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GEEST VAN STERKTE

W

ij vieren Pinksteren, het noogfeest
van den scheppenden en vernieuwenden Geest Gods, onder den
ontzettenden druk van het doodende en
vernietigende geweld, dat zoo oud is als de
chaos, vóór God er orde in schiep. De halve
wereld — en ook ons land behoort nu tot
die helft — lijkt een enge, donkere schuil
kelder, waarin slechts voor den angst
plaats is, omdat daarboven ronkt een bruut
euvginneloos verderf. En toch schiep God
de nierftchen niet ils duisterlingeu en die—«rtj*3 >van de vree , maar als Zij i beeld
en gelijkenis, bestemd -oor de groote vrij
heid, die Hij Zijn kinderen heeft toebedacht,
bestemd voor het licht, dat Hij maakte en
voor een wereld, waarva.n Hij getuigde, dat
zij goed was.
•

Moeten wij daarom • : i! upen aan den
Geest? Het antwoord op die vraag is het
antwoord, dat Cttristus' leerlingen Hem ga
ven, toen Hij vroeg of zij wilden heengaan:
Heer, tot wien zullen wij gaan? Als wij
wanhopen aan den Geest, op wien zouden
wij dan hopen? Ons zou geen andere hoop
resten dan die op den on-geest zelf, op de
duisternis, op het verderf, op den chaos,
een hoop, die netzelfde is als vertwijfeling.
En daarom bidden wij ook onder de ver
schrikking van het zedeloos geweld, juist
onder de verschrikking ,van het zedeloos
geweld: Veni Creator Spiritus!
De Geest Gods alleen kan den chaos her
scheppen, waartoe een groot deel van de
wereld hervalt, den chaos, dien een deel
van de wereld aanbidt. En de Geest Gods
alleen kan ons ook de sterkte geven, om de
verschrikkingen van dezen tijd te dragen,
zooals het menschen en christenen, kinde
ren van God en dienaars van den Koning
der Koningen past. De sterkte van den
geest is zelf een gave van den Geest, zooals
ook de hoop op Zijn zegepraal ons door
Hemzelf wordt ingestort. Hij geeft ons moed
en Hij geeft ons kracht, Hij die alle leven
ademt en alle vormen vormt, om den dood
niet te vreezen en het geweld van den chaos
terug te dwingen; hij geeft ons moed en
kracht om, ieder op zijn plaats, zijn leven
en zijn vorm, het leven en den vorm van ons
volk, zijn ziel en zijn beschaving, hoog te
houden boven den storm
en tot ie deren
prijs te verdedigen tegen de brute bedrei

Pantsertrein vernietigd; fort Pannerden
opperbevel

door oorlogsgeweld.
Laten wij daarom op dezen dag meer dan
ooit bidden en smeeken, dat de Heilige
Geest moge neerdalen in ons allen, opdat
wij in rustige vastberadenheid doen zullen
wat onze plicht is; in de harten van onze
regeerders en onze verdedigers, opdat zij
mogen standhouden in onwrikbaren moed:
en ook in de harten van onze vijanden, op
dat zij zullen erkennen, dat hun misdaad
om wraak roept in den Hemel, en opdat
de vrede spoedig neerdale over de aarde.
En ieder bidde in nederigheid des harten
en diepe herinnering om de gaven van den
Geest Gods, den geest van waarheid en den
geest van waarachtige sterkte.
Kom, scheppende Geest, bedwing de
machten van den chaos, en hernieuw deze
verscheurde wereld in waarheid en liefde!

Churchill vormt
nieuw kabinet
Churchill, Chamberlain, Halifax,
Attlee en Greenwood vormen
het oorlogskabinet
dat de

volgende kabinetsaanstellingen zijn
verricht:
Churchill:

Eerste

Minister

en

minister van Defensie.
Chamberlain: Lord

president

of

the council.
Attlee: Lord grootzegelbewaarder.
Lord Halifax: minister van Buitenlandsche Zaken.
Greenwood: minister zonder por
tefeuille.
Churchill,

Chamberlain,

Attlee,

burg, waarin Hij uiting geeft aan de diepe ontroering, welke de

verdedigen.

gebeurtenissen, waarvan deze drie landen het slachtoffer zijn, bij

Onze grenstroepen volbrachten moedig hun taak. De hun opgedragen
vernielingen-werden tot stand gebracht. Daarna

werden

Hem gewekt hebben en Zijn gebed toezegt voor het herstel van

zij grootcndeels

teruggenomen.

gerechtigheid en vrijheid.
Uit
wordt
Vaticaanstad
bericht,
officieel
Uit
Vaticaanstad
wordt
officieel
dat Kardinaal Suhard, Aartsbisschop
van Reims, is benoemd tot Aartsbisschop
van Parijs, als opvolger van wijlen
Kardinaal Verdier. Deze belangrijke
benoeming in zoo ernstige tijden, wordt,
aldus Havas, geïnterpreteerd als een
bijzonder welwillend gebaar van den
Paus jegens Frankrijk

Na vefwoede aanvallen van onze troepen, welke vier uur
duurden, is Mill, dsfc.V£rf|<3ag aanvankelijk in handen van den vijand
was geweest, dienzelfden dag door ons hernomen. Daarbij werd de
geheele Duitsche bezetting van een pantsertrein vernietigd. In den
trein zijn in het Nederlandsch gestelde pamfletten en Nederland
sche uniformen aangetroffen.

R.A.F. schoot 50
vliegtuigen neer

Volgens de laatste berichten van het oude fort Pannerden,
hield de bezetting, ondanks de vijandelijke actie, hardnekkig stand.
Ten Oosten van Arnhem en meer stroomafwaarts is de

vijand

er

in

geslaagd den IJssel te overschrijden.
Engelsche luchtstrijdkrachten hebben Waalhaven,
Duitsche handen bevindende vliegveld, herhaaldelijk
sche troepen zijn

van

dit

het

eenige

zich

landen Zijn Apostolischen Zegen.
De Regeeringspersdienst meldt:
H.M. de Koningin heeft, op een Pauselijk telegram van deelneming in
Nederland's lot, het volgende geantwoord:
Ik dank Uwe Heiligheid Aprechtelijk voor Hare zoo sympathieke bood

gebombardeerd.

de Royal Air Force tijdens de operates van
Vrijdag: minstens vijftig vijandelijke vlieg
tuigen heeft vernield, terwijl nog vele an

Te 's Gravenhage is een poging tot overrompeling van het

dere machines buiten gevecht werden ge

hoofdcommissariaat van politie volkomen mislukt. Aldaar is uit

steld of ernstig beschadigd, hetzij in de

enkele huizen, bewoond door Duitschers, die tot dusverre gast

lucht of op den grond.
Ongeveer twintig Britsche toestellen wor

vrijheid genoten hebben in ons land, op Nederlandsche militairen

den vermist.

en politie geschoten. Hieraan is op doeltreffende wijze een eind
gemaakt.

Wegens het Hoogfeest van Pink
steren zal dit blad Maandagavond

het lot van de Vrijdag

n Dinsdagmorgen niet verschijnen.,
DL D1RECIW

Duitschers in Den Haag verschansten
zich in een huis

voor

Na beschieting door een Nederlandsch en pantser
wagen gaven zij zich over
Het Algemeen Hoofdkwartier deelt ons het volgende mede:
Zaterdag 11 Mei hebben

te 's Gravenhage

Suezkade, waar zij zich in het even genoemde huis opnieuw
nog

in leven waren, zich hebben overgegeven.

De Opperbevelhebber van Land-

en Zeemacht deelt mede, dat tegen

over ieder huis van waar uit op Nederlanders zal worden
overeenkomstige

wijze

bombardeeren
oprukkende

concentraties

LONDEN, 11 Mei (Reuter) Het
Britsche ministerie van Luchtvaart
deelt mede:
„Er zijn thans gedetailleerde rap
porten ter beschikking van de gis
teravond door

de Britsche

lucht

strijdkrachten uitgevoerde aanvallen
op

vijandelijke

concentraties

in

Duitschland tusschen Rijn en Maas.
Ten tijde van

deze aanvallen ruk

ten sterke strijdkrachten
den Rijn naar

de

geschoten,

op

zal worden opgetreden.

Tusschen Rijn
en Maas

Duitsche

Mussolini heeft vanmorgen vooraanstaande
personen uit Libye ontvangen. Hij verzekerde
hun, dat Italië zal voortgaan met zijn politiek
welke aan de Italiaansche gebieden in Afrika
gerechtigheid en welvaart zal geven, alsmede
eerbied voor de godsdiensten. Hjj zeide ervar,
overtuigd te zijn, dat de Italianen in de Afnkaansche bezittingen Italië altijd trouw zullen
zijn zoowel in vrede als in oorlog.

vastzetten.

Een van onze pantserwagens heeft dit huis met zijn kanon beschoten, waar
die

op

over

U,

als

Hoofd

der

onverzettelij.ken wil zullen strijden."

BIOSCOOP

DE LIEFDE

DA COSTAKADE 102 TEIEF. 84893

Hedenmiddag, Maandag-,
Dinsdag- en Donderd.mid.dag
GROOT
PINKSTERPROGRAMMA
met

DEANNA DURBIN
stralender

dan

ooit in een
vrolijke film

zonnige

en

Drie gewiekste scfiatjes
worden groot!
Universal F.B.O.-film. Toegang elke l&eft.
Plaatsbespreken dagelijks van 11—3 uur
Woensdagmiddag: 2.30 uur
DE HOND „CAPTAIN" IN

„Verlaten in

de

Woestijn"

Kinderen tot 14 j. 12 ct.; volw. 25 en 40 ct.

Verspreidt geen
valsche geruchten
Waarschuwing van

na de Duitschers,

Vader Vrijdag een telegram gezonden,

Katholieke Kerk, te verzoeken met Uw verheven zedelijk gezag de zaak te

Duitschers

Een afdeeling Nederlandsche troepen heeft hen teruggejaagd naar de

naar Nederland

Mussolini ontvangt leiders
uit Lihye

woonachtige

op te rukken.

Engelschen

NEW-YORK, 11 Mei (Reuter). Voordat het
Italiaansche mailschip „Rex" Zaterdagmiddag
van New-York vertrok, heeft de algemeene ma
nager der Italiaansche scheepvaartlijn, Italo
Verrando, verklaard, dat hij particuliere advie
zen had ontvangen uit Rome, welke hem „ver
zekerden", dat Italië niet in den oorlog zou
treden, aldus meldt het agentschap Dow Jones

had den H.

van een huis aan de Suezkade uit getracht naar het centrum van de stad

De omvang en de aard der benoemingen in
het Engelsche oorlogskabinet toonen. dat Chur
chill zich aangepast heeft aan de opvattingen
van anderen, zoo schrijft de parlementaire cor
respondent van Reuter. De eisch tot instelling
van een kleiner oorlogskabinet is nadrukkelijk
geweest en ofschoon Churchill zelve in de debat
ten gewezen had op zekere mogelijke beperking
van een soortgelijk lichaam, aanvaardt hij het
thans. Het oorlogskabinet Is teruggebracht van
acht tot vij* leden. Eveneens zijn er teekens, dat
de beraadslagingen van vandaag tusschen Chur
chill en de anderen niet slechts van formeelen
aard zijn geweest.
De gedachte heeft geheerscht, dat Chamber
lain terug zou keeren naar het ministerie van|
Financiën en den premier zou bevrijden van
den . outin plicht in het Lagerhuis door de lei
ding van het Ha'j te nemen. Noch de Labourpartü, noch sommigen der z.g. back-benchconservatieven schenen dit een goed plan te
vinden. In ieder geval is niets gezegd over lei
derschap van het Huis. De functie van Lord
president of the council, waarin Chamberlain
is benoemd, is niet zoo nauw verbonden met het
premierschap als de functie van minister van
financiën dat zou zijn. Er is scherp gelet op
iedere mogelijkheid van een nauwe combinatie
tusschen Churchill en Chamberlain en de be
noemingen, die thans afgekomen zijn, doen een
dergelijke combinatie niet aan de hand.
Men verwacht, dat de overige benoemingen in
de regeering Maandag bekend zullen worden.

Blijft Italië buiten
den oorlog?

Koning Leopold

waarin hij o.a. zegt: „Ik veroorloof mij, Heilige Vader,

sche ministerie van Luchtvaart meldt, dat

Rotterdam. Een krachtige zuiveringsactie is thans tegen hen nog gaande.

De leiders der drie partijen, die aan de
regeering deelnemen, zullen, ot zij lid zijn van
het oorlogskabinet of niet, geraadpleegd wor
den, wanneer zich problemen voordoen, die be
trekking hebben op het algemeen karakter en
de doelstellingen der regeering met inbegrip
van vredesvoorwaarden.

ten einde de uiteindelijke overwinning te behalen.

LONDEN, XI Mei (Keuter) — Het Brit

Duit

Hoewel op enkele plaatsen wederom parachutisten zijn ge

trouwend in God, is Mijn volk vast besloten al zijn krachten in te zetten,

steunen, waarvoor wij met

in

vliegveld doorgedrongen tot enkele punten in

Alexander, eerste lord der admiraliteit.
Eden: Staatssecretaris voor Oorlog.
Archibald Sinclair; Staatssecretaris
Luchtvaart.

Z. H. de Paus schenkt daarbij aan alle drie overweldigde

schap en Hare gebeden voor het herstel van gerechtigheid en vrijheid. Ver

LONDEN, 11 Mei (Reuter). Of
ficieel wordt medegedeeld,

landen, den Koning der Belgen en de Groothertogin van Luxem

Nederlandsche troepen onzen vaderlandschen bodem

daald, is hun aantal zeer gering. Zij deelden
ging van het niets.
Koi>
scheppende Geest! Kom levende
troepen-en wciv._.
kraclit van God, in ons aïier liaroeh en zie
len die zich onder deze beproeving in grooten deemoed, maar ook in onvergankelijke
Halifax en Greenwood zijn lid van
hoop, voor U openen. Geef ons allen sn
ieder van ons de kracht om te dragen, wat
het oorlogskabinet.
hem te dragen wordt opgelegd, en om lier,
De volgende regeeringsleden hebben geen zit
moedig en volhardend te zijn in zijn plich
ten als gevormd mensch en gevormd ting in het oorlogskabinet:
ï^enscli en christen.
De 'zonnige dagen, die aan de Pinkster
zijn vooraf gegaan en jaarlijks de komst
van het Pinksterfeest stralend plegen in
te leiden, zijn dit jaar onze eerste oorlogs
dagen geworden, voor ons land de eerste
sedert meer dan een eeuw. De jonge na
tuur, Gods schepping, in weeïwil van lucht
gevecht en bombardement ademt en leeft,
herinnert ons aan den vrede, die had kun
nen zijn, maar die ons werd ontnomen

de Paus heeft telegrammen gezonden aan de Koningin der Neder

Fransche en Engelsche strijdkrachten zijn ons te hulp gesneld en zullen
met de

VOOR DE PRIJZEN DER „OMROEPERS" ZtJ NAAR
r* l>U*R!FIC VERWEZEN

VATICAANSTAD, 1 1 Mei. (Havas) Zijne Heiligheid

van 11. Mei 1P40,

no. 1.
gezamenlijk

BIJ CONTRACT AANMERKELIJKE REDUCTIE. Het
tarief hiervoor wordt op aanvrage gaarne door
onze Administratie verstrekt.

Danktelegram van H.M. de Koningin

houdt hardnekkig stand
Legerbericht van het Nederlandsche

DE PRIJS DER ADVERTENTIËN bedraagt 40 ct. per
regel; Ingezonden Mededeelingen 60 ct. per regel;
idem op de vóórpagina 80 ct. per regel.

Z. H. DE PAUS ZEGENT DE
OVERWELDIGDE LANDEN

Mill op den vijand heroverd

PINKSTEREN, DE

ACHT EN VEERTIGSTE JAARCANC No. 17558

DE NIEUWE DAG

DAGBLAD
MET OCHTEND- EN AVONDEDITIE
UITGEGEVEN DOOR DE N.V. DRUKKERIJ „DE TUD".

ties,

waarbij

waargenomen

werd,

dat bommen een belangrijken spoor
weg troffen

benevens

kruispunten

van wegen te Aldekerke, Geldern,
Rees en Goch".
Bombardementstoestellen
van de vooruitge
schoven stootgroep der Britsche luchtstrijd
krachten in Frankrijk hebben verwoestingen aan
gericht onder de colonnes der Duitsche troepen
en gemechaniseerde eenheden, die door Luxem
burg oprukken naar de Fransche en Belgische
grenzen, aldus wordt van gezaghebbende zijde
vernomen. De aanvallen op de vijandelijke con
centraties werden gedurende den ochtend en in
den loop van den dag ten uitvoer gelegd. Een
afdeeling
bombardementsvliegtuigen viel een
Duitsche gemechaniseerde colonne aan, waarbij
een groot aantal bommen doeltreffend neerge
worpen werd, terwijl machinegeweervuur op de
Duitschers werd gericht, terwijl zij voor hef
zoeken van dekking uiteenstoven. Dezelfde weg
werd later door een tweede groep bombarde
mentstoestellen aangevallen. Een rechtstreeksche treffer werd geplaatst midden in een reeks
van 40 of 50 groote vrachtwagens. Andere groe
pen bombardeerden een colonne, die op het
punt stond de Duitsch-Luxemburgsche
grens
te overschrijden. Op een plaats op den weg
werd een aantal vrachtwagens gezien, op ver
schillende punten. Zij waren totaal vernield,
een duidelijk teeken van de bombardementen.

den /

opperbevelhebber
De opperbevelhebber van Land- en Zee
macht waarschuwt uitdrukkelijk tegen het
verspreiden van valsche geruchten. Het
verder vertellen van ongecontroleerd alarmeerend nieuws dient met alle middelen
te worden tegengegaan. Zij, die zich daar
aan schuldig maken, spelen in de kaart van
den vijand, voor wien — men vergete dit
nimmer
de verspreiding van sterk over
dreven of geheel fantastische tijdingen een
onderdeel is van de oorlogvoering. Welden
kende Nederlanders zullen kwade geruchten
oit onbekende bron op de eerste plaats niet
gelooven. Zy zullen zich er derhalve van
onthouden dezen geruchten verdere bekend
heid te geven. De verspreiders daarvan
zullen zü met nadruk wijzen op hun ver
keerde handelwijze. Men geloove alleen wat
men zelf gezien en ondervonden heeft en
geve daarvan, voor zoover er aanleiding toe
bestaat, uitsluitend kennis aan de bevoegde
Nederlandsche autoriteiten.
Ook deze ware berichten dienen niet verder
te worden verspreid, daar zij, gaande van mond
tot mond, vormen plegen aan te nemen, sterk
afwijkende van het oorspronkelijke. Zij, die in
verantwooordelijke functies zijn geplaatst en be
richten ontvangen, van belang voor de lands
verdediging of ter handhaving van de open
bare orde, welke berichten zij niet als volko
men aannemelijk kunnen beschouwen, zijn
gehouden navraag te doen van zegsman tot
zegsman, teneinde vast te stellen uit welke
bron het bericht afkomstig is. Bij twijfel om
trent de waarheid der mededeelingen, zooals
zij kwamen van den oorspronkelijken zegsman,
zal deze voor de militairen- of gemeentepolitie
geleid worden om ter zake te worden verhoord

-V

Nederlandsche

grens.
Treffers werden geplaatst op de

Geallieerde vloot te
Alexandrië versterkt

Apostolische Nuntius
bij Spaak

CAIRO, 11 Mei (Reuter). — Zaterdag werd
Cairo onthuld, dat de vloot der Geallieer

BRUSSEL, 11 Mei. (Havas) De Belgische
minister van Buitenlandsche Zaken, Spaak,
heeft Zaterdagmiddag den Apostolischen
nuntius, Mp. Micara, ontvangen.

brug over den Rijn nabij Wezel en
op de verkeerslijn nabij die brug. De
opmarsch van den vijand werd ver

den te Alexandrië cisteren opnieuw aan-

der belemmerd door 'n reeks opera

merkelyk ie versterkt.

Pinksteren
„Kom, o kom Gij Heilige Geest!"
Aldus bidden wij op dezen Pinkster
dag vuriger dan ooit tevoren. Wij
bidden tot den Krachtgever, Die ons
sterk doet zijn; tot den Verlichter, Die
onzen geest verlicht en ons onzen
grooten plicht doet kennen; tot den
Vertrooster, Die ons opheft en op
beurt in alle moeilijkheden. Dc Hei
lige Geest is door Christus zelf na Zijn
Hcme?vaart"txji dé' iut
den en aldus heeft Hij de stichting
Zijner Kerk voltooid. Was Paschen de
Waarachtigheid van ons geloof inp&en '
Christus, Die door Zijn verrijzenis de
goddelijkheid Zijner zending bewees,
het Pinksteren is ook voor ods de vol
einding van Christus' taak op deze
aarde. En deze voleinding geeft ons de
verzekerdheid, dat we als lidmaten
Zijner Kerk de volgelingen van den
Godmensch zijn en al onze hoop op
Hem gericht kunnen houden. Welk
een weldoende
geestelijke kracht
schuilt er in deze zekerheid, welk een
blijmoedige wïlssterkte schenkt ons
de overtuiging, dat de Gever all^r ga
ven naar de menschheid is afgedaald
om ons bij te staan, voor te lichten en
te omkleeden met Zijn kracht.
„Veni Creator Spiritus ... Kom o
Schepper, o Heilige Geest!"
De Apostelen, waren tezamen met
haar, die de Bruid des H. Geestes ge
noemd wordt, met Maria, Gods Moe
dert Onze Middelaresse, onze Voor
spreekster, onze Toevlucht was met
Jezus' volgelingen, toen zij gezamenlijk
de Kracht des Allerhoogsten afbaden.
Dit zij ons een groote bemoediging.
Ons aller Moeder bidt met ons om de
sterkte van den derden Persoon der
Heilige Drievuldigheid.

Laf optreden van
de Duitschers
Zij vermommen zich als Neder
landsche burgers
Zaterdag heeft zich het treurige
feit voorgedaan, dat in de omstreken
van Den Haag een afdeeling van het
Nederlandsche
door een
deele

groep

leger

is

beschoten

personen

in Nederlandsche

die ten

uniformen

gekleed waren. Een dergelijk ver
raderlijk

optreden

kan niet scherp

genoeg worden veroordeeld.

Ook

voor zoover deze groep uit gelande
Duitsche
moet

parachutisten

worden

bestond,

geconstateerd,

dat

deze vijanden er de voorkeur

aan

geven, van ongeoorloofde vermom
mingen gebruik te maken boven het
strijden met open visier.
Een sergeant-motorrijder, die door twee
als boeren verkleeöe vijanden werd be
schoten, had de tegenwoordigheid van
geest, zich te laten vallen, als ware hij
getroffen. Toen aijn beschieters hem na
derden, wist hij hen beiden neer te leggen,
evenals een derden man, die kwam toeloopen. Een vierde maakte zich uit een
boerderij in de nabijheid uit. de voeten. De
sergeant trof daar een grooten buit aan.
Uit deze overvallen blijKt dat het zaak
is, dat ieder op zün hoede zij.

f
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Z0NDAGI2 MEI 1940

Zware Duitsche verliezen in
Zuid-Luxemburg
De Franschen schoten 36
Duitsche toestellen neer
Bombardementen in de
Vogezen
Onze troepen zetten den opmarsch door
België voort en helpen op verschpidene pun
ten de troepen der bondgenooten door de
actie van hun voorhoede. De opmarsch
wordt snel voortgezet, de vijand zet zijn
aanvallen met kracht voort en nieuwe
Duitsche afdeelingen zijn met parachutes
en met vliegtuigen in Nederland gedaald,
waar tegenstand wordt geboden met steun
van de Britsche luchtmacht.
In het Zuiden van Luxemburg heeft de
Vijand zware verliezen geleden. Vandaag zijn
in het gebied ten Westen van de Moezel
krachtige plaatselijke aanvallen gedaan,
welke snel werden teruggeslagen. Van het
gebied tusschen Moezel en de Zwitsersche
grens valt niets te melden.
De Duitsche luchtmacht heeft vandaag
de bombardementen op Fransch gebied
voortgezet, de bereikte resultaten zijn ge
ring te achten in verhouding met de inge
zette effectieven. De Fransche luchtmacht
heeft geantwoord met het bombardecren

Amerika en de
oorlog
Rede van Roosevelt kwam als
een brandalarm

Eisch tot sterkere
bewapening

van dc Duitsche vliegvelden en militaire
doelen van eersten rang.
Bij luchtgevechten, welke een gevolg waren
van deze actie, zijn 36 vijandelijke toestellen
omlaag geschoten door de geallieerde lucht
macht in Frankrijk en België. Een onzer
escadrilles jachtvliegtuigen heeft alleen op
10 Mei elf en op 11 Mei vijf vijandelijke
toestellen neergehaald.
PARIJS, li Mei. (Havas). Aan het Fran
sche front is het kalm. In Luxemburg hebben
zich hevige gevechten voorgedaan der voor
hoedes. Het waren echter geen belangrijke ge
vechten. In den loop van den dag hebben de
Duitschers vooral vliegvelden in Frankrijk ge
bombardeerd.
Vrijdagavond en Zaterdagmorgen is ver
schillende malen luchtalarm gemaakt in de Vo
gezen. De plaatsen Raon, Letape, St. Die, Remirement en verscheidene dorpen in de omge
ving van Gerardmer werden gebombardeerd.
Er zijn eenige niet ernstige gewonden. De
schade Is betrekkelijk gering. Een Heinkelvliegtuig werd neergehaald.
Zaterdagmorgen om 10.50 uur werd lucht
alarm gemaakt in Noordwest Frankrijk. Om
11.50 werd alles veilig gegeven.

"Een woordvoerder van het Fransche opper
bevel heeft verklaard, dat het volstrekt onwaar
is, dat de Franschen Freiburg heb'cen gebom
bardeerd. Het hierover uitgegeven Duitsche be
richt Is volkomen verzonnen met een gemak
kelijk te voorzien doel: een legitimatie te gewn
voor represailles op Fransche steden. De Fran
sche luchtmacht heeft alleen vliegvelden be
stookt.

stemming. Gewoonlijk wordt de bestem
ming van oorlogsschepen bekend gemaakt.

De Duitsche bombardementen
Het staatsdepartement der V.S, heeft diplo
matieke rappor te» ontvangen, waarin gemeld
wordt, dat Duitsche vliegtuigen achttien steden
in Frankrijk hebben gebombardeerd en vele
malen op hun vlucht naar Frankrijk Zwitsersch
gebied hebben geschonden. Gemeld wordt, dat
Vrijdag om 14.30 uur drie bommen zijn neer
gekomen boven de Fordfabriek te Antwerpen,
zonder ernstige schade aan te richten.

De Noorsche strijd
om de vrijheid

WASHINGTON, 11 Mei (Reuter). De kwestie
van toepassing der neutraliteitswet op Neder
land, België en Luxemburg wordt overwogen,
zoo heeft de perssecretaris van Roosevelt, Stephen Early, Zaterdag in een persconferentie
medegedeeld. Er worden echter geen ontwikke
lingen in dit opzicht verwacht tijdens het week
Talrijke Britsche luchtaanvallen
einde, zoo voegde hij hieraan toe.
Een ander „in studie zijnd probleem," aldus
op den vijand te Bergen
Early, is de vraag, of Roosevelt het congres zal
vragen om aanvullende credieten voor de de
LONDEN, 11 Mei (Reuter). Het opperbevel
fensie in deze zitting.
van de Noorsche strijdkrachten in Noord-Noorwegerr deelt mede: „Patrouillegevechten. Ten
Stephen Early verklaarde verder, dat
Noorden vfttï—'Frijndelag ontmoetingen tusschen
- ïMH.sevelf „bevredigd" is door de reactie,
Duitsche en Noorsche strijdkrachten."
De Britsche admiraliteit maakt bekend, dat
die zijn redevoering van Vrijdagavond heeft
zonder eenige waarschuwing mijnen gelegd
gewekt. De rede, zoo zeldc hij, heeft vele
kunnen worden in de nabijheid van de kust
duizenden telegrammen naar het Witte
van Noorwegen, Oostelijk van een lijn, welke,
Huis doen stroomen, negen van de tien lui
naar Reuter verneemt, loopt van een punt even
den gunstig. Dc overige 10 procent luiden
ten Zuiden van Bergen naar het Noorden tot
het Westelijke uiteinde van Noorwegen van
ten gunste van „Vrede tot iederen prijs".
waar zij zich Noord-Oostwaarts vertakt en de
Early voegde hieraan toe, dat de telegram
kustlijn volgt tot Namsos.
men uit alle deelen van het land binnen
De admiraliteit deelt verder mede: „Het
stroomen.
luchtwapen van de vloot heeft nog twee aan
vallen ondernomen op den vijand te Bergen.
Lord Lothian, de Engelsehe ambassadeur Bij een aanval plaatsten de marine-vliegtuigen
heeft geconfereerd met Cordell Huil.
drie treffers op een vijandelijk oorlogsschip,
De Fransche ambassadeur, De Saint Quen- men gelooft de Bremse. Bij -den tweeden aan
tin, heeft van zijn kant een bespreking gevoerd val werd een volkomen verrassing bereik'.
met Sumner Welles, waarna hij eveneens een Vijandelijke benzinetanks werden aangevallen
onderhoud had met Cordell Huil.
en zwaar beschadigd. Twee der grootste vlogen
in brand en men zag hoe de vlammen zich uit
Welk effect ook beoogd was door de Vrij
breidden."
De admiraliteit voegt hieraan toe, dat sedert
dagavond door Roosevelt uitgesproken rede,
8 April het marine-luchtwapen twintig vijande
in breede kringen wordt zij uitgelegd door
lijke vliegtuigen buiten Noorwegen heeft neer
liet gewone publiek als aan te kondigen, dat
geschoten, zonder dat daarbij rekening is ge
Amerika eventueel aan den oorlog moet
houden met andere machines, die op den grond
werden vefnield. Voorts zijn 51 vijandelijke
deelnemen. De Duitsche aanval op de lage
vliegtuigen vernield door luchtafweergeschut
landen schijnt het tenslotte voor het algeder marine.
meene publiek duidelijk te hebben gemaakt,
dat Chamberlains beschrijving van Hitier
Nieuwe Duitsche vliegvelden
dioftter bij de waarheid staat, dan het te
Noorsche
vluchtelingen, die te Stockholm
voren begreep. De rede van Roosevelt is
zijn aangekomen, hebben medegedeeld dat de
daarom als een brandalarm gekomen.
Duitschers in het gebied van Drontheim twee
nieuwe vliegvelden aanleggen. Het eerste komt
In de pers is daardoor de eensgezinde eisch bij Faanrem, het tweede bij Austanger.
naar voren gekomen tot steeds toenemende
bewapeningen, welke eisch, hetgeen veelbeteekenend is, mede omvat het op de been brengen
van veel meer troepen. De avondbladen schrij
ven: „Wij doen verstandiger ons ruim te ver
zekeren en terstond te bewapenen,"

Dagorder van legerchef
in Zwitserland
Kalm,

De „Times Herald" bepleit krachtig een snelle
uitbreiding in omvang van het marine luchtwapen. Het blad voegt hieraan toe: „Wij gelooven, dat het leger snel moet worden uitge
breid van het huidige peil van 165.000 man tot
op zijn minst een millioen. De snelheid en doel
treffendheid, waarmede het Geallieerde leger
oprukt in België en Nederland, tezamen met
het Engelsche optreden ter zee en In de lucht,
heeft hier een uitstekenden indruk gemaakt.
Herhaaldelijk hoort men als commentaar zeg
gen: „Dit gaat wat anders worden dan Noor
wegen."

