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DE SOCIALE REVOLUTIE
NEDERLANDSCHE WERKERS,
BOUWT UW TOEKOMST!
DEEUROPA.

SOCIALE REVOLUTIE WAART DOOR

Zij komt niet als het Evangelie van den haat;

zij stuwt voorwaarts als een doorbraak van volksche kracht, als een springvloed uit de eeuwige
bronwei van het volk, die de dammen der genieperds en stumperds doorbreekt, die het vuil
van den laster in zijn bruischende kracht wegspoelt.
De sociale revolutie is de verlossing op deze
wereld van honderdduizenden, ja millioenen
werkers, die door het kapitalistische stelsel tot
het vreugdelooze proletariérsbestaan werden veroordeeld.
DE SOCIALE REVOLUTIE Is de verlossing lilt de klassenhaat. verlossing
uit de huichelarij van politieke Christenen, die met hun leugenachtige
lippen aan de verdrukte massa's een gelukkig hiernamaals belooiden, als
zij zich geduldig lieten uitbuiten.

Het Nederlandsche volk, waarin de
nood in de laatste jaren zoo snel

leerd en wel dit: dat elk volk de meest
noodzakelijke levensbehoeften zoo-

gestegen was, waarin het spook van
honger en koude en de kwelling der
werkloosheid de arbeiderswijken der
steden, de kleine woningen der tuinders en landarbeiders, de huizen der
middenstanders binnensloop, staat
voor een reusachtige taak.

veel mogelijk zelf moet produceeren.
Het Duitsche Rijk heeft verklaard,
dat het in vriendschap met ons volk
wil leven; het wacht op daden en
initiatieven uit ons volk zelf en hierbij is geen tijd te verliezen, willen wij
Nederlanders de leiding zelf in handen houden.

Een ontzaglijke inspanning zal noodzakelijk zijn om de weldra driekwart
millioen werkloozen, die na de demobilisatie van ons leger hun recht van
arbeid zullen opeischen, op de snelste
wijze in de nieuwe orde van het
wordende Europa in te schakelen.

Wat hierbij uit den treure aan het
begin van den oorlog is betoogd geworden, n.l. dat Nederland tegen wil
en dank door het verloop van de titanische worsteling tusschen het Duitsche Rijk als kampioen van de volksche wereldbeschouwing eenerzij ds en
het Britsche Gemeenebest, als de
verdediger van de kapitalistische democratie anderzijds, voor een nieuwe
economische keuze zou worden gesteld, is bewaarheid geworden.
De Nederlandsche volkshuishouding, die eeuwenlang op de kapitalistische structuur is gebouwd geworden,
is door de sociale revolutie uit haar
voegen gelicht.

In de jaren die achter ons liggen

hebben

verschillende deskundigen
van de meest verscheiden politieke

richtingen voortreffelijken arbeid geleverd, waaruit een arbeidsprogram
snel kan worden opgebouwd. Dit
werk der deskundigen werd door de
politieke partijen
stuk-gesaboteerd.
De volksche opstanding van Nederland echter zal met alle kracht de
goede denkbeelden moeten verwezenlijken, die door de meest deskundige
koppen in het verleden zijn aangegeven.
VOEDING, WONING, KLEEDING,

VERKEER
Elke waarlijke volksche opbouw zal
zijn taak aanvangen bij den landbouw.
Ons bodemoppervlak moet zoo snel
mogelijk vergroot, de productie van
het vergroote bodemoppervlak tot zijn
toppunt worden opgevoerd.

De waanzin van de levensmiddelenvernietiging, van de mestvaalten van
groenten, van de georganiseerde veemoord is thans reeds gebroken.
De tweede onmiddellijke taak, die
ons wacht, is de bouw van behoorlijke
woningen. Steden zijn verwoest door
het geweld van den oorlog. Rotterdam, waar de hartslag van het handelsverkeer van ons land ligt moet
zoo
mogelijk worden opgebouwd.
Hier ligt een geweldige scheppende
taak voor onze beste architecten. Hier
moeten rappe handen de puinhoopen
verwijderen en een nieuw en trotsch
Rotterdam zal moeten verrijzen.
De derde behoefte die voorziening
vereischt is de kleeding en dekking.
Hier staan wij voor een reusachtig
vraagstuk door het gebrek aan grondstoffen en op dit punt ligt de aanknooping aan de ervaring, die het Derde
Rijk in de synthetische grondstoffenvoorziening heeft verzameld. Deze
aanknooping ligt ook op het gebied
van de vierde tak van bedrijf, waar
weldra handen tekort zullen zijn, nl.
het verkeer.

leder, die zin heeft voor de diepere

beteekenis van dezen tijd zal over de
grenzen van ons land heen den wordenden Statenbond van de Noordsche
volken van Europa aan den horizon
ontwaren. Het moderne verkeer slaat
met geweld over de landgrenzen heen
en zoo zal ook de volksche leiding
van een bewuste Nedêrlandsche natie
bij de organisatie van den arbeidsopbouw van ons volk naar samenwerking zoeken met de rasverwante
volken op het Europeesche vasteland,
inbegrepen Scandinavië.
Dit is het program voor den duur
van den oorlog. Wat daarna geschiedt
zal aanleiding moeten geven om den
gezichtseinder
overzeesche

te verwijden

taak van

en de
ons volk te

hervatten. Het heeft echter geen zin
om thans, nu het overzeesche verkeer
is afgesneden, te jammeren en te
weeklagen, doch wij moeten de handen aan de ploeg slaan.

De volksche wereldbeschouwing
richt de krachten der natie naar de toekomst. De staatsman, die in de nieuwe
orde aan de spits geplaatst zal worden,
monstert het volk; hij ontdekt zijn behoeften, zijn idealen, zijn verlangens;
hij vraagt zich af welke rangorde er in
de vervulling van de behoeften bestaat
en dan wordt met alle kracht de geheele arbeidskracht der natie gemobiliseerd en de productie gericht op
deze behoeften.
In de beslissingen, die bij de organisatie van den arbeidsopbouw van
ons volk worden genomen, zal met
beweeglijke slagvaardigheid, de sociale revolutie moeten worden verwezenlijkt op den grondslag van den
nieuwen toestand, dien het verloop
van den oorlog sinds eenige weken
heeft geschapen.
!>■ oorlog heeft ons één ding ge*

HOOFDKWARTIER van den Führer, 2 Juni (D.N.8.)
Het Opperbevel
der Duitsche Weermacht maakt bekend:
In harden strijd is de door de Engelschen ook gisteren taai verdedigde
kuststrook ter weerszijden van Duinkerken uit het Oosten verder ingedrukt. Nieuwpoort en de kust ten Noordwesten daarvan zijn in Duitsche
handen. Adinkerke, ten westen van Veurne en Ghyvelde, 10 km. ten
Oosten'van Duinkerken, zijn genomen.
Het aantal gevangenen en de buit zijn ook gisteren aanzienlijk gestegen.
Alleen reeds bij één leger werden 200 stukken geschut van allerlei kaliber
buit gemaakt.
—

-

WOUDENBERG, de leider van het

Nedeilandsche Aibeidsfront
schrijft ons:

Nog is de blijdschap over de ontsnapping van onzen Leider aan de
naspeuringen van de politieke beulen niet geluwd, ot een nieuwe
vreugdetijding doet een storm van
vreugde door de rijen van het Ne-

derlandsche Arbeidstront gaan:
de bevrijding van de trouwe medewerkers van Mussert, kameraad
Rost van Tonningen en kameraad
Henk Feldmeyer.
Het Nedêrlandsche Arbeidsfront
begroet hierbij kameraad Rost, op
wiens gloedvol woord en krachtigen steun het altijd kon rekenen
en kameraad Feldmeyer, de bezielde leider van onze strijdbare
jeugd, die nu met de andere geïnterneerden gelukkig ongebroken
weer in ons midden zijn om hun
faafc voort te zetten. Ook ons geeft
dit kracht en moed voor onzen
strijd voor sociale gerechtigheid
en onzen cultureelen opbouw-arbeid, hoezeer wij ook vervuld zijn
van rouw over de moorden tijdens
de krankzinnige terreur op een
tiental van onze kameraden.

Met N.W.V.-groet:
Arbeid Eert!
H. I WOUDENBERG.

DE VEROVERING VAN HET
STADJE CASSEL
HET ENGELSCH-FRANSCHE HOOFDKWARTIER WAS ER GEZETELD

■•■

—

—

—

Nederlandsche
soldaten worden
vrijgelaten

Aan het zuidelijk front geen bijzondere
gebeurtenissen.
Het luchtwapen heeft op den eersten
Juni, gelijk reeds in een afzonderlijk bericht bekend gemaakt, pogingen van resten
van het verslagen Britsche expeditleleger
om te ontkomen op de voor Duinkerken
liggende schepen, bestreden. De successen
der Stuka-, gevechts-, destroyer- en jachteskaders zijn, vergeleken met de reeds bekend gemaakte getallen, nog aanzienlijk

gestegen.

GEGROND
ONS

BESLUIT VAN DEN FüHRER.

VAN
DOUDING
DE
OP
VOLK

HOOFDKWARTIER van den Führer,
1 Juni (D.N.8.)
Aan een voor den!
—

opperbevelhebber

van de Duitsche

troepen in Nederland bestemde verordening van den Führer wordt het
volgende ontleend:
Het Duitsche aanbod, Nederland in bescherming te nemen tegen het bewezen
voornemen der westelijke mogendheden,
Nederland tot opmarschbasis tegen het
Roergebied te maken, is bij de Nedêrlandsche regeering in verband, met haar geheime verstandhouding met de westelijke

mogendheden op een welbewuste weigering gestuit. Zij leverde daarmede volk en
land over aan de verschrikking van een
oorlog, bracht echter zichzelf buitenslands in veiligheid.
De Duitsche weermacht heeft in den
hierdoor noodzakelijk geworden strijd met
het Nedêrlandsche leger al het mogelijke
gedaan om de bevolking en het land te
sparen. Dit standpunt van Duitsche zijde
kwam in hooge mate tegemoet aan de
houding zoowel van den Nederlandschen
militair alsook van de Nedêrlandsche
burgerbevolking. Het was in overeenstemming met den cultureelen en moreelen
stand van het met het Duitsche stamverwante Nedêrlandsche volk. De verantwoordelijke enkelingen, die Duitsche valschermjagers in gevangenissen geworpen,
als misdadigers behandeld en daarop aan
de Engelschen uitgeleverd hebben, zullen
ter verantwoording worden geroepen.
De Nederlands'che soldaat heeft echter
overal met open vizier en eerlijk gestreden
en ome gewonden en gevangenen dienovereenkomstig goed behandeld. De burgerbevolking heeft niel aan den strijd
deelgenomen en zich tegenover onze gewonden eveneens naar de wetten der
menschelijkheid gedragen. Ik heb derhalve
ook voor Nederland besloten, toestemming
tot vrijlating der gevangen Nederlandsche
soldaten te verteenen.
De verordening geelt verder voor deze
vrijlating nadere richtlijnen aan.

BERLIJN. 3 Juni (D.N.8.). In een
door het D.N.B, ontvangen Frontbericht
wordt de verovering geschilderd van het
bergstadje Cassel. Nadat de insluiting
van de Engelsch-Fransche legers en van
de nog niet ontwapende Belgische strijdkrachten was voltooid, werd aan sterke
pantsereenheden opgedragen van het
Zuiden uit een wig te drijven naar het
Noorden. Op onzen weg lag het stadje
Cassel. In de notities van een Engelschen
officier vonden wij de mededeeling. dat overgeven veroordeeld, beval de comCassel, evenals in den wereldoorlog, weer mandant van Cassel een uitvalspoging te
de zetel was van het Engelsch-Fransche ondernemen naar het Noorden. Deze
hoofdkwartier. Dit feit alleen deed reeds laatste vertwijfelde poging werd door een
een krachtige verdediging vermoeden. De pantserafdeehng opgevangen. Met alle
aanval van pantserwagens en infanterie kracht brak de Duitsche tegenaanval
ontmoette een sterk afweerfront. De over den vijand los.- Vijftig vijandelijke
commandant van de Duitsche pantserdigevechtswagens werden stukgeschoten,
visie besloot toen, om onnoodig bloed3500 gevangenen vielen in Duitsche hanvermijden,
den, 700 dooden bedekten het gevechtsvergieten te
de plaats te omsingelen en het gros der troepen den terrein. Cassel en rijn bezetting, die daopmarsen te laten voortzetten. Omsloten genlang moedig verzet had geboden, was
doojt een ijzeren ring. vroeg of laat tot veroverd*
-

De Nederlandsche jeugd kan het best met de Duitsche soldaten vinden en de
laatsten toonen van hun kant een ongekunstelde belangstelling voor datgene,
wat de jongens en meisjes hun te vertellen hebben.
Dit visschersmeisje blijkt
heele goede maatjes te zijn met den Duitschen militairen chauffeur, waarbij
eens te meer bleek, dat kleine geschenken
in dit geval een reep chocolade
de vriendschap onderhouden.

Weder groote verliezen voor de Britsche vloot
De haven van Marseille gebombardeerd

Nederlandsche werkers, bouwt aan
Uw toekomst l

Resten van het Engelsche leger
bij Duinkerken in het nauw

'

In totaal zijn vier oorlogsschepen en elf
tfansportschepen met een totalen Inhoud
van 54.000 ton tot zinken gebracht, veertien
oorlogsschepen, nl. twee kruisers, twee
lichte kruisers, een luchtafweerkruiser, zes
torpedoboot jagers, twee torpedobooten en
een-snelle boot, benevens acht koopvaardijschepen met een
totale tonnage van
160.000 ton. werden door bomtreffers beschadigd. Talrijke booten, barkassen en
sleepschepen weiden tot
kenteren gebracht 'en troepenconcentraties op het

trand. van Duinkerken met succes met
bommen aangevallen.
Bij een nieuwen aanval van Duitsche
Schnellboote op het nog in handen van
den vijand zijnde deel der Belgisch-Fransche kust gelukte het een dezer booten
een zwaar beladen trr.nsportstoomschip
van 4000 ton met een torpedo tot.zinken
te brengen.
Voor de eerste maal hebben gevechtsgroepen van het luchtwapen de haven
van Marseille aangevallen en daar twee
groote koopvaardijschepen met bomtreffers in brand gestoken. Het spoorwegtraject Lyon-Marscille werd op verschillende plaatsen door bomtreffers beschadigd.

De totale verliezen van den tegenstander in de lucht bedroegen op 1 Juni 58
vliegtuigen. Daarvan werden 42 in luchtgevechten, 8 door luchtafweergeschut
neergeschoten; de rest werd op den grond
vernield. Vijftien eigen toestellen worden
vermist.
Door onze uil Dronthelm naar het Noorden opgerukte bergjagers werd op 1 Juni
Bodoe genomen, en daarbij werd, behalve
ander oorlogstuig, een Engelsche batterij
buit gemaakt.

A.N.P. reportage onder
leiding van Grammens
naar Zuid-Nederland
Kaar het A.N.P. nader meldt, vertrekt
dezer dagen op initiatief van
het A.N.P.
een reportage-auto naar de Zuidelijke
Nederlanden. De heer Florimond Grammens, lid der Belgische Kamer, zal de reis
leiden. Een speciale verslaggever van het
A.N.P., alsmede een filmoperateur gaan
mede. Doel der reis is een duidelijk beeld
te krijgen van den toestand in België en
in het bijzonder vast te leggen in hoeverre
de industrie, de verkeersmiddelen, de
openbare bedrijven enz. door de terugtrekkende Fransche en Britsche troepen zijn
verwoest.
De tot dusver binnengekomen berichten
zeggen, dat dit alles dermate is verwoest,
dat tenslotte het Belgische volk het

slachtoffer

is en z{jn bestaansmogelijk-

heden in belangrijke mate zijn verdwenen.
Vele berichten zeggen, dat het Belgische
volk dit zeer zwaar voelt en een ontzaggelijke verarming daardoor vreest, hetwelk
tot ernstige ontstemming tegen de geallieerden aanleiding moet hebben ge-

geven.
Over deze dingen thans een zoo duidelijk mogelijk beeld te krijgen, zoowel in
reportage als jüm, is het doel dezer reis.
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Onmiddellijk verbod

van het

BINNENKORT VERDERE

DEMOBILISATIE

ritueel slachten
Oostersch sadisme wordt op
weerlooze dieren botgevierd

De gevluchte verradersregeering heeft de Joden boven de wet gesteld.
Waar niet-Joden zich moesten onderwerpen aan de Vleeschkeuringswet,
hebben de Joden een speciale vergunning gekregen, die deze wet voor
hen bulten werking stelde.
De Joden beriepen zich op oude godsdienstige voorschriften van hun
volk. Maar dit waren bewuste leugens. Want in den Talmoed staat geen
woord over de sadistische slachtmethoden, die de huidige onmenschen
in hun genadelooze wreedheid toepassen.
Het ritueele slachten berust geheel op een perfide mondelinge overlevering en ontbeert lederen grondslag van religieuzen aard.
Het is niets anders dan de meest onteerende dierenmishandeling, de
ergerlijkste marteling van levende wezens.

niet goed zien....

Negen minuten duurt nu al de worsteling tegen den dood! De ademhaling die
plaats vindt door den afgesneden strot,
is verschrikkelijk om aan te hooren. De
inhoud van de maag wordt gedeeltelijk
naar bulten geperst en vult de luchtpijp.
De flanken worden tot ballons opgeblazen en met kracht vliegt de lucht weer
door den bloedkuil, waar de verwoesting
is aangericht.
De benauwdheden, de smarten, de martelingen bij het ritueel slachten zijn onbeschrijfelijk!
Eerst na dertien minuten kon ik voor
me zelf zeggen: Het dier is dood! Gelukkig uit zijn lijden!
Het kan niet zijn dat zulk slachten een
Godgevallig werk is! Zulk slachten is afschuwelijker dan een moord!
Welke Nederlander wil zoo lets afschuwelijks voor zijn rekening nemen?

Niemand.
Daarom moet ritueel slachten onmiddellijk worden verboden.
DE WET

En nu wat de Vleeschkeuringswet betreft.
Art. 7 van het Kon. Besluit van 5 Juni
1920 zegt:

De slachtdieren worden, na voorafgaan,
de bedwelming, door verbloeding xoo snel
mogelijk gedood.
De bepalingen omtrent bedwelming zijn
echter niet van toepassing op dieren, bestemd voor halssnede volgens den Is-

raëlitischen ritus.

De humaniteit eischt verplichte bedwelming van slachtdieren vóór het dooden.
Dit geschiedt zonder eenigen nadeeligen
invloed voor het vleesch.
Nu zegt nog art. 10, van genoemd Kon.
Besluit:
Uit overwegingen van religieuzen aard
is de uitzondering in art. 7. tweede lid
gemaakt.
Om echter zooveel mogelijk mishandeling van het slachtoffer te voorkomen,
zijn deze voorschriften gegeven.
Ik heb de woorden „zooveel mogelijk"
vet gedrukt, om de attentie er op te vestigen, dat de samenstellers van de.
Vleeschkeurlngswet, toch óók de rltueele
slachting dierenmishandeling achtten,
want om die mishandeling zooveel mogelijk te voorkomen, zijn die voorschriften
van bedwelming gegeven. .
De humaniteit eischt verplichte bedwelming van slachtdieren vóór het dooden.
Maar die wet is bijna 20 jaar oud en
voorzien van meer fouten.
.

De Joden leven, wat het slachten van
dieren betreft, op een oude overlevering,
die geen enkel recht bezit voor den tegenwoordigen tijd, nu de schiet- of pentoestellen in gebruik zijn, om de te slachten
dieren vóór de bloedonttrekking te bedwelmen.
Die oude gewoonten, oude overleveringen, oude voorschriften zijn bij de Joden
zoo ingeburgerd en medegenomen, dat zij
denken er niet buiten te kunnen leven.
Reeds hebben zelfs rabbijnen erkend,
dat het ritueel slachten nergens staat
voorgeschreven, zoodat zij hunne slachtwyze niet als beschreven op één of andere
plaats In hun boeken kunnen aanwijzen.
Maar zij houden zich graag vast aan
oude gebruiken, al zijn die niet geschikt
voor onzen tijd van herbezinning en op-

bouw.

Wij willen reen Aziatische wreedheden
op ons grondgebied. Wij kunnen het niet
gedoogen dat dagelijksch tallooze dieren
terwille van Joodsche smoesjes over een
zekere ritus, wordtn doodgemarteld. Het
moet uit zijn met het ritueele slachten!

„AFRIKNDE”

ZUID-AFRKNSCHE

VANHET
LEVENDOR

m
zijn velden en daarbinnen
vuurwal heeft laten aanleggen om zijn akkers tegen de
millioenen veelvraten te beschermen. Nu is hij snel hierheen
gereden, nog in den nacht, om Oom Gert tijdig te waarschuwen. Ook bij de hoeve van Visser is hij aangeweest en tot
Hans' groote geruststelling deelt Bezuidenhout hem mee, dat
de afweermaatregelen daar reeds getroffen zijn door de hotnots onder leiding van den oudsten, Johannes.
Vol innigen dank voor de waarschuwing, vol vrees ook
voor het komende gevaar laten de bewoners van Nooitgedag
hun gast uit, die op zijn bezweete. trillende paard springt en
spoorslags terugrijdt, den langen afstand naar het bedreigde
eigen huis.
Dadelijk laat Oom Gert kaffers en hotnots aantreden en
vertelt hun in korte zinnen, wat onder toezicht van de blanken
en Ou-Lukas gedaan moet worden en binnen zeer korten tijd
is ieder bezig; hout opstapelen óm de akkers, vergif strooien
daarbuiten.
En dan zien de werkers, zwoegend, wét ze kunnen, heel
in de verte een onweerswolk opkomen. Ach, als het dat slechts
was. Maar een eentonig geruisen, haast net het geluid van
strooroende regen, verraadt de komst van de sprinkhanenzwerm. Binnen e;n uur kunnen zij hier zijn. de vernielers.
Maar misschien is God h"n, Boeren van Nooitgedag, goedeen

'■■■

verboden.

ROMAN

Vergif gestrooid, in wijden boog 6m

'.'.•/■.

de Vleeschkeuringswet
samenstelden hebben fouten gemaakt,
doch die fouten* zijn in orde te brengen,
dus te herstellen.
Als men dan toch aan het repareeren
gaat, moeten alle fouten en defecten onder handen worden genomen, waarbij het
ritueel slachten niet mag worden vergeten, of oogluikend toegestaan, door
maar wéér een fout te maken.
Geen enkel ontwikkeld en fatsoenlijk
mensch, zal er iets tegen hebben in te
brengen, als het ritueel slachten wordt

OSEANBT

WAARDIE

Alleen ziekenhuizen en gestichten
krijgen huisbrandolie

?

sloten, dat tegen 10

Rljkspostspaarbank

Het spreekt vanzelf, dat, waar de Duitsche en Nederlandsche autoriteiten het
mogelijke doen, om de aanwezige voorraad motorbrandstof zoo oordeelkundig
mogelijk te verdeelen om het economische
leven zooveel mogelijk te steunen, het alleen reeds om psychologische redenen het
ten zeerste af te keuren is, dat de tot nu
toe afgegeven vergunningen blijken te
worden misbruikt.
Deze vergunningen mogen slechts
worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zyn uitgereikt.

De namen van degenen, die zich aan
overtreding schuldig maken, zullen door
de politie worden genoteerd en zji zullen,
afgezien van verder vast te stellen straffen, in geen geval in het bezit van hun
vergunning worden gelaten.

De Limburgsche mijnen gaan
weer leveren
HERSTEL DER

TRANSPORTBEHOEFTEN

VORDERT GOED

De directies van de steenkolenmijnen In
Limburg berichten ons, dat zij hopen zeer
spoedig in staat te zijn de levering van
haar producten in het geheele land te hervatten, zij het voorshands op beperkte
schaal.
Alles hangt af van het herstel der
transportwegen te water en te land, waaraan met Inspanning van alle krachten ge-

werkt wordt. Dit werk heeft een gunstig
verloop en vermoedelijk zal men daarmede
eerder gereed zijn dan aanvankelijk werd
aangenomen.
De mijnen zelf zijn alle Intact en in bedrijf. De geproduceerde kolen worden op
voorraad genomen en kunnen onmiddellijk verzonden worden, zoodra transport
mogelijk is.

gunstig gezind. Misschien laat Hij in zijn onbegrepen Wijsheid de zwerm van richting veranderen; mogelijk blijven de
velden om Nooitgedag en Swerversrus gespaard. Koortsachtig rennen de Blanken te paard langs het werkfront aan de
verdedigingslinie, om bevelen te geven en vol innig genoegen
ziet Oom Gert, hoe de hulp is van Ou-Lukas. Zwijgend, met
allesziende oogen is Ou-Lukas als het ware overal tegelijk
om raad te geven of bijstand te verkenen in het zware werk.

De wolk komt nader en nader, steeds duidelijker wordt het
der sprinkhanen. Dan, gelukkig!! ziet Oom Gert de
eerste vlammetjes lekkend langs de droge takken kruipen.
Bang zijn voor uitbreiding van het vuur behoeft hij niet, want
als ware duivels onderdrukken de negers, nu bijna geheel
naakt, elk opkomend vuurtje buiten de vlammengrens.
De vuurwal knettert en gromt. Gloeiende hitte doet de
planten, dichtbij de versperring verdorren, maar hopelijk zal
het ook een onoverkomelijke hindernis zijn voor die millioenen
kleine diertjes, die in een ommezien tijds het veld en de boomgaarden een aanzien kunnen geven als in den dorren wintertijd
Sprinkhanenplaag
Dan ziet Elly, verschrikt en overweldigd, hoe het zonlicht
wordt onderschept door millioenen donkerbruine diertjes.
Steeds dichterbij komen de vernielers, reeds zien de Boeren
hoe enkele, overhaastig, verzengd door de oplaaiende vlammen
neervallen.
Dan gebeurt het wonder
Een krachtige windstoot giert door het vuur; vonken en
verstikkende rookwolken drijven den zwerm tegemoet. De
voorhoede verandert van koers en gaat. vlak langs den vuurpoel, gevolgd door de ontelbare anderen, verder het Noorden in.
Oom Gert vouwt de handen en prevelt dank tot zijn ongezienen Redder.
Maar nieuw gevaar dreigt. De opjagende vonken, voortgedreven en aangloeiend door den wind. hebben op verschillende plaatsen het kurkdroge gras van het Hoèveld in vlam
gezet en loeiend zoekt het vuur nieuw voedsel.
gesjirp

spoorboekje

Naar wij vernemen, is het niet uitgeJuni de verschijning
van een spoorboekje tegemoet kan worHet departement van Handel, NijverBij de volgende etappe van demobiliAan alle overige verbruikers, die donheid en Scheepvaart maakt met betrekkere olie niet door andere brandstof kunseeren mag een militair alleen dan met den gezien. Onmiddellijk na de capitugroot verlof worden gezonden, indien hij latie zijn bij de spoorwegen alle handen king tot het verkoopen en afleveren van nen vervangen, mag door de onderneminolie het volgende bekend:
gen, bedoeld in de in den aanhef genoemaan den commandant van het betrokken aan de ploeg geslagen, om binnen den donkere
Het
artikel 6 bis van de donkerein
de beschikking, niet méér worden afgeeen
mogelijken
tijd
kortst
tot
zoo
normaal
enkelvoudig oorlogsonderdeel een verolie-beschikking 1939 no. 1 vastgestelde leverd dan 30 procent van de hoeveelheid,
treinenloop
mogelijken
te
kunnen
komen.
klaring van werkgevers, familie e.a. kan
afleveringspercentage van 70 procent zal welke de verbruikers hebben ontvangen
overleggen, waaruit blijkt, dat hij door Men ondervond daarbij alle medewervanaf heden tot nader order alleen gelin de overeenkomstige kalendermaand
loongevenden arbeid dan wel andere king van de Duitsche autoriteiten, die den per maand voor afleveringen aan alle van de periode 1 Augustus
1938— 31
overheidsbedrijven en ziekenhuizen/gewijze in eigen onderhoud kan voorzien, duidelijk inzagen, welk een groot aandeel
Juli 1939.
Voor alle verbruikers geldt, dat gelealthans niet ten laste van de gemeenschap de Nederlandsche Spoorwegen in het stichten, met uitzondering van autobuseconomisch bestel van ons land hebben. diensten, transportdiensten te land, op verd mag worden een rantsoen van hoogzal komen.
Het was dus een nationaal belang, dat basis van de periode 1 Augustus 1938— stens een week, met dien verstande, dat
31 Juli 1939. Geleverd mag slechts woraan verbruikers, wier weekrantaoen minhet spoorwegverkeer zich spoedig herBedoelde verklaring moet zijn gelegaden, wanneer is komen vast te staan, dat der dan 200 1. bedraagt, een maximumhoestelde
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vervanging van donkere olie door andere
veelheid van 200 Ltr. per levering mag
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niet
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mogelijk
worden afgegeven, onder voorwaarde,
b. voor hen, die in overheidsdienst heden, waarvoor de bedrijfsleiding en
dat het rantsoen voor een overeenkomstig
Met uitzondering van de afleveringen
zijn. door het betrokken diensthoofd ter technische staf zich plotseling geplaatst
langeren tjjd zal gelden.
zagen. Met onverdroten ijver heeft men
aan ziekenhuizen en gestichten is de afplaatse.
De directeur van het rijksbureau voor
levering en het verbruik van huisbrandaardolieproducten is gemachtigd voor viAangezien een volgende etappe van aan den wederopbouw van het spoorwegolie voor verwarming van lokaliteiten
verkeer gewerkt en reeds op 16 Mei
tale belangen op bovengenoemd percendemobiliseeren binnenkort is te verwachen/of voor voorziening van warm wabeperkte
tage extra toewijzing te geven.
dienstregeverscheen de eerste
ten, wordt aan alle militairen, die voor
ter geheel verboden. Ziekenhuizen en
Verbruikers, die nog over voorraad begroot verlof in aanmerking wenschen te ling, welke sindsdien practisch eiken dag
gestichten komen slechts dan voor huisschikken
en op grond van het vorenen
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men
men
Zoo
heeft
dat
gaan.
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reeds thans het noodige te verrichten.
brandstof niet mogelijk is.
nigheid volgens het hiervoor bepaalde
vooral Limburg en Zeeland nog enkele
moeten betrachten. Aan zulke verbruikers
Aan spoor- en tramwegen, autobusdienmag niet worden geleverd?
Den militairen wordt er bovendien met moeilijkheden en al moet men hier en
daar met overvaren en overstappen gesten, zoomede rivier- en binnenvaart moVoorraden donkere olie aanwezig in
nadruk op gewezen, dat gedemobiliseergen de ondernemingen slechts afleveren
tanks,
nemen.
noegen
vaten, bussen of anderzins bfl
den geen aanspraak kunnen doen gelden
hoeveelheden,
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komen, alsmede voor16 Mei met de drie inmiddels verschenen
GEEN BENZINE VOOR
aangewezen instantie raden, welke zich elders bevinden, vooraanvullingen. De spoorwegen 2ijn er zich en Scheepvaart
worden vastgesteld.
zoover niet dienende tot aflevering aan
van bewust, dat deze vier bladen voor
GENOEGEN GEBRUIKEN!
In het algemeen zal door deze instanverbruikers, aan welke volgens bovenhet publiek een weinig overzichtelijk geties voor het vervoer van goederen te staande regeling mag worden geleverd,
heel vormen, doch om technische redeland slechts vergunning tot aflevering zullen ter beschikking moeten worden
nen zou het publiek vier a vijf dagen van
van donkere olie, worden gegeven, indien
gehouden. Er zrjn maatregelen in voorVOOR
DE OVERTREDERS
STRAFFEN
de te vervoeren goederen voor het ecoeen dienstregeling verstoken zijn geblebereiding om deze voorraden te vorderen.
nomisch leven van vitaal belang worden
Het departement? van Handel, Nijverven als men een en ander in een duideBovenstaande regeling geldt voor levering aan verbruikers, ongeacht of dit
heid en Scheepvaart maakt bekend, dat lijke vorm had willen gieten. Thans is geacht.
Vorenbedoelde goederen zjjn in de eerhet de houders van vergunningen tot het men zoo ver, dat met kracht aan de verrechtstreeks door ondernemingen of via
verbruiken van
motorbrandstof ten schijning van een spoorboekje gewerkt ste plaats levensmiddelen, brandstoffen, wederverkoopers (handelaren) geschiedt.
geneesmiddelen, veevoeder en meststofDeze regeling is onmiddehjk in werstrengste verboden is hun wagens voor
wordt met de dienstregeling, zooals die fen; de inspecteur-generaal
genoegen en voor andere
king getreden.
van het verparticuliere
op dat oogenblik van verschijning zal keer is bevoegd ook voor het vervoer van
doeleinden te gebruiken.
zijn. en die dan weer verschillende verandere goederen vergunning tot aflevering
Het heeft zoowel den Duitschen als den
Nederlandschen autoriteiten teleurgesteld beteringen teweeg zal brengen. Wij van donkere olie te doen verleenen.
dat aan dezen regel niet genoegzaam de hoorden als mogelijke datum 10 Juni
RIVIER- EN BINNENVAART
noemen.
hand wordt gehouden.

HEBBEN

De heeren die

10 Juni weer een

ALLEEN VOOR HEN, DIE WERK

noodzakelijk

Wij willen hier de aandacht vestigen
op den uiterst deskundigen heer W. H.
Boogaard, Kerkstraat 42, te Velp, die een
volledig inzicht in deze schuwbarende
praktijken heeft en o.a. het volgende
meedeelt:
Het te slachten dier wordt aan de vier
pooten van kettingen voorzien. Een der
kettingen loopt door de ringen van de
drie andere en wordt vastgemaakt aan
een takel. Door middel van dit takel worden de pooten van het dier bijeen getrokken het lichaam verliest zijn steunpunten
en met een plof valt het op den gond.
Het hoofd slaat soms zoo geweldig op den
grond dat de onder liggende hoorn afbreekt en door de slachtplaats vliegt.
Nu wordt het hoofd achterover getrokken, zoodat de hals gespannen staat,
waarna de snijder de vreeselijke snede in
den hals toebrengt.
Nu begint voor het dier de verschrikkelijkste marteling die men zich denken
kan. Met reuzenkracht slaat het met de
pooten in de kettingen. De kop wordt
omhoog opgeheven en slaat met centenaarszwaarte op den grond in den bloedplas, die telkens weer bijeenloopt, volgespoten uit de slagaderen.
De stroom bloed, die uit de afgrijselijke
wonde spuit, doet me 't hart in de keel
kloppen en ik gevoel een soort schaamte,
als ik bemerkt, dat het gemartelde dier
mij aankijkt
Reeds zeven minuten stroomt het
levensvocht weg naar een put In den
grond....! Nu al acht minuten! Ik waag
het nog eens het dier In de oogen te zien.
Weer gaat het hoofd op en slaat neer
in het bloed. Door het slaan Is een hoorn
tot tegen het hoofd, misschien wel er in
gedrongen, door de bloedmassa kan ik het
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Koffie- en theehandel moet
zich laten inschrijven
BIJ

DE NED. MEELCENTRALE

Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in oorlogstijd brengt in verband met
de distributie van koffie en thee aan belanghebbenden het volgende ter kennis:
1. Het branden van koffie is verboden
'ondtr vergunning van de Meelcentrale.
,v
2. Het vervoeren en afleveren van
ruwe (ongebrande) koffie is verboden zonder vergunning van de Meelcentrale.
3. Het verpakken van thee in eenheden
kleiner dan 10 kg. is verboden zonder vergunning van de Meelcentrale.
4. Het vervoeren van thee in verpakkingseenheden van 10 kg. of meer is verboden zonder vergunning van de Meelcentrale.
5. Het bereiden van koffie-extract en/of
producten, waarin koffie is verwerkt, is
verboden zonder vergunning van de Meelcentrale.
Al degenen, die nog niet in het bezit zijn
van zoodanige vergunningen, moeten zich
onverwijld schriftelijk bij de Nederlandsche Meelcentrale,
Riouwstraat
186,
's-Gravenhage, aanmelden, onder vermelding hunner voorraden koffie en thee.

De vergunning tot aflevering van donkere olie voor de rivier- en binnenvaart
worden verleend door secretariaten en
agentschappen van de bevrachtingscommissies; bfl elk ontheffingsbewtjs wordt
een bon gevoegd, vermeldende de hoeveelheid donkere olie, die aan den kapitein of den schipper van een motorschip
mag worden afgeleverd en door dezen
verbruikt De secretariaten en agentschappen houden aanteekening van
de
verleende ontheffingen en de toegekende

hoeveelheden.

Herstel van goederenvervoer per spoorweg
Naar wij vernemen, is het goederenver-

ladlngen, tusschen een groot aantal spoorwegstations hersteld.
Daar de mogelijkheden op alle deelen
van het net niet dezelfde zijn wordt het
publiek aangeraden, zich om inlichtingen
te wenden tot de goederenkantoren der
stations, de factorijen van Van Oend en
Loos en de agentschappen van de Algemeene Transport Onderneming.

Meisje door vrachtauto
doodgereden
Op den Rotterdamschen weg te Delft is
Zaterdag in den namiddag het driejarig
meisje M. A. W., wonende te Delft, door
een vrachtauto aangereden. "Het kind werd
zwaar gewond en is kort na aankomst in
het ziekenhuis overleden.

Ou-Lukas geeft het voorbeeld. Met

voer, zoowel van stukgoed als van wagen-

een

Inschrijvingen bij het
Rijksbureau voor tabak
Het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat
verzoeken om inschrijving bij het Rijksbureau voor tabak en tabaksproducten
uitsluitend dienen te geschieden op daartoe bestemde formulieren, welke vanaf
5 Juni a.s. bij de Kamers van Koophandel
en Fabrieken verkrijgbaar zijn.
Eveneens zijn dan bij deze Kamers verkrijgbaar de formulieren voor de verplichte
voorraad-opgaven van onbewerkte tabak,
benevens de wekelijks in te dienen afleveringsstaten voor tabaksproducten. .

langen stok duwt

hij den vuurwal uiteen, rukt zich de kleeren van het lijf en
loopt door de opening in de vlammenzee, om het begin van
den veldbrand te blusschen. De andere negers volgen zijn
voorbeeld en ook de blanken blijven niet langer werkloos
staan.
De voeten kraken op de verzengde sprinkhanerLchamen en
de schoenen kleven en zuigen zich vast in de vertrapte smurrie.
Het vuur wordt uiteengeslagen en hard, hard-werkend weet
men eindelijk het gevaar te bezweren. Overdekt met brandwonden loopen de negers huiswaarts, gevolgd door de Blanken
in hun verschroeide en bevuilde kleeren. De vuurwal is door
gebrek aan voedsel gedoofd, maar nog houden enkele skepsels
de wacht om opnieuw verstuiven te voorkomen. Als de zwarten dien avond bekomen zijn van de bovenmenschelijke vermoeienis en weer praten kunnen, bemerken ze tot hun overgroote schrik, dat Ou-Lukas zich niet onder hen bevindt. Snel
wordt een jongy uitgestuurd om te zien, of de oude niet op

wacht staat bij de uitgedoofde vuurwal.
Niemand heeft gezien, hoe Ou-Lukas zich. geheel alleen,
begaf naar punten, die 't ergst bedreigd werden. Door het
geloei van het vuur heeft niemand zijn roepen gehoord, hem
te helpen. Voorwaarts worstelend slaat Lukas ret vuur uiteen,
woelt hij den grond om, om het vlammenspel te doen stoppen.
Dan schieten de vurige, lange tongen opeens hoog op achter
hem en ziet hij zich ingesloten door het vuur. Met een sprong
wil hij zich terugtrekken, zijn oude leven redden en rekken,
maar het vuur achtervolgt hem. de grond brandt ónder hem
en pijnlijk knagen de kleine en groote vlammen aan
zijn
lichaam. Een groote, oplekkende vlam. trekt langs zijn lichaam,
verschroeit zijn baard, zijn oog-, en hoofdhaar. Door pijn
waanzinnig rent hij verder den vuurgloed in. Dan valt hij neer,
kronkelend op den bodem.
Lekkend en vretend kruipen de vlammen over zijn arme.
verschroeide huid; hij gilt. tevergeefs: waar hij ziet met zijn
woeste oogen. roode gloed. Dan begint de oude neger te

REGELING TERUGBETALING
Tot nader order kunnen van Maandag
3 Juni a.s. af inleggers, op vertoon
van
het spaarbankboekje, terugbetaling verkrijgen onder het volgende voorbehoud.
1. Aan het kantoor van uitgifte van het
boekje eenmaal per 7 dagen rechtstreeks
tot een bedrag van f 100.—.
2. Aan andere kantoren dan die waar
het boekje is uitgegeven:
a. eenmaal per 7 dagen rechtstreeks tot
een bedrag van f 25.—;
b. na indiening ten postkantore van een
aanvraag, tot een bedrag van f 100.
met dien verstande, dat in een tijdvak
van 7 dagen met inbegrip van een
rechtstreeksche terugbetaling dit bedrag niet overschreden wordt.
3. Zij, die noodzakelijk in contanten over
grootere bedragen moeten beschikken,
kunnen dit doen door gireering van het
bedrag op de postrekening van een bankinstelling. Men dient zich dan verder met
die bank te verstaan.
Opdrachten tot overschrijving met het
boekje te richten aan den directeur der
Rljkspostspaarbank te Amsterdam.
4. Aan aanvragen om betaling in contanten boven ƒ 100.— per week wordt
alleen om zeer bijzondere redenen, gestaafd met gegevens, voldaan.
Betaalbaarstelling van aanvragen om
terugbetaling per telegraaf kan vooralsnog
niet geschieden.
5. Zonder eenige beperking wordt' voldaan aan aanvragen om overschrijving
van het tegoed of een gedeelte daarvan op
een rekening bij den Postchèque- en girodienst. Aanvragen vergezeld van het
spaarbankboekje te richten rechtstreeks
tot de Rijkspostspaarbank. Langs dezen
weg kunnen inleggers dus alle vorderingen
van aangeslotenen aan den Postchèque-

en Girodienst voldoen.
Voor afgifte van duplicaat-boekjes moet
men zich wenden tot een kantoor der
Posterijen en daarbij zoo volledig mogelijke inlichtingen verstrekken.

Het wordt werkelijkheid. Hij voelt zich zoo licht en vrij,
zoo ongepijnigd en gelukkig.
Zooals in zijn droom, ziet hij den hemel, open. Moeder
staat, verheerlijkt glimlachend haar Lukas op te wachten.
Vader reikt hem de helpende hand. Een verblindend, schoon
licht achter hen, lokt Lukas.
Nog eenmaal, een vreeselijke, doodelijke pijnstoot.
Het afgemartelde lichaam van den ouden knecht richt ziel»
op. Zijn verdorde, met wonden overdekte arm houdt hij uitgestrekt: daar voelt hij de zachte, koele Vaderhand, die hem'
optrekt.
Geluk, overgroote schoonheid, zachte muziek
Een vurige vlam vreet de borst van den gestorvene open
Een leven vol dienstschap, bereidheid en offervaardigheid voo.
zijn blanken meester is afgebroken.
Ou-Lukas, de oudste Kafferknecht van Nooitgedag is naa.
zijn Heer gegaan.
De jongen, uitgestuurd om Lukas te zoeken, kijkt rond.
bedenkt opeens, dat hij mogelijk kan zijn flauwgevallen. Hij
loopt, zoekend, langzaam loopend, uitkijkend naar zijn Baassie.
Daar stoot zijn voet plotseling tegen iets. Hij bukt zich...».*
Gillend loopt het negerkind naar huis. bonkt op de deur
van het huis der Blanken en roept bevend
en huilend zijn
Baassie Oostbuyse.
..Nuwe onheil", flitst den vermoeiden Oom Gert door BH
brein en met enkele stappen is hij bij de deur, trekt die open
en ziet het bibberende negerjong huilend en schreeuwend
vóór zich.
«

—

lachen,

Zijn droom vannacht...

.

\Vordt vervolgd).
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KAMERADEN, AAN DEN DOOD ONTSNAPT...

"'■'■■■'"~

De leider van de Mussert-Garde teruq....

met onzen Hoofdopsteller!

Mevr. Rost van Tonningen, een gelukkige Moeder.

HET

was als een golf van vreugde,
toen in het laatst van de vorige
week de berichten over Rost
en de anderen een vasteren
vorm gingen aannemen en de
zekerheid dat hij binnenkort weer in Den
Haag zou zijn, grooter en grooter werd.
Tot Zaterdagavond eindelijk positief
bekend werd, dat Rost van Tonningen
Zondagmorgen zou aankomen, en een
staf van kameraden links en rechts door
de stad kruisten, telefoontjes werden gewisseld, ja, toen werd de spanning ondragelijk en de meest bezadigde mensch

opgewonden.

Honderden stonden reeds tè wachten

en steeds kwamen er meer. De tijd van
het wachten werd gekort met het zingen
van strijdliederen.

UREN VAN TEVOREN...
Zondagmorgen reeds enkele uren

voor

de aankomst van Rost wemelde het van
kameraden in de omgeving van het huis
»an de Groot-Hertoginnelaan.
Hadden we stellig verwacht dat er
velen zouden zijn die van de thuiskomst
getuige wilden zijn zeker niemand zal
tevoren hebben vermoed, dat er zulk een
geweldige toeloop zou komen.

DE MUSSERT-GARDE
De Mussert-Garde, onder leiding van
kam. Schwing, zorgde voor de handhaving der orde, hetgeen een gemakkelijke
taak was, omdat het kenmerk van nationaal-socialisten nu eenmaal orde, tucht
en discipline is.
Niemand zou voor een maand terug
hebben durven gelooven. dat op den eersten stralenden Juni-Zondag het mogelijk
2 °u zijn,
dat de Mussert-Garde, in unitorm zoo ongestoord de regeling op zich
2 ou
nemen bij de begroeting van Rost
yan Tonningen, Feldmeyer, v.d. Werf en
Van den Oordt, die weer in levende lijve
u't hun interneering terugkeeren.
Dat er nog zijn, die dit thans nog niet
kunnen gelooven
of liever willen ge'ooven, bewees de dwaas die uit een passeerenden tramwagen „Vrijheid" riep.
tn eigenlij;- ook weer niet dwaas, want
yrijheid i* in ieder geval uitgebreid...
—

ROST KOMT!
Tegen half twaalf komt de auto in
zicht; een gejuich barst los, de vreugde
kent geen grenzen meer. Het „Hou Zee!"
davert door de Groot-Hertoginnelaan.
Als de auto voor het huis stilstaat, worden de afzettingen verbroken en iedereen
wil trachten om iets van Rost te zien.
Als deze even later omhoog wordt geheven, volgt een minuten-lang gejuich,
terwijl Rost naar alle kanten zwaait en

lacht. ■

Er volgen begroetingen en dan komen

op het dak van

Van den Oordt

de auto, Rost, Feldmeyer,

en v. d. Werf, weer wordt
er geroepen en gejuicht, er komt geen
einde aan. Voor velen is hel moeilijk om
hun ontroering meester te blijven. Dit is
dan ook wel het groote moment/ waar
ieder reeds dagenlang naar heeft uitge-

zien.

Na korten tijd op de auto gestaan te
hebben, gaan de kameraden naar binnen,
om daarna op het balcon terug te keeren
en het voortdurende gejuich aan te hoo-

ren.

Nog is het niet genoeg, want als ze
binnen zijn, wordt buiten een spreekkoor
gevormd:

„ROST,

ROSTi ROS T"

„F ELDME Y E R,

M E Y E R".

en

FEL D-

Wij hebben dezen oorlog niet gewild! Wij eischen vergelding!

„Wan nu af aan harder dan ooft vooruit
kameradenl
Hou Zeel"
—

Met een driewerf „Hou Zee!" en een
daverend applaus wordt deze korte toespraak, die niemand ooit zal vergeten,
beantwoord.
Dan wordt buiten opnieuw om Feldmeyer geroepen, die eveneens op het balcon verschijnt en ook een korte rede

uitspreekt:
~Rost, ik en de anderen, zoo zei Feldraeyer, kunnen weten, dat ons lot niet
kan worden vergeleken met dat van hen
die vielen.
Wij hebben altijd'geweten, dat niet het
volk ons vijandig zou zijn, maar wij hebben noo.it geweten, waartoe een opgehitst
volk toe in staat kon zijn.
In den komenden tijd zal er in ons hart
zijn de wil der vergelding, niet voor ons
volk, maar voor de ophitsers daarvan".
Feldmeyer besluit dan met te wijzen
op de liefde voor ons volk, welke nationaal-socialisten hebben moeten.
Weer klinkt het „Hou Zee!" en weer
klinkt gejuich. Dan wordt geestdriftig
gezongen het lied „Wij zijn de zwarte
soldaten", en tenslotte een echt Hollandsch liedje „Lang zullen ze leven!"
Dan gaan de kameraden naar binnen
en worden zij die buiten staan aange-

maand

spoedig mogelijk huiskeeren. Het duurt echter lang
voordat het weer rustig wordt.
om zoo

waarts te

GEEN ZELFBEKLAG. MAAR VOORUIT!

MISGEREKEND

dan komt Rost nogmaals op het
balcon, verzoekt om stilte en houdt een
korte toespraak, waarin hij zegt:

Kort na afloop van de thuiskomst van
Rost van Tonningen, meende een wandelaar, die wellicht toevallig in de buurt
was, de opmerking te moeten maken ..Allemaal landverraders!"
Deze lasteraar had pech, want hij
maakte de opmerking juist in nabijheid
van een rechercheur van politie, die hem
r.aar het bureau Archimedesstraat voerde.

En

ja

„Gij en wij hebben gevoeld, wal het
bélêekent voor ons volk om zijn zonen
te verliezen.
Wij hebben dezen oorlog
niet gewild. Wij voelen ons met
elke vezel van ons geheele lichaam verbonden aan ons volk.
Rost spreekt dan van den plicht tot
samenwerking van de volkeren van het
Noordras en besluit met de woorden:

EEN ONVERGETELIJKE DAG

Hadden alle learrteraden dit kunnen
meemaken, dit geweldige, krachtige zin-

gen, dit Juichen, dit sterke èènzijn, dit
gevoel een grootsch moment mede te
maken van kameraadschappelijke ver-

ming met den ridderlijken eerbied voor
de militaire prestaties van den tegenstander en tast de eer der Duitsche weer-

Het afleveren, doen afleveren, vervoeren.
dcen vervoeren van deze zaden is verboden.

bezieling.
Hel gedrukte woord zegt slechts weinig, in vergelijking tot het leven zélf.
Wil met dit heel weinige genoegen
nemen, kameraden. Maar denk u in: die
groote straat, fleurig door zwart-roode
kleuren, de groote vlag, de bloemen die
het trottoir versierden. De enorme menschenhaag zoover men zien kon, de galm
van de liederen en het rythme van den
eigen orde-dienst.
En dat alles op een prachtigen zonnedag, een dag met een wimpel!

Daarom is deze campagne niet in overeenstemming met den eerbied voor degenen, tegen wie ons leger in een strijd van
eerlijke soldaten tegen eerlijke soldaten
heeft gevochten.
Men mag verwachten, dat de Duitache
militaire autoriteiten, het op prijs stellende, dat de eer der Duitsche wapenen onbezoedeld blijft, ermede zullen instemmen, dat de Nederlandsche
instanties,
daartoe aangewezen, de aanwijzingen van
verraad, die te harer kennis zijn gebracht, grondig en onbelemmerd zullen
kunnen onderzoeken. Naar ons is medegedeeld heeft dit onderzoek reeds plaats,
zoodat te zijner tijd eventueele bewezen
gevallen vanzelf aan het licht zullen komen. Het Nederlandsche volk zal dan omtrent den omvang van het verraad in
eigen kring zjjn conclusies kunnen trekken.

Van dit verbod kan door of namen» épa
provincialen voedselcommissarls ontheffing verleend worden voor zaaizaaddoeleinden in de hoeveelheden, als hieronder
voor ieder product is vermeld en onder
door hem te stellen voorwaarden.
Suikerbietenzaad 15 kg. per ha.;
voeder- en mangelwortelzaad 15 kg.
per ha.;
mengsel van gras- en klaverzaden (yoor
den uitzaai van blijvend weiland en kunstweiden) totaal 50 kg. per ha.;
westerwolsch raaigraszaad
60 kg.
per ha.;
zaad van klaver
of klavermengaela
15 kg. per ha.;;
Lucernezaad 20 kg. per ha.;
alle soorten wlkkenzaad 125 kg. per ha.ï
lupinezaad 150 kg. per ha.;
spurriezaad 40 kg. per ha.;
knolzaad 3 kg. per ha.;

bondenheid,

van

nationaal-socialistische

Fluistercampagne wekt

misnoegen der Duitsche
autoriteiten

ZIJ TAST DE EER DE DUITSCHE
WEERMACHT

AAN

Terstond na de capitulatie van de Neweermacht (hebben de Duitsche autoriteiten blrjk gegeven van eerbied voor de militaire prestaties van den
Nederlandschen soldaat. Brj verschillende
gelegenheden, zooals kransleggingen. op
de graven van gevallenen,
is daarvan
blijk gegeven. Van Nederlandsche zrjde,
vooral door onze weermacht, zijn deze
eerbewijzen aan den tegenstander op prijs
gesteld. Toch zijn er nog velen, die in
hun ouding niet voldoende tot uiting laten komen, dat ook de Nederlanders van
hun kant alle eer willen geven aan hetgeen het Duitsche leger te velde heeft

macht aan.

Bekendmaking van het
Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd

derlandsche

verricht. Het slagwoord „verraad" heeft
een dergelijke verspreiding gevonden, dat
in sommige kringen de indruk is ontstaan
alsof het Duitsche leger zrjn succes slechts
aan eerlooze handelingen van verraders
niet aan militair overwicht, zou hebben
te danken. Degenen, die in dezen tendentieuzen zin over „verraad" spreken, beschuldigen daarbij bedeu, of meer openlijk een geheele groep.
Van Nederlandsen standpunt uit
is
het goed, dat tegen die fluistercampagne
gewaarschuwd wordt.
De voorstelling,
van „verraad" is kwalijk in overeenstem-

Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in oorlogstijd maakt bekend.
Zij, die de hieronder genoemde producten in voorraad hebben, anders dan met
het doel deze in eigen bedrijf uit te zaaien,
zijn verplicht daarvan vóór 8 Juni 1940 in
tweevoud opgave te doen aan den provincialen voedselcommissaris hunner provincie, met vermelding van hoeveelheid, soort
en herkomst.
Deze regeling

ducten:

betreft

de volgende pro-

Suikerbietenzaad, voeder- en mangel-

wortelzaad;

alle gras- en

klaverzaden (waaronder
b.v. lucernezaad, westerwoldsch raaigraszaad);

voorlandbouwdoelein-

den;
serradellazaad, boterzaad, mergkoolzaad
en zaden van andere voederkoolsoorten,

koolraapzaad.

andere

Het vervoederen en doen vervoederen
van de hierbedoelde producten is verboden, behoudens ontheffing door of vanwege den provincialen voedselcommissaris,
onder de voorwaarden, door hem te stellen.

Zwart Rood Banier
onze uitgave voor piano, orgel
of harmonica, verkrijgbaar op
aanvrage
Wij leveren onze
—

Italiaansche harmonica's,

en

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

alle "'ikkenzaden, lupinezaad, spurriezaad, knolzaad;
alle wortelzaden

alle wortelzaden voor landbouwdoelein-

den 5 kg. per ha.;
serradellazaad 40 kg. per ha.;
boterzaad 12 kg. per ha.;
mergkoolzaad en zaden voor
voederkoolsoorten 1 kg. per ha.;
koolraapzaad 4 kg. per ha.

DEKKER
Muziekbedrijven Goes
-
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HET NATIONALE DAGBLAD

Verzet der resten van het
Fransche leger gebroken

Het Britsche slagschip
YAKKLEEDIKG voor alle bedrijven
„Nelson” gezonken Voor /ader vak een werkpak
NEW VORK, 1 Juni (D.N.8.).
De
bladen publiceeren een bericht van het
agentschap Associated Press, volgen? hetwelk bet Britsche slagschip „Nelsor-' met
700 man gezonken is.
De „Nelson", die in 1925 van s pel geloopen is, had een waterverplaatsing van
33.950 ton. Het schip had normaal 1.320
man aan boord.

HOOFDKWARTIER van den Führer, 1 Juni (D.N.8.)
Het Opperbevel
van de Weermacht maakt bekend:
Het verzet der laatste in Noordoost-Frankrijk ingesloten deelen van het
Fransche leger werd gebroken. Alleen bij de zuivering van het gebied
rondom Rijssel werden hierbij tot dusver 26.000 gevangenen gemaakt. De
aanval op de resten van het Britsche expeditieleger aan weerskanten van
Duinkerken maakt ondanks het taaie verzet van den vijand in het zeer
moeilijke terrein goede vorderingen.
—

BERLIJN, 1 Juni (D.N.8.)
Het opperbevel der weermacht deelt mede:
Overblijfselen van het verslagen Britsche
expeditieleger hebben heden getracht met
kleine vaartuigen van allerlei soort op de
ter reede van Duinkerken liggende oorlogs- en transportschepen te ontkomen.
De Dultsche luchtmacht heeft deze pogingen verijdeld door voortdurende aanvallen, in het bijzonder van Junkers duikbommenwerpers op oorlogs- en transport—

schepen.
Volgens de tot dusver ontvangen berichten is het gelukt, drie oorlogsschepen
alsmede acht transportschepen met een
totale tonnage van ongeveer 40.000 ton tot
zinken te brengen.
Voorts zijn nog vier oorlogsschepen en
15 koopvaardijschepen door zware en zeer
zware bommen In brand geraakt en zwaar
beschadigd. Van de ter bescherming van
de Britsche schepen gebezigde vijandelijke
Jagers zijn er 40 neergehaald.
De aanvallen worden op het oogenblik
nog voortgezet, zoodat nog meer successen
verwacht kunnen worden.

Engelsche soldaten
totaal uitgeput
Over den terugkeer van enkele Britsche
afdeellngen uit Vlaanderen meldt „Nya
Dagllgt AUehanda" uit Londen, dat deze
soldaten met holle oogen, hongerig en
vermoeid in Engeland zijn aangekomen.
Velen waren zoo afgemat, dat zij aan
land moesten worden gedragen. Er zijn
troepentransporten verder naar het Noorden gezonden. Behalve transportschepen
gebruikt men ook kleine booten en zelfs
vlotten om het Kanaal over te steken.

De successen van het
Duitsche luchtafweergeschut

TOT 31 MEI IN HET WESTEN 627

VLIEGTUIGEN NEERGESCHOTEN
BERLIJN, 1 Juni (D.N.8.)
Ondanks
het slechte weer is de Duitsche luchtmacht ook gisteren in het gebied van
Duinkerken met succes tegen de Britsche
oorlogs- en transportschepen opgetreden.
—

Volgens de tot dusver ontvangen berichten zjjn tot en met 31 Mei door het

luchtafweergeschut boven resp. in het
vjjandeljjk gebied in totaal 627 vijandelijke vliegtuigen met zekerheid neergeschoten, 206 pantserwagens bij den afweer van vijandelijke pantseraanvallen
vernietigd, 2 oorlogsschepen tot zinken
gebracht en bovendien 11 oorlogs- en
koopvaardijschepen zwaar beschadigd.
In deze cijfers zijn niet begrepen

de

vliegtuigen, die door het luchtafweergeschut boven Rijksduitsch gebied, alsmede
in Denemarken en Noorwegen zijn neergehaald,

CENSUUR VERBIEDT WAARHEIDSGETROUWEBERICHTGEVING
LONDEN, 1 Juni (D.N.8.).

Een deel

van het Britsche expeditieleger heeft zich,
beschermd door de duisternis en de
slechte weersgesteldheid, naar Engeland

veiligheid weten te brengen. De Britsche autoriteiten hebben gisteren ten stelligste geweigerd getallen op te geven
over de Britsche verliezen en over de
Britsche troepen, die naar Engelsche havens zijn gevlucht.
in

Eenige Londensche bladen

ramen

het

aantal der geredde Engelsche troepen op
eenige tienduizenden. De ramingen loopen echter sterk uiteen. De aan de Britsche Zuidkust aangekomen troepentransporten zijn gisteren allen met vermijding
van Londen deels naar Liverpool, deels
naar

Noordelijke Schotsche landstreken

gebracht.

Lord Gort in Engeland terug
HIJ GAAT MET VERLOF

LONDEN, 1 Juni (D.N.8.).
Generaal
lord Gort, de opperbevelhebber van het
Britsche expeditieleger, is hedenochtend
vroeg uit Frankrijk in Engeland aange—

komen.
Na de aankomst van Lord Gort wordt
bekend, dat hij vooreerst met verlof zal
gaan. Zijn uiterlijk toont de vermoeidheid
der laatste dagen.

De Britsche militaire overheid wil
rechtstreeksch contact tusschen het
verslagen en ontbonden Britsche leger
en de bevolking vermijden. Men vreest
n.1., dat schilderingen van de ineenstorting van het front der geallieerden
gevaarlijk zouden kunnen werken op
het moreel van de burgerbevolking.

STOCKHOLM. 1 Juni (D.N.8.).
censuur

Nieuwstraat 15

—

—

PURMEREND

—

Opperste oorlogsraad
vergaderde in Parijs
LONDEN, 1 JuM (D.N.8.)
&Officieel
wordt medegedeeld, dat de opperste oorlogsraad der geallieerden gisteren in Parijs
heeft vergaderd.
Engeland was vertegenwoordigd door
Churchill, Attlee, sir Ronald Campbell,
generaal Dill, generaal Ismay en generaal
Spears; Frankrijk door Reynaud, Pétain,
Weygand, Darlan en Paul Laudoin.
Als resultaat werd, naar het communiqué vermeldt, overeenstemming bereikt
over alle maatregelen welke de toestand

vereischt.

Een welkom voor Hoare in Madrid

Tel. 190

MADRID, 1 Juni (D.N.8.).
Mei een speciaal vliegtuig uit Lissabon is hier
de nieuwe Britsche ambassadeur, sir Samuel Hoare, aangekomen.
-

Minister Eden:
De vlucht van

Engelschen en
Franschen over
het kanaal was
een succes!
De Britsche minister van Oorlog,
Eden, heeft gisteren te Londen een

radiorede gehouden, waarin hij de
vlucht over het Kanaal van de resten
der in Noord-Frankrijk verslagen Engelsche en Fransche legers als een succes uitlegde. Hij moest toegeven, dat
de Duitschers bij den grooten slag in
Noord-Frankrijk groote strategische
voordeden hebben behaald.

De Engelsche verliezen aan uitrusting
materiaal zijn zeer zwaar geweest. De
kern van het Britsche expeditieleger en
tienduizenden Franschen zijn echter gered. Het was de geest van het Britsche
expeditieleger, die hier heeft gewonnen.
Het leger was op den roep van België
«te hulp gesneld en had zijn stellingen aan
de Schelde betrokken. De opmarsch
duurde verscheidene dagen. In minder
dan de helft van dien tijd moest hét leger
zich weer terugtrekken door gebeurtenissen, die buiten de Engelsche controle
■
lagen. Vijf-en-zeventig mijl voorwaarts,
dan een gevecht en weder onder vechten
75 mijl terug in tien dagen, dat was de
eerste fase in den slag om de Kanaalhavens. Eden constateerde, dat die fase
schitterend voltooid was. Hij sprak daarna over de gevechten om Calais en Boulogne, die hij weer trachtte voor te stellen als groote Engelsche successen. Terwijl zich in de nabijheid van de eigen
kust al deze dingen hadden afgespeeld,
heeft het expeditieleger op den terugtocht
naar Duinkerken voor zijn leven gevochten. Er is, aldus besloot Eden, geen dapperder epos in de Britsche analen dan dit.
en

.

—

een

De Britsche

STOCKHOLM, 1 Juni (D.N.8.). „Svenska
Dagblactet" meldt uit Londen, dat de
Britsche autoriteiten op het oogenblik een
aanbod zouden overwegen van Canada,
Australië en Nieuw-Zeeland, om een groot
aantal Engelsche kinderen naar deze landen over te brengen. De moeilijkheden
schuilen vooral in de vervoerkwestie. Men
rekent echter met de mogelijkheid om de
kinderen mee te geven aan troepentransportvaartuigen, die ledig naar deze
landen reizen.

„Gibraltar is Spaansch”

G.GOUDA

Evacuatie van Engelsche
kinderen naar de dominions?

Het gevluchte Britsche
expeditieleger wordt
geïsoleerd

-

Verzending door geheel Nederland
VRAAGT PRIJSOPGAAF

—

26.000 GEVANGENEN BIJ RIJSSEL

Ondanks de slechte weersgesteldheid
heeft ons luchtwapen op 31 Mei nieuwe
inschepingen te Duinkerken met succes
bestreden en deelgenomen aan den strijd
t* land, ter ondersteuning van het leger.
Er werden vijf transportschepen tot zinken
gebracht, terwijl drie kruisers of torpedojagers, alsmede tien koopvaardijschepen,
In totaal 70.000 ton, door bomtreffers
zwaar beschadigd werden. Een flottielje
„schnellboote" bracht 'n vijandelijken torpedojager en een vijandelijke duikboot tot
linken, waarmede het aantal in het gebied
van het kanaal door „schnellboote" tot
zinken gebrachte torpedojagers verhoogd
is tot zes en dat van de duikbooten tot
twee. Een duikboot torpedeerde voor
Oostende een vijandelijk oorlogsschip.
Bij de vernietiging van Engelsche troepen bij Cassel op 30 Mei, welke leidde tot
het bemachtigen van 65 Engelsche pantser
strijdwagens, onderscheidde zich een onder commando van kolonel Koll staande
gevechtsafdeeling eener pantserdivisie.
Aan het zuidelijk front mislukten bij Abeville vijandelijke pantseraanvallen. Bij de
achtervolging konden wij daar terrein
winnen. Ten Zuiden van Abbeville bombardeerde het luchtwapen vijandelijke
troepenconcentraties in de bosschen met
succes. De vijand, die zich nog op een klein
bruggenhoofd bij Le Chesne op den noordelijken oever van het Ardennen-kanaal
bevond, werd over het kanaal teruggeworpen.
In Noorwegen hebben de van Dronthelm
noordwaarts optrekkende troepen ten
noorden van Fauske vijandelijk verzet gebroken en verder terrein gewonnen. De
groep Narvik heeft gisteren tegenover
stetrke vijandelijke aanvallen haar stellingen gehandhaafd.
De totale verliezen van den vijand in de
lucht bedroegen op 31 Mei 49 vliegtuigen,
waarvan er in luchtgevechten 39 en door
luchtdoelgeschut 10 werden neergehaald.
Negen eigen vliegtuigen worden vermist.
S OORLOGSBODEMS EN 8 TRANSPORTSCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHT

Maandag 3 Juni 7940 (Zomermaandl

MADRID, 2 Juni (D.N.8.).
Gisteren is het tot spontane, reusachtige beloogingen gekomen voor de wederaansluiting van Gibraltar bij Spanje. Falangistische jongeren en studenten, meest in uniform gekleed, vormden op de pleinen
en in de hoofdstraten van Madrid groote optochten, waarbij borden met een
schets van Gibraltar en eischen tot teruggave werden meegedragen. De menschenmenigte sloot zich onder geestdriftig geroep van „Leve het Spaansche
Gibraltar" bij de betoogingen aan. De betoogers trokken naar de Engelsche
ambassade, waar de nieuwe Britsche ambassadeur sir Samuel Hoare, dienzelfden
dag aankwam. De menschen riepen: „Gibraltar is Spaansch". De politie trachtte
de betoogers te bewegen tot doorloopen. Er werden geen arrestaties verricht,
evenmin deden zich ernstige incidenten voor.
-

MADRID, 2

Juni

(D.N.8.).

—

Ver-

wijzende naar de betoogingen te Madrid
spreekt thans ook de pers den eisch uit,
dat Gibraltar naar Spanje moet terug-

Gibraltar

MADRID, 2 Juni (D.N.8.).
In zijn
laatste artikel over Gibraltar schrijft Manuel Aznar in „Arriba", dat de Spaansche jeugd van vandaag, de onwankelbare overtuiging heeft, dat Gibraltar
onder leiding van Franco tot het vaderland terugkeert. Dit mag niet een voorwerp van vredesonderhandelingen zijn of
van diplomatieke besprekingen. Het is
voldoende, indien Engeland zonder omwegen Gibraltar teruggeeft. Eerst na
deze overgave kan men van vriendschap
tusschen Spanje en Engeland spreken.
Tot zoolang zijn alle betuigingen van
vriendschap een voorspiegeling van onjuiste feiten.

Het probleem Gibraltar noemt de gekende Spaansche journalist Manuel Aznar
In „Arriba" de wonde plek in de SpaanschEngelsche betrekkingen. Zonder omwegen
moet gezegd worden, zoo schrijft hij verde*, dat de betrekkingen tusschen de beide
landen door vele belangrijke problemen
worden vertroebeld, onder welke problemen Gibraltar op de eerste plaats staat.
De hardnekkigheid van Spanje in deze
kwestie dateert niet eerst van vandaag,
maar heeft alleen door de nationale wedergeboorte van Spanje nieuwe kracht
gekregen. Spanje's groote koningin Isabelle
heeft in haar politieke testament vastgelegd, dat Gibraltar steeds tot de Spaansche
kroon moet'behooren. Dit is het politieke
dogma van Spanje, dat tot dusverre niet
tot een oplossing is gebracht.
De ongelukkige ttjden, waarin de Engelsche ambassadeurs van hun schrijftafel
Spanje's .lot bepaalden, zijn voorbij.

keeren. Gibraltar in het bezit van Engeland is een nationale schande, zoo wordt
verklaard. Er kan geen groot Spanje
bestaan, zoo lang deze schande voortduurt.
—

Inwoners van Gibraltar
vluchten

heeft elke bericht-

geving over de aankomst van de uit
Vlaanderen gevluchte troepen verboden.
Duitsche krijgsgevangenen
Aanleiding tot dezen maatregel is een bein Frankrijk doodgeschoten
richt van den correspondent van een
Amerikaansch persagentschap, die aan
zijn bureau een aanschouwelijk beeld van
BERLIJN, 2 Juni (D.N.8.).
In het
de resten van het verslagen Britsche exveldlazaret van Boisleux ten Zuidwesten
van Atrecht heeft, naar het D.N.B, verpeditieleger gegeven had.
neemt, de gewonde gefreiter Krueger van
Sinds Vrijdagmiddag is het geen buimachinegeweercompagnie van een
tenlandschen correspondent in Engeland de
infanterieregiment het volgende rapport
meer gelukt
een waarheidsgetrouwe
in een protocol doen vastleggen:
schildering naar het buitenland over te
Bij de gevechten aan de Somme werden*
brengen. De controle door de Britsche de onderofficier B. en twaalf van zijn
overheid is zoo scherp, dat practisch de schutters bij het aanbreken van den dag
behandeling van het geheele onderwerp van 24 Mei door een overmacht van Fran&che soldaten omsingeld en gevangen
verboden is.
_

Fabrieksarbeiders in
Engeland worden bewapend
Naar de „Daily Mail" meldt, worden in
Engeland de arbeiders thans gewapend ter
bescherming yan de fabrieken, waar zij
werkzaam zijn. Zij worden geoefend in het
bedienen Tan geweren en machinegeweren.

genomen. Gedurende den dag woedde de
strijd over en weer en tegen den avond
moesten de Pranschen terugtrekken. De
weinige nog niet gewonde Franschen
konden de gevangenen niet meenemen.
Daarom beval een Fransch onderofficier
den dertien Duitsche soldaten In een rij
te knielen. Vervolgens wees hij de soldaten
aan,'die met 't ijzeren kruis waren onderscheiden en riep zijn mannen toe: de
gedecoreerden moeten onmiddellijk neergeschoten worden. Zoo werden zes Duitsche soldaten, die de Duitsche dapperheidsonderscheiding droegen, zonder omslag neergeschoten.

VAN HET JOURNALISTIEKE

SLAGVELD
HET EINDE DER PARTIJEN.

In

een redactioneele beschouwing
over de terugkeer van onze „Burgers
van Calais", de bevrijde geïnterneerden
van Ooltgensplaat, schrijft „Het Vaderland" van 31 Mei:
„De eenheid, de eendracht, waarnaar thans gestreefd moet worden,
is niet langer die van de in een bepaald aantal partijen georganiseerde
meerderheid, maar die van het heele
volk als zoodanig,-zonder bemiddeling van eenige partij. Ook het hatelijke telkens herhaalde woord, dat
aanleiding gegeven heelt tot tragische gebeurtenissen: „bijna het heele volk" dient te vervallen.
Het woordje „bijna" was in dit verband op den duur tot een symbool
geworden van den partijhaat. Men
weet, waartoe dit geleid heeft. Ook
van volstrekt niet nationaal-socialistische zijde is er gewaarschuwd, dat
men zich met de intemeering der een
en twintig op de grens van de partijdictatuur begeven had. Men was
toen in zeer breede kringen al niet
meer in staaf rustig te oordeeien.
Men meende ooi te moeten aannemen, dat er wel dingen zouden gebeurd zijn, die inderdaad zulke revolutionnaize maatregelen noodig

maakten.
Toen de oorlog echter kwam en

ons leger, na den erkenden dapperen weerstand, steeds verder terugweek en het verluidde, dat zekere
autoriteiten van het laatste oogenblik de eerste een en twintig geïnterneerden en nog veel meer, mede
naar het buitenland hadden gesleept,
viel hier in zeer Jbreede leringen een
groote onrust te bemerken: hoe zat
het met dien rechtsstaat, waarvoor
men onze soldaten had laten vechten, w aar was de zoovee/, misschien
wel iets te veel geroemde Hollandsche nuchterheid gebleven?
Aan die onrust is nu, althans wat
de feitelijke
situatie 'betreft, een
einde gekomen: Rost van Tonningen
en zijn lotgenoofen zijn terecht. Wij
willen hopen, dat het niet alleen de
snelle opmarsch der Duitsche troepen
is geweest, die een verder wegvoeren onmogelijk heeft gemaakt. Echt
Nederlandsche gevoelens zouden in
ieder geval ook hebben moeten voorkomen, dat Nederlandsche mannen,
tegen wie strafrechtelijk niets was
aan te voeren, onder Engelsche bewaking zouden worden gesteld.
Dat deze episode ten slotte een min
o( meer gelukkig einde heeft gevonden
wij hopen dat alle mannen
zich gezond en wel voelen
zal hef
werken voor eenheid en eendracht
verder vergemakkelijken. Want ook
de jonge bewegingen moeten als
belangrijke uitingen van den levenswil van ons volk erkend worden.
Wij willen daarover vrij en volkomen openhartig spreken. Voor die

Chineezen op devlucht geslagen
De Japansche afdeelingen, belast met de
zuiveringsactie in de provincies Kiangsi,
Hoemin en Hoepeh, hebben op 30 Mei,
naar Domei meldt, een aanval gedaan op
de vierduizend Chineezen, die van de 59ste
en 90ste Chineesche divisies. zijn overgebleven en zich hadden verschansd in de
bergachtige omgeving yan de zuid-oostelijken sector Yochow in het noorden van
de provincie Hoepeh. De Japanneezen
hebben dezen Chineeschen troependeelen,
die in wanorde op de vlucht sloegen, vernietigende slagen toegebracht.

Gibraltar, aan de Zuidpunt van Spanje
Keiegen, waar de kust van Marokko de
Spaansche kust het dichtst nadert, bcheerscht den toegang tot de Middellandsche Zee.

Spaansche militaire missie
in Italië
Te Genua is een Spaansche militaire
missie aangekomen, bestaade uit een twintigtal hooge officeren van het leger, de
marine en de luchtmacht. Na een kort
verblijf in lalië zal het gezelschap naar
Midden Europa doorreizen.

Geen koffie meer in Finland

Negen Polen ter dood
veroordeeld

Krachtens een besluit van den staatsraad wordt met ingang van 3 Juni de verkoop van koffie op distributiekaarten gsheel gestaakt. Voor den verkoop en het
verbruik in restaurants mag slechts een
koffie-surrogaat, dat 25 procent koffieboonen bevat, in den handel worden ge-

WEGENS MOORD OP VOLKS

bracht.

bewegingen is het thans natuurlijk
een tijd van goede conjunctuur. Wie
er zich bij aansluiten mogen niet veroordeeld worden wegens gebrek aan
nationale waardigheid. Men diene
te erkennen dat zij ons over Duifschland eerlijke voorhchting hebben
willen geven, maar objectieve voorhchfing dienaangaande
we hebben het zelf ervaren
werd in de
oogen die door panjjhaat verduisterd
—

—

waren, als

DuitsJhgezind

uitgekre-

ten.
Toch zouden wij het ten zeerste betreuren, als nu weer van dien kant
het partijenspel een al te groote rol
zou krijgen. Alle waarlijk echte Wede; landsche elementen moeten verenigd worden. Daarom is het noodig,
dat men zich van alle zijden duidelijk en eerlijk uitspreke.

De Duitsche overheid heeft gevraagd: geen'binnenlandsche politiek! Natuurlijlk kan geen verstandig
mensch er aan denken den ouden
partijstrijd weer op te vatten. Aan
liefhebbers van oude plunje en aan
sadisten van de vuile wascb hebben
wij thans geen behoefte. Maar een
eerlijk gesprek zal noodig zijn en dan
ook wel toegelaten worden.
Wij Moeten elkaar vinden. Dat Host
is teruggevonden, moge dit geestelijk vinden van elkaar vergemakkelijken. Daarmede zijn we immers van
een pijnlijke zorg bevrijd.

DUITSCHERS
POSEN, 1 Juni (D.N.8.).
Het bijzondere gerechtshof alhier heeft gisteren
negen Polen, die in September van het
vorige jaar weerlooze Volks-Duitschers
mishandeld en vermoord hadden, ter dood
veroordeeld.
_

sterlag door den Franschen generaal
Durcrnd plotselipg bevolen evacuatie van Breda en randgemeenten ontaard is in een wilde vlucht, waarbij
de met de evacuatie belaste autoriteiten ten eenenmale in de onmogelijkheid waren de leiding in handen
te houden, heeft te Breda tot de
meest wilde geruchten aanleiding
gegeven.

De meest ongemotiveerde beschuldigingen worden daarbij gericht tot
overheidspersonen, die dag en nacht
in de weer zijn geweest, om althans
te redden, wat er nog te redden viel.
De officier van Justitie te Breda
heeft >'n verband met een en ander de
bevolking van Breda en aangrenzende
gemeenten gewaarschuwd tegen het
verspreiders van valsche geruchten over
door de eer en de goede naam van
overheidspersonen en anderen, die
zich in deze moeilijke omstandigheden voor de bevolking zeer verdienstelijk hebben gemaakt, zouden kunnen worden geschaad.
Het verspreiden van dergelijke geruchten wordt strafbaar gesteld bij
de artikelen 261 en volgende van het
Wetboek van Strafrecht.

—

—

EEN IJVERIGE OFFICIER VAN
JUSTITIE.
De Bredasche correspondent van De
Telegraaf meldt aan zijn blad het vol
gende (ochtendblad v*m 1 Juni):
„Het feit, dat de op Eersten Pink-

behoort tot Spanje

Hel lijkt on» de moeite waard eens na
te gaan, hoeveel ijver deze officier van
Justitie aan den dag gelegd heeft tegen
vrspreiders van valsche geruchten over
de N.S.B. Zijn ijver ten aanzien van
staatspartij-autoriteiten
wettigt
deze

vraag.

De Gibel-Dersa heeft als vijfde vluchtelingënschip met 728 personen aan boord
Gibraltar verlaten en is naar Casablanca
vertrokken, aldus verneemt het D.N.B. te
Madrid.
Het Engelsche garnizoen heeft gisteren
schietoefeningen gehouden met lichte artillerie op de in de Middellandsche Zee
drijvende schietschijven.
Het offlcieele orgaan van Gibraltar heeft
een bepaling gepubliceerd, waarbij de verspreiding van alarmeerende berichten

streng wordt gestraft

Begunstiging

politieke bedriegers
is levensgevaarlijk

van

HET DEMOCRATISCH GESOL MET
DE „WETTIGE REGEERINGEN”
BERLIJN, 1 Juni (D.N.8.). De „Voelkischer Beobachter" houdt zich heden in een
hoofdartikel bezig met de houding, die
Parijs en Londen tegenover de naar het
buitenland gevluchte regeeringen
aan-

nemen.

Het is zeker, aldus dit artikel, dat uit
dezen oorlog een nieuwe volkerenrecht te
voorschijn zal komen, maar dan een werkelijk recht der volkeren. Beschouwen wij,
hoe de plutocraten met het volkerenrecht
omspringen, dan laten wij heden vooral
het oog vallen op het misbruik van het
z.g. asylrecht.
Te allen tijde hebben politieke vluchtelingen onderdak gezocht in andere landen,
wanneer hun de grond in het vaderland
te heet onder de voeten werd. Nooit echter
is het in zulk een omvang voorgekomen,
dat failliete regeeringen met haar geheelen aanhang in ballingschap als rechtmatige vertegenwoordigers van haar volkeren werden erkend. In Londen en in
Frankrijk zitten tal van dergelijke klieken, die hun ineengestort land achter zich
lieten, doch niettemin „regeering": blijven
spelen en daarbij nog door groote mogendheden erkend worden.
Het diende toch vanzelfsprekend te
zijn, dat xegeerfngen. die haar zetel niet
meer in het land hebben, dat zij vroeger
vertegenwoordigden, ophouden door te
gaan voor officieele woordvoerders. In
de democratieën echter houdt men met
de werkelijkheid geen rekening. De geheele bont-geschakeerde troep van geluksrldders, die niet den moed hadden
hun verdiende lot mannelijk In het oog
te zien en de door hen zelf gekozen verantwoording voor God en de geschiedenis te dragen, die hun volkeren na de
ineenstorting van hun avonturierspolitiek en met medeneming yan de kas laf
verlieten, genieten thans daarbuiten de
eer en de rechten van aan het bewind
zijnde regeeringen.

Staatshoofden en minister-presidenten
ontvangen hen, richten maaltijden voor
hen aan, waarbij pathetische redevoerin-

gen worden gehouden, spreken joviaal van
„herstel", hoewel hun zelf de grond onder
de voeten schudt, en geven aan emigranten zonder land en recht een plaats In hun
oorlogsorganisatie.
Gelooft men in Londen en Parijs werkelijk, door dit zotte spel den loop der
geschiedenis te kunnen wijzigen? Het
komende recht der volkeren zal deze ongepastheid voor altrjd onmogelijk maken.
Het zal de begunstiging van politieke
bedriegers tot een levensgevaarlijk risico
van den medeschuldigen heler maken. Hoe
duur deze schuld te staan komt zullen de
beschermheeren der schijnregeeringen van
heden eens bU de afrekening met schrik

eonstateeren.
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Vlaanderen prijst de
overgave
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-

-

Bezorgdheid over naar Frankrijk
versleepte volksgenooten
Een onderhoud met
Grammens
Grammens, die tijdens den oorlog in
jjoord-Nederland vertoefde, maakte
een tweede autoreis naar Vlaanderen.
Het A.N.P. had een kort onderhoud met

hem:

Gij zijt weer in Vlaanderen gefeest? Wat was uw indruk thans?
Mijn vorige verklaringen over
verwoestingen door de Engelschen bejjoef ik in geen enkel opzicht te wijzigen. Mijn indrukken waren wat dat beseft, geheel dezelfde.
Hebt u ook een en ander gehoord
over gevangen genomen Vlamingen?
Helaas, het is maar al te waar, dat
honderden Vlaamschgezinden werden
gepakt en in gevangenissen opgesloten.
Sommige zitten daar samen met communisten en anderen. Vaak werden ze
jelfs als vee door de straten van steden
geleid en aan de bespotting van zeker
publiek prijs gegeven. Andere groepen
eerden in treinen gestopt om over de
grens te worden vervoerd, doch tenslotte midden tusschen de strijdende troepen aan hun bitter lot overgelaten.
De meest vooraanstaande figutot op dit oogenblik onzijn
ren
vindbaar gebleven. Er bestaan gegronde vermoedens, dat zij ergens in Frankrijk opgesloten zitten. Onder hen zijn dr. Borms, die
reeds 10 jaar zat, mr. Lagrou,
wiens woning werd verwoest.
Mermans van Mierlo, dr. Lantsheer, Ward Hermans, e.a. De Belgische regeering heeft hierdoor
voor het laatst bewezen, wat ze
voor'Vlaanderen waard was.
En wat denkt men van de overgave
van het Belgische leger?
—De Vlaamsche soldaten, vluchtelingen en vooraanstaande mannen prijren allen de menschlievende en manmoedige houding van den Koning, die
tegen gansch zijn regeering in de eenlge
houding heeft aangenomen, die hij als
hoogste verantwoordelijke
persoon
_.

_

_-

—

—

rechtvaardigen kon. De houding van de
xeqeering daarentegen wordt door alle
Vlamingen in scherpe bewoordingen afgekeurd. Ik mag u verzekeren, dat die
politieke vluchtelingen op . dit oogenblik als verraders en moordenaars behandeld zouden worden, indien ze zich
in Vlaanderen zouden durven vertoocen.

Bij de Brusselaars is de stemming
eenigszins gedrukt. Men is in zijn opvattingen verdeeld. Uit verschillende
bezoeken blijkt evenwel, dat de meesten
de beslissing van den Koning toejuichen
In Wallonië heb ik niet gereisd, doch
Kkere uitlatingen van Waalsche soldaten en Brusselaars sterken mij in mijn
vermoeden, dat daar de regeeringskliek

neer aanhangers heeft.
Er is dus een belangrijk verschil in
d« reacties waar te nemen?
—Zeer zeker, en dit moge de nieuwe
vingerwijzing zijn voor alle Nederlanders, zoowel van Noord als van Zuid.
Een ander probleem, waai onze bevolk ina zeer bezorgd over is,
het lot

van de opgeroepen jongeren vanaf 16
jaar, van soldaten en vluchtelingen, die
thans diep in Frakrijk verblijven. Reeds
vóór de overgave immers werden zij
behandeld en toegesnauwd als „boches"
„Wat zal er met hen gebeuren? Zoo lang
men dat niet weet blijven duizenden gezinnen
"laanderen in diepe smart gedompeld.
Felle kritiek hoort men ook i:. Vlaanderen op 'i regeering wegens het wegvoeren var alle geldmiddelen. Ook de
leiders der partijen zijn met de kassen
verdwenen. Die zitten nu te Nantes in
Frankrijk. Mr. Parqui kan dit alles met
mij getuigen.
;

'«*

Personeel der
Airways te Rome naar
Londen terug

Imperial

LONDEN; 1 Juni (D.N.8.).
De correspondent van de „Daily Telegraph" te
Rome meldt, dat het personeel van de
'ertegenwoordiging der Imperial Airways
Rome, order heeft gekregen naar Lonten terug te keeren. Het kantoor Is ge—

«

sloten.

Grieksche Bank weigert
pondenbiljetten
—�

i

—

Athene, 1 Juni (D.N.8.).

—

De Bank van

«riekenlard neemt sedert
£«en Britsche pondenbiljetten
aan.

gisteren
meer in

Turkije wil buiten den oorlog
blijven
De Turksche minister-president Saydam
geert een radio-rede gehouden, waarin hij
j eerste Plaa *s den economischen toe«ana van Turkije schetste
en de belastlng-

k? 9

wi?°, glngen motiveerde.

Overgaande op

eebled, verklaarde hij, dat de rePolitiek
»«ring met het oog op den wereldtoestand
Is v

n .°° di Se maatregelen neemt. Turkije

L

besloten > iederen aanval, van waar
hil
ZOU komen ar te weren. Turkije,
dat tot
tf
dusver buiten den oorlog gestaan
j£«i. wil ook daar buiten blijven. Het
echter gewicht aan een
steVv» daarby
apenlng
ter vergrooting van zijn
veilig
-

bet
-

Tensl°tte vermaande Saydam
tw
-vsrksche volk. eensgezind te zijn.
,

'

-

-

-

HUIZEN
LAREN (N.-H.)
ROTTERDAM
UTRECHT
IJMUIDEN
ZANDVOORT

_
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No.
No.
No.
No.
No.
No.

AANGESLOTEN ONDER
6298
84313
25450
255
979
4398
330953
12596
4914
3182
2181 (Laren)
2181 (Laren^
2181
37650
11433 .
5430
2710

De behandeling der

:

De heer Grammens besluit: Arm
Vlaanderen, dat nog maar één
hoop heett: door eigen kracht en
een breed opgezette Nederlandsche solidariteitsaktie uit zijn stofen zedelijke elJenc" fe hersamen
met het Noorden
rijzen en
*

sterke Nederlandsche
meenschap te vormen.
een

ge-

Reetor de Berlijnsche
technische hoogeschool
gesneuveld
BERLIJN, 2 Juni (D.N.8.).
De rector
van de Berlijnsche Technische Hoogeschool, professor dr. Achim von Arnim, is,'
naar de bladen melden, op 24 Mei aan het

Het recht en de plicht
van België's Koning

ROME, 31 Mei (D.N.8.).
Naar aanleiding van de Belgische capitulatie
schrijft de „Relazione
Internazionali":
De Belgische koning had het recht en de
plicht verder bloedvergieten te verhinderen. Te Londen en Parijs spreekt men
thans van een nominale regeering, die
den koning desavoueerde. In Parijs en
Londen verzamelt men, sedert eenige
maanden, deze nieuwe types van „regeeringen".
Als het op deze wijze doorgaat, is het
zeer waarschijnlijk, dat ook de regeeringen van Londen en Parijs binnenkort in
„nominale"
regeeringen
veranderen,
doordat zij haar zetel vestigen in een of
ander land, dat niet tot Europa behoort,
omdat in Europa vooj haar geen plaats
meeT is.

HUN ARBEID VOOR INDIE GEEFT HUN
RECHT OP BETER BEHANDELING
De behandeling van de in NederlandschIndië geïnterneerde Duitschers laat heel
wat te wenschen over.
Deze Duitsche onderdanen zijn aanvankelijk op het eiland Onrust, in de baai
van Batavia, geïnterneerd. Niemand die
dit eiland kent zal dit een ideaal oord
vinden voor het onderbrengen van personen, die niets misdeden en wien niets
ten laste kan worden gelegd. Het eiland
Onrust was reeds vroeger de plaats waar
personen werden „opgeborgen", doch dan
betrof het lieden wier verwijdering uit de
samenleving om bepaalde redenen (en
redenen van wéinig-onschuldigen aard)
dringend gewenscht was.

Bedreigde gedeelten van
Engeland worden ontruimd
Het Zweedsche blad „Nya Dagligt Allehanda" meldt uit Londen, dat de ontruiming der meest bedreigde gedeelten van
Engeland thans wordt bespoedigd. Gedurende het weekeinde is een aantal
extratreinen in dienst gesteld, die vooral
kinderen in veiligheid moeten brengen.
Vandaag zijn de scholen te Londen reeds
gesloten. Het onderwijs wordt voortgezet
op de plaatsen, die voor de geëvacueerde
bevolking beschikbaar zijn. Voor de politie-bureaux staan, naar het blad schrijft,
lange rijen buitenlanders, die trachten
ontheffing van zekere voor vreemdelingen
geldende bepalingen te verkrijgen.
De „Nya Dagligt" meldt verder, dat de
te Londen wonende Zweden in den loop
van de volgende week de Britsche hoofd-

De laatste ontmoeting
tusschen Koning Leopold
en Pierlot
HOE DE MINISTERS DEN KONING IN
DEN STEEK LIETEN
GENEVE, 1 Juni (D.N.8.)
Omtrent
de laatste ontmoeting tusschen Koning
—

Leopold en minister-president Pierlot op
het slagveld in Vlaanderen publiceert de
„Paris Soir" een vraaggesprek met Pierlot. Deze bespreking is, naar blijkt, op
25 Mei gevoerd. Volgens de verklaringen
van Pierlot is deze, tezamen met den minister van Buitenlandsche Zaken, Spaak
en den minister van Landsverdediging,
generaal Denis, '.om vier uur 's ochtends
op het kasteel Wynandsel door den Koning ontvangen. Koning Leopold gaf, na
zijn ministers te hebben aangehoord, den
wil te kennen, wat ook mocht geschieden,
temidden zü'ner troepen te blijven. De
Belgische ministers zouden zich met alle
kracht tegen dit voornemen verzet hebben. Pierlot verklaarde tegenover den
Koning, dat hg _ bereid was bg den opperbevelhebber van het leger te blijven en
met dezen op het laatste oogenblik per
vliegtuig de vlucht zou nemen. Als voorwaarde stelde hrj echter, dat de Koning
ook op het laatste oogenblik zou vluchten. Daarop antwoordde Koning Leopold:
„Mijn besluit is genomen, ik bln'f". Hierop verklaarden de ministers, dat zij in dit
geval zich openlijk van den Koning desolidariseeren moesten. Om v\jf uur 's ochtends hebben daarop Pierlot, Spaak en
Denis den Koning verlaten.
.

stad zullen verlaten.

Telefoonlijnen te Parijs
buiten dienst
Sedert 1 Juni zijn de telefoontoestellen
van restaurants, koffiehuizen, hotels en
garages en alle openbare cellen te Parijs
en in de omgeving buiten dienst gesteld.

Zeer beperkte

kolenvo r aden in Frankrijk

MEN HOOPT OP AANVOER UIT
AMERIKA

Van de Fransche grens. (D.N.8.)
In
kringen der Fransche steenkoolindustrie
rekent men er op, dat de op steenkool
aangewezen bedrijven In Frankrijk over
drie tot vier weken moeten worden stilgelegd, daar de voorraden nog slechts
zeer beperkt zijn. Alle takken van industrie, die gewerkt hebben met steenkool
uit Noord-Frankrijk, zijn door de ge—

beurtenissen volkomen verrast.
De Fransche spoorwegen zijn genoodzaakt geworden een deel van hun kolenvoorraden aan de zware industrie af te
staan. Op den langen duur hoopt men op
aanvoer uit Amerika.

Italiaansche officiersdelegatie naar Westelijk front
Een te Berlijn vertoevende officiersdelegatie van de Italiaansche militaire
academie zal zich op uitnoodiging van den
opperbevelhebber van het Duitsche leger
voor een bezoek naar het Westelijk front
begeven.

Amerikanen vertrekken
uit Europa
Het Amerikaansche ss. „Manhattan" is
gisteren met 2200 passagiers uit Getiua

naar New Vork vertrokken.

-

ROME, 1 Juni (Stefani).
In de maand
Mei 1940 heeft Italië van Duitschland
987.000 ton steenkool, uitsluitend per
spoor, ontvangen.
Het verdient bijzondere vermelding, dat
niettegenstaande de groote militaire gebeurtenissen, die zich in de maand Mei
juist in de West-Duitsche steenkolenbekkens hebben voorgedaan, de levering van
steenkolen aan Italië regelmatig en steeds
volgens het vastgestelde program is ge—

schied.

Het Engelsche bankwezen
onder staatscontrole?

Voorzorgsmaatregelen in
Roemeensche petroleumgebied

Krachtens de nieuwe bepalingen ter bescherming van de Roemeensehe petroleumgebleden, heeft het ministerie voor
luchtvaart en marine uitgebreide voorzorgsmaatregelen genomen voor de petroleum in de Donauhaven Giurgiu in de
haven van Constanza.
De bemanningen der tankbooten mogen
van heden af slechts met een speciale vergunning de schepen verlaten. Elk vuur aan
boord der vaartuigen moet gedoofd worden. Het schoonmaken van de tankbooten
in de haven is verboden. Overtreding van
deze verordeningen wordt gestraft met
hooge geldboeten en gevangenisstraf.

De Amerikaansche

bewapening
Zonder het definitieve besluit van het
congres, omtrent het speciale militaire
program af te wachten, heeft de minister
van Oorlog, Woodring, volgens een bericht
van de Associated Press bekend gemaakt,
dat verscheidene nieuwe eenheden van het
federale leger worden opgericht. Deze
maatregel tot uitbreiding van het leger
omvat ongeveer 12.000 tot 15.000 man, die
op het oogenblik worden gerecruteerd, aldus het D.N.B. uit Washington^

Het Finsche verlies in den
oorlog met Rusland
Van officieele zijde wordt het getal der
Finsche verliezen tijdens den
Pinsch-Russischen oorlog aangegeven met
66.406 manschappen en wel 19.576 gesneuveldéh, 3.273 vermisten en 43.557 gewonden. Naar verluidt heeft vooral de laatste
oorlogsweek op de Karelische landengte
en ten noordoosten Van het Ladoga-meer
de zwaarste verliezen geëischt. Tot de verloren manschappen behooren 2.594 officieren, 11.564 onderofficieren en 52.248 sol-

totale

daten.

Het feit dus, dat Onrust den Duitschers
als verblijfplaats werd aangewezen kan
reed als weinig tactisch worden beschouwd.
Destijds heeft het ministerie van Koloniën ook telegrafisch aangedrongen op
een behoorlijke behandeling der Duitsche
geïnterneerden.
Wij vernemen thans, dat zij .van het
eiland zijn weggevoerd, doch dat de be-

handeling nog in vele opzichten te kort
schiet en niet gelijk is aan die, welke hun
Nederlandsche lotgenooten in Duitschland
is te beurt gevallen. De behandeling van
Nederlandsche geïnterneerden in Duitschland tijdens de oorlogsdagen liet niets te
wenschen over. Zoo waren de Nederlandsche journalisten te Berlijn in die dagen
zeer comfortabel in het luxe-hotel het
„Kaiserhoff" gehuisvest.
In NedTlandsch-Indië e*n eventueel in
West-Indië behoort dan ook alles in het
werk gesteld te worden om de Duitsche
geïnterneerden op redelijke en passende
wijze te behandelen, naar de hygiënische
wetten welke het tropische klimaat stelt.
Dat is niet meer dan een daad van fat-

Aan de „Deutsche Allgemeine Zeitung"

—

hoofd van zijn regiment gesneuveld.
Von Arnim was ridder in de orde „pour
Ie Merite" en nam als luitenant-kolonel
en commandant van een infantèrie-regiment aan de gevechten in het Westen
deel. Hij was bijna 60 jaar oud en was
sedert 1935 rector van genoemde hoogeschool.

Levering van Duitsche
steenkool aan Italië
verloopt vlot

—

'

(Zomermaand)

Duitsche

geinterneerden in Indië

-

—

.

-
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wordt uit Stockholm gemeld: In Londen
rekenen uitgebreide kringen op de invoering van een staatscontrole op het Engelsche bankwezen en in het bijzonder op een
nationaliseering van de Bank van Engeland. De Britsche regeering zou door middel van zulk een bankcontrole een politiek van goedkoop geld op vooroorlogschen

grondslag willen voeren.

Het eiland Hainan door de

Japanneezen geheel
gezuiverd
Naar het keizerlijke Japansche hoofdkwartier mededeelt, is de zuiveringscam-

pagne op het eiland Hainan, die in begin
Maart door de vlootstrijdkrachten werd
ingezet, voltooid. Niet alleen de vlakten
langs de kust, maar de grootere steden
en dorpen en het bergachtige binnenland
zijn bezet. Sinds 1 Januari heeft de luchtmacht der Japansche vloot 133 Chineesche vliegtuigen vernield, waarmede de
Chineesche vliegtuigverüezen sedert het
begin der vijandelijkheden tot 1776 is gestegen. De vloot heeft 5058 Chineesche
mijnen, waarvan 299 in den Jangtse en de
paarlrivier, onschadelijk gemaakt.
—

(Domei).

Inzameling te Berlijn voor
het Roode Kruis
BERLIJN, 3 Juni (D.N.8.)
De derde openbare collecte van het „oorlogshulpwerk" voor het Duitsche Roode Kruis
—

heeft volgens de voorloopige telling in den
gouw Berlijn 2.233.349 Rijksmark opgebracht, hetgeen
met de vorige
collecte wederom een stijging beteekent
van bijna 25.000 Mark.

Het leven der Italianen in de
Fransche koloniën wordt
steeds moeilijker
Stefani meldt uit Rome, dat de ophitsingcampagne tegen Italië in geheel Algerië steeds heviger wordt. De verdedigingswerken worden met grooten spoed
aangelegd. In de belangrijkste woonwijken worden zeiïs loopgraven aangebracht
Generaal Nogues reist voortdurend heen
en weer tusschen Rabat, Algerije en
Tunis.
Uit Casablanca meldt Stefani, dat het
leveti der Italianen in Fransch Marokko
van dag tot dag moeilijker wordt. Onder
allerlei voorwendsels worden hun woningen en zaken onder politietoezicht gesteld.

Geen „vijfde colonne” in het
vredelievende Chili
SANTIAGO DE CHILI, 3 Juni (D.N.8.).
Het blad Opinion keert zich tegen de
geruchten over het bestaan van „vijfde
colonnes".
Het blad zegt, dat het gepraat hierover
uitsluitend propaganda is om een oorlogspsychose in neutrale landen te verwekken,
in het neutrale vredelievende Chili is het
in ieder geval niet op zijn plaats over een
dergelijke colonne te spreken, welke niet
bestaat en ook geen taak te vervullen zou

soen.

Eerlijk gezegd,'begrijpen wij het niet
dat men in Indië niet met meer respect
en met beter begrip den Duitschers tegemoet treedt en men, indien interneering
vereischt is, hen een tijdelijke levenswijze
laat volgen, waar op zij, krachtens ongeschreven wetten recht hebben. Wij bedoelen: onderbrenging in een gezond
berg-oord, in een behoorlijk* behuizing

met redelijk-goede-voorziening.
Is men in Indië vergeten, hoe de Duitscher steeds ijverig arbeidde, tusschen de
Nederlanders en op gelijken voet met hen?
Is men vergeten, dat de Duitscher steeds
de eerste vreemdeling was, die onze taal
sprak en goed sprak? Is men vergeten hoe

de Duitsche maatschappijen bij het aan-

nemen van personeel geen onderscheid
maakten tusschen Nederlanders en Duitschers? Is men vergeten hos de gezellige
Duitsche clubs steeds voor Nederlanders
openstonden?

Men zou, om den Duitscher alle recht
te laten wedervaren, verder moeten gaan.
Men zou er op moeten wijzen hoe hij,
met den Nederlander samen, heeft gearbeid voor de grootheid van Indië. Hoe hij,
onder harde ontberingen als pionier arbeidde en koffie-, tabaks- en rubbercultuur hielp vestigen. Men ga de geschiedenis der Indische groote cultures slechts
na en men zal de namen van Duitschers
tusschen die van Nederlanders vinden
onder de voortrekkers. Zij kwamen niet
in de eerste plaats om groote concerns te
vestigen en winsten te behalen. Zij kwamen, toen de cultuur-arbeid nog een worsteling beteekende met de natuur, toen
er met de handen gewerkt moest worden
om Indië groot te maken.
Vele Duitschers hebben ook als geleerden in Indië zegenrijken arbeid verricht.
In de geschiedenis van Indië vindt men
tal van namen van Duitschers, die hun
levensarbeid zonder eenige terughouding
aan Indië gaven, die
als Junghuhn
den grondslag legden voor grootsch wetenschappelijk onderzoek, of
als dr.
Schüffner
met ongekende energie en
groot succes een ernstige volksziekte als
de malaria bestreden.
—

—

—

—

Italië kan zich niet
afzijdig

houden

Corsica, Tunis, Gibraltar en
Suez als oorlogsdoeleinden
TOESPRAAK VAN ANSALDO
De bekende Italiaansche journalist en
overzichtschrijver van den. buitenlandschen politieken toestand,
Ansaldo, directeur van de met het ministerie van
buitenlandsche zaken
in nauw contact
staande Telegrafo, heeft in een radiotoespraak tot het Italiaansche leger als Italiaansche oorlogsdoelen genoemd: Corsica, Tunis, Gibraltar en Suez.
ledereen weet,
zoo verklaarde Ansaldo, hoe de Italianen sedert meer dan
vijftig jaar in Tunis worden behandeld.
Gibraltar is een veting in handen der
Engelschen. Suez vormt een nauwe pas,

voor het passeeren waarvan een hoog
bedrag moet worden betaald. Corsica,
Tunis, Gibraltar en Suez zijn controlesteunpunten tegen de Italiaansche onafhankelijkheid. Deze steunpunten deze
misbruiken en inbreuken moeten verdwijnen, m.a.w. Italië moet zyn recht
en vrijheid in de Middellandsche Zee
verkregen. Dat moet Italië met eigen
middelen en eigen overwinningen bereiken.

In zijn toespraak sprak Ansaldo over
tie voorbereidingen Van Italië, die in de
laatste week zeer intensief zijn geworden.
De voorbereidingswerkzaamheden bevinden zich in de laatste phase, de mobilisatie is in vollen gang.
Het wachtwoord van den Duce: gelooven, gehoorzamen en strijden is door deze
in alle stilte verrichte mobilisatie,
een
feit geworden. Het geheim van deze mobilisatie is het volle vertrouwen op den
Duce. Dit vertrouwen sluit echter niet
uit, dat iedere Italiaan afzonderlijk ook
de reden moet kennen, die Italië op het
oogenblik leidt en waarom de Duce het
bevel tot den opmarsch zou kunnen geven. Een volk als het Italiaansche kan
met zijn energie, niet buiten een groot
conflict blijven, waaraan alle Europeesche
groote mogendheden deelnemen en die
over het lot van Europa beslissen. Indien
Italië zich afzijdig zou willen houden, dan
zou het zich daardoor op onherroepelijke
wijze diskwalificeeren. Italië moet alleen
reeds om bestaansreden handelen en dat
beteekent, strijden.
Dat is de morecle
reden van de Italiaansche houding, terwijl
de tweede reden moet zijn, de onafhankelijkheid van Italië op de zee.

Turkije wilde Grieksche
eilanden bezetten
GRIEKENLAND WEES DIT VAN DE
HAND
De „Popoio di Roma"
publiceert uit
Athene het volgende bericht:
Volgens hardnekkige geruchten heeft
de Turksche regeering aan de Grieksche
regeering om toestemming verzocht op
enkele Grieksche eilanden in het Oostelijk
deel van de Ageïsche Zee Turksche strijdkrachten aan land te mogen zetten. Op
deze eilanden zouden met medewerking
van de Engelsche
en Fransche vloot,
steunpunten voor zee- en luchtstrijdkrachten worden opgericht.
Naar verluidt heeft de Grieksche regeering dit verzoek van de hand gewezen.
Men gelooft, dat achter dit Turksche verzoek Engeland en Frankrijk zitten en dat
Engeland in de laatste weken bijzonder
hierop heeft aangedrongen. De laatste
dagen zijn in Athene de Turksche bladen
in beslag genomen, hetgeen met het oog
op de thans bestaande vriendschappelijke
houding van het Grieksche volk tegenover
de Turken, groote onrust heeft veroorzaakt.

Zou men dit alles in Indië vergeten zijn?
Wij kunnen het niet gelooven. En zoo
men al overijld gehandeld heeft, is het
thans nog tijd om gemaakte feilen te herstellen en te zorgen dat de geïnterneerde
Duitschers behandeld worden, zooals men
te interneeren respectabele lieden in een
tropisch land, volgens de regelen van eerbaarheid en fatsoen, dient te behandelen.

van berichten van het Duitsche opperbevel, heeft het „Zwölf-Uhr-Blatt" uitgerekend, dat in den tijd van 30 Mei tot 2
Juni voor Duinkerken en in het Kanaal

Ongerustheid te Tanger over
Fransche plannen

zeven vijandelijke oorlogsbodems en 32
transport- en koopvaardijschepen tot zinken zijn gebracht, alsmede 69 transporten koopvaardijschepen zwaar zijn be-

Wat de geallieerden in het
Kanaal verloren

BERLIJN, 3 Juni (D.N.8.).

alleen door het

heeft het gerucht veel ongerustheid ge-

wekt.

Op grond

Duitsche luchrwapen

schadigd. Dientengevolge heeft Engeland
op 31 Mei werd het
optreden van de luchtmacht door het
ongunstige weer belemmerd
alleen
door de aanvallen van Duitsche gevechtsvliegers 135 scheepseenheden verloren.
Hierbij zijn niet gerekend de scheepsverliezen, die Engeland op deze dagen
door Duitsche „Schnellboote", duikbocten, luchtdoelartillerie of op andere wijze
heeft geleden.
in drie dagen tijds

Sedert twee dagen doet, naar Stefani
meldt, te Tanger het hardnekkige gerucht
de ronde, dat Frankrijk voornemens is
troepen in Tanger aan land te zetten, om
een middel tegen l&aansche aanspraken
op Gibraltar te heblph. Bij de bevolking

-

-

-

hebben.

Een Grieksche

troonopvolger
Kroonprinses Frederica van Griekenland
de gemalin van kroonprins Paul,
broeder van koning Georges II
heeft
gisteren het leven geschonken aan een
zoon. De geboorte van den troonopvolger
wordt door de bevolking van geheel Griekenland gevierd.
—

—

SPOORWER- NIEUWS
HERSTEL VAN HET GOEDERENVERVOER PER SPOORWEG
Het goederenverkeer, zoowel van stukgoed als van wagenladingen
tusschen een
groot aantal spoorwegstations Is hersteld.
Daar de mogelijkheden op alle deelen van het
net niet dezelfde zijn wordt het
publiek aangeraden, zich om inlichtingen te wenden tot de
goederenkantoren der
stations, de factorijen van Van Gend & Loos en de agentschappen
van de Algemeens Transport Onderneming (A.T.O.L,
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Avonturen der 21 geinterneerden
Onderbond van het A.N.P. met
Op Vrijdag den derden Blei, zoo ver-

telde Rost, keerde ik tegen 6 uur des
avonds thuis terug uit Haarlem, waar ik
een bespreking met Woudenberg had

Zondagnamiddag heelt een
redacteur van het Alg. Ned. Persbureau
een
onderhoud met
Rost van Tonningen ten huize van

gehouden. Nauwelijks was ik thuis of
mijn aanhouding en overbrenging naar
het commissariaat van politie aan de
Javastraat volgde. De hoofdcommissaris,
de heer Van der Mey, vertelde, dat mijn
arrestatie geschiedde op last van den
Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht en dat met mij een aantal personen naar
een
interneeringskamp
zouden worden gebracht.
De 'heer Van cier Mey stelde mijn
Moeder op de hoogte van het feit, dat ik
den nacht op het politiebureau zou moeten doorbrengen. Zoo werd ik ingesloten
in een cel van het bureau aan het
Alexanderplein. Om half vijf in den och;
tend werd ik gewekt. Ik kreeg mijn ontbijt
en werd daarna per auto, begeleid door
drie rechercheurs, naar Ooltgensplaat gereden. Onderweg, op de pont, voegden
wij ons bij
andere geïnterneerden.
De
chauffeur
verdwaalde
onderweg
nogal, maar toch kwam ons groepje na
een rit van 2'/2 uur het eerst van de 21 te
Ooltgensplaat aan. Hier bleken met mij
bijeen te zijn vier nationaal-socialisten,
twee communisten en voor de rest een
aantal menschen, die, