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MUSSOLINI VERKLAART DEN OORLOG
NARVIK
Het Afrikaansche vasteland in den strijd betrokken
Het geloof van een volk
De oorlogsverklaring van Mussolini aan Engeland en Frankrijk legt de
omlijsting van eeuwen om den huidigen strijd.
Datgene wat de pioniers van Groot-Brittannië en Frankrijk hebben
gebouwd in een langen heldenstrijd, n.l. de wereldomspannende imperia,
dreigt ineen te storten. Tot nu toe was de strijd beperkt tot het Europeesche vasteland. Het oorlogsgewoel speelde zich af op de slagvelden,
waar het Noordsche bloed gedurende tweeduizend jaren door onderlinge
verdeeldheid heeft moeten vloeien.

Terwijl aan den horizon reeds de
omtrekken van den wordenden Statenbond der Noordsche volken zichtbaar wordt, speuren de oogen der twee
groote staatslieden, wier wereldbeschouwing den nieuwen tijd doordringt, naar ruimere 'vergezichten
Hitler en Mussolini hebben met de
laatste daad die in onderling overleg
is gesteld en die gesproten is uit een
nauwe samenwerking van lange jaren,
de worsteling naar de Middellandsche
Zee en naar het Noord-Afrikaansche
vasteland verplaatst.

Als een springvloed bruischt de
kracht van het verjongde Duitsche
volk over de leege gebieden van
Frankrijk heen. De dammen worden
doorbroken en met een snelheid,'die
haast adembeklemmend is, stuwt de
Duitsche stormloop naar het Zuiden
voort: Tegelijkertijd zijn de Italiaansche legers langs de Rivièra den opmarsch begonnen en weldra zullen het
Duitsche en Italiaan'sche volk schouder aan schouder geheel Frankrijk
hebben bezet, als een spoedige overgave geen oplossing brengt.

De ontzettende slag, dien Duitsche
legers thans weer aan de hergegroepeerde Fransche weermacht hebben
toegebracht, zal het Derde Rijk weldra
het meesterschap geven over de geheele Atlantische zeekust van Frankrijk, zal aldus de verbinding tot stand
brengen met het aan grondstoffen zoo
rijke Spanje, terwijl de troepen van

Mussolini langs de Fransche Middellandschezeekust den opmarsch naar
de Spaansche Pyreneeën begonnen
zijn. Het is in den ontzaglijk snellen
maatslag van dezen tijd reeds thans te
voorzien, dat de Duitsche en Italiaansche weermacht de Britsch-Fransche
zeemacht uit het Westelijk deel der
Middellandsche Zee zullen vegen.
Technisch krijgt deze oorlog thans
een nog indrukwekkender karakter,
omdat het Duitsche en Italiaansche
luchtwapen, tezamen met de Italiaansche vloot den strijd zullen moeten
opnemen tegen overmachtige FranschBritsche zeestrijdkrachten.
De ervaringen in dezen oorlog ophebben echter bewezen, dat de
macht van de luchtvloot beslissend is
voor den strijd te land en een overmachtige vloot ter zee vermag terug
te jagen.
gedaan

DE GRONDSTOFVOORZIENING
Nog belangwekkender dan deze
militair-strategische verhoudingen is
het raadsel der grondstoffenvoorziening, die Duitschland en Italië op zoo
voortreffelijke wijze schijnen te hebben opgelost. Als Italië zoo straks de
legers in zijn imperiale gebieden zal

laten

>

opmarcheeren en ook in het
Oostelijk deel der Middellandsche Zee
een uitgang door. het Suezkanaal naar
de Roode Zee en het vrije sop van den
Indischen Oceaan zal trachten te forceren, zal de grondstof- en vooral
de olie- en benzinevoorziening een
vraagstuk van de eerste orde zijn.

Om het Oostelijk deel der Middellandsche Zee ligt de geheele petro-

leum-strategie
kerd.

van Engeland

veran-

DE HOUDING VAN TURKIJE
In dit verband is ook de houding
van Turkije een bestanddeel van de
eerste orde voor de beoordeeling van
cie militair-strategische positie. Tot op
dit oogenblik zijn nog geen berichten
ontvangen oveT de eventueele deelname van Turkije aan den oorlog.
Het spreekt vanzelf, dat de twee
groote Rijken in het midden op alle
gebeurlijkheden voorbereid zijn.
De strijd in Noorwegen heeft bewezen, dat zelfs een land als Turkije,
dat door zeegrenzen is beschermd,
door een overmachtige luchtmacht in
samenwerking met leger en vloot kan
worden overweldigd. Het is zeker, dat
noch Duitschland, noch Italië een
conflict met Turkije wenscht. Mocht
echte* Turkije zich desalniettemin in
den strijd werpen, dan zal het vallen
als een nieuw slachtoffer van den
hitsarbeid der groot-kapitalistische
machten van het Westen; dan zal niet
alleen het Noord-Afrikaansche vasteland maar ook heel Voor-Azië tot aan
de poorten van Britsch-Indië in den
strijd worden betrokken.
De deelname van Turkije zou de
zelfmoord van het Britsche Imperium
zijn. De redding van het Britsche
Imperium is alleen mogelijk door een
spoedig vredesaanbod, dat een waarlijk volksche regeering aan Duitschland zal moeten doen, nadat het de
oorlogsophitsers, zooals Churchill van
hun zetels zal hebben verjaagd.

Colporteur der N.S.B, te
Amsterdam mishandeld
De politie van het bureau Stadhoudersheeft Maandagavond een aantal
mannen gearresteerd en opgesloten, die er
van worden verdacht op den hoek Weteringschans-Vrjzelgracht een colporteur

kade

van de N.S.B, te hebben mishandeld.
Het onderzoek is nog gaande, daar vermoed wordt, dat de eigenlijke dader is
ontkomen. De mishandeling bleek overigens niet van ernstigen aard te zijn. De
colporteur kon, na verbonden te zijn, naar
huis terugkeeren.

Mohammedanen in
Abessynië melden zich
voor het Italiaansche
leger
ADDIS ABEBA, 10 Juni (Stefani).
De
Mohammedaansche onderdanen van het
imperium hebben door bemiddeling van
hun leiders aan de Italiaansche autoriteiten om de eer verzocht, in massa
dienst te mogen nemen om te strijden
tegen de vijanden van Italië.
—

Mohammedaansche

sympathiebetuiging
voor Italië

In Tripolis is het tot een sympathiecetooging der Mohammedanen voor Italië
gekomen. De kadi van Tripolis hield een
toespraak, waarin hij den nadruk legde
op de bereidheid van de Mohammedanen
om, evenals bij den Abessijnschen veldtocht, ook thans te strijden aan de zijde
der Italiaansche troepen. In aansluiting
hierop verklaarde maarschalk Balbo, dat
de oorlog zou eindigen met de overwinning

Gistermiddag om 16 uur 30 heeft de Maliaansche minister van Buitenlandsche Zaken, Graaf Ciano, in het Palazzo Chigi den ambassadeur van
Frankrijk ontvangen. Hij legde tegenover hem de volgende verklaring af:
„Z.M. de Koning en Keizer verklaart, d»it Italië zich in staat van oorlog
beschouwt met Frankrijk vanaf morgen 1 f Juni."
Om 16 uur 45 ontbood Ciano den ambassadeur van Groot-Brittannië,
wien hij in gelijkluidende termen mededeelde, dat'ltalië zich in staat van
oorlog beschouwt met Groot-Brittannië.
De Duce deed van de oorlogsverklaringen mededeeling in een rede tot
het Italiaansche volk, op de Piazzo Venezia.
Na de huldebetooging voor Mussolini aaiu het einde van zijn redevoering begaf de menigte zich naar het Koninklijk paleis, waar zij den
vorst een indrukwekkende hulde bracht.

HET ARBEIDSFRONT
in Amsterdam actief
Succesvol optreden voor de arbeidersbelaiigen
(Van onzen Adamschcn berichtgever)

besprekingen rr\ct de bedrijfsleiding.
Om bij deze bxesprekingen de belangen
De Amsterdamsche afdeeling van het van alle werkers*, zoo goed mogelijk te
Nederlandsche Arbeidsfront heeft in de kunnen behartigen, werd Zaterdagmorafgeloopen dagen een nieuw, belangrijk gen in het gebouw van den Werkenden
terrein van werkzaamheid gevonden. De
Stand aan de Kloveniersburgwal een bemoeilijke omstandigheden, waarin tal sloten bcdrijfsvergatlcring qchouden, die
van bearijven als gevolg van den oorlog uitstekend bezocht was. Naast talrijke
zijn komen te verkeeren, hebben de geleden van het Arbeidsifront zelf bevonden
varen voor het bestaan van het werkenzich in de zaal een kïeine honderd werde volk aanzienlijk verhoogd. Nog maar kers van het Werkspoor-bedrijf.
al te zeer heerscht namelijk, ook in AmDe leiding van deze vergadering
sterdamsche werkgeverskringen, de rustte bij den afdeelingsleider van behet
idee, dat alle moeilijkheden maar kunArbeidsfront, kameraad Thomass, die na
nen worden afgeschoven op de werknezijn begroeting alle bezoekers enkele
mers. Waar thans van de verpolitiekte oogenblikken stilte in acht liet nemen,
als
marxistische vakbonden in het geheel herdenking van de volksgenooten die
géén optreden meer te verwachten is,
voor Volk en Vaderlanc' gevallen zijn.
beginnen de arbeiders langzaam maar De vakgroepleider der metaalbewerkers.
zeker den weg te vinden naar de organiVan Eekelen, schetste in korte trekken
satie van het volksche nationaal sociaden gang van het conflict en gaf uitdruklisme.
king aan de tevredenheid ever het feit,
dat thans reeds door de politieke hetze
HET GEVAL „WERKSPOOR”
heen en tegen alle angst in, zooveel arbeiders van Werkspoor bijeen waren geBij de groote Werkspoorbedrijven bekomen. Maar in de toekomst jzal dit nog
stonden reeds sedert langeren tijd ern- anders moeten worden. Het Ar.bcidsfront
stige moeilijkheden, voortkomende uit de kan alleen iets bereiken, warrnecr alle
bovengeschetste liberaal-democratische werkers in volmaakte eenheid voor hun
houding tegenover de arbeiders. Met belangen opkomen. Dit geldt ook tegenallerlei middelen, verslechtering van ar- over de Duitsche autoriteiten. Deze wilbeidsvoorwaarden, verkapte loonsverlalen immers de bestaande verhoudingen in
ging door arbeidstijdverkorting enz. enz. Nederland niet tegen den wil van het
werd het leven van de werkers in dit Ncderlandsche Volk veranderen. 'Welnu
bedrijf ondermijnd. Totdat de vorige dan, de Arbeidsfrontcrs moeten, alj eensweek aan een zeshonderd arbeiders ontgezinde organisatie van alle Nederlandslag-zonder-meer werd aangezegd.
sche werkers, door hun eenheid, ook aan
Het gelukte de leiding van het Arbeidsde Duitsche autoriteiten duidelijk kuirwien
front, door middel van haar vertegenmaken, dat de werkende volksgenooten
woordiger, kameraad Den Hartog, dit genoeg hebben van het liberale praatontslag ongedaan te krijgen, en tevens systeem en socialisme, nationaal-sociaden grondslag te leggen voor verdere lisme willen.
Kameraad Den Hartogh zette uiteen.
waarom de ineenstorting van dit stelsel"
komen moest en welke'mogelijkheden de
nieuwe tijd zou brengen. Woudenberg,
de landelijk Leider van het Arbeidsfront.
gaf in een slotwoord richtlijnen aan, voor
DE NIEUWE ORDENING VOOR
de volkschen opbouw van een nieuw,
„ALLE MAN VAN NEERLANDS STAM”
Nederlandsch
werkersvolk.
In het artikel „Om de zwart-roode
Als
resultaat
van deze bijeenkomst
banier" op de voorpagina van gisteren

Groot-Dietschland

komt een zeer zinstorende fout voor, aan
grove onachtzaamheid te wijten. In de
derde kolom, waar sprake is van
de
toekomst van ons volk als één volk van
Neerlands stam, staat „Groot-Duitschland". Geschreven was natuurlijk „GrootDietse hland".
Wij laten het desbetreffende deel van
het artikel hier nog eens in zijn geheel
volgen:
„Niet alleen ons leven, ging de Leider
verder, lag in de handen der Duitschers,

maar ook de toekomst van ons volk hangt
van hen af. Zij zijn de meestere van de
niéuwe-ordening in Europa. Maar het is
niet ondenkbaar, dat zij ons volk een
nieuwe kans zullen geverrin'de gedaante
van Groot-Dietschland, als één volk van
alle man van Neerlands stam.
Na een generatie kan dit reeds een volk
met 20 millioen zielen worden, een volk
dat levensruimte behoeft. En daarom zou
het zoo vreemd nog niet zijn, als wij een
stuk van Noord-Firnkrijk erbij kregen.
Want waar er bij ons 250 inwoners op een
vierkante kilometer bijeen wonen, leven er
daar slechts 70 op dezelfde ruimte.
Bovendien is Noord-Frankrijk oer-Germaansch en pas later door dwang geromaniseerd.
De verwezenlijking van deze machtige
volksche eenhsid hangt van het Derde
Rijk tl."

werd

Op 9 April, thans ruim 2 maanden
geleden, landden Duitsche troepen in

de

voornaamste Noorsche havens.
Twee regimenten Oostmarkers werden
ontscheept in Narvik. Deze 6000 mannen zijn stoere bergtroepen uit het

Zuidoosten van Oostenrijk, voornamelijk uit Stiermarken. Zij zijn afkomstig
uit het land, dat in een waren heldenstrijd op 13 Maart 1918 de aansluiting
bij het Duitsche Moederland had be-

vochten, uit het voormalige Oostenrijk, dat door leugenachtige democratieën en

een rechtsverkrachtenden
Volkenbond veroordeeld was om ten
eeuwigen dage een z.g. zelfstandige

staat in knechtschap der democratieën te blijven. Chamberlain en
Daladier wilden dit land „bevrijden"
en het antwoord van Hitler in zijn
rede te Danzig luidde dreigend:
„Gij zult de vuist

markers nog leeren

van

de Oost-

kennen

Mijne

Heeren Chamberlain en Daladier".
Groot-Brittannië heeft zijn heele
macht te land en ter zee ingezet om
het handjevol mannen te Narvik te
overweldigen. Meer dan 600 km. verwijderd van de dichtstbijzijnde Duitsche troepen scheen de strijd voor de
Oostenrijksche Alpentroepen gedurende een volle maand verloren te zijn,
doch sterker dan het getal, sterker
dan het staal van kanonnen en pant-

serwagens, sterker dan de verwoestende bommen uit vliegtuigen was de
geest van het handjevol helden, dat
voor zijn volk en zijn Führer streed.

Het is

de geest,

die overwint.

Zoo ooit een bewijs noodig was,
dan heeft Narvik dil bewezen. De
mannen, die daar vochten zagen vaak
den bodem der munitie- en levensmiddelen-kisten, maar zij vertwijfelden niet. De generaal, die aan het
hoofd van het handjevol strijders
stond, was op zijn weg naar Narvik
in Trondheim gestrand. Geen nood, de
grijskop nam een militair vliegtuig,
sprong met een parachute naar beneden en nam het bevel over zijn

Staking op

marinewerf

van Cherbourg

een

vertrouwensraad van vijf
Werkspoor-arbeiders gevormd, die tezamen met de Arbeidsfront-leiding de bedrijfsaangelegenheden
verder zullen
behandelen. „De tijd is uit", aldus Thomass, ..dat ook een bond van diamantbewerkers bij voorbeeld iets te zeggen
heeft over de belangen der metaalbewerkers. ledere bedrijfsgroep zal voor zijn
eigen belangen, welke zij het beste kent,
moeten opkomen!"

Staande de vergadering kon het Arbeidsfront verschillende nieuwe leden
inschrijven. Zoo gaat de actie voor de
arbeiders dus van dag tot dag sterker
voort.

Italiaansche troepen de
Fransche Rivièra
binnengerukt
NEW YORK, 10 Juni (Reuter).
Volgens hier uit Berlijn ontvangen berichten zijn de Italiaansche troepen om half
acht vanavond (Ned. tijd) de Fransche
—

'Riviiia btaa*agarukL

60 ARBEIDERS DOOR SENEGALEEZEN

DOODGESCHOTEN
PARIJS, 11 Juni (D.N.8.)
Op de marinewerf van Cherbourg zijn stakingen
uitgebroken. Het personeel eischte een
met de verlenging van den arbeidstijd
—

overeenkomende loonsverhooging en
doeltreffender maatregelen van luchtafweer tegen de Duitsche bomaanvallen,
welke reeds tal van slachtoffers gemaakt
hebben. Toen de arbeiders ondanks het

dreigement van zeer scherpe maatregelen het werk Vrijdagmorgen niet wilden
hervatten, besloot de Fransche admiraliteit krachtens een bevel van generaal
Weygand een voorbeeld te stellen. Ongeveer zestig stakers werden gearresteerd en door de oorlogsrechtbank ter
dood veroordeeld. Daar de marinetroepen die in Le Havre lagen niet betrouwbaar geacht worden, riep de havencommandant een bataljon Senegaleezen op,
die de executie Zondagmorgen voltrokken. Op aanplakbiljetten werd den werklieden en de bevolking van Le Hdvre het
vonnis en de executie meegedeeld. De
opwinding in de stad bereikt haar hoogtepunt. Rondom de werven zijn machinegeweren geplaatst.

Duitsche vlag
waait in Narvik
HOOFDKWARTIER van den Führer,
10 Juni (D.N.8.)Het Opperbevel
van de Weermacht maakt bekend:
De heldhaftige tegenstand welke de
gevechtstroep van den luitenantgeneraal Dietl sinds vele weken, eenzaam in de zwaarste omstandigheden,
in Narvik tegen een overweldigende
vijandelijke overmacht heeft geboden,
kreeg zijn bekroning door de volledige
overwinning. Bergtroepen uit de Oostmark, deelen van het luchtwapen
alsmede der bemaninngen van onze
torpedojagers hebben in gevechten welke twee maanden lang geduurd
hebben, voor alle tijden een bewijs
van roemvollen soldatengeest gegeven. Door hun heldhaftigheid werden de geallieerde land-, zee- en luchtstrijdkrachten gedwongen, de gebieden van Narvik en Harstadt te ontruimen. In Narvik zelf waait definitief
de Duitsche vlag. De Noorsche strijdkrachten hebben in den nacht van den
negenden op den tienden Juni eveneens hun vijandelijkheden gestaakt.
Onderhandelingen over de capitulatie
worden thans gevoerd.
—

troepen nagenoeg bij het begin der
vijandelijkheden.
Dit is één feit, dat toevallig bekend
is geworden.

Wie het Oostmarksche bergvolk
kent, weet hoe zwijgzaam en staalhard
dit volk is. In de bergsport hebben

deze mannen vaak den dood onder de
oogcn gezien; het gevaar is hun een
vertrouwde makker. Deze mannen
hadden stuk voor stuk hun leven veil
voor hun volk, d.w.z. voor de groote
bloedgemeenschap van het Derde Rijk,
waartoe zij behooren. Het is de stem
van het bloed, die in hun Führer de
vertolker vindt en die in deze negen
bange weken hun weerstand tot het
hoogste heeft opgestuwd. Het Natio-

naal-Socialistische

geloof vindt het

leven van een enkeling onbelangrijk;

het wil het geluk van zijn volk en
volwassen mannen ,die voor de eer
en het leven van hun vaderland
strijden welen dat het geluk van het
volk, het geluk der kinderen is, die
opgroeien.

In dezen oorlog zijn de gevestigde
machten van eeuwenoude democratieën ondersteboven geloopen, door
het onverwoestbare geloof van het
Duitsche volk in zijn roeping. GrootBrittannié, dat thans tot een smadelijke terugtocht uit Narvik genoopt
werd; Noorwegen dat door een Joodsche pers zoo grof werd misleid,
hebben ervaren dat de Oostmarksche
troepen op de heldhaftigste wijze
streden voor de eenheid van het
Derde Rijk, dat een groepje misdadigers in de geallieerde landen heeft
willen verwoesten. Daartoe werd de
volkerenmoord ontketend, daarvoor
zijn tal van de beste jonge menschen

gevallen. De groot-kapitalistische democratieën in het Westen die deze
misdaden op hun geweten hebben,
worden in puin geslagen. Uit de asch
rijzen de nieuwe krachten der volksche opstanding van de Noordelijke
rassen van Europa op.
Het geloof van een volk overwint

alles.
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Prof. Romme en de

Waar moet Rotterdam met zijn
puin blijven?

confectiefabrikanten

Het afvoervraagstuk speelt een groote rol

„Voor wat, hoort wat...!”
(Van een Groningschen berichtgever)
De oud-R.K.SP.-minister van Sociale
Zaken, prof. mr. C. P. M. Romme, was
in het democratische Nederland van
weleer een vooraanstaand man: zijn

naam prijkte op menige lijst van commissarissen of aandeelhouders van die
of die onderneming, hij was voorzitter
van deze of president van gene organisatie, hij werd regelmatig benoemd tot
lid van deze commissie of functionnaris
bij die instelling
kortom, op velerlei
gebied was hij de groote man en zijn
geldbronnen waren dientengevolge overvloedig en vele. Want een man van dat
formaat ,die met een dusdanige behendigheid de sporten van den politieken
ladder had weten te beklimmen, kan
men niet verwachten, dat hij zichzelf
geheel onbaatzuchtig in dienst van de
gemeenschap stelt! De velerlei pen—

sioenen, vergoedingen, salarissen, tantièmes, dividenden en uitkeeringen, die
hij in zijn zegevierende loopbaan had
weten te verwerven, vormden nog
slechts een zéér geringe tegemoetkoming
voor den ontzaglijken arbeid, die deze
voorvechter van „De Nieuwe Gemeenschap" verzette, aldus oordeelden velen
van zijn partijgenooten en andere aanbidders. Trouwens, de tienduizenden
werkloozen, die eertijds met het befaamde „kwartje van Romme" kennis
gemaakt hebben, zijn er om het boven'
staande te beamen

Het bovenstaande ter oriënteering van
hen, die niet of in onvoldoende mate op
de hoogte zijn met de antecedenten van
de persoon, die in dit artikel de hoofdrol
speelt. Wat nu is het geval?
Toen in het najaar van 1939 het Nederleger werd gemobiliseerd en
honderdduizenden soldaten in actieven
dienst werden geroepen, was de aanmaak
van militaire uniformen een probleem
van den eersten rang. Overleg moest worden gepleegd tusschen overheids-instanties en fabrikanten, en wie zou beter als
schakel tusschen regeering en ondernemers kunnen optreden als juist prof,
Romme, die in dergelijke aangelegenheden reeds zoo vele lauweren had geoogst? Op voorstel van den toenmaligen
voorzitter van de Federatie van vereenlgingen van Nederlandsche confectiefabrikanten, den beer Susan, werd dan
ook in de eerste dagen van September de
heer Romme tot voorzitter van deie organisatie benoemd, tegen het bescheiden
voorloopige salaris van f 6000.— per jaar.

landsche

Het bleek,

dat de heeren confectiefabriekanten een goede neus hadden gehad, want spoedig na de benoeming van
den heer Romme kwam de aanmaak van
militaire kleeding aan de orde en deelde
de pas benoemde voorzitter mede. dat de
regeering ten deze met de Federatie in
bespreking wenschte te treden. Daarby
noemde hij de volgende prijzen, welke de
regeering waarschijnlijk voor de onderscheidene categorieën kleedingstukken
sou willen besteden: Veld jassen f 3.—;
overjassen (bereden) f 3.50; overjassen
(onbereden) f 2.70; jekkers f 2.70; rijbroeken f 2.—; korte pantalons f 0.80.
Over deze prijzen was men in de kringen van de Federatie echter niet zeer te
spreken; men oordeelde ze veel te laag en
stelde derhalve de volgende prijzen voor:
veldjassen f 3.75; overjassen (bereden)
f 4.50; overjassen (onbereden) f 3.50;
jekkers f 3.50; rijbroeken f 2.60; korte
pantalons f 1.10. Weldra kreeg men vla
den heer Romme de mededeeling, dat de
regeering bereid was gevonden de voorgestelde prijzen te betalen, met uitzondering van de korte pantalons, waarvoor
nog 20 cent per stuk meer was bedongen
dan door de Federatie gevraagd werd!
Verder moest bewilligd worden in een
opzet, die de gemeenten verdeelde in
klassen wat betreft de prijsregeling. Er
werd daarbij een klasse-indeellng gemaakt, tengevolge waarvan de confectiefabrikanten in Den Haag, Haarlem en
Rotterdam in een lagere klasse werden

Ingedeeld, terwijl een groot aantal in een
nog lagere klasse werd geplaatst. De Amsterdamsche en Oroningsche fabrikanten
waren echter voor de voor hen zeer gunstige regeling uitstekend te spreken, dat
ze— voorstelden ook den heer Romme
van de zaak te laten profiteeren. Voor
wat, hoort wat, ondanks de schamele
f 6000, die prof. Romme toch jaarlijks
reeds voor zijn voorzittersbaantje opstreek.
Bovendien werd nog besloten tot het zenden van een schriftelijke dankbetuiging.
Of de heeren ook in hun schik waren....

Hoe na voorzitter Romme „in natura"
te bedanken, Toor datgene, wat hij voor
de heeren gedaan had? Men stak de kop.
pen eens bij elkaar en in een gezellige
bijeenkomst werd besloten, dat de bij de

Federatie

aangesloten leden-confectief abrikan ten H pCt. Tan de door hen gedeclareerde maaWoonen zonden bestemmen voor het bureau van den heer Romme.
Een andere zaak was, dat een dergelijk
onder-onsje wel wat erg m de gaten ion
loopen en de naam en faam van beide
partijen zonder meer nu niet bepaald zou
sieren. Ook daarop was echter gauw iet*
gevonden:

de betreffende, van het bureau

van den heer Romme uitgaande mededeeling aan de fabrikanten was zoodanig

gesteld, dat bijna alle belanghebbenden
daaruit lazen, dat de opbrengst ten bate
va n het bureau van de Federatie
sou
komen.
Getrouw droegen ze dan ook het vastgestelde percentage af, zoodat de heer
Romme, volgens seer voorzichtige berekeningen, een bedrag van f 15.000 op zijn
tegoed heeft kunnen laten bijschrijven...!
Ook den* fabrikanten ging het op deze
wijze wel naar den vleeze, maar
de
Staat, die door de mobilisatie toch reeds
op zulke hooge lasten zat en zich genoodzaakt zag den belastingbetaler steeds
meer uit te persen, was er goed voor
Dat velen m vakkringen en ook daar.
buiten over dergelijke „transacties" hun
misnoegen te kennen hebben gegeven,
toen een en ander uit de doeken werd
gedaan, laat zich na het bovenstaande
begrijpen. En dit ia nu nog slechts een
klein snufje uit de democratische doofpot,
waarvan de deksel dezer dagen op zulk
een wreed* wijze is opgelicht.

