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AANALLE NEDERLANDERS:

„Regeering heeft zichnaar elders begeven.”
Proclamatie van Opperbevelhebber.

PROCLAMATIE AAN ALLE NEDERLANDERS.
öe regeering heeft zich naar elders hegeven, om zich

°nder de tegenwoordige omstandigheden volle vrijheid
Van handelen te verzekeren. Ik doe in dezen moeilijken
ljd een beroep op u allen om de eensgezindheid te
eWaren, noodig voor het bevorderen van orde en rust

het front en van discipline en vastberadenheid
171 het front.

De Generaal,
Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht,
belast met het militair gezag in het in staat
van beleg verklaard gebied,

H. G. WINKELMAN.
re Beeringspersdienst meldt:

tf ° h«t stadium, waarin de strijd thans ls ge-
g

e
"> i-eeft de regeering het noodzakelijk

0v
cht ln het belang van het land en van zün

de t,eesche gebiedsdcelen en ter bewaring on-
v-.t *'le omstandigheden van haar volledige,Vj e'd van handelen, den zetel van het be-

- 'e verplaatsen.
|j^ **" de Koningin en haar ministers heb-

lich daarom naar elders begeven.

Generaal H. G. Winkelman.

KONINKLIJKE FAMILIE
TE LONDEN.
P»eiUNDEN' 13 Mei. — Het Britsche departe-
Jj^ Van Buitenlandsche Zaken, daartoe ge-

'Neft door de Nederlandsche legatie —
ftfj me<legedeeld. dat prinses Juliana met de
tèt»3,Ses*es !rene en Beatrix te Londen zijn aan-
I ott»en.

i o{f° ieele mededeeling luidt als volgt:
'ccl wordt medegedeeld, dat H. K. H.

'S6n in Juliana' heden in Londen is aangeko-

f'St *ye.'de beide prinsesjes Beatrix en Irene.
Pio te° van Nederland zal zeer verheugd
Ijyeiligu Vernemen, dat zijn geliefde prinses in
V 'ar>g eid is' **et is natuurlÜk van het hoogste

' Ufen' f2elfs wanneer net ernstigste zou ge-
fl?**n . Waarvoor gelukkig op het oogenblik
C*Ui. *nleiding bestaat), dat het Koninklijk

ïïr^ henf°ran 'e Nassau veil'S is- Prins Bern-
n^h-der, h de Prmses en haar dochters naar
f; e 1 ai s begeleid met het voornemen zijn plich-
t 3 a[s ait*e-de-camp dor Koningin zoo spoe-

Slechts mogelijk is te hervatten.

Koningin Wilhelmina ontvangen
door koing George.
Lh '" dat 13 ilei' — Ben Britsen hofbericht
■ür!? 1- Livf honing George zich Maandagavond
'la daar tri? 001 Street Station heeft begeven,
|ls 6n te hl' Konin?in Wilhelmina der Neder-
> *}^ei>\, eSroeten, die vanavond te Londen

lijp et star
6S u''ana en prins Bernhard waren*J, trei n aanwezig toen de Koningin uit

w_' btapte-
J4i jj even roeting onderhield de Koningin
leeti tot de'116 *let Prinselyk paar, waarna zij

H an8duI''COn'n^ wendde en 'n 'let Fransen
iU/*-M. ,j e T}S gesprek met hem voerde.

*xtra t oningin arriveerde te Londen met
t lfein.

Neutraliteitswet
der V.S.van toepassing.

**lttSHlN'GTov „
ihve ee*t, „ 'lz Mei- — President Roose-
1N e' °°k va **' Havas mddt, de neutraliteits-

*"*e<" 1 a
toePassing verklaard op België.

* "v*ètesi(lent dBn Luxen»l>u*'i?.
i|«e„ i/^Uwe ,!|;0°sevelt is voornemens dezeiöc estemd „ edleten aan het Congres te vra-[,Nrk,secretari;00r de landsverdediging.
Vaa£M d' dat hVan den PresJdent, Early, heeft
*P*H f a' hog nipt "

bedrag- dat zal worden ge-
i*ide " °Verleg l, ls. vastgesteld. Dit zal geschie-
I I ' et de raadslieden van den pre-

* el'cha dat zich gen wordt verklaard, aldus
T«ti oaa md 2ii ' onder de aanbevelingen, welke
T**sch °S in h\" een door net departement
Nd rle «ebeui.ret. hcht van de huidige Euro-
Pu vappo«-t,ol !Ssen aan Roosevelt voorge-
S6n- oiS krachtf- bevindt het op de been bren-
„^"ed het wi . ,mobiele verdedigingstroe-r-ollPl,ht te h iijk ha"rond op ieder be-

"Jk elten de vervtSChermen' v°°rts wordt aan-land /'. Amht P„aardlSing van munitie te ver-
>rr'Vraol6rmede "aren verwachten, dat in ver-,6Bet *aS om a

'n het begin van de week een1 Eariv Besteld a"vullende credieten voor het
■ esid dee!dP

Zljn'(R^W 6118 Havas nog mede, dat
if *r dl van dl _ met zijn raadslieden de
P het k ContlictPr, "

erikaa"sche waarnemersy^W^onder rf
ln EuroPa "] bestudeeren.

'h^ernk operaties in Polen, Dene-*fC>.iß nJlgT BelSië. Nederland enhiervan*„?ei is' de Amerikaanschele laten profiteeren.

Beurs van New York
zeer flauw.

T~\E beurs van New Vork gaf gis-
teren de grootste koersdaling

sedert September te zien. Bjj het slot
noteerden sommige fondsen 8 punten
lager.

De „Van Rensselaer"
(bij verlaten van IJmuiden)

op een mijn geloopen
DRIE OPVARENDEN VERMIST.

PJE directie der K.N.S.M. deelt ons mede. dat het stoomschip „Van Rensse-
laer" bij het verlaten van de haven van IJ muiden in den nacht van Zon-

dag op Maandag op een mijn geloopen is. Van de 150 zich aan boord bevin-
dende personen worden drie personen vermist, nl. van de bemanning twee,
de lampenist P. P. Wijnberg uit Hóllum en de bediende J. H. G. Koets.

Kapitein kreeg
hartverlamming.

VAN de passagiers worcft vermist de heer
Frideric James W. Popham,

een Britsch onderdaan. Bovendien is de kapi-
tein, F. J. H aa s t er s, tijdens het leiden van
de redding door een hartverlamming getrof-
fen en overleden.

Van de 144 geredden bevinden zich twee ge-
redde passagiers in het Sint Anthoni Zieken-
huis te Urnuiden, nl. de heer Frank Dodd
(Britsch onderdaan) en mevrouw Violet H.
Cusworth en drie leden van de bemanning,
nl. M. Ver del (olieman), H. W. Veelbehr
(stuurmansleerling) en de olieman J. M. A.
S c h o o p.

De geredden zijn voor het meerendeel via
Haarlem naar Amsterdam onderweg, onder ge-
leide van K.N.S.M.-employés.

De heer J. Vlieger en zijn dochtertje, die
aanvankelijk tot de vermisten,behoorden, zijn
Maandagmiddag in Zandvoort aangekomen.

VLUCHTELLINGENSCHIP UIT
NEDERLAND IN

ENGELAND.
LONDEN, 13 Mei. — In een haven in het

Oosten van Engeland is gisteravond een vracht-
schip binnengeloopen met vluchtelingen uit
Nederland aan boord, hoofdzakelijk vrou-
wen en kinderen. — (Havas)

Engelands verdediging
tegen parachutisten.

Speciaal corps.
LONDEN. 13 Mei. - Minister Eden heeft,

naar Reuter meldt, vandaag zijn eerste vraag
als minister van Oorlog beantwoord. Hij ver-klaarde, dat met spoed door de autoriteiten
wordt gewerkt aan het oprichten van een spe-
ciaal verdedigingskorps tegen de landing van
parachutisten in Engeland.

Politie en militairen in Engeland hebben
reeds maatregelen tegen eventueele landingen
van vijandelijke parachutistentroepen genomen.
Zondag hebben voor het eerst soldaten speciaal
voor dit doel bijzonderen dienst gedaan.

Het publiek, zoo is medegedeeld, kan de
Duitsche parachutisten onderscheiden van ge-
allieerde vliegers, die zich door een noodsprong
in veüigheid brengen, door het feit, dat uit
een geallieerd vliegtuig niet meer dan zes man
omlaag kunnen springen; gewoonlijk werpen
de Duitsche machines elk zeventien man uit
in enkele minuten.

De „Sunday Graphic" deelt mede, aldus
meldt Havas, dat in Engeland een speciaal ge-
traind corps van elite-troepen gevormd is, omzich te kee:en tegen eventueele parachutetroe-
pen. De opleiding van deze troepen is reedssinds eenige maanden gaande. In hèt geheele
land zijn vrijwilligers opgeroepen, om even-tueele vijandelijke landingen te verhinderen.

De bescherming dei vliegvelden is aanzienlijk
versterkt. De kustwacht waakt dag en nacht.
I atrouilles per rijwiel en motorrijwiel, gewa-
pend met machinegeweren, trekken door het
geheele land. Sinds Zaterdag worden autorij-
ders aangehouden, om hun papieren te vertoo-
hen.

Grove inbreuken op
de oorlogsbepalingen
Duitschers dragen herhaaldelijk

Nederlandsche uniformen.

GEVANGEN NED. SOLDATEN
IN DE FRONTLINIE.

LONDEN, 12 Mei. — De Nederlandsche re-
geering heeft een protest het licht doen zien
tegen de Duitsche inbreuk op de internatio-
nale oorlogswetten in het bijzonder het dragen
van de Nederlandsche uniform door de inval-
lers. ..Tijdens de gevechten op Vrijdag j.l. za-
gen de Nederlandsche troepen herhaaldelijk,
dat onder de Duitschers zich een aantal man-
nen bevonden, die Nederlandsche uniformen
droegen. Dit was het geval zoowel bij de land-
troepen als de parachutisten.

Dit is een grove inbreuk op de oorlogsbepa-
lingen. Wij wenschen de aandacht te vestigen
op artikel 23 van de Haagsche Conventie, waar-
in het gebruiken van de uniform van
den vijand met nadruk wordt verboden. En
dit is niet de eenige inbreuk. De Duitsche troe-
pen aarzelden niet Nederlandsche soldaten, die
gevangen werden genomen, in de frontlinie te
plaatsen. Wij weten thans wat de Führer be-
doelt met eerlijkheid en ridderlijkheid."

(Reuter.)

STRIJD IN DE GREBBE-LINIE.
Volhouden.

"s-GRAVENHAGE, 14 Mei. — Men schrijft
ons van bevoegde zijde:

De Koningin en Haar ministers hebben zich
elders moeten vestigen.

0e mogelijkheid, dat door een plaatselijk
minder gunstig verloop van de krijgsbedrijven

onze geliefde Koningin persoonlijk in gevaar
zou geraken, is nu althans uitgeschakeld. Het
bericht van Maandagavond heeft ons allen
smartelijk getroffen. ...

Maar tegelijkertijd is het voor alle Neder-
landers een bemoedigende zekerheid, te weten,
dat in de persoon van deKoningin in alle om-
standigheden ons Nederland behouden blijft.

En nu? Wij hebben er, ir>der op onzen post,
aan en achter het front, voor te zorgen, dat
wij in enkele uren het nieuws hebben ver-
werkt. De stand van zaken moge onzeker zijn,
het zou onjuist en gevaarlijk zijn, uit de reis
van de Koningin af te leiden, dat de toestan-i
aanleiding zou geven tot ontmoediging.

Integendeel. In den strijd tegen de para-
chutetroepen heeft de Nederlandsche weer-
macht opmerkelijke successen behaald. Met
groote taaiheid verzetten onze troepen zich te-
gen den vijand, die uit het Oosten optrekt.

Volhouden. Dat is het parool.
De vijand is ster.<, doch sterk zijn ook onze

bondgenooten, van wie wij mogen verwachten,
dat zij volledig steunen.

En sterk zijn wij zelf.
Sterk is de eendracht, die de overgroote

meerderheid van ons volk aaneengesmeed

houdt.
Sterk door het geloof aan de rechtmatigheid

van de zaak, waarvoor wij strijden.
Sterk, zooals onze voorvaderen het waren,

toen zij in niet minder zwaren strijd de Ne-
derlandsche vrijheid vestigden.

„Mijn schild ende bc.trouwen
„Zijt gij. o God. mijn Heer".

Moerdijkbrug overschreden
door den vijand.

Duitsche afdeelingen in Zuidelijk
deel van Rotterdam bieden

hardnekkigenweerstand.

LEGER WEERT ZICH HELDHAFTIG.
OFFICIEEL BERICHT VAN HET NEDERLANDSCHE

OPPERBEVEL VAN MAANDAG 13 MEI. No. 2.

's-GRAVENHAGE, 13 Mei. - In een kleinen
sector van de Grebbe-linie heeft de vijand
terrein gewonnen, dat dooi4 ons gedeeltelijk
werd heroverd, doch na hernieuwde Duit-
sche aanvallen niet behouden is.

In de Noordelijke provinciën heeft de
vijand zich vastgezet.

In het Zuidelijk deel van Rotterdam
bieden de aldaar aanwezige Duitsche afdee-
lingen hardnekkigen weerstand.

De in de Langstraat gemelde Duitsche
troepen hebben de Moerdijkbrug weten te

reiken en hebben deze brug overschreden.
De Fransche troepen in Brabant nemen in

sterkte toe.
Verschillende eenheden van het leger en

van de Koninklijke Marine hebben door
haar heldhaftig gedrag de beste tradities
van ons volk, die zich mede weerspiegelen
in de vastberaden houding van de burgerij,
bevestigd.

Volgens de verklaringen van een gevangen
genomen Duitschen vlieger-officier hebben
de Duitsche luchtstrijdkrachten in Neder-
land groote verliezen geleden ten gevolge
van het uitstekende schieten van onze lucht-
doelartillerie.

Franschenwerpen muur op
tegen
„grooten storvloed”.
FORTEN BIJ LUIK

HOUDEN STAND.
PARIJS. 13 Mei. — De aanvallen der Duit-

schers waren in den loop van den dag overal
fel en hardnekkig, zoo schrijft Havas. In Ne-
derland trokken de Duitschers ten Westen van
Arnhem ten aanval. Vanmiddag om drie uur
boden de Nederlanders degelijk weerstandaan de Grebbe, terwijl de autoriteiten in hetbinnenland de situatie meer en meer in han-

den kregen door geleidelijk alle kernen van
verzet van parachutisten en Nederlandsche
nazi-elementen te verwijderen. De situatiewerd bijna overal weer hersteld, o.a. te Rot-
terdam.

In België hebben de Duitschers hun druk op
beide vleugels vergroot namelijk ten Noorden
van Luik. waar hit Albertkanaal begint in de
lichting van Hasselt en Tongeren en in de Ar-
dennen. Zij werpen steeds meer eenheden ln
den strijd. „Het is een groote stortvloed", roo
zegt men in gezaghebbende Fransche kringen.
Men voegt er aan toe, dat het Fransche com-
mando daartegen een muur opwerpt. In de
richting van Hasselt en Tongeren hebben de
gemotoriseerde Fransche strijdkrachten aan de
Duitsche gemotoriseerde eenheden harde sla-
gen toegebracht. Tijdens de gevechten, waarin
1500 a 2000 gevechtswagens legen elkander op-
traden in een helsch tournooi. hebben de Fran-
sche aanvalswagens hun superioriteit op de
Duitsche getoond.

In de zone van Luik is de situatie onzeker.
Maar de forten van Luik houdeft stand en

n nog langen tijd stand houden met uit-
zondering van Eben Emael. dat twee dagen
geleden door de Duitschers eenomen werd. In

Talrijke eenheden
devisies vooraf in de richting van de Maas.
Eerst komen de motorrijders, dan de auto-
mitrailleurs, vervolgens de tanks en dan de
infanteriecolonnes. Strijdend wijken de Belgi-
sche en Fransche voorhoeden langzaam voorden enormen druk van de Duitschers.

Ten Zuiden van dezen sector zijn andere
Duitsche strijdkrachten in gevecht met de
Fransche troepen op de grens van de Arden-
nen.

In het beboschte gebied langs de Moezel
voor de Maginotlinie worden zeer felle gevech-
ten geleverd. Ten Oosten van de Moezel zijn
er geen groote gevechten: de Duitschers be-
perken hier hun actie tot artillerievuur, terwijl
van Moezel tot aan Zuiderzee — een fron;
400 km — ook fel in de lucht wordt ge-
vochten. — (Havas).

DUITSCHE PARACHUTISTEN
MET RADIOZENDERS.

In België gedaald.
BRUSSEL, 11 Mei. — De Belgische veilig-

heidspolitie heeft door de radio bekendge-
markt, dat Duitsche parachutisten, die op ver-
schillende punten van het grondgebied zijn ge-
land, zich onder de bevolking hebben gemengd.
Zij zijn voorzien van kleine radiozenders. Een
zeker aantal parachutisten is achter een der
Belgische oorlogseenheden geland en zond in-
lichtingen uit over troepenverplaatsingen, wel-
ke den vijand in staat stelden deze eenheden te
bombardeeren — OHavas).

DE LEIDENDE FIGUREN
in Churchill's kabinet.

Ook Duff Cooper, Amery. Bevin en
Morrison er in opgenomen.

LONDEN, 12 Mei. — Hedenavond
zijn, naar Reuter meldt, nog de ver-
dere benoemingen, in het nieuwe kabi-
nct-Churchill bekendgemaakt;
Sir John Simon: Lord-kanselier

(hij was minister van Financiën in
de regeering-Chamberlain).

Sir King s 1 e y Wood: Financiën
(ex-lord-grootzegelbewaarder).

Sir Joh n Andersom Binnenland-
sche Zaken (onv.).

HerbertMorrison: Bevoorrading
(Labourpartij).

Lord Woolton: Voedselvoorziening.
Duff Cooper: Inlichtingen.
Ernest Bevin: Arbeid en Nat.

Dienst.
Sir Andrew Duncan: Handel

(onv.).

MacDonald: Gezondheid.
Lord L 1o y d: Koloniën.
Leopold Stennett Atnery:

Indië en Burma.
De volgende benoemingen waren reeds ge-

schied: Churchill, premier en min. v. Defensie;
Chamberlain, lord-president of the council;
Attlee: lord Grootzegelbewaarder; Halifax. min.
v. Buitenl Zaken; Greenwood, zonder porte-
feuille (deze vijf vormen het oorlogskabinet);
Alexander. Marine: Eden. Oorlog: Archibald
Sinclair, Luchtvaart.

De koning heeft ook goedgekeurd, dat Ernest
Bevin den eed zal worden afgenomen als lid
van Zijner Majesteits privy council.

Over de overige functies voert Churchill nog
besprekingen.
1 Officieel wordt medegedeeld, dat sir John
Simon bij zijn benoeming tot lord kanselier i*
verheven tot viscount.

(Men zie verder pag. 5).



BEKENDMAKING
VAN DEN C. V.

Oeenbare weg beperkt.
DE algemeene bekendmaking no. 6 van den

commandant van het veldleger, geldende
voor diens gezagsgebied, voor zooveel gelegen
beoosten de lijn Amsterdam—Zundert, alsmede
het overige deel der provincie Noord-Brabant,
luidt:

I. Het is verboden zich na 20.00 uur en voor
6 uur op den openbaren weg te bevinden.

11. Onder openbaren weg wordt verstaan,
elk terrein dat, zij het ook met eenige beper-
king, voor een ieder feitelijk toegankelijk is.

111. Militairen, in het bezit van hun zak-
boekje, overheidsambtenaren in de rechtmatige
uitoefening van hun functie en personen in
het bezit van een bewijs van doorgang, afge-
geven door den commandant van het veldleger
of namens dezen door den burgemeester van
de plaats hunner inwoning, vallen buiten dit
verbod.

IV. Een ieder is verplicht op eerste aanma-
ning van het militair gezag of van hen, die
namens dat gezag optreden, zijn papieren te
toonen en zich te legitimeeren.

leder, die hieraan niet voldoet, wordt geacht
zich onbevoegdelijk op den openbaren weg te
bevinden.

V. Met de handhavipg en naleving zijn be-
last marechaussee, politietroepen, rijks- en ge-
meentepolitie en militairen, belast met wacht-,
patrouille- en onderzoekingsdiensten.

VI. Maximum straf overtreding: een maand
hechtenis of ’ 300 boete. Hij, die een aanroep
onbeantwoord laat of die niet voldoet aan een
bevoegd gegeven bevel, stelt zich bloot aan
lijfsgevaar.

VII. Alle nog niet geïnterneerde vreemdelin-
gen van Duitsche nationaliteit blijven verplicht
om hun woonhuis niet te verlaten.

Deze verordening treedt heden- (Zondag)
avond om 20.00 uur in werking.

De luitenant-generaal, commandant
van het veldleger,

J. J. G. baron van Voorst tot Voorst.

Legerbericht van Maandagochtend.
OFFICIEEL BERICHT VAN HET NEDERLANDSCHE OPPER-

BEVEL VAN MAANDAG 13 MEI. No. 1.

DE Duitsche troepen, die den IJsel hebben overschreden,
zijn op enkele punten in aanraking gekomen met onze,

door inundatiën beveiligde stellingen in het Westelijk deel van
Gelderland.

In de Noordelijke provinciën hebben de Duitsche troepen
plaatselijk de kust van het IJselmeer en van de Waddenzee be-
reikt. Onze grenstroepen in dit deel des lands zijn met geringe
verliezen teruggetrokken en binnen onze stellingen aange-
komen.

De Duitschers hebben met pantsertroepen de Langstraat
bereikt.

In het Zuidelijke deel van Rotterdam bevinden zich nog
zwakke, zwaar bewapende afdeelingen, doch zonder artillerie.

Ondanks de groote Duitsche overmacht in de lucht hebben
onze luchtstrijdkrachten met zeldzame heldhaftigheid voor den
vijand belangrijke objecten gebombardeerd.

Telegramwisseling tusschen
geallieerde staatshoofden.

T/-ONINGIN WILHELMINA heeft aan Z.M.
'-loning George een telegram gezonden
en volgenden inhoud:

gens uwe majesteit uitdruk-
te 'geven aan mijn diepgevoelden dank

telegram, dat bewijst, dat
iit oogenblik van ernstige beproeving
■ majesteit en uw volk in Let geheele

ijk bereid en verlangend zijn om
'dien mogelijken moreelen en. materi-

te verleenen. Ik wensch uwe
ttteit' mede te deelen, hoezeer het mij
■vigt, dat de vloten en legers van onze

volken strijden zij aan zij tegen meedoogen-
looze agressie. Ik ben er zeker van, dat de
zaak der vrijheid en rechtvaardigheid aan
het eind zal zegevieren."