„Duitschland dient weg
gevaagd"

sloten

sterk,
zoo

menschen

hecht
zullen

aaneenge-

wij

vrije

blijven

BERN, 11 Mei (Zwitsersch Tel. Ag.) — Ge
neraal Gulsan, de opperbevelhebber van het
Zwitsersche leger, heeft de volgende dagor
der aan het leger uitgevaardigd: „Het bevel tot
mobilisatie waarom ik den Bondsraad verzocht
heb, werd opgelegd door den ernst van den in
ternationalen toestand. Ons leger staat gereed
om zijn taak te vervullen op al onze grenzen
en om met alle energie de onafhankelijkheid
van het land te verdedigen tegen eiken aan
valler. Als het moet, zullen wij, mannen, ons
weten op te offeren voor onze kinderen en voor
de toekomst van ons mooie vaderland.
Officieren, onder-officieren, soldaten, het
lot van het land ligt in uw hand. Ik weet, dat
elk uwer zijn plicht zal doen, elk op zijn post.
Ik herinner eraan, dat de verspreide berichten,
welke onzen wil tot tegenstand betwijfelen, be
schouwd moeten worden als leugens eener défaitistische propaganda. Het consigne luidt:
laat ons kalm blijven, sterk en hecht aaneen
gesloten. Aldus zullen wil vrije menschen blij
ven "

Senator Glass (democraat) heeft in den Amerikaanschen senaat het woord gevoerd en ver
klaard, dat „Duitschland van het aardvlak dient
te worden weggevaagd". Hij zeide voorstander
te zijn van „iederen bijstand aan de Geallieer
den by het gebrek aan feitelijk zenden van een
expeditiemacht."
Ook senator King (dem.) bepleitte het zen
den van „militaire voorraden om de Nederlan
ders en Belgen te helpen hun landen te ver
dedigen".
Senator Pitman, de voorzitter van de Senaats
commissie van Buitenlandsche Zaken, heeft ge
zegd, dat „opnieuw het bewijs is gedemon
streerd, dat de totalitaire machten niet worden
weerhouden door eenig voorschrift van godde
PARIJS, 11 Mei (Havas). De Fransche mi
lijk of menschelijk recht."
nister van Voorlichting, Frossard, heeft van
avond te vy. uur een radiorede gehouden, waar
hij o.a. heeft gezegd:
Amerikaansche torpedojagers in „Sedert
gisterochtend hebben wij u zooveel
mogelijk, hierbij rekening houdend met de mi
uitgevaren
litaire noodzaak, geverifieerde Inlichtingen ver
strekt over de ernstige gebeurtenissen, welke
Zaterdagmiddag zijn drie Amerikaansche
zijn geschied.
torpedojagers van de marinewerven te
Commentaar werd niet geleverd, Frankrijk
Brooklyn weggevaren met onbekende be
behoeft niet te worden aangespoord vol te hou

Radiorede van Frossard

ger op 88Ji, terwijl United States Steel 1% punt
steeg tot 61%, Republle Steel eindigde / punt
hooger op 21%. In Spoorwegen ging opnieuw
weinig om. New York Central noteerde onver
anderd 14K, terwijl Southern Pacific % steeg
tot 11^.

D.W. Bit AND

Ook heden droeg de goede binnenlandsche
vraag naar koper bij tot een betere stemming
NEW YORK, 11 Mei. Op de New Yorksche voor koperwaarden. Anaconda Copper steeg 1y,
/Beurs was de stemming heden bij de opening pnt. tot 30J4, terwijl Kennecott IK hooger op
onregelmatig en de handel vrij kalm. De ge 35% sloot.
beurtenissen in Europa blijven het voornaamste
De verdere inkrimping van de exportmarkt
richtsnoer voor de markt vormen. Het snelle
•tierstel van het vrije pond sterling en de Fran was van ongunstigen invloed op de automobielsche franc leidde tot een verbetering van het waarden. General Motors daalde iets tot 52J^,
terwijl Chrysler Vt pnt. steeg tot 81%.
sentiment.
Petroleumwaarden werden gesteund op grond
Het koersbeeld bleef echter verdeeld. Warbabies werden gesteund en konden een koers- van de verwachting, dat een toeneming van de
verbetering behalen, doch voor vele andere fond aankoopen van petroleum door de Geallieerden
sen bleek minder belangstelling te bestaan. De kon worden verwacht.
Shell Union steeg % pnt, tot 11%.
speculatie wordt weinig bevorderd door het feit,
dat de mogelijkheid van liquidaties van buiten Mei
10
11
landsche zijde voortdurend voor de markt dreigt.
De beurs sloot goed prijshoudend met over het Allied Chemical
175 i
175 i
179 i
algemeen zeer kleine koersafwijkingen naar American Bembcrg
18 f
UI
beide zijden. Slechts in enkele gevallen werden American Can Co.
111
1131
Boodschap van Roosevelt aan
30|
koerswinsten van 1 tot 2 punten behaald, ter Am. Car ö F.dry
Koning Leopold
5}
wijl verder ook enkele verliezen van 1 tot 2 Am. Hlde & Leather
Am. Smelt Ref.
49}
49}
50|
punten werden geleden.
WASHINGTON, 11 Mei (Reuter). — Presi
17);
173 }
171 f
Staalwaarden traden sterk op den voorgrond, A .. Tel. & TeL
dent Roosevelt heeft een boodschap gezonden pe bedrijvigheid in de staalindustrie wordt voor Am. Tobacco B.
90 }§
87 *
84 i
aan Koning Leopold, waarin hij zegt:
9t
91
91
f'? komende week voor het gebied van Pittsburgh Am. Wh terworks
29 }
30 J
29 j
{Vschat op 64 procent der capaciteit, tegen 60 Anaconda Copper
„Zooals ik verklaard heb In de toespraak,
20 i
20 i
Kjbcent in de voorafgaande week. Voor de streek Atchison Topeke
4*
4}
4i
' n Youngstown bedraagt de raming 53 procent, Baitimore & Ohio
die lk gisteravond heb gericht tot de ver
34|§
Ijetgeen drie procent hooger is dan de vorige Bcndix Aviation
tegenwoordigers van de 21 Amerikaansche
88 S
86}
86 f §
week. Bethlehem Steel sloot bijna 2% punt hoo- Bethlehem Steei
republieken, heeft de wreede aanval met
4!
4}
Canadian Pacific
5*
Chase National B.
34
geweld van wapenen op de onafhankelijke
39}
Ches. & Ohio
40}
39 i
naties van België, Nederland en Luxemburg
X
Chicaso Milwaukee
"3T
het volk der Vcreenigde Staten geschokt en
Chicago Rock Iti.
}
t
i
vertoornd, evenals, daar ben ik zeker van,
81
Chrysler Motor
SI i
86}
zijn naburen op het westelijk halfrond. Het
Citiea Service
6}
23}
23|
Continental OU
volk der Vereen igde Staten hoopt, zooals ik,
36 i'
Clim. Molybdenum
dat de politiek, die ernaar streeft om vreed
89}
92 i
Douglas Aircraft
zame en onafhankelijke volken te overheer185}
184 t
186 i
Dupont de Nem.
Het
verboden
is
zich
's
avonds
—
—
14
7%
Dawesl.
schen door geweld en militaire agressie,
mm
half
te
straat
bevinden
ö'/i %
Youna
negen
op
gestuit moge worden en dat de regeering
35
35
36
General Electric
en het volk van België hun integriteit en
52 i
52 1
54 J
Algemeene bekendmaking no. 1 van den General Motors
19]
19!
hun vrijheid mogen behouden. Als oud per
21
Good Year
garnizoenscommandant te 's-Gravenhage.
4}
51
De garnizoenscommandant te 's-Gravenhage, Hudson Motor
soonlijk vriend zend ik u de uitdrukking
10 f
uitoefenende het militair gezag in voornoemde Illinois Central
van mijn warme persoonlijke gevoelens."
1
gemeente overeenkomstig het bepaalde in de Intercont. Rubber
25}
De boodschap van president Roosevelt was beschikking van den minister van Defensie Industrial Rayon
27 i
27}
28}
een antwoord op een boodschap van Koning d*to 30 April 1940, Staatscourant 1940, no. 86, Intern. Nickel
3
3}
3
jgezien het Koninklijk Besluit van 10 April Intern. Tel. en Tel
Leopold, die als volgt luidt:
34}
35 l
34}
1939, Staatsblad 181, stelt vast de navolgende Kennecott Copper
„Op brute wijze aangevallen door Duitsch verordening:
«i Martin Glenn Cy.
A
land, dat met België de meest plechtige ver
.Artikel 1. Het is verboden zich des avonds Missouri Pacific
}
i
bintenissen had aangegaan, zal België zich met ïöt 20.30 uur op den openbaren weg te bevinden. Idem pref.
45}
45 f
46 }
Artikel 2. Onder openbaren weg wordt mede Montgomery Ward
al zijn kracht tegen den aanvaller verdedigen.
28 }
verstaan, elk terrein, dat, zij het ook met eenige Nat. City Bank
In deze tragische uren, die mijn land onder beperking, voor ieder feitelijk toegankelijk Is.
17 t
Nat. Dairy Prod.
65 ï
gaat, richt ik mij tot u, die zoo vaak jegens
Artikel 3. Het verbod, bedoeld in artikel 1 van National Steel
14}
14}
15!
België een toegenegen belangstelling hebt ge dsge verordening, is niet van toepassing op per New York Centra)
225 }
219 i
219 i
soren, die, blijkens een in hun bezit zijnd iden Norfolk & Westen
toond, in de zekerheid, dat gij met geheel uw titeitsbewijs, zich bevinden in overheidsdienst North. Am. Av.
23 }
moreele gezag de inspanning zult steunen, die in de rechtmatige uitoefening hunner functie, North Am. Comp.
22 }
20
22|
20!
20}
21 i
wij thans kra-chtig besloten hebben te onder noch op militairen in het bezit van hun zak Pennsylvania
39 } §
nemen om onze onafhankelijkheid te behou boekje, alsmede op hen, aan wie door het mi Philips Oil
66}
67
69}
litair gezag een doorlaatbewijs of pas is afge Proctor & Chambl»
den."
6
Radio Corporation
61
geven.
20}
21 J
21
Artikel 4, Een ieder is verplicht op eerste Rep. Steel
82 }
85 §
83!
aapmaning van de ambtenaren der politie en Sears Roebuck
vaii de militairen, bedoeld *in art. 5, de in het Shell Unioo Oil
ut
12»
Ui
vorige artikel opgesomde papleren te vertoonen. Socony Vacuura
10 5
n*
.01
Hij. die aan deze verplichting niet aanstonds Southern Pacific
12|
14}
141
voldoet, wordt geacht niet in het bezit van een Southern Railway
15 I
Standard Brands
7
7
7}
geldig identiteitsbewijs of,pas te zijn.
VATIOAAN. 11 Mei (Havas). Z. H. de Paus
42 i
41 }
42}
\rtikel 5. Met de handhaving en met de zorg Stand. Oil of N..J,
heeft achtereenvolgens in bijzondere audiëntie VL_r de naleving dezer verordening, alsmede Studebaker Corp.
10}
U }
ontvangen Myron Taylor, den
persoonlijken ^&t opsporing van een krachtens eenige bepa- Tidewater Ass. Oil
11 i
Union
Pacific
8U
ambassadeur van België, en Francis Osboi
94 1
I .wan .de-je, vrordeitfnfc«sta!ftwsr feit, fijn United Aircraft
51 }
dén gezalit 'van GrooE-Britt&nrtlë. ~
m *
ïhalve de in artikel 141 van het Wetboek van
2*
2}
2}
Strafvordering genoemde ambtenaren, mede l nited Corp A.
6}
belast het personeel van het wapen der Ko U. S. Leather
27 t
26*}
30}
ninklijke marechaussee, alsmede dat van de U. S. Rubber
U. S. StceJ
61 i
61 }
60}
politietroepen, van de rijks- en gemeentepolitie
.Vooiworth Building
37}
•39 }
en voorts door militairen, belast met wacht-, Westingh. Electr.
108}
107 i
lil }
patrouille- en onderzoekingsdiensten in de ge
meente 's Gravenhage.
- ex dividend •. = es soupan
Artikel 6. Onverminderd het bepaalde in arti
BOEKAREST, 11 Mei (Havas). De Roemeen= nieuwe aar Heelen
sche premier Tatarescoe heeft een nieuw kabi kel 184, Wetboek van Strafrecht, worden over
= gedaan en laten t — oleden
net gevormd. Deze reorganisatie van de Roe- tredingen van deze verordening, ingevolge ar
meensche regeering is voltrokken, zonder dat tikel 41 van de wet van 23 Mei 1899, Staatsblad
er een diepe wijziging is gebracht in de poli 128, gestraft met hechtenis van ten hoogste 12
WISSELKOERSEN
tieke structuur van het kabinet. Het gaat voor dagen, of geldboete van ten hoogste ƒ 100, terwijl
hij,
die
het
aanroepen
van
schildwachten
of
al om een hernieuwing van het vertrouwen van
NEW YORK, 11 Mei
de kroon in den persoon van Tatarescoe. Ga- patrouilles onbeantwoord laat, of die niet vol Slotkoersen Mei
U
10
9
fencoe is minister van Buitenlandsche Zaken doet aan bevelen door de in artikel 5 bedoelde Brussel
16.58
— 16.58
opsporingsambtenaren en militairen, zooals deze Rome
gebleven.
5.05
5.05
5.05
ingevolge de hun verstrekte consignes worden
Madrid
9.25+
9.25 +
gegeven, of die geen gehoor geven aan eenige
Bern
22.35
22.42
22.42
sommatie, door het bevoegd militair gezag ge
Oslo
daan, zich aan lijfsgevaar blootstelt.
—,
53^08
Artikel 7. Deze verordening treedt in werking A'dam
Londen
3.23 }
3.19
3.36}
onmiddellijk na hare afkondiging,
Parijs
1.83
1.80}
1.90 j
's GRAVENHAGE, den Hen Mei 1940.
Berlijn
40. ;0
40.20
De garnizoenscommandant,
Krachtiger deelnemen aan den
Luitenant-kolonel J. KNEL
AMERIK. GOEDERENMARKT
oorlog bepleit
Afgekondigd op de wijze, vastgesteld door het
\
militair gezag, te 's Gravenhage, den Hen Mei
NEW YORK, 11 Mei
WELLINGTON, 11 Mei (Havas) — In ant 1940.
11 Mei 10 Mei
11 Mei 10 Mei
woord op de „volksbeweging", welke is gevormd
De burgemeester,
met het doel een krachtiger oorlogspolitiek te
Rubber
DE MONCHY
doen voeren, heeft de minister-president van
Standaard
Nieuw Zeeland, Fraser verklaard, dat alles wat
Mei 23.20+
Dec. 20.42
22.50
21,12
mogelijk is zal worden gedaan om de zaak van
Juli 21.87
22.11
Jan 20.29
21.05
de Geallieerden te steunen en dat de oorlogs
Sept 21.10
21.47
Mrt. 2005
20.93
pogingen van Nieuw Zeeland overeenkomstig
Oct 20.53
21.22
de belofte zijn, welke bij het begin der vijande
Katoen
lijkheden is gedaan om alle hulpbronnen van
Nieuw
contract
het land in dienst van het Britsche gemeeneDagelijks nieuwsberichten in
best te stellen.
Mei 10.53— 10.39
Dec. 9.58.-9 9.48 —
het Nederlandsch
Hij voegde hier aan toe, dat het vraagstuk
Oct 11.16.
Jan. 9.51.—
10.06
9.42 van een doeltreffend gebruik van het menJulJ 9.70—
Mrt. 9.43
9.60-61
9.32-De B.B.C., het radio-omroepstafcion van
schenmaterieel nauwkeurig wordt bestudeerd.
Koffie
onzen Britschen bondgenoot, kondigt aan,
(Rio - Nieuw contract)
(Santos)
dat nieuwsuitzendingen in het Nederlandsch
Mei
Mei
3
86.
5.675.62 +
3.87-H
zullen worden gegeven op de volgende uren
Juli 5.67Juli 3.90.
5.62- +
3.91.(alle Nederlandsche tijd):
Dec 5.76.
Sept 3.89 •
5.71 —(3.90I om 12.20 uur des middags op dc golfleng
Sept. 5.855.8)}}.
Dec 3.94.-f < •
.
Mrt. 5.94.
Mrt. —
5.90 +
ten 40.59, 41.49 en 25.29 meter;
Mei 5.99
5 95 -f
BRUSSEL., 11 Mei (Havas) — Na het einde
om 5.20 uur des middags op de golflengten
van de zitting van den ministerraad is geen
Suiker
373, 49.59, 41.49 en 30.96 meter;
communiqué gepubliceerd. De ministers heb
Mrt
1.59
1.56
Juli 1.55}
1.54}
om 10.25 uur des avonds op 373, 261, 49.59,
ben een uiteenzetting van den minister van
Mei
161
1.57
Sept 1.56}
1.54
41.49 en 30.96 meter.
Oorlog, generaal Denis, over de militaire ope
1.54} - Sept. 166
Dec 1,58
raties aangehoord, alsmede een verslag van den
Tin
minister van Volksgezondheid Jaspar over de
47.25
47.37} Termijn 53.50
evacuatie van de burgerbevolking in Oost- en KRIJGSRAAD TE DEN HAAG Loco 54.50
Noord België.
90 dagen 52,50
46.75
Bij Koninklijk Besluit zijn benoemd bij den
In het vervolg zal geen communiqué meer
CHICAGO, 11 Mei
worden gepubliceerd over de besprekingen van Krijgsraad voor de landmacht te 's-Graven
11 Mei 10 Mei
11
Mei
10
Mei
hage tot presidenten plaatsvervanger, mr. B.
het kabinet.
G. A. Smeets te 's-Gravenhage, mr. J. L. L. Tarwe
Haver
Wery te 's-Gravenhage en mr. A. W. J. van Mei
108 }
108 ï i Mei 41 f _ 41 f -Vrijberghe de Coningh te 's-Gravenhage.
Juli 108} i 108 i . i Juli 3 7 ï • _ 3 8 }
Tot auditeur-militair mr. J. S. L. Aghina te Sept 108 J 9 108 i .09 Sept 3 5 } • _ 3 5 } —
's-Hertogenbosch
en
tot
auditeur-militair
Rogge
plaatsvervanger mr. E. W. R. M. van der Kun Maïs
Mei 68 — 68 i • - Mei 681 — 68 1 —
te 's-Hcrtocenbosch.
Juli 69 — 68 } • - Juli 70 i — 70} • —
LONDEN, 11 Mei. (Reuter) Vlootadmiraal
Sept 6 9 } - 60 } — Sept. 7 1 } . _ 7 2 } • Slr Roger Keyes is benoemd tot marincRechtspleging te velde
Reuzel
attaché te Brussel, speciaal om de verbin
6.37 } * Sept 6.80
6.80*
Zaterdag is afgekondigd Staatsblad no. 285. Mei 6 37 }
ding te onderhouden met Koning Leopold.
6,60§
Oct 690*
6.90*
Koninklijk Besluit van 11 Mei 1940 tot wijzi Juli 6.57 i j
WINNIPEG, 11 Mei
ging van het organisatiebesluit rechtspleging te
11 Mei 10 Mei
11 Mei 10 Mei
velde 1940.
VON BÜLOW SCHWANTE
Tevens is afgekondigd Staatsblad 286, Ko Tarwe
Gerst
ninklijk Besluit van 11 Mei 1940 tot instelling
VERLAAT BRUSSEL
Mei 83} - 90 } • — Mei 48 i •- 481 van een militair arrondissement.
Juli 91 •- 911JuU 48 » — 49 }
Beide besluiten treden terstond in werking.
BRUSSEL, 11 Mei (Havas). — Het yertrek
Oot 98| — 94} - Oct 481 — *91
van den Duitschen
ambassadeur Von Bülow
Lijnzaad
Rogge
Schwante uit Brussel was vastgesteld op van
Me) 2.0# \ 207 ï VLIEGTUIGEN BLIJVEN
Mei 71 } 71 J daag. De ambassadeur
en zijn staf moesten
Juli 211
naar Parijs en vandaar tiaar de Zwitsersche
210 f
Oct 71 i 7 2 } - IN INDIË
Oct 2.12 J 212 5
grens gaan, doch aan de grens zal het gezel
J u l i 7 0 } 71 | BATAVIA, 11 Mei (Aneta). De K.L.M. staak Haver
schap worden vastgehouden tot Duitschland
den Belgischen ambassadeur te Berlijn, graal te het vertrek van vliegtuigen uit Batavia. De
Oct. 35 { 35 i
d'Avignon, toestemming zal hebben gegeven machine, welke Donderdag was vertrokken, is M e i 3 8 1 3 7 }
J u l i 3 7 } 37
Duitschland te verlaten.
teruggeroepen.