Zonnebaders
OPGEPAST!
De heerlijke zomersene zon, welke
dit weekeinde vele stadsbewoners
naar buiten heeft gelokt, heeft
reeds zijn slachtoffers geëlscht.
Nog altijd zijn er mensehen, die
geen maat weten bij het sonnebaden en later in den waren zin
van het woord op de blaren zitten.
De» ««verstandigheid kan echter zeer ernstige gevolgen hebben,
ja, zelfs levensgevaar opleveren,
zooals een zestienjarige Amsterdammer aan den lijve heeft ondervonden.
De Jongeman was m Zaandam
geweest, had daar geawommen en
gevaren en niet voldoende acht geslagen op de stralende zon. Des
avonds keerde hij naar da hoofdstad terug. Op het Oentraal Station
werd hij echter onwel en geraakte
buiten bewustzijn. De G.G. en O.D.
werd gewaarschuwd. Het bleek, dat
de jongeman over het geheele
lichaam was verbrand. Hij is spoedig overgebracht naar het Binnengasthuis en daar ter verpleging
opgenomen. Zijn toestand is zeer
ernstig.

OSEANE BOTS
WAAR DIE ROMAN
ZUID-AFRKNSCHE

VANHET

„AFRIKNDE”
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(SLOT).

En van de weeromstuit begint Oom Gert een trekkersliedje
te fluiten en hij groet joviaal met zijn breede hoed. Zooals
boksers, die vóór het gevecht, elkaar de hand drukken, om
daarna elkaar met mokerslagen te treffen. De vraag is slechts,
wie zal „uitgeteld" worden.
Als Oom Gert in Breedenklip teruggekeerd is, komt Leroux
hem tegemoet en na het teleurstellende nieuws, vertelt hij den
ouden Oosthuyse. dat zij een Engelschen soldaat gevangen
hebben genomen.
Afgedwaald, gevoelde hij zich waarschijnlijk bedreigd door
de geweldige figuur van Christiaan de Wet. Op het bevel,
halt te houden, trok de man zijn revolver en vuurde die leeg
op den Afrikaner.
„Waar is ruy seun! Laat my hora sienü" gilt haast Oom

flext,

(Van onzen

aangebroken,
Nu het
is
warme zomerweer

krijg-t

de

schapenwerk.
Overal wordt den dieren het warme pakje
uitgetrokken.
Ben schapenscheerder

scheerder druk

aan den arbeid.

NIEUWS UIT DE MAASSTAD
Men blijve 's nachts binnenshuis!
(Van onzen

R'damschen berichtgever)'

Regelmatig blijkt nog, dat burgen,
zich des nachts naar buiten begeven,
wanneer het vermoeden bestaat, dat
zich vijandelijke vliegtuigen boven de
stad bevinden.
Vanzelfsprekend vergrooten zij Wierdoor het gevaar om getroffen te worden door neervallende deelen van projectielen van het afweergeschut. Men
wordt daarom dringend aangeraden
zich des nachts tijdens het in v#erking
zijn van luchtafweer niet buitenshuis te
begeven dan in gevallen van uiterste
noodzaak, zooals onmiddellijk bestaand
gevaar voor instorting of brand.
DE RIJNSCHIPPER EN DE ECONOMISCHE OPBOUW
Behalve voor de kleine si;hepen voor
reizen binnen de grenzen, is er in den
laatsten tijd ook veel werjc losgekomen
voor de groote schepen, dsp- ingezet moeten worden voor het halen van kolen in
de Roer
welke ons laad broodnoodig
heeft
en tevens voor bet naar Duitschland brengen van honderdduizenden
krijgsgevangenen, die uit Frankrijk via
ons land zoo spoedig mogelijk naar hun
bestemming moeten v/orden gevoerd.
En hoewel er dus -weer volop werk is
voor den Hollandschen Rijnschipper,
schijnen er nog stf.-cds te zijn, die niet
inzien, dat ook zij, in het belang van de
geheele volksgemenischap, aan den slag
moeten, om hun aandeel te leveren in het
herstel van het economische leven in ons
land.
En er zijn er ook, die niet schijnen te
beseffen, dat 'n gebrek aan. medewerking
aan de Nederlaradsche autoriteiten wel
eens aanleiding zou kunnen zijn voor de
Duitsche autoriteiten om, evenals dit
—

—

Het herstel van de

rijksveren

Kaar wJJ vernemen, is aan de firma
Jansen te: Druten opdraeht gegeven tot
het herstel van alle rijksveren tusschen
Mook en Venlo, welke oorlogsschade hebben onf;eloopen. Hiervan zijn de meeste
reeds «eer in bedrijf gesteld; zoo is bijvoorbeeld te Nijmegen in de vaart gebracht de stoompont Gorinchem I. Voorts
varen tusschen Nijmegen en Lent twee
hulppontjes.
Wrj vernemen thans, dat de oeververbinding tusschen Nijmegen en de Betuwe met
Ingamg van Woensdag a.s. verbeterd zal
worden door het in gebruik stellen van
eesr» nieuwe pont, welke getrokken zal
worden door een sleepboot. Hierop kunnen
Ln sneller tempo meer voertuigen overgebracht worden. Deze pont wordt gebouwd
op de helling van Vahali te Hulhuizen bij
Nijmegen.

Met eenvoudige y/oorden vertelt Leroux, dat Krisjan twee
kogeli door de linkierlong, één door het voorhoofd en één in
het onderlichaam gekregen heeft. De dood moet onmiddellijk
zijn ingetreden.
Die Vaderland het geroep, hy het gekom. om nooit weer
trug te keer nie. Maar hij het geval as een man. Krisjan het
meer as sy PHg gedoen!"
Verstikt door tranen en gebroken van smart treedt Oom
Gert de tent bunnen, waarvoor twee kameraden, ook gekomen
naar Breedenklip, stram in de houding, op wacht staan.
Daarbinnen ziet hij den goeden Krisjan liggen op een baar.
met haastig verbonden voorhoofd; een Transvaalsche vierkleur
dekt zijn bebloede borst. Oom Gert heeft zoovelen in zijn
leven zoo zien liggen, maar nu
Hij snikt en snikt. Leroux
klopt hem zachtjes op den schouder, en verlaat dan de doodentent.

Het is goed voor een man, alleen met zijn smart te zijn
Weer hoort Oom Gert de sombere voorspelling van den
Dolosgooier op het plateau in de Duivelskloof-bergen.
Nog eens klinken de woorden van Herman de Wet hem in
de ooren. dien avond bij 't kampvuur, toen de Trekkers kennis
maakten met de jagende Boeren: „Dis dwaas jou te heg aan
Vrou en kind, want die skeiding sal so baie, baie swaar val!"
„Krisjan my seun, waarom het ék dit niet gewees nie!"
fluistert Oom Gert, terwijl hecte tranen hem langs de wangen
stroomen.

Deze Christiaan de Wet, zijn leven, één strijd in dienst van

tijdens de mobilisatie van Nederlandsche
zijde het geval was, schepen te gaan
vorderen.
Dé Nederlandsche schipper moet niet
vergeten, dat mede van hem voor een
groot deel afhangt of de Nederlandsche
industrie weer binnen den kortst mogelijken tijd op gang komt!

BETERE VERBINDING TUSSCHEN
OOST- EN WEST-ROTTERDAM
Teneinde het nog steeds buitengewoon
drukke verkeer door de tunnel'bij den
Beukelsdijk zooveel mogelijk te ontlasten
en zorg te dragen voor een betere verbinding tusschen het Oosten en het
Westen van Rotterdam, is voor werkdagen de volgende regeling ingevoerd,
geldende van 8 tot 18 uur.
Voor rijverkeer van West naar Oost:
Nieuwe Binnenweg of West Kruiskade
via Mauritsweg. Aert
Nesstraat.
Coolsingel, Hofplein, Pompenburgsingel,
Jonker Fransstraat. Crooswijkschekade.
Linker Rottekade.
Voor rijverkeer van Oost naar West:
Via Noordplein. Hofdijk, Strooveer,
Hofplein. Coolsingel, Kruiskade en

van.

W*stkruiskade.

De aandacht wordt gevestigd op het
feit, dat op deze wegen het éénrichtingsverkeer is ingevoerd. Het zich niet houden aan deze route zal de weggebruikers
in moeilijkheden kunnen brengen.

Gas
als automobielbrandstof
Het feit, dat van particuliere «yde activiteit wordt getoond ten aanzien van
het gebruik van gas, in welken vorm ook,
als brandstof voor personenautomoblelen,
is voor de K.N.A.C. aanleiding geweest
het Centraal Bureau voor Industrialisatie
te verzoeken, naast de ongetwijfeld aeer
belangrijke kwestie van het goederenvervoer met gas-lnstallatles de belangen van
het personen-automoblllsme niet uit het
oog te verliezen, en voorlichting en steunte willen geven aan alle ernstige plannen, welke te dezen worden beraamd.
Indien, bijvoorbeeld, bij de vervaardiging
van personenauto-generatoren van een
speciaal voor dit doel geschikt, eventueel
geschikt gemaakt, type andere fabrieken
werden ingeschakeld dan die, welke zich
thans reeds met generator-producten
bezig houden, zouden de belangen van de
eene groep
naar de K.N.A.C. meent
door
niet
die van de andere behoeven te
worden geschaad.
—

—

berichtgever)

Een van de groote problemen, waarvoor men zich in Rotterdam geplaatst
ziet, is wel het vraagstuk van den afvoer van de enorme hoeveelheid puin,
die met het opruimingswerk in de binnenstad vrij komt
Men moet namelijk niet uit het oog
verllesen, dat er naar schatting niet
minder dan ten naaste by een 3 mUlioen
kubieke meters puin verwijderd zullen
moeten worden, alvorens men kan zeggen, dat de stad In hoofdzaak pnmvry
Is. En de groote vraag is nu maar, wat
er met dit materiaal moet gebeuren.

Weliswaar dempt men er in de stad
zelf de Schie en de Noorderhaven mee,
terwijl het niet onwaarschijnlijk is, dat

ook Blaak en Nieuwe Haven in verband
met de plannen voor de nieuwe binnenstad hiermee volgegooid worden, maar dit
is toch bij lange na niet voldoende om
alles weg te werken.
Ook het feit, dat er den laatsten tijd
b|j het gemeentebestuur aanvragen binnen komen om het puin te leveren voor
wegenaanleg, speelt practisch geen rol,
daar ook dit den voorraad niet noemenswaard vermindert.
Natuurlijk worden de nog bruikbare
baksteenen zoo zorgvuldig mogelijk apart
gehouden, doch over het algemeen zfln de
steenen gebroken, terwijl anderzijds de
kosten voor af bikken meestal zoo hoog
zijn, dat het nog maar zeer de vraag is of
het wel economischer is om schoongemaakte oude steen dan wel nieuwe steen
te gebruiken.
Aan den anderen kant is het materiaal
goed te gebruiken voor den aanleg van
straten, maar men moet met het gebruiken van puin voor directen straataanleg
toch voorzichtig zijn, daar men rekening

Verhandelen en
afleveren van specerijen
verboden
Het rijksbureau

van een voorgenomen inventarisatie en
een doelmatige beschikbaarstelling van
aanwezige voorraden, met ingang van 9
Juni 1940 het verhandelen en afleveren
van specerijen, zoowel in bewerkten als
onbewerkten toestand, geïmporteerde gedroogde en/of geconfljte Tomaten, geïmporteerde vruchtenpulp,
geïmporteerde
wal-, hazel-, pecan, cashew- en paranoten alsmede abrikozenpitten, amandelen, geraspte en gemalen cocosnoot, geconfljte gember, krenten

verboden is.

en

EEN DAM DOOR DEN
KRALINGSCHEN PLAS?

Intusschen raakt men op deze wjjze
nog lang; niet alle puin kw\jt, zoodat er
op andere middelen gezonnen wordt om
zich van de steenmassa's te ontdoen en
dat wel op zoo'n wijze, dat inen er zoo-

veel mogelijk profijt van trekt Het
schflnt, dat men overweegt een deel van
het puin te gebruiken voor het aanleggen
van een dam dwars door den Kralingschen
Plas en wel van de beide specergmolens
tot aan het tegenoverliggende schiereiland, waardoor een gedeelte van den
Plas zou worden afgescheiden, dat met
een doeltreffende beplanting een mooi
geheel in het nieuwe boschplan zou vormen.

Over den dam zou dan een promenade
worden aangelegd, terwijl een rustieke
brug ervoor zou zorgen dat het afgesneden gedeelte in open verbinding blijft met
de rest van den plas.
Het blijft natuurlijk de vraag hoe de
bewoners van de Kralingsche Plaalaan
hierop zouden reageeren, daar een deel
van hun uitzicht verloren zou gaan, terwtjl er ook van de zijde der zeilers waarschijnlijk wel bezwaren naar voren kunnen komen. Ook al is het af te snhden gedeelte van den Plas niet zoo erg geschikt
voor hun sport.
.

rozijnen

Dispensaties van dit verbod kunnen
worden afgegeven door de Nederlandsche
Groenten- en Fruitcentrede, Laan Copes
van Cattenburgh 92 te 's-Gravenhage.
Bovengesteld verbod geldt NIET voor
detailverkoop aan den consument.

Bijeenkomst te Utrecht
Daar stroomden de Zwarte Soldaten
Bijeen in de stad van den Dom.
Nóg droegen te mantels en jassen,
Nog hadden ze halsdoekjes om.
't Kijklustig publiek vóór de Jaarbeurs
Ik dacht aan den tijd van weleer
Bekeek al dat zwarte door de rulten,
Maar
't schold en het jouwde niet meert
—

—

—

Textielgrossiers helpen getroffenvakgenooten
Dezer dagen is te Amsterdam een afgevaardigdenvergadertng gehouden van
de federatie van textiel rrossleribonden.
(F.T.G.8.), bij welke vereeniging meer
dan 100 textielgrossiïrs, vertegenwoordigend het overgroote deel van den textielgroothandel, is aangesloten.
De vergadering sprak als haar meening
uit, dat de kapitaalverliezen tengevolge
van den oorlog door het geheele volk behooren te worden gedragen. Zi] besloot
lntusschen zoo veel mogelijk hulp te verleenen om de bedrijven der getroffen collega's, mede In het belang van het daar
werkzame personeel weer op gang te
breng»}. Daartoe wordt een beroep gedaan op de elders gevestigde collega's om
de dringend noodsakelijke goederen uit
hun voorraad aan de getroffen bedrijven
te leveren en is aan de industrie het verzoek gericht om de aflevering van orders
der getroffen bedrijven t« laten voorgaan

boven andere orders.

zijn Vaderland, gevallen tooals zijn fanjiliegenoot. Generaal

De Wet.

Oom Gert komt dien dag, dien vroolijken verlofdag als
eerste weer op Nooitgedag. Heerlijke braad- en baklueht slaat
hem tegemoet. Sarie zingt luid een vroolijk lied, immers haér
Krisjan komt thuis. EHy trekt op met den kleinen krullebol,
stamhouder van het roemrijke geslacht De Wet. Wanneer
de naam Smuts reeds lang uit de herinnering, vervaagd zal zijn,
zal één naam, de naam ChrUtlaan de Wet genoemd worden,
als tecken van bereidheid en levensoffers.
Ver achter Oom Gert, op het Hoëveld nadert een Ossenkar,
omringd door Afrikaansche soldaten,
Krisjan de Wet keert huiswaarts

Met voorzichtige woorden vertelt de juichcnd-ingehaalde
Gert de droeve reden van zijn alleen-zijn, Tant' Alle
valt plotseling met wijd-open oogen neer op den grond.
Sarie, zijn dochter, staat, met nog een vergeten glimlach
op 't gelaat, Oom Gert aan te zien.
Dan rolt één enkele traan op het blonde hoofdje van den
kleinen jongen, die verschrikt door de plotselinge ruwheid
van „Tant' EHy", troost bij Moeder zoekt.
Piepend en knarsend houdt de Ossenwagen stil, Krisjan's
kameraden dragen hun droeven last de kamer binnen. Luid
tikt de klok
Oom Paul ziet neer op het ongelukkige
gezelschap
Dan gaai d* deux. van O** HwnMa'e U<u#< W«. U»g)om

voedselvoorziening in

oorlogstijd maakt bekend, dat, ten behoeve

moet houden met de noodzakelijkheid om
later rioleeringen en gas- en waterleidingbuizen in den grond te brengen, zoodat er
in elk geval een voldoende dikke zandlaag op moet komen.
Intusschen gebruikt men thans ook het
land van Hoboken als stortplaats van het
oude puin, waarmede men echter niet onbeperkt door zal kunnen gaan. Het groote
gewicht van de steenmassa's dreigt immers grondverschuivingen te veroorzaken, hetgeen reeds oorzaak is geweest,
dat omwonenden zich tot den G.T.D. hebben gewend, daar zij voor hun woningen
vreesden. Tot nu toe behoeft men rieh
echter niet te ongerust te maken, daar
nauwkeurig toezicht gehouden wordt.
Behalve op het land van. Hoboken wordt
ook gestort aan den Kralingschen Pla»,
waar men langs den Plaszoom op deze
wijze een wegverbreeding heeft aangebracht, evenwel met het gevolg, dat op
sommige plaatsen de bodem van den Plas
omhoog geperst is, en heele bergen van
den slappen grond boven het water uitsteken.
Waarschijnlijk zal men binnen afzien,
baren t\jd dezen grond opbaggeren en
over het puin storten, waardoor men een
uitstekende gelegenheid krijgt om de verbreeding te beplanten.

achthonderd Zwarte Soldaten
Herdachten, bij treurmarsch, ontroerd.

De

Die wreed werden nedergeschoten
Die uit onte rij zijn gevoerd.
Daar dankte Van Geelkerken waardig
Den Leider voor jaren van trouw,
Die stond als een rots in de branding,
Die weiflen noch wanhopen wou.
Daar legde een jeugdige strijder
Den eed af van trouw aan de volg;
Daar wees ons de Leider ten slotte
Hoe hij Neirlands toekomst nu zag:
In 't werkende, volksche Europa
Eén ruimte: Het Groot-Dietschlani,
Met Indië en Kongo vereenigd
Van Dollard tot Duinkerken 's strand.

Er komt: een W.A., duizendtallig,
Een N.J.S., krachtig hersteld,
Een Landdag, tot eer van de dooden*
Op 't eigen; het Luntersche veld
Toen klonk het Hou zee! door de zalen,
En daverde: Vrijheid en recht;
Toen aten de Zwarte Soldaten
Gehakt met een hutspot-gerecht.
O. E. MONSEES—V. D. VEEN

zaam en voorzichtig loopend, komt de stokoude man binnen,
xwaar steunend op den knoestjgen stok.
„Dis my seun, Krisjan, is dit nie waar nie?" En wanneet

Hans Visser knikt, verlaat Herman de Wet het huis Nooit-

gedag. gaat het erf over en door de ramen zien de anderen,
hoe de oude met rechten rug loopend, in de verte op het
Hoëveld verdwijnt...
Op Krisjan's kiat ligt de oude Transvaalsche vlag en een
groote. bos rozen met een lint: „Trou tot in die Dood".

Als antwoord op zijn dood klinken de voetstappen der Afrikaners over het land.
Weg trekken leed en verdriet
Eén ding blijft: het heilige geloof aan de overwinning.

En als

zomeravond Hans Visser met zij n
Elly op een kopje in het Hoëveld staat, twee
eenzame silhouetten tegen den stralenden hemel, zien zij vérewg de jeugd van Zuid-Afrika opmarcheeren, achter Transvaalsche vaandels.
De ondergaande zon zet het veld in brandenden gloed.
Elly ziet op naar haar man. glimlachend, gelukkig.
weg de jeugd van Zuid-Afrika opmarcheeren. achter Transop een zonnigen

jonge vrouw
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terugtrekkend» geallieerd» legers de

weerstaanbaar

van

De Vlamingen zijn
bitter ontgoocheld
VERRADEN EN VERKOCHT AAN
ENGELAND EN FRANKRIJK....
DUINKERKEN.
Een snik-heete dag
In Noord-Frankrijk, in het Vlaamsche
gedeelte van Frankrijk. In twee volle dagen rijn we door het wederom zoo zwaar
geteisterde Vlaanderen gereden en heb—

ben met zijn

van een armzalige

—

vlucht naar Frankrijk terugkeerende
bevolking gesproken. Thans staan we
op den vuurtoren van Duinkerken, de
stad, waar de strijd van een overmachtig leger tegen een ingesloten Engelsch
expeditiecorps, versterkt met Fransche
troepen, zijn einde vond. Sinds twee dagen waait van den toren de Duitsche oorlogsvlag. Onder ons ligt een verwoeste,
deels nog brandende stad. De bevolking
Is gevlucht en nog niet teruggekeerd.
Gelukkig, want waar zou zij onderdak
moeten vinden? Eenige honderden burgers, die niet zijn gevlucht of reeds zijn
teruggekeerd
tot hen behoort ook de
burgemeester
verdringen zich om de
vrachtauto's van een Duitsche hulpcolonne, die brood en heete soep uitdeelt. Een gelukkig tafereeltje temidden
van zooveel ellende.
—

—

—

We richtten onzen blik van den toren af
naar de zee. Voor den ingang van de
haven ligt een schepenkerkhof. Zoo ver
het oog reikt hier en daar de masten van
gezonken schepen. Rechts, niet ver van
den ingang van de buitenhaven, de pijpen
en masten van twee torpedojagers. Een
paar honderd meter verder de resten van
eenige trahsportschepen. Links en rechts
voor ons uit nog meer gezonken transportschepen, groote en kleine. Het zrjn er vele,
die hier op den bodem der zee rusten en
die er niet in slaagden aan de vernietigende kracht van het Duitsche luchtwapen te ontkomen. Talrijk, zeer talrijk
is het aantal Britsche manschappen, dat
aan boord van deze schepen den dood
heeft gevonden. Bij tientallen spoelen hun
lijken aan. Zij worden onmiddellijk begraven. In de havens zelve is geen schip voor
het aanhoudende bombardement gespaard

omligende dorpen zn overigens uitgestorven. Nog maar twee dagen heerscht hier
rust, sinds twee dagen fluiten hier weer
vogels. Dat doet den mensch goed, niettegenstaande het moeilijk is hier te ademen. De lucht is nog verpest door den
stank der cadavers van gedoode paarden.
Zij worden in groote haast onder den
grond gestopt, maar er zijn er vele, en een
paardencadaver is groot.

PIEREN VAN VRACHTWAGENS
La Panne heeft ook veel geleden, evenals Nieuwpoort en Oostende. In al deze
plaatsen heeft het vluchtend Engelsch
expeditieleger getracht naar Engeland
over te steken, hetgeen Duitsche bommenwerpers uit den aard der zaak tracht-

ten te verhinderen. In La Panne stond
het naar hier gevlucht Engelsch legeronderdeel voor groote moeilijkheden. De
vletten, die de vluchtende soldaten naar
de tranaportschepen moesten brengen,
konden het strand niet dicht genoeg naderen. Terwijl Duitsche bombardementstoestellen onophoudelijk aanvielen, reden
de Engelschen toen eenige honderden
vrachtwagens en andere voertuigen op
het strand. Zij bouwden hiervan twee pieren, die tot ongeveer honderd meter in
zee liepen. Over deze twee rrjen van voertuigen legden zrj planken en door over
deze planken te loopen, bereikten de sol-

daten met het weinige, dat zij konden
meenemen, de vletten, die hen naar de
transportschepsn brachten. Drie dagen
na den strijd waren deze „bruggehoofden"
nog intact, hoewel de het verst 'in zee
gereden vrachtwagens reeds diep in het
zand waren weggezakt. Het strand nabij
deze rijen wagens lag bezaaid met uitrustingstukken, kisten munitie, papieren
en andere privé-eigsndommen der gevluchte soldaten.
•

Veurne en Dixntulden geven een droevig beeld. Evenals In 1914 heeft de
strijd hier ook dezen keer uitermate fel
gewoed. Weer rijn deze Vlaatnsche
stadjes grootendeels In pulnhoopen

.

gebleven.

ting is niet mogelijk. Eenige duiaenden
stuks Is niettemin geen overdreven getal. Het wegdek is overal bezaaid met uitrustingstukken en munitie. Hier en daar
liggen landmijnen en granaten. Zij vormen een groot gevaar. De vluchtelingen,
die langs deze wegen terugkeeren, worden er voor gewaarschuwd. Veurne en de

Op de door bominslagen grootendeels
verwoeste kaden staat een ontzaglijke hoeveelheid oorlogsmateriaal, dat
het vluchtende Engelsche leger achter
heeft moeten laten. Honderden vrachtwagens, pantserauto's, ambulances en
andere oorlogsvoertulgen staan kris en
kras door elkaar heen. De meeste zijn
nog in bruikbaren staat. Tijd om al dit
materiaal te vernietigen of althans in
brand te steken, hebben de Britten niet

gehad.

De kaden zijn verder bezaaid met uitrustingsstukken, kisten munitie, helmen,
geweren en ander oorlogsmateriaal. Links
en rechts van den vuurtoren de smeulende

resten van opslagplaatsen, een eindje

ver-

der brandt een alieopslagplaats. Duitsche
militairen, geassisteerd door Fransche
burgers trachten in den grooten chaos
eenige orde te scheppen. Dagen zal het
nog duren voor alles opgeruimd is.

OVERAL HETZELFDE DROEVIGE
BEELD

Langs de wegen, die naar Duinkerken
leiden, precies hetzelfde beeld. Van La
Panne, het zuidehj'kst gelegen badplaatsje
van België, naar Duinkerken en van het
Meer naar het Oosten

gelegen

Veurne

naar Duinkerken, staan een onnoemelijk
aantal Engelsche gevechtswagens, tanks
en ander oorlogstuig. Een juiste schat-

Elkar

veranderd, eerst door de bombardementen der Duitsche vliegtuigen, later door
het granaatvuur van de voor de kast
liggende Engelsche oorlogsschepen, die
den terugtocht der geallieerde troepen
trachten te dekken. Ook het Yzermonnment bij Dixmuiden Is door een bom
getroffen. In het midden van den hoogen toren gaapt een groot gat.
Hier was het, dat Pransche troepen, bijgestaan door een contingent Britten, moedig en hardnekkig stand hield om een
groot deel van het Brltsche expeditiecorps in de gelegenheid te stellen zich lri
te schepen, zij het dan met achterlating
van het materiaal en onder aanhoudend
bombardement van Duitsche vliegtuigen,
die niet alleen voor Duinkerken, maar ook
voor de kust ter hoogte van La Panne' »n
Oostende verscheidene schepen wist te
treffen. Een treurig beeld, dit Vlaamsehe

meneer, je

kunt

nog wel

nooit weten.

gezin verdedigde, dan hier onze landgenooten op te sluiten?
Ja, korporaal, dat begrijp ik. Maar
plicht is plicht.
Zoo is het mevrouw. Neemt u nu afscheid van elkaar
ik zal wel even mijn
rug laten zien.
Dank u, korporaal. U bent een goed
vaderlander en een echte soldaat. Maar
we hebben al in honderd gesprekken afscheid genomen. Dat is nu niet noodig
—

—

Toen stond ik opeens voor mijn huis,
dat er anders leek uit te zien dan tot nu
toe.
Ik had het gevoel, dat ik het eigenlijk
nooit goed genoeg had bekeken, dat ik
het eigenlijk nauwelijks kende. Ik zag
détails, die mij tot dat oogenblik volkomeer.
men onbekend waren. Vreemd
Zooals u wilt, meneer. Maar dan geef
We gingen achterom binnen, om ik u gelegenheid om in tien minuten orde
meteen de fiets weg te zetten en door de op uw zaken te stellen, indien u nog iets
keuken naar de huiskamer.
in uw schrijftafel mocht willen klaar legZoo, zei mijn vrouw, is het zoover? gen ofzoo, ga dan uw gang.
Ach mevrouw, ik doe het ook niet
En de kleine, maar rechtschapen kormijn pleizier, dat moet u niet den- poraal ging met afgewend gezicht in den
Ken. Dacht u, dat ik geen zorgen had? hoek staan en boog zijn hoofd
over zijn
vrouw en de kleine meid
net zoo
afgezette helm
zijn bange gedachten
? u d als die van u
zitten op 't oogenblik bij eigen vrouw en kind.
ln Arnhem. Wie weet of daar
de DuitDe voorzienigheid geve. dat ook hij zijn
al niet dr heele boel plot schieten? lief gezin ongedeerd terug heeft mogen
uacbt u, dat ik niet
véél liever d£&r mijn zien.
—

—

—

"~

"**

—

—

sers

is, zijn de meeste woningen verwoest of

althans zeer ernstig beschadigd. Er is
geen licht, geen gas en geen bruikbaar
drinkwater. Er zijn geen telegraaf- en
geen. telefoonverbindingen. En wat het
ergste is: ook het voedsel is zeer
schaarsch. Deze feiten, die voor het
groote meerendeel op de rekening gebracht moeten worden van de terugtrekkende geallieerde legers, hebben de
stemming onder het Vlaamsche volk
sterk beïnvloed. Voor een zeer belangrijk deel voelt het zich thans in wel zeer
sterke mate verraden en verkocht aan
Engeland en Frankrijk, temeer daar al
de autoriteiten, van ministers tot burgemeesters en schepenen toe
er zijn gelukkig uitzonderingen
reeds heel
vroeg de wijk hamen naar veilige oorden. Ware het alleen reeds om deze redenen, soo huldigt het Vlaamsche volk
thans zijn Koning. Het is hem dankbaar.
Een aangrijpende getuigenis daarvan
vormt het bordes van het paleis in Antwerpen, dat bedolven is onder een schat
van bloemen. Ontelbare brieven worden
hier afgegeven. Menige Vlaming, die
passeert, neemt de hoed af. Een stille
hulde aan een Vorst, Die de stem van
Zijn geweten volgde en Die, nadat Zijn
troepen hun volle plicht hadden gedaan,
capituleerde om een slag te vermijden,
die tot volledige uitroeiing van het Belgische leger en van de honderdduizenden
vluchtelingen in de door de Duitsche legers ingesloten oorlogszone geleid zoa
—

—

moeten

hebben. .

Van dichtbij en verre
De Ned. bond van poeJiers en
voor de getroffen
van den bond een
steunactie geopend.
—

In het gebied der Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Westelijk
Noord-Brabant is tot oprichting eener
vervoercentrale besloten. Het doel der
centrale is de bevordering op de meest
economische wijze van vervoergelegenheden, meer speciaal te land.

CONCENTRATIE-KAMP „RIPPERDA-KAZERNE”
Nou. misschien gebeurt dat

Vele vluchtelingen zijn we op de
Vlaamsche wegen tegen gekomen. Hun
stemming was verbitterd. Zij vluchtten
op bevel der geallieerde legers, die hun
haardsteden noodig hadden ter dekking
van den terugtocht. Zij vluchtten naar
het land hunner bondgenooten, naar
Frankrijk en
de ontvangst was een
bittere ontgoocheling. We komen er later
op terug. Na al de droevige ervaringen
zijn ze thans voor een groot deel naar
huis teruggekeerd. Maar wat is dat huis?
In de stadjes en dorpen, waar gevochten

legen Vlaamsehe steden en dorpen hebben
eveneens veel van het oorlogsgeweld geleden. Evenals in ons land werd de oorlog
in België gevoerd op de groote wegen en
in de bevolkingscentra. Niet op het land,
met uitzondering van de omgeving van
Duinkerken. Alleen in de Vlaamsehe steden en dorpen konden de ingesloten en

van 1840.
Verscheidene, meer naar het Oosten ge-

achter prikkeldraad

eens,

VERBITTERDE VLUCHTELINGEN

slagveld

KAMERADEN
*""

#

wildhandelaren heeft
Rotterdamsche leden

Nickel:

IV

on-

Dultsche
oprukkende
pantsertroepen een oogenblik ophouden,
zy vernielden daartoe alle bruggen en
nestelden zich In gebouwen en fabrieken
In de buitenwijken van steden en aan de
randen der dorpen. ZIJ bouwden daar In
allerijl primitieve hindernissen, zaalden
landmijnen en namen nog vele andere af-.
weermaatregélen. Zoo veranderden deze
schilderachtige dorpen plotseling in stellingen. De bevolking werd. bevolen te
vluchten, «y trok van plaats tot plaats
naar gelang de luchtbombardementen,
zat onophoudelijk tusschen twee strijdende
legers of te midden van het terugtrekkende leger en bereikte zoo tenslotte
Frankrijk, waar de ontvangst een bittere
ontgoocheling was. De geallieerden,' die
zich eenmaal in «en stad of dorp hadden
verschanst, werden dan bestookt door
Dultsche bommenwerpers. Werd de druk
te awaar en moest de plaats worden ontruimd, dan werd vernietigd, wat bruikbaar
voor den vijand zou kunnen zijn. Fabrieken werden In brand gestoken, schepen
tot zinken gebracht, levensmiddelen meegenomen of vernietigd. Licht-, gas- en
waterleidingbedrijven
werden
zooveel
mogelijk onbruikbaar gemaakt, soms in
brand gestoken. Al deze vernielingen
waren natuurlijk ten nadeele van de Duitschers, maar deze trokken vérder. De bevolking bleef achter of keerde terug. Zij
vond huis en haard in droevigen toestand.

—

Daarna bracht hij mij naar het Raadhuis. Hij had zijn geweer maar weer omgehangen en we liepen als kameraden,
door eendere nood vereenigd. En zoo
leverde hij mij ook af bij den majoor, die
de juiste verhouding daardoor waarschijnlijk niet begreep en mij vroeg, wat
ik eigenlijk wilde en meteen den korporaal liet inrukken.
Daarom maakte ik mij de opmerking
van den luitenant ten nutte en antwoordde, dat ik tot de burgerlijke overheid
wenschte te worden toegelaten.
Daarvoor hebben wij 't nu veel te
druk. Komt u op een andere keer maar
eens terug
en daarmede keerde de
majoor zich af.
Daar stond ik nu: vrij. maar voor hoe
lang?
, Net kwam de burgemeester langs. De
majoor vestigde zijn aandacht op mijn
verzoek en zoo belandde ik in het secretariaat. Ik liet er een acte opmaken van
het feit, dat die en die papieren bij mij
gevonden waren en geen andere en verzocht deze papieren benevens Het Nationale Dagblad in het Gemeente-Archief
voor mij te willen bewaren tot weder opeisching. Aldus geschiedde en een kwartier later was ik thuis met de opdracht
de gemeente niet te verlaten. Mocht dit
verblijf voor mij te bezwaarlijk worden
dan zou ik mij voor „Schutzhaft"
kunnen melden.
Ja, de heerer. hadden gevoel voor
humor, dat dient gezegd.
—

—

—

Op weg naar huis trof

ik een bediende
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Een voedingsraad ingesteld
Ten einde een zoo doelmatig mogelijke
voeding van onze bevolking te bevorderen,
heeft een commissie uit den Gezondheidsraad, Voedingsraad geheeten, in samenwerking met de bij de voeding betrokken
afdeelingen van de economische departementen, zich voorgenomen, op het gebied
van volksvoeding leiding te geven en daarover zoo veel mogelijk inlichtingen te verstrekken.
Deze inlichtingen worden opgemaakt In
overleg met een sub-commissie, die samengesteld is uit op dat gebied reeds werkzame instellingen, n.l. het nijverheidsonderwijs voor meisjes,
de stichting voor
wetenschappelijke voorlichting
op voedingsgebied, de stichting voor huishoudelijke voorlichting ten plattelande en de
commissie voor huishoudelijke voorlichting en gezinsleidng.
Op geregelde tijden zullen in de groote
bladen en in de organen der genoemde
instellingen mededeelingen en wenken van
den Voedingsraad verschijnen.
Het adres van den Voedingsraad is: Gezondheidsraad, dr. Kuyperstiaat 8, 's-Gravenhage.

Busdiensten Nederlandsche
Spoorwegen
Aan reizigers wordt meegedeeld, dat er
thans een bus van de Geldersche tram
loopt van Arnhem naar het Elderveer en
een van het Elderveer naar de pont te
Lent. Het traject van Nijmegen naar het
veer te Lent en omgekeerd moet op eigen
gelegenheid worden afgelegd. De Nederlandsche Spoorwegen maakt voorloopig
de volgende nieuwe busdiensten bekend:
Van het station van Hattemerbroek naar
het station Zwolle, van Meppel naar brug
Smildervaart, van Dordrecht naar Slledrecht, van Arnhem naar Westervoort,
van • Waardenburg naar Den Bosch, van
Arnhem naar Nijmegen en van Mook naar
Cuyck.

Alle plaatsbewijzen van de Nederlandsche Spoorwegen, dus ook algemeene en
8-daagsche abonnementen, waarin een
dezer trajecten zijn begrepen, zijn in deze
bussen geldig. Niet geldig zijn de plaatsbewijzen van het locale verkeer Arnhem—
Nijmegen, daar deze dienst door de Geldersche tram wordt onderhouden. De
kosten van de veerdiensten zijn voor rekening van de reizigers, terwijl bagage en
rijwielen niet rechtstreeks
worden bevracht.
Voorts zijn voor rekening van de
Nederlandsche Spoorwegen busdiensten in beide
richtingen op de trajecten Tilburg—Boxtel
—Gennep en Kruiningen—lerseke—Vlissingen ingesteld. Tevens zal er een bus-

Ruiten ingegooid in café te
Amsterdam
Zaterdagavond omstreeks elf uur hebben een twintigtal leden ' van de
N.S.N.A.P., een nationaal-socialistische
organisatie or.Jer leiding

majoor

van

Krun't, een overval gedaan op „Café de
Paris" in de Beethovenstraat te Amsterdam. De mannen hebben, zonder zich te
storen aan het vrij talrijke publiek, dat
zoowel In het café als op het terras aanwezig was, met klinkers acht groote
spiegelruiten en vier kleine ruiten ingegooid. Daarna drongen zy het café binnen,
waar zij een lichtkroon vernielden en een
waren chaos aanrichtten. Alles ging zeer
snel in zijn werk. Het bleek het publiek,
noch het personeel, mogelijk weerstand te
bieden. Na enkele minuten verlieten de
mannen haastig het café. Een juist voorbij komende nachtwaker zette de achtervolging in. Negen mannen vluchtten de
Corellistraat in. waar zij recht in de armen
van tv;ee politieagenten Hepen, die hen
onder bedreiging van hun revolvers konden arresteeen. Zn' zijn overgebracht naar
het politiebureau Leidscheplein, waar zjj
zyn opgesloten. Onder leiding van inspecteur L. J. Ponne, stelde de politie een
uitgebreid onderzoek in. Vermoedelijk
zyn deze mannen ook debet aan het ingooien van acht spiegelruiten van de
„Bijenkorf" en van café „De Kroon" op
het Reihbrandtsplein.
Binnenkort zullen deze negen belhamels
voor den officier van Justitie worden ge-

leid.

GROOT WERKOBJECT
IN TWENTE
(Van onzen berichtgever)

Deze week wordt

in

Twente begonnen

de uitvoering van een plan, dat aan
minstens duizend werkloozen geruimen
tijd arbeid zal verschaffen. Het betreft
hier het graven van turf in het zgn.
Westerveen, een gebied van ongeveer
met

duizend hectaren, gelegen

in

de

gemeen-

te Wierden. De uit te graven turf zal als
hulpbrandstof over alle Twentsche gemeenten verdeeld worden. Voor de eerste

werkzaamheden, namelijk het turfgraven
zullen werkloozen uit Almelo en Hengelo,

die vroeger in de Drentsche venen gewerkt hebben, aangesteld worden. Bij
het ontginningswerk zal men echter ook
andeirwerkloozen kunnen gebruiken.

(Zomermaand}

Onder De Luifer
NOG MEER, DIE ER NIETS
VAN SNAPPEN.

In velen onzer leeft een sterk verlangen naar zuivering van loodsche
smetten, zonder welke een waarlijk
volksche herleving ni3t mogelijk is.
Het is dan ook als een volkomen natuurlijke reactie te beschouwen, dat
toen het einde van het rijk van den
vetten kattan, van Mozes, Aaron en
Elias ook voor Holland in zicht kwam,
een voortvarend herbergier in het

Dorp van die Haghe, door familiebanden aan het Duitsche broedervolk
gebonden,

tluks

het

„uitverkoren

volk" buiten zijn deur trachtte te sluiten. „Joden Ongewenscht" verkondigde een biljet voor zijn ruiten, hef eerste van dien aard in onze allerdeitigste hofstad. De stamgasten die jaar en
dag van zijn parelend Dortmunder
gerstenat genoten hadden, wenschte
den waard geluk met zijn werk. Onwennig nog, bleven er ook voor de
ramen staan, werden bleek, bespraken fluisterend „het geval" en gingen
hoofdschuddend huns weegs.
De ]oden bleven op één enkele uitzondering na buiten de deur en het
gerstenat stroomde er sterker dan
ooit. Die éene uitzondering werd gevormd door een paar door Joden
dronken gevoerde volksgenooten, die
met hun semietische meesters het lo-

kaal binnen kwamen en voor hun
Joodsche „vrienden" bier eischten,
hetwelk beleefdelijk geweigerd werd,
daar de Dortmunder Hof voor de eerste maal in zijn geschiedenis „geen
druppel bier voorhanden had".
In het dorp echter gingen de autoriteiten nog. zwanger van liberalen „vrijheidszin", dies werden twee der dapperste drankwet-rechercheurs naar
den Dortmunder Hof afgevaardigd
om het voor hun Jodenmakkers onaangename biljet te doen verwijde-

ren.

U voelt welk een moed dit onder de
huidige omstandigheden vergde, van
hen, die sedert jaren de vrijheid van
het Jodendom hadden beschermd en
die der nationaal-socialisten op laffe
en minderwaardige wijze hadden onderdrukt.
Zij kwamen bleek en sidderend van
diitt (of angst), drongen de zaak binnen en gelastten wegneming van het
bewuste biljet, hetgeen de waard van
den Dortmunder Hof weigerde. Daarop vergrepen zij zich aan den eigendom dier zaak en scheurde eigenhandig de biljetten van de ruiten, heesch
van woede schreeuwend: „Als u ze
weer ophangt gaat uw zaak er aan!"
en met deze bedreiging van broodroof verlieten de verdedigers van het
volk van Jahveh het terrein van actie.
En hier zou het doek van deze tragicomedie gevoegelijk kunnen vallen,
ware het niet dat het slotspel nog gespeeld moet worden, want ik kan niet
aannemen, dat men met dit willekeurig optreden dezer Hollandsche poliüe-ambtenaren en hun geuite bedreiging van broodroof genoegen zal nemen.
—

dienst

Eindhoven—Oeldrop—Roermond
Reizigers kunnen van hun
abonnementen en spoorkaartjea op deze
trajecten gebruik maken.
bijkomen.

K.v.K. voor Haarlem
De Kamer van Koophandel en Fabrieken
voor Haarlem en Omstreken deelt mede,
dat alle officieele bekendmakingen van
de Directie van Handel en Nijverheid van
het Departement van Handel, Nijverheid
en Scheepvaart te 's-Gravenhage, bij de
Kamer ter inzage liggen. Ook op telefonisch verzoek (15254) kan de Kamer de
noodige inlichtingen verstrekken.

van ons krantenbedrij f, die mij vertelde,
dat 's morgens vroeg de ruiten van ons
gebouw door een dronken student waren
ingeslagen. Het ezelsveulen was daarop
naar binnen geklommen en had met
machteloos gezwaai getracht hier en daar
nog wat te vernielen.
Een en ander verbaasde mij niets. Ik
heb nooit erg opgezien tegen willekeurige lieden met een universitaire opleiding, want dacht ik, zooals overal zijn

slechten, verstandigen en
dwazen bij. Maar sinds ik beroepshalve
vaak door Leiden kom, heb ik heelemaal
geen vertrouwen meer in de huidige gegradueerden.
Het schijnt dat het landerigste, stomste
stuk baloorigheid nog best ir onze maatschappij een beter baantje kan krijgen,
mits zijn papa maar voldoende geld heeft,
om de jaren, die zoonlief noodig heeft om
er goeien en

„erdoor" te komen, uit te zingen.
Zoo een knul, zoo een die in hartje
zomer met een dikke wollen das om

loopt, de onvermijdelijke wandelstok pedanterig onbeholpen hanteerend. met een
houding als of hij de broek vol heeft, zóó
een zou zich hier wel uitgesloofd hebben
Enfin
dat zullen we ook wel weer
te boven komen! (Op het oogenblik zijn
we het allang te boven
en meer dan
—

—

dat).

En zoo kwam ik dan weer thuis en
had een heelen dag voor mij.waarin ik me
aan den oorlog en zijn afweer kon wijden. En dat heb ik toen maar gedaan

Een voortvarend herbergier te Den Haag plakte reeds een biljet aan
z«u
ruiten: „Joden onsewenscht". De politie, nog niet
van liberale
vooroordelen deed het opschrift voorloopig verwijderen!
ook, want het bleef ondertusschen maar
erg onrustig. Af en toe barstte er een
helsch spektakel los van luchtdoelgeschut.

Overal in het rond kon je lichtere en
zware ontploffingen hooren. Langs den
blauwen hemel dreven dikke, vuile rookbanken waaruit vliegtuigen tevoorschijn
schoten en af en toe begon zoo'n toestel
opeens vreemd omlaag te dwarelen, een
rookspoor nasleepend, om dan brandend
pijlsnel omlaag te storten.
Langzaam kregen wij burgers eenig
onderscheidingsvermogen: je leerde Nederlandsche mitrailleurs van de lichte
machinegeweren der valschermjagers onderscheiden en zoo meer.
Want die parachutisten waren blijkbaar overal. Maar den eersten dag merkten wc nog niet veel van deze met doodsverachting strijdende soldaten.
Zoo kon ik al mijn vindingrijkheid
richten op het beplakken der vensterruiten met strooken pakpapier. Een karweitje dat oneindig meer geduld en energie
vergde dan ik gedacht had.

Heel raar, zoo'n oorlog volgens de
nieuwe strategie van den frontloozen
strijd. Boven onze hoofden woedde de
oorlog vol dood en vernietiging. Duizend
meter boven onzen tuin ratelden de zware
machinegeweren van boegschutters in
snelle gevechtsvliegtuigen, nog geen.vijf
kilometer van ons vandaan ontploften
zware bommen en knalden handgranaten.
Honderd meter van ons af blaften luchtdoelmitrailleurs vanaf vrachtauto's naar
den hemel
en in ir.n Kfii vpedde miin
-—

driejarig dochtertje en had nauwelijks
aandacht voor de machines, die een
enkele keer op slechts enkele tientallen
meters boven ons dorpje voorbij raasden
om aan een dreigende vernietiging te
ontkomen.
Vreemd was dat.
Ik las er de paar brochures over luchtbescherming nog eens op na: doe dit, doe
dat, doe zus, doe zoo.
Maar niets van wat daarin aangeraden
wordt, was in ons huis uitvoerbaar.
Ik heb geen kelder om in te schuilen,
geen diepe kast om scherfvrij te maken.
Alle kamers, de keuken en de hal hebben
groote glasvlakken. Men kan het huis
met een pistool in alle richtingen doorzeven. Mijn zolder is propvol dingen die
brandbaar zijn, maar die ik onmogelijk
missen kan en die ook nergens anders
heen kunnen. Om tenminste iets te doen
heb ik veel emmers water getapt, hoewel
je nooit brand met water te lijf moet gaan
maar met zand. als het een bom betreft.
Maar water kan schaarsch worden,
dachten wij en niet geheel ten onrechte.
Bovendien was de gewraakte zolder tenminste nog van zand en een schop voorzien, want je wil je goede wil toonen,
maar
de brochure-schrijvers hadden
waarschijnlijk nog nooit de uitwerking
van een echte brandbom gezien.
Zoo ging de dag voorbij, ieder uur
met nieuwe geluiden, onverwachte ervaringen en zenuwachtige menschen, die
hun twijfelachtige nieuwtjes aan het
rondbrieven waren.
urrvntad)
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KOLONIALE

VRAAGSTUKKEN
De komende herordening
Er zullen tegenwoordig nog maar
weinig Nederlanders zijn, die er aan
twijfelen, dat aan het einde van dezen
oorlog een nieuwe .wereldorde zal bestaan: een nieuwe orde in Europa niet
alleen, maar eveneens een nieuwe orde
in Azië, het Pacific-gebied en
Afrika.
Over Noord- en Zuid-Amerika valt nog
wel het minst te zeggen. Vele Nederlanders hopen, dat er een nieuw Nederlandsch wereldrijk zal ontstaan, dat
bestaat uit de Noordelijke en Zuidelijke
Nederlanden (dus met inbegrip van
Belgisch en Fransch Vlaanderen), Nederlandsch-Indië en den huidigen Belgischen Congo. West-Indië laten wij hier

rusten.

er van verwacht had en daardoor den
„drang naar het Zuiden" in het land van
de Rijzende Zon versterkt.
Bedenken wij daarenboven, dat Duitschland de vorige maand aan Japan heeft
doen weten, dat Nederlandsch-Indië voor
het Dultsche Rijk geen vraagstuk is, of
althans iets in dien geest.
Nu wordt recht duidelijk de ezelachtigheid Tan de dwazen van Versailles,
die den sterksten staat van Europa destijds hebben gedésinteresscerd in het
Verre Oosten. Hierover zijn gedurende
de laatste tien jaar, zoowel in Australië
als in Nieuw-Zeeland, waar men ontzetJapan's
tend bang is voor Japan,
hoofdstad Tokio telt bijna evenveel inwoners als geheel Australië!
■ herhaaldelijk stemmen opgegaan. Minder kortzichtige Pacific-blanken drongen er op
aan om de fout te herstellen.
—

Het Walenland zal wellicht aan Frankrijk gegeven worden als een soort van
schadeloosstelling voor het dan zelfstandig te worden Elzas-Lotharingen en Bretagne, voor Corsica en Zuid-Frankrijk, die
wel aan Italië zullen komen.
Er behoeft voorts geen twijfel aan te
bestaan of de nieuwe wereldordening zal
geschieden onder leiding van de z.g. „Ha\enots" (de niet bezittende staten):
Duitschland, Italië en Japan. Zooals men
weet, werden zoo die groote mogendheden aangeduid, die na Versailles niet in
bezit waren van waardevolle koloniën.
Intusschen heeft Italië zich meester gemaakt van Abessynië met zijn onafzienbaren vruchtbare landstreken en hoogvlakten; Japan rukte o.a. het uitgestrekte
Mandsjoekwo los van China. Duitschland
echter bleef een echte „Have-not"
een
koloniënlooze staat.
Zooals hjerbovea gezegd, hopen velen op
'n nieuw Nederlandsch wereldrijk als aangegeven. Mogen wij daarop met zekerheid
rekenen? Wij meenen van niet. De verhouding tusschen Duitschland, Italië en
Japan is zeer hartelijk. Na de ineenstorting
van het Britsche Imperium, zal Japan
vermoedelijk leiding hebben bij de herordening in het Pacific-gebied, althans
indien de Vereenigde Staten dan niet bij
machte zijn zich hiertegen te verzetten.
Mandsjoekwo heeft aan Japan door zijn
ongunstig klimaat niet gebracht wat het
—

—

hoewel het weer
Duitschland echter
koloniale mogendheid wenschte te worden
heeft den laatsten tijd niet veel
belangstelling getoond voor de oude koloniën in het Verre Oosten. Wel echter voor
die In Afrika. Geheel onbegrijpelijk is dit
niet. In de eerste plaats kunnen grondnaar
stoffen uit Afrika
veel sneller
Duitschland worden overgebracht dan uit
het Verre Oosten. In de tweede plaats zal
Duitschland de'koloniën in Afrika gemakkelijker kunnen verdedigen dan die
ver weg in den Pacific. Ten slotte zullen
de Aziatische koloniën der Westersche
mogendheden den eersten inzet vormen bij
de onafwendbaar naderende „uiteenzetting" tusschen „blank" en „geel".
—

—

Wij zijn vanzelfsprekend in het geheel
niet op de hoogte van de Duitsche koloniale Dlannen, doch het komt ons voor,
dat het meest voor de hand ligt dat
Duitschland en Italië de Engelsche
en
Fransche koloniën en mandaatgebieden in
Afrika zullen verdeelen en Japan de vrije
hand in het Verre Oosten laten. *) Mogen
wij hopen, dat de door onze stamverwanten bewoonde Unie van Zuid-Afrika dan
de onafhankelijkheid zal krijgen!
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ITALIE ECONOMISCH
VRIJWEL ONAFHANKELIJK

De indruk te Moskou van

MET GROOTE KRACHTINSPANNING
IS DIT BEREIKT
Italië heeft zeer hard gewerkt aan de
voedselvoorziening van zijn volk. De
volkskracht werd opgevoerd en daarmede
gepaard ging de verbetering der volkshuishouding.
Kon in het tijdvak van 1880 tot 1885
het Italiaansche volk van 29 millioen niet
gevoed worden met het brood, dat verkregen was uit de eigen grondstoffen, zoodat een invoer noodzakelijk was, in het
tijdvak van 1922 tot 1926 moest nog een
derde van het eigengebiuik worden ingevoerd.
De oogst van heden moet men zien in
het kader van het bovenstaande; invoer
Is niet meer noodig, de' productie
van
eigen bodem is voldoende om het volk
van brood te voorzien. Invoer heeft alleen
plaats, om een voorraad te vormen.
De vischvoorziening is van dien aard,
dat Italië in plaats van afhankelijk te
zijn van den invoer van andere landen,
nu de verzorger is van die landen.
Ongeveer 81 pCt. der grenzen zijn kusten; door de doeltreffende maatregelen,
zooals o.a. de motoriseering van een deel
der visscherijvloot, is Italië tot dit resultaat gekomen.
Doch bovenal heeft de geest en de
kracht van het fascisme, Italië economisch sterk gemaakt. Het huishoudelijke programma vond zijn voorlooper in
de groote oogsten, in de
vruchtbaarmaking der Pontijnsche moerassen en
in de opvoeding tot strijd en arbeid.
Arbeid moet alle nationale krachten
wekken, die zich met de oude ingewortelde voorstellingen van liberalistische
traagheid niet kunnen vereenigen.
De miskenning der Westersche mogendheden van de Italiaansche economische
kracht, vindt, evenals de misrekening van
het werkende Duitschland,
haar oorsprong in het eigen onvermogen om te
handelen zooals de herboren landen.
Trekken wij tusschen Italië en Engeland een vergelijking, dan zien wij, dat
ondanks de Britsche rijkdommen, Italië in
een gunstiger positie verkeert.
Beide landen zijn van het buitenland
afhankelijk, doch
en • wel van overzee
bij Engeland is niets veranderd, Italië
daarentegen is voor ongeveer 93 pCt.
autarkisch geworden, ondanks de gevoeligheid der blokkade. .
Dit is met groote krachtinspanning bereikt. De Italiaansche autarkie is tevens
zoo belangrijk, omdat zij van zeer groot
gewicht is bij een oorlogvoering.

De historis- „■ rede van Mussollrü heeft
In politieke kringen te Moskou een zeer
diepen indruk gemaakt. Het besluit der

—

—

Mussolini's rede

Italiaansche
wordt beschouwd
als het logische ;volg van den strijd, dien
het nieuwe Italië sedert jaren voor zijn
vitale rechten in de Middellandsche Zee
voert. Dat Italië in zijn oorlog thans aan
de zijde van Duitschland treedt, heeft
men te Moskou verwacht, hetgeen den

laatsten tijd ook meermalen in de Russische pers tot uitdrukking ia gebracht.
In politieke kringen verklaart men
voorts dat de Italiaansche deelneming aan
den oorlog en de daarmede gepaard gaande uitbreiding van de krijgsverrlchtingen
tot de Middellandsche Zee de landen in
Zuid-Oost-Europa en in het Naburige
Oosten voor zeer belangrijke beslissingen
plaatsen. Welk gewicht de Sovjet-regeering in dezen toestand aan de betrekkingen riet Italië hecht, blijkt, naar algemeen opgemerkt wordt, uit het eerst gisteren bekend gemaakte besluit, volgens
hetwelk de ambassadeurs te Rome en
Moskou onverwijld hun ambtswerkzaamheden hervatten.

Stroom van vluchtelingen uit
Parijs houdt aan
De correspondent van het Italiaansche
blad „Stampa", die zoo juist uit Parijs
is teruggekeerd, schrijft, dat daar de
meening overhesrscht, dat de Fransche
hoofdstad zal vallen. De uittocht uit de
stad lijkt op een overhaaste vlucht. De
stations,, waarvan de treinen haar het
Zuid-Westen vertrekken, worden letterlijk belegerd. Wie daartoe in de gelegenheid is, verlaat de stad in zijn auto.
Hoewel het militaire commando heeft
bepaald, dat de uittocht verhinderd moet
worden, zoolang geen officieel bevel is
gegeven, wordt de menigte bij de uitgangen der stad steeds grooter. De
politie kan tegen de opdringende massa
geen tegenstand bieden. De „Stampa"
schrijft verder, dat ds vijandigheid tegen
de Italianen reeds vóór de oorlogsverklaring. steeds ernstiger vormen had
aangenomen. Te Parijs zijn tegen talrijke
Italianen handtastelijkheden gepleegd.
Winkels zijn zwaar beschadigd en geplunderd. leders Italiaan, die zich op
straat vertoonde, werd beschouwd als lid
van de geheimzinnige „vijfde colonne".

Verplaatsing van de
Rede van Reynaud:
Fransche ministeriën
Fronkrijks wil om te
PARIJS, 10 Juni (D.N.8.).
Het
vechten is onwrikbaar ministerie
van voorlichting deelt mede:
.

—

Minister-president Reynaud heeft, nadat bekend was gemaakt, dat Italië aan
den oorlog zal deelnemen, over de radio
een rede gehouden, waarin hij zeide, dat
de Fransche legers na het nieuwe Duitsche
offensief zijn begonnen terug te trekken.
Frankrijks wil om te vechten is onwrikbaar.
Thans heeft Mussolini Frankrijk en
Engeland den oorlog verklaard. Frankrijk
heeft hierover niets te zeggen.
Reynaud verklaarde vervolgens, dat
men de vraagstukken, welke tusschen
Frankrijk en tlalië hangende zijn, door
onderhandeling had kunnen regelen.
Om 24 uur, zoo besloot hij, zullen de
vijandelijkheden beginnen, vooral in de
Middellandsche Zee. De geallieerden zijn
daar nog sterker dan ergens anders. De
wereld zal spoedig tot het besef komen,
dat moreele krachten ook krachten zijn.
Frankrijk kan niet sterven.

VDLKenVADERLAHD
Ter verduidelijking volgt hieronder een
verklaring der mandaten:
Mandaat A.: Gebieden welke als onworden
afhankelijke naties voorloopig
erkend, onder voorwaarde, dat het bestuur
geleid wordt door een mandataris tot zij
op zichzelf komen te staan. (Die komen
in Afrika niet voor.)
Mandaat B.: De mandataris bestuurt
vrijheid
zelf het gebied, waarborgende
van geweten en godsdienst, verbiedende
slavenhandel en sterken drank, het oprichten van militaire steunpunten, gelijkheid in handel en verkeer waarborgende
van alle leden van den Bond.
Mandaat C: Tengevolge van geringe
dichtheid van bevolking en verwijderde
worden
ligging van beschavingscentra,
deze mandaten bestuurd onder de wetten
van den mandataris, als Integreerend deel
van diens gebied.
Uit het Verre Oosten werd Inmiddels gemeld, dat Japan zich voor een nieuwen situatie zag geplaatst.
De oorzaak hiervan zou zijn, dat, volberichten,
gens Engelsche en Fransche
eenheden van de Westelijke mogendheden
voet aan land hebben gezet op de voornaamste eilanden van Nederlandsch
West-Indië, namelijk op Curacao en
Aruba.
In Japan beschouwt men deze daad als
Indruischend tegen de verzekering van de
thans te Londen vertoevende Nederlandelk
sche „regeering", dat ten stelligste
voorstel van derde mogendheden, dat zou
uitloopen op een voorbehoedende occupatie van Nederlandsche bezittingen, van de
hand gewezen zou worden.
•)

Geen geheime Lagerhuiszitting
Frankrijk en Italië hangende zijn, door
te weten, dat in verband met de jongste
ontwikkeling van den toestand, In het
bijzonder Italië's intrede in den oorlog,
vandaag' geen geheime zitting van het
Lagerhuis zal worden gehouden.

VAN HET JOURNALISTIEKE
SLAGVELD
folklore
tal
volksbezif, derf in de
van
stieken van ons Jand is belichaamd, is reeds geruimen tijd geleden begonnen. Het is zeker niet uit-

van

ECHT GEMEEND?

sluitend wetenschappelijke

„De Nederlander" schrijft over „Krachtbronnen onzer beschaving" en zegt:
„Wanneer wij in deze dagen zoeten naar de krachten, waardoor ons
volksbestaan wordt gevoed, doen wij
zeker goed ons te wenden tot de rijkdommen van ons roemrijk vezleden.
Onze nationale figuren moeten voor
ons Jeven. Indien ei één ding noodig
is dan is het dit, dat zij ook voor de
groote massa van ons volk voor 't
eezst of opnieuw tof levende werkelijkheid worden gemaakt.
Daarnevens zullen wij er ons dan
evenwel tevens meer en meer van bewust moeten zijnt dat de wezenkernen
van ons volksbestaan bewaard liggen
niet in de stad, niet bij de intellectueelen, maar bij het volk, dat nog
geworteld is in een omgeving, rijk
aan traditie, dat is opgegroeid in oude
gebruiken en levensgewoonten, dat
bovenal nog heelt vastgehouden aan
hef geloof der vaderen. De kuituur der
groote stad vormt een bedreiging van
ons volkskarakter en van onze volkskracht. Op hef land en in onze kleinere bevolkingscentra liggen de reserves, waaruit wij nu en straks zullen hebben te putten.
Dit is geen nieuw inzicht.
0«j g'uK»»

v<2n {jo>

oude

tastbare

zin geweest, welke tot dit onderzoek heett

aangedreven, maar evenzeer het besef, dat het langs dezen weg mogelijk
moest zijn de oerirachfen der Nederlandsche cultuur nader te komen.
Daarnevens heeft in de laatste jaren meer dan een beweging getracht
de beschaving van het boerenland
tot versterking van de Nederlandsche

volkskracht vruchtbaar te maken. De
gedachte was, dat door de samenwerking der volksgroepen, den boerenstand daaronder begrepen, frissche
sappen aan den ouden Nederlandschen stam konden worden toegevoegd. De veranderde omstandigheden mogen niet leiden tot opschorting
van deze vormen van activiteit."
Dat klinkt allemaal heel mooi, maar
met een beetje folklore en wat dierbaarheden over het platteland, dat nog aan
„het gelooi der vaderen" vasthoudt,
komt men er niet. Die lof van „het geloof der vaderen" vooral klinkt verdacht
uit dezen conservatieven mond; „De Nederlander" verwacht blijkbaar, dat het
platteland bereid zal zijn het karretje der
reactie in Nederland te trekken voor de
regenten, die hun einde voelen naderen.
ïs „De Nederlander" bereid ernst te
maken met den slagzin „Boerenland in
boerenhand?" Is hei blad baraicL dan

Het opperbevel heeft de ministeriën uitgenoodigd, over te gaan tot verplaatsing
naar d 3 provincie in overeenstemming
met de vastgestelde plannen. Deze verplaatsing is reeds geschied. Minister-president Reynaud heeft zich naar • het leger
begeven.
OOK DE PARIJSCHE BEURS NAAR
ELDERS VERPLAATST

De Fransche regeering heeft in verband met de „bestaande omstandigheden" besloten de Parjjsche beurs naar
de provincie te verplaatsen.

Italiaansche tankbooten
in Mexicaansche havens
Een groot aantal Italiaansche tankboo-

ten heeft een toevlucht gezocht In havens
van de Golf van Mexico. Het Italiaansche
tankschip „Fede" (7884 ton) met een
lading ruwe olie voor Napels heeft op
radioinstructies de wijk genomen in Tampico. Vier andere tankschepen hebben,
naar men gelooft, opdracht gekregen neutrale havens binnen te loopen. Vier groote
Duitsche schepen, waaronder de mailboot
„Crinoco" vertoeven te Puerto Mexico.

NEDERLANDERS TE RERLIJN
Men ziet in hen geen vijanden
Men schrijft ons uit Berlijn:
Voor ons Nederlanders te Berlijn is er
sedert 10 Mei weinig veranderd. Natuurlijk heerschte de eerste dagen zenuwachtigheid en spanning. Nadat het Nederlandsche leger zich had overgegeven,
kwam de kalmte hier spoedig terug.
Thans verrichten alle Nederlanders weer
hun oude bezigheden, alsof er niets gebeurd was. Van economische moeilijkheden voor de Nederlanders hebben wij
niets gehoord. Vele Nederlanders loopen
met het rood-wit-blauwe of oranjeblanje-bleu op de borst; er is geen Duitscher, die er aanstoot aan neemt. Men
ziet hier in de Nederlanders n.l. geen
vijanden. Terwijl aan den anderen kant
de Nederlanders alhier in de Duitschers
onmogelijk vijanden kunnen zien. De
meeste landgenooten zijn overigens met
Duitsche vrouwen gehuwd.
In de Duitsche bladen zijn de laatste
dagen talrijke opstellen over Nederland
en Vlaanderen verschenen, die alle van
groote waardeering voor het Nederlandsche volk getuigen. De Duitsche ambtelijke vaststelling, dat het Nederlandsche
leger niet alleen moedig maar ook ridderlijk gevochten heeft, is voor de Nederlanders alhier een genoegdoening en komt
hun positie ten goede.

AL TE HARDLEERSCH
„Het Vaderland" schreef dezer dagen:
„Te velen meenen nog, dat na de
crisis, die we thans doormaken, onze
gewone politieke en economische
werkzaamheden . weer opgenomen
kunnen worden. Zij, die echter in dezen tijd niets vergeten en niets geleerd zullen hebben, zuilen bedrogen

uitkomen.
Er is, zooals de driestarschrijver in
de Standaard het dezer dagen uitdrukte, een worsteling gaande tusschen twee staatkundige opvattingen
en de maatschappelijke structuur der
volken staat bloot aan hevige stooten.

Financieel, economisch, sociaal en
cultureel wankelt het oude en niemand weef wat er van zal blijven
staan en nog minder wat de plaats
zal innemen van datgene, wat verdwijnen gaat
Dit laatste achten wij niet geheel
juist, want men ziet wel degelijk aan
den horizon afteekenen, welke dingen
komende zijn, al staat ook nog niet
alles vast. We hopen daar dezer dagen op terug te komen. Maar juist is
de opmerking van den schrijver, dat
btt i»v«nd geslacht eigenlijk zoo wei-

Die „ridderlijke”

Engelschen

Het nationalistische Noorweegsche
dagblad „Fritt Folk" vergelijkt in een artikel, dat getiteld is „Engeland hoont het
Noorweegsche Volk", het optreden van
de Duitschers met de gedragingen van
de Engelsche luchtmacht. Toen de Duitvoorbeeld Oslo ingenomen
schers
De postverbinding met Nederland hadden, bij
was er in die stad hoegenaamd
heeft practisch sedert 5 Mei stil gestaan.
De meeste brieven, van 5 tot 9 Mei van geen schade aangericht geworden, nietgeboden
hier naar Nederland gezonden, kwamen tegenstaandewaserte tegenstand
aan
werd.
Zulks
danken
den goeomstreeks half Mei te Berlijn terug met
aan
de
manoeusuperieure
den
en
wil
den stempel ..Postverkehr eingestellt".
Omstreeks 20 Mei werden intusschen vreerkunst van de Duitsche vliegers. De
reeds briefkaarten uit Nederland ontvan- Engelschen waren geheel anders tewerk
gen; zij waren meest uit de Oostelijke gegaan, toen zij, gehoor gevend aan de
in Frankrijk heerschende slechte stemprovinciën afkomstig. Brieven uit de zeeming,
bij nacht boven Oslo waren koprovinciën werden nog weinig ontvangen.
men
opdoemen,
zoogenaamd om het
Natuurlijk zijn de Nederlanders in de
te
bombardeeren.
In werkelijkvliegveld
Duitsche hoofdstad thans zeer belang
hoog
gevlogen,
heid
hadden
zoo
dat
zij
voor
stellend
hun familie in hun vaderzij hun doel stellig niet hadden kunnen
land; vele landgenooten hebben ons verzocht, hun vrienden in Nederland langs onderscheiden, vooral niet in donker. In
dezen weg te willen meededen, dat het stede van militaire doelwitten te treffen,
ons aan de boorden van de Spree goed hadden de onverantwoordelijke Engelgaat; zij laten hun vrienden in Nederland sche vliegers hun bommen op de huizen
van de burgerbevolking laten neerplofhartelijk groeten.
fen. Uitsluitend aan het waakzame en
uiterst doelmatige ingrijpen van de DuitWij spraken dezer dagen met een Nesche flaks was het te danken geweest,
derlandschen karosserie- en zadelmaker, dat een grootere schade voor de burgerij
die thans in den automobielhandel werkverhoed werd. Het genoemde blad gaat
zaam is. Hij bezit te Berlijn een hersteldan voort: „Ziehier in werkelijkheid de
plaats voor automobielen. Sedert 1932 oorlogvoering van de ridderlijke Engelwoont hij hier.
de gevluchte vroe„Den vorigen oorlog", aldus onze schen". Aangaande
gere Noorweegsche regeering schrijft
zegsman, „zat ik in Engeland; onwillehet blad: „De groote massa van het
keurig maak ik nu vergelijkingen. Ik wil Noorweegsche volk gevoelt voor die „retrachten, mijn herstelplaats verder te leigeering" niets anders dan de grootste
den. Ik denk, dat het gaan zal. De over- verachting, omdat zij er niet voor terugheid heeft er niets tegen. In het algemeen gedeinsd is, het leven van onschuldige
kan ik zeggen, dat wij hier de voor- en en dappere burgers
voor haar oogmernadeelen van den oorlog niet anders
op te offeren!"
ken
ondervinden dan de Duitschers. Wij hebben ooA: onze levensmiddelenkaarten noodig; wij krijgen niet meer en ook niet
minder bonnetjes. In het economisch De
leven en sociaal gebied wordt evenmin
van het Duitsche volk
onderscheid tusschen Nederlanders en
Duitschers gemaakt. Dat was in Londen
Volgens de meening van vooraanstaande
destijds anders. Toen de wereldoorlog
en medici zal het Duitsche volk
geleerden
uitbrak, heerschte daar een stemming
oorlog,
wat de gezondheid en het bedeze
tegen alle buitenlanders en alles, wat buivolkingsbeleid aangaat, heel wat beter
*

•

•

gezondheidstoestand

U hoeft een Nederlander niet te
„INVITEEREN"; als u hem „UITNOODIGT", komt hij ook wel!

(Reuter)

landarbeid weer loonend te maken? En
bovenal: erkent het blad, dat de volkskracht van ons volk gebonden is aan het
Germaansche bloed en aanvaardt het de
lessen, die de rassenkunde en rassengeschiedenis ons geven?
Laat het blad die drie vragen eens
duidelijk, beantwoorden. Want daaraan
kan men nagaan, of het al of niet gemeend is, wat het blad schrijft en waar
het eigenlijk heen wil!

tenlandsch was. Men zag overal spion,
nen! Ik had toen in Londen een heratelplaats voor auto's. In iedere straat
mocht er ten hoogste één zijn. Maar al
in September 1914 ging zich een concurrent juist tegenover mij vestigen. Toen ik
mijn beklag er over indiende, was het
antwoord, dat dit voorschrift voor „foreigners" (vreemdelingen) niet gold. Dit
is het verschil tusschen de Engelschen
en de Duitschers: de Engelschman blijft
een eilandbewoner en is in den grond
van zijn hart vijand van de buitenlanders;
de Duitschers is op dit gebied gemoedelijker, laat met zich praten, en
heeft
in den Nederlander nooit een echten
buitenlander gezien. En zoo vrees ik niet.
dat ik zakelijke moeilijkheden zal ondervinden".

nig merkt van het feit, dat het midden
in een omwentelingsperiode staat. Dit
moge velen aangename hoop geven
op den terugkeer van veel, dat zij in
den achter ons liggenden tijd moesten achterlaten, wij achten het noodlottig, als het bewustzijn niet mocht
doordringen, dat wij aan een geheel
nieuwe toekomst zullen moeten werken. En dat zonder verwijl. Het tempo
van dezen tijd duldt geen uitstel."

Dit schijnt nog niet doorgedrongen te
zijn tot den bejaarden hoofdredacteur
van „De Volkskrant", die het eene reactionaire hoofdartikel na het ander in zijn
blad schrijft ten betooge, dat alles bij
het oude moet blijven en b.v. in zijn blad
van 8

Juni zegt:

„Zeker, het is mooi en goed in omstandigheden ais de huidige meer
naar hetgeen vereenigd dan verdeelt
te streven, doch principieele tegenstellingen wischt men niet uit.
En een principieele tegenstelling is
er toch ongetwijfeld tusschen het democratische regeeringsstelsel tot heden
sommigen schijnen reeds voor
en
hef woord op de vlucht te slaan
het nationaal-socialistische, dat nu
zijn uur en zijn dag gekomen acht.
De Duitsche bezetter zelf waarborgt
ons het behoud onzer politieke, van
de zijne afwijkende, inzichten.
Welke reden kan er dan zijn, een
concessie te doen en onze eigen opvattingen te verloochenen?"
—

—

Wij raden „De Volkskrant" aan naar
een nieuwen hoofdredacteur te zoeken.
Want zelfs „De Maasbode" begrijpt vandaag den dag dat het verleden niet terugkeert
en dat zegt wat!
—

kunnen doorstaan dan zijn tegenstanders,
vooral omdat het ten opzichte van de biologische volkskracht een grooten voorsprong heeft op de volken in het Westen
van Europa. Engeland en Frankrijk kunnen een tweede aderlating zooals den
wereldoorlog niet verduren. In Duitschland, waar het geboortecijfer sedert een
jaar of zeven sterk gestegen is, doet zich 't
gevaar in mindere mate voor. Het aantal geboorten heeft in Duitschland in
1939 1.6 millioen uitgemaakt of 1 millioen
meer dan in Frankrijk. Sedert 1933 zijn er
2V4 millioen meer kinderen geboren, dan
men op basis van de cijfers voor 1933 en
de daaraan voorafgaande jaren mocht
aannemen. De kinderen zijn over het geheel genomen ook gezonder geworden,
hetgeen niet in laatste plaats te danken is
aan de bemoeiingen van den volksgezondheidsdienst, aan het geneeskundig toezicht op de scholen, aan het hygiënisch
streven op elk terrein en aan het beoefenen van sport. De zuigelingensterfte tó
teruggeloopen. Uit den aard der zaak
in Duitschland
brengt de oorlog ook
stoornissen teweeg in de ontwikkeling van
het bevolkingsbeleid. Terwijl men evenhet eerste Jaar
wel bij voorbeeld in 1914
van den wereldoorlog
een grooten
achteruitgang in het sluiten van huwelijken moest waarnemen heeft in de eerste
maanden van den huldigen oorlog een
aandrang om te trouwen ingezet, die belooft te beantwoorden aan het streven de
regeering op het gebied van het bevolkingsbeleid. De sterfte onder de zuigelingen en de andere kinderziekten zijn er
net erger op geworden; evenmin heeft
men voedingsstoornissen of andere nadeelen kunnen constateeren. Alle ernstige en
kanker,
veel voorkomende kwalen
tuberculose en geslachtsziekten
worden met overleg en doortastendheid en
derhalve met goed gevolg bestreden. Vooral de gevallen van tbc zijn er in de laatste
jaren in niet onaanzienlijke mate op ver'
minderd. Frequenter is uitsluitend de
diphterie geworden, die in de jaren 1925
tot 1937 eèn gelijkmatig stijgende kromme
lijn te zien heeft gegeven. Sedert 1937
aldus hopen de medici —de
schijnt
kracht van de diphteriegolf gebroken *•
zijn, hetgeen o.a. te danken zal zijn aan de
voorbehoedende inentingen, waartoe °P
steeds grootere schaal werd overgegaan.
Over het geheel genomen is dus de te
zondheldstoestand van het Duitsche volï
tijdens den oorlog tevredentellend *•
—

—

—

—

—

'

noemen.
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HET NATIONALE DAGBLAD

Mussolini spreekt
Strijden te land, ter zee en in de lucht, zwarthemden der revolutie en der
legioenen, mannen en vrouwen van Italië, van het rijk en van het koninkrijk
Albanië, luistert.
Het uur, dat door het noodlot aangegeven is, staat in den hemel
van ons vaderland (geestdriftig gejuich). Het is het uur der onherroepelijke
jjeslissingen. De oorlogsverklaring is reeds ter hand gesteld aan de ambassadeurs van Engeland en Frankrijk (wederom ontzaglijk gejuich).
Wij trekken ten oorlog tegen de plutocratische en reactionaire democratieën van het Westen, die te allen tijde de ontplooiing van het Italiaansche
volk hebben belemmerd en vaak zelfs zijn bestaan hebben bedreigd.

Het voorspel

Ce gebeurtenissen der allerjongste ge-

samengevat

In deze woorden: halve beloften, steeds
dreigementen, chantages en tenslotte als
bekroning van dit bouwwerk het verachtelijke beleg door de 52 staten van den

volkenbond.

Ons geweten is volkomen rustig. Met
n is de geheele wereld getuige dat het
Italië van den pijlenbundel heeft gedaan, hetgeen menschelijk mogelijk was,
om dén storm te vermijden, die Europa
teistert.
Maar alles was vergeéfsch. Het zou voldoende geweest zijn de verdragen te
herzien om ze aan te passen aan de vitale eischen van het leven der volkeren en
ie niet te beschouwen als voor eeuwig
onaanraakbaar. Het zou voldoende geweest zijn niet te volharden in de politiek der garanties, die vooral doodelijk
zijn gebleken voor al degenen, die ze
hebben aanvaard. Het zou voldoende geweest zijn het voorstel, dat de Führer in
October j.l. deed, toen de Poolsche veldtocht een einde nam, niet van de hand
te wijzen. Maar dat alles behoort tot het
verleden.
Wij zijn thans vastbesloten het hoofd
te bieden aan alle gevaren en offers van
den oorlog. Een volk is niet waarlijk

DAG DER MARINE

ROME, 10 Juni (D.N3.).
De dag der
marine is In alle garnizoenen In Italië
en In het imperium met plechtigheden
van militairen aard gevierd. In de
hoofdstad, die rijk met vlaggen was getooid, begaven alle admiraals, die zich
op het oogenblik in Rome bevinden, met
groot-admiraal Thaon di Revel en den
staats-secretaris van het ministerie van
marine, admiraal Cavagnari, aan het
hoofd naar het nationale gedenkteeken
op het Piazza Venezia, waar admiraal
Cavagnari een lauwerkrans legde op het
graf van den onbekenden soldaat.
De pers publiceert in groot opgemaakte kolommen lange artikelen over de
marine, welker moderne constructie zij
in het licht stelt. De bladen wijzen er'
verder op, dat Italië thans zes slagschepen bezit, 22 kruisers, 60 torpedobootjagers en torpedobooten, 117 duikbooten
en een groot aantal motortorpedobooten.
—

De „Messaggero" en de „Popoio di
Roma" karakteriseeren den marinedag met het opschrift „Aan den vooravond der beslissing'*.
De „Messaggero" schrijft: De maat
is vol. Het Italiaansche volk zal den
scherpsten oorlog voeren tegen de
demoplutocratieën
van Londen en
Parijs.

„ITALIë VERBREEKT DE KETENEN”
10 Juni (D.N.8.).
In een
extra-editie geeft de „Tevere" «jnder het
opschrift „Italië verbreekt de ketenen,
waarmede men het wil verstikken"
welk opschrift de halve frontpagina vult
te verstaan, dat buitengewone dingen
en beslissingen onmiddellijk zijn te verROME,

—

—

—

wachten.

Va n af de vroege middaguren wor-

groot, wanneer het zijn verplichtingen
niet als heilig beschouwt en wanneer het
zich onttrekt aan de opperste beproevingen, die beslissen over den loop der geschiedenis (geweldig gejuich uit de menigte).
Wij nemen de wapens op ter verdediging, na het probleem der vastelandsgrenzen te.hebben opgelost, van onze
zeegrenzen. Wij willen de territoriale en
militaire ketenen verbreken, die ons in
onze zee verstikken, want een volk van
45 millioen inwoners is niet waarlijk vrij,
wanneer het geen vrijen weg naar den

Oceaan heeft.

Deze reusachtige worsteling is slechts

een

phase in de logische ontwikkeling van
o«u* revolutie. Het is de strijd der arme
volkeren, die rijk zijn aan arbeidskracht
tegen de uitbuiters, die verwoed het monopolie vasthouden van alle rijkdom en
»Ue goud der aarde. Het is de strijd van
vruchtbare en jonge volkeren tegen de
onvruchtbare volkeren, die het verval
nabij zijn. Het is de strijd tusschen twee
eeuwen en twee gedachten.
Nu de teerling is geworpen en onze wil
de bruggen achter ons heeft verbrand,
verklaar ik plechtig, dat Italië niet het
voornemen heeft andere volkeren, die aan
Italië ter zee en te land grenzen, in het
conflict mee te sleepen. Mogen Zwitserland, Zuid-Slavië, Turkije, Egypte en
Griekenland acte nemen van deze woor-

den.
Tijdens een heugelijke bijeenkomst te
Berlijn, heb ik gezegd, dat men, volgens
de wet der fascistische moraal, wanneer
men een vriend heeft, met hem optrekt
tot het einde (gejuich der menschenmenigte voor Hitler). Wij hebben dat gedaan en wij zullen dit doen met Duitsch..

land, met zijn volk en met zijn zegevierende strijdkrachten. Aan den vooravond
van deze gebeurtenis van historische
strekking richten wij onze gedachten
n acrr Z.M. den Koning-Keizer (geweldig
gejuich voor den souvereln, wederom
gejuich voor den Führer).

Het proletarische en fascistische Italië
staat voor de derde maal recht, krachtig,
'rotsen en eensgezind, zooals het nog
n °oit geweest is.
Er is maar één wachtwoord, categorisch en bindend voor ieder**«.
Dat woord, doet reeds de ronde en
ïet de harten
in vlam vanaf de Alpen tot
**n den Indischen Oceaan: overwinnen.

(Toejuichingen.» En wij zullen overwinnen
on eindelijk een lange periode van vrede
>

Jjet rechtvaardigheid
"alië,

te schenken

aan

aan Europa, aan de wereld.
Volk van Italië
zoo eindigde de Duce
T* te wapen. (De menigte schreeuwt ja,
—

»>

toon je hardnekkigheid

(de

menigte:
ja), j e
(hetzelfde antwoord), je
a Pperheid. moed
(De menigte roept voor de
aatsle maal: „ja") en brengt een geest'"tige hulde, die langen tijd voortduurt,
**n den Duce.
*'*•

den, naar het blad mededeelt, in geheel
Rome
groote biljetten aangeplakt,
waarop onder bovengenoemd opschrift
een Italiaansche soldaat is voorgesteld,
die zich met zijn krachtige gestalte opricht om een zwaar drukkenden keten
te verbreken.
De aanplakbiljetten hebben terstond
de aandacht der bevolking gewekt. In
dichte groepen staan de menschen voor
deze „veelzeggende prent", die een duidelijk en krachtig symbool vormt van
een historisch uur voor Italië en een

beslisisng, die door alle Italianen wordt
genomen.
BETOOGING DER FASCISTISCHE
PARTIJ
Om 17 uur is hedenmiddag een groote
betooging der fascistische partij op het
Piazza Venezia georganiseerd, waarbij,
naar men algemeen aanneemt, Mussolini
om 18 uur zal spreken.
HET HISTORISCHE OOGENBLIK
De aanROME, 10 Juni (Stcfani).
kondiging;, dat de Duce hedenavond om
18 uur Italiaansche tijd zou spreken
van het balkon van het Palazzo Venezia verspreidde xich als een loopend
vuur en electriseerde niet alleen Rome,
maar geheel Italië.
In alle steden, gemeenten en dorpen
stroomden de menschen op de pleinen
samen om te luisteren naar de woorden
van den Duce, die per radio zouden worden uitgezonden. In het begin van den
middag werd in geheel Rome spontaan
de* vlag uitgestoken. Groote menigten
fascisten en burgers begonnen naar het
Palazzo Venezia, dat in zonlicht gebaad
lag, te stroomen. Een vurige geestdrift
bezielde de massa voor wie het wachten
op dit historisch oogenblik iedere seconde
meer spanning kreeg. Op alle pleinen, in
de fascistische huizen, in bars en café's,
overal waren
luidsprekers opgesteld,
waaruit al de fascistische liederen én
militaire marsenen weerklonken.
Om 17 uur waren het Piazza Venezia
en de omringende straten reeds geheel
met menschen gevuld. Boven hen wapperden vlaggen en weerklonk muziek.
Alle winkels waren in het begin van den
middag gesloten om den bedienden gelegenheid te geven deel te nemen aan de
geweldige betooging. .Telkens weerklonk
geestdriftig gejuich op het groote plein.
Precies om 18 uur verscheen Mussolini
op het balkon van het Palazzo Venezia, begroet dpor ontzaglijk gejuich uit de
menschenzee, die op het plein en in alle
straten opeengepakt stond.
—

Groote successen

Britsch-Fransche machtsposities. Over
het geheele front wordt de eindstrijd
gevoerd.

Aan ons zal de overwinning zjjn.
JAPANSCIIE PERS: EEN BESLISSENDE
FACTOR IN DEN EUROPEESCHEN

OORLOG
De totale indruk in Tokio van de Itallaansche oorlogsverklaring is, dat het
politieke en militaire zwaartepunt steeds
meer overhelt naar de as Rome-Berlijn.
Militaire kringen spreken van een beslissenden factor in den Europeeschen
oorlog en rekenen op de mogelijkheid,
dat Italië in een snellen aanval de geallieerde strijdkrachten in de Middellandsche Zee door gebruik te maken van
duikbooten, snelle motorbooten en vliegtuigen vernietigd.

DE INDRUK IN DEN AMERIKAANSCHEN SENAAT

WASHINGTON, 11 Juni (D.N.8.).
Het bericht over de deelneming van Italië
aan den oorlog heeft in den senaat
groote opwinding veroorzaakt. De democratische senator Lee
verklaarde: Dit
beteekent het einde voor Frankrijk, want
hoe lang kan Frankrijk het thans nog
uithouden. De democratische senator
Clark zeide: De Vereenigde Staten kunnen aan den toestand niets veranderen.
—

Het werk der Duitsche

pantserdivisies

bij Duitschen opmarsen

in Frankrijk

HOOFDKWARTIER van den Führer,
10 Juni (D.N.8.)
Het Opperbevel
van de Weermacht maakt bekend:
Onze over een breedte van 350 kilometer begonnen operaties hebben in
de richting van den benedenloop van
de Seine en Marne alsmede in de
Champagne het voorgenomen en ver
wachte verloop. Reeds zijn groote
successen behaald en nog grootere
successen zijn op komst. Alle vijande—

lijke tegenaanvallen, ook daar waar
zij met gepantserde gevechtswagens
ondernomen werden, zijn mislukt. Op
verscheidene plaatsen is de strijd in
een achtervolging overgegaan. Duitsche vliegereenheden van alle wapenen ondersteunden het optreden van
het leger met sterke strijdkrachten
aan den benedenloop van de Seine
en in de Champagne. Rondom Reims

werden stafkwartieren, barakkenkampen, troepenconcentraties,
veldstellingen, vestingwerken, batterijen en
marschcolonnes, aan de benedenSeine verkeerswerken, wegen alsmede
achterwaartsche troepenbewegingen
met groot succes aangevallen.

In hun commentaren wijzen de bladen

erop, dat Italië uit eigen vrijen wil, zonder dat Duitschland erop heeft aangedrongen, het besluit tot deelneming aan
den oorlog tegen den gemeenschappelijken
vjjand genomen heeft, een feit, dat de
waarde van dit besluit in de oogen van
het Duitsche volk slechts nog grooter
maakt.
De „Berliner Boersen-Zeltung" gaat op
het ontstaan van den oorlog in en schrijft,
dat beide volkeren in dezelfde positie verkeerden en voor dezelfde noodzakelijkheid
stonden de erkenning van hun levensrechten af te dwingen. De neutraliteit die Italië tot dusver in acht heeft .genomen, is
Duitschland van het grootste 'nut geweest,
daar de houding van Italië, den vn'and
dwong, aanzienlijke strijdkrachten te land,
ter zee en in de lucht in de nabijheid van
Italië te concentreeren.
Führer en Duce hebben den oorlog in
het Westen niet gewild, schrijft de „Deutsche Allgemeine Zeitung". Mussollni heeft
er nog eens aan herinnerd, dat ons geweten rustig is en dat Engeland en Frankrijk de voorstellen van den Führer na
afloop van den Poolschen veldtocht hebben afgewezen. Ook de Führer heeft niet
vergeten, hoe elk aanbod tot een vreedzame regeling voor en na het begin van
den oorlog door de plutocratieën werd
afgewezen. Het roemvolle Duitsche leger
voert in Frankrijk den eindstrijd.
De soldaten van den Duce betuigen
thans hun wapenbroederschap. Wat
van de democratieën aan beide zijden
van het Kanaal is overgebleven, beeft
op z\jn grondvesten. In de Middellandsche Zee begint dezelfde strijd tegen de

De havens en kaden van Cherbourg
en Le Havre werden met bommen van
alle kalibers bestookt. Schepen in deze
havens alsmede op de beneden-Seine
werden getroffen, en talrijke andere
schepen door bomtreffers beschadigd.
Een transportvaartuig van 5.000 ton
werd in brand geschoten en vernield.
Ten Noorden van Harstadt kreeg
een koopvaardijschip van 8.000 ton
een zwaren bomtreffer, waarop een
hevige ontploffing volgde.
Een

van

een

verre reis

terug-

keerende duikboot onder bevel van
den luitenant-kapitein Oehrn meldt
het tot zinken brengen van 43.000
brutp registerton vijandelijke scheepsruimte.
Vijandelijke vliegtuigen vlogen vannacht wederom Noord- en WestDuitschland binnen en veroorzaakten
door het lukrake uitwerpen van bommen op sommige plaatsen schade aan
terreinen en gebouwen. Een vijandelijk vliegtuig werd door het luchtdoelgeschut neergehaald. De totale verliezen van den vijand in de lucht bedroegen gisteren 91 vliegtuigen. Daarvan werden er in luchtgevechten 68,
door luchtdoelgeschut 14 neergehaald.
De overigen werden op den grond
vernield. Vijf eigen vliegtuigen
worden vermist.

Werkzaamheden der
Diplomatie
De Letlandsche minister van Oorlog,
generaal Berkys, heeft na een bezoek van
acht dagen, Moskou verlaten.
è

De Litausche minister van Buitenlandsche Zaken, Urbsys, is met een extra vliegtuig op het vliegveld van Moskou aange-

komen.

•

•
.

De nieuw benoemde Engelsche ambassadeur, sir Stafford Crlpps, wordt hedenmiddag te Moskou verwacht.

Telegram van

Slowaakschen president
aan Italiaanschen koning

HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ
's-Grnvenhage, 11 Juni.
ƒ15.000: 22060
De Slowaaksche president, dr. Tisö, heeft
f 1.000: 9062 14542 15632 16735 den koning-keizer van Italië het volgende
ƒ
400: 4388 10987 14208 14588 telegram doen toekomen:
„Op den historischen dag, waarop het
14927 23440
Itallaansche
met de wapenen in de
f 200: 2255 9350 9461 11395 hand het rechtvolkopelscht,
dat het toekomt,
14450 19546 19687 20786
zijn de Slowaken, die reeds altijd vol be21983
wondering en medeleven de ontwikkeling
ƒ
100: 1449 3771 4943 6487 van het fascistische
Italië hebben gevolgd,
7866 8273 9150 10121 van ganscher harte aan
de zijde van Italië.
10982 11246 13165 14187 Zij gelooven vast aan zijn rechtvaardige
17098 19856 21881 22244 overwinning"

MEN DRIJFT EEN WIG IN DE
VIJANDELIJKE LINIE

Pantserdivisies breken een gang door den
vijand heen, zoo wordt gezegd in een door
het D.N.B. ontvangen frontbericht, dat als
volgt een beschrijving geeft van den opmarsen van een pantserdivisie.
Er zijn pas drie dagen verstreken, sedert de pantserwagens den overgang over
de Somme veroverden Reeds staan wij tusschen Somme en Seine om den vijand bij
de poging zich te onttrekken aan de afsnoering tot den strijd te dwingen en te
vernietigen.
De gang, die de pantserwagens door den
vijand heen breken, is vaak slechts enkele
kilometers breed. Rechts en links staat de
vijand. Zulke gangen worden tot een diepte van 10 en meer kilometers door den
vijand heen gedreven, al naar de sterkte
van den vijandelljken tegenstand, de wegversperringen of de mijnenvelden.

Vooraan, bij de zware pantserwagens,
leidt de divisie-commandant zelf de
operaties. De gevechtsopstelling van een

dergelijke pantserdivisie is hoogst gecompliceerd en beschikt over alle technische mogelijkheden. Achter de pantserwagens de beschermingsregimenten,
daarachter de tros der pantserstrijdkrachten, die voortdurend nieuwe munitie en nieuwe brandstof aanvoeren.

Toen wij ver voorbij het doel van den
dag den doorbraak afgedwongen hadden,
parkeerde de tros der afzonderlijke troepen op het vrije veld. Op het bericht, dat
de vijand in dichte colonnes trachtte zich
te onttrekken aan de afsnoering werd de
aanval ook des nachts voortgezet. Zonder
licht ging het verder, over het vrije veld,
over weiden en akkers, over heggen en sloten en in den door de pantserstrijdkrachten geslagen gang marcheerden de trossen, de stacen, de artillerie en het luchtafweergeschut.
Bij het aanbreken van den dag hadden
onze pantserwagens de stellingen bereikt,
van waar zij den vijand onder vuur konden houden op de temgtochtswegen. Dan
zijn ook de trossen genaderd om de strijdende troepen te voorzien van alles, wat
zij noodig hebben. De voertuigen zijn verdekt opgesteld.

Het Duitsche
leger in Frankrijk
rukt op
VOLKOMEN OVERWINNING IN HET
GEBIED VAN NARVIK

BERLIJN, 10 Juni (D.N.8.). Het frontbericht van het D.N.B. luidt als volgt:
De operaties in Frankrijk verloopen
volgens de vastgestelde plannen en succesvol. Over een breedte van rond 350
k.m. rukken de Duitsche legers overal
op, zoowel in de richting van de beneden-Seine en de Marne, als ook in de
Champagne. Zij hebben hierbij niet
slechts allen vijandelijken tegenstand
gebroken, doch ook tegenaanvallen, die
ten deele door*-pantsertroepen gesteund
werden, met succes afgeslagen.
Bijzondere aandacht verdient de volkomen Dultsche overwinning in het gebied van Narvik Ofschoon de vijandelijke formaties in welker rijen zich ook
de zesde Noorsche divisie bevond, nog
kort geleden er in geslaagd waren, de
stad Narvik binnen te dringen, bleven de
Duitsche troepen, die in aantal verreweg
de mindere waren, toch meester over de
heuvels en daardoor tevens over den
geheelen ertsspoorweg. De bergjagers
hebben den tegenstanders voortdurend
ernstige verliezen toegebracht, terwijl de
eigen verliezen binnen verbazend lage
grenzen bleven..De prestatie van deze
troepen is des te opmerkelijker, daar zij
in tegenstelling. tot de Britsch-Fransche
formaties geen aanvoeren van overzee
konden krijgen, doch uitsluitend aangewezen waren op het luchtvervoer, dat in
verband met de lengte der toevoerwegen
en de zeer moeilijke atmosferische omstandigheden slechts ravitailleering in
zeer beperkten omvang toeliet. Desondanks zijn de bergtroepen, tezamen met
de aan land gegane bemanning der torpedojagers van de marine en met krachtdadlgen steun van eenheden van de
luchtmacht er in geslaagd de hun gestelde militaire
taak volkomen ten
uitvoer te leggen, nl. den ertsspoorweg
van Narvik tegen een Britsch-Franschen
aanval te beschermen."

De positie der Italianen

buiten het vaderland
IN LONDEN

Persstemmen over de
Italiaansche

ONZE AGENTSCHAPPEN ZIJN TELEFONISCH AANGESLOTEN ONDER:
AMERSFOORT
No. 6298
AMSTERDAM
No. 84313
ARNHEM
No. 25450
No.
DELFT
255
DOETINCHEM
No.
979
ENSCHEDE
No. 4398
GORINCHEM
No. 2708
DEN HAAG
No. 330953
No. 12596
HAARLEM
HEERLEN
No. 4914
HENGELO (Ov.)
No.
3182
HILVERSUM
No. 2181 (Laren)
HUIZEN
No. 2181 (Laren
UREN (N.-H.)
No. 2181
ROTTERDAM
No. 37650
UTRECHT
No. 11433 '
IJMUIDEN
No. 5430
ZANDVOORT
No. 2710
-

-

oorlogsverklaring

-

-

ITALIAANSCHE PERS GEESTDRIFTIG
Met geweldige koppen als „De Duce
heeft gesproken", „Oorlog met Engeland
en Frankrijk", „Het wachtwoord voor
allen luidt: zegevieren", „Volk te wapen",
„Het onveranderlijke besluit van Italië,
om aan Duitschlands zijde de wapens
op te vatten tegen de demo-plutocratische kringen van het Westen", zijn de
bladen in extra-oplagen verschenen.
De „Giornale d'ltalia" schrijft:
Het uur heeft geslagen. De Duce heeft
gesproken. De geheele Italiaansche natie
is er zich van bewust, dat haar geschonden rechten slechts door geweld kunnen

-

-

-

LONDEN, 11 Juni (DN.B.).
In Londen en andere Engelsche steden zijn na
het bekend worden van Italië's deelneming aan den oorlog talrijke antlItaliaansche betoogingen gehouden, waar—

bij

Italiaansche winkels

en restaurants

het te verduren hadden en eenlge honderden Italiaansche burgers gearresteerd
werden.

-

-

-

-

-

-

-

ITALIANEN TE HONKONG
GEÏNTERNEERD

SJANGHAI. 11

Juni (DN.B.).

—

De

autoriteiten hebben terstond na de Italiaansche oorlogsverklaring alle in Hongkong wonende Italianen geïnterneerd.

-

-

-

ALLE ITALIANEN OP MALTA

GEARRESTEERD

-

■

LONDEN, 11 Juni (D.N3.).

—

Juni 7940 (Zomermaand)

AANBEVOLEN
DRESSEN

ANTI-ITALIAANSCHE BETOOGINGEN

'

schiedenis kunnen worden

worden hersteld en dat Italië een missie
vervult, die in de as Rome—Berlijn tot
uitdrukking komt. Vergeefs hebben
de
democraten tot het laatste oogenblik gehoopt, dat hèt stalen pact, waarin de belde
groote volkeren hun lot en hun wil vereenigen, plotseling zou falen. Het bondgenootschap tusschen Italië en Dultschland komt nu ook op het slagveld te land,
ter zee en in de lucht op het van tevoren
vastgestelde oogenblik in werking. De Duce
heeft alles gezegd, wat de Italianen en
wat de wereld op dit oogenblik moeten
weten. Op het oogenblik, waarop de Italianen den oorlog Ingaan, zijn zij zich bewust van de verstrekkende en harde taak,
die hen wacht. De Italianen zijn bereid
elke taak te vervullen; zij bezitten de onuitputtelijke kracht tot weerstand en zijn
bereid tot de offers, welke zij door hun
flinkheid en hun bekwaamheid kunnen
dragen.
He Italiaansche volk, dat zich thans
opmaakt om aan de zijde
van het
verbonden Duitsche volk den strijd te
aanvaarden heeft den geest en de kracht
voor den geweldigen opbouwenden arbeid, welke het wacht ter voorbereiding van een gelukkige en groote toekomst In het nieuwe Europa.
De Duitsche pers:
„ONS ZAL DE OVERWINNING ZIJN"
Onder reusachtige opschriften en in
den grootsten opmaak maken de Duitsche bladen melding van de Italiaansche
oorlogsverklaring aan Frankrijk en Engeland, die, naar de bladen betoogen,
door het Duitsche volk met de grootste
geestdrift is ontvangen.

Dinsdag 77

Alle op

Glazenwasscherij en Markiezenfabriek

Dagelijks schoonhouden van.
gebouwen en kantoren, enz.
„DE GV N ST".
TREUBSTRAAT 12

—

—

TEL. 47135
ROTTERDAM

SCHILDERWERK ?
Laat het doen door prima
vakman! Goed en goedkoop!
VRAAGT

EENS

PRIJS!

G.P.MUNS, Den Haag
ARNOUT

DROSTLAAN 39

—

TEL. 110385

TH. HOLLANDER
AMERSFOORT
TELEF. 6685
AANNEMERSBEDRIJF
-

BOUWWERKEN

—

BETONWERKEN

AMSTERDAM
Hotel-Café-Restaurant „NEUTRAAL"
AMSTERDAM
DAMRAK 8
Telefoon 45103 en 47510
-

Logies met uitstekend ontbijt vanaf f 2.—Div. bitters 20 et. Thee en Koffie 15 et.
-

M. W. RABE-KOCH

Malta wonende Italianen zijn door de politie gearresteerd en geïnterneerd. De in de
haven liggende tlaliaansche schepen zijn
in beslag genomen.

ITALIANEN IN TUNIS ONTSLAGEN
De trammaatschappij in Tunis en een
heele reeks commercieele firma's hebben
op staanden voet alle Italiaansche bedienden ontslagen. Italiaansche bezittingen in het land staan onder militaire bewaking. De doorlaatbewijzen der Italiaansche boeren voor de markten der dichtst
bijgelegenmarkten zijn ingetrokken.
In Tunis zelf worden om 9 uur des
avonds de voornaamste straten afgezet
met prikkeldraadversperringen en soldaten staan met machinegeweren en snel»
vuurgeschut op waarnemingsposten op de
hoogten.

Wapenstilstand in Noorwegen brengtopluchting
onder bevolking
De wapenstilstand, die na den terugtocht der westelijke mogendheden
uit
het
Noorwegen in
geheele land Is Ingetreden, heeft, zoowel in politieke kringen
alhier als onder de bevolking, groote opluchting te weeg gebracht. Het feit, dat
de westelijke mogendheden al haar troepen teruggetrokken hebben, beschouwt
men algemeen als een symptoom voor do
wijze, waarop deze mogendheden er na
Duinkerken en den nieuwen Duitschen
opmarsch in werkelijkheid voor staan.
De verbittering over het feit, dat Engeland Noorwegen thans volkomen in den
steek heeft gelaten, weerspiegelt zich ook
in de pers. „Weer is een kleine staat aan
zich zelf overgelaten", zoo en in denzelfden
geest luiden de opschriften in de bladen.
Thans, zoo schrijven de Noorsche bladen,
is de weg vrij voor een loyale samenwerking van het geheele land met de Duitsche
autoriteiten ten algemeene nutte.

Gunstige ontwikkeling van
de industrie in de Oostmark
Men schrijft ons uit Weenenï
De balansen over het jaar 1939 van
een groot aantal naamlooze vennootschappen in de Oostmark zijn thans
bekend. Men heeft de publicatie ervan
met groote belangstelling tegemoet gezien, omdat 1939 het eerste Jaar was, dat
geheel in den tijd na den „Anschluss"
viel, en uit deze balansen dus moest
blijken, of de „Anschluss" inderdaad de

verwachte economische opleving in de
Oostmark gebracht heeft. De cijfers, die
thans ter beschikking staan, bewijzen,
dat ,er niet alleen hoogere winsten behaald werden, maar dat er ook hoogere
dividenten konden worden uitgekeerd
dan in 1938, toen de eerste maanden van
den „Anschluss" ook reeds een gunstig
resultaat hadden gehad. In gevallen,
waar geen verhooging van het dividend
plaats vond, was dit dikwijls er aan toe
te schrijven, dat het dividend op een
verhoogd kapitaal moest worden uitgekeerd. In het algemeen kan men zeggen,
dat het wegvallen van de tolgrens met de
daarmee gepaardgaande aanpassing van
loonen en prijzen, alsmede van belastingen en sociale bijdragen, geen wrijvingen van beteekenis veroorzaakt heeft,
wat in verband staat met het feit, dat
de omzet tegenover 1938 globaal genomen
aanzienlijk steeg, terwijl het voorts
mogeiyk was, de productiekosten In vele
gevallen te drukken. Deze gunstige
ontwikkeling valt in vrijwel alle takken van

de Industrie waar te

nemen.
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Marktberichten
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Fornuiztn, Groots
f chinet,
KookinifollotiM, Hettwoler-

H
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Aalbessen 39—57: Tulnboonen 21—27;
Postelein 12—14; Waschpeen 11, alles per
kilo; Meloenen Net 11—42 per stuk; Asperges wit 21—33; Idem blauw 17—28 per
bos; Andijvie 14—15 per bak van 4 kg.;
Eieren 3.90—4.20 per 100 stuks.
PURMEREND, 10 Juni, „Afslagvereeniging Purmerend, Beemster & Omstreken"
Schotsche muizen 11.—; Idem kl. 12.—;
Stamsnijboonen breede 33—47; Peulen
10—19; Doperwten 18—20; Gew. Blauwschokkers 28, alles per 100 kg.; Aardbezien 10—19 p. doosje; Komkommers
7—ll p. 100 stuks; Bloemkool 3—19 per
100 stuks; Spinazie 4—14; Postelein 10—
13, alles per 100 kg.; Sla 1—2.40 per 100
krop; Andljvia 5—17 per 100 kg.; Radijs
I.— per 100 bos; Rabarber 5.50—8 per
100 bos; Wortelen B—l 6 per 100 bos.

-

Verkrijgboor in all* goede taken

Reclame-tarief—
n

I 8438-8464

PERS-WASCH a 25 c. per K.G.
10 c. expeditie p. wasch (minimum 5 K.GJ.
Het PLATTE GOED gemangeld en het LIJFGOED eenvoudig opgemaakt.
Opmaak in de K.G-wasch, keurig gestreken, tegen bijbetaling voor
Overhemden 10 c. en Jassen 15 c. p. stuk.
Hoofdkantoor: STOOMWASSCHERIJ, VERVERIJ EN CHEM. WASSCHERU
+

EDELWEISS-DE

VLIJT

ROZENGRACHT 168-180
TELEFOON 31300-41301
AMSTERDAM
EN FILIALEN DOOR GEHEEL AMSTERDAM
(ZIE TELEFOONGIDS)
-

-

AARDAPPELEN

AMSTERDAM, 11 Juni.
Oroote muleen 12 cent; Kleinze muizen 10 cent.
—

Overige prijzen onveranderd.
totaal 246.000 kg.

-

Aanvoer

GRANEN EN VLAS
ROTTERDAM, 10 Juni.
Fijne zaden:
genn noteeringen.
Heden geen aanvoeren; tot de nieuwe
oogst (ongeveer 2e helft Juli) zullen geen
noteeringen meer worden opgemaakt).
ROTTERDAM, 10 Juni. Vlas: aanvoer:
2500 kg. blauw 90—115 et.; 7000 kg. Holl.
geel 90—115 et.; 500 kg. dauwroot 75—85
et. BH kalmen handel werd nagenoeg de
geheele aanvoer verkocht.

VEE EN PAARDEN

—

483

ROTTERDAM, 10 Juni
Aanvoer In
totaal 1719 stuks vee; 765 vette runderen;
236 vette kalveren; 16 nuchtere kalveren;
539 varkens; 1 Veulen; 116 schapen en
44 lammeren; 2 bokken en geiten.
Prijzen: Vette koeien 77—88, 64—74,
50—60; Vette'ossen 76—86, 64—74, 52—62;
Vette kalveren 100—110, 80—90, 60—70;
Varkens 59, 58, 57; Schapen 55, 50, 45.
—

officieel')
sde klasse, Iste lust
Trekking van Maandag 10 Juni 1940

SPORT EN SPEL

1652
2049
2886
3282
3800
5041
5787

1712

1725

2371

2447
2921
3377
4248
5421
5948
7646
8660
8876

29U
3300
3938
5419
5790

7569 7585

Om het voetbalkampioenschap

2481

12730 1289 C 12967

13839
15043
16022
16643

14481
15255
16258
16888
17350 17433 17491

—

Naar de Kon. Ned. Voetbal Bond
ons mededeelt, zullen de wedstrijden
om het voetbalkampioenschap van Nederland gewoon doorgang vinden.

17914

3.70; Eendeneieren f 3.—3.50.
APELDOORN, 11 Juni
Aanvoer
300.000 eieren. Groothandelsprijs: Wit
groot f 3.40—3.50; Zwaar gemengd f 3.45
—3.55; Bruin groot f 3.50—3.60; Kleinhandelsprijs pl.m. 0.50 hooger.
—

2956
3457

3025*"

6116

6158

2630

2804

2853

3081 3089 3187

6482

7431

6533

7659- 7822
8670 8683
8955
9552
10830
12005
13003
14541
15337
16284
16977
17637

8035 8176 8224
8695 8697 8702
9249 9280 4369
9314 9918 9971 10129
10896 10975 11348 1148C
12140 12564 12627 12721
13004
14710
15346
16363
16988
17717

13007
14763
15582
16382
17065
17737

3188

3463 3476
3712 3716

4670 I 1693
4863
4978 4997
5211 5252

.4855

4694
4887

3310

3543

3737
4149

13035
Ï4882
16007
16638
17266
17767 17907

"""

4447

4777
4890 4019
5045 6128
5333 5341
5439 5441
5727 5740
5933 6936
6486 6494
6607 6603
6875 6881
7200 7203
7640 7571
7679 7691

AANGEBODEN

470Ö

5014
5303
5375 5402 5410
5639 5677 5705
5878 5921 5926
6193 6388 6407
6561 6569 6670
6849 .6862 6866
7061 7188 7199
7308 7332 7475
7617 7639 7692
7855 8014 8021 8037 8100
8309- 8396 839» 841» 8430
8589 8614 8655 868 S 8701
8760 1 8761 . 8774: 8846 9033
9067 9068 9093 9186 9191
9264 9348 9356 9547 9558
9632 9702 9771 9792 9950
10104 10205 10209 10214 10220
10318 10388 10399 10411 10434
10577 10599 10638 10662 10676
10832 10848 10914 10929 10961
11122 11163 11171 11183 11189
11293 11352 11380 11386 11446
11498 11554 11600 11631 11653
11857 11866 11869 11913 11941
12078 12106 12159 12245 12247
12467 12475 12527 12567 12568
12688 12744 12747 12792
13088 13119 13219 13236
13396 13449 13465 13485
13616 13621 13643 13664
13717 13722 13772 13784

12909

13273

13322
13684

13824
14004 14005 14023 14040 14061
14113 14136 14181 14260 14270
14466 14479 14505 14616 14691
14742 14744 14731 14814 14816
14949 14969 14975 15003 15022
15156 15209 15229 15230 15232
15489 15510 15596 15607 15628
15671 15668 15702 15735 15744
15908 15930 15939 15942 16021
16083 19096 16126 16)64 16203
16312 16321 16322 16426 16438
16535 16629 .16648 16656 16656
16809 16861 16894 17002 17022
17122 17130 17196 17212 1721
17275*17304 17336 17364 17814
17650 17656 17661 17745 17755
17865 17867 17887 17938 17583
18083 18101 18119 18132 18143
18278 18324 18350 18367 18375
18597 18598 18607 18610 18633
18778 18792 18793 18903 18945
19039 19041 19078 19083 19190
19J66 19297 19341 19397 19402 19490 19556 19579
19599 19602 19610 19625 19655 19683 19752 19772
'19901 10902 19907 20085 20089 20104 20114 20162
20170 20243 20264 20271 20282 20314 20368 20451
20482 20546 20558 20570 20576 20601 20602 20654
. 20699 20715 20719 20739 20740 20831 20868 20872
; 20892 20910 21002 21026 21102 21165 21197 21208
. 21224 21240 21261 21271 21343 21375 21382 21458
21571 21622 21624 21655 21677 21734 21762 21781
21826 21900 21902 21986 21991 22008 22014 22062
' 22068 32130 22182 22193 22220 22232 22248
33276
22279 32330 23350 32365 32386 22429 23430 22433
22443 22473 32521 22593 22596 23608 23784 32796
, 22810
* 22836 22873 22918 22953 32978 23104 23106 23177
;' 23248 23270 23274 23275 23300 23310 23314 38321
j
' 1 23352 23388 23501- 23550:23553 23584 23706 33755
i 23792 23895 23917 23929' 24003 24047'24061 34150
ij 24160 24184 24209 24215 24231 24255 24260 24386
24388 24416 24476 24480 24490 24531 24542 24578
24584 24603 24614 24618 24630 24657 24681 24682
24683 24693 24702 24714 24728 14847 24852 24871
24881'24900 Z4909 24936 24937 24972
,

13023
14824
15587
16421
17118

18042 18049 18209 18212 18322 18393 18509
18565 18566 18707 18826 19002 19036 19159
19455 19796 19831 19993 20077 20345 20555
20742 20758 20882 21100 21107 21140 21205
21217 21350 21359 21424 21454 21463 21509
21685 21728 21870 22079 22101 22514 22594
23038 23044 23253 23256 23348 23365 23429
23555 23629 23633 23652 23982 24011 24100
24324 24339 24353 24375 24469 24525 24557
24806 24896 24974

Voor Zondag 16 Juni zijn twee wedstrijden vastgesteld, n.l. Feyenoord-Julianain Rotterdam en Blauw-Wit-G.V.A.V.
Of deze laatste wedstrijd on het terrein
van Blauw-Wit of op dat van G.V.A.V.
gespeeld zal worden is nog niet met
zekerheid te zeggen.

—

14209
15225
16107
16806

2619

3516 3577 3669 3763
4607 4754 4772 4882 4946
5531 5679 5745 5758 5772

8475 8648
8852 8863
9416 9425 9524
10148 10595 10668
11627 11664 11756

van Nederland

1271 1351 1444 1549
1771 1774 1963 2052

1234
1757

3217
3499
3719
3829 3883 4007 4117
4387 4395 4424 4453
3144

HAND ELSREIZIGEB
Woonplaats A'dam, ge- |teßssss«seaniss«ffawss«sseaai

heel Nederland bewerkt.
bekeni met adm, n
teekenlng zoowel teek.
nisch ali bouwkundig,
zoekt passenden werkkring, tegen kleine vercoedtef ra provisie. Br.
J. Bouw», Hoofdwee «s,

Fewoneel noodig?
»._-._..,

PLAATST DAN

Officieele publicatie

wmnmi
CEW WERKER!

VAN HET RIJKSBUREAU
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Amsterdam-West.

VOEDSELVOORZIENING

Degenen, die voor de Pinksterdagen kippen bestelden warden veriocht, opnieuw te «chrUven.
ZU, die nog verruimden een postwlssel te zenden
verzoek Ik vriendelijk dit, zoo mogelijk, omgaande
te

doen.

A. SIEBERS
Bestellingen

genomen.

wij

«., POELIER,
B. 12», BORCULO
worden tegen denselfden prijs aan*

NU.... JIU JITSU.

Gymnastiek en Boksen. Sportinstituut „Tailklu",
Amstel J5, Amsterdam, leeraar Langenberg.
~"
"~~

GEVRAAG P
Gevraagd:

LIEVE JONGE RASHOND
M. L. Stoetier, Hraciataeniaaa 34, Haarlem.

Weidegras, lucerne en roodklaver
Het Rijksbureau Voedselvoorziening

maakt bekend, dat ten aanzien van weldegras, lucerne en roodklaver de volgende

maximumprijzen worden vastgesteld:
le. Het Is verboden weidegras uit de eer.
ste hand te koop aan te bieden of tt
verkoopen voor een prijs, welke,
a. voor weidegras van de eerste
kwa.
liteit, meer bedraagt dan overeen,
komt met ƒ 53,— per 1000 kg. hooli
b. voor weidegras van de tweede kwa.
liteit, meer bedraagt dan overeenkomt met ƒ 49.— per 1000 kg. hooi}
c. voor weidegras van de derde kwaliteit, meer bedraagt dan overeenkomt met ƒ 45.— per 1000 kg. hooi.
2e. Het Is verboden lucerne en roodklaver
uit de eerste hand te koop aan te
bieden of te verkoopen voor een prijs,

welke,
a. voor lucerne en roodklaver van de
eerste kwaliteit, meer bedraagt dan
overeenkomt met ƒsB.— per 1000
kg. hooi;
b. voor lucerne en roodklaver van ds
tweede kwaliteit, meer bedraagt
dan overeenkomt met ƒ 54. per
1000 kg. hooi;
e. voor lucerne en roodklaver van de
derde kwaliteit, meer bedraagt
dan overeenkomt met ƒso.— per
1000 kg. hooi.
3e De vaststelling van de kwaliteit en van
de vermoedelijke hooiopbrengst zal
geschieden door deskundigen, die zullen worden aangewezen door
den

FAMILIEBERICHTEN
In plaats van kaarten:

HENK VAN RIJN
en

TRUUS BOS
gaan Woensdag 26 Juni trouwen.
Ged. Gracht 101, Zaandam.

.

Provincialen

TUINBOUW

Voedselcommlssaris.
roodklaver
verkoopen dienen zich dus ter

Degenen die gras, lucerne of

BROEK OP LANGENDIJK, 11 Juni.

—

5845 kg. TomatenA f 28—26.40; B f 27; C
f 26; CC f 18.80—19; 3100 bos Rabarber
t 1; 48900 kg. Aardappelen Schotsche Muis
f B—9; Drieling Muis 1 7.70—8.70; Kriel

t 5.90—7.50.

willen
vaststelling van kwaliteit en vermoedelijke hooiopbrengst te wenden tot den
Provincialen Voedselcommlssaris of den
Plaatselij ken Bureauhouder van het district waar deze producten zich bevinden.

.

_

PrUien van f 70—

1167

2726 2736
2878 2932

Staatsloterij

vernemen is In de gisteren
aangevangen trekkingen van de 5e
klas*.
eenlge wijziging gebracht
der Staat;
ten gevolde waarvan deze trekkingen niet.
zooals gebruikelijk, vier weken zullen dn
ren, doch slechts drie weken.
In verband hiermede zullen deze en d»
volgende week 5 trekkingen worden ge!
houden leder van 1000 nummers, terwiï
in de derde week vier trekkingen van 10Ó0
nummers, een van 500 en een van
100
nummers zullen plaats vinden.
Naar

GEVRAAGD of AANGEBODEN: ƒ0.50
(1 tot 5 regels). Elke regel meer ƒ 0.10
Plaatsing bij vooruitbetaling op
girorek. 289788 of per postwlssel

OPPICIEELE PUBLICATIE

'

VISSCHERIJ
SCHEVENINGEN, 10 Juni.
Hedenochtend In de vroegte zijn een 6-tal garnalenschepen uit de Scheveningsche haven
ter garnalenvlsschery vertrokken. Tegen
9 uur kwamen deze schepen met levende
garnalen aan de markt, waar ze werden
afgeslagen. De garnalen gingen vlug van
de hand voor een prijs van f 5.20—6 per
mand. Op de kade was veel belangstelling
voor deze visschers.
IJMUIDEN, 11 Juni.
Motorlogger:
K.W. 73 f 114.— (gedeeltelijke lading);
Snoekbaars 38—36; Tong 1.16—0.85; Aal
(klein) 22—0.18 per kg.; Bot
33.20—20.60;
Kleine schol 36.—; Poontjes 7.— per 50 kg.
BOTER, KAAS EN EIEREN
ROERMOND, 11 Juni
Aanvoer:
7.500.000 eieren. Kleine eieren f 3.20—

STAATSLOTERIJ

(Niet

1086 1118

'8548

i

3436

2188
2438 3460
3737 2738
2934 3054

18549
19387;
20666-

VAN HET RIJKSBUREAU VOEDSELVOORZIENING

i

—

e

8711

8733.,'.8758
8055 9056 9063
931Q 9243 9345
9580 9627 9651
10032 10065 10033
10262 10264 10274
10450 10461 10496
10792 10807 10315
:0996 11012 11018
11224 11264 11278
11447 11457 11495
11732 11755 11808
11961 11987 11988
12249.12259 12441
12571 12625 12360
12914 13006 13048
13294 13349 13374
13536 13550 13603
13689 13698 13715
13836 13889 13905
14067 14089 14098
14307 14311 14360
14726 14733 14737
14833 14868 14883
15068 15123 IFI3I
15279 15403 15451
15651 15657 18660
15815 15836 15872
16024 16029 16041
16285 16296 16301
16456 16480 16488
16661 16681 16746
17088 17091. 17094
17258 1736f17271
17562 17582 17645
17756 17762'17851
i 17978 17984 18001
18150 18220 18221
18503 18531 18539
1867» 18744 18764
19014 19021 19023
;

3418

De trekkingen dar

WERKERS

1308
1845
1879

i

ging „Westland".
Idem II 5.30—6.30; Rabarber 1.30—2.70;
Alles per 100 bos. Bloemkool AA 10.40—
12.10; Idem A 8.50—11.50; Idem B 6.60—
8.40; Idem II 2—6.50; Komkommers AA
8.60; Idem B 7.10—8.20; Idem C 5.60—
6.20; Perziken 1.10—8.70; Sla 1—1.25,
alles per 100 stuks; Aardappelen, gewone
1.55—2.05; Poters 1.55—1.95; Kleine poters 1.35—1.70; Bonken 1.55—1.80; Grut
0.45—1.15, alles per kist van 25 kg.; Tomaten A 26—28; C 26; B 26; CC 13;
Bonken 23; Aardbeien 18—42; Dubbele
Boonen 45—55; Snijboonen 25—40; Rood?

I E&vw

1186 1296
1458 1534 1581
1772 1773 1788
1978 2130 2178
1108

I

BctBHB I

:

10 Juni. VereeniBoschpeen ft—B.4o;

Nieten

1084
1445
1748
1924
2315
2654
2830
3130
3414
3700

R

TUINBOUW

's-GRAVENZANDE.

1003 1034 1047
1352 «97 1405
1655 1705 1715
1883 1801 1923
2213 2317 3385
3476-. 258Ï 2638
2766 3792 280»
3062 3086 3125
3332 3371 3389
3644 3657 3661
3773 380* 3824
4186 4351 4£90
4455 457» 4815
4810 4812 4648
.4961 496» 4977
6139, 5176 5200
5349 5350 5357
5446 5530 5575
5768 5791 6801
'5951' 6973 6130
6504 6534 6649
6713 6806. «822
6904 7040 7058
7325- 7236. 7227
7583 "7388 7616
T746 7824 7628
8111 8172 8393

"■
21551

23026
23542

24307■
24711

AARDAPPELPRIJZEN

Voedselvoorziening maakt bekend, dat de maximumprijzen
voor aardappelen voor de week van 10 tot en met 15 Juni 1940 als volgt zijn
vastgesteld, alles onverminderd eenig verbod van aflevering.
le. Voor de soorten Zeeuwsche Bonte. Zeeuwsche Blauwe, Roode Star
en Furore, alle voor zoover verbouwd op kleigrond:
Telersprijs
ƒ 4.55 p . m k
Orossiersaankooppnjs, franco voor den wal ter bestemming ƒ 535 p. 100 kg.
Winkeliersaankoopprijs, franco winkel
ƒ 6.15 p 100 kg
ld. in Amsterdam
ƒ 6 2 5 p. 100 kg!
Fnjs v. d. consument, afgehaald v. d. winkel
ƒ 0.08 p kg,
ld. thuisbezorgd
ƒ 0 .09 p. kg.
2e. Voor de soorten Eigenheimers, Bevelanders en daarmede gelijk te stellen
soorten, alle voor zoover verbouwd op kleigrond:
Telersprijs
'
ƒ4.- p. 100 kg.
Orossiersaankoopprijs, franco voor den wal ter bestemming ƒ4.80 p. 100 kg,
'Winkeliersaankoopprijs, franco winkel
ƒ5.60 p. 100 kg,
ld. in Amsterdam
ƒ570 p [ [qq jJ!
Prijs v. d. consument, afgehaald v. d. winkel
ƒ 0.07 >/< p kg
ld. thuisbezorgd
ƒ
P- kg!
3e. Voor de soorten Alpha, Bintje, Industrie en daarmede gelijk te stellen
soorten, alle voor zoover verbouwd op kleigrond:
Telersprijs
ƒ 3.12 p. 100 kg.
Orossiersaankoopprijs, franco voor den wal ter bestemming ƒ 3.80 p. 100 kg,'
Winkeliersaankoopprijs, franco winkel
ƒ4 60 p 100 kg,
ta A mstcrdam
ƒ 4.70 p. 100 kg.
n« v. J consument, afgehaald
Prijs
d.
v. d. winkel
ƒ 0.06 >/< p kg
fd. thuisbezorgd
ƒ 0.0714 p. kg,
De prijzen voor den
zijn dus ongewijzigd gebleven.
Het Rijksbureau

'

I

HAARLEM
P. FABER

UW WASSCHERIJ IS:

Stoomwasscherij

WAGENWEG 82

aanvrage

Zn.

-

In voorraad Eysink en Vesting
LEVERING VAN ALLE MERKEN
DOOR HET OEHEELE LAND

prima piano's en orgels uit
voorraad
Betaling
1/3
direct, rest in overleg

-

—

—

Automobilisten!

VAN

I i

SMEDESTRAAT 35
HAARLEM
TEL. 15730

„

voor

In BODEGRAVEN laadt ü benzine
bij GARAGE „DE SCHOORSTEEN"

verzending

-

ALLE MERKEN WEKKERS

■

G. A. DE RIDDER
—

Wij leveren onze

DEKKER
Muziekbedrijven Goes ShelMaaditatlon
MODERNE SCHOORSTEEN-KLOKKEN
BEGRAFENISSEN CREMATIES f BLOEMEN
ARMBAND-HORLOGES
GOUDen
W.N. BOL REPARATIE-INRICHTING
ANTIEKE
JOS. LUITEN
If
Ook

RIJWIELEN

—

Italiaansche harmonica's, en

STATIONSPLEIN 6
TELEFOON 12 702
/aak met 25-jarige reputatie
Specialiteit: embleem taarten

ADAMSCHE VAART 26-28
TELEFOON 12311
HAARLEM

Let op Uw zaak. Laat ons ook
eens offerte maken. In alle prijzen
en met een kwaliteit verkregen
door een .50-Jarige ondervinding
HET VERPLICHT O TOT NIETS
Fa. DE GOOYER & Zn.
OUDEWATER

onze uitgave voor piano, orgel
of harmonica, verkrijgbaar op

BANKETBAKKERS

NIJVERHEID

DE

&

Zwart Rood Banier Sigarenwinkeliers

EN

NAAR

ALLE

PLAATSEN |

2

TEL. 28760,

—

HEEMSTEDE

ZILVER
KLOKKEN

Aalsmeer, Telefoon 405

|

LEVERING DOOR GEHEEL NEDERLAND
G. VAN ZAANE
TeL 3098
Westzijde
-

52 t/o Stationstraat, Zaandam

1

DIVERSEN
OENSÏRA

THEE

PER

-

Giro 321113

Burglaan

■

ONS

J7 ■

30
0,35

■i
M

,

;^^

w

"lfc^^^to

ORDERS VANAF ƒ1,30 FRANCO!

«

RIJWIELEN EN
KINDERWAGENS

;

f

O L
M W
ft,

0,40

i ■

GET

—

HILVERSUM
C
J
LANGESTRAAT 32

Ontwerpen, Begrootingen, Adviezen
zonder verplichtingen
voor
Nieuw- en Verbouwingswerken, door
—

U BESTELT

-

—

Wio AOVERTEEREN

SIGARENMAGAZIjN A.H. BONGERTMAN

• ;.'
:'

V. KROONENRURG

BUSBUM
TEL. 3162
GIRO 7206
lEDER GEWENSCHT MERK sigaren, sigaretten en tabak
Zendingen franco door geheel ons land
Import Havana
en Braziel
Betaling na ontvangst per giro of anderszins
onvoorwaardelijk de prima kwaliteit van al onze merken
—

Nic.

—

Beetsweg I. 37
Heiloo
Tel. 3853
bouw. en betonwerken
—

Uitvoering v.

'

—

—

garandeeren

t———

i
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EET MEER HARING
Trinu-rtiirtirT-iiitumiii

i

—

Rijwielen

-

Blokker (N.-H.)

H.H. HUISEIGENAREN TE UTRECHT'
Uw adres voor:
STUCADOOR., WIT. EN KLEURWERKEN
Tevens beheer en onderhoud van
Uw woningen
M B U S S O N
KLEINE SINGEL 17 bis
UTRECHT

n

HET ADRES voor Uw

BLOEMWERK
BLOEMEN EN PLANTEN

••oor Vrienden en Z a k e n-r e ï a t i e S
Luiten Uw woonplaats is

Bouw- en betonwerken

V»or het ontwerpen en bouwen
van alle voorkomende bouw-'
werken en verbouwingen zijn
steeds tot
wij
Uw
dienst
bloemenmagazijn
Laat U vakkundig voorlichten
BOOTENMAKERSSTRAAT 39 ZAANDAM Solide
uitvoering
Scherp concurreerend
Kengetal K 980
TeL 4355
Giro 39097
P. G. DE JONG, Bouwkundige
LEVERING DOOR GEHEEL NEDERLAND Assendelftstraal 12, Oegstgeest, Tel. 24462

Kerkhoven's

-

—

-

-

,

,

.

OFFICIEELE PUBLICATIE
i-GRAVENHAGE, 10 Juni.
In aansluiting op het betoog, dat op een
persconferentie in het Duitsche gezantschap onlangs door den referent voor
buitenlandsche aangelegenheden dr. Wissmann is gehouden, geven wij hierbij
eenfge cijfers, welke een beeld geven van den uitvoer uit Nederland en Nederlandsch-Indië naar Engeland, welke uitvoer thans voor Engeland is afgesneden. Men kan zien hoezeer het gemis van den import uit ons land als
voordeel
voor de Duitsche tegenblokkade moet worden beschouwd.
Hier volgen de cijfers van den Nederlandschen en den Nederlandsch-ïndischen uitvoer naar Engeland naar gewicht en waarde:
—

UITVOER NAAR ENGELAND

|

N. Holl. Ed. kaas 40+, oude ƒ. 1.05. Meikaas
1939 / l.io, Sept. 1939 ƒ 1.15. Jonge ƒ 1.15,
kruidkaas 10 c. hooger. Ongezouten / 150,
bij 5 st. franco. Roomboter 0.90 p. pond
f
Het vee op de boerderij staat onder
controle van Dierenarts. T.B.C. vrij vee
GIRO 247049

C KOEMAN Ain.

,

Uit Nederland.

Gewicht

1937
1938
1939

(in tons)

1.499.647
1.273.205
1.177.888

Waarde

(in 1000 guldens)

247.696
233.987
226.482

Uit Nederlandsch-Indië.
1937
556.471
49.916
1938
436.395
3-4.921 '
1939
528.487
34.140
Speciaal belang hebben, in verband met de tegenblokkade, de cijfers voor
den levensmiddelenuitvoer naar Engeland:
UITVOER VAN NEDERLAND NAAR ENGELAND
Artikelen
1937
1938
1939
gewicht
waard*

(in tons)

—

!

Wij

—

HAARDEN-KACHELS l| OPGELET!

f 0,30
0,35

°>

ƒ 0,40

Motoren
TEL. 4S 2 4

KOFFIE PER V. POND
(1 bon>

(2 bonnen)

f
f

APELDOORN

UMÜIDIN

Automobielen

'

l,

„KENNEMER GARAGE"
Corn. Zwier

■

Gezouten vleesch

Botet

Kaas
Melk. melkproducten en
caseïne

Eieren en el-producten
Erwten, boonen en andere
peulvruchten
Versche groenten
Aardappelen

gewicht

waarda

(«wicht

waard»

(in

(in tons) (in (in tons) (in
1000 gld.)
1000 gld.) \
1000 glA)'

25.237 18.462 26.450 22.014 33.302 29.109
39.638 28.013 39.245 29.274 46.656 32.741
11.867 3.763 10.899 3.549 7.544 2.244
86.313
40.028

12.248
28.031
4.348 29.499 3.617

13.705 81.613
15.612 52.934

14.554 67.437
23.686 68.752

26.554 3.403 32.280
148.166 10.042 153.950
1.843 18.131
50.723

12.401 154 763
749 10.675

12.125
350

7

HET HATIONAU DAGBLAD

Kunstenaars

en de Nieuwe Orde

Wie zijn de leiders?

„Wij wil ensteijd, - zijn
vele gebieden van het Nederlandsche leven valt in deze dagen
een haastig gedrang, een zenuwachtig
gejaag, een bijna jiddisj aandoende
„bedrijvigheid" waar te nemen om te
Op

Komen tot „opbouw" en „nieuwe
ordening".
Wij zien, hoe een bepaald soort
in
„zakenlui" op allerlei terrein,
pers,
economie,
de
in
op
de
cultureel
trachten van de omstandiggebied
heden gebruik te maken om nu eigen
posities zoo goed mogelijk te behouden en zoo mogelijk in de toekomst
flink uit te breiden, door thans de
pionier te spelen van de Nieuwe Orde.
—

—

waes van weifetheidWij hellen Tijd: want we zijn jong en steck!”(Lied der mussetgarde)

dat dit geleidelijk gaat. In alle gemoedsrust en zonder jachtig gehaast kunnen
w\j ons tham definitief voorbereiden en
de laatste hand leggen aan ons reeds lang
bestaande Bchema voor den volkschen
opbouw van ons Vaderland.
Niet van buiten a', door handige zakenlui en „flinke" mannen van den ouden
tjjd, zal het nieuwe Nederland tot stand
komen, maar van binnen uit: door geestelijke teiders, door mannen, bezield met
volksch idealisme, door menschen, die gestreden hebben voor den nieuwen tsd «n
tegen den oude, door hen, die zich al sinds
jaren vertrouwd gemaakt hebben met de
gedachte, eens de leiding van ons volk in
nieuwe banen, te zullen uitoefenen en die
zich daartoe voorbereid hebben en thans
rustig gereed staan, wetende dat zjj en
zjj alleen, de geroepenen zqn omdat zjj
de dragers zjjn van den nieuwen geest
en zich daaraan niet eerst behoeven „aan
te passen".

Dinsdag 77 'Juni 7940 f Zomermaand J'
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HETBOIWERK
AMSTERDAM!

KALVERSTR.

7

DENHAAG IB;MiiJ:).7TTfI

I WAOENSTR.47I BBËËBmSttffl

KANTOOR:
AMSTERDAM
„HET BOLWERK"- POSTBUS 770
KALVERSTRAAT 7

De werklooze textielarbeiders in Twente
MOGEN GEEN EXTRAATJE HEBBEN!

-

GIRO 2

land is gekomen en hier een taak heeft
gekregen. Zoo is bijvoorbeeld ook in
Rotterdam een compagnie van deze voortreffelijk uitgeruste brandweermannen
gestationeerd, terwijl kleinere onderdeelen in andere plaatsen van ons land zijn
gedetacheerd.
De manschappen worden, daar zij in
wezen een onderdeel van de politie vormen, op militairen leest getraind en zijn
met vuurwapenen gewapend, indien zij
direct achter het front optreden. Het beoefenen van verschillende takken van
sport behoort tot de uitgebreide training
van dit corps.
De compagnie, welke thans in Amsterdam is aangekomen, beschikt over zes
motorspuiten, welke tevens ladders medevoeren. Deze wagens zijn gloednieuw
en voorzien van letterlijk alles, wat tot
een goede uitrusting moet behooren. De
compagnie beschikt bijvoorbeeld in totaal
over veertig kilometer slang. ledere mo,

1

U

[1
I

IJ

niet voldoende op de hoogte van de treurig* omstandigheden, waarin vele geibm%n van deze Twentsche werkloozen
rootten leven. Zij kunnen zulk een
extraatje best gebruiken, wanneer zij
tenminste het geluk hebben, dat het hun

ten deel val. Hopelijk komt de directeur

torwagen is uitgerust met een motorpompinstallatie, zoodat gebruik kan worden gemaakt van open water en men bij
de blusschingswerkzaamheden niet afhankelijk is van de waterleiding. De

pompen hebben een vermogen van 1500
liter per minuut.

Het geheel, zoowel de manschappen
als het materiaal, maakt een zeer kranigen indruk en zal een belangrijke versterking van de brandweer der hoofdstad
beteekenen.
Ondanks de versterking, welke de
brandweer thans gekregen heeft,! blijft
de taak van de luchtbeschermingsbrandweer onveranderd. Het voorbeeld van
Rotterdam heeft echter aangetoond, dat
hierin nog vele verbeteringen dienen te
worden aangebracht

(Van onzen Twentschen berichtgever)
Het Is opvallend, dat deze lieden invan den Rijksdienst der Werkloosheids-tinctief trachten, de menschen, die sinds
verzekering en Arbeidsbemiddeling an„WU pioniers van de nieuwe gedachjaar en dag voor deze nieuwe ordening
we vernemen heeft de directeur dermaal op zijn beslissing terug.
Naar
te,
van
de
nieuwe
levenshouding,
van de
op de bres hebben gestaan, uit hun kring
nieuwe economie, wQ hebben tijd. De tijd van den Rijksdienst der Werkloosheidste weeren.
Neen, zij klitten steeds nog aan elkaar, werkt - voor ons. Liever staan wij nog een verzekering en Arbeidsbemiddeling aan
lang „met gekruiste armen", dan ons de gemeentebesturen medegedeeld, dat
die flinke zakenlui uit den ouden tijd, en, tyd
te laten inschakelen in een quasi-nationaal
hij is teruggekomen op zijn oorspronkeals er een nieuwe orde moet komen, dan
socialisme. W\j Wijven overtuigd, dat de lijke meening, dat er geen bezwaar bealleen mèt hen en dóór hen en zonder die inschakeling
van Nederland in het poli»
menschen, die blijkens hun houding in het
stond tegen het verstrekken van oen uiten economische systeem van een
verleden nu alleen het recht hebben, als tleke
keering
uit de werkloozenkas aan werkde leiders van de nieuwe ordening in den iüenw-gcordend Europa den heelen nieutextielarbeiders,
looze
die in verband
wen
mensch, niet slechts het nieuwe ge*
nieuwen tijd op te treden.
zijn geldig
zicht,
ook den nieuwen geest zal met vacantie in de textielindustrie een WELKOME VERSTERKING VOOR DE
maar
En zoo zien wij dan heden ten dage op
van
hun
gratificatie
Daarvoor staan wfl paraat."
laatsten werkgever
bgkans ieder gebied een menigte comité'a, vorderen.
HOOFDSTEDELIJKE BRANDWEER
ontvingen.
Bij
nader
inzien is de direccommissies e.d. als paddestoelen uit den
In het lied „Gereed" van de meest volkteur in verband met «enige onlangs geVan bevoegde zijde wordt erop gewezen,
grond verrijzen. De bedoeling is, de „flinke
Dezer dagen is in de hoofdstad
sche
jongeren-organisatie,
die
er
dit
nomen ministerieele beslissingen de
op
dat
trachten" (dat zijn de zakenlui) onder de moment
er hier en daar twijfel is gerezen aan
een compagnie brandweermannen van
in Nederland bestaat, de Musmeening toegedaan, dat aan werklooze de Duitsche
democraten nu zoo gauw mogelijk een aan sert Gardo
de
geldigheid
van de Relchsmark-KassenFeuerschutzpolizei-regiment
wordt het zoo kernachtig
die, onder welke benatextielarbeiders,
de gewijzigde omstandigheden aangepaste
scheine
ten
bedrage van 60 Mark.
(Sachsen) aangekomen, teneinde het
nieuwe ordening in elkander te laten uitgesproken in de regels, die hier boven ming ook, over vacantiedagen in de
Daarom wordt erop gewezen, dat deze
knutselen, waarop men dan de sanctie vermeldt staan. Wy hebben tijd, want wfl textielindustrie een uitkeering van hun Amsterdamsche brandweercorps te verzijn jong en sterk!
sterken. Deze manschappen, welke vele biljetten in "het bezette Nederlandsehe
van de Dultsche overheid hoopt te krijpatroon ontvingen, geen uitkeelaatsten
men
en een aantal materiaalwamotorspuiten
gen, waarna
dan, „onder elkaar",
gebied in betaling dienen te worden aanDe anderen voelen zich niet sterk en ring uit de werkloozenkas kan worden gens met zich mede brachten, zullen ter
weer door kan werken en geld verdienen.
genomen.
voor het grootste deel ook niet jong. verstrekt.
Men meent uit de houding van de Duitbescherming van de burgerbevolking
Daarom
haast.
De Reichs Krediet-Kassa staat erop
hebben zij
Daarom rennen
sohe overheid op te maken, dat deze naar
Dit besluit van den directeur van den ten nauwste met de gemeentelijke brandnu
als
zij
gekken,
organiseeconfereeren,
vermeld. De voorzijde toont het beeld van
zoo'n soort zelf-ordening in sneltreinRijksdienst der Werkloosheidsverzekeweer samenwerken. Zij vormen een oniraart *at te snakken en meent, dat, wie ren, passen ach aan en knutselen een ring, komt er dus
'n visschersvrouw, de achterzijde vermeldt
neer,
het
op
dat
den derdeel van een regiment brandweerbelachelijke nieuwe ordening in elkaar,
het eerste met een „plan" komt aanrenmet
groote cijfers links en rechts 50, waarwerkloozen
Twentsche
textielarbeiders
troepen, dat oorspronkelijk in het Duitwaarmede zij thans denken, de Duitsehero
nen en een nieuwe organisatie,
natuurniet
een
tusschen
gegund
te
blameeren
is
te
een foto is afgedrukt van de
extraatje
kunnen imponeeren. Zij
zich
ontvan- sche Rijk zijn standplaats had en afkomlijk met de noodige bekende en vooraanhet
erger,
blijkbaar
zelf,
en,
Nederlandsche
er
Men
is
Den
gen.
in
Haag
nog
volk
ons
Marienburg te Danzig.
stig is uit Saksen, doch thans naar
staande figuren er in,
in record-tempo
slechts mee.
in elkander heeft geknutseld, de man van
Nieuwe orde, nieuwe menschen. Wjj
de toekomst is.
staan gereed!
Deze menschen, eUe m wezen niets
mappen van de fantastische omwentegoed contact met elkaar maken, hetgeen
Op het einde van de tweede dag werd de
ling, die in den Mei-maand over ons Vabij een wagen zoo van de fabriek gewoonwagen nogmaals aan de onderzijde geïnderland gekomen is, meenen, dat zij alleen
lijk het. geval is, ook al doordat alle bouten specteerd en nogeens op den weg beproefd
maar „flink", d.w.z. zakenman, behoeven
nog stevig zijn aangetrokken en er weinig
en hoor: de storing was verdwenen. Nu
te zijn, om nu het totaal veranderde leven
kans is op speling tusschen de verschilmoest uitgekiend worden wat er bij die
in Nederland in de door hen gewenschte
lende doelen onderling, hetgeen zich laatste inspectie aan de wagen gedaan
(Buiten verantwoordelijkheid van den
banen te kunnen leiden. Zy meenen, dat
demonstreert door het feit dat een nieuwe
was en toen bleek, dat de monteur die onOpstelraad).
een geestelijke heroriënteering voor hen
der de wagen lag zonder eenige bedoeling
wagen rammelvrij is.
MOEILIJKHEDEN MET
niet noodlg is, neen, zij volgen het advies
Het Is niet de bedoeling en het heeft
aan de koperen benzineleiding had geTan de „Telegraaf", van „De Standaard"
geen zin, hier montagevoorschriften te
AUTO-RADIO'S
trokken, waardoor deze iets wss verbogen
enz. op en blijven geestelijk wat zij zijn,
geven voor auto-radio's, daar de handleien nu geen contact meer maakte met het
passen zich zakelijk echter zoo vlug en
dingen die de fabrikanten met hun appastalen pantser onder de motor. Tusschen
Als middelen om de rustige en trillingzoo radicaal mogelijk aan, hebben den
benzineleiding en overige massa van de
raten
meeleveren niets aan duidelijkheid
gang van de motor te verzekeren,
mond vol van opbouw en ordening, doen
te wenschen overlaten in zoo'n boekje de
wagen was verbinding aanwezig, waarNaar aanleiding van da ingezonden vrije
druk en gewichtig en beschouwen zich al stukken het Nationale Dagblad van 5 maakt men verder nog gebruik van de montage van leder onderdeel afzonderlijk tusschen uit electrisch oogpunt bekeken
in
ultgebalanseerde krukas, dan past men
reeds als de komende mannen omdat zij
wordt beschreven en talrijke afbeeldingen
een groote overgangsweerstand bestond,
zuigers toe met een zoo gering mogelijk
rich in hun grenzenlooze verwatenheid en 8 Juni betreffend» Bolland'» „De Teede tekst verluchtigen. Het zal daarom
het rijden raakte de benzineleiding
bij
nog steeds niet kunnen voorstellen dat kenen des Tijds" kan ik nog 't volgende eigen gewicht, terwijl het gewicht van de
door de trillingen het stalen pantser, hetgaragehouder en ook den autobeledere
opmerken. Gedurende mijn functie van zuigers nauwkeurig gelijk Is, en tenslotte zitter, die graag zelf een beetje aan zijn geen zich in de radio openbaarde als een
Nederland op den duur door nieuwe men«ehen geleid en geregeerd zal worden en secretaris van het Amsterdamache 80l- wordt de motor In rubber opgehangen, wagen doktert, wel gelukken een autohevige kraakstoring.
niet door hen en hun heele aanhang van land-Comlté kwam mij ter oore, dat de zoodat de nog aanwezige trillingen zoo min radio te installeeren, waarbij er echter
Een van de lastige gevallen om op te
kopstukken, vooraanstaande persoonlijkrekening mee moet worden gehouden dat lossen is ook, als rulachstorragen
uitgever van „De Teekenen des Tijds" in mogelijk op het chassis worden overgeontstaan
heden, bekende figuren, gerenommeerde 1921 hoogstens 4000 exemplaren beeft dragen.
aan het woordje „gelukken" de juiste bedoor
ladingen,
electrische
veroorDe
welke
in
wij
maal,
eerste
dat
zoo'n
rubber
democraten, enz.
laten drukken. Dit aantal achtte Bolland opgehangen motor zagen starten maakte teekenii dient te worden gegeven, dat wil zaakt kunnen worden door de wrijving van
Ook op cultureel gebied blijft de ordedus zeggen: er moet geluk bij komen.
de remvoerlng In de remtrommels, slecht
ruimschoots voldoende. Voor een ruimsniet uit. Reeds mag een in re verspreiding was Z.H.G. aanvankelijk dit een vreemde indruk, daar de motor
Het komt herhaaldelijk voor, dat een .contact tusschen de wlelnaven
Jhigs-woede
en de
vooral bij het starten hevig heen en weer garagehouder die reeds verschillende autoDen Haag ondernomen poging, om kunsta&sënof door wrijving van de banden op
niet te vinden, waarom de uitgever geen schudt en deze beweging herinneringen radio'* met succes
zinnig scheppenden in een semie-nieuwenheeft gemonteerd, op droge beton en asphalt-wegen. Een ingeopriep aan de ouderwetsche smijt- en verzekeren dag een wagen te behandelen
tjjds front te vereenigen, als mislukt wor- toestemming voor een onveranderden volglngfilms,
wikkelde operatie U noodlg, daar de
waarbij steevast een oud
den beschouwd.
herdruk kon verkrijgen. Het is mij echter
krijgt welke hij niet storlngvrlj kan krijhet
doek verscheen, waar bij gen. Er rit dan niets anders op dan zich wielen afgenomen moeten worden, de
onbekend, in hoeverre de persoon, aio Fordje op
Dit was dan zoo'n poging om tot „zelfonderdeden in de remtrommel middels
het
aanzetten
de motor gewoonlijk In
van
tot oen expert op dit gebied to wenden en strippen onderling
wdening" in Ijltempo te komen: „kunstein zake de her-uitgave van' Bollands
moeten worden doorstukken
en
brokken
motorvanonder
de
naars waaronder liefst zooveel mogelijk werken thans te beslissen heeft, door
deze de zaak te laten uitzoeken, daar de
verbonden en het In hardnekkige gevallen
kap te voorschijn kwam en op het plaroutine van lederen dag een groote rol
hbekende figuren", zouden zich thans moe- Bollands beslissing van 1921 in sake veisel een roemloos einde vond.
zelfs noodig kan blijken een nieuwe remten vereenigen en zich binnen den kortstspeelt
dezen doorkneden
*n zelfs voor
bekleedlng
een onveranderden herdruk van „De
Is
aan te brengen, welke dan
juist deze in rubber opgehangen
Het
vakman kunnen zich gevallen voordoen liefst met dun
OiogeUjken ttfd aan de Duitsche overheid
koper- of lood-draad moet
Tijds"
gebonden
Teekenen
des
is
of
zich
monteeren
bij
motor,
waarmede
het
van welke hopeloos schijnen. Ons Is ean geval
Wl de Nederlandsche cultuurkamer prezijn
doorvlochten.
rekening moet worden gegebonden
acht.
een
auto-radio
bekend, dat iemand, die sedert jaar en
senteeren. Heel aardig bedacht, maar beEr zijn gevallen bekend waarbij deze
In het nummer van 8 Juni 1.1. deelde houden, daar hierdoor In de meeste gevaldag auto-radio's monteert, van een imlachelijk,
omdat men nu eenmaal geen
van een Innig contact tusschen motor porteur opdracht kreeg in een zestal wastatische ladingen een hooge waarde becorporatie kan samenstellen, als er niet
J. V. uit Haarlem o.a. mede, dat Bolland len
en chassis geen sprake is. Voor het tot gens van hetzelfde merk en type
reikten en de wagen onder hooge span«n leidende gedachte de leden der cormet het oog op het uitspreken der rede
een
stand brengen van een goede electrtsche
ning stond. Na het berUden
poratie beheerscht. En uiteraard kan
toestel
aan
te
van een
brengen.
„bij
Met
vijf wagens
in de Amsterdamsche Universiteit
verbinding wordt daarom door de fabriging alles van een leien dakje, maar de
betonweg bij droog, warm weer is het
wo'n gedachte heden niet heersenen bij aankomst te Amsterdam ter beveiliging kant
een speciale koperen strip medegeeen samenraapsel van mensenen, waarvan voor zijn leven door eenige'rechercheurs
zesde vertoonde kuren. Zoolang de wagen voorgekomen, dat een tolwachter bij het
leverd
en bij het aanbrengen van deze stil stond, ook met draaiende motor, was
in ontvangst van de hem slechts noode
het overgroote meerendeel nog niets van van den trein werd gehaald om hem te
strip springen de voordeelen van een alles In
gegunde penning een gevoelige tik kreeg,
groote gebeuren dezer dagen snapt en
maar zoo gauw werd niet met
orde,
jjet
nieuwe wagen weer duidelijk In het oog, de wagen gereden of met de ontvangst
dit ook eerst pas na jarenlange bezin- beschermen tegen de Joden".
daai de wagen zich dan via zijn lichaam
Dit is niet in overeenstemming met de daar de metalen deelen waar de strip was het heelemaal mis en was er een geontlaadde en zich met haar berijder
ning en opleiding in de nieuwe gedachten
en doelstellingen zal kunnen begrijpen.
feiten. Bolland was in September 1921 onder geklemd moet worden In dit geval kraak van je welste. Alles werd geprobeerd solidair verklaarde in haar afkeer tegen
goed blank zijn.
het toestel werd bijna compleet overgedeze Inmiddels bijna overal verdwenen
ongeneeslijk ziek. Dit verhinderde Z.H.G. nog
Verder moeten alle deelen van de wagen
monteerd, bouten van motor en carrosDe poppen waren dan ook meteen aan niet, zijn nog overgebleven levenskracht onderling,
middeleeuwsche
slagboom
voor het
dus motor, chassis en carroserie serie werden aangetrokken: niets
net dansen, toen temidden van dit stelmoderne autoverkeer.
te geven aan een leergang met het onhielp.
'*tje stuurloos geworden kunstvertegenderwerp zelfkennis. Het openingscollege,
woordigers der voorbije tijd,
die meedat te Amsterdam werd gegeven op
fendeels ook openlijk uitspraken, dat ze Donderdag 13
October 1921, werd aangoed begrepen, waarvoor ze eigen"jet
gekondigd
onder
den titel: De Teekenen
Ijk op dit moment bij elkaar geroepen
de
des
en
Tijds
leerzaal van de rede als
een jonge nationaal socialist
W'e niet was nitgenoodlgd, maar door vluchtheuvel te midden der maatschap«oeval de bijeenkomst meemaakte) het pelijke verwarring.
Woord nam. De aanwezige democraten
Om zich de vermoeienissen rem een
•«brokken temet zoo geweldig van het treinreis te besparen, reisde Bolland la
Positieve gelold van een vertegenwoor- gezelschap van zijn huisdokter voortaan
dlßer van de nieuwe wereld,
dat ze
aftrokken en nu onder elkaar een per auto van Leiden via den Haarlem"jokkend
*jj>* of wat commissies aan het vormen mermeerpolder naar Amsterdam. Van
*tjnl
de Overtoomsluis af heb ik op dien bewusten 13en October Z.H.G. vergeseld
Neen, er is slechts één weg, om tot een tot aan de woning van den pedel der
Waarachtige nieuwe ordening te komen: Universiteit. Daardoor werd een wandejj» het overgangstijdperk, dat thans met ling door de tochtige Oudemanhuispoort
jjeenbezetting van de Duitschers en de door vermeden. Dat Bolland zelf eenigerlei
voorloopig geleide economische verbescherming tegen de Joden gewenscht
houdingen van Nederland is ingeluid,
~*?eten de werkelijke nieuwe orde-men- zou hebben, is ten eenemale uitgesloten.
dat zrjn dus zjj, die reeds jaren Wie de openingsrede mede heeft aangede
idee der nieuwe orde op ieder ge- hoord, kan inzien, dat vrees voor eigen
i?"
ïï?' «wranger gaan en niet pas sinds de lijf en leven bij een persoonlijkheid als
345. In spanning ng Rob toe of Ans*
J* Mei zich noodgedrongen er mee af- Bolland nimmer te vooronderstellen is.
ging begonnen.
vliegtuig getroffen wu. Ingespannen bleef
f?Ven die menschen zullen nu de lei346. Duikend en stijgend en keerend
Met dank voor de plaatsruimte,
S moeten kr\jgen bg den nieuwen ophij turen en tot djn epJuehÜng «ag hij,
trachtte Ans de fluitende kogels te ontI. C. VAN ZBLM.
dat da vliegmachine» het eiland niet meer
wijken en toen de schoten minderdtn,
«t zal geleidelrjk gaan, en het is goed,
afsochten naar een vergeefsche vervolkeek ze eens achterom.
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Slemmen uit het volk

RADIO

„Uitverkochte boeken”
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DOOR UW EIGEN LAND
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üKsa

Zand voort

„West End"
BONDSPENSION

A.N.W.B.
Mooiste strand a/d Noordzee
METZGERSTRAAT 69—71 TELEF. 2308
Kamers met balcon (Zeezicht)
Modern comfort
Goede verzorging
-

—

Logeert bij

Uw bezoek aan VALKENBURG

(L.)

In

Hotel „ORANJE HOF"
Telefoon 2565
MOOISTE ligging, aUe MODERN comfort, k. en
w. str. water. Gesloten waranda, gezellige con-

versatie-, schrijf- en eetzaal. Tuin en terrassen
met mooie vergezichten. UITSTEKENDE KEUKEN
VAN OUDS BEKEND! Vraagt geïl. prospectus.
Aanbevelend, G. J. STEIJNS.

AUjmeyen

Hotef„DE ZON"
GROOTFSTRAAT 19

TEL. 24729
GOED BURGER HOTEL
—

PRIMA KEUKEN
Aanbev. CARL MULLER

KERK EN SCHOOL
NED HERV. KERK
Beroepen te Papendrecht cand. D. B.
van Lonkhorst te Hilversum; te Zwolle
(vacature-Smit)

ds. J. B. Groenewegen

te Kerkrade.

VELDPREDIKERS
De leger- en vlootpredikant in algemeenen dienst, dr. W. G. Harenstein, bericht
ons het volgende over de geestelijke verzorging der Protestantsche militairen:
In de achter ons liggende oorlogsdagen
hebben tal van veldpredikers trouw hun
werk verricht onder vaaJc uiterst moeilh'ke
omstandigheden. Menig kort bemoedigend
woord van man tot man werd gesproken

in de stellingen.
Op de hulp- en hoofdverbandplaatsen,
in hospitalen en ziekenhuizen werd met
gewonden gesproken en met de stervenden gebeden.
Aan vel» geopende soldatengraven vertolkte een veldprediker de gevoelens van

dank en eerbied van Weermacht en Volk
jegens de voor ons vaderland gevallen
kameraden, de levenden opwekkend, het
door de gevallenen gebrachte offer nooit
te vergeten en de toekomst van het Nederlandsche volk vol vertrouwen in Gods
hand te leggen.
Ook aan het graf van menig Duitsch
soldaat werd een geestelijk woord gesproken en vele Duitsche gewonden in hospitalen en ziekenhuizen werden door onze
veldpredikers bezocht.
Met een deel van de troepen is natuurlijk ook inmiddels reeds een aantal veldpredikers met groot verlof gezonden.
Evenwel is geestelijke verzorging van hen,
die nog in dienst blijven, dringend noodig.
Van dit feit doordrongen, heeft de opperbevelhebber van Land- en Zeemacht,
generaal Winkelman, bepaald, dat het
met groot verlof zenden der reserve-veldpredikers zal worden geregeld door den
leger- en vlootpredikant in algemeenen
dienst, die er voor heeft te zorgen, dat er
een voldoende aantal veldpredikers achterblijft, om de geestelijke verzorging
juist nu zoo goed mogelijk te doen zyn.
Bjj het uitbreken van den oorlog waren
136 veldpredikers in functie. Van deze
zjjn er tot nu toe 60 met groot verlof
gezonden.
Volgens ontvangen berichten z\jn eenige
veldpredikers vrn'willig meegegaan met
de onderdeden, waartoe z\j behoorden, die

als krijgsgevangenen naar Duitschland
werden gebracht. Wellicht zijn ze nu inmiddels met hun mannen naar ons land

teruggekeerd.
fièn reserve-veldprediker wordt met
een lichte schouderverwonding verpleegd
te Calais. Van een hebben w\j helaas
sedert 10 Mei niets meer gehoord. Hoe
kwellende echter deze volslagen onzekerheid ook is, toch geven vrij de hoop niet
op, dat ook deze vermiste tenslotte behouden thuiskomt.

—

ROB. DE AVONTURIER IV

—

—

J*

—

den,

—

bó?

Verkoop

aan kiosken

Alle betrokkenen hebben ons medegedeeld, dat „Het Nationale Dagblad"

behoorlijk uitgestald zal worden en
den controleurs opdracht gegeven om
toe te

dat niets geschiedt, wat den
verkoop zou kunnen schaden.
-

,

°n

Mr-M U bemerken, dat ons dagblad
verstopt wordt of anderszins, wil ons

dan direct berichten onder opgave
va plaats der kiosk en uur.

8
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VOOR ADVERTENTIES IN AMSTERDAM: TEtEFOON 81893

VOLKSGENOOTEN TE
ROTTERDAM EN OMGEVING!

f 3.75

ONDERGOEDEREN

miersemaxn D. H. SWART
Bontwerker
Vakdiploma Leipzig
J. Luykenstr. 76, Tel. 28682, Giro 301276
Prachtige collectie ZILVERVOSSEN.
BONTMANTELS NAAR MAAT
—

—

Reparcercn

Modernlseeren

—

zaak van vertrouwen

Alle ijzerwaren, gereedschappen,
huishoudelijke artikelen voor den

Amsterdam. Tel. 53881
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jedra enisserv
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D. Visser's Kleedermakerijen N.Y.
Tan

naar

WOL\EXSTHAAT 8

-

N. S. B.
Rotterdam

-

Tel. 43814

SPECIALITEIT:

Standwit voor buitenwerk

Wij

U Klokken,
Goud en Zilver
Ook het REPAREEREN daarvan
Eigen werkplaats. Gedipl. uurwerkmaker
JAC. BONNECROY
TELEF. 43527
BENTHUIZERSTRAAT 20, ROTTERDAM

BESPROKEN

44, Amsterdam, Tel. 27130

doet verkoopen

(Van onzen

Twentschen berichtgever)

Zondagmorgen zijn
zooals reeds gede Nederlandsche krijgsgevanmeld
genen, die naar Duitschland waren overgebracht, dan eindelijk in hun vaderland
teruggekeerd. Vijf dagen lang hebben
duizenden in het Twentsche grensland
op hun komst gewacht, thans is hieraan
gelukkig een einde gekomen.
Duizenden soldaten zijn via Oldenzaal
en Enschede per trein teruggekeerd en
onmiddellijk over verschillende Twentsche gemeenten, waar zij voorloopig
werden ingekwartierd, verdeeld.'De ontvangst van Onze jongens was overal bijzonder hartelijk. Wat er maar voor hen
gedaan kon worden, dat werd gedaan!
De behandeling was werkelijk keurig.
De jongens hadden natuurlijk heel wat
te vertellen. Zij hadden immers voor een
deel eerst in Nederland gevochten, hadden toen ongeveer drie weken als krijgsgevangenen in Duitschland gezeten en
keerden nu terug van een reis, welke
met een korte onderbreking, bijna 24
uur geduurd had. Desondanks zagen alle
soldaten, die we zagen
en we hebben
er honderden gezien en velen gesproer, wat hun lichamelijken toeken
stand betreft, best uit. Zij hadden over
het algemeen volle, zonverbrande gezichten en men kon zeker niet zeggen,
dat zij er uitzagen als slechtbehandelde
gevangenen. Integendeel, de wijze,
waarop onze jongens door de Duitschers
behandeld werden, is boven alle lof verheven. We hebben velen van hen gesproken, maar over hun behandeling
hadden allen slechts een meening: voor-

VOLKSGENOOTEN

VOOR*.
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UW RIJWIELEN

NATUURLIJK

NAAR

VAN ZETTEN

Verhuur en Reparatie
IN 'T CENTRUM VAN AMSTERDAM
,
>>V
beveelt zich aan voor leverantie van Groote voorraad nieuwe Rijwielen
alle soorten hout in elke hoeveelheid. Tijdelijk adres:
VANHEUSDESTRAAT 3
zooals vuren, hardhout en triplex
tegen scherp concurreerende prijzen
S. Onrust, Marnixstraat 202/204, A'dam

Tel. 30909

-

Rotterdam

de huizen of gebouwen had geen hunner
een spoor gezien! Men moet hierbij bedenken, dat deze soldaten bijna dwars
door Duitschland waren gereisd!

richt. Het antwoord was leerzaam: het
vervoer was volkomen normaal geweest! Men mocht de deuren zelfs openzetten en ieder kon alles gadeslaan wat
re langs de spoorlijn stond. Van verniel-

Maandagmorgen ruim elf uur arriveerde te Oldenzaal wederom een extra trein
met 1600 krijgsgevangenen, afkomstig uit
Hamm en Altengrabo bij Berlijn. Achthonderd van hen stapten te Oldenzaal uit,
de anderen vertrokken naar Hengelo.

—

t

nachtvluchten

V.*

r^-^%-

Duizenden Nederlandsche soldaten,
die eenigen tijd als krijgsgevangenen
in Duitschland hebben doorgebracht,
zijn met verschillende extra-treinen
in het Vaderland teruggekeerd,
waar zij in de oostelijke grensplaatsen hartelijk werden verwelkomd.
Een baard van 4 weken...,!

SLUITINGSTIJD VOOR
WINKELS
ONDERZOEK TE AMSTERDAM
Als gevolg van den aandrang, die uit
verschillende deelen der stad Amsterdam
op het bestuur der algemeene winkeliersvereeniging is uitgeoefend, heeft het In
samenwerking met de in den bestuurdersraad en in de middenstandscentrale georganiseerde zusterverenigingen besloten
een onderzoek in te stellen bij de leden
naar hun wenschen ten aanzien van de
winkelsluitingsregeling. Tot dat doel is
den leden een lijst toegezonden met o.a.
de volgende vragen:
Indien gij wijziging verlangt van den
ouden toestand, gaan uw wenschen dan
in de richting van een sluitingstijd midden op den dag, bijv. van 12—2 uur of
vervroeging van het avondsluitingsuur?
De leden gelieven hierbij in het oog te
houden, dat bij sluiting der winkels om
18 uur het probleem van de regeling van
den arbeidstijd voor het personeel minder
moeilijk wordt. Immers in dat geval behoeft het personeel in het middaguur niet,
ïooals thans, anderhalf uur, doch slechts
een half uur rusttijd te hebben.
Indien men dus vervroeging van het
winkelsluitingsuur wenscht, dan is het
doelmatig om te streven naar een slui*'»-«»U4 aan tf

mij.

-

Telt!. 39248 S

—

Brandstoffen
Voor Rijwielen, Banden,
Lampen en Reparatie:

«otterdam

-

door Accountantskantoor

H. VERMAAT

Koffers
'

Lid Nedeii. College van Accountants
Lid Ned. Inst. van Belastingconsulenten
Voor geheel Nederland: Hoofdkantoor:
Den Haag, Buys Ballotstraat 82, Tel. 392180

WÊ\.

ROSS

STIJGER

Tel.

-
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ADMINISTRATIE
BEDRIJFSINRICHTING
VERMOGENSBEHEER
BELASTINGZAKEN

TeL 772461

BRECHCOKES v. CENTR. VERWARMING

10386 Stuyvesantstraat 12
COSTUUM NAAD MAAT VANAF
1 32.50
OPPERSEN
EN
REPAREEREN
VERMAKEN
•

|
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De eerste kruisbessen
aan de veiling
Door de kweekers P. Solleveld Azn. en
W. Vellekoop werden Vrijdag de eerste
kruisbessen van dit seizoen te De Lier
aangevoerd, waarvoor besteed werd resp.
f 0.07 en f 0.04 per k.g.
De eerste netmeloen bracht de kweeker
M. Koene. Besomd werd f 0.29.

Maximumprijzen
VOOR WEIDEGRAS, LUCERNE EN
ROODE KLAVER

Het Rijksbureau Voedselvoorziening
maakt bekend, dat ten aanzien van
weidegras, lucerne en roode klaver
maximumprijzen, gebaseerd op de vermoedelijke hooi-opbrengst, zijn vastgesteld.

De vaststelling van de vermoedelijke

hooi-opbrengst zal geschieden door deskundigen, die worden aangewezen door
den provincialen voedselcommissaris.
Degenen die gras, lucerne of roodklaver willen verkoopen dienen zich dus,
ter vaststelling van de aan de hand van
de vermoedelijke hooi-opbrengst vast te
stellen maximumprijzen, te wenden tot
den provincialen voedselcommissaris of
den plaatselijken bureauhouder van het
district, waar deze producties zich bevinden.

Nadere bijzonderheden benevens de

vastgestelde maximumprijzen zijn in een
in alle dagbladen geplaatste publicatie

vc«t<j»l»gd.

tërjL

Fa. J. K. VAN MEURS
ROTTERDAM
VA N A L K E M A D E S T R A A T 29
—
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UURWERKEN, OPTIEK
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SINDS 1892

Lederwaren en Sportart. van Laan van
Mcerdervoort 312
Den Haag
bij Valkenboschplein
oU ' s
rijn SOLIDE en NIET DUUR
inrichting voor alle
\ Rep.
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Friesche Mij.
TOESTAND VAN DEN LANDBOUW IN

BESTUURSVERGADERING

BESPROKEN

In de dezer dagen gehouden vergadering

van het bestuur der Friesche Maatschappij van Landbouw heette bij den aanvang

der vergadering de voorzitter in het bijzonder welkom de heeren ir. J. Middelveldt,
rijksveeteeltconsulent
en ir. R.
Kerstma, adjunct-secretaris, die na geruimen tijd door mobilisatie afwezig te
zijn geweest, weer behouden te Leeuwarden waren teruggekeerd.
Vervolgens hield de voorzitter een korte
toespraak, waarin hij wees op de gebeurtenissen der laatste weken en woorden
van deelneming richtte tot de gezinnen,
die door den oorlog in rouw zijn gedom.
peld.

De voorzitter bracht hulde aan degenen,
die steeds op hun post waren gebleven en
in weken van verwarring leiding wisten
te geven, hetgeen van groote waarde voor
ons bedrijfsleven bleek te zijn.
Omtrent de exploitatie-rekening der
maatschappij over het jaar 1939 werd
meegedeeld, dat deze sluit met een klein
yoordeelig saldo, van f 66.99. Het resultaat
is nadeellg beïnvloed, doordat een aanmerkelijk koersverlies op beleggingen geleden werd. Daar staat tegenover, dat de
uitkomsten van de verschillende aangesloten bedrijven zoodanig waren, dat uit
dien hoofde slechts een klein bedrag ten
laste van de algemeene exploitatierekening gebracht behoefde te worden.

TOESTAND VAN DEN LANDBOUW
De toestand, waarin de landbouw verkeert en de maatregelen, die onder de
bestaande omstandigheden noodig worden geacht, werden aan een breedvoerige
bespreking
onderworpen. Nadrukkelijk
werd gewezen op de dringende urgentie
van den afzet der aanwezige voorraden
oude aardappelen.
Wat de teeltregelingen voor rundvee en
varkens betreft, werd de meening uitgesproken, dat de beschikbare voedselvoorraden een voldoende rem voor ongemotiveerde uitbreiding zouden vormen, zoodat het handhaven van teeltregelingen
achterwege zou kunnen blijven. Daarbij
zou het mogelijk zijn de toewijzing van
varkensvoeder te basèeren op de aantallen varkens, die volgens de bestaande regeling door een ieder gehouden mogen
worden, i
De hoop werd uitgesproken, dat de thans
aanwezige paarden onverkort ter beschikking-der bedrijven zullen blijven, daar
anders ernstige schade aan de productie
gevreesd werd.
Gewezen werd op het groote belang van
voldoenden aanvoer van stikstofmeststoffen.

Daar de bestrijding van vogelschade
voor de inlevering der jachtgeweren ernt.tig belemmerd dreigt te worden,
zal
v«rzocht worden hierin met het oog op

Nat. Maatkl. Bedrijf
ZIECK

HEERENKLEERMAKERIJ
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„Zwarte uniformen"

Eerste klas Schoenreparatie bestaande uit modeljas met rij-pantalon
Weiinarstr. 394 DEN HAAG of lange pantalon voor den prijs van
ƒ 50.— en ƒ 65.— compleet
Telef. 390977
condities ƒlO
per maand

&.

DAMES-

Goederenvervoer
Expeditie
Kleiweg 123a, Tel. 43998, Bcrgpolderplein 1

Weevers Scholie

LEDERWAREN

E
w

M. Kemp

Hjj sprak de hoop uit, dat de offers
niet tevergeefs gebracht zouden blijken
te zijn, doordat de offervaardigheid der
gevallenen de basis zou vormen voor
den opbouw van een nieuw Nederland,
waarbij alles wat onnoodig scheidt of
verdeelt, vermeden dient te worden, en
de nationale arbeid aanvaard dient te
worden als de grondslag onzer volkswelvaart.

—

treffelijk! Bijzonder geroemd werd de
kameraadschappelijke wijze, waarop de
Duitsche soldaten met hen omgingen.
Staken de Duitschers hun sigaret op,
dan boden zij onmiddellijk de Holland6che jongens, die toevallig bij hen stonden, er ook een aan. En zoo ging het met
alles; konden de Duitschers wat voor onze soldaten doen, dan werd het gedaan.
De Duitschers beschouwden het als de
gewoonste zaak van de wereld, dat zij
met onze soldaten op voet van kameraadschap omgingen. Velen hebben we
ook naar het eten gevraagd. En ook op
dit punt ontvingen we volkomen bevredigende antwoorden. Het eten was natuurlijk anders dan bij moeder thuis,
maar het was voldoende en zij konden
het er best mee doen. Dit bleek trouwens
ook overduidelijk uit hun lichamelijken
toestand. Ter controle van eenige gruwelverhaaltjes, die in sommige kringen
van vurige demo-liberalen nog steeds
opgeld doen, hebben we ook eens aan
de jongens gevraagd, of zij soms in geblindeerde treinen waren vervoerd, opdat zij piets zouden bemerken van vernielingen, welke de Engelsche op hun

—

-

—

—

FLESCH

„Schep een frisschen, hartstochtclijken geest in Uw zaak!
Doe meer
Wees meer
Verdien meer
Stilstand is achteruitgang:"

LEVERT ALLE SOORTEN

—

_

OPNIEUW 1600 KRIJGSGEVANGENEN
TERUG

BEHANDELING IN DUITSCHLAND WAS
UITSTEKEND

DEN HAAG

-

Kleermakerij J. Stijger FRANS
llnkei Rotiekade 66 b

Adverteeren

STOFZUIGERS, alle merken, v.a. 40 et. p.w.
GASCOMFOREN, v.a. 50 et. p. w.
RIJWIELEN, v.a. f I.— p.w.
RADIO, v.a. f 1.25 p. w.
ELECTR. WASCHMACHINES v.a. f 1.- p.w.

Twente

-

—

*

lste klas Houthandel

BEDDENMAXEB

HEUBEL'S Kolenbedrijf

LEVEREN

Wekkers, Horloges

H. J. v. d. SPEK

n\

-

.

Schenkweg 260

■;■■■■.■■

Levering door geheel Nederland!
Vraagt-'tal. én vrijbL offerte bij
VAN WEEREN, Ceintuurbaan 147
en HET BOLWERK, KALVERSTRAAT 7

STOFFEEBDEB

EEN OUD ADRES VAN VEBTROUWEN
Obrechtitr. 431
Tel. 394546
REN HAAG

.

V
Breestraat

-

C. A. WOUTERS

—

GESLOTEN)

Aankomst der krijsgevangenen
in

BEHANGEB

—

'

b/HEERENGRACHT 300
Ontvangen mooie collectie nieuwe stoffen
Bekende lage prijzen
PRIMA COUPE EN AFWERKING
VERF- EN GLASHANDEL
VERFMALERIJ „EVELIN"
Oude Schans 4
Amsterdam

-

•

319

KRINGHUIS

s-Gravend ijk wal 116

,

SINGEL

p/a

:

Het aangewezen adres voor Uw reparatie
aan GOUD
ZILVER UURWERKEN is:

A.H. BIJLAND
Vlleriusilr 63-Ami(.rd»mZ.-T.l. 20358

Ullß

■■"■■■'■■■
-

VERPLAATST

■

Vijzelstraat 88- Tel. 37971
(NA

I

i.■

Alvorens Uwe inkoopen te
doen, eerst eens informeeren,
of zichtzending vragen, bij
-

Keppler«trotat 122-124

ALLE SOORTEN PIANO's. Duitsche kruissnarlge v.a. f 50.—. Orgels of piano's kunnen worden ingeruild. Moderniseeren en
politoeren van piano's, vleugels enz. Bet.
ook In overleg
TERBREGSCHEWEG 85
HILLEGERSBERG
TEL. 14732 •

OPBOUW

MANUFACTUREN EN CORSETTEN

P. W. AUCEPS Jr.
Molukkenstraat 19,

II

.

Telel. 81818
Giro 17390

Oudste adverteerder in onze bladen
■:■

VOOR BETER SCHILDERWERK

I xl

-

PER

Hoofdvertegenwoordiger voor Den Haag en omslr.: J. C. H. Blom

i

PELLERtNES

Amsterdam
Voor Stoomerij Telef. 81030
-

MATHE N E S S E RLAAN 297
ROTTERDAM
TEL. 30347

VLRKRIIGBAAR

Gebotteld in de brouwerij

I ACtIEN Btwunrei j

CO.

*

OOK

—

—

Overtoom 532

VAN ZWIETEN

—

REGENJASSEN

-1 I

I

-

Bestelt deze dan bij
J. VAN DOBBEN, RIJWEG 149,
OVERSCHIE
Telefoon 42508.

GRAND PRIX

Möchsie Auszeichnung der WELTAUSSTELLUNG Paris 1937

%

1/

BIERVON WELïKui-

I

-

|% Z l"
IT.I

I PAS

_
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|

ZW. DASSEN
HOEDEN
SOKKEN

ƒ 2.95. 3.50
0.55, 0.85, 0.95, 1.25, 1.35
OVERHEMDEN

1_

Onze voorraad stoften geeft U een
uitgebreide keus. De kwaliteit is van
den ouden stempel dus een eerste klas
costuum, tegen zeer billijken prijs
WACHT NIET TE LANG

Wenscht U BRANDSTOFFEN van
PRIMA* KWALITEIT en toch niet
duurder dan elders?

DEN HAAG

Boreelslraat 5

DEN KAAG
PRIMA STOFFEN
-

-

Tel. 552298
•

f 2.95
KOPPELS

HEEREN EN DAMESKLEEDING

i

Zwarte hemden

1I

ROTTERDAM

1

is maar één

/:/*

Dinsdag 11 Juni 1940 (Zomermaand}

van Landbouw
den binnenkort te verwachten oogst spoedig te voorzien.
Mededeeling werd gedaan van de voorbereidingen, die onder leiding van den
heer dr. J. C. Dorst zijn getroffen om in
de behoefte aan sproeipoeder voor den
aardappelverbouw zoo goed mogelijk te
voorzien.
Er werd op gewezen, dat er op het platteland zeer veel verwarring bestaat wat
de tijdregeling betreft. Terwijl sommigen
den thans geldenden officieelen tijd hebben ingevoerd, houden anderen zich aan
de oude tijdregeling ofwel hebben Duitschen wintertijd ingevoerd. Daar dit tot
vele misverstanden en moeilijkheden aanleiding dreigt te geven, werd besloten er
ernstig op aan te dringen, dat men zich
algemeen bij de thans bestaande officieele
tijdregeling zal aansluiten, eventueel onder uitschakeling van den zomertijd, in
welk geval de klok dus een geheel uur bij
den officieelen tijd ten achter gesteld
wordt.
Behoudens goedkeuring werd de datum
der algemeene vergadering vastgesteld op
24 Juli 1940.

Weidegeld voor
evacuatie-vee
Het hoofd van het Rijksbureau Voedselvoorziening maakt bekend, dat gebleken is, dat sommige eigenaren of gebruikers van weiland, waarin z.g. evacuatievee heeft geloopen, geweigerd hebben
dit vee af te staan, tenzij tegen betaling
van weidegeld.
Zij, die weidegeld hebben ■ geheven,
hebben dus kennelijk misbruik gemaakt
van de benarde omstandigheden der
getroffen veehouders. Het spreekt vanzelf, dat dergelijke kosten niet ten laste
van deze veehouders mogen komen.
Een ieder, wien zulks overkomen is,
wordt dringend verzocht dit onverwijld
schriftelijk te melden bij 't bureau Ontruiming, Lange Voorhout 3, 's-Gravenhage, onder opgave van naam en adres
dergenen, aan wie zij weidegeld hebben
moeten betalen, zoomede het bedrag.
Het is wellicht dienstig, dat nogmaals
met grooten nadruk onder de aandacht
der betreffende veehouders wordt gebracht, dat degenen, die nog vreemd vee
of daaruit geboren dieren in stal of weide hebben, tenzij 'dat vee door het Bureau Ontruiming bij den terugvoer met
een bewijs aan hun zorgen is toevertrouwd, verplicht zijn daarvan opgave
te doen bij den plaatselijken bureauhouder.
Hun, die dit tot nu toe verzuimden,
wordt in hun eigen belang geraden dit
alsnog ten spoedigste te doen, daar zij
zich anders blootstellen aan een strafrechtelijke vervolging.

AMALIA VAN SOLMSSTRAAT 98
TELEFOON 770120
DEN nAAG
Coupeursbezoek door het gchecle land
—

Pachtwet blijft

van kracht

Het pachtbureau voor Zuid-Holland
wijst er met nadruk op, dat de Neder-

landsche wetten zijn blijven bestaan,
voorzoover zij niet in strijd zijn met de
Duitsche militaire belangen. Zoo is ook
de Pachtwet tot nu toe onveranderd

gebleven.
Op den verpachter blijft de verplich-

ting rusten, zijn pachtovereenkomsten
ter goedkeuring in" te zenden. Ook alle
overige bepalingen zijn onveranderd
van kracht gebleven.
Het pachtbureau voor Zuid-Holland
heeft terstond na de capitulatie zijn
werkzaamheden hervat. Deze werkzaamheden worden op dezelfde manier
afgedaan als voor den oorlog. Alleen is
het mogelijk, dat de afdoening van de
loopende zaken iets meer tijd vergt dan
voor 10 Mei, in verband met de verkeersmoeilijkheden.

Het radio-programma
voor morgen
Woensdag 13 Juni 1940

JAARSVELD. 414.4 m. V.A.R.A.-Uitzending. 10.00—10.20 v.m. V.P.R.O.
8.00 Berichten A.N.P., gramofoonmuziek. 10.00 Morgenwijding. 10.20 Keukenpraatje. 10.50 Rosian-Ladies. 11.20 Orgelspel. 12.00 Esmeralda. 12.45 Berichten
A.N.P., 1.00—1.45 Sylvia-Amusementsorkest. 2.00 Voor de vrouw. 2.30 Verkorte opera „Faust" (gr.pl.). 3.30 Officieele
mededeelingen, eventueel gramofoonmuziek. 4.00 Voor de kinderen. 4.30 Zang
met pianobegelcidirvï. 4.45 Kinderlcesclub. 5.00 Rosian-orkest. 6.00 De Ramblers. 6.40 Letterkundig overzicht. 7.00
Volkszang. 7.30 Officieele mededeelingen,
eventueel gramofoonmuziek. 8.00 Berichten A.N.P. 8.10 Mededeelingen. 8.15 Puzzle-uitzending. 8.30 V.A.R.A.-orkcst. 9.00

Radiotooneel.

9.25 V.A.R.A.-orkest.

—10.10 Berichten A.N.P.

10.00

KOOTWIJK. 1875 m. A.V.R.0.-Uitzending. 11.50—11.30 n.m. Berichten.
8.00 Berichten A.N.P. 8.15 Gramofoonmuziek (9.00—9.15 Berichten, Fransch).
10.00 Morgenwijding. 10.15 Gewijde muziek (gr.pl.). 10.30 Renova-septet (opn.).
11.15 Berichten (Engelsen). 11.30 Omroeporkest. 12.30 Berichten (Duitsch).
12.45 Berichten A.N.P., eventueel gramofoonmuziek.

1.00

A.V.R.0.-Amuse-

mentsorkest en solist.
1.45 Berichten
(Fransch). 2.00 Berichten (Duitsch). 2.15
Omroeporkest en Solist (In de pauz« (
„Fietsherinneringen uit de oude doos",
causerie). 3.15 Berichten (Fransch). 3.30
Cello en piano. 3.50 Reportage. 4.05 Zang
met pianobegeleiding. 4.30 Gramofoonmuziek. 5.00 Berichten (Duitsch). 5- 15
A.V.R.0.-dansorkest. 5.45 A.V.R.0.-Anni"
sementorkest en A 'ist (6.15—6.30 Berichten, Engelsch). 7.00 Verkorte of**
:

rette „Das Dreimaderlhaus" (opn.). 8.00
Berichten (Duitsch). 8.15 Berichten ( E
gelsch). 8.30 Berichten A.N.P. 8.45 Gr»'
mofoonmuziek met toelichting. 9.15 B*"
°'

Abonneert U op

He» Nationale Dagblad

richten (Engelsch) 9.30 Solistenconcert-10.00 Berichten (Duitsch). 10.15 Berichten A.N.P., sluiting. 11.15—11.30 Bei**"
ten (Fransch).