President Lebrun.
President Lebrun heeft het volgende tele-

gram ontvangen van Koningin Wilhel-
mina:

„Op het oogenblik van de brutale en niet
te rechtvaardigen agressie stel Ik er prijs op
u te zeggen, hoe trotsch Ik er op ben, dat wij
zijde aan zijde strijden met de groote Fransche
natie, haar roemrijke strijdkrachten en u uit-
drukking te geven aan mijn onwrikbaar ver-
trouwen in de eindoverwinning van het recht
en de vrijheid."

De president der Fransche republiek heeft
het volgende telegram gericht aan H. M. de
Koningin:

„Op het oogenblik dat het edele volk van
Nederland zich om zijn souvereine schaart en
met zooveel moed het hoofd biedt aan de
meest afschuwelijke agressie, stel ik er prijs
op aan Uwe Majesteit de gevoelens van be-
wondering van het Fransche volk te vertolken
en uitdrukking te geven aan mijn beste wen-
schen en mijn vaste vertrouwen in de over-
winning der Nederlandsche legerscharen, wel-
ke voortaan met die van mijn land verbonden
zullen zijn."

Koning Haakon.
's-GRAVENHAGE, 12 Mei. — De koning van

Noorwegen heeft aan H.M. de Koningin in ant-
woord op Haar telegram, het volgende geseind:

,Jk dank Uwe Majesteit voor Uwe
vriendelijke boodschap en'voor Uwe
sympathie. Mijn gedachten gaan uit
naar U en uw land in deze dagen

1 van beproeving, doch ik vertrouw
dat onze zaak uiteindelijk zal blijken
te overwinnen."

Poolsche president.
De president der Pcolsche republiek heeft

uit Angers aan H.M. de Koningin het navol-
gende telegram gezonden:

„Op het oogenblik waarop Nederland zich
verontwaardigd verzet tegen de trouwelooze
agressie van het Duitsche rijk en het Neder-
landsche volk zijn vrijheid met de wapenen in
de hand verdedigt, stel ik er prijs op, zoowel
uit mijn eigen naam als uit dien van Polen
jegens Uwe Majesteit uitdrukking te geven
aan mijne gevoelens van verbondenheid en
bewondering".

H.M. de Koningin heeft hierop het volgende
antwoordtelegram gezonden:

„Ik stel er prijs op, mijnheer de president,
u Mijn oprechten dank te betuigen voor uwe
telegrafische boodschap. Ik heb hoogelijk de
gevoelens gewaardeerd, die daarin tot uitdruk-
king werden gebracht en mijnerzijds hecht Ik
er aan u de verzekering te geven, dat Neder-
land zich verbonden gevoelt met Polen in den-
zelfden strijd voor recht en vrijheid."

Argentinië'spresident.
De president der Argentijnsche republiek

heeft het volgende telegram tot H.M. de Ko-
ningin gericht:

„Ter vertolking van de gevoelens van het
Argentijnsche volk doe ik TJwe Majesteit in
dit uur van onrechtvaardige beproeving al
mijn sympathie en wenschen toekomen welke
ik koester voor het lot van uw voorbeeldig
volk."

Hierop heeft H.M. het volgende antwoord-
telegram gezonden:

„Zeer gevoelig voor het telegram van Uwe
Excellentie, waarin zij de edele gevoelens van
het Argentijnsche volk vertolkt, betuig Ik
haar Mijn oprechten dank."

Geen brandstof voor
verwarming.

"s-GRAVENHAGE, 12 Mei. — Blijkens een
mededeeling van den minister van Handel, Nij-
verheid en Scheepvaart is het verboden, brand-
stoffen, met inbegrip van oliën, benzine of Ben-
zol, te koopen, te verkoopen of'af te leveren,
voor zoover deze bestemd zijn voor de verwar-
ming van vertrekken en localiteien.

De Rotterdammers moeten
thuis blijven.

ROTTERDAM, 13 Mei. — De burgemeester
van Rotterdam beveelt op last van het militair
gezag, dat met ingang van heden aan burgers
verboden is zich tusschen 20 uur en 7 uur op
straat te bevinden, terwijl gedurende dat tijds-

verloop de ramen gesloten moeten worden ge-
houden.

Rotterdam, 13 Mei 1940.
De burgemeester Oud.

Een waarschuwing tegen
versnaperingen.

's-GRAVENHAGE, 13 Mei. — Van militaire
zijde wordt de aandacht van een ieder er op
gevestigd, dat het gebruik van versnaperingfr>
rookartikelen en dergelijke, welke van tvéijic'fï
achtige herkomst zijn, bijv. zijn gevonden of
zijn aangeboden door onbekenden, ton sterkste
moet worden ontraden.

Militairen is dit ten strengste verboden.

Iederstraaltje licht
worde vermeden.

's-GRAVENHAGE, 12 Mei. — De hoofdcom-
missaris van politie te 's-G r av e n ha g e, te-
vens hoofd van de luchtbeschermingsdienst al-
daar, maant alle inwoners dier gemeente aan,
hun perceelen absoluut af te schermen, dus
zoodanig, dat geen enkel licht naar buiten
straalt.

Dit geldt vooral ook voor de achterzijde der
perceelen.

Bewoners, die het uitstralingsverbod niet
voldoende opvolgen, stellen zich aan groote
onaangenaamheden en zware straffen bloot.

Met name geldt dit voor de Transvaal- en
schildersbuurt.

PARTICULIER TELEGRAAF-
VERKEER IS STOPGEZET.

's-GRAVENHAGE, 12 Mei. — Het particu-
liere telegraafverkeer is sedert Zaterdag stop-
gezet.

MEDEDEELING VAN HET
MILITAIR GEZAG

VOOR GEM. 'S-GRAVENHAGE.

Algemeene voorschriften
van politie.

"s-GRAVENHAGE, 12 Mei. — Militair gezag
Algemeene bekendmaking no. 2.

De generaal-majoor. garnizoenscommandant
van 's-Gravenhage, in die gemeente uitoefe-
nende het militair gezag, bedoeld in de wet
van 23 Mei 1899. Staatsblad no. 128. zooals deze
wet sedert is gewijzigd, gezien art 14 van bo-
vengenoemde wet, overwegende, dat in de ge-
meente 's-Gravenhage ernstige vrees voor ver-
storing der openbare orde bestaat, stelt vast:

Voor de gemeente 's-Gravenhage de nav-il
gende algemeene voorschriften van politie:

Artikel 1: Het blijven staan op den open-
baren weg is verboden.

Artikel 2: Alle samenscholingen van drie of
meer personen op den openbaren weg zijn ver-
boden.

Onder openbaren weg wordt mede verstaai
=>!k terrein, dat. zij het ook met eenige beper
king. voor ieder feitelijk toegankelijk is.

Artikel 3: Het geopend hebben van deuren
ramen en vensters is verboden.

Artikel 4: Het verbod, gegeven in art. 1, is
niet van_ toepassing op personen in overheids-
dienst, in de rechtmatige uitoefening van hun
functie blijkende uit een aan hen als zoodanig
uitgereikt identiteitsbewijs, noch voor militai-
ren in let bezit van hun oorlogszakboekje of
voor hen aan wie door of namens het mili-
tair gezag een identiteitsbewijs of pas is afge-
geven.

Artikel 5: Een ieder, aan wien een bewijs als
bedoeld in het vorige artikel van deze veror-
dening is uitgereikt, is verplicht, hetzelve op
eerste aanvrage van de in artikel 6 bedoelde
opsporingsambtenaren te toonen. Hij, die aan
deze verplichting niet aanstonds voldoet, wordt
geacht niet in het bezit van een papier als bo-
venbedoeld te zijn.

Artikel 6: Met de handhaving en met de zorg
voor de naleving van deze verordening, als-
mede met de opsporing van krachtens eenige
bepaling van deze verordening strafbare feiten
zijn. behalve de in art. 141 Wetboek van Straf-
vordering genoemde ambtenaren, mede belast
het personeel van het wapen der Koninklijke
marechaussee, alsmede dat van de politietroe-
pen, van de rijks-, de gemeentepolitieen voorts
de militairen, belast met wacht-, patrouille- en
onderzoekingsdiensten in het gezagsgebied.

Artikel 7: Onverminderd het bepaalde in
art. 184 van het Wetboek van Strafrecht wor-
den overtredingen van deze verordening, in
gevolge art. 41 van de wet van 23 Mei 1899,

Staatsblad 128, gestraft met een hechtenis van
ten hoogste twaalf dagen of geldboete van ten
hoogste honderd gulden.

Artikel 8: Deze verordening treedt in wer-
king onmiddellijk na hare afkondiging.

Gelaste en bevele. dat een ieder zich dien
overeenkomstig gedrage en waarschuwt de
burgerbevolking, dat overtreding onmiddellijk
levensgevaar oplevert, gegeven 's-Gravenhage
12 Mei 1940.

De garnizoenscommandant te 's-Graven-
hage, de generaal-majoor voornoemd

W. F. A. HACKSTROH.
Afgekondigd op de wijze door het militair

gezag vastgesteld te 's-Gravenhage, 12 Mei 1940.
De burgemeester

Mr. S. J. R. DE MONCHY.

Identiteitsbewijzen.

Niet aanvragen bij de
militaire autoriteiten.

's-GRAVENHAGE, 13 Mei. — De comman-
dant van de vesting Holland, luit.-generaal
Van Andel. deelde ons mede:

Aan de bevolking wordt ter kennis ge-
bracht, dat burgers, die militaire posten op,
of afzettingen van voor het openbaar ver-
keer openstaande wegen of paden wenschen
te passeeren, voorzien moeten zijn van een
Nederlandsch paspoort, van een bewijs van
Nederlanderschap of een identiteitsbewijs
van gelijke strekking.

Bovenbedoelde bewijzen zijn wat betreft de
twee eerstgenoemde te verkrijgen aan de se-
cretarie van de woonplaats van hem of haar.
die een zoodanig bewijs wenscht te bezitten.
Het is derhalve volmaakt onnoodig zich voort-
aan te dezer zake te wenden tot het hoofd-
kwartier van den commandant der vesting
Holland, tot het bureau van den garnizoens-
commandant ter plaatse, of tot eenig ander mi-
litair bureau, daar door deze instanties geen
doorlaatbewijzen meer zullen worden verstrekt.

Vanzelfsprekend behoudt het militair gezag
zich de bevoegdheid voor, om onder alle om-
standigheden elk verkeer te beletten.

DE MISDAAD.
COURANT
VERTELLING
door Suzanne Silvercruys.

TOEN hij dien avond thuiskwam, zag zij,
dat er iets verkeerd was. Zij nam zijn arm

en zwijgend gingen ze naar binnen. Hij zag
er moe, verdrietig en stil uit.

„Prettig, dat je thuis bent. jongen." zei ze.
„Het is fijn thuis te zijn, in mijn eigen huis,"

antwoord-de hij. Hij liet zich in een fauteuil
zakken.

' Charles Harvey _s plaatsvervangend offi-
cier van Justitie van het district. Hij was knap.
een man met moed en verstand. In zes maan-
den tijds had hij naam verworven als een man
met eerlijk inzicht en durf, om elke moeilijk-
heid op de juiste manier aan te pakken. En
juist daarom was hij twee dagen te voren in
het indrukwekkend kantoor van den Officier
geroepen: „Harvey, je moet die weduwe-affaire
o/ernemen," had hij gezegd. „En ditmaal is
het geen gemakkelijk zaakje!"

De moord op de weduwe Burns was twee
weken te voren geschied. Het was het wreed-
ste misdrijf in de geschiedenis van de stad. En
de dader was nog niet gevonden. „Wanneer
wordt deze misdaad gestraft?" vroegen de
kranten. „Waarom wordt er niet harder aan-
gepakt?"

Toen hem de zaak v/as opgedragen, had hij
haar onmiddellijk opgebeld en zij was trotsch
op hem. Dagenlang had hij alle beschikbare
bijzonderheden bestudeerd, had alle sporen ge-
volgd, elk verhoor gelezen en herlezen.

Het was een ontzettends misdaad. Een 72-
-jarige vrouw was -iet eer zwaren hamer neer-
geslagen. De hamer was gevonden, maar er
waren geen vingerafdrukken op. De moorde-
naar had zijn plan goed in elkaar gezet. Hij
was het huis binnengekomen aoor een keu-
kenraam op een avind. dat het dienstmeisje
vrij had. Hij kende dus den toestand goed
Het was bekend, dat de oude dame welgesteld
was en haar geld in huis hield.

Charles was naar het huis gegaan. Het leek
wel of een stel apen er huls gehouden had.
Kasten waren leeg. de bureauladen uitgetrok
ken. de sloten verbroken en een geldkistje
opengekapt. Op den grond was een sinistere
groote vlek

Toen hij daarna thuis was gekomen, had zijn
j vrouw hem plagend begroet.' „En, heb je het

al opgelost?" Hij had haar lief gekust en ge-

zegd: „Geef me 24 uur en dan zal ik het je ver-
tellen." Dien nacht bad hij slecht geslapen. En
in zijn hart had hij gezworen, dat hij er ach-
ter zou komen.

En dit was het einde van den vierden dag.
NTu was hij weer thuis, meer een gebroken man
dan een die triomfeert. ,

„Het was een enorme hamer, zoo zwaar, dat
een reus van een man hem alleen kon zwaaien
of.er zelfs aan kon denken zooiets mede te
nemen. Ik wist, dat ik hem moest vinden,
want anders zouden er meer slachtoffers vallen.
Zie, ik moest wel of ik wilde of niet."

„Mijn taak was onmogelijk. Elke smid in 't
land is door mijn mannen bezocht, iedereen is
bezocht, ondervraagd. En toen op zoek naar
een idee — iets oorspronkelijks. eenvoudig en
goed — bedacht ik tets dat anderen hadden
vergeten." Zijn stem werd zacht en droevig.

Zijn vrouV keek naar hem op.
„Vanmorgen ben ik naar een snoepwinkeltje

gegaan en heb daar een groote doos zuurballen
gekocht. Ik heb een glanzend koperen plaatje
opgeduikeld met het woord „detective" er op
en zoo ben ik naar de Jay-school gegaan. Ik heb
de kinderen bij elkaar geroepen en verteld
dat de politie hen noodig had. Als een van hen
me kon helpen, dan zou hij de held van de stad
zijn. Ik liet hun het snoepgoed zien. het derec-

tiveplaatje en ten slotte den hamer. Ik beschreef
de kenteekenen. Gespannen luisterden ze naai
m- .

Om zulk een hamer goed te gebruiken, zoo
vertelde ik hun. is een geweldige kracht noo-
dig. Alleen een heel sterke man kon dat doen.
En toen vroeg ik hun of een van hen misschiet,

1 wist van wien die hamer zou kunnen zijn. En
toen — toen stak een kleine jongen, met helde-
re, blauwe oogen. zijn vinger op en zei met
grooten trots: „Die is van mijn vader!"
(Nadruk verboden. Auteursrechten voorbehouden.)

FEUILLETON.

DE MAN ZONDER
GEHEUGEN

door
HERMANN HILGENDORFF.

23
De kamer was hel verlicht door een acety-

leenlamp, welke op een kast stond en haar
wierp op het vertrokken gezicht van een

;ieeft zich opgehangen," fluisterde Hella..
is opgehangen," bromde Merry en
kommerd naar het gezicht van der.

.ar.
op de tafel geklommen en heeft haar

,'estooten," fluisterde Hella, en hier
■n briefje."
sterf vrijwillig." stond er in groote, on-

-■ ietters.
ijwillig?" bromde Merry en klom op de
die hij weder overeind had gezet. Hij

ek nauwkeurig het touw, waaraan de doo-
d-e hing.

ry schudde het hoofd.
„Men heeft dien man hier maar opgehan-

gen, om het te doen voorkomen, alsof hij zich
had opgehangen, maar de een of andere schurk
heeft hem gewurgd. De metselaar is minstens
al een half uur dood—" en plotseling schoot
Merry iets te binnen: zijn gezicht werd bleek., maar onze menschen hebben zijn doods-
kreet gehoord. Het was die eigenaardige kreet.
die uit het dorp kwam " Merry sprong van
de tafel af.

„Maar waarom werd deze man gedood en
door wie?" vroeg Hella.

„Deze man wist te veel en er waren men-
schen, die dat wederom wisten," zeide Merry
en staarde naar den grond; het was' een nood-

lottige fout geweest om in de nabijheid van de
gemeenteschool van Clinton met dezen man te
spreken en zijn adres te noteeren. Met dit adres
had hij onbewust het doodvonnis van dezen
man onderteekend. De oogen van de gemeen-
teschool van Clinton hadden alles gezien. De
metselaar wist iets, dat Scotland Yard interes-
seerde? Maar een doode kan niets bijzonders
meer verraden. Dat was wederom het werk
van Strong. Strong was dus wéér de moorde-
naar!

Plotseling bukte hij zich, daar er op den
vloer een klein yodje papier lag.

„Men heeft hier een of ander schrijven van
den doode vernietigd!" zeide hij en staarde op
't stukje papier waarschijnlijk verbrand.
Dit stukje is hun ontgaan."

„Wat staat er op?" vroeg Hella nieuwsgie-
rig.

van den spiegel " Merry gaf het
briefje aan Hella, maar zij begreep niets van
deze woorden.

Merry had echter geen tijd voor verdere over-
peinzingen. Onder de kamer hoorde hij een
ontzettend lawaai. Er vielen verscheidene scho-
ten en slechts eenige seconden later hoorde
Merry hoe daarbuiten de moter van zijn wa-
gen werd Ingeschakeld en dat deze op gang
werd gebracht.

Merry was met één sprong bij het venster.
Maar hij kon nog slechts het achterlicht van
zijn wagen aan het einde van de straat zien.

„Is Clinger nu gek geworden?" riep hij uit
en stormde, door Hella gevolgd, de trappen
af. Op de trap hoorden zij nog schreeuwen en
tieren en het zware stampen van voeten.

Was men daar beneden aan het vechten?
Toen Merry bijna beneden was. klonk er

een schot en een kogel suisde rakelings langs
zijn hoofd.

Hij sprong de laatste treden af, maar wat
hij toen zag, deed hem bijna in lachen uit-
barsten. Brigadier Clinger stond in het. mid-
den van de kamer naast twee omvergeworpen
stoelen en huilde als een kind. Hij sloeg woe-

dend met zijn revolver in het rond
„U had mij bijna doodgeschoten," riep Mer-

ry hem toe.
Clinger keerde zijn gezicht naar Merry toe.

Het was geheel zwart en zijn blonde baard
zag er uit, alsof hij tegen een leger dolle rat-
ten gevochten had.

„Clinger!"
„Ik kan niet zien, inspecteur!" schreeuw-

de Clinger en trachtte tevergeefs zijn oogen
te openen.

„Wat is er met uw gezicht gebeurd, Clin-
ger?"

„Brandende kolen en asch, inspecteur. Ik
geloof, dat ik voorgoed blind ben. Ik stond
hier aan de tafel en inspecteerde de kamer.
Ik had mijn revolver in de hand, toen plotse-
ling achter mij de hel losbrak. Een krankzin-
nig spektakel. Wat denkt u, dat ik zag? Er
scheen een duivel uit den schoorsteen te komen.
Een kerel, zwart als roet, hurkt bij den haard
en springt plotseling op mij toe Plotseling
zie ik een regen van vonken om mij heen. Ik
voel hoe mijn gezicht van pijn vertrekt Ik
ben bijna blind Mijn baard brandt
Mijn kleeren branden.... De schurk heeft
mij-asch en gloeiend kolengruis in het gezicht
geworpen. Ik wankel.... Ik sla de vonken
uit mijn baard en kleeren.... Daar zie ik opeens,
dat de kerel mij voorbij wil springen.... Ik
schiet hij wankelt en weg is hij...."

HOOFDSTUK XIII
Merry en Hella liepen zwijgend den straat-

weg af. Clinger liep met voorzichtige pasjes
achter hen aan, want zijn oogen brandden, hoe-
wel de frissche lucht hem wel verzachting
bracht.

Midden op den straatweg zagen zij plotse-
ling hun auto staan. Clinger trok een verwon-
derd gezicht. Hoe kwam iemand er toe een
auto te stelen en hem dan op den straatweg
te laten staan?

Clinger inspecteerde den auto grondig, scha-
kelde den motor ln en riep toen tot Merry:

„Alles is in orde, inspecteur, u kunt instappen."
„Instappen? Zou je nu werkelijk denken,

dat die schurken hun beminnelijkheid zoo-
ver drijven, dat zij den auto hier neergezet heb-
ben, opdat wij gemakkelijker naar de Clinton-
schaol kunnen terugkeeren?"

„Inspecteur...." Clinger's stem klonk niet
gerust.

„Ik vond op den grond achter den auto me-
taalstof liggen," zeide Merry.

„Metaalstof?"
Merry deed zijn zaklantaarn aan en verlicht-

te den bodem van den wagen.
„Wat is dat , Clinger?" vroeg hij en wees op

een stang.
„Het ,stuur, inspecteur."
Merry sloeg met zijn vuist tegen de stang...

Deze brak middendoor.
„Doorgezaagd!" zeide Merry, „vandaar da;

metaalstof. Wij waren met onzen auto bij den
volgenden boom verpletterd. Een ongeluk
maar langzamerhand leert men ongelukken
vooruit voelen. De auto was een beetje te op-
zettelijk hier neergezet," zeide Merry en stap-
te weer in den wagen.

Clinger volgde hem zwijgend. Hij huiverde.
Dat waren moordenaars. Zou één van hen wel
levend uit dit avontuur komen? De stilte om
hen heen scheen te leven. Wat was dat?

Zij hoorden naast zich in het donker slui-
pende schreden en dan hoorden zij plotseling
een ontzettend gehuil, dat hun het bloed in de
aderen deed stollen. Het was het gegil van een
vrouw in doodsangst.

„Een vrouw!" riep Hella.
„Neen!" zei Merry heesch. Hij kon van op-

winding niet spreken. Hij hield zijn revolver
in de hand en zocht in het donker naar fonke-
lende oogen. Dat hij die fonkelende oogen
niet vond, bracht hem bijna tot vertwijfeling.

„Bloedhonden!" zei Clinger of een
dolle hond!" En op dat zelfde oogenblik meende
Merry de fonkelende oogen te zien en schoot.

Hij schoot al zijn kogels af. Hij wist niet of
hij trof, maar hij schoot. Men hoorde het ge-

huil niet meer.
„Is de hond dood?" vroeg Hella.
„Ik denk het, of gevlucht," antwoordde Mer-

ry, maar hij geloofde het zelf nauwelijks.
Misschien was de hond alleen maar verschrikt.
Plotseling werden op den weg de lichten van
een naderenden auto zichtbaar. Merry her-
kende den claxon van de wagens van Scotland
Yard. Hij ging midden op den straatweg staan,
het signaalfluitje in den mond. Toen de auto
dichtbij hem was, gaf hij het Scotland Yard-
signaal.

Op hetzelfde oogenblik hoorde hij het knar-
sen van de remmen en de wagen stond stil.

„Inspecteur Merry?"
„O, Surry, bent u het? Waar wilt u heen?

Maar alvorens u mij ant3voordt, u moet ons
med-enernen in uw auto, hier zijn dolle hon-
den "

Eer Surry kon antwoorden, was hij reeds
op Hella toegesprongan en zette haar in den
wagen. Bijna even snel zat Clinger naast Sur-
ry.

„Ik was op weg naar u toe, inspecteur. Lord
Lansdale zendt mij. U moet direct met uw
menschen terug naar Londen."

Merry keek Surry onttvutst aan.
„Wat is er gebeurd, Surry?"
„U moet terugkomen," zei Surry haast kop-

pig en perste zijn lippen op elkander. Daarbij
keek hij onafgebroken Hella aan.

„Maar wat duivel, waarom?" schreeuwde
Merry woedend. „Ik kan niet terug! Vertelt
u dat maar aan lord Lansdale; ik moet Gordon
Trevor redden."

„Dien kunt u niet meer redden ." fluister-
de Surry.

Maar Surry's fluisteren was toch nog hard
genoeg geweest om Hellas oor te bereiken.
Een rilling voer haar door de,^leden.

„Wat is er dan gebeurd?" vroeg Merry.
„Wij vonden dr. Trevor dood in zijn werkka-

mer."
„Vermoord?" schreeuwde Hella.
„Dat dat weten wij niet Wij von-

den hem in ieder geval d00d.... Dr.
ds politiedokter, constateerde den a

it .
Hij— sprak van een bero*1

zei Surry zenuwachtig.
Dat is niet waar!" zei Hella P' %ep\

Haar stem klonk kalm. Zij kon niet,. er 1
hoe het kwam, maar zij was er ze_,t«-
dat dit bericht op een vergissing Der^,:'ood''„Ik heb dr. Trevor zelf 'gezien.. ■" " J
zei Surry. _

fl n
Maar ook deze woorden ontroerd* j. (]

niet. Zij beefde niet. Zij geloofde Tg °''|
dat deze man loog maar er zat <* I
and-ere streek achter. ti'.'„Een brief van lord Lansdale.---
ry en gaf Merry een brief.

Merry doorliep de 'regels haastig-

Inspecteur Merry! v^J
Komt u dadelijk terug. Er is ietij, *lijks gebeurd. De arme Trevor i« &° tl\schijnlijk een beroerte. Ik heb "e n<jKJ'

zien. Hij lag heel vredig bij de t,r^o« 1V
zijn kamer. Toch heb ik het Sf p>J
Strong hierin de hand heeft ge°a ■$>$,
wil ik, dat u direct terugkom 1- „»
kunnen wij hier een spoor vinden. V'
dat'ons eindelijk Strong doet vln2.r ev"-|jv het voorzichtig aan mevrouw >■ {je*1,
tuig haar mijn innigste deelnemtn?'ctie (<
geland zat met haar treuren. D€ o&\
Clinton moet v voorloopig maa r e&,fl
Daar Trevor nu toch niet meer t* C^A
acht ik het beter, een actie tege" t e e'\
gelegener tijd en beter voorberei ew.i
nemen. U weet, dat ik voor vi
lederen beambte verantwoorde"!AHella had hem den brief uit deha^«f/men en Merry nad niet den moed, ,

brief te weigeren. Hij voelde in ’■! v
een vreemden deemoed jegens «e x
de deemoed van een schuldige? „«jV^

Den Haagreageer
nuchter en kalm.

DANK ZIJ VOORBEELD
VAN WEERMACHT.

's-GRAVEXHAGE, 13 Mei. — Het is vand»
Tweede Pinksterdag, wanneer wij dit sc-Wv
ven. In normale omstandigheden een rust'?
kalme dag, met stille straten en kalm verk 8*
Hoe anders onder de tegenwoordige ooi'K*
omstandigheden. De oorlog, waarin wij sed'
eenige dagen zijn gewikkeld, heeft wel «
stempel op Den Haag gedrukt, maar één dJ
is toch gebleven: de rustige stemming van
bevolking, die alles over zich heen laat &*.
zonder, ook bij de schokkendste gebeurte"!
sen, uit haar evenwicht te worden gesl3*fl
En dat is niet zonder reden; die moet men **ken in het optreden van onze weermacht
de overheidsdiensten.

Wanneer men de gebeurtenissen van de 'a
ste dagen in onze stad voor den geest ter*
haalt, dan is er maar één ding, dat blijvend
vastgehamerd in de herinnering: trotscb '

zijn op het voorbeeld, dat gegeven is ",
allen, die belast zijn .met het bewaren va11.3
orde en het treffen van veiligheids- en VH
zorgsmaatregelen.

Wij zijn er zeker van, dat wij uit naam
de geheele bevolking spreken, wanneer 1
hier dank brengen aan hen, die medewer**]
om onze stad veiJjg te houden. De rust e" (
kalmte, waarmede dit geschiedde, wekten
iedereen bewondering. En dank zij dit v°.
beeld heeft het publiek zijn kalmte be\va*j
en volgde het alle gegeven aanwijzingen zon
eenig vragen of verwondering op, aan i
eenen kant doordat men voelde, dat dit no^was, en' aan den anderen kant, omdat "j.
niet wilde achterblijven bij het voorbeeld,'
werd gegeven door onze soldaten en leden fl

de veiligheidsorganisaties.
En hiermede is een dam opgeworpen 'e'

de bedoelingen van die duistere elementen. ff

in totale onkunde omtrent den geest, waan"
volk en weermacht zijn bezield, hebben -
tracht paniek te zaaien. Het eenige, wat °
ongure elementen hebben bereikt, is.
zich hebben bloot gegeven, waardoor aal 1
gevaarlijk bedrijf een eind kon worde" j
maakt.

Den Haag heeft eenige onaangename d»-j
doorgebracht, maar de winst, die daartegen" j
staat, is het ten volste waard geweest; ie"e J
nu uit eigen aanschouwing overtuigd va-
kracht van onze weermacht, terwijl o]
volking, nu zij de vuurproef heeft dr
mag worden gerekend wat betreft het b
ren van rust en orde. „;

Het stadsbeeld heeft zich volkomen **5
past aan de gewijzigde omstandigheden. O) j
ziet men teekenen van de waakzaamheid, i
overheid, die als volkomen vanzelfspreke"
met voldoening door de bevolking worde"
genomen.

SOLDIJ AAN FRANSCHE
SOLDATEN.

's-GRAVENHAGE, 12 Mei. — De mi"'
van Binnenlandsche Zaken heeft aan all*
gemeesters in Zeeland het volgende tel"
doen verzenden:

Burgemeesters worden gemachtigd aan
tairen Fransche expeditiekorps zoodanig*
slag op soldij te verleenen, dat deze sol"*
lijk wordt aan die van Nederlandsche
tairen van overeenkomstigen rang.

BAKENS GEDOOFD.
's-GRAVENHAGE, 13 Mei. — De insp^

generaal voor de Scheepvaart beveelt l»etfven van de verlichting op den Strekdam *Gasboeien in het Hollandsch Diep, teve"
verlichting van Noordschans.

TAPVERBOD TE ROTTERDAM.
ROTTERDAM, 13 Mei. — De burger^

van Rotterdam maakt bekend, dat met >"*
van 13 Mei 1940 het aan verkoopers va" (ken en alcoholhoudenden drank voord*'^van den oorlog verboden is alcoholl-jU

dranken te verkoopen en af te leveren-

t tegen fcee/fit/n gctge/en.me/

g SUPEROL
V DOODT BACTERIËN BEVORDERT GENEZING

(Ingezonden Mededeeling) T4721

Ceta Bever VLEKKENWATERVoor vuil, vet, smeer en zooveel meer. " 25 cent. - Bij drogisten.
(Ingezonden Mededeeling) [ 6tD9

Vermijd
knagende rugpij"
Opstaan 's nachts, rheumatische pijnen, v**Jsvan energie, gezwollen voeten, blazen «""^de oogen, spit. pijn in de beenen. . A i<Zorg. dat de afvoerkanalen goed werken- -mvloeibare afvalstoffen onvoldoende uit het ll«M'J*verwijderd worden, noooen zuurglften Ilon <"'"uw gezondheid benadeeien.Vermijd kwade kansen, öe zuurglftenmoet'",»*het gestel verwijderd worden. Haal nog *i«den,j3'lf%con Posters RugDlJn Nieren Pillen het «"'Vdat speciaal od de betreffende organen «„atDuizenden menschen. die aan dergelijke vertel"elen leden, getuigen. . dat hun goede "^geschonken werd doorFOSTER'S RUGPIJN NIEfIEN PILLEN

Dit modern, wetenschappelijk middel I» «*Tkrljgbur In drie verpakkingen i( 1... 1 1.75 «n'*" ,
(Ingezonden Mededeeling» _S^l

(Wordt v-

DE COURANT — HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN DINSDAG 14 MEI 1940

.Nat Rooken_k Verzacht Uw keel. Verfrisch Uw /«sjpf*-A mond en adem met de smakelijke /9f^}

(Ingezonden Mederteellnj;) (S3BG

HOOFDZAAK VAN UW SIGARET? KWALITEIT EN SMAAK - ROOK"JRi UMPH § TRIÜMPH VAN SMAAK!
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Beperkt gas en elektriciteit
tot minder dan de helft!

T\E regeering doet een dringend beroep op de bevolking om onder de huidige
omstandigheden de uiterste zuinigheid te betrachten met gas en electri-

citeit. Een ieder zorge er voor, dat slechts in de zeer noodzakelijke gevallen
wordt gebruik gemaakt van gas en electriciteit. Voor particulieren geldt, dat
hun verbruik zoowel van gas als electriciteit minder moet bedragen dan 50
procent van hun verbruik in dit. jaargetijde. Ook het verbruik van niet-particu-
Üeren moet zooveel mogelijk worden beperkt

EDEL GEBAAR VAN AMERIKA

100.000 dollar
voor

Roode Kruis.
WASHINGTON. 11 Mei. — Het Amerikaan-

sche Roode Kruis heeft telegrafisch zoowel aan
het Nederlandsche >,s aan het Belgische Roode
i-ruis 100.000 dollar overgemaakt te.i bate van
gewonde burgers en militairen.

(United Press.)

Materiaal staat gereed.
's-GRAVENHAGE, 13 Mei. — Naar wij van

het Ned. Roode Kruis vernemen, heeft het
Amerikaansche Roode Kruis zich niet slechts
bepaald tot het aanbieden ten behoeve van
het Ned. Roode Kruis-werk van 100.000 dollar,
'naar ook gevraagd in welken vorm steun van
Materiaal enz. gewenscht wordt.

Het Ned. Roode Kruis, met groote erkente-
lijkheid dezen steun aanvaardende, heeft te
öienopzichte enkele wenschenkenbaar gemaakt.

In antwoord hierop is bereids de mededeeling
binnengekomen, dat onder meer 50 auto-ambu-
lances ter verscheping klaar staan.

Uit naam van de voorzitster van het Ned.
Roode Kruis, prinses Juliana. heeft de secre-
taris-generaal mr. dr. F. W. Donker Curtius,
"en Amerikaanschen gezant verzocht, den bij-
Zonderen dank van het Ned. Roode Kruis over
te brengen aan den heer Norman Davis, presi-
dent van het Amerikaansche Roode Kruis.

Indië geeft voor het
Roode Kruis.

BATAVIA, 11 Mei. — De totaalstortingen in
£et door de „Java Bode" opgerichte fonds ten
~ate van het Nederlandsche Roode Kruis,

aren, enkele uren na de afzending van het
orige bericht, reeds gestegen tot een bedrag

Jja« f 30.000. Uit dit resultaat blijkt wel date sPontane actie van het Indische publiek.
(Aneta).

Verpleegden „Zonnegloren", Soest.
ANdijk, 11 Mei. — De burgemeester alhieraakt bekend, dat de verpleegden en verpleeg-e i"s van „Zonnegloren" te Soest in goeden
elstand te Andijk zijn aangekomen.

GASDRUK WORDT VER-
MINDERD.

's-GRAVENHAGE. 11 Mei. — Tijdens lucht-
alarm wordt in Den Haag en in het Westland
de gasdruk aanzienlijk verminderd, dadelijk
na het.signaal „luchtalarm geëindigd", wordt
de gasdruk hersteld. Alvorens dus een gastoe-
stel met aansteekvlam te gebruiken, is het
noodzakelijk even te controleeren, of het aan-
steekvlammetje brandt.

VARKENS- EN SPEKLVEVERINGEN

Tot nader order gestaakt.
's-GRAVENHAGE, 11 Mei. — De minister van

Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat
geen spek meer kan worden ingeleverd bij de
spekdepots der Nederlandsche Veehouderijcen-
trale; geen varkens meer ter levering kunnen
worden opgegeven en voorts, reeds opgegeven
varkens, die besteld waren voor levering in de
volgende week niet zullen worden afgegeven.

Een en ander met ingang van 12 Mei en tot
nader order.

OPKOMST VAN MARINIERS.

DE Regeeringspersdienst meldt, dat jongelie-
den ln den lande, die zich op 14, 15, 16

of 17 Mei moeten aanmelden in de mariniers-
kazerne te Rotterdan.. om aangenomen te wor-
den als marinier, tamboer of pijper 3e klasse,
aan de aanmelding geen gevolg moeten ge-
ven, doch nader bericht dienen af te wachten.

EEN VRESELIJKE STILTE

Even geheimzinnig als het begin was geweest

van Donderdags trommelarij, even geheimzinnig
was het eind er van: de zwarte knaap taalde op-
eens niet meer naar de trommel.... maar had nu
een nieuw aanwendsel: onophoudelijk staarde
hij, by daglicht zowel als bij avond, in een peil-

loze verte, waar Mikkie niets ln zien kon!

„Hoe het zij", peinsde
Mikkie, „altijd beter zóó!
Het begon er al aardig op
te ïyken, met dat getrom-
mel, dat de buren me we-
gens huisvredebreuk zou-
den vervolgen "

Maar verder kwam hij met zijn over-
peinzing niet, want een ogenblik later
stormde de dikke buurman, dien jullie al
hebt leren kennen, op onzen Mikkie af. —„Meneer het is niet meer uit te houden!"
schreeuwde de man wild van woede, ,die
helse stilte slaat ons allemaal op de zenu-
wen! Waar heb je toch die trom gela-
ten? " — En ik dacht ik dacht dat
die trom?".... stamelde Mikkie.

„Natuurlijk, natuurlijk meneer!" tierde de dikke man
nu nog wilder los, „dat was vreselijk, dat' getrommel!
Maar het was nog helemaal niets, vergeleken bij de
stilte van nu, nS dat getrommel! Die stilte maakt ons
allen nog dover dan de trommelarij! Daar moet iets op
gevonden worden ... of we moeten straks allemaal
naar het zenuwgesticht! Laat weer trommelen, me-
neer. ... laat weer trommelen, of ik sta voor niets in!"
Mikkie was totaal beduusd ...

(2594)

FEUILLETON.
Bloemen in den

winter.
Naar het Engelsch

van

A. HEPPLE.
"Wa, 26
's nv je mij zeggen?" vroeg ze. „Is het
Ewer Wolf?"
it *J*th knikte.

en alie^f' me als.ieblieft alles wat je weet
""!Vlaar Wat,( nij tegen jou gezegd heeft.'. "Vgjj '' ■

Kotn.e n h
n avond, waarop je in Marley ge-

a' Van» l af'" zei Lot' "Daar weet ik alles

Öen avo6rtelde ElsPeth het heele verhaal van
sJ'ofe]e op de pakkisten en WolfseiSetiiiji? eren en schoenen en . . dat zey°orai ec'lt hanë voor hem geweest was,

v " ma"1 Wat zijn zuster over hem gezegd
eh had^ at ze zien niettemin nooit verge-

-1 §§aa n' ■ ze hem in de sneeuw had latenn 2Ün » ,ln den nacht, met een halve kroonJ ' zak.;;jaet> halve kroon?"
..Heef, "

heb hem geleend.". >,Nee .." le dle terugbetaald?"
b °k'ntt ElsPeth' „maar dat verwachtte
etaal(j e i, Hi.) zei, dat hjj zijn schulden nooit

s. "Dat ie. „
°ng bet zei Lotie bitter "Wolf Arm"

K,'.,Jawe i' . nooi: wat hij schuldig is."
c'hste van2ei ElsPeth. „maar hij zegt het ten

a"jk nern te voren; dan kun ïe 'l niet zo°

„Dat weet ie maar al te goed," zei Lotje.
En toen vertelde Elspeth haar, hoe ze hem

in de boot had zien zitten en hoe hij naar haar
raam gekeken had.

„Ik kreeg het gevoel, dat hij vreeselijk veel
van je houdt," zei ze.

Lot gaf geen antwoord en Elspeth keek op
en zag op Lotjes nuchtere gezicht een uitdruk-
king, die zij er nog nooit gezien had — een
uitdrukking van smartelijke teederheid.

„0.... nee," mompelde ze.
„O ." " jaw e 1!" zei Elspeth met overtui-

ging. En opeens herinnerde zij zich haar be-
lofte aan den armen Dooper en voegde er —hoewel met minder overtuiging — aan toe:
„Maar misschien niet zooveel als Dooper."

En toen Lotje niets zei, vervolgde ze: „En
Dooper is de beste van de twee."

„Natuurlijk," zei Lotje.
„Feitelijk kan Romeo niet in zijn schaduw

staan."
„Als je bedoelt, dat Wolf niet in zijn scha-

duw kan staan, dan heb je 't mis!" zei Lotje
met plotselinge heftigheid.

„Neen.. dat bedoelde ik niet," zei Els-
peth. „Ik denk meestal bij zulke liefdeshisto-
ries aan Shakespeare. Romeo en Julia, zie je."

„Nou — maar ik wil niet vergeleken worden
met die twee idioten!" zei Lotje, heftiger dan
ooit.

„Best," zei Elspeth, die niet goed meer wist
hoe ze 't had met Lot „Ik kan er niets aan
doen, maar i k vind Wolf óók aardig."

Maar Lotje was nog vuur en vlam.
„I k vind hem niet aardig," riep ze. „En

ik vind zijn manier van doen allesbehalve aar-
dig — en wat méér zegt: hij kan m ij ook niet
erg aardig vinden, anders zou hij wel wat ge-
daan hebben. Naar een raam gaan zitten
kijken! Een mooie manier van doen! Wat heb
je daaraan?"

Op deze woedende vraag wist Elspeth geen
antwoord. Wat had je inderdaad aan 't kijken
naar ramen? Hoe intenser ze zocht naar een
antwoord, hoe moeilijker het haar viel, er een
te vinden, vooral omdat Lot haar met fonke-

lende oogen bleef aanstaren.
En toen kreeg ze plotseling een idee— een

heel ander idee — dat ging gewoonlijk zoo
met Elspeth. Ze vroeg:

„Waarom verloof je je niet met Dooper?
Die zou een goede echtgenoot voor je zijn, Lot.
en dat zou een duidelijk antwoord zijn op
Wolf zn ramenkijkerij. Wolf zou dan vanzelf
weggaan. Ik geloof vast, dat hij hier alleen
maar rondhangt om de kans te krijgen, je
eens te ontmoeten, en je dan van meening te
doen veranderen-"

„Ik denk er niet aan!" riep Lotje. „Dooper
is veel te lief en te goed om op die manier
gebruik van hem te maken. Ik snap niet, dat
je zóó iets durft voorstellen, Elspeth."

„O, maar..." Elspeth zweeg. Ze had willen
zeggen: „Je weet wel dat je echt van Dooper
houdt, maar je durft 't niet bekennen." Maar
ze hield die woorden in.

Hoe 't zij, ze vond, dat ze nogal aardig wat
bereikt had en feliciteerde zichzelf omdat ze
twee vliegen in één klap had geslagen — ze
had Lot van Wolf verteld en tegelijkertijd een
goed woordje voor Dooper gedaan. Ze stond
op om afscheid te nemen. „Ik wou, dat ik
Luke vertellen kon dat Wolf hier is," zei ze
en tot haar verbazing vloog Lotje weer in den
brand en riep woest:

„Haal dat alsjeblieft niet in je hoofd."
„0... goed hoor," zei Elspeth. „Ik zal 't

natuurlijk niet doen, maar.... waarom niet,
eigenlijk?"

„Omdat Luke ruzie heeft gehad met Wolt
en hem niet kan uitstaan en woedend wordt
als hij maar denkt, dat Wolf om mij geeft.
En hij heeft gezegd, dat hij naar de politie
gaat, als Wolf zich ooit weer aan mij zou
opdringen."

„Hm, ja," zei Elspeth, die dat al meer had
hooren zeggen. „Maar.... ik denk, dat hij nu
wel zal weggaan. Ik wou maar dat hij het
deed. Dag Lot — ik ga nu."

En ze ging.

Geallieerde troepen geland
op Curaçaoen Aruba.

Op Nederlandsch
verzoek.

LONDEN, 11 Mei. — Geallieerde
troepeneenheden zijn aan land gezet
op de West-Indische eilanden Curacao
en Aruba, ten einde mogelijke sabotage
door Duitschers te verhinderen.

(Reuter).
Wij teekenen, na informatie te bevoegder

plaatse, hierbij aan, dat de ten deze genomen
en te nemen maatregelen op uitnnodiging
van de Nederlandsch* regeering geschieden.

Red. A.N.P.)

GEALLIEERDE TROEPEN
NAAR CURAÇAOEN ARUBA.

In volledige overeenstemming
met Ned. regeering.

LONDEN, 12 Mei. — In gezaghebbende krin-
gen te Londen is hedenavond met nadruk naar
voren gebracht, dat de uitzending van Brit-
sche en Fransche troepen naar de eilanden
Curacao en Aruba in West-Indië geschied is
op grond van een besluit, dat is genomen in
volledige overeenstemming met de Nederland-
sche regeering.

Hieraan werd toegevoegd, dat d-e houding
der Britsche regeering ten aanzien van Neder-
landsch-Indië ongewijzigd blijft. Zij heeft
reeds eerder uitdrukking gegeven aan haar
interesse bij de handhaving van den status quo
en heeft niet de minste bedoeling, om in Ne-
derlandsch-Indië te intervenieeren, noch is van
eenigerlei zijde het denkbeeld naar voren ge-
bracht, dat zij zulks zou doen ten aanzien van
Curacao en Aruba.

In gezaghebbende kringen in Londen werd
hedenavorü vernomen, dat ondanks de ener-
gieke actie, die reeds is ondernomen door den
gouverneur, het van essentieel belang wordt
geacht, dat aanvullende troepen onmiddellijk
beschikbaar zouden zijn, om iederen noodtoe-
stand het hoofd te bieden. Het ligt in het

( voor-
nemen, dat zoodra de Nederlandsche regeering
er van overtuigd is, dat de veiligheid volledig
gevestigd is, of zoodra aanvullende Neder-
landsche strijdkrachten beschikbaar zijn in
voldoenden getale, de Engelsche en Fransche
troepen terstond zullen worden teruggetrok-
ken. — (Reuter).

WILLEMSTAD, 13 Mei. — De Britsche tor-
pe/lobootjager „Frasser" is in de haven van
Willemstad aangekomen met troepen voor
Curagao. Er bevinden zich hier thans twee En-
gelsche oorlogsschepen.

Fransche mariniers op Aruba.
ARUBA, 13 Mei. — Op het eiland Aruba

zijn meerdere afdeelingen Fransche mariniers
aangekomen. De staat van beleg is afgekon-
digd, zoomede de algemeene verduistering van
het eiland.

Voor de burgerbevolking worden schuilkel-
ders ingericht.

Drie en tachtig Duitschers en vijftien kinde-
ren zijn geïnterneerd. Zij zijn per schip naar
Bonaire overgebracht.

BEVEL TOT INLEVEREN VAN
VUURWAPENS EN AMUNITEE.

's-GRAVENHAGE, 11 Mei. — De hooi
mlssaris te 's-Gravenhage beveelt, ing
art. 9 der Vuurwapenwet 1919, aan alle inge-
zetenen dezer gemeente, dat alle, al of niet
bevoegd voorhanden zijnde vuurwapenen en
munitie aan het hoofdcommissariaat van poli-
tie, Alexanderplein 17, kamer 2, aldaar, moeten
worden ingeleverd vóór 15 Mei 1940.

De paus betuigt
zijn deelneming.
Telegrammen aan destaats-

hoofden der drie aan-
gevallen landen.

VATICAANSTAD, 11 Mei. — Paus Pms XII
heeft den koning der Belgen, de Koningin der
Nederlanden en de Groothertogin van Luxem-
burg telegrammen gestuurd, waarin hij van
zijn diepe ontroering getuigt, welke de gebeur-

tenissen bij hem 'ïebben gewekt, waarvan deze
drie landen het slachtoffer zijn-

Het telegram aan den koning der Belgen
luidt: Op het oogenblik, dat het Belgische yolk
tegen zijn wil en zijn recht zijn grondgebied
aan de gruwelen van den oorlog blootgesteld
ziet, zenden wij, diep bewogen, uw majesteit en
uw zoozeer bemind yolk de verzekering van
onze vaderlijke liefde, den Almachtige» God
biddende, dat de harde beproeving moge ein-
digen met het herstel van de volle vrijheid en
onafhankelijkheid van België, en wij geven uw-
majesteit en uw yolk onzen apostolischen
zegen. "De apostolische zegen werd eveneens aan de
beide andere aangevallen landen geschonken.

Gisteren had de koning der Belgen een tele-
gram aan den Paus gezonden, dat deze heden-
ochtend ontving. Het telegram luidt:

„Met minachting van de herhaalde malen
formeel aangegane verplichting de Belgische

neutraliteit te eerbiedigen, ondanks onze ab-
soluut loyale houding, heeft Duitschland België
zonder waarschuwing op brute wijze aangeval-
len. Mijn land, zijn eer indachtig en trouw aan
zijn woord, verdedigt zich uit alle macht. Ik
veroorloof me, Uw Majesteit, hoofd der katho-
lieke wereld, te verzoeken met haar verheven
zedelijk gezag de zaak te steunen, waarvoor
wij met onoverwinnelijken wil strijden."

De paus heeft achtereenvolgens in bijzondere
audiëntie ontvangen Myron Taylor, den per-
soonlijken ambassadeur van president Roose-
velt, Adriaan. Nieuwenhuys, den ambassadeur
van België en Francis Osborne, den gezant van
Groot-Brittannië. — (Havas).

Aankoop aardappelen
VASTGESTELDE PRIJZEN.

's-GRAVENHAGE. 11 Mei. — De minister
van Landbouw en Visscherij maakt bekend,
dat de aankoop van de aardappelen van de
telers plaats heeft door de provinciale voed?el-
commissarissen in samenwerking met den ge-
organiseerden handel. De verkoop in de steden
wordt georganiseerd door de gemeentebesturen
in samenwerking met den plaatselijken aard-
appelhandel.

De marimumprijzen worden wekelijks vast-
gesteld. Zij bedragen voor de week van 13 tot
18 Mei 1940:

1. Voor de Zeeuwsche bonte, Zeeuwsche
blauwe, roode star en furore van kleigrond:

Telerprijs ’ 4.17% per 100 Kg. Grossiersaan-
koopprijs franco voor den wal ter bestemming

’ 4.97% per 100 Kg. Winkeliersaankoopprijzen
franco winkel' ’ 5!77% per 100 Kg., in Amster-
dam ’ 5.87% per 100 Kg. Prijs voor den con-
sument ’ 0.07% per Kg., indien afgehaald van
den winkel, ’ 0.08% per Kg., indien thuisbe-
zorgd.

2. Voor de soorten Eigenheimers en Beve-
landers en daarmede gelijk te stellen soorten:
resp. f 3.62V2 per 100 Kg., f 4.42% per 100 Kg.,
f 5.22% per 100 Kg., in Amsterdam f ü.32%
per 100 Kg. 7 cent per K.G. indien afgehaald
van den winkel, 8 cent per Kg. indien thuisbe
zorgd.

3. Voor de soorten Alpha, Bintje, Industrie
en daarmede gelijk te stellen soorten: resp.
f 2.75 per 100 Kg., f 3.43 per 100 Kg., f 4.23 per
100Kg., in Amsterdam f 4.33 per 100Kg.. 6 cent
per Kg. indien afgehaald van den winkel,
7 cent per Kg. indien thuis bezorgd.

Uitzendingen der B.B.C.
in het Nederlandsch.

LONDEN, 11 Mei. — De 8.8.C, kondigt aan,
dat nieuwsuitzendingen in het Nederlandsch
zullen worden gegeven ot. de volgende uren
(alle Nederlandschen tijd):
Om 12.20 uur des middags op de golflengten

40.59, 41.49 en 25.29 meter.
Om 5.20 uur des middags op de golflengten

373, 49.59, 41.49 en 30.96 meter.
Om 10.25 uur des avonds op 373, 261, 49.59.

41.49 en 30.96 meter. — (Reuter).

H.M. DE KONINGIN
ANTWOORDT

's-GRAVENHAGE, 11 Mei. — De Regeerings-
persdienst meldt:

H.M. de Koningin heeft, op een pauselijk te-
legram van deelneming in Nederlands lot, het
volgende geantwoord:

„Ik dank Uwe Heiligheid oprechtelijk voor
hare zoo sympathieke boodschap en hare gebe-
den voor het herstel van gerechtigheid en vrij-
heid. Vertrouwend in God, is Mijn volk vastbe-
sloten al zijn krachten in te zetten, ten einde
de uiteindelijke overwinning te behalen."

„ROOSEVELT WORDT WEER
CANDIDAAT."

LOS ANGELES, 11 Mei. — De nieuwsblad-
magnaat H»ar_. een van Roosevelt's bitterste
en invloedrijkste vijanden voorspelt heden in
de „Examiner" van Los Angales, dat Roose-
velt bij acclamatie candidaat zal worden ge-
steld voor een derden presidentschapstermijn
en dat het „heel best mogelijk is, dat hij ge-
kozen wordt." — (Reuter).

HOOFDSTUVXXIV.

Bosch viooltjes.

Toen Mrs. Bunthorne thuiskwam van een
aangenaam bezoek bij Kate en Kate's nieuwen
aanbidder, vernam ze van de toenadering tus-
schen Arabella en Andy en raakte spoedig op
kookhitte.

Zoo zei Elspeth het ten minste. Arabella
zou 't nimmer in haar zachtmoedige hoofd ge-
haald hebben, dergelijke uitdrukkingen te be-
zigen. Zij zei, dat mama erg boos geweest was
en gezegd had, dat papa, als hij nog in leven
was geweest, haar op haar kamer zou hebben
opgesloten op water en brood.

„En wat zou hij met de fazanten hebben
gedaan?' vroeg Elspeth, die het jammer vond
dat zóó'n papa naar den hemel was gegaan.
Hij had den menschen van deze wereld zoo-
veel vermaak kunnen geven,' want een papa,
die nog dergelijke maatregelen nam, was in
deze dagen een bezienswaardigheid, om van
heinde en verre naar te komen kijken.

Maar mama liet het niet alleen bij verma-
ningen en nijdige uitvallen tegen de arme
Arabella. Zij verbood haar absoluut, Andy
weer te zien — „dien boschwachter", zooals ze
hem noemde en ze voegde er bij: „En dat
schepsel van Hopper House, dat van haar pen
leeft, staat me ook allesbehalve aan. Ze is zoo
maar uit het Niet verschenen! Het zou je beter
staan, als je vriendin werd met die aardige
Mary Selby-Brown."

„Wie is Mary Selby-Brown?" vroeg Elspeth,
wier belangstelling op intense wijze gewekt
was door al deze openbaringen van Arabella.
Want Arabella «was dadelijk na de boetpredi-
katie van mama naar Elspeth gevlucht en daar
ze het summum van loslippigheid was, had ze
alles letterlijk oververteld.

„O — ken je de Browns nog niet? Ze heeten
eigenlijk alleen maar Brown, maar mr. Brown
heette Selby van zn voornaam. En toen heeft
mrs. Brown zich altijd Selby Brown genoemd
en toen haar man stierf, zette ze er een
streepje tusschen."

„Bij wijze van gedenkteeken?" zei Elspetih.
„Och ja, zoo is ze," zei Arabella. „Ze was

nog familie van miss Darby, die hier woonde
en nu denken ze, dat Mary al het geld van
miss Darby zal krijgen; er schijnt nergens een
testament te vinden te zijn. Janet Armstrong
heeft dit huis van onder tot boven doorzocht
naar een testament, want die hoopte óók nog
wat te krijgen. En nu krijgt Mary het mis-
schien, want zij is familie en ze is ook nog
familie van ons. En mama denkt, dat wij ook
nog een kans hebben want miss Darby moest
niets hebben van de Selby Browns. Ze noemde
ze nooit anders dan alleen maar Brown. Als
er dus nog een testament is, zullen de Browns
wel niets krijgen. Maar — ze kon moeder óók
niet uitstaan."

„Hm," zei Elspeth, „maar 't komt dus hier-
op neer, dat de naaste familie het krijgt als
er geen testament is."

„O — zit het zoo? Ik heb van de wet geen
verstand, maar mama zegt, dat ik vriendin
moet worden met Mary, maar dat kan ik
niet. Ik word gewoon misselijk van de manier
waarop de punt van haar neus op en neer
gaat als »e praat — net als van een konijn."

En ze probeerde met haar neus een konijn
na te doen.

„Neen," zei Elspeth, „een konijn doet het
zóó" en zij bewoog haar neus op een andere
manier op en neer en zoo zaten ze haar neuzen
op en neer te trekken en te proesten van het
lachen, toen er op de deur geklopt werd en
Luke verscheen.

„Ik kon jullie al in den tuin hooren lachen,"
zei hij, „waarover hebben jullie zoon pret?"

„Over de manier waarop de punt van Mary
Selby-Brown's neus op en neer gaat als ze
praat. Toe, doe jij 't nog eens, Elspeth!"

„Ik weet niets van Mary Brown's neus af,"
zei Elspeth, „maar een konijn doet het zóó:
en ze deed zóó precies een konijn na, dat een
koolblad eet, dat Luke brulde van 't lachen.

„Elspeth," zei hij, „je moet, op een of andere
manier, een konijn in je voorgeslacht gehad
hebben. Ik zal nooit meer konijnenpeper kun-

nen eten zonder aan jou te denken.'"
„Ik vind je vreeselijk prosaïsch, Luke," zei

Arabella. „Hoe kun je nu zóó iets zeg.
Bovendien heb je ons in een gewichtig gesprek
gestoord. Waar was ik ook weer, Elspeth, vóór
ik op Mary's neus kwam?"

„Bij miss Darby's testament en of Mary
haar geld zou krijgen en dat Mary een veel
betere vriendin voor jou was dan ik. Vertel
nu verder."

„O, maar dat kan ik niet met Luke er bij" —.
Blijf je hier lang, Luke?" »

„Zoo lang als ik maar kan," zei Luke, een
stoel nemend en zijn pijp te voorschijn halend.
„Wat heeft je moeder over Andy gezegd? Ik
zwijg als 't graf."

„Hoe weet je, dat .ik over mama en zoo
met Elspeth gesproken heb?"

„Nou — ik heb er net alles over gehoord
van Andy en ik veronderstel, dat Elspeth er
dus net alles over heeft gehoord van jou."

„Waar is Andy?"
„Bij mij thuis. Hij zit met Lot te praten,

maar ik geloof, dat hij zit te wachten of jij
niet naar de fazanten komt kijken. Er komt
weer een pluimveetentoonstelling en hij zou
graag je permissie hebben om ze in te zenden.
Dat heeft hij mij tot in bijzonderheden uitge-
legd om vooral den indruk te vermijden, dat
hij je persoonlijk wilde ontmoeten, Arabella.
Maar hij vermeed niet den indruk, dat zijn
ziel gerust zou zijn als hij wist hoe of wat
van de fazanten. Als ik jou was, Arabella zou
ik dus dadelijk naar hem toegaan, anders
slaapt hij vannaoht misschien niet goed."

Luke hield deze lange toespraak met grooten
ernst.

Arabella luisterde er naar met groote, ronde
oogen en toen hij uitgesproken was, wendde
zij zich tot Elspeth.

„Hij maakt maar een mopje, hè?" zei ze.
„Het zou me niets verwonderen", antv ■-

Elspeth. „Hij is tot alles iï etaat."

TEGEN LASTER EN
VALSCHE

VOORSPIEGELINGEN.

Het pantser der vader-
landsliefde van ons
volk.

's-GRAVENHAGE, 11 Mei. — Van bevoegde
zijde wordt medegedeeld:

Er zijn Duitsche uitzendingen
in de Nederlandsche taal...

Nederlanders, die weten, dat Duitschland,
zonder reden, op de grofste wijze met groot
geweld in hun land is gevallen;

Nederlanders, die iedere minuut opnieuw
met bitterheid beseffen, dat Duitschland het
oorlogsmonster in ons goede land heeft ge-
jaagd;

Nederlanders, die allen op hun plaats hun
volle kracht geven om het vaderland tegen den
invaller te verdedigen;

deze Nederlanders hooren zich in de Duit-
sche uitzendingen met zuurzoete vriendelijk-
heid toegesproken.

Onwaarachtige praatjes over de Duitsche ge-

voelens jegens Nederland geeft zulk een Duit-
sche zender ten beste. Als nu maar dat Neder-
landsche volk zich bukte voor dezen vos. die
nadert met het preeken van de passie; als nu
maar dat Nederlandsche volk wilde vergeten,
dat een zwerm van dood en verwoesting zaaien-
de- vliegtuigen zonder oorlogsverklaring boven
onzen grond is verschenen, . . . .och, dan zou
Duitschland het oude. vrije Nederland zonder
schade in zijn macht kunnen krijgen.

Maar wij. Nederlanders, zijn uit an-
der hout gesneden. Wij zijn niet be-
reid, dit schandelijk onrecht lijdelijk
te ondergaan. Wij zijn niet genegen,
onze onafhankelijkheid en vrijheid op
te geven. Alle valsche voorspiegelin-
gen en leugenachtige laster van d(

Duitsche zenders over ons leger en
over de rechtmatigheid, van ons ver-
weer stuiten af op het pantser van de
vaderlandsliefde van ons volk.

Eensgezind en met een vastberaden
heid, die met het uur hechter wordt
staat ons volk geschaard om onze Ko-
ningin en Haar regeering. En met cc*.

moed en een succes, die de Duitsch'
aanranders niet hadden verwacht, vei-

óedigen zij den vrijen bodem van or.'
Nederland.

FRANSCHEN BOMBARDEERDEN
FREIBURG MET.

PARIJS, 1. Mei. — D woordvoerder \t«
het Fransche opperbevel heeft verklaard. d&
het absoluut onwaar is. dat de Franschen Frei-
burg hebben gebombardeerd Het Duitsche be-
richt hieromtrent u. op alle punten vervalsch
met het gemakkelijk zichtbare doel: represail-
les tegen Fransche steden te wettigen. De Fran-
sche luchtmacht heeft slechts vliegvelden ge-
bombardeerd. — (Havas.)
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Indië trouw aan het
Moederland

Serie veiligheidsmaatregelen.
T"1 EN' stroom van An e t a-telegrammen

*—* maakt gewag van de maatregelen der
Indische regeering in verband met den oor-
log in het moederland. Zij betreffen aller-
eerst de actie tegen de extremisten. *

*T_ Bandoeng drongen Zaterdagmorgen
■*- circa 400 opgewonden scholieren hetkring-

huis van de N.S.B, binnen. Zij richtten hier
groote vernieling aan, waarna een vuur ge-
stookt werd van stoelen, tafels, boeken en por-
tretten.

Zondagmiddag moesten politie en militairen
opnieuw ingrijpen, daar eenzelfde poging ge-
daan werd bij een N.5.8.-boekhandel en bij het
„Nationaal Weekblad".

De gebouwen worden thans bewaakt en alle
teekens, welke deze kenmerken als behooren-
de tot de N.S.B, zijn verwijderd.

Interneeringen.
Te Batavia is voorts nog gearresteerd

het onderhoofd van den dienst van Scheep-
vaart. J. F. Mulders.

Verder werd te Batavia nog aangehouden
" .vaalftal buitenlandsche vrouwen, grooten-

deeis van Duitsche afkomst, en een Neder-
landsche

Ook in andere plaatsen in Ned.-Indië zijn een
on'ocKend aantal Duitsche vrouwen voor inter-
neering op transport gesteld.

Anderzijds zijn te Batavia, na een nauwkeu-
rig onderzoek, enkele geïnterneerden, van wie
de loyaliteit vaststaat, dan wel wier status mo-
menteel niet met dien van een vijandelijk land
kan worden vereenzelvigd, van het eiland
Onrust, waar zij waren ondergebracht, vrijge-
laten.

De politie heeft alle radiotoestellen, welke
zich bevonden in de woningen van geïnterneer-
den, in beslag genomen.

Tot dusverre zijn zestien vrouwen, onder wie
een Nederlandsche, te Batavia geïnterneerd.Zij
zullen worden ondergebracht „ergens in Ba-
ta-ia", waar zij van de openbare straat niet te
zien zijn. Deze vrouwen zullen in de gelegen-
heid worden gesteld haar kinderen mee .te
nemen.

Het totale aantal mannelijke geïnterneer-
den boven de zestien jaar is voor geheel
Indië nog niet bekend. Men schat dit aantal
in Batavia op omstreeks 500, zoodat op het
interneeringseiland nabij Batavia, met geïn-
terneerden van andere plaatsen, circa 5 a 600
bijeen zijn.

Naar schatting waren ongeveer 1400 volwas-
sen Duitschers in Indië aanwezig op het tijd-
stip, waarop de oorlog uitbrak.

Morgen zullen de geïnterneerden in de ge-
legenheid worden gesteld bezwaren in te bren-
gen tegen hun interneering. Deze bezwaren
zullen worden voorgelegd aan een centrale
commissie bestaande uit één of meer rechtsge-
leerden, enkele ambtenaren en officieren, die
den legercommandant zullen adviseeren.

Dringend beroep.
Het militair gezag te Soerabaja deed

een dringend beroep op de volledige medewer-
king van het publiek, om tusschen 18.00 en 6.00
binnenshuis te blijven.

Tijdens een openbare vergadering van de in-
heemsche vereeniging „Moehammadiah" te
Buitenzorg voerde de voorzitter van de afdee-
ling Batavia, mr. Kasman, het woord. Toen hij
zich in een beschouwing begaf over de nood-
zaak om Ned.-Indië vrij te maken, werd hem
het woord ontnomen en de vergadering ont-
bonden.

Later werd Kasman gearresteerd.
Het militair gezag heeft voorts de volgende

verordening uitgevaardigd:
1. Het is verboden aan eenig mannelijk

Duitsch onderdaan, ouder dan zestien jaar, zon-
der toestemming van het militair gezag huis-
vesting te verleenen.

2. Hij aan wien bekend is, dat zich een man-
nelijk Duitsch onderdaan, ouder dan zestien
jaar, in Nederlandsch-Indië bevindt, van
wiens aanwezigheid hij weet of vermoedt, dat
de overheid geen kennis draagt, is verplicht
dit onverwijld mede te deelen aan de plaat-
selijke bestuurs- of politie-autoriteiten.

3. Hij die aan eenig Duitsch onderdaan, niet
vallende onder de groep personen onder één
genoemd, huisvesting verleent, is verplicht
hiervan onverwijld aan plaatselijke bestuurs-
of politie-autoriteiten kennis te geven.

4. Overtreding van dit bepaalde zal gestraft
worden met een gevangenisstraf van sub ar-
tikel 1, vijf jaar, sub artikel 2, twee jaar en zes
maanden en voor artikel 3, twee jaar.

Spontane giften.
TV JAAR aanleiding van de inschrijving, " door

* het dagblad „De Locomotief" te Semarang
geopend, voor hulp aan Nederland, ontving

men van een. Nederlandsche dame, die zeide
niet over contant geld te beschikken, in enve-
loppe met begeleidend schrijven haar eenige
bezit, te weten een gouden beugelbeurs, een
gouden armband, een gouden ketting en een
gouden potlood.

Verder kan no_ worden gemeld, dat de gif-
ten blijven binnenstroomen.

De gouverneur van Midden-Java heeft het
initiatief genomen tot organisatie van de geest-
driftige actie van het publiek, dat spontaan
giften schenkt. Voor dit doel is reeds een co-
mité gevormd.

De voorganger van de Willemskerk te Ba-
tavia deelde tijdens den dienst van Zondag-
morgen mede. dat de opbrengst van alle col-
lecten zullen worden gestort ten bate van het
Nederlandsche Roode Kruis.

De vice-president van den Raad van Ned.-
Indië heeft voor de radio verklaard, hierbij
zich richtend tot alle Nederlandsche onder-
danen, dat in de gemeenschap in Indië ver-
schillende acties spontaan zijn opgekomen
tot steunverleening, aan Nederland in aller-
lei -ormen. Het ls echter gewenscht, dat
daarin eenheid wordt gebracht.

In verband hierm<*cU, zullen alle gelden,
die ln Indië worden bijeengebracht, ter be-
schikking worden gesteld van H. M. de Ko-
ningin, die dan de wijze van besteding zal
bestemmen.
De gouverneur-generaal schonk een som van

f 5000 voor steun aan het moederland.
Een collecte, die gehouden werd op het

hoofdkantoor van de Koninklijke Paketvaart-
maatschappij. bracht in een middag f 4200 op.

De Raad van Ned.-Indië schonk f 1000 voor
het moederland.

Trouwbetuiging.
Het hoofdbestuur van het Indo-Europeesch

Verbond te Batavia heeft het volgende tele-
gram aan den Gouverneur-Generaal gezonden:

Excellentie, het I.E.V. verzekert hierbij
opnieuw zijn trouw aan H.M. de Koningin
en aan haar vertegenwoordiger hier te lan-
de. Het Verbond, zoowel als organisatie, als
ieder lid persoonlijk, stelt zich geheel ter
beschikking van Uwe Excellentie en ver-
zoekt u er op te rekenen, dat op iedere ge-
wenschte medewerking onzerzijds staat kan
worden gemaakt, ook voor die medewerking,
welke niet krachtens wettelijk voorschrift
kan worden opgevorderd.

(w.g.j Ir. Wermuth,
voorzitter I.E.V.

Het militair gezag te Batavia heeft een ver-
ordening uitgevaardigd, waarbij in schouw-
burgen, bioscopen, sociëteiten en overigens
alle lokalen, bestemd voor gezellig verkeer,
alsmede in fabrieken, werkplaatsen en win-
kels slechts radio-uitzendingen zullen worden
toegestaan, ten gehoore gebracht door officieel
geregistreerde Nederlandsen-Indische omroep-
stations.

Voorts is met ingang van 11 Mei een cen-
suur ingesteld onder militair toezicht, en wel
op alle postzendingen. telegrammen en telefo-
nische berichten.

De Effectencall te Batavia is met ingang
van 14 Mei tot nader bericht gesloten.

Bevolking ongeloovig.
Uit het binnenland komen berichten, dat de

eenvoudige bevolking op het platteland geen
geloof kan hechten aan de gebeurtenissen
welke in het moederland voorvallen. Zij stel-
len zich daarbij op het standpunt, dat in het
moederland „toch de Koningin woont, die al-
tijd zoo goed is geweest."

In alle Inheemsche bedehuizen wordt eiken
avond een extra avondgebed opgezonden tot
heil van de Koningin en het Nederlandsche
volk.

Groote geldinzamelingen.
Uit Mcd a n wordt gemeld: Onmiddellijk

na den oproep om gelden te storten voor het
Nederlandsche Roode Kruis, welke oproep
werd gedaan door den vice-president van den
Raad van Ned.-Indië. mr. H. J. Spit, werden
in Dcli reeds tienduizenden gul-
dens spontaan voor dit doel bijeengebracht.
De gelden blijven nog toevloeien.

116.000 ton scheepsruimte.
Uit Batavia wordt gemeld: De inbeslag-

neming van Duitsche koopvaardijschepen in
de Indische havens heeft snel en geheel syste-
matisch plaats gehad. Daar het den inlichtin-
gendiensten bekend was, dat op deze schepen
geheime voorbereidingen waren getroffen om
deze, in geval van oorlog, te vernielen, zijn
alle maatregelen bij de inbeslagneming er op
gericht geweest, om zoo snel en onverhoeds
mogelijk te handelen.

Hierdoor is aan het Nederlandsche gezag
meer dan honderd zestien duizend tonsscheepsrulmte onbeschadigd in handen ge-

vallen.
Slechts het schip „Sophie Rickmers", van

7000 ton, kon te Sabang eerst worden bezet,
toen het schip al zinkende was. Het schip
werd op de kust gezet en zal zeer waarschijn-
lijk kunnen worden geborgen. Op geen enkel
ander schip is de bemanning in staat geweest
vernielingen uit te voeren.

Zoo is eenige uren na het bevel tot inbeslag-
neming honderd zestien duizend ton scheeps-
ruimte in Nederlandsche handen overgegaan.

(Aneta).

Briefkaarten.
's-GRAVENHAGE, 12 Mei. — De opperbevel-

hebber van land- en zeemacht deelt mede:
Tot nader order wordt het verzenden en be-

zorgen van briefkaarten, duidelijk geschreven
in de Nederlandsche taal, en niet bevattende
berichten verband houdende met den oorlogs-
toestand, weder toegelaten, doch alleen op
risico van den afzender.

Minister Frossard:
DUITSCHERS VERLOREN RUIM
400 VLIEGTUIGEN.

VERMOMDE PARACHUTISTEN
WORDEN

TER DOOD GEBRACHT.
itET Fransche legerbericht van Maandag-

* * avond meldt:
„De Duitsche troepen hebben vandaag hun

massa-aanvallen zoowel in Nederland als
in België voortgezet. In Nederland hebben
zij terreinwinst geboekt ten Zuiden van den
loop van de Maas.

In België hebben Fransche tegenaanvallen
met tanks in het gebied van Sint-Truien den
vi.janö zware verliezer, toegebracht. Vooral in
de Ardennen waren de Duitsche aanvallen
zeer krachtig; zij zijn hier opgerukt. Onze af-
deelingen cavalerie hebben zich op de Maas
teruggetrokken, nadat zij haar taak. om den
opmarsch van den vijand te vertragen, hadden
vervuld. De vijand heeft voor een deel den
loop van de rivier bereikt. Krachtigen druk
oefende de vijand uit op Longwy. Zijn aanval-
len werden teruggeslagen, evenals de aanval-
len ten Oosten van de Moezel en in het Saar-
gebied.

Van den Rijn valt niets te melden.
De bombardementsvliegtuigen van de

geallieerden hebben hun actie tot steun
van de troepen te velde voortgezet
en colonnes van den vijand aangevallen. Vijf-
tien vijandelijke toestellen werden neergescho-
ten. Op de achterwaarts gelegen linies heeft de
aotie van de vijandelijke luchtmacht uit mili-
tair oogpunt slechts schade aan weinig be-
langrijke doelen aangericht.

De Fransche minister van Voorlichting, Fros-
sard, heeft in een radiorede, waarin hij een
overzicht gaf van de situatie na den derden
oorlogsdag, medegedeeld, dat in deze periode
de vijandelijke luchtmacht meer dan vierhon-
derd toestellen heeft verloren.

De Fransche luchtdoelartillerie heeft 34
vliegtuigen neergeschoten en de Fransche en
Britsche gevechtsvliegtuigen in Frankrijk en
aan het Belgische front hebben 88 vijandelijke
toestellen omlaaggehaald. De overige vliegtul-

gen werden neergeschoten door de Belgische,
Nederlandsche en Britsche strijdkrach-
ten en boven.de Noordzee. Ook zijn een aantal
vliegtuigen op den grond buitgemaakt. „Onze
verliezen," aldus de minister, „zijn in vergelij-
king met dit cijfer van vierhonderd gering."

Daladier in België.
HET Fransche ministerie van Oorlog meldt:

„Daladier heeft zich gisteren naar de
Noordelijke grenzen en naar België begeven,
waar hij een bezoek bracht aan verscheidene
commandoposten.

De troepen der geallieerden, die tegen de
Duitschers in actie zijn getreden op den eer-
sten dag, dat zij België en Nederland hébben
overvallen, leggen overal grooten moed aan
den dag. Hun leiders overzien de gebeurtenis-
sen met een opvallend meesterschap. Even-
zeer is de grensbevolking bezield met een be-
wonderenswaardige vastberadenheid, ondanks
de luchtbombardementen, die gericht worden
op tal van steden en dorpen, welke geen en-
kele militaire beteekenis hebben. Overal in
Frankrijk en België zijn de konvooien van
onze troepen en oorlogsmateriaal op buiten-
gewoon ordelijke wijze verloopen en werden
zij toegejuicht door de bevolking, welke langs
den kant van de wegen stond geschaard. Tij-
dens zijn bezoek aan België heeft Daladier,
vergezeld van vooraanstaande militaire chefs
van het Fransche en Britsche commando, ko-
ning Leopold der Belgen begroet."

Het bureau van den Franschen minister-
president deelt mede:

„Tijdens de barbaarsche aanvallen op Neder-
land, België en Luxemburg hebben de Duit-
sche troepen gebruik gemaakt van parachu-
tisten, die dikwijls, in strijd met de interna-
tionale bepalingen, gekleed waren in Neder-
landsche en Belgische uniformen of in burger-
kleeren.

De Fransche regeering stelt er prijs op
openlijk te verklaren, dat ieder vijandelijk
strijder, die in Frankrijk wordt gevangengeno-
men en niet gekleed Is in de uniform van zijn
leger, onmiddellijk ter dood zal worden ge-
bracht. , t

De Fransche strijdmacht heeft desbetreffen-
de opdrachten ontvangen.

Volgens de „Matin" zijn Vrijdag en Zater-
dag 148 personen gedood en 337 gewond tij-
dens Duitsche luchtaanvallen op Frankrijk.

Het blad zegt, dat de Duitschers gisteren
aanvallen hebben gedaan op kleine Fransche
centra zonder eenig militair belang.

Oproepvoorwaarnemers
AMSTERDAM, 13 Mei. — Het hoofd van den

liiclitbcscherming.sdienst-Amsterdam doet een
zeer dringend beroep op ingezetenen van Am-
sterdam, die als officier of oud-officler van
den dienst der Kon. Marine of der koopvaardij
geleerd hebben waarnemingen te doen terzake
van bewegingen van vaar- en vliegtuigen. Voor
de bezetting gedurende de dagnren is hun hulp
dringend geboden. Spoedige aanmelding wordt
verzocht aan het adres commandant Verbin-
dingsafdeeling, Burgerwacht Singel 548, Hefst
in persoon.

DE ENGELSCHE VLIEGERS
ATTAQUEEREN

DUITSCHE VERBINDINGEN.

Britten rukken op in België.
LONDEN, 13 Mei. — Het Britsche hoofd-

kwartier meldt:
„De succesvolle cpmarsch van de Britsche

expeditietroepen in België in samenwerking
met Fransche troepen vindt voortgang over-
eenkomstig de vastgestelde plannen. Gevech-
ten van geringen omvang tusschen onze cava-
lerie (hiermee zijn de lichte gemotoriseerde af-
deelingen bedoeld) en den vijand zijn geëindigd
in ons voordeel."

Het Britsche ministerie van Luchtvaart deel-
de Maandag mede:

„De verbindingen van sterke Duitsche ge-
mechaniseerde strijdkrachten, die thans opruk-
ken in België en Luxemburg, zijn ontwricht
door de vernieling van bruggen te Maastricht.
Ook de spoorwegverbindingen op dat punt zijn
gestagneerd en de wegen vernield. Voorts is
schade toegebracht aan de wegen en spoorlij-
nen tusschen den Rijn en de Nederlandsche
grens, waarbij o.a. vernielingen zijn aange-

richt op een spoorwegstation, terwijl ook trei-
nen met voorraden schade hebben gekregen.

Het is bekend, dat de Royal Air Force sedert
Zaterdagmorgen bij luchtgevechten 45 vijan-
delijke vliegtuigen heeft neergeschoten en men
kan veilig aannemen, dat ongeveer 45 andere
toestellen vernield of beschadigd zijn. Tot dus-
ver zijn ongeveer 35 Engelsche vliegtuigen niet
teruggekeerd, doch het is bekend, dat eenige
hunner noodlandingen hebben gemaakt in Bel-
gië en Frankrijk. Uitgebreide verkenningen
toonen aan, dat veel schade is aangericht aan
vliegvelden, die door den vijand gebruikt wor-
den voor het aanvoeren van tegen Nederland
gerichte troepen en het daardoor noodzakelijk
geworden gebruik van noodvliegtuigen heeft
den vijand zeer zware verliezen aan vliegtui-
gen doen lijden. Waargenomen werd, dat van
zestien vijandelijke transportvliegtuigen op
een der landingsterreinen veertien beschadigd
waren."

Maandagavond werd officieel nedegedeeld,
dat ruim veertig Duitsche vliegtuigen door de
Britsche luchtmacht zijn neergeschoten, zoo
meldt Reuter.

Het Britsche ministerie van Luchtvaart meld-
de namelijk:.

„Aan alle deelen van het front zet de Brit-
sche luchtmacht haar intensieve operaties
voort. Een groot aantal vijandelijke bommen-
werpers, dikwerf geëscorteerd door jachtvliegr
tuigen, werd ontmoet. De tot dusver ingekomen
berichten geven te kennen, dat ruim veertig

vijandelijke vliegtuigen van verschillende soor-
ten zijn neergeschoten."

Doel der luchtmacht.
UIT Parijs wordt gemeld, dat de geallieerde

strijdkrachten een zwaar bombardement
hebben gericht op het bruggehoofd nabij
Maastricht om te verhinderen, dat zich ver-
sterkingen zouden voegen bij de Duitsche ge-
motoriseerde colonnes, die België waren bin-
nengedrongen over het Albertkanaal. Engel-
sche vliegtuigen hebben gepantserde colonnes
gebombardeerd tusschen Maastricht en Tonge-
ren, sommige bommen kwamen neer op devoer-
tuigen en veroorzaakten aanzienlijke verliezen
Van de drie Maastrichtsche bruggen is er nog
slechts één over, de beide andere zijn in de
lucht gevlogen. Men gelooft, dat de Duitschers
in hun bewegingen worden belemmerd en dat
het gros hunner troepen de grens nog niet is
gepasseerd.

Gemeld wordt, dat de Duitschers hevige aan-
vallen doen ten Zuiden van Luik met het klaar-
blijkelijk doel, een verbinding te krijgen met
hun Noordelijke speerpunt en zoodoende ach-
ter Luik om te trekken. De doelen in het Zui-
den schijnen Houffalize, Bastogne en Neuf-
chateau te zijn, aldus een telegram uit Parijs.
Het groote fort, dat de brug over het Albert-
kanaal op den weg Maastricht—Tongeren be-
waakt, is opgeblazen.

Van gezaghebbende zijde te Londen wordt
verklaard, dat de Duitsche beweringen, dat
Essen gebombardeerd werd, niet waar zijn.

Het ministerie van Luchtvaart, bevestigt, dat
Vrijdagnacht in Kent brandbommen zijn neer-
geworpen. Gelijk reeds medegedeeld is, be-
droeg hun aantal 24. Bovendien kwamen 20
zwaar explosieve bommen zonder schade aan
te richten tot ontploffing in het bosch nabij
Canterbury.

De speciale correspondent van Reuter bij de
Engelsche strijdkrachten in Frankrijk meldt:

„Van ooggetuigen, die beschouwd worden als
onkreukbaar, verneem ik twee voorbeelden
van Duitsche oorlogsmethoden. In het eerste
geval vlogen verscheiden Duitsche vliegtuigen
vlak boven de daken van een groote Belgische
stad en richtten machinegeweervuur op een
van de voornaamste straten. In het tweede ge-
val wierpen twee Duitsche vliegtuigen een
bom voor drie particuliere auto's met vluch-
telingen op een landweg. De auto's stopten en
de Duitsche vliegers doken omlaag en bezaai-den hen met machinegeweerkogels."

Britsch overzicht.
jN bevoegde militaire kringen te Londen gaf

men Maandag, aldus Reuter, het volgende
overzicht van den militairen toestand.

„Moedig strijdend, te zamen met hun Engel-
sche en Fransche kameraden, bieden dc Ne-
derlandsche en Belgische legers een
heldhaftig verzet tegen dc aanvallers, wien
zij zware verliezen toebrengen. Het Nederland-
sche opperbevel heeft gisteravond verklaard,
dat dc militaire autoriteiten den toestand in
het binnenland volkomen meester zijn. DcBelgen zeggen, dat hun troepen er in geslaagd
zijn hun terrein te handhaven.

Een bericht uit Parijs wyst er op, dat dc
geallieerde' troepen tegenover dc Duitschers
staan op een front van 640 kilometer, van het
Noorden van Nederland tot bijna aan dc Zwit-
sersche grens. Dc Duitsche linie is dun en
dus blootgesteld aan het gevaar van een ge-
allieerd tegenoffensief op ieder punt. Het pro-
ces der coördinatie van het optreden van dc
Nederlandsche, Belgische, Fransche en Engel-
sche troepen, zoo wordt verklaard, gaat snel
voort en dc Duitsche chef van den generalen
staf, von Keitel, tracht koortsachtig op te ruk-
ken in Nederland, ten einde het tijde-
lijke voordeel, dat behaald' is door dc aan-
vallende strijdkrachten, te consolideeren.

Te Brussel wordt medegedeeld, dat dc Duit-
sche opmarsch in België en in het district van
Maastricht, tot staan is gebracht door een
zwaar Belgisch tegenoffensief. Niet bevestigde,
in Brussel ontvangen, berichten duiden aan,
dat ook dc Engelschen een krachtigen tegen-
aanval doen op dc vooruitgestooten speerpunt
der Duitschers tusschen Maastricht en Luik,
die in Zuidelijke richting gaat. Dc correspon-
dent van Reuter bij dc Engelsche luchtstrijd-
krachten in Frankrijk meldt, dat bij een lucht-
aanval bij het aanbreken van den dag Engel-
sche'luchtstrijdkrachten groote verwoestingen
hebben aangericht onder zware troepencon-

centraties achter de Duitsche linies in België.
De Belgische tegenaanval was gericht op de
vijandelijke strijdkrachten, die oprukten in de
richting van Tirlemont en Tongeren.

Gedurende eenige dagen zal de positie in
de lage landen noodzakelijkerwijze nog duister
blijven. In bepaalde omstandigheden zal het
noodig kunnen zijn in beperkte mate terug te
trekken, maar dit behoeft geen reden tot ver-
ontrusting te zijn. Men gelooft, dat er een
zware opstopping bestaat in de achterhoede
van het Duitsche leger. Deze wordt verhevigd

door de luchtbombardementen der geallieer-

den.
De geallieerden zullen zeer terughoudend

blijven ten opzichte van de bewegingen van
hun eigen troepen. Er wordt nadruk op ge-
legd, dat, al zijn de geallieerde strijdkrachten
in contact met de Duitsche voorhoede, het
Duitsche hoofdkwartier niet noodzakelijk
nauwkeurig de sterkte kent van de geallieer-
de strijdkrachten, waaraan het het hoofd zal
moeten bieden.

De voornaamste Duitsche aanval is tot ont-
wikkeling gekomen in de verwachte richting,
nl. tusschen de Belgische en Nederlandsche
legers in, in een poging om deze beide te
scheiden. De Duitsche druk is het zwaarst in
de buurt van Maastricht. Er zijn belangrijke
aanwijzingen — die niet noodzakelijk van mi-
litairen aard zijn — dat Duitschland alles op
het spel zet met zijn groote offensief in de
lage landen. In de geschiedenis heeft Duitsch-
land altijd zijn volle kracht gegeven in den
aanvankelijken slag en het schijnt thans op
gelijke wijze te handelen. Het is bekend, dat
de Duitsche strijdkrachten, die in het veld
gebracht zijn tegen de lage landen, sterk zijn,
maar het is in dit stadium niet mogelijk haar
aantal te ramen.

Lagerhuis eensgezind
achter Churchill.

„Ons doel is: vechten en over-
winnen ondanks alles."

LONDEN, 13 Mei. — Het Lagerhuis is, naar
Reuter meldt, heden onverwacht bijeengeko-
men om den nieuwen premier, Churchill, de
gelegenheid te geven voor een kennismaking
van het Lagerhuis met zijn oorlogskabinet.
Toen Churchill voor de eerste maal als pre-
mier binnenkwam, werd er luide gejuicht, het-
geen herhaald werd toen Chamberlain binnen-
kwam en naast Churchill ging zitten. Ook toen
Churchill opstond om het woord te voeren,
weru hij luide toegejuicht.

Hij zeide:
„Vrijdagavond jl. kreeg ik van Zijne Ma-

jesteit de taak een nieuwe regeering te vormen.
Het was de duidelijke wil van het parlement
en de natie, dat deze nieuwe regeering op de
breedst mogelijke basis zou rusten en dat zij
alle partijen zou omvatten. Ik heb het belang-
rijkste deel van deze taak reeds voltooid. Er is
een oorlogskabinet gevormd van vijf leden, die
de eenheid der natie vertegenwoordigen. Het
was noodzakelijk, dat dit gebeuren zou in één
enkelen dag, gezien de uiterste urgentie en de
hardheid der gebeurtenissen.

De overige sleutelposities werden gisteren
bezet. Ik zal vanavond een nieuwe lijst aan
denkoning voorleggen. Morgen in den loop van
den dag hoop ik de benoeming der voornaam-
ste ministers te voltooien. De aanstelling van
de overige ministers eischt gewoonlijk eenigen
tijd meer. Ik hoop, dat wanneer het parlement
wederom bijeenkomt, dit deel van mijn taak
vervuld zal zijn en dat de regeering dan in alle
opzichten volledig zal zijn. Ik was van mee-
ning, dat het in het openbaar belang was, den
voorzitter van het Lagerhuis voor te stellen
het Huis vandaag bijeen te roepen. Aan het
einde der vergadering van vandaag zal een
verdaging der zitting tot 21 Mei worden voor-
gesteld met de bepaling, dat het zoo noodig
eerder bijeengeroepen zal worden.

Spr. verzocht vervolgens het Huis uitdruk-
king te geven aan vertrouwen aan de nieuwe
regeering, door goedkeuring te hechten aan
een door hem ingediende motie.

(Deze motie luidt: Het huis begroet
de vorming van een regeering, die de
eensgezinde onwrikbare vastberaden-
heid der natie vertegenwoordigt, den
oorlog met Duitschland voort te zetten
tot aan het zegevierende einde).

Eén politiek, één doel.
VOORTGAANDE zeide Churchill: Wij be-

vinden ons in de beginfaze van een der
grootste veldslagen in de geschiedenis. Wij zijn
in actie op vele andere punten in Noorwegen
en Nederland en wij moeten voorbereid
zijn in de Middellandsche Zee. De luchtstrijd

duurt voort en in het binnenland moeten vele
voorbereidingen worden getroffen.

Ik zeg het Huis, wat ik gezegd heb tot de
ministers, die in de regeering zitting hebben
genomen: ik heb niets anders aan te bieden
dan bloed en zwoegen, tranen en zweet. Wij
hebben niets anders voor ons dan een beproe-
ving van den meest smartelijken aard. Wij
hebben voor ons vele lange maanden van leed
en strijd.

Gij vraagt wat onze politiek is. Ik zeg, dat
dit is: Oorlog voeren. (Toejuichingen).
Oorlog te land, ter zee en in de lucht, oorlog
met al wat wij vermogen en met alle kracht,
die God ons kan geven, en oorlog voeren tegen
een monsterachtige tyrannie, die nooit over-
troffen is in de duistere en bedroevende reeks
van menschelijke misdaden.

Wanneer gij vraagt wat ons doel is, kan Ik
met één woord antwoorden: Het is de overwin-
ning. Ons doel is de overwinning ten koste van
alles, de overwinning ondanks alle terreur, de
overwinning, hoe lang en zwaar de weg ook
moge zijn, want zonder overwinning is er geen
verder leven.

Laat men zich daarvan bewust zijn, geen
eerder leven voor het Britsche rijk, geen ver-
der leven voor alles waarvoor het Britsche rijk
ls opgetreden, geen verder leven voor den
drang en den impuls der tijdperken, gedurende
welke de menschheid zich zal voortbewegen
naar haar doel. Ik aanvaard mijn taak met
veerkracht en hoop (toejuichingen); ik
voel de zekerheid, dat onze zaak onder de
menschen niet mag falen. Ik voel mij op dit
oogenblik gerechtigd de hulp van allen op te
eischen en ik zeg: „Kom, laat ons te zamen
voorwaarts gaan met onze vereenigde krach-
ten."

Toen Churchill deze rede uitgesproken had,
weerklonk luid gejuich.

Het Huis heeft vervolgens d-^ resolutie, wel-
ke door den minister-president werd ingediend,
aangenomen met 381 stemmen. Er werd geeO
enkele sten tegen de resolutie uitgebracht.

Na een vergadering van twee uur werd het
Lagerhuis daarop tot 21 Mei verdaagd.

(Reuter.)

ONZE correspondent te Londen seint over de
nieuwe benoemingen, dat vooral de aan-

dacht trekt de vervanging aan Financiën van
Simon door Klngsley Wood. Simon gaat a's
lord-kanselier over naar het Hoogerhuis efl
daalt hiermede politiek gesproken naar het
tweede plan. Morrison zal als minister val}
Bevoorrading stellig flink werk doen, want n'J
is een krachtige organisator.

De benoeming van Duff Cooper tot ministe 1"
van Voorlichting is verrassend. Tenztf nog &* 1
ministerplaats, die dan betrekkelijk van onder-
geschikt belang is voor Hoare wordt gevonde"'
moet geconstateerd worden, dat Churchill "e;
oude triumviraat omvergekegeld heeft. Immer?
in het oorlogskabinet zal Chamberlain's invlo«"
niet overwegend kunnen zijn, en Simon €,
Hoare, twee ministers, die zijn politiek n<;._
meest nabijstonden, zijn thans naar den achter'
grond gedrongen.

\*" — ~m—.ii ~ibi ~ ni i~i_ ~i_ _
Verspreidt
geen valsche
geruchten.
pvE commandant 's-Gravenhage waa«"
*-*' schuwt ernstig tegen het verspre*'
den van valsche geruchten.

Het verder vertellen van niet-yecontro*
leerde alarmeerendc geruchten die»'
met alle kracht te worden tegengegaan-

Bjj het doorgeven van mededeelinfe11

aan posten en wachten moet steeds »"r'
den aangegeven, wie het bevel gaf de**

, mededeeling te doen.
De bewakingstroepen moeten naU"

samenwerken met rijks- en gemeent"'
politie. Op de medewerking van deze "*'{ganen kan ten volle worden gereken"'

De rUks- en gemeentepolitie moeten
dit opzicht door de militairen word" 1'

beschorwd en behandeld als waren *"
militairen.
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Laatste nieuws.
(Gedeeltelijk gecorrigeerd)

BELGIË's PREMIER OVER
DEN TOESTAND

BIJ HET ALBERTKANAAL.
heldhaftige daad van een officier.
pieru 13 Mel' — De BelS'scne premier,
eetizeV'" 'leeft gisteren voor de radio een uit-

jvf 'lng gegeven van den toestand.
Van v .erinnerci te hebben aan de successen
da» wr'J<*aB< ging de premier voort: De Zater-

ei'^ gekenmerkt door een reeks van ge-
AlbertkiSSen" Bij het Xooi'delijk deal van net

terHn slaagde de vijand er in, deze wa-
'e te overschrijden.

Dit f "
V 0 et deed zich op de volgende wijze
gest officier, die tot taak had, op het vast-

dj ,*" e oogenblik de twee bruggen, die hec
te (i

"ggen bij de enclave van Maastricht,
tui

en vernielen, werd gedood door een vlieg-
dj , °P het oogenblik, waarop de aanval
8(0

l Punt stond los te breken. Hieruit ont-

öio Van c'en kant dergenen, die d' vernieling
He

en uitvoeran, eenige vertraging in het
de Van het besluit, en in dien tijd werden
(W bezet en overschreden door vijan-
den gemotoriseerde elementen. Later drong

. 'icier door de Duitsche linies en slaagdein k--

een DIJ de ontploffingskarrrer te komen van
bf ezer bruggen. Hij liet zichzelf met de

heirt 'n de lucht vliegen en offerde zoodoende
Va„ aftig ziJn leven op voor de vervulling

2iJn Plicht.

Kact IJan<l' die bleef binnendringen over de in-
pan u. 'evi!n brug, viel de verdedigingstroepen
Kuige aarbij hij enorme massa's tanks en vlieg-

Peklci& 'n den striJd wierp. Ondanks den hard-
>en weerstand onzer troepen, slaagde dev *n Ter in' door te dringen tot aan den rand

r'era °nSeren. In den loop van den middag
Rer(j eeen tegenaanval ingezet door gemotori-
J«n vj.eenheden en door onze luchtmacht, die
rOiHje^anrt ernstige verliezen toebrachten. Zij

es av
ziJn opmarsch echter niet vertragen.

ren aan°ndf waren de eerste Duitsche elemen-
"re^ gekomen ter hoogte van Warenne. Ge-- dezen tijd had de bevelvoering alle

fr°°_ nSeri getroffen, welke de toestand ge-
de vUand kwam tot staan voor onze

" die reeds in nieuwe stellingen ge-
Warsn. Zoo werd hij tegengehouden.

p'>>laa„
ü de, laatste berichten is hij er niet in
' zijn opmarsch t-e hervatten.

r^ tyl-PDEN dag zijn geallieerde troepen
j\*afld y Cnenbeide gekomen. Zij brachten den

k *are verliezen toe. Een honderdtal
L e2i

vüegtuiger werd neergehaald.
L*rcle(jj n van de bres, die geopend is in den

van het Albertkanaal, bie-
iij°or den .'hl* en die, welke meer naar het
|v Uni 'S gelegen, met succes weerstand... ; ,.es zijn nog niet aangetast, ondanks'l het" Mnvallen.
L njet Versterkte gebied van buik is de vij-

h On,j.VooruitgekonTen. Felle aanvallen wer-
IV e ln°hien op Ce forten.

"Hn tlVa"en werden voortgezet tot de
n Sen, aanvallen werden echter af-

|v« troe . rec hteroever van de Maas werden
|*iet sterk n'n Luxemburg aangevallen door
Itjv I' 6 strijdkrachten. Zij vsrdedigden
|<jJ^eojj '8 en trokken methodisch terug
lin "^n prïlstig de bevelen. Aan hun zijde
fao Pi'ov'9ll^ 0*10 gemotoriseerde troepen door

rjVitlci e ■ ltlcie Luxemburg. Een deel van deUe P Vers s. door den v'Jand bezet,

i^ch^^v^ e plaatsen en met name in
*n v 'sten1^ Van Brusse' wierp de vijand pa-

-7 0061"' zU worden actief opgespoord
'Vm^U d

t;ez e regeering dit in het parlement
hu- 1* 8eant " hebben onze geallieerden ter-

t>tlet' tr0
W°0rd op ons beroep. De beweging

W* n ontwikkelt zich normaal.[ Seijp' Hij 're toestand is niet gecorrrpromit-
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8^ 6, u*emb ei' — Groothertogin Charlotte
Van hBen de Prins"Bemaal ziJn. ver-

IHCol HCo aar 2 -Un kinderen, te Parijs aangeko-
-Bnito hu" 6en der Broote hotels strengn mtrek hebben genomen.

(Havas.)

BELGISCHE VLUCHTELINGEN
TE PARIJS.

Hun droeve verhalen.
PARIJS, 13 Moi. — De „Matin" meldt, dat

sinds gisteravond Fransche verpleegsters op
de stations Noord en Oost vrouwen, kinderen
en grijsaards helpen, die per trein uit België
zijn aangekomen. De Belgische vluchtelingen
verhaalden, hoe zii voortdurend aan luchtbom-
bardementen blootgesteld zijn geweest, welke
slachtoffers gemaakt en schade aangericht heb-
ben. Een Brusselsche vrouw vertelde, dat pa-
rachutisten waren neergekomen op het oefen-
terrein nabij de hoofdstad en dat de Belgische
soldaten langdurig strijd met hen geleverd heb-
ben. Een vluchteling uit Luik vertelde sta-
tions gezien te hebben, welke beschadigd
waren en treinen, die geleden hadden onder
de luchtbombardementen. Niettemin ging de
treinenloop door. Alle belgen gaven uiting aan
hun vreugde over de aankomst van de Fran-
sche en Engelsche troepen, die België te hulp
komen.

De vluchtelingen beschuldigen de Duitsche
luchtmacht er van, dat zij aanvallen onderne-
men op weerlooze dorpen en bommen laten
vallen op scholen, die vol zijn met kinderen
De luchtalarms waren zoo veelvuldig, dat de
bewoners geen onderscheid meer konden
maken tusschen het begin en het einde van
het alarm. De thans aangekomen vluchtelingen
vormen nog slechts een begin, want in spe-
ciale treinen wordt een aankomst van Belgen
in groote aantallen verwacht.

In de Fransche departementen heeft men
maatregelen getroffen om de Belgische uitge:
wekenen op te nemen. — (Havas).

DUITSCH TRANSPORTSCHIP OP
MIJN GELOOPEN

STOCKHOLM. 13 Mei. — Volgens „Afton-
bladet" is het Duitsche transportschip „Cam-
pania" op een mijn geloopen en gezonken in
de Sont, toen het op weg was van Oslo naar
Duitschland. — (Reuter).

„Maak het vluchtelingen lastig."
LONDEN,'I3 Mei. — De nieuwe minister van

Voorlichting, Duff Cooper, heeft vandaag aan
de Britsche pers medegedeeld, dat in België een
draadlooze Duitsche opdracht was opgevangen,
welke als volgt luidde: „Een aantal burger-
vluchtelingen is op weg, valt dezen zooveel
mogelijk lastig." — (Reuter).

GEEN VAART OP HET IJSELMEER.
's-GRAVENHAGE, 13 Mei. — De inspec-

teur-generaal voor de Scheepvaart deelt mede.
dat van heden af alle vaart op het IJselmeer
tusschen zonsondergang en zonsopkomst is ver-
boden.

Zij, die hier van afwijken stellen zich aan
lijfsgevaar bloot.

Kalm opgenomen.
IN opdracht van het ministerie van Binnen-

landsche Zaken heeft de Britsche politie
invallen gedaan in de woningen van manne-lijke vijandelijke vreemdelingen in het als
verboden aangeduide gebied. Deze actie
duurde den geheelen Zondag en tegen den
avond waren honderden Duitschers en Oos-
tenrijkers tusschen 16 en 60 jaar op weg
naar interneeringskampen.
De politie was grootendeels in burger ge-kleed waardoor het publiek weinig merktevan de invallen. Zoowel in Schotland als aan""ldkust werden velen aangehouden.
Blijkens de ingekomen rapporten namen devreemdelingen den toestand kalm op en invele gevallen meldden zij zichzelf bij de po-

mie. Dikwijls waren het Joodsche vluchte-lingen of emigranten, die voor de nazi-terreurwaren gevlucht.
Men wijst er op, dat deze maatregelen geen

wijziging beteekenen van de vreemdelingen-pohtiek der regeering, doch genomen wordenals tijdelijke maatregel, in verband met deneventueelen militairen toestand, ten einde tevoorkomen, dat eenige Duitsche poging tothet neerlaten van parachutetroepen, op demedewerking van spionnen kan rekenen. Daar-bij overweegt men tevens, dat in geval vaneen invasie van parachutisten de Duitsche be-
woners het doelwit van de vijandige stemming
van het publiek zouden kunnen worden.

Aangenomen mag worden, dat het meeren-
deel der drieduizend vijandelijke vreemdelin-
gen in de verboden gebieden -in Engeland en
Schotland thans ter interneering is aange-
houden. Onder de 100 vreemdelingen, die in
Edinburgh werden aangehouden, bevindt zich
een aantal uitgeweken artsen, die in zieken-
huizen hun praktijk uitoefenen. — (Reuter).

Duitsche troepen-
landing:

bij Tromsö mislukt.
Verscheiden transportsche-
pen vernield. - Ontscheepte
soldaten omsingeld.

STOCKHOLM, 13 Mei. — Het Noorsche le-
gerberlcht van vandaag maakt melding van
een Duitsche poging om troepen aan land te
zetten in het Zuiden van de provincie Tromsö.
Verscheiden transportschepen werden ver-
nield en de ontscheepte krijgsmacht werd om-
singeld.

In het gebied van Gratanger, ten Noorden
van Narvik, maken de Noren melding van een
kleinen vooruitgang. Noorsche vliegtuigen
hebben verkenningsvluchten gemaakt boven
het bezette gebied.

Voor het eerst hebben de Duitschers van-
daag de hakenkruisvlag geheschen op de ge-
bouwen van het Storting, aldus meldt „Social
Demokraten" uit Stockholm en voegt hieraan
toe dat hier het centraal bureau van den Duit-
schen persdienst is gevestigd. De Duitschers
hebben ook het kasteel van den koning bezet.

Gisteren verscheen een groot koopvaardij-
schip van 25.000 ton in de territoriale wateren
van Zweden voor Gothenborg en poogde tot
de Zweedsche kust r.oor te dringen. Het schip
keerde pas terug, toen Zweedsche torpedoboo-
ten, onderzeeëers en vliegtuigen verschenen.

Later werd' gemerkt, dat het schip een
Duitsch hospitaalschip was. Gisteravond be-
vond het schip zich nog voor Marstrand, bui-
ten de territoriale wateren. — (Havas).

BRITSCHE DUIKBOOT
VERLOREN GEACHT.
LONDEN, 12 Mei. — De Britsche admirali-

teit meldt:
„De secretaris der admiraliteit moet tot zijn

leedwezen mededeelen, dat de onderzeeër
..Seal" over tijd is en als verloren moet worden
beschouwd. Buitenlandsche berichten wettigen
het denkbeeld, dat eenige leden der beman-
ning wellicht krijsgevangen zijn gemaakt. De
naatste familieleden zijn op de hoogte gesteld.

De onderzeeër „Seal" had een waterverplaat-
sing van 1520 ton en deed tevens dienst als
mijnenlegger". — (Reuter).

ORANJE NASSAU'S OORD
GEËVACUEERD.

BERGEN, 13 Mei. — De patiënten en dok-
toren van het Oranje Nassau's Oord te Ren-
kum zijn in goeden welstand in hetBio-vacan-
tie-oord te Bergen aan Zee aangekomen.

DE WIJZE VAN LUCHTALARM
IN ROTTERDAM.

ROTTERDAM, 13 Mei. — Het hoofd van de
Luchtbescherming te Rotterdam deelt mede:

Nog steeds blijkt, dat velen in Rotterdam
niet goed op de hoogte zijn van de wijze,
waarop het luchtalarm ter kennis van het pu-
bliek wordt gebracht.

Het begin van het alarm wordt aangegeven
door een op en neer gaanden janktoon der
sirenes. Dit is dus het oogenblik, waarop men
in de schuilkelders en schuilloopgraven moet
gaan. Het einde van het alarm wordt aangege-
ven door een aanhoudenden toon van -een en
dezelfde toonhoogte. Men verlate zijn schuil-
plaats dus niet voor deze toon wordt gehoord.

VREEMDE VLIEGTUIGEN ROVEN
ZWITSERLAND.

BERN, 13 Mei. — Volgens inlichtingen uit
goede bron blijven vreemde vliegtuigen zich
boven Zwitsersch grondgebied bewegen en
komt de Zwitsersche luchtmacht' telkens in
actie. Een buitenlandsche bommenwerper is
achtervolgd en getroffen. Het toestel heeft na-
bij de Zwitsersche grens moeten landen, doch
op het grondgebied van zijn land. — (Havas).

RONDE VAN CATALONIË.
Geen wijziging.

De zevende etappe van de Ronde van Cata-
lonië, loopende van Seo de Urgell naar Fi-
gueras, afstand 210 K.M., werd gewonnen
door Ritserveld. Tweede was Martin, 3 Soler.
4 Clemens.

Ondanks twee zware bergen op dit par-
cours, de eerste na 71, de tweede na 146 K.M.,
bleef de groote groep van 15 renners vrijwel
voortdurend bijeen en de uitslag werd dan
ook in een groote eindsprint verkregen.

In het algemeen klassement is geen veran
dering gekomen.

Twee deelnemers, nl. Troggi en Nello, zijn
uitgevallen.

ENGELAND INTERNEERT DUITSCHERS.

Om hulp aan parachutisten te voorkomen.
INVALLEN DER POLITIE.
LONDEN, 12 Mei. — Officieel wordt mede-

gedeeld, dat de Britsche regeering machtiging
heeft verleend tot tijdelijke interneering van
alle mannelijke Duitschers en Oostenrijkers
tusschen 16 en 60 jaar, in een gebied dat de
geheele Oostkust van het eiland Wight tot de
Morray Firth in Schotland omvat. In dit ge-
bied liggen alle graafschappen langs de kust
tusschen de beide genoemde punten, met uit-
zondering van het district der Londensche
Metropolitan Police, doch met inbegrip van de
Schotsche steden Perth en Inverness. Duit-
schers en Oostenrijkers mogen dit gebied niet
betreden, zonder uitdrukkelijke toestemming.

Voorts moeten alle mannelijke vreemdelin-
gen, van welke nationaliteit ook, tusschen 16
en 60 jaar in dit gebied zich dagelijks per-
soonlijk melden bij de politie. Zij mogen geen
particulier motorvoertuig of rijwiel gebruiken
en moeten tusschen 20 uur en 6 uur binnens-
huis blijven. In bijzondere gevallen kan ont-
heffing van deze beperkingen worden ver-
leend.

De officieele mededeeling voegt hieraan
toe: „Deze maatregelen moeten worden be-
schouwd als noodmaatregelen, van toepassing
op gebieden, waar om militaire redenen spe-
ciale voorzorgen vereischt zijn. Men betreurt
de noodzakelijkheid van deze beperking, doch,
zoo verklaart men, zij, wie het betreft, kun-
nen het beste bewijs van hun houding geven
door de beperkingen met begrip voor den
toestand te aanvaarden. Het ligt in de be-
doeling, zoodra de omstandigheden dit toe-
laten, de strengheid er van te verzachten."

Belgisch legerbericht:

Hardnekkige
tegenstand.

BRCSSEL, 13 Mei. — Het hedenavond uit-
gegeven Belgische Icgerbericht luidt:

„Gednrende den geheelen dag hebben onze
troepen hevige gevechten geleverd, overal heb-
ben zij den vijand hardnekkig tegenstand ge-
boden. Een dorp, dat in vijandelijke handen
was gevallen, is bij een tegenaanval van Bel-
gische eenheden, gesteund door geallieerde
tanks, heroverd.

Bij de gevechten van de laatste dagen heb-
ben zich vooral enkele eenheden van de wiel-
rijders der Ardensche jagers aan de grens on-
derscheiden. Zij hebben hun taak met moed
en hardnekkig beleid vervuld.

De bemanning van een Belgisch vliegtuig,
dat in het door den vijand bezette gebied een
noodlanding moest maken, is er in geslaagd
terug te keeren en door de Duitsche linies te

komen."

Omtrent de operaties van gisteren wordt ge-
meld, dat ruim honderd Duitsche vliegtuigen
bove.. België door de geallieerde strijdkrach-
ten omlaag zijn gehaald.

Twee treinen met Belgische vluchtelingen
werden op de lijn Luik—Brussel gebombar-
deerd en met machinegeweren beschoten.

De Duitsche luchtmacht beoogde in het bij-
zonder den loop van locomotieven buiten wer-
king te stellen.

Ontroerende tooneelen hebben zich afge-
speeld in de treinen, welke vol vrouwen en
Kinderen waren en die zes uur noodig hadden
om den afstand van 100 K.M. tusschen Luik en
Brussel af te leggen.

PARACHUTISTEN.

VERSCHEIDEN honderden Duitsche para-
chutisten, die in de buurt van Brussel wa-

ren gedaald, werden bijna allen onschadelijk
gemaakt.

De Brusselsche radio heeft vandaag de be-
volking gewaarschuwd, dat niet alleen mannen
in burgerkleeding. maar ook vrouwen per pa-
rachute in België zijn geland.

Voorts heeft men gesignaleerd, dat Duitsche
parachutisten soms poppen bij zich hebben. Op
het oogenblik der daling laten zij de pop ach-
ter, ten einde de Belgische waarnemers op een
dwaalspoor ts brengen en zich dan uit de
voeten te maken.

Ook dragen de parachutisten soms burger-
kleeding. Gekleed als arbeider of boer bege-
ven zij zfch onder de menigte om dan demora-
liseerende opmerkingen te maken of sabotage
te plegen.

De Belgische veiligheidsdienst heeft het pu-
bliek via de radio verzocht alle reclamebiljet-
ten voor het koffiesurrogaat „Pascha", welke
op telegraafpalen en op andere plaatsen zijn
aangebracht, te vernietigen.

Men heeft op de achterzijde van deze biljet-
ten teekeningen gevonden, welke den aanval-
lers waardevolle aanwijzingen zouden kunnen
geven over verkeerswegen e.d.

Niger Co. 6% (v.j. nihil).
LONDEN, 13 Mei. (Eigen tel.). — De

winst der Niger Co. Is over het afgeloopen
boekjaar met £ 890.219 tot £ 1.076.784 ge-
stegen. Voorgesteld wordt £ 500.000 (v. j.
£ 300.000) aan de reserve te doteeren en een
dividend van 6% (v. j. nihil) uit te keeren.

LONDEN.
LONDEIN, 13 Mei (R.8.D.) — De beurs sloot

bij kalmen handel prijshoudend. Goudgerande
waarden zetten de koersstijging voort, maar
buitenlandsche fondsen noteerden lager. In-
dustrieelen gaven slechts zeertferinge verande-
ringsn te zien.
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HET VRIJE POND.
LONDEN", 13 Mei (R.8.D.) — In Londensche

bankkringen gelooft men, dat de Fransche res-
tricties op den fondseninvoer ten deele ver-
antwoordelijk moeten worden gesteld voor de
recente flauwe tendens van het vrije pond te
Xew Vork. Het verbod van invoer in Frankrijk
van Zuidafrikaansche goudmijnaandeelen, die
met vrije ponden werden gekocht, had tot ge-
volg, dat een belangrijke steun voor het devies
wegviel.

Ondertussohen is de handel in vrije ponden
te New Vork na de invasie in Nederland en
België sterk afgenomen. De dagelijksche omzet
is thans zelden grooter dan £ 500.000, verge-
leken met £ 2 millioen tot voor kort. Er vinden
nog steeds verkoopen plaats door Japan. Zwit-
serland, Portugal, Italië en Zuid-Amerika. In
Londensche bankkringen gelooft men, dat er
rond den sterling-dollar-koers van 3.25 sterk
weerstand zal worden geboden.

LOXDEN. 13 Mei (R.8.D.). — Officieel.
13 Mei Zweden 16.85-16.95

N Vork 4.02V3-4.03V4 Moorw*.
Frankr 176.50-176.75 Helsinki 190.—*
Duiiscnl. Praag
Spanje 38.50* Boedap. 17.62*
Montreal 4.43-4.47 Belgrado 134.—*
Holland Sofia 264.—*België ! B>ekar. 840.—*
Zwitseri 17.85-17.95 I B. Aires 17.05-17.30
Italië 63.25* I Batavia
Denemk.
Goudprils door de bank vastgesteld: 168/—.

* Niet officieel

BELGISCHE VALUTAKOERSEN
BRUSSEL, 13 Mei (Havas). — Het Belgische

ministerie van Financiën deelt mede, dat niet-
tegenstaande anders luidende geruchten, de
koers van den Franschen franc en het pond
sterling niet zijn gewijzigd. De koersen zijn
58 Belgische francs voor 100 Fransche en 102
Belgische francs voor een pond sterling. Deze
koersen blijven geldig.

New Yorks beurs-
nieuws.

Grootste koersdaling
sedert September.

In sommige gevallen werden
verliezen van 8 punten

geleden.
NEW VORK, 13 Mei. (Eigen tel.).

— Nadat de beurs onregelmatig was
geopend, kwamen als gevolg van de
berichten uit Europa omvangrijke
verkoopen af. In het verdere verloop
(rad een verdere scherpe koersdaling
in. Staatsfondsen leden de grootste
verliezen, maar ook in de overige
fondsen vielen omvangrijke dalingen
te constateeren. De beurs gaf de
grootste daling sedert September te
zien. Bij het slot bedreegen de koers-
verliezen in sommige gevallen 8
punten.

Het New Yorksch Reuterbureau seint om-
trent het beursverloop nog het volgende:

De beurs opende onregelmatig met geringe
koersverschillen. Klaarblijkelijk als gevolg van
de elkaar tegensprekende berichten uit Europa
kwamen daarna omvangrijke verkoopen af,
waarna de handel kalmer werd en de koersen
boven het laagste peil schommelden. De on-
dertoon bleef echter nog nerveus en een groot
aantal fondsen bleef tot 2 punten lager no-
teeren.

In het verdere verloop daalden vele ponden
scherp 1 tot 4 punten. De verkoopen in fond-
sen, waarvan groote bedragen in buitenlandsche
handen zijn, werden een aanwijzing van bui-
tenlandsche liquidaties geacht.

Staalfondsen leden de grootste verliezen, on-
danks de scherpe stijging der bedrijvigheid in
de staalindustrie en de verwachting, dat de ex-
portvraag zal toenemen.

Vliegtuigfondsen waren in reactie ondanks
de uitstekende winstvooruitzichten.

Automobielfondsen werden ongunstig beïn-
vloed door de zeer scherpe koersdaling van
Chrysler, in welk fonds stopp-loss orders af-
kwamen. Bovendien werden deze fondsen on-
gunstig beïnvloed door de berichten, dat de
voorraden van nieuwe wagens bij de dealers
steeds toenemen.

Chemische fondsen, sporen, petroleumfond-
sen en aandeelen van handelsondernemingen
lagen gedrukt in de markt.

Koperfondsen werden aangeboden ondanks
de wederom vaste tendens van koperschroot.

In het laatste uur bleef de tikker achter. De
beurs sloot op het laagste peil van den dag. De
koersdaling was de sterkste sedert September
1939. De meeste verkoopen vonden plaats voor
rekening van personen, die niet konden sup-
pleeren.

Een groot aantal fondsen daalde 1 tot 5 pun-
ten. Douglas Aireraft, Westinghouse Eiectric,
Chrysler, American Telephone en Allied Che-
mical & Dye waren bij het slot 6 a 8 punten
lager.

STAALPRODUCTIE STERK
GESTEGEN.

Volgens het Amerikaansche IJzer- en
Staalinstitunt werkte de staalindustrie aan
het begin van de week op 70% (v. w. 65.8%)
der capaciteit.

Sinclair bestelt 10 snelle
tankers.

De Sinclair Oil Corp. gaf opdracht tot denbouw van 10 snelle tankers met een totale
tonnage,van mesr dan 130.000 tons deadweight,
ter waarde van ongeveer $ 25 millioen. De
chairman, H. E. Sinclair, verklaarde, dat de
maatschappij niet alleen aandacht wijdt aan
verscheping langs de kust, maar voorzienin-
gen wenscht te treffen voor het vervoer van
Venezolaansche, Mexicaansche en andere bui-
tenlandsche petroleum.

Lagere winst North American
Aviation.

De North American Aviation boekte over het
eerste kwartaal een netto-winst van $ 521.000
(v. j. $ 1.356.000). overeenkomende met $ 0.15
(v. j. $ 0.39) per aandeel.

Koper vast.
De kopermarkt was vast gestemd. Er be-

stond een goede omzet tegen 11 _ $-cent.
Tegen lagere prijzen bestond geen aanbod,
noch op de outside markt, noch voor export

Lagere prijs voor beurszetel
Een zetel op de Stock Exchange werd ver-

kocht voor $ 50.000, hetgeen $ 2.000 lager was
dan de vorige koers.

Dow Jones-index: slto.
Gemiddelde aanriculelixoersen van 20 Am sporen

in public utilitles. 3( Industrieele ondernemingenen 10 obligaties van ondernemingen:
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'940 9 Mei ......'.'. 162 0
Laagste 8 April 154.8 10 Mei 16(3 6Hoogste 2 Jan. 1694 n Mei 1665

3 Mei , 162.3 13 Mei ......".. 166.S

Wisselkoersen New York.
13/5 11/5 13/5 n/5

Adam — — "Stockh 23.85 23.84
Londen 3.19* 3.23/4 Montr. 82.125 32.87-
-l'arijs 1.811. i .83 B.Aires
leerlijn — — pap.off 29.78 29.78
Brussel — — nark-r ft f
Home 5.05 5.05 Tokio 23.48 23.48
Madrid — — „lver 35*4 35%
Bern 22.201 22 35 .Vis.disc V2-\ i_-*4

* gedaan en laten § nominaal.
Tt 22.75/23.00.

NEW YORKSCE KOERSEN.

NAAM °V.M _>"* ?NAAM M £_ -_ |
3 >3 >

Air Reduction Co. _ 44% —2}_
All. Chem. & Dye 168% 176% —8
American Eemberg 1C'2 17% —1
American Can Co. 105% 111 —5%
Am. Car & F'dry 27% 31 % —3%
Am. Cit P. & L. B. 1 1
Am. Crystal Sugar 12% 13 —34
Am. Hide & Leath. 5% 5% — %
Am. H. &L. 6% pr. 34% 36 —l\i
Am. Radiat. & S.S. 6% 7 — %
Am. Smelt. & Ref. 46 50% —1%
Amer. Tel. & Tel. IG4 171% —7si
Amer. Tobacco B. 79 84% —5>4
Amer. Waterworks 8% 9% —*.%
Anaconda Copper 27% 30% —2%
Ass. Gas & El. CI.A. A A
Atchison Topeka 17% 20% —2%
Baltimore & Ohio 3% 4% — %
Bethlehem Steel 54% BS% —AM
Car.adian Pacific 4 4% —*4
Central States El. % %
Chase Nat. Bank 32%
Chesapeake _ Ohio 35% 39% —394
Chic Milw. St P. % %
Chic. M. St P. pr. % %
Ch. M. 5% Adj. B. 1% 1% — H
Chic. Rock Island % %
Chrysler Corpor. 74% 81% —«78
Cities Service Co. 5 6 —1
Colg. Palmolive P. 12% 14 —lVé
Commonw. & Sth. 1' 1
Continental Can 44%
Continental Oil Co. 22 22% — %
Diversif. Trust Sh. 3.85 4.00 —.15
Dupont de Nem 180 184% —*%
7 % ,Dawes loan 12% 12%
5% % Young loan 12% 12% + Vi
Erie Railroad Co. 1 1% — H
Erie Railr. pref. 1% 2 —V 2
Ford of Canada A. 12 12% — %
Gen. Am. Transp. 48 51% —4V_
General Cigar Co. 18 18% —*i
General Eiectric 33 35 —2
Gen. Gas & EI.CI.A. % %
Gen. Foods Corp. 44% 47% —3
Gen. Motors Corp. 48% 52% —414
Gillette Saf. Razor 5% 5% —ys
Goodyear Tire Co. 17 19% —2'„
Hudson Motor Co. 4% 4% —ülinois Central R. "
Interc. Rubber Co. 4% 4 +Vi
Int. Hydro El. CI.A. 3 3% — Vi
Int Merc. Marine 9% 11% —l)j
Intern. Nickel Co. 25% 27% —U>,
Int Tel. & Tel. 2% 3 — H
Kans. City Souih. 5% G —Kans. City S. pret 15 ;
Kennecott Copper 33% 35% —2
Lorillard Company 22 —IV4
Louisv. & Nashv. 51 55 —4
Marshall Field Ine. 13 14 —1
Martin Glenn Co. 41 44% —Vi
McKeesportTinpl. 8 —IV2
Midcontinent Petr. 15 j.6% —lVè
Miss. Kans. Texas % %

_
Missouri Pacific A A
Miss. Pacific pref. A % — A
Montgomery Ward 44 43% —iy2
Kat Cash Register 12% 13% — **i
Nat City Bank 26% 27% —IVt
National Dairy Pr. 16% 17 —Nation. Steel Corp. 62 G-j —3
New Vork Central 12% 14% —2
N. Y. Ont & W. % % + %
Norfolk & Western 211 219% —«Vi
North. Am. Aviat 20% 20% + Vi
North. Am. Co. n.A. 19% 23% —*%
North. Am. Rayon 19 21 —2
Northern Pacific R. 7 B—l
Novadel Ag. Corp. 35 36% —!"-_
Packard Motor Co. 3 3
Paramount Piet. 5% 6% —IU
Pennsylvan. Railr. 18% 20% —
Phillips Petroleum 37 35% —1U
Pittsburgh Coal Co. 5 —1
Procter & Gamble 65% 66% —IV2
Radio Corporation 5% 6% —Remingion Rand 7% 8% — %
Republ. Steel Corp. 19% 21% —2
Rep. St. C. 6 C.Pr.A. 75 54% —914
Reynolds Tobacco 41
Sears Roeb. _ Co. 77% 82% —5V£
Shell Union Oil 11 11% — %
Shell Union pref. 05 104% —9%
Southern Pacific 9% 11% —lVz
S. Railway nw. a. 12% 14% —2%
Standard Brands 6% 7 — Vij
Standard Oil (N.J.) 40% 42% —Studebaker Corp. 7% 9% —1%
Tennessee Corp. 5% 5% — %
Tidewater Ass. Oil 10% 11% — %
Union Pacific R.r. 88% 90% —*Vé
Unit Aireraft Corp. 48% 51 —2Vj
United Corporation 2 2% —\%
Un. St. Leather Co. 5%
ün. St. Rubber Co. 23 27% —i\k
Un. St. Steel Corp. 57% 61% —4V6
Un. St. Steel pref. 118 119% —IV4
Wabash Railroad % %
Wabash Railr pr 1 1
«Ytlfton K- Un Iw 5% 6% —vv 001worm _ vjo. 37 37% —

tfe\ li 3% —ti

GOEDERENMARKT IN V. S.

Gedrukte stemming.
NEW VORK. 13 Mei (Reuter). — De graan-

markten daalden heden onde:- Invloed van de fond-
senmarkt, op het bevredigende weer gedurende het
weekeind in uitgestrekte gebieden en op de slechte
vooruitzichten voor export naar het Continent.

De tarwe markt daalde op verkoopen van de
zijde van het Oosten, op de mogelijkheid van re-
genval :n het Zuidwesten,-op het aanhouden van
het ruime aanbod en op toegenomen verkoopen
van producenten naar aanleiding van de berichten
over den verbeterden toestand van de wintertarwe.
Het slot was gedrukt met de volgende noteeringen:
Mei 1057/8—3/4 (vorig slot 108 3/4); Juli 1053/4
—103 5/8 (108 1/2—5 8); September 106 1/B—lo6
(108 7/B—9).

De ma i markt daalde onder invloed van de
tarwemarkt en op plaatselijken druk. Het slot was
gedrukt met de volgende noteeringen: Mei 66 1/2
(68); Juli 67 1/4 (677/8); September 67 3/8
(69 3/8).

De haver markt daalde in sympathie met de
andere markten en op de gunstige ontwikkeling
van den oogst. Het slot was gedrukt met de vol-
gende noteeringen: Mei 40 3/S (41 3 8), Juli 37 1/4
(37 7/8). September 34 1/2 (35 1/4).

De rogge markt daalde op de optimistische
berichten over den oogst in het Noordwesten en
onder invloed van de tarwemarkt. Het slot was
gedrukt: Mei 65: J), Juli 66 7/8 tot 3/4
(70 1/8). September 68 3/8 (70 1/2).

De suiker markt steeg op aankoopen door
den handel Cuba en speculanten, op dekkingen
door de contramine en op de vaste stemming op
de loco-markt, alsmede uit vrees voor een groot*
vernietiging van de bietsuiker-oppervlakte in Euro-
pa. Er trad een gedeeltelijke reactie in op winst-
nemingen en op hedge-aanbod. De slotnoteeringen
voor het oudcontract no. 3 waren: Mei 1.99 nom.
(1.97 nom.). Juli 2.02 (2.00). September 2.07
(2.05). November 2-12 (2.10).

De koffiemarkt daalde op verspreide liquida-
ties en sloot prilshoudend: Rio Mei 3.86 (3.86),
Juli 3.90 (3.90). Santos: Mei 5.71 (5.67), Juli 5.70
(5.67).

De k a t o e nmarkt sloot voor oudcontract prijs-
houdend. Nieuw contract vast.

Nieuw contract: Mei 10.59 (10.53), oudcontract
Mei 10.39—40 (10.35).

Koper noteerde algemeen 11.50, tegen 11.50,
11.37 1/2, 11.37 1/2 en 11.37 1/2. terwijl gietfcoper
flauw was gestemd.

De reuzel markt was gedrukt

LONDEN, 13 Mei (R.8.D.) — Metalen, slot
(2e beurs). Koper electr. 62.-/- (door de regeering
vastgestelde maximumprijs); lood vreemd 25.-/-
-(idem); zink ordinair 25.15/- (idem); tin Btand.
cash 269.10 - a 270.-/-. 3 mnd. 267.10/- a 268.-/-,
seulementpriis 269.Ö ■'-. in staven 275-/-. omzet 500
ton; straits 290 ■ -; nikkel 190.-/- a 195.-/-;
aluminium 110.-/-; ar.timonium Eng. 106.-/- &
107.-/- nom.; antlmonium Chin. 80-/- a 85.-/- nom.;
platina 190/-; kwikzilver 48.-/- a 50--; wolframen*
cif Europ. hav. 30 - a 60 - nom.; idem ex pakh. Lon-
den 50/- a 53/- nom.; blik 29/- a 30,-; kopersulfast
20 9; cadmium 6 - a 6/1 „i chroomerts 115/- -125/-; ferro tungsten 5/1 (door de regeering gecon-
troleerd» prijs).

s
Industrieelen —7.22

f) __IJ-.. Spoorwegen —1.98rer saldo: uumies -1.29
Goederen -f0.3v y
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Verklaringen van mr. Van Kleffens.
ONS GOUD IN HET BUITENLAND.

Samenwerking
met Britsche
vloot.
MINISTERS OOK

NAAR PARIJS.
(Van onzen correspondent).

LONDEN, 11 Mei. — In een perscon-
ferentie heeft hedenmorgen de Nederland-
sche minister van Buitenlandsche Zaken,
mr. E. N. van Kleffens, kort «amen-
gevat, een beeld gegeven van Nederlands
krachtigen weerstand, waarbij Z.Exc. den
nadruk legde op het feit, dat thans Neder-
land een deel vormt van de flankdekking
voor Engeland.

Na de uiteenzetting van den minister
over het optreden der Nederlandsche weer.
macht te velde bleek duidelijk, dat het aan
vankeli.jk succes der Nederlandsche strijd-
krachten tegen de Duitsche overweldiging
hier een zeer diepen indruk heeft ge-
maakt.

Nadat beiden hun taak hier volbracht hebben, zullen mr. Van Kleffens
en de Nederlandsche minister van Koloniën, de heer Ch. J. I. M. Welter,
van Londen naar Parijs reizen, ten einde daar ook een contact te bewerk-
stelligen met de Fransche regeering.

De stem der Nederlandsche regeering, zoo zeide in de conferentie mr.
Van Kleffens, moet niet gesmoord worden. Daarom zijn wy hier gekomen
en gaan wij verder.

Wat Nederlandsch-Indië hetreft. verklaarden de heide ministers, dat er
nog geen noodzaak aanwezig geacht wordt voor interventie, van welke
mogendheid ook. Deze kwestie is n i e t aan de orde en zal ook niet wor-
den opgeworpen.

Minister Van Kleffens deed vervolgens de belangrijke mededee-
ling. dat de Nederlandsche vlootstrijdkraehten thans samenwerken
met de Britsche. Sommige eenheden, zooals o.a. de kruiser „Suma-
tra", hebhen zich reeds naar Engeland hegeven. Hij voegde aan zijn
verklaringen toe. dat ook producten van belangrijken aard uit
Nederland naar Engeland gezonden zijn.

De Nederlandsche regeering heeft dadelijk ook maatregelen ge-
troffen, wat den goudvoorraad betreft. Tweederde deel van het
Nederlandsche goud is thans reeds in den vreemde. Het resteerende
derde deel is nu onderweg.

Koning George
ontvangt
onze ministers.

(Van onzen correspondent).
LONDEN, 12 Mei. — De Nederland-

sche ministers Van Kleffens en
We 11 e r zijn Zaterdag door koning
George ten paleize ontvangen. Zij zul-
len ook Churchill ontmoeten, alvorens
de reis naar Parijs te aanvaarden.

LUIK GEBOMBARDEERD.
BRUSSEL, il Mei. — Luik is Zaterdag hevig"

gebombardeerd. Te Brussel is te 18 uur 20
luchtalarm gemaakt, dat veertig minuten duur-
de. In het centrum der stad werden ontploffin-
gen gehoord.

Men verneemt, dat de verliezen onder de
burgerbevolking grooter zijn dan Vrijdag.

(Reuter.)

DUITSCHE SOLDATEN AL
BOEREN VERMOMD

's-GRAVENHAGE, 11 Mei. - Vandaag heeft zich 8
treurige feit voorgedaan, dat in de omstreken van D«j
Haag een afdeeling van het Nederlandsche leger is W
schoten door een groep personen, die ten deele in burgfl
ten d.-ele in Nederlandsche uniformen gekleed wareöJ

Een dergelijk verraderlijk optreden kan niet scherp genoeg wow
veroordeeld. Ook voor zoover deze groep uit gelande Duits®
parachutisten bestond, moet worden geconstateerd, dat deze vijand
er de voorkeur aan geven, van ongeoorloofde vermommingen gebtA
te maken hoven het strijden met open vizier.

Een sergeant-motorrijder, die door twee als boeren verkleede vM
den werd beschoten, had de tcgenivoordieheid van geest, zich te '
ten vallen, ah ware hij getroffen. Toen zijn beschieters hem nas
den, wist hij hen beiden neer te leggen, evenals een derden man, **kwam toeloopen. Een vierde maakte zich uit een boerderij in de n<W
heid uit de voeten.

De sergeant trof daar een grooten buit aan.
Uit deze overvallen blijkt, dat het zaak is, dat i e d e r op zjin hoede zij-

's Avonds
in Den Haag
niet op straat.
ORDER VAN GARNIZOENS-

COMMANDANT.
's-GRAVENHAGE, 11 Mei. — De garnizoens-

commandant te 's-Gravenhage, luitenant-kolo-
nel J. Knel, uitoefenende het militair gezag
in voornoemde gemeente overeenkomstig het
bepaalde in de beschikking van den minister
van Defensie dato 30 April 1940, Staatscourant
1940, no. 96,

gezien het Koninklijk besluit van 10 April
i939, Staatsblad 181, stelt vast de navolgende
verordening:

Artikel 1. Het is verboden zich van
20.00 uur 's avonds tot zes uur voormiddags
op den openbaren weg te bevinden.
Artikel 2. Onder openbare weg wordt

mede verstaan elk terrein, dat, zij het ook met
eenige beperking, voor ieder feitelijk toeganke-
lijk is.
Artikel 3. Het verbod, bedoeld in artikel

1 van deze veiordening. is niet van toepassing
op personen, die blijkens een in hun bezit zijnd
identiteitsbewijs, zich bevinden in overheids-
dienst in de rechtmatige uitoefening hunner
functie, noch op militairen in het bezit van
hun zakboekje, alsmede op hen, aan wie door
het militair gezag een doorlaatbewijs of pas
is afgegeven.
Artikel 4. Een ieder is verplicht op eer-

ste aanmaning van de ambtenaren der politie
en van de militairen, bedoeld in artikel 5, de
in het, vorige artikel opgesomde papieren te
vertoonen. Hij, die aan deze verplichting niet
aanstonds voldoet, wordt geacht niet ln het
bezit van een geldig identiteitsbewijs of pas te
zijn. ,

Artikel 5. Met de handhaving en met de
zorg voor de naleving dezer verordening, als-
mede met opsporing van een krachtens eenige
bepaling van deze verordening strafbaar feit,
zijn behalve de in artikel 141 van het Wet-
boek van Strafvordering genoemde ambtena-
ren, mede belast het personeel van het wapen
der Koninklijke marechaussee, alsmede dat
van de politietroepen, van de rijks- en gemeen-
te-politie en voorts door militairen, belast met
wacht-, patrouille- en orederzoekingsdiensten in
de gemeente 's-Gravenhage.
Artikel 6. Onverminderd het bepaalde in

artikel 184, Wetboek van Strafrecht, worden
overtredingen van deze verordening, in gevolge
artikel 51 van de wet van 23 Mei 1899, Staats-
blad 128, gestraft met hechtenis van ten hoog-
ste 12 dagen, of geldboete van ten hoogste

’ 100.—, terwijl hij, die het aanroepen van
schildwachten of patrouilles onbeantwoord
laat, of die niet voldoet aan bevelen door de
in artikel 5 bedoelde opsporingsambtenaren en
militairen, zooals deze in gevolge de hun ver-
strekte consignes worden gegeven, of die geen
gehoor geven aan eenige sommalie, door het be-
voegde militah-e gezag gedaan, zich aan lijfs-
gevaar bloot stelt.

Artikel 7. Deze verordening treedt in wer-
king onmiddellijk na hare afkondiging.

VERRADERLIJK
OPTREDEN
van Duitsche

burgers.
MEDEDEELING VAN HET
ALG. HOOFDKWARTIER.

s-GRAVENHAGE. 11 IVlei. — Het
algemeen hoofdkwartier deelt ons het
volgende mede:

Heden 11 Mei hebben te 's-Graven-
hage woonachtige Duitschers van een
huis aan de Suezkade uit getracht naar
het centrum van de stad op te rukken.

Een afdeeling Nederlandsche troe-
pen heeft hen teruggejaagd naar de
Suezkade. waar zij zich in het even ge-
noemde huis opnieuw vastzetten. Een
van onze pantserwagens heeft dit huis
met zijn kanon beschoten, waarna de
Duitschers, die nog in leven waren,

zich hebben overgegeven.
De opperbevelhebber van land- en

zeemacht deelt mede. dat tegen*
ieder huis van waar uit op Nede*'
ders zal worden geschoten, op o'

eenkomstige wijze zal worden of
treden.

„De man, dien Hitler he
meest vreest.

PARIJS. 10 Mei. — „Hij is de man,
wien Hitler het meest bevreesd is", aldus
te Parijs algemeer, gezegd, nadat het W
geworden was. dat Churchill premier &
den was.

Ir Washington was men, terecht of te
."echte, reeds lang van oordeel, dat de
lieerde oorlogsinspanning niet haar ma*1

kon bereiken onder de oude leiding.

ANTI-DUITSCHEDEMONSTRATIE
TE SEMARANG.

SEMARANG, 10 Mei. — Den geheelen
dag en den geheelen avonu heerschte 8'
drukte bij de politiebureaux en het St*
waar de geïnterneerden zijn ondergebracf'
vrouwen brachten koffertjes met kW
welke mochten worden meegenomen. "Jvolking was uiterst rustig, het straatbee»
maal. maar een groep jongelui drong do*
het gebouw van den Deutscher Verein.
haalden zij een portret van Hitler van
muur, brachten het op straat en verf
het daar. Vervolgens heschen zij op *»'bouw twee Nederlandsche vlaggen. — (■*""

20 et. per Woord QSP*^ "**-**""
SPEURDERS
(KLhlNt ANNONCES)
Rubrieken BIEDT ZICH AAN
en HUISHOUDELIJK PERSONEEL
10 cent per woord

Per regei (letter naar keuze/ il.- op Zat. 11.15
TELEFOON 49211 - POSTGIRO 29981

Meer dan 275.000 betalende afaonné's
Voor speurders worden geen bewijs-nummers ver-
strekt. Nummerbrieven, die naar ons oordeel niet
bonafide op den inhoud der betreffende adver-

tentie reageeren, worden vernietigd.

Betrekkingen
( BIEDT ZICH AAJN "V^r*}

Ongehuwde Werkster vraagt Eerste klas Preclsie-Mecani
nette werkhuizen. Alle dagen cien-gereedschapmaker, 41 J.vrij. Br. 31-HB9TO De Courant, zoekt werk in Noord- of Zuid
Rozengracht 21. Holland Br. 31-T2763. Bur vld. Blad.

( GEVRAAGD. )
f Kantoor en Winkel, enz.

Direct prima Dameskapper, da-
meskapster. Kinkerstraat 2HO.

32-D4230

f Ateliers en Werkplaatsen, enz.
Gevraagd ponsmeis.je voor het
maken van metalen adres- Perstei-, strijkster en sorteer
plaatjes. Aanmelden bij de Ne- ster. Passeerderstraat 53.
derlandsche Jeugdherberg Cen- 33-Z9BB
trale, Tulpstraat 4—6, Amster-
dam C 33-T2757

f Dienstpersoneel, enz. (10 et. per woord). J
Flinke zorgzame Dienstbode- ... .. ,. „, ___„ ___ „

«Heen. 1 Juli brj oud gezond **„"„"" '"* „>,V^ d£- ,£r
echtpaar, loon naar bekwaam- aa?,d°cm V,3" me,f,r da" 27° m
held Brieven adres en prima «%zjn"e" nad lllen
getuigen, Julianaplein 5. Heem. fla" nad °P. deze P,lek Uw
stede 35-8959 Speurder kunnen staan

f Oagmeisjes, enz. (10 et. per woord).

Dagnieisje gevraagd. Gezin z.
k. Zondags vrij. Kleine woning, Net werknioisje gevraagd vai
flink loon. VAN ROOYEN. B—2. f 7.— per week. Kinker
Utrechtschestraat 20. straat 177 I étage. 36-D4241

36-8962

f Divers personeel.

Huisknecht gevraagd voor
Hotel. Intern. Br. C 116, Agentv. d. Blad, Amersfoort. 36-8960

] Vraaa en Aanbod
Serieuze huwelijksbemidde-l

ling door gepens. Hoofd derl Dame. 36 J., zoekt vriendin.
School. Bureau AMORE, Hil- Br. 41-86583 bur. v. d. blad.
versurn -41b-8230 1

I Lessen. Clubs, enz. j
Keeds 15 jaar Autorijschool AutorUschool „Succes". In-

Kwald Holzhaus, Bosb. Tous- structeur K.N.A.C. De Clercq-
■iaintstr. 7. Tel. 82104. Haarlem straat 69. Tel. 85067
Tel. K. 507—2850. 42-S33Ö 42-8345

Spoed kaples. f 0.50. Hein. Kejrxor's Rijschool, f 10.— tot
Claeszenstraat 40 belet. rijbewijs. Slatuinenweg 41

42-W2245 West. 42-W2244

Gratis Proefles
op aanvrage: Fransen, Duitsch, Engelsch, Taal niet Rekenen,
Boekhouden, Schoonschr., Steno, Alg. Ontwikkeling. Elk vak
pl.m. 65 et. p. m. CURSUS ZELFONTWIKKELING, Bosb.
Toussaintstraat 46 W.. A'dam-W. Handelscorr apart tarief.

42-8071

f Danslessen en Clubs. )
Beide Pinksterdagen Matinee

2—5V4 uur, inplaats van
's avonds. Schuilkelder aanwe-
zig. Dansinst. OOSTVEEN,
Amstelv.weg 132. 42a-Z9Bö

f Zaken, Voorschotten, eriz. j

Credieten Als uUw wen-sc'h onder de
_/» v, „„..,, u , , aandacht van meer danm/z. borg tot elk bedrag, ook n-,- „m ___. , , ...
vanaf / 1000.— en hooger. 275.000 gezinnen had willen
Br. m. postz. v. antw. brengen, dan had op dezeIntermediair, Daguerrestraat nlek Uw SDeurder knnnpn
103, Tel 333219, Den Haag. ' apeurae. Kunnen

43-T2176 staan.

I r Auto's, Rijwielen, enz. J
„Correct" Benzinestations, Startaccu's v.a. f 8.50, garantie.

I. Baarn — Utrecht — Zeist. Van Ostadestraat 438.
44-5558 44-8G584

Lev's 3/4, kopklepper, '36, Groote collectie gegaran-
f 175.-. T. W. N. PANTHEU, deerde Merkrhwielen. HAN-Commelinstraat 90. 44-A5249 DELSBUREAU, Heerenmarkt

Heerenrtjwiel, damesrijwiel, 7' Tel. 45961. 44-8361
, Jongensrijwiel. Reinier Claes- MerkrUwielen, Tonrrijwlelen,
I zenstraat 50 huis. (West.) bekende adres: Da Costapleln

44-Z986 8 varr 9—9. 44-9997

. f Meubilair, Huisraad, Kleeding, enz. J
Direct van fabriek. Geweldige
sorteering in Slaap- en Eetka-mers In alle houtsoorten, w.o. Meubelen enz. gemakkelijke
compl. Slaapkamer met gr. betalingsvoorwaarden. Celebes-
kast / 82.50. Old.finlsh Huisk., straat (il. 45-8662

rnlT^H»' Jh"ï~'u jachtige Pracht Heerencostuum» (mon-
i Ra l?a,o°le Huiskamers sters) / 25.- Nassaukade 174| en Bankgarmturen tegen zeer belétage 45-Z747/51', lage prijzen. Enorme sortee- —V^xr 7~.:ring Boekenkasten Schrijfbu- Kleeding ’ I.— p. w., G.

reaux, Clubs etc. desgew fa- VAN DER LUBBE, Bosboom
" bricatie volgens teekening. Gra. Toussaintstraat 38. 45-5950
i

t's opslag, vrij entree. Alléén Als (J Uw wensch onder deSchoolgebouwen Wetering- aandacht van meer dan 275 000schans 159 en Ferd. Bolstr. h. gezinnen had willen brengenJac. van Campenstr. Geopend dan had op deze plek Uw'lag. tot 8 uur. Zaterd tot 10 u. Speurder kunnen staanVerder geen filialen.
k 45-5789

" Vanaf Vijftig cents p. w. Meubelen, Damesmantels, Japonnen,heerencostuums, regenjassen, vloerkleeden, zeil, bedden, de-, kens, schoenen enz. MAG. ..BOERHAAVE", Tesselschadestr. S.
) 45-6706

T Diversen. j
Eikenhouten Toonbankritri- Lulgi Pirandello „De vrouw>nes, Winkelkasten, thans die uitgestooten werd", 320

Elandsgracht 128. Amsterdam, blz.. gebonden ’ 0.95. Postgiro
Tel. 84597. 49-8957 180915. N.V. Boekenbedrljf
Veiliandtrornmels voor liiicht- -.ARENA", Haarlem. Boeken-
bescherming. Vinkenstr. 91. krant gratis! 49-6028

n 49-Z984 Groote kijker, liefst 60 X,
0 Verhuizingen. J. C. VAN bekend merk, ter overname ge-
-9 SOELEN. Telefoon 82901. vraagd. Brieven 49-N 8950.

49-T4DS9 "ur. v. d. Blad.

Rechtszaken, echtscheidingen. S^2o,S_JsSr_', Bv_u!"
k contracten, kosteloos advies, adrsu.' ,B' ,KAOMPIiU'S' M°lV-
-1 1-4. 7-9, Keizersgracht 653. 515fk-tstLaat,, B', Betrouwbare
f B

49-7553 Speciaalzaak. Irrigeerspuiten—„ __
„ ï ; ■——- __"—" 49-7864Rubber Stempels (naam en

adres) ’ 1.25. HERBLOT, Nas- Waterdicht prepareeren van
saukade 123, Tel. 81840. tenten. Zeilmakerij FABER,

49-9598 Droogbak 6, Adam. 49-8516

Mevrouw FARNE. Astrologe,

’ 0.50. Mercatorplein 12.
49b-7790

Mevrouw OUDT, Astrologe,
f 0.50. Ook feestdagen, heele
dagen. Celebesstraat 23 Ie ét.

49Q-A5229
Mevr. SMIT, Astrologe. 2e

Weteringdwarsstraat 58a. f 0.50
Ook Zondags. 490-Z9S7

FAMILIEBERICHTEN.
50 et. per regel.

f
Heden overleed na een
geduldig gedragen lijden,
voorzien van de H.H. Sa-
cramenten der Sterven-
den, mijn lieve Vrouw,
onze lieve Moeder, Be-
huwd- en Grootmoeder

WILHELMINA
JOHAXNA JACOBA

DE HAAN-VAN DER AA
in den ouderdom van 59
jaar.

F. J. DE HAAN
J. F. DE HAAN
A. DE HAAN-

KOSTER
JANTJE
F. W. DE HAAN
W. F. DE HAAN
C. J. A. DE HAAN
W. M. DE HAAN.

Amsterdam, 10 Mei 1940.
Marnixstraat 134.

De Uitvaartdiensten zul-
len gehouden worden
Dinsdag 14 Mei a.s., te
7.30, 8 en 8.30 uur, waar-
van die te 8.30 uur zal
gezongen worden, in de
Parochiekerk van den H.
Ignatius (de Zaaier). Ro-
zengracht; daarna de be-
grafenis, te 12.15 uur op
het R.-K. Kerkhof „St.
Barbara". Vertrek sterf-
huis te circa 11.30 uur.

De volgende familieberich-
ten ontleenen wij aan andere
bladen:

Verloofd: J. Belinfante
en H. Divendal, Den Haag—
Amsterdam; C. Boensma en
F. Hugen, Utrecht—Zwolle;
F. Hermans en F. J. W. A.
Albers Pistorus, Gennep—
Nijmegen; M. Lasance en F.
Schellens, Vessem—Eind-
hoven; G. van Pelt en J.
Mens, Den Haag—Tiel; C.
Blitz en J. Frank, Rotter-
dam; E. Urlings en A. A. H.
F. v. Hemmen, Vaals—
Amersfoort; J. Nefkens en
G. Hamers;

Getrouwd: A. Sanders
en N. Schuiten, Rotterdam;
L. J. J. E. Reijns en M. Th.
Bekker, Rotterdam; J. Leijen
en C. Leenen, Warmond;
H. Blömer en B. Mulders,
Bussurn; N. K. Huisman en
A. M. Kolff, Delft; J. W. Both
en G. Filippo; G. Westen-
dorp en J. Jongebreur; P. A.
Offers en F. Diemer Kool,
Rotterdam; P. H. A. Zonne-
veld en C. Geel, Amsterdam;
J. H. J. Groeneweg en A.
Kamphuis Suermondt, En-
schede—Den Haag; S. L. F.
Rudolphi en W. O. O. Stad-

Mevrouw DE VRIES. Helder-, ziende. f 0.25. Broiuvers-
gracht 37. 4»h-E8127

'J. Mevr. HANSEN. Helderziende.
X.Z. Voorburgwal 34} boven.

' 49b-G1931
SUZE, helderziende, ’ 0.50.

Overtoom 11S. 49b-D4251
Mevr ARIES, Helderziende, 25
c. Karel du Jardinstr. 23 bel.

49h-B!',rjS3

houder Sf. Djatiroto en Loe-
madjang O.L.

Bevallen: Frijlink-Götz,
d., 's-Gravenhage; Van der
Wijck-Bsse. van Heeckeren
Vankell, z., Waardenburg;
E. N. Hartog-Van Dintel, z.,
Zuid-Beijerland; Bsse. Van
der Feltz-Van Boetzelaer, z„
Koudekerke; Buijze-Glavi-
d., Overschie; Kleijn-Reime-
ring, d., Rotterdam; R. Gold-
berg-Sharipo, d., Soerabaja;
Verbeek-Cramer, z.. Hilver-
sum;

Overleden: P. Engel-
kens, m-, 69 j., 's-Graven-
hage; J. Goudschaal-Van
Leer, v., 87 j., 's-Gravenhage;
F. Oberstadt, m., 59 j., Den
Haag; F. A. J. H. Bloemen,
m.. 80 j., Blerick; C. A. J.
Hinkenkemper-Van Dijck, v.,
56 j., 's-Gravenhage; J. H.
Möller-Ten Berge, v., 91 ]".,
Groningen; P. M. Weusten-
Hermans, v., 61 j., Meerssen;
W. Huygens, m., Londen; J.
J. de Neeve, m., 56 j., Breda;
L. Kalker, v., 83 j., Rotter-
dam; H. H. M. Schmidt-
Voorthuis, v., 59 ] Zand-
voort; M. M- Marcus-Frank,
v., 70 j„ Amsterdam; E. Roos,
m.. 50 j., Amsterdam; J. N.
Baureys, m., 57 j., Amster-
dam; L. Asser, m., 8 j., Parijs;
H. J. van Oudenallen, v., 58
j.. Den Haag; W. Kooiman,
m., Soekaboemi; J. G. Bloem,
m., 68 j„ Amsterdam; G.
Poelman-Beumer, v„ 64 j.,
Otterlo; G. Wijchgel-Smit, v.,
Laren; D. I. Pinto, m., 63 j.,
Rotterdam; H. v. Bilder-
beek Jr.. m., 53 j-, Amster-
dam.

Praktijk verplaatst:
Dr. Johanna van Went,

Arts.
Specialist voor rheumatische
aandoeningen. Spr.uren Ma.,
IVoe., Vrij. 2—3 n.m. en v.
afspr.
De Lairessestr. 64,

ingang praktijk Banstr. 30.
Tel. 22323.

\*-*S TELEF.
/Xv/ 90017V^t 92465

GOÖP. VEREEN. ___
V. LIJKBEZORGING

P C. HOOFTSTR. 183
Amsterdam

Het begrafeiiisltistltnnt van
„Amsterdam"

Lidmaatschap / 0.50 per
laar per gezin.

8317
HEELE KUNSTGEBITTEN

’3s—
FRAENKEL EN KIMMEL,

104 Xieuwondijk 104,
Adam. Tel. 32075.

Dag. van 9—S. Zondags 10—12.
8239

Algem. Woi-ingb. Ver.
Spreekuur en vergadering los nader
bericht uitgesteld.

lIFT BESTUUR.
DX DIVIDKNDBKTALINGEN DEK

< oöp. Houw Ver. Rochdale u. a.
(OIÏ.V Kilt SKMANSTKAAT 75,

worden tot nader order nitgesteld.
HET BEST! VR.

2765

[ De afdeeling voor PARTK'C'MERKN geefi |, ADVIEZEN OVER FONDSEN. I
I Behandelt 0.a.: (f
I Uitvoering van effectenorders op (. binnen- en buitenlandsche beurzen. ,

ÏOpen bewaarneming van effecten. »<,

Verzekering tegen verlies bij uitloting van ,

fondsen. "*><
l

) - _Je

GOEDKOOPE VAKOPLEIDING VOOR MUS»J t
Aan de Muziekschool v. h. Amst. Conservatorium besW)/

hi ld tot. goedkoopere opl. voor de vakken: f'"''',,»! I
klarinet, fagot, hoorn, trompet, trombone, harp, contrB^ '
slagwerk. Alleen jongel. 14 tot 20 j., in Adam of omgev; \ .
achtig, komen in aanm. Aanm. en ml. bij de admin-:
straat 5. _^^

ALGEMEEN ZIEKENFONDS VOOR AMSTER^
A. Z. A.

BEULINGSTRAAT 8. i,
Het Bestuur bericht aan de leden, dat met het oog

oorlogstoestand alle maatregelen genomen zijn, die )
zijn om de geneeskundige verzorging der leden te waar j

Het spreekt echter vanzelf, dat zulks van genee^ f |
apothekers, tandartsen en personeel groote inspanniw |
Het Bestuur doet daarom ecu dringend beroep op "~* som in deze tijden spreekuurbezoeken en aanvragen ° 'enz. tot het werkelijk noodzakelijke te beperken. A'
neer allen daartoe medewerken kan het ziekenfonds -behoorlijk blijven verrichten , ' I

Daar vele leden van het personeel zijn opgeroeP*. f I
militairen dienst en hulpdiensten, zal er voorloopig nLi'wekelijks gedisponeerd kunnen worden. Zoo mogelijk *iedere Z of :3 weken geMhieden.

,Het Bestuur vertrc^Twt dat, wanneer de bode k<""
geheele verschuldigde" bedrag zal worden voldaan. at\De kantoren hlijven op de gewone uren geopend,
kantoor CORN. DIRKSZSTRAAT 12, dat tijdelijk ges:
zal dezer dagen heropend worden. m

De maatregelen tot bescherming tegen aanvallen \I j
lucht noodzaken ons de 'andheelkundige noliklinieF V
avonds voorloopig te SLUITEN. ,-t

HET BE K

Ueu&ch
£&* Speucdec

Ueeft een
fitsen
neus

▼

H

——-— ,/\.__>vï

H l___^_3fPl Vampyr-ïtofzuigers. Boenma-
». i chioes. Fornuizen, Groot* lg,

■ÉIIBÏHS^Ip.t Kookinstallaties, Heetwaler-mßmMH reservoirs

_______________ ___ é'>»-3«-i h^ W Bruisende Voetbaden voor *.
Jk Kk Brandende. Vermoeide Vo«f

__l B_L_■ Hk In elk doosje Trannosan Bruisend Voetbad bevin" ,'
Am ■_, zes Broote tabletten uit 15 minerale zouten v'

Am heerlijk verkwikkende, bruisende voetbaden. jA

Se wF *m\ —ft Wanneer U den gebeelen dag op de been bent frot'j^-
ÊM ÏT' welk een weldaad is dan een Trannosan Bruisend ' .
JH jgï m—^k\ van Prof. Polland. Trakteer er Uw transpireere" _

' _^fl ■___. moeide voeten een of tweemaal per week op.
Schuimend en parelend als champagne, worden de <j\)r!'(B^ zouten actief, koolzuur en zuurstof komen vrij, I*^o (A, de vermoeide voetzenuwen en de verslapte sPl j-1Q |k geven nieuwe kracht en energie aan Uw voeten- „ I

*Sk> ï_v *^e 'ucnt van overdadige transpiratie verdwijnt ft ,
_r Mlr** '- __ waseming en de bloedsomloop worden norm*- 1 'l|

■v *&. X|3 veerkracht van Uw voeten keert terug. ___K'

V_«*- _ ■■**B&_''**<^ v<- :'i: __ I * Bfe_B lfe^_' A£_tffi 3 1.»^'
WmHH| 9__v&_l H ' [I Goed warm water nemen, De schuimende, ■■_ _■■" ll& dan "*e voeten er in en dan werking begin*a p-■l BS__l IV if% pas'n tablet Trannosanßrui- een oenot. JoW'jcI—l V _■ HL » '»{ * send Voetbad er in werpen, gezond worden___

's» 31 F^ M RL *! I ' »'"E l^__. ':___!P'^__B _r -d ' Trannosan Bruisend Voetbad **" fl "
_____■■ ____É_ BwR, ■ " j'i,jt. ", v \ voor allen die veel moeten loop«fl .A\ \\y^

6 Bruisende Baden *" i'; 1

(j£ )^ W\ Trannosan a
_^HA______ Bruisend Voet*,

SPEUBDER EN SUCCES ZIJN SYNOF^
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	KONINKLIJKE FAMILIE TE LONDEN.
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	Argentinië's president.
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	Dringend beroep.
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	Trouwbetuiging.
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	Groote geldinzamelingen.
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	Daladier in België.
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	DE ENGELSCHE VLIEGERS ATTAQUEEREN DUITSCHE VERBINDINGEN. Britten rukken op in België.
	Doel der luchtmacht.
	Britsch overzicht.
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	„Maak het vluchtelingen lastig."
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	Kalm opgenomen.
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