Speciale afdeeling voor het verhandelen
van KERKELIJKE LEENINGEN

den, het weet, dat het moet overwinnen of an
ders zal verdwijnen. Het zal derhalve voor den
tweeden keer overwinnen.
Vervolgens gaf hij een overzicht van den toe
stand in Nederland en België en voegde hieraan
toe: „Wij staan thans aan den eersten dag van
een veldslag, welke misschien een der grootste
slagen van de geschiedenis zal worden. Wij be
ginnen deze in tactische en strategische omstan
digheden, welke overeenkomen met de plannen
van den generalestaf.
Men kan dus den uitslag met vertrouwen af
wachten. Het is thans mijn plicht het land te
vragen met koelbloedigheid te volgen. Het zal
eerlijk door ons worden voorgelicht.

New-Yorksche Beurs
,

Stemming verdeeld; slot
goed prijshoudend

Amerika geschokt
en vertoornd

22

Maatregelen in de
residentie
na

T

i

6i

Diplomaten bij den
Heiligen Vader

$*+

Nieuw kabinet in
Roemenië

Nieuw-Zeelands steun
voor Geallieerden

UITZENDINGEN DER B.B.C.

Geen communiqué van
ministerraad in België

Keyes marine-attaché
te Brussel

MAKELAARS

»N

EFFECTEN

AMSTERDAM - KEIZERSGRACHT 215
TEL. 42600 (4 lijnen)

MINDER COURANTE EN
INCOURANTE FONDSEN
Sedert de vorige opgave werden door de firma
D W. BRAND. Keizersgracht 215 te Amsterdam,
de volgende fondsen verhandeld:
OBLIGATIëN
Amsterdam 1861 (kl. cp.) 3% %
85 %
Haarlem 2 y2 %
53%%
Keulen (Cert.) 7 %
,
8>/2%
Centrale Credietbank (kl. cp.) 4V4 '' .. 83%%
Eerste Nederlandsche Cement Industrie

7 %

•••••••97>/a%

Maatschappij tot Exploitatie van het Ne
derlandsche Sportpark (a f 100.—) .... 43
Nationaal Grondbezit (kl. cp.) 5 % .... 75
Vlissingen & Co.'s Katoenfabriek, van (kl. 90
cp.) 5 «ü.

%
%
%

OBLIG. R.K. INSTELLINGEN (BINNENLAND)
AntoniUs Abt. Par. v. d. H te Rotterdam
70
(volle rente) (kl. cp.) 4 %
Antonius van Padua, Par. v. d. H. te Rot
terdam 2 %
• • • • 35 %
Arme Kind Jezus, Gesticht te Stapelveld
86 %
Augustinessen, Paters te Nijmegen 4>/2 % 95
Eneelbewaarders, Par. H.H. te Lisse Beek
63 %
brug & %
.•
85 %
Huize de la Salie te Boxt; i 4 %
Janstichling, Sint te Zaanö'am kl. cp.) 4 % 85 'T~'
Martelaren van Gorcum, fat. H.H. te Am
62 %
sterdam 3 tü,
}
Missiehuis voor Vreemdif Missiën te Steyl
80 %
(f 500.—) 4 %
/
Missiehuls voor Vreemde Missiën te Steyl
10
(Z. D. Prov.) 7 % I
O. L. Vrouw. Congr. t'e Tegelen 4
.... 82
Onze Lieve Vrouw Koningin des Vredes,
75 %
Par. te AmsteTdam 3% %
OBLIG. R.K. INSTELLINGEN (BUITENLAND)

Augustinessen, Orde der Eerw* Zusters te
7 %
Düren (kl. cp.) 7'/2 %
Goatielijken Verlosser. Orde der Zusters
v. d. te Oedenbur.s; 8 %
8 %
Kstholisches Gesellen Hospitium te Keu
8
%
len 7 %
Vincentius a Paulo, Congr. v. <ï. Barmh.
Zustere v d. H. te Freiburg (kl. cp.)
10 %
7 %
Dordrechteche

3'/4 %

Groningsche

PANDBRIEVEN
Hypotheekbank (kl. cp.)
Hypotheekbank

(kl.

72

cp.)

%

73 %
#«••##»••»#•»•••••
3y2
Zuid-Hollandsche
Hypotheekbank
(kl.
74'/,%
cp.) 3% <%,
Holland
Noord-Amerika Hypotheekbank
S >A%
(kl. cp.)
AANDEELEn
50 %
Amsterdamsche Volksbank
Drentsche Veen- & Middenkanaal Maat
42 %
schappij
Friesch-Grnoingsche
Hypotheekbank
115 %
(Voljjest.)
Gemeenschappelijk
Electriciteitsbedrijf
voor Bandoeng en Omstreken (f 500.—) 215 f.
Kampar Sumatra Goud Exploratie Maat
2 %
schappij
Karang Soewoeng Adiwerna & Djatle Barang, Maatschappij tot Exploitatie der
116V& %
Suikerfabrieken
Meelfabrieken der Nedlerlandsche Bakkeri)
201 %
202 %
Meelfabrieken der Nederlandsche Bakkerij
201 %
(kl. cp.) 200 %
23 %
Nederlandsche Middenstandsbank
60 %
Nieuw Prauwenveer
94 %
Soemadra Assam Thee Onderneming
08
%
Unie van Ijsfabrieken (kl. cp.)
Veenkoloniale Bank voor Hypotheek en
85 %
Scheepsverband
NIEJT VOLGESTORTE AANDEELEN
Amhemsche Verzekering Maatschappij tegen Brandschade 25 % gestort
130 %
Nederlandsche Lloyd, Verzekering Maatschappij De 12
gestort
.80 %
Rotterdamsche Hypotheekbank 10 % gestort I 1S5
Utrechtsche Hypotheekbank 10 % gestort f 90.—
toe

+

'

OPBIOHIEHSBBWI^EN

->

Hollandteche Bank Unie f 16.—, f 17.50
Hoilacdsche Bank Unie (2 stuks) f 20.—
Javasche Cultuur Maatschappij f 260.—
Nationale Bank voor Belaste Waartien f 125.—
Nederlandsche Elevator Maatschappij f 165.—
Nederlandsche Scheepshypotheekbank f 100.—
Nederlandsche Wol Maatschappij f 140.—
Overijselsche Hypotheekbank f 90.—
Stedelijke Hypotheekbank f 150.—.
WINSTBEWIJZEN
Koninklilke Paketvaart Maatschappij f 2075.—
Rotterdamsche Cultuur Maatschappij f 500.— Ex

div,

Tankfabriek te Geertruidenberg f 125.—
DIVERSEN
Automatic Screw Works (Rest.bew.) f 5.—, f
Nederlandsch-Amerikaansche
Stoomvaart Maat
schappij (Bew. v. Deelger.) f 195.—
Nederlandsche Rubber Unie (Rest.bew.) f 250.—
Vereenigde
Transatlantische Hypotheekbanken
(Rest.bew.) 1% % •

VAN VOLLENHOVEN'S
BIERBROUWERIJ
1939

Verliessaldo

ƒ

ƒ

743,

totaal

497.732

Aan het jaarverslag over 1339 der Van Vollenhoven's Bierbrouwerij ontleenen wij het
volgende:
De omzet zoowel wat het binnenland als wat
den export betreft, bewoog zich tot aan het uit
breken van den oorlog in iets stijgende lijn
Daarna trad in het binnenland een verdere
stijging in, welke zich tot aan het einde van
het verslagjaar voortzette. Ook in het loopende
jaar geeft de binnenlandsche omzet tot dusver
Iets meer reden tot tevredenheid.
De export heeft zich, ondanks de vele moei
lijkheden. ook na 1 September nog vrii goed
gehandhaafd. De belemmeringen van den ex
port nemen evenwel toe, in de eerste plaats
door de beperking van den invoer in vele overzeesche gebieden. Van deze afdeeling van ons
bedrijf mogen dan ook dit jaar niet te hooge
verwachtingen worden gekoesterd.
De bedrijfswinst bedroeg f242.777 (190.000).
Wy stellen voor, een bedrag groot f243.510 te
bestemmen voor statutaire en verdere afschrij
vingen op gebouwen, machinerieën, inventaris
en debiteuren, waarna een verlies resteert a
f 733. Het verlies bedraagt thans f 497.732.
De balans per 31 December 1939 vermeldt als
activa: Kasmiddelen f27.193 (22.084); effecten
f42.255
(56.704);
debiteuren
f 1.834.603.—
(1.746.565); voorraden bieren, grondstoffen, ma
terialen enz. f984.801 (879.699); fabrieksgebou
wen en terreinen f 1.773.700 (1.795.90); machi
nerieën,
werktuigen
en
gereedschappen
f 243.400.—-(245.300); transportfustage, legfusten
en gistkuipen f231.500 (240.854); vaartuigen,
automobielen,
spoorwegen
enz.,
f 47,001
(33.401); verliessaldo vorige jaren f496.999
(496..118); id. 1939 f734 (881) en als Passiva:
Maatseh. kap. geh. geplaatst f2.424.000 ; 4
pet Hyp. Obügatieleening f 480.000 (onv.); 5 pet.
Obligatieleening f 1.100.000 (onv.); reserve di
verse Belangen f5.241 (onv.); crediteuren
1.222.906.
(986.549);
gedeponeerde gelden
f 148.384 (205.012); Hypotheken o. g. f 301.655
(316.495).
De verlies- en winstrekening staat debet
voor: Algemeene onkosten f 193.556 (193.631);
pensioenen f24.287 (23.237);
interest f95.646
(88.661); afschrijvingen f343.511
(191.482);
saldo exploitatie-rekening f 532.450 (474.554);
diverse baten f23.815 (21.576); afschrijvingen
f243.511
(191.481);
bruto winst
f242.777
(190.601); saldo verlies f734 (881)»
Als u tóch iets moet verliezen
<öjï

En u hebt"t voor 't kiezen
Offert liever dan een uur
Dan uw verd ren levensduur!

ZONDAG 12 MEI 1940
bond der Liefde, waardoor de Kerk, dat ls
de werkelijk bestaande, voor ons waarneem
bare, zichtbare Kerk, verbonden is met haren
Bruidegom Jezus Christus.
Hoewel de verdienste van de daad persoon
lijk is,, zijin de rijkdommen der goedheid van
de Liefde hiermede geenszins uitgeput en ieder
In 1937 verscheen bij de» uitgeverij „Foreholte" die goed doet, vermeerdert den schat van de
te Voorhout een boek van den abt der Bene algemeene goedheid, terwijl hij bovendien zich
dictijnen van Backfast, dom Anscar Vonier, in zelf vervolmaakt.
Nederlandsche bewerking van den bekwamen
Dit is het wonder, dat de Heilige Geest uit
H. Reynen, leeraar te Rolduc, die menig mo
dern werk uit katholiek Engeland voor onze werkt in de gemeenschap der geloovigen. Door
landgenooten toegankelijk maakte. Het Is een de genade kan ieder goed doen, maar tevens
typisch Pinksterboek. Het heet in de Neder is ieder, die goed doet, een weldoener van alle
landsche vertaling: „De Heilige Geest en Chris andereni Men moet dit niet zien als een soort
sociologie, die leert, dat elke goede daad, die
tus' Mystiek Lichaam".
Tegenwoordig, nu vrijwel alle boeken enkele in zich goed is, meteen ook „ergens goed voor"
weken na hun verschijnen door de dagbladen is, maar het onderscheid en de overeenkomst
worden
aangekondigd of beoordeeld, terwijl hiermede gaan veel dieper; zij naderen tot het
geheim van het volstrekt goede.
ze daarna, vaak al spoedig, in een diepe ver

VAN WEEK TOT WEEK

De Schat der Kerk

getelheid verzinken, omdat het eene direct het
andere verdringt, voelt de dagbladschrijver zien
als het ware ouderwetsch, wanneer hij terug
grijpt naar eene uitgave, die al drie jaren oud
is, en hij heeft daarbij de behoefte, zich te
verontschuldigen. Het publiek, de uitgever, de
Bchryver, de vertaler hsbben immers aanspraak
op een onmiddellijke afhandeling van hun be
lang-!—De snelheid vaV den tijd, waarin wij
leven, zit ons achterna. Ean boek, dat in Neder
land al drie jaren oud is,, kan niet meer be
schouwd wtorden als „nieuwe" voor een Neder
landsche krant.
Hoe ijdel is echter die haast! Het goede
handhaaft
zich
immers door zijn gedurige
bruikbaarheid of voortreffelijkheid. En
een
boek van drie jaar geleden is niet zoo verou
derd, dat men zich schamen moet, erover te
spreken, wanneer het maar een boek van waar
de is. Dit nu is het genoemde boek van abt
Anscar Vonier ongetwijfeld.
De schrijver heeft zich ten doel gesteld, na
te gaan, in hoeverre de Katholieke Kerk haai
vorm en aanzijn dankt aan de werking des
Heiligen Geestes. Hij koos als motto voor zijn
werk de woorden uit het Boek der openbaring:
„En de Geest en de Bruid zeggen: kom". De
Geest is de Heilige Geest en de Bruid is de
Heilige Kerk.
Zijn boek handelt over de feitelijk levende
Kerk. Hij maakt dus niet het zoo vaak ge
schetste onderscheid tusschen de ideale Kerk
en de reëele Kerk, doch volgt de uitspraak var
het Vaticaansche Concilie, dat aan de werkelijk
bestaande Kerk een „eximia sanctitas" — een
uitmuntende heiligheid — toeschrijft. De wer
kelijk bestaande Kerk, waarvan wij lid zijn, is
de Bruid van Christus en zij is bezield door dei.
Heiligen Geest. Ziedaar de grondgedachte van
het degelijk betoog.
Een bijzonder hoofdstuk wijdt de auteur aan
de rijkdommen van de Bruid en juist in onze
dagen, nu ook vurige minnaars van de Katho
lieke Kerk zich soms ietwat mistroostig afvra
gen, of het ideaal van de Kerk niet mislukt is
in een wereld, waar zelfs de 'eenvoudigst menschelijke deugden worden vertreden, heeft het
de waarde van een troost, den innoud van dit
hoofdstuk te overwegen.
Het gaat over den overvloed van geestelijke
schatten, * waarovlr
de Katholieke Kerk m
werkelijkheid beschikt. De auteur bedoelt de
genaden, waarover in de zestiende eeuw het
felle meeningsconflict uitbrak, dat aanleiding
werd tot de afscheiding van de protestanten.
Deze schat der Kerk wordt niet uitsluitend
uitgedeeld door middel der aflaten, hoewel het
zeer verkeerd is, dit middel te minachten. De
schat der Kerk is te beschouwen als een on
uitputtelijke geestelijke rijkdom, waarvan elx
lid der Kerk geniet, indien het in staat van
genade is. Het geniet daarvan op vele manleren
Maar hoe de manier .ook weze, het beginsel is
altijd het zelfde, en dit beginsel is de Liefde.
Uit deze Liefde ontvangt de Kerk haar rijkste
bezit: de eenheid. Deze eenheid, het werk van
de persoonlijke Liefde, dat wil zeggen: van den
Heiligen Geest, brengt als consequentie mede.
dat geen lid van de Kerk geestelijk leven kan
in afzondering van het geestelijk leven der
andere
christenen. Natuurlijk behoudt ieder,
tot in de heiligheid toe, zijn eigen persoonlijk
heid en haar bijzondere kenmerken, doch juist
hierin — aldus betoogt abt Vonier — komt de
werking van den Heiligen Geest het zuiverst
tot uitdrukking „dat Hij zoo ontelbare
vrije
willen doet samenwerken tot één werkzaam
heid, en de vruchten van die werkzaamheic
zijn het heil van het geheele Lichaam".
De gtiede daad van iederen geloovige heeft
als het ware een dubbel karakter. Het is voor
eerst zijn eigen goede daad vrijwillig door hem
gesteld, overeenkomstig zijn eigen persoonlijk
heid, welke hij tot (en doorj deze daad ver
volmaakte. Maar het is bovendien een daad
van den Heiligen Geest, uit Wien hij de ge
nade dezer goedheid had. De verdienste van
de daad is strikt persoonlijk, maar de goed
heid van de daad is, hoewel persoonlijk ge
kenmerkt, iets algemeens en iets
geestelijks.
Zij is iets van den Heiligen Geest.
Hiermede raken wij aan het mystieke ver
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43 (Nadruk

Anne

verboden)

„Verdraaid nog aan toe, wat een beroerde sa
menloop! Het spijt me zoo ontzettend, Juffrouw
Stafford, maar...."
Anne viel hem in de rede. Zij was woedend
— woedend op Carroll. op Barney, op zichzelf
op de tergende tegenstrijdigheden van de din
gen in het algemeen. Maar zij voelde allerminst
neiging om zichzelf nog meer bloot te geven,
dan zij al gedaan had.
„Er is heelemaal geen reden voor u, om spijt
te hebben," zei ze luchtig. „Als mijnheer Carroll
een afspraak had, kunnen wij niet verwachten,
dat zelfs onze vereenigde aantrekkelijkheden
hem zouden bewegen, deze afspraak te laten
schieten. Ga niet weg, tenzij u moet. Ik ga kof
fie zetten. Wilt u niet blijven en» een kopje mee
drinken?'
„Maar. als Brian terugkomt, zal hij u alleen
willen spreken," aarzelde Barney,
„Hij zal niet tcruekomen," zei Anne met een
korten glimlach. „En als hij het toch doet, dit

Interneeringen in
Indië
Volgens vast plan en zonder
incidenten verloopen
BATAVIA, 11 Mei. (Aneta). Aneta ver
neemt, dat de gouverneur van West-Java
aan den legercommandant rapporteerde, dat
de interneering van de Duitschers volgens
het eerder ingediende schema" wel en orde
lijk is verloopen. In de residentie Bantam
zijn vier Duitschers geïnterneerd, in de re
sidentie Cheribon 19 Duitschers en twee
Nederlanders, in de residentie Buitenzorg
125 Duitschers en 10 Nederlanders, in de
residentie Priangan 213 Duitschers en in ds
residentie Batavia 285 Duitschers en 20
Nederlanders. Ook bij de arrestatie van
het personeel van de Duitsche schepen
zijn geen incidenten voorgekomen.

Kostwinnersvergoeding

PINKSTERDAG—MOEDERDAG......

Zondag

S Waar denken nu wij menschen aan
% Op zülk een Pinksterfeest?
H Laat ons nu alles laten staan,
j| Alleen héél nederig bidden gaan
s Tot God den Heil'gen Geest.
s
=
=
=
Ë

Waar denken zooveel moeders aan
Op zulk een moederdag?
Nu zullen haar gedachten gaan
Naar wat hun, die haar't naaste staan,
Nog 't leven brengen mag.

Ü
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Moog' nederdalen op deez' aard
De Geest, die levend maakt,
Opdat de wereld zij gespaard
En God het leven, dat zij baart,
Met Zijnen adem raakt.
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Zend Uw Geesi uii en alles zal
herschapen worden en zoo
zuli Gij hei aanschijn der
aarde vernieuwen.
Alleluia

Geallieerden in

*

Voortaan uitbetaling door den
burgemeester

Ë§
§[
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taire autoriteiten, wordt voortaan uitbetaald
ïloor den burgemeester.
Dit geschiedt ook van den heden verstreken
iermijn, indien het voor den burgemeester aan
nemelijk is, dat het gezin dezen temiijn niet
( oor de zorg van de militaire autoriteiten
heeft ontvangen.
Vergoeding genietende personen dienen zich
tot het verkrijgen van uitbetaling van vergoe
Met gas en electriciteit
ding te wenden tot de gemeente-secretarie,
BATAVIA, 11 Mei. (Aneta). Terwijl, zooals uit bureau voor militaire zaken. De beschikking,
het rapport van den gouverneur van West- waarbij vergoeding wordt toegekend moet daar
De regeering doet een dringend beroep op
Java blijkt, de meeste interneeringen reeds bij worden vertoond.
de bevolking om onder de huidige omstandig
Zaterdag voor den middag waren uitgevoerd,
heden de uiterste zuinigheid te betrachten met
kwamen uiteraard nog verschillende andere
gas en electriciteit. Voor particulieren geldt, dat
dergelijke maatregelen voor met betrekking
GIFTEN VOOR HET
hun verbruik, zoowel van gas als electriciteit,
tot hen, die tijdens de algemeene razzia niet
minder moet bedragen dan 50 procent van hun
ROODE
KRUIS
aanwezig waren, of waaromtrent de aanwijzin
verbruik in dit jaargetijde. Ook 't verbruik van
gen later inkwamen.
BATAVIA, 11 Mei (Aneta). De totaalstortingen niet-particulieren moet zooveel mogelijk wor
Zaterdagmiddag besloot de politie nog over in liet door de „Javabode" opgerichte fonds ten den beperkt.
te gaan tot interneering van den directeur bate van het Nederlandsche Roode Kruis waren,
van de kuituurmaatschappij Pasir Nangka cn enkele uren na de afzending van het vorige be
richt, reeds gestegen tot een bedrag van f30.000.-.
den leider van de „Ochtendpost" te Batavia.
Uit dit resultaat blijkt wel de spontane actie van
het Indische publiek.

Zuinigheid vereischt

Er bestaan verscheidene goede boeken over
den Heiligen Geest en over de werking van
den Heiligen Geest in de harten van de ge
loovigen, maar onder die boeken verdient het
genoemde bijzondere aandacht om de dubbele
reden, dat het diep ingaat op de behandelde
stof en dat de schrijver altijd spreekt over de
werkelijk bestaande Katholieke Kerk.
Hij
schildert niet het ideaal eener
vereeniging
van volmaakte menschen, die de zonde in het
geheel niet kennen, maar hij toont aan, hoe
juist uit onvolmaakte en zondige menschen
door de zuiverheid van de Liefde die Kerk is
gesticht, die waarlijk de heilige Kerk is.
GROOTSCHE PLANNEN TE
Dit is het werk van den Heiligen Geest, het
SEMARANG
Pinksterwerk bij uitstek en dit werk zet zich
voort tot het einde der tijden.
V SEMARANG, 11 Mei (Aneta). — De burgers
Een boek hierover in 1937 verschenen,
is
in deze stad zijn spontaan begonnen met de
dus in 1940 nog actueel genoeg om belangstel
vorming van een weerfcaarheidsfonds, waarvoor
Toelichting op het bankentwee personen elk f 1000 en anderen bedragen
ling te verdienen en terwijl wij leven in een
moratorium van 10 Mei
van f 250, f 100 en f 50 stortten. Het plan is een
wereld, waarin het dreigement der moedwillige
fonds te vormen van honderd millioen gulden.
vernietiging van eeuwenoude waarde, op barDe afdeeling Semarang van het I.E.V. be
Ter toelichting van het besluit, waarbij de
baarsche wijze wordt uitgebrald, is het heil vrije beschikking over bij banken, giro-diensten spreekt de stichting van een oorlogsfonds, dat
zaam te bedenken, dat de onuitputtelijke Liefde en andere instellingen, waarbij rekeningen ple hetzelfde doel heeft als het weerbaarheidsfonds
Burgerlijke vrijwilligers verrichten bewakings
gen te worden aangehouden, uitstaande gelden
,,actueel" blijft.
is beperkt, wordt nog het volgende medege diensten, o.m. bij het gebouw van de Javasche
bank.
De geest van Pinksteren is de geest der be deeld.
De bedoeling van dit besluit is te voorkomen,
zieling, die ons kracht geeft, de w<et der Liefde
dat zonder noodzaak tot opzegging van saldi
te verdedigen, ook tegen de wreedste uitbarstin bij banken en andere instellingen zou worden
REQUIREEREN BUITENLANDgen van den haat.
overgegaan. Om dit te voorkomen is bij het
bankenmoratorium de vrije beschikking over
SCHE VORDERINGEN
A. v. D.
banksaldi en girotegoeden aan banden geleed
in dezen zin, dat de banken en de girodiensten
De Nederlandsche Bank N.V. te Amsterdam
de uitbetaling daarvan kunnen weigeren, met (verzoekt allen ingezetenen van Nederland, die
inachtneming van de richtlijnen, in het besluit buitenlandsche dadelijk opeischbare deposito's,
aangegeven. In den betalingsp licht van par saldi in rekening courant of andere vorderin
ticulieren brengt het besluit geenerlei veran gen, luidende in Dollars, Ponden-Sterling, Franderingen.
..
'frar.c
''Belgischs francs of
De bepalingen van het besluit zijn ook van [franc^n hun bezit hebben, zoo spoedig mogelijk
^P^^ejp den Postchèque- ei^girodienst en )bij haar hoofdbank te Amsterdam opgave te
de gemeentelijke
girodiensten. De ...
uitbetaling
„
. _ cioen van dat ^gg0e<j
van cjièques, getrokken op deze diensten, die
Het is de bedoeling deze tegoeden eerlang te
Bevolking toont groote rust
het hoogète der na te noemen bedragen van requireeren ingevolge de wet. Het niet voldoen
f 50 per week op 3 pCt. per maand van het aan de desbetreffende bepalingen zal worden
en kalmte
met ingang van 10 Mei 1940 bestaande tegoed .strafbaar gesteld.
te boven gaan, kan worden geweigerd.
Aan de banken en bankiers wordt verzocht

Indië heeft voldoende
voorraden

GIRO-OVERSCHRIJVING
BLIJFT MOGELIJK

Eerste oorlogsnacht in
Den Haag

Na de emotloneele gebeurtenissen van den
dag, in den vroegen ochtend, waaivan Neder
land in den oorlog werd betrokken, vormde de
nacht, die er op volgde, voor de residentie over
het algemeen een fel contrast daarmede. Was
de dag door tallooze luchtalarms en bijna on
ophoudelijk werken van het luchtafweergeschut
verre van rustig geweest, de nacht' was stil.
daar zich slechts weinig menschen op straat
waagden en het autoverkeer miniem was.
De bewonderenswaardige rust en kalmte en
de groote discipline der burgerbevolking, die
zich overdag reeds hadden gemanifesteerd,
kwamen eens zoo sterk tot uiting in den nacht.
In de volkomen verduisterde stad hetrschte op
sommige oogenblikken een doodsche stilte, die
nu en dan slechts door geweervuur, het 'geronk
van vliegtuigen of ver gerommel van geschut
werd verstoord. De luchtbeschermingsdienst
heeft prachtig werk verricht en de bevolking,
cie volkomen van den ernst der omstandighe
den en de noodzaak van de te1 treffen maat
regelen doordrongen was, werkte over het alge
meen op schitterende wijze mede, wanneer hier
en daar eens een lichtje verscheen uit nalatig
heid of bij vergissing, — want kwaadwilligheid
kan men bij de eendrachtige samenwerking
der Nederlandsche bevolking tegenover den in
dringer uitgesloten achten — dan was oogenblikkelijk een lid van den Luchtbeschermings
dienst ter plaatse om tot dooven van het
schijnsel te sommeeren en dadelijk heerschte
er weer de diepste duisternis. Den geheelen
nacht bleven zoo de vrijwilligers van den
Luchtbeschermingsdienst patrouilleeren, waar
mede zij een prachtig en niet ongevaarlijk werk
verrichten in dienst van het vaderland. Dezen
eersten oorlogsnacht heeft de Haagsche — en
men mag wel zeggen — de Nederlandsche be
volking getoond, haar zelfbeheersching te kun
nen bewaren, gevaren koelbloedig onder het
oog te kunnen zien en een volkomen vertrouwen
te hebben in regeering en weermacht.

is mijn flat. Ik beslis, welke bezoekers ik zal
ontvangen.
Barney verbaasde zich over de manieren van
vrouwen, maar hielp zijn gastvrouw, zonder
verdere opmerkingen, bij het koffie zetten.
Carroll, wiens afspraak blijkbaar bestond uit
het zich opsluiten in zijn flat en gebruik maken
van nogal sterke taal ten opzichte van Musgrave, voelde zich opstandiger en meer „onder
steboven," zooals hij 't genoemd zou hebben,
dan hij in langen tijd was geweest.
Hij had de verwijdering even erg gevoeld als
Anne, misschien nog erger.En dag aan dag,
avond aan avond, had hij weerstand geboden
aan de bijna onbedwingbare neiging, naar haar
toe te gaan en aan te dringen op een verzoe
ning
Vanavond was het hem te machtig geworden.
Hij miste haar; hij had haar noodig. Hij kon
niet langer zonder haar.
Hij hield zichzelf voor, dat hij te haastig en
te ongeduldig met haar was geweest, dat het
misschien heel natuurlijk was, dat zij alles wil
de weten, wat hem betrof, den man, met wien
zij ging trouwen.
Hij had haar zich voorgesteld — toevallig
juist — luisterend en op hem wachtend
haar lief gezichtje meer en meer peinzend bij
het voorbijgaan der dagen. En tenslotte had hij
besloten, zijn trots te onderdrukken en toe te
geven. Hij meende, dat hij wist, hoe haar lieve
oogen zouden oplichten, als zij hem zag; hoe
zij zich door hem in zijn armen zou laten ne
men en hem alles zou laten verteilen, en er op
heel

Giro-overschrijvingen van de rekening
van den eenen rekeninghouder op die van
den ander zijn evenwel niet aan de be
perkingen van dit besluit onderhevig. Deze
kunnen dus, waar de girodienst overigens
normaal functionneert, als g^ivoon plaats
vinden, zij het, dat de belemmeringen in
het postverkeer de berichtgeving van ge
dane overschrijvingen kunnen
vertragen.
Middelerwijl wordt getracht deze belemme
ringen zoo spoedig mogelijk uit den weg te
ruimen.

de opgaven van hun bovenbedoelde
tegoeden
rechtstreeks bij de Nederlandsche Bank in te
dienen.
Particulieren en andere instellingen dan ban
ken worden uitgenoodigd, bij hun opgaven zoo
veel mogelijk gebruik te maken van de tusschenkomst van hun gewone bankrelaties.
Te?eed op naam van banken, doch voor re
kening van cliënten, behcort voor eiken cliënt
afzonderlijk te worden opgegeven.
Formulieren voor de opgaven, bovenbedoeld,
Zijn van Dinsdag 14 Mei 1940 af kosteloos ver
krijgbaar ten kantore van de Nederlandsche
Bank te Amsterdam.

Aankoop aardappelen

HET SINGMASTER-OCTROOI

Maximumprijzen voor de week
van 13—18 Mei
De minister van Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat de aankoop van de
aardappelen van de telers plaats heeft
door de provinciale voedselcommissarissen
in samenwerking met den georganiseerden
handel. De verkoop in de steden wordt ge
organiseerd door de gemeentebesturen in
samenwerking met den plaatselijken aardappelhandel.
De maximumprijzen worden wekelijks vastge
steld. Zij bedragen voor de week van 13 tot 18
Mei 1940:
1. Voor de Zeeuwsche bonte, Zeeuwsche
blauwe, Roode Star en Furore van kleigrond:
Telersprijs fi.1T/j per 100 K.G.. Grossiers
aankoopprijs franco voor den wal ter bestem
ming f iSTA per 100 K.G.

zou aandringen, dat hun huwelijk terstond vol
trokken zou worden.
Zoodat het iets als een donderslag bij helde
ren hemel was, toen hij haar gezellig in het
lamplicht naast zijn ouden vriend Musgrave zag
zitten.
Het zou nooit bij hem opgekomen zijn, jaloersch te zijn op Barney — onverschilligen
Barney, die zelden twee keer naar een vrouw
keek, en nauwelijks een goed woord over had
voor iemand van deze sexe, sinds zijn eigen on
gelukkige geschiedenis in lang vervlogen dagen.
Niettemin Carroll herinnerde zich nu met he
vige, onverzwakte woede, dat Barney van het
begin af bewondering voor Anne scheen te heb
ben gehad.
Terwijl hij zijn zitkbamer op en neer liep, hall
bulten zichzelf van razernij en ellende, snerpte
de bel.
Carroll opende de deur om niemand minder
dan Barney zelf binnen te laten, die er versla
gen en gekweld uit zag.
Na een korte stilte zei de laatste, et zijn goed
aardige, trage stem:
„Zeg, ouwe jongen, ik hoop, dat Je ln geen
geval mijn aanwezigheid vanavond in Juffrouw
Staffords flat verkeerd uitlegt. Ik kan je ver
zekeren. ..."
„Waarom zou ik het verkeerd uitleggen?' gaf
Carroll kalm terug. ..Waarom zou jij juffrouw
Stafford niet bezoeken, als Jij en zij het wenschen? Ik heb niet het recht haar bezoekers te
kiezen, zelfs als ze nog met mij verloofd zou
zijn, hetgeen, zooals ze je ono;e'wijfeld verteld
zal hebben, niet meer het geval is."

De Hooge Raad heeft arrest gewezen in drie
procedures ten aanzien van het Singmasteroctrooi (het matteeren van kunstzijde garens).
De houdster van dit octrooi, de Hollandsche
Kunstzijde Industrie te Breda, een dochter
onderneming van de A. K. U., heeft verschillen
de processen gevoerd wegens door haar beweerde
inbreuken op het octrooi, hetzij door toepassing
van het procédé in Nederland, hetzij door invoer
van gematteerde garens.
De Hooge Raad kon zich niet met het stand
punt van de H. K. I. vereeniging en wees dien
overeenkomstig arrest.

de

Liturgie

*

p Bidt, dat de lieve Moedermaagd
H Op dezen Moederdag,
H Die zóóveel moederdroefheid draagt,
De Regeeringspersdienst meldt d.d. 11 Mei:
Ü
Aan Haren Zoon en Heiland vraagt
Orders van den minister van Defensie.
Kostwinnersvergoeding voor zoover deze tot j| Dat Hij ons sparen mag.
In een drietal gesloten wagens van den snel dusver uitbetaald werd door de zorg van mili I
HERMAN KRAMER

Voor de oogen der menschen blijft de schat
der Kerk gedeeltelijk verborgen. Ook de goede
daad, die geen zichtbaar sociaal effect heeft,
b.v. het offer in stilte gebracht, vermeerdert
dezen schat. De heiligheid der Kerk is tegelij
kertijd zichtbaar en onzichtbaar. De schat der trein zijn, onder een sterke bewaking van mili
Kerk wordt verdeeld door de geheimzinnige tairen en politie, de in het regentschap Bui
tenzorg gearresteerde Duitschers naar Bata
werking van de Liefde.
via op transport gesteld.
Breed wordt deze gedachtengang uitgewerkt
PADANG, 11 Mei. (Aneta). De hoofdredac
in het genoemde boek van abt Vonier. Het is teur van de Sumatrabode, de heer Vrede, is ge
een boek, dat doordringt tot de geheimen van ïnterneerd. De heer Vrede was een voorman
de Katholieke leer en dat toch zeer leesbaar van de N. S. B.
is voor den ontwikkelden leek.

Winkeliersaankoopprijzen
franco
winkel
/5-77i^ per 100 K.G. In Amsterdam ƒ 5.87M
Per ïoö K.G.
Prijs voor den consument ƒ 0.07
per K.G.,
indien afgehaald van den winkel, ƒ 0.08% per
K.G., indien thuis bezorgd.
2. Voor de soorten Eigenheimers en Bevelan
ders en daarmede gelijk te stellen soorten: resp.
/3.62>< per 100 K.G., f i.iZy, per 100 K.G.,
f 5.2214 per ioo K.G., 7 cent per K.G. indien
'•'gehaald van den winkel, 8 cent per K.G.
indien thuisbezorgd.
3. Voor de soorten Alpha, Bintje, Industrie
en daarmede gelijk te stellen soorten: resp.
fï-75 per 100 K.G., ƒ3.43 per 100 K.G., ƒ4.23
Per 100 K.G., in Amsterdam ƒ 4.33 per 100 K.G.,
6 cent per K.G., indien afgehaald van den
winkel, 7 cent per K.G., indien thuis bezorgd.

BATAVIA, 11 Mei. (Aneta). Het departement
van Economische Zaken deelde zonder voorbe
houd mede, dat gezegd kan worden dat de in
Indië aanwezige voorraden van alle consumptie
artikelen zeer ruim zijn. Voor tekorten be
hoeft geenerlei vrees te bestaan. Ook voor zoo
ver de aanvoer zich thans laat overzien, is
deze volkomen verzekerd.
Echter wordt aangedrongen om zich van
pogingen om meer dan normaal in te slaan
te onthouden, waartoe de zakenlieden zijn ge
ïnstrueerd.
Indien hieraan onverhoopt niet mocht wor
den voldaan, dan zijn de maatregelen voor
distributie gereed.

Oud-officieren voor
uitoefening censuur

onze West

Reuter bericht ons uit Londen, dat Geal
lieerde troepeneenheden aan land zijn gezet
op de West-Indische eilanden Curagao en
Aruba, ten einde mor'lijke sabotage door
Duitschers te verhinderen.
Het A.N.P. teekent na informatie te bevoegder plaatse hierbij aan, dat de ten deze
genomen en te nemen maatregelen op uitnoodiging van de Nederlandsche regeering
geschieden.

Voorzichtig met radio
berichten
De naam van het A.N.P. wordt
valschelijk gebruikt
Het A.N.P. deelt aan de luisteraars van
den radio-omroep mede, dat valsche'ijk
onder den naam van het A.N.P. alarmeerende en sensationee'e berichten zijn om
geroepen.
Het A.N P. doet een beroep op alle luiste
raars, zich niet door dergelijke valsche be
richten van de wijs te laten brengen.
Men lette goed op de stemmen van de
omroepers. Het A.N.P. heeft drie omreepc s,
drie en niet meer. Hoort men een van deze
drie bekende stemmen, dan kan de luiste
raar gerust zijn. Indien men echter een
andere stem hoort, dan heeft men niet met
het A.N.P. te doen.

INLEVERING VUURWAPENS
Bevel van den Haagschen
hoofdcommissaris
De hoofdcommissaris te 's Gravenhage beveelt,
ingevolge art. 9 der \i uurwapen-wet 1919, aan alle
ingezetenen dezer gemeente, dat alle, al of niet
bevoegd voor handen zijnde vuurwapenen en mu
nitie aan het hoofdcommissariaat van politie,
Alexanderplein 17, kamer 2, aldaar, moeten wor
den ingeleverd vóór 15 Mei 1940.

Aan gepensionneerde officieren, die nog niet
reeds op eenigerlei wijze daadwerke'ijk bezig zijn
Geen boottrein voor de Indrapoera
ten behoeve van de landsverdediging, wordt
verzocht zich beschikbaar te stellen, zij het tyDe Rotterdam Lloyd Raplde, rijdende' in aan
de'ijk, om dienst te doen bij de postcensuur sluiting op het mi. Indrapoera, zal Maandag 13
Zij worden verzocht zich onverwijld persoonlijk Mei niet vertrekken, zoo deelt de Rotterdamsche
aan te melden aan het gebouw Lange Voor Lloyd mede.
hout 7, 's-Gravenhage.

Levering van spek
en varkens
De minister van Landbouw en Visscherij
maakt bekend, dat:
1. geen spek meer kan worden ingeleverd bij
de spekdepots der Nederlandsche veehouderij
centrale;
2. geen varkens meer ter levering kunnen
worden opgegeven;
3. reeds opgegeven varkens, die besteld wa
ren voor levering in de volgende week niet zul
len worden afgegeven.
Een en ander met ingang van 12 Mei en tot
nader order.

Verpleegden en verpleegsters van
„Zonnegloren" in veiligheid
De burgemeester van Andijk maakt bekend
dat de verpleegden en verpleegsters in „Zonne
gloren" te Soest in goeden welstand zijn aan
gekomen.

UIT DE STAATSCOURANT
Onderwijs
Bij beschikking van der minister van Econo
mische Zaken van 8 Mei 1940 directie van den
Landbouw, no. 4467, afdeeling 8, is voor het
tijdvak van 1 Mei 1940 tot 1 Mei 1941 wederom
benoemd tot tijdelijk assistent aan de Landbouwhoogeschool te Wageningen, ir. G. Sissingh
aldaar.

Kerkelijk Leven
Vervroegde priester
wijding
Van zestien theologanten in het
Aartsbisdom

Zaterdagmorgen heeft 2. H. Exc. Mgr. J.
De Jong, Aartsbisschop van Utrecht, aan zes
tien theologanten bij vervroeging in de huis
kapel van zijn paleis aan de Maliebaan te
Afwikkeling telegraafverkeer
Utrecht de H. Priesterwijding toegediend en
Telegrammen voor buitenland worden aange wel aan de volgende heeren:
W. H. Alink, J. G. A. Batenburg, H. W. A.
nomen op risico afzender. Verzoeke echter be
knoptheid in acht te nemen. Binnenlandscn Blom, H. W. J. Brouwer, G. C. J. Goes, G. J.
verkeer ook voor particuliere telegrammen nor J. Harmslink, J. G. Hobbelink, C. L. J. van
Hoesel, J. H. Janning, W. Th. M. Jansen, P.
maal.
GEÏNTERNEERDE ENGELSCHE
T. Jansen, J. J. J. Noordman, H. Platenkamp,
anniiiiimiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiMiiinitiHiiiiiiinniiiiiiiinniiiiiiitnHi H. P. van Schaick, N. J. M. Venderik, A. J.
VLIEGERS VRIJGELATEN
Wiedemeijer
De jonge priesters, die hun ouderlijk huis
BATAVIA, 11 Mei (Aneta). De vrijlating van
de Engelsche vliegers, die na een noodlanding God
nu nog konden bereiken, gingen direct naar
beproeft
het batswaarst
dies
cwaorat die»
H Hij
V
od beproeft
ts Sabang werden geïnterneerd, wordt officieel
huis. De overigen, wier familie te ver van
Utrecht verwijderd is. gingen naar Cothen,
bevestigd. De regeering bevordert, dat zij zoo
ha* meeat bemint
waar zij blijven in afwachting van de nadere
spoedig mogelijk naar Singapore kunnen ver
trekken.
•uiiiiiMiiiiiiiiiiiiiniHiiiiiiiiiiiimiiiMiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiK'iiHtnina orders van den Aartsbisschop.

„Welnu, er is geen enkele reden, waarom dit
niet het geval zou zijn," was het botte ant
woord. „Het meisje houdt ontzettend veel van
je, dat kan iedereen zien, en, het spreekt van
zelf, dat ze natuurlijk zenuwachtig is omtrent
het doen van stappen of zoo iets; elk meisje
zou dat zijn."
„Dan heeft ze jou in vertrouwen genomen?"
informeerde Carroll op kouden toon. „Nou, je
hebt je tijd ^oed gebruikt. Voor zoover ik me
herinner, heb je haar pas twee of drie keer ge
sproken."
„Nu, wees niet zoo hatelijk, Brian. Als je nei
ging hebt om jaloersch op me te worden, kun
ja dat voor eens en voor altijd uit je hoofd zet
ten. Je weet heel goed, dat ik geen saletjonker
ben. Maar ik mag dat vrouwtje en jij en ik zijn
oude kameraden, en jullie passen uitstekend bii
elkaar. Dus waarom het niet in orde gemaakt
en een streep gezet onder'het gebeurde?"
Carroll gaf geen antwoord en de ander ging
verder:
„Het was een samenloop van omstandigheden
dat ik daar juist vanavond moest zijn. ik be
hoef je wel niet te zeggen, dat ik dit nooit eer
der heb gedaan. Ik kwam jou bezoeken, en toen
ik een poosje geklopt en gebeld had, stond ik
juist op het punt weg te gaan, toen juffrouw
Stafford den gang in kwam en ik — wel, 'k
vroeg haar, of ik bij haar mocht komen zitten
en wat praten, tot jij er zou zijn."
„Ik begrijp het volkomen," antwoordde Car
roll met een vreemd onpersoonlijke stem. „Mis
schien kun je je herinneren, dat je mij de zaak
al een half uur geleden hebt uitgelegd — min

of meer. Je schijnt te denken, dat ik gegriefd
ben door je plotselinge vriendschap met juf
frouw Stafford. Integendeel, ik wensch Je alle
succes."
„Wat bedoel je?" vroeg Barney scherp.
„Precies wat ik zeg. Jij kunt haar aanbieden,
wat ik niet kan — een schoone lei en een eer
vollen naam
'
„O, klets toch geen onzin!" viel de ander hem
met een boozen lach in de rede. „Goeie ge
nade, man, ik ben niet van plan met haar te
trouwen of haar het hof te maken Ik vind al
leen, dat zij een lief, frisch, aardig vrouwtje is,
waarop elke man trotsch mag zijn, haar tot
vriendin te hebben. En, op mijn woord, Carroll.
ik vind, dat je haar vervloekt slecht behan
delt!"
„Ik weiger nog langer met jou over haar te
praten," zei Carron, met een vreemden glans in
zijn oogen. ,Als zij je heeft verteld, dat ik haar
•nbehoorlljk heb behandeld, als zij denkt, dat
ik dat gedaan heb, dan spijt het me. Ik wensch
allerminst mett jou te twisten, Barney, maar..
wel, we zullen het onderwerp laten rusten als
je het goed vindt."
„O, uitstekend," antwoordde de ander, een
beetje gekrenkt.
Het geluid van de bel verstoorde de korte
stilte, die volgde.
„O, vervloekte bel!" mompelde Carroll, toen
hij de deur open ging doen.
Een boodschappenjongen stond op de mat
Hij overhandigde Carroll een briefje, en zei, dat
hij niet op antwoord hoefde t« wachten,
Carroll kwam een paar tellen later in de zit

kamer terug met een bleek, strak gezicht, en
een verbijsterden blik van smart in zijn oogen.
„Mijn moeder ligt op sterven," zei hij heesch.
Zij heeft om me gestuurd; ze wil, dat ik on
middellijk kom."
„Op serven! Goeie hemel," bracht Barney in
oprecht medeleven uit. „Wat is het? Een onge
luk of
"
„Ik weel het niet," was het korte antwoord.
Enkele oogenblikken later spoedden beide
mannen zich naar Eaton Place, hun dreigende
twist van zooeven was vergeten.
Wat Anne betreft, nadat Barney haar verla
ten had, zat zij uren stil, verdoofd en hulpe
loos. Als zij bedacht, dat zij vele dagen en avon
den had zitten wachten en luisteren naar Carroll's komst, alleen om te worden teleurgesteld,
leek het feit. dat hij juist van alle avonden
dezen avond was gekomen, een wreede beschik
king van het noodlot. Als zij maar alleen was
geweest — zooals al die andere avonden! Waar
om moest het zoo gebeuren, vroeg zij zich wan
hopig af. Zij scheen nóg zijn stem te hooren, de
stem, die haar zoo lief was geworden — „Anne,
we hebben allebei ontdekt, geloof ik, dat we niet
egr goed buiten elkaar kunnen". Zij scheen het
innige licht van liefde plotseling in zijn oogen
te zien dooven, en veranderen, in koelen nijd en
wantrouwen. Waarom moest Barney Musgrave
juist dezen avond gekozen hebben, om te ko
men? Of waarom moest Brian dezen specialen
avond kiezen, om haar den olijftak toe te ste
ken? Zij stampte met haar voet om de zinlooze
tegenstrijdigheid der dingen.
(Wordt vervolgd.)
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Van bedreigde stadsgedeelten
De Burgemeester van Amsterdam
brengt ter kennis

van

de

bevol

king, dat vermoedelijk

op

korten

Vrijwillige Burger
wacht

termijn aan de bewoners van enkele
meer bedreigde stadsgedeelten de
gelegenheid zal

worden

geboden

vrijwillig te evacueeren naar buiten
wijken van de stad.
Voor

de

evacueeren

opname

van

de

bewoners

zijn

aange

te

wezen :
Een deel

van

ten Oosten

Amsterdam-Noord,

van

het

Noord-Hol-

landsch Kanaal en ten Westen van
dit kanaal langs den Buiksloterdijk,
Voorts het gebied van AmsterdamWest, begrensd door den Haarlem
merweg, het Westelijk Marktkanaal.
Kostverlorenvaart en Schinkel.
De bewoners van de aangewezen
stadsgedeelten zijn

—

op grond

van de bepalingen van de luchtbesehermingswet — verplicht de be
woners uit de te evacueeren stads
gedeelten te huisvesten.

Twee ernstige
incidenten

Oproep van den burgemeester
De burgemeester van Amsterdam doet een
beroep op de werkgevers, hun personeel, dat lid
is van de Vrijwillige Burgerwacht Amsterdam,
zooveel mogelijk in de gelegenheid te stellen hun
burgerwachtsplichten te vervullen.
Van de burgerwachtsleden, die nog niet aan
den oproep tot mobilisatie hebben gehoor gege
ven, wordt verwacht, dat zij zich zoo spoedig
mogelijk melden.
De burgerwacht behoeft dringend nieuwe
leden. Ieder, die kan, doe in dit opzicht zijn
plicht.
Op hen, die gediend hebben, wordt vooral een
beroep gedaan. In verband met den ernst van
het oogenblik is versterking van het corps der
Vrijwillige Burgerwacht dringend noodzakelijk.
Men verzoekt ons derhalve nogmaals een be
roep te doen op allen, die hiervoor in aanmer
king komen. Amsterdam telt nog altijd ongeveer
80.000 oud-gemobiliseerden van den wereld
oorlog, waarvan er stellig 10.000 nog in aanmer
king komen om hun krachten en vooral ook hun
ervaring in dienst te stellen van de Burger
wacht. Ook het kader dient noodzakelijk te wor
den uitgebreid.
In het bijzonder wordt ook een beroep gedaan
op de leden onder katholieke organisaties om
zich beschikbaar te stellen, bij voorkeur op hen,
die ooit gediend hebben. Bij aanmelding dient
men voorzien te zijn van legitimatiebewijzen.
Men kan zich dagelijks laten inschrijven aan
de Markthallen.

OPNIEUW LUCHTALARM
Op den Overtoom reed een agent gisteren
avond op zijn fiets tegen een wielrijder op. Daar
hij den wielrijder verdacht vond, sommeerde hü
hem tot stoppen, doch de wielrijder reed door,
waarop de agent zijn revolver trok en een schot
loste. De wielrijder werd zwaargewond en is
naar het Wilhelminagasthuis overgebracht.
Ook op Wittenburg is een ernstig incident
ontstaan. Een militaire patrouille sommeerde
tot drie maal toe een voorbijganger om stil te
staan, "^oen de man ten derden male nog niet
aan het bevel voldeed, werd hij door de pa
trouille beschoten. De man werd op slag gedood.
Het stoffelijk overschot is naar het Wilhelmina
gasthuis overgebracht.

Gisterenavond is omstreeks half 8 ten derde
male luchtalarm gemaakt, hetgeen ongeveer
een kwartier duurde. Ieder, die zich op straatbevond, zorgde dat hij in een nabijzijnde por
tiek en schuilgelegenheid kwam. Trams en
voertuigen werden rustig en kalm verlaten. Het
was echter merkbaar, dat de Amsterdammers
al meer aan luchtalarm gaan gewennen. Na
tuurlijk mag dit geen reden zijn tot vermin
derde waakzaamheid of zorgvuldigheid in het
opvolgen der voorschriften en waarschuwingen.

COLLEGES GESTAAKT

DE ELECTRICITEITSWINKEL
Ceintuurbaan 187 b. d

v. Woustr., Tel. 97623—2558»

Groote keuze Elecftr. Apparaten
N.V. J. G. STEENMAN & ZOON

Winkels dicht!
Na Zaterdagavond acht uur
Burgemeester en Wethouders van Am
sterdam brengen ter openbare kennis, dat
alle winkels tot nader order op Zaterdag
des avonds te acht uur gesloten dienen te
worden.

Aanmeldingen voor de
Burgerwacht

Katholieke Jonge Middenstandsvereeniging

De bijeenkomst van Dinsdagavond 14 Mei a.s.
van de K.J.M.V. gaat niet door. De eerstvol
gende bijeenkomst wordt gehouden Zondag
middag 19 Mei in het clubhuis Singel 392, waar-_
over nadere mededeelingen zullen volgen.#

Raadgevingen aan de burgerij

Geen auto's laten staan!
De burgemeester van Amsterdam maakt
bekend, dat met het oog op de verduiste
ringen het van des avonds acht uur tot
des morgens vier uur verboden is auto's op
den rijweg te laten staan.

GEEN VERKEER LANGS
ROKIN
Ten behoeve van het herstellen van den walmuur langs het Rokin (oneven zijde- zal die
weg. tusschen de Langebrugsteeg en de Nieuwe
Doelenstraat, zijn uitgesloten van alle rijverkeer
gedurende 4 weken, ingaande 14 Mei 1940.

INLEVERING VUURWAPENEN
De Hoofdcommissaris van Politie te Am
sterdam beveelt, dat alle vuurwapenen en mu
nitie, ongeacht of daarvoor machtiging of een
andere vergunning is verleend, op Woensdag
15 Mei 1940 aan het Hoofdbureau van Politie,
Spinhuissteeg 5, kamer 9. alhier, moeten wor
den ingeleverd, tusschen 8 en 19 uur.

Losloopende

honden

en

katten

De Burgemeester van Amsterdam maakt be
kend aan hen. die honden en katten onder hun
toezicht hebben, dat is bepaald, dat alle in de
Gemeente losloopende honden en katten, welke
strh bevinden buiten woningen en niet voor

PRACTIJK-OPLEIDING en
VESTIGINGSDIPLOMA

Aanmelding 15/4—15/6 Maandag 9—10 en
3—4 uur. Donderdag 3—4 uur.
Toelatingsexamen 20 Juni.

|
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LAATSTE NIEUWS

Belgisch leger in contact met
den vijand

H. S. Benner • Aannemer
Timmerman en Metselaar

Krachtige Duitsche druk op de stellingen aan de
Belgische Noord-Oost-grens

S I N G E L 1 0 3 - T E L E F 481 39
Werkplaats: SINGEL 91 . AMSTERDAM

Italiaansche thee

VIJFTIEN VLIEGTUIGEN
NEERGEHAALD

Is thee een decadente drank?

Apotheken blijven open

LUCHTBESCHERMING

Aan de bevolking van Amsterdam wordt
nogmaals- medegedeeld, dat het signaal „luchtgevaar" wordt gegeven met een janktoon, dus
een op en neergaande sirenetoon.
Na dit signaal is het uiterst gevaarlijk op
straat te blijven. Mén moet zich in schuilplaat
sen en woningen ophouden en daarbij verwij
derd blijven van deuren en vensters.
Men kan eerst weer op straat komen na het
signaal „luchtgevaar geweken" dat gegeven
wordt met een eentonig sirenegeluid.
Zonder noodzaak verlate niemand
zijn
woning.
Rijwielen veroorzaken veel last aan voet
gangers. Velen zijn hierdoor reeds gevallen.
Men neme deze weg.
De lichtafscherming behoort ook aan de ach
terzijde van de woningen volmaakt te zijn. Be
denkt. dat een enkel verlicht venster diep
rampzalige gevolgen kan hebben.

R.K. SCHOOLVEREENIGING
MOREELSESTRAAT 19 - AMSTERDAM-Z.

Eieenlijk is dit een veel te diep gaande en
Naar aanleiding van het dringend beroep van fj"-breed uitvloeiende vraag, om deze direct met
den burgemeester
op
de
burgerij,
gepubliceerd
—„
—
o-i
. een categorisch
catt
ja of neen te kunnen beantin de avondbladen van Zaterdag, wordt mede-; WOorden
gedeeld, dat het aanmeldingsbureau der Vrij
In elk geval schijnt het, dat er litteratuur
willige Burgerwacht is gevestigd aan de Ko critici bestaan, die voor een bevestigende be
ninklijke stallen, Singel 423 en geopend zal zijn antwoording gevoelen. Zij zien ons maatschap
Zondag 12 Mei en Maandag 13 Mei van 14 tot pelijk West-Europeesch milieu, zooals dat in
18 uur en verder iederen werkdag van 9 tot de (uitstervende?) romans van onzen tijd afge
12.30 uur en van 14 tot 18 uur.
schilderd wordt, als een soort half-zachte thee
beschaving. (Hier het woord „cultuur" gebrui
ken, ware het ontwijden!) Zij argumenteeren
ongeveer in den geest van „Onze Vaderen wa
ren mannen met baarden en dronken klinkklaren jenever en hunne slappedaniige zonen heb
ben gepermanente haren en genormaliseerde
Op dringend verzoek van het hoofd van
streepsnorretjes en lebberen tallooze kopjes
den luchtbeschermingsdienst te Amsterdam
thee." De landelijke verschijning van een zoon
zullen van heden af alle apotheken dag en
der Skipetaren en een druivenplukker uit Bour
nacht geopend blijven en hulp verleenen.
gogne moet hun zooiets zijn als een vlaag zilte
zeewind door een suffig notariskantoor. Want
in het Zuiden drinkt men wijn en dat is toch
altijd minder verwijfd dan thee, al bekransten
DISTRIBUTIEBONBOEKJES
de Romeinen zich het hoofd met viooltjes, al
De uitreiking der distributiebonboekjes zal vorens in den bokaal te kijken. Het zal helaas
misschien niet lang meer duren. In Italië schijnt
plaats hebben:
Dinsdag- 14 Mei, van 10—18 uur, in de Van men ten minste ernstige pogingen aan te wen
Wou- en Ferd. Bolbuurt (tusschen Ceintuurbaan den, om den theestruik in te burgeren, en, naar
en Amstelkanaal), in de volgende schoolgebou ^•erluidt, niet zonder succes. Zal het ten koste
gaan van het druivenbloed?
wen:
Er werd honderd K.G. theezaad ingevoerd uit
Smaragdplein 3, Karei du Jardinstraat 76,
Henr. de Keyserstr. 11, Rustenburgerstraat 438. Japan — de theeheester is een plant, uit het
Woensdag: 15 Mei, van 10—18 uur, in de Van zaad gewonnen — en men stelde voor het voor
Wou- en Ferd. Bolbuurt (tusschen Stadhouders namelijk in Sicilië en Apulië uit te zaaien. Zoo
kade en Ceintuurbaan), in de volgende school stond Roero di Cortanza het zaad aan het Mi
nisterie van Landbouw af. Maar het is niet be
gebouwen:
Govert Flinckstraat 286, le Jan Steenstraat kend geworden, waar eigenlijk proefvelden aan
19, Alb. Cuypstraat 241, Frans Halsstraat 16, gelegd werden, öf ze inderdaad wel aangelegG
werden en zoo ja, hoe de uitslarg geweest is.
le J. v. d. Heydenstraat 161.
Dat zijn zoo van die dingen, die bij allerlei
De distributiestamkaart moet worden mede
genomen en moet voorzien zijn van de hand- landen in allerlei ministeries tot den goeden gang
van zaken schijnen gerekend te worden. De
teekening van den houder.
volksmond spreekt dan schilderachtig van „de
doofpot". Hoe het ook zij, de proefneming boekte
«een resultaat.

De Rector Magnificus der Universiteit van
tot
Amsterdam deelt mede, dat de colleges
nader aankondiging zijn gstaakt.
De beslissing betreffende het afnemen van
Baldadige alarmeering
examens wordt aan de betrokken examencom
missie overgelaten.
In de maand April is de hoofdstedelijke
In overleg met de promotores zal er naar wor
brandweer 42 maal baldadig gealarmeerd. Acht
Het maatschappelijk advies- en inlichtingen
den gestreefd de promoties voor zoover mogelijk
personen, die zich hieraan schuldig maakten,
bureau tot dusverre gevestigd in de hal van het
te laten plaats vinden.
konden door de politie worden aangehouden. In
Centraal-Station, is verplaatst naar het hoofd
kwartier van de vereeniging Korps Vrouwelijke
vijf gevallen werd proces-verbaal opgemaakt.
Vrijwilligers, Heerengracht 478, en werkt vanaf
De brandweer rukte in alle gevallen uit. Geluk
Dinsdag 14 Mei samen met deze vereeniging tot
kig werd in geen der gevallen tegelijk met de
Drankwet
het geven van inlichtingen.
baldadige alarmeering melding gemaakt van
Burgemeester
en
Wethouders
van
Amsterdam
Deze inlichtingen hebben betrekking op alle
een brand in hetzelfde gebied.
instanties, die op dit oogenblik in Amsterdam brengen ter algemeene kermis, dat ter Ge
bestaan in verbanc. met den oorlogstoestand, als meentesecretarie, afdeeling Algemeene Zaken,
huisvesting, sociale hulp, verplaatsings-moei- kamer 153 (op de binnenplaats tegenover den
lijkheden enz.
hoofdingang), ter inzage zijn nedergelegd en
55 jaar getrouwd
_ Het bureau i? voorloopig dagelijks geopend tegen betaling der kosten in afschrift verkrijg
Het echtpaar P. de Lange en Th. de Lange—
van 9 tot 20 uur.
baar zijn gesteld de opgaven, bedoeld in de arti
kelen 35 en 51 der Drankwet (Stbl. 1931, No. v. d. Vegt, Marnixstraat 50 I hoopt op 15 Mei
zijn 55-jarig huwelijksfeest te vieren.
476).

Inlichtingenbureau
verplaatst

4-JARIGE HANDELS (U.L.O.)SCHOOL

„Omroeper"
|
voor 90.000 gezinnen
j

| Plaats dan een

ZONDAG 12 MEI 1940

openbaar vervoer bestemde vaartuigen, zijn ter
beschikking van de politie.
In herinnering wordt gebracht art. 65 van de
Veewet, welk artikel luidt:
Honden en katten, welke zich zonder toe
zicht bevinden op erven van derden, mogen
door of vanwege de gebruikers dier erven
straffeloos worden gedood.

Vrijwillige
evacuatie
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LONDEN, 11 Mei (Reuter). De Brusselsche radio meldt, dat 1 aterdag in het begin

eens die, welke Ons door den H. Stoel zijn gede
legeerd. Zoo kunnen
verlof geven tot opname
van Catechumenen in de kerk, verlof tot cele-,
breeren van de H. Mis en bineeren verleenen,
dispenseeren in drie bannen, voor een jaar ver
lof geven tot scheiding van tafel en bed, juris
dictie verleenen en intrekken, een deservitor
aanstellen (geen pastoors en kapelaans benoe
men),
biechtvaders voor Zusters en Broeders
benoemen, dispensatie verleenen in de huwelijksoeletselen, waarin Wij kunnen dispenseeren.
De Z. E. Dekens gelieven alleen in geval van
nood en dan op verantwoordelijke wijze en
schriftelijk van hunne bevoegdheden gebruik te
maken. Ieder geval moet nauwkeurig worden
opgeteekend en de daarbij behoorende correspon
dentie moet bewaard worden.
Zoodra de mogelijkheid hiertoe bestaat, zal
iedere Deken bij Ons verantwoording moeten af
leggen over zijn bestuur.

sche

communiqué

van Zaterdagochtend

doet in het kort weten, dat het leger met

Tijdens aanvallen'op Brussel hebben Duitsche
vliegtuigen verscheidene bommen laten vallen.
Een kwam terecht op een ziekenhuis in een der
Maas en in de Ardennen werd voortgezet.
voorsteden, doch veroorzaakte slechts mateZaterdagmiddag 12 uur uitgegeven Belgische rieele schade.
legerbericht luidt:
In den middag is nabij Brussel een Duitsch
Op 10 Mei en in den afgeloopen nacht kwa vliegtuig omlaag geschoten.men vooruitgeschoven vijandelijke elementen
met onze troepen in contact. Op verscheidene
plekken ontstond een treffen. Vannacht zijn in geheel Zuidzeegebiea. Hij herinnerde eraan, dat
de Vereenigde State.-, Engeland en Japan on
verschillende deelen van het land parachute
langs te kennen hebben gegeven, dat dc intetroepen neergekomen. De meesten werden ge gr.tëit der eilanden geëerbiedigd zou worden.
."Sn hij voegde hieraan toe:
vangen genomen of onschadelijk gemaakt.
„De Amerikaansche regeering neemt an, dat
De vijandelijke luchtmacht heeft verscheide
de regeeringen welke verplichtingen op zich heb
ne knooppunten van verbindingen gebombar ben genomen, deu: verplichtingen zullen blijven
deerd zonder belangrijke schade aan te richten. nakomen."
den
de

vijand

strijd

Onze

in contact is en dat Vrijdag

aan

het Albertkanaal, aan de

luchtmacht en onze luchtafweer

waren zeer actief. Vijftien vijandelijke ma

In verband met den uitgebroken oorlog her
innert Z. H. Exc. Mgr. Huibers allen, wien het
aangaat, aan de vroeger gepubliceerde maat
regelen :
Krachtens Apostolischen volmacht kunnen alle
priesters tijdens doodsgevaar bij luchtaanvallen
met een algemeene absolutie de geloovigen ont
slaan van alle zonden en censuren, zonder per
soonlijke Biecht, als zulks niet mogelijk is, op
voorwaarde, dat men berouw heeft over de zon
den en men vast besoten is goed te biechten,
wanneer de gelegenheid daartoe aanwezig is.
Tevens kunnen alle priesters in deze omstan
digheden den Pauselijken zegen met vollen aflaat
verleenen onder deze formule:
Eenige algemeene wenken en bepalingen over
„Ego, facultate mihi ab Apostolica Sede tride zielzorg in geval van evacuatie op groote
outa, Indulgentiam plenarium et remissionem
omnium peccatorum vobis concedo in nomine schaal:
Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen."
1. Er zal naar gestreefd worden, dat de eigen
parochieele geestelijkheid zich vestigt in de
Bestuur van het bisdom in geval gemeente, waar het grootste gedeelte der pa
rochianen worden ondergebracht. De geestelij
van oorlog of bezetting
ken, die in normale omstandigheden in één huis
zullen ook bij evacuatie zooveel
Mocht onverhoopt in de toekomst, om welke samenleven,
reden dan ook, normaal schriftelijk verkeer tus mogelijk in één woning worden ondergebracht.
schen Ons (of Onzen Vicaris-Generaal) en een Zij zullen in onderling overleg en in samenwer
gedeelte van ons Bisdom onmogelijk worden, dan king en goede verstandhouding met de plaatse
zijn bij dezen de zeereerw. Dekens gemachtigd lijke parochie-geestelijkheid de zielzorg over
om, als door ons gedelegeerd, het geestelijk be hun parochianen zoo goed mogelijk uitoefenen.
2. De jurisdictie om biecht te hooren, welke
stuur in handen te nemen in hun eigen deke
naat. Buiten de faculteiten, die zij in gewone de parochiegeestelijken van den eigen Ordinarius
omstandigheden reeds bezitten en die
opge loei hebben ontvangen en welke zij bezitten op
noemd staan in de Hparlemsche Synode no. 14, het oogenblik der evacuatie, wordt — als de tijd,
verleenen Wij hun alle jurisdictie-volmachten, voor welken zij gegeven is, verstrijkt. — ver
die Ons kiwhtens Ons ambt toekomen en even lengd voor heel den duur der evacuatie; boven

V. S. GEVEN TWEEMAAL

chines werden neergehaald.

Het Belgische legerbericht van Zaterdag
avond deelt mede:

„Groote vijandelijke strijdkrachten, gesteund
door vliegtuigen en tanks, hebben aangevallen
in het gebied ten Zuiden van Maastricht en
ziin er in geslaagd voet te vatten in de Belgi
sche verdedigingsstellingen. Onze troepen, die
in Luxemburg opereerden, zetten hun bewe
gingen volgens het plan voort en houden den
vijand krachtig tegen. Rondom Luik blijven
onze stellingen Onaangetast.
Voor sommige onzer fortificaties heeft de
I In onzen tijd daarentegen heeft prof. Polacci,
rtaar Die Umschau weet te vertellen, in alle vijand zware verliezen geleden. Vijandelijke
stilte gedurende een tiental jaren gearbeid en vliegtuigen hebben stelselmatige bombardeeen acclimatisatie van den theestruik aan het mentsaanvailen ten uitvoer gelegd op talrijke
Noord-Italiaansche klimaat weten te bereiken.
gebieden in een groot deel van ons gebied.
| Op het gebied van aanpassingsvermogen aan
.klimatologische omstandigheden hebben meerHavas meldt uit Brussel: Duitsche parachu
' Klere cultuurplanten merkwaardige prestaties te
tisten zijn gedaald bij Peuthy, nabij Ilvorde.
feen gegeven. Wie denkt hier bijvoorbeeld niet
op 15 K.M afstand van Brussel. Zij werden on
aan onze, van oorsprong subtropische, graan
middellijk door Belgische detachementen om
soorten, welke het bestaan hebben zich tot zelfs
in uiterst Noordelijke gebieden naar het 'daar singeld. Verscheidene werden gedood en de an
voorkomende levensmilieu te voegen en in den denen staan op het punt zich over te geven.
ononderbroken schijn van den poolzomerdag tot
In een oproep, gericht tot de 20.000 pad
Wasdom en rijpheid te geraken.
| De eerste theeogst in grooteren stijl heeft op vinders van België, wordt gevraagd zich, even
de proefvelden van Prof. Polacci het vorig jaar als hun Fransche, Britsche, Poolsche en Noorplaats gevonden en de Italiaansche thee is in sche kameraden, ter beschikking te stellen van
proefvel-pakking ter beschikking van de leidende de burgerlijke autoriteiten.
Italiaansche staatslieden gesteld. De Italiaan
De vijfde colonne" in België
sche theeplanten van Prof. Polacci's teelt be
zitten een weerstandsvermogen tegen vorst bij
Sedert Vrijdag is in België de „vijfde Duit
bedekking, welke hen ook den strengsten NoordItaliaanschen winter kan doen weerstaan. Het sche colomle" in actie gekomen. De Belgische
aromatische gehalte der Italiaansche theeblaren omroep vestigt de aandacht der bevolking op
heeft geen beduidende veranderingen ondergaan de aanwezigheid in het land van individuen,
en zoo schijnt zich hier een „hooglandsaroma" gekleed in lichtbruine uniform, voorzien van
te vormen, dat aan de Italiaansche thee een knoopen met hakenkruisen en met insignes,
bijzonderen smaak kan verleenen.
waarop de letters D. A. P. Gemeld wordt, dal
Kwalitatief is de Italiaansche thee, naar de deze individuen verscheidene malen de politie
monsters te oordeelen, volwaardig en met e_n hebben aangevallen. Het publiek wordt uitgegoede Japansche theesoort gelijk te stellen noodigd den autoriteiten de nauwkeurige plaats
Uit de acclimatisatie in Noord-Italië volgt na te melden, waar deze saboteurs gezien zijn.
tuurlijk de mogelijkheid om ook tot thee-a-an
De politie te Gent heeft vijf communisten ge
plantingen in de Zuidelijke streken te geraken,
welke climatologisch misschien nog
gunsti arresteerd, waaronder oud-senator Minnaeri,
thans
gemeenteraadslid, en het lid van den
ger zijn.
ZJooals gezegd, worden de theeplantjes uit provincialen raad van de Sompel. Verder wer
het zaad gekweekt in aparte tuinen.
Deze den twee handelsreizigers te Gent gearresteerd,
worden — op Java b.v. geschiedt dit een tien alsmede twee fabrieksdirecteuren te Selzaete,
tal maanden na het uitzaaien — overgeplant een landbouwer te Costacker en een Duitsch
naar de theetuinen. Theeheesters kunnen vrij geneesheer te Led.eberg.
De communistische parlementsleden Tincler,
hoog worden, van 3 tot 12 meter, al naar de
soort, doch gewoonlijk houdt men, met het Noel, Heyndels, Cordier, Gliner en Desellier zijn
oog op den pluk en het onderhoud, de plant op Zaterdag gearresteerd, evenals de Viaamscheen hoogte van ongeveer één meter. In het nationalistische afgevaardigde Tollen en Ward
derde jaar eerst begint men met het oogsten Hermans.
en het duurt veelal tot het zesde jaar, voor
en aleer de theetuin op volle productie is
Dit alles maakt het wel duidelijk, dat een
voldoende productie in Italië eerst na ver
loop van eenige jaren zal kunnen
bereik
baar zijn.

dien ontvangen dezelfde priesters gedelegeerde
jurisdictie voor al de vijf Nederlandsche Bisdom
men voor heel den duur der evacuatie.
3. Parochie-geestelijken, die met hun parochi
anen geëvacueerd zijn naar een ander Bisdom,
ontvangen in dat Bisdom bevoegdheid tot
preeken en catechetisch onderricht. (Can. 1337).
4. De rechten en plichten van de pastoors t.o.v.
hun geëvacueerde parochianen blijven zooveel
mogelijk gehandhaafd met name:
a. de plicht om te celebreeren pro populo.
(Can. 466).
b. de zorg voor zieken en stervenden. (Can.
468).
c. de rechten en plichten om het H. Doopsel
toe te doenen, aan de zieken het Viaticum en
het H. Oliesel te geven, huwelijken te assisteeren
praehabita tarnen licentia parochi loei. ubi degunt, uitvaart- en begrafenisplechtigheden
te
verrichten. (Can. 462, le, 3e, 4e, 5e).
5. Aan den pastoor, die met zijn parochianen
geëvacueerd is, zal door de parochus loei licentia
assistendi matrimonio gegeven worden, telkens
als wordt aangetoond, dat een huwelijksassisten
tie, hem volgens Can. 1097, par. I, le en 2e
ïechtens toekomt.
6. Ten behoeve van de geëvacueerde bevol
king moet de H. Mis zooveel mogelijk opgedra
gen worden in een katholieke kerk of kapel,
maar als dit moraliter onmogelijk is, mag het
ook gebeuren in een profaan gebouw, dat waar
dig daarvoor is ingericht.
Op Zondagen en verplichte feestdagen (ook op
de z.g. afgeschafte feestdagen) ontvangen over
eenkomstig Can. 806 de geëvacueerde parochie
geestelijken faculteit tot bineeren, wanneer an
ders een aanmerkelijk deel van de ter plaatse
verblijvende geloovigen
geen H. Mis kunnen
hooren.
Gegeven te Haarlem, 11 Mei 1940.
t JOHANNES PETRUS,
Bisschop van Haarlem.

van den middag veer tig Duitsche vlieg
tuigen werden waargenomen in de pro
vincie Antwerpen.

BRUSSEL, 11 Mei. (Havas). Het Belgi

Luchtaanval op Luik

Zielzorg in oorlogstijd
in bisdom Haarlem

Bommen op Brussel

100.000 DOLLAR
Voor Nederlandsche en Belgische
Roode Kruis
WASHINGTON, 11 Mei (Havas). — Het
Amerikaansche Roode Kruis heeft een be
drag van honderdduizend dollar doen toe
komen aan het Nederlandsche Roode Kruis
en een even groote som aan het Belgische
Roode Kruis.

ESSEN GEBOMBARDEERD
LONDEN, 11 Mei (Reuter). De Duitsche
omroep heeft Zaterdagavond beweerd, dat
Essen, waar de beroemde wapenfabrieken
van Krupp gelegen zijn, en twee andere ste
den gebombardeerd zjjn

ISTANBOEL, 11 Mei (Havas). De Turk
sche vloot is begonnen met het houden van
manoeuvres in de Zee van Marmora. De
manoeuvres zullen tot 22 Mei duren. Een
flottielje duikbootcn zal er aan deelnemen.
Er zal met scherp op schijven worden ge
schoten. Dc scheepvaart is in de zone der
manoeuvres voor dc koopvaardij verboden.

Telegrammen van
president Lebrun
PARIJS, 11 Mei (Havas). — President Lebrun
heeft den Koning der Belgen
een telegram
doen toekomen, waarin hij uiting geeft aan zijn
gevoelens van warme sympathie en aan de ze
kerheid, dat de heilige zaak van beide landen
tenslotte zal zegevieren.
De Fransche president heeft eveneens gelijk
luidende telegrammen doen toekomen aan de
Koningin der Nederlanden en de Groothertogin
van Luxemburg.

Indische inzameling
voor Nederland

in België

De status van Indië

Geallieerde

Turksche vloot houdt
manoeuvres

De actie der parachutisten

BRUSSiLi, 11 Mei (Reuter). 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 bur
gerbevolking grooter zijn dan Vrijdag.
De Belgische radio-omroep heeft medege
deeld, dat Duitsche parachutisten, die op ver
scheidene punten gedaald zijn, zich onder de
bevolking gemengd hebben. Zij zijn voorzien van
kleine zendtoestellen. Een aantal parachutisten
daalde achter eer, der Belgische afdeelingen en
kon over de stelling dezer troepen mededeelin
gen uitseinen, die ,den vijand in staat stelden,
de afdeelingen te bombardeeren.

door

vliegtuigen.

SEMARANG (Aneta) — Op initiatief van
een lezer van het dagblad „De Locomotief",
tot inzameling van gelden tot een millioenenfonds, ten behoeve van het moederland bracht
onmiddellijk na het verschijnen van de courant,
dus denzelfden avond, nog een inschrijving van
ruim 4000 gld., afkomstig van acht personen
Men verwacht, dat deze actie een enormen
omvang zal aannemen, daar uit Midden-Java
reeds talrijke telefonische toezeggingen zijn bin
nengekomen.
BATAVIA (Aneta) — Mr. H. J. Spit, vicepresident van den Raad van Ned,-Indië' hield
als voorzitter van de Indische afdeeling van
het Nederlandsche Roode Kruis een radio-rede,
waarin hij opwekte tot steun aan het Roode
Kruis in Nederland.

INDISCHE VOLKSRAAD
WASHINGTON, 11 Mei (Reuter). Minister
Huil heeft vandaag herhaald, d?t de V -reenigde Staten iedere verandering in den status van
Nederlandsch-Indië zouden beschouwen als nadeelig voor de stabiliteit van den vrede in het

BATAVIA, (Aneta). De voorzitter van den
Volksraad heeft den leden van het college van
gedelegeerden medegedeeld, dat in verband met
den oorlogstoestand van een langer reces moet
worden afgezien.

KRIJGT GIJ CASTEN?
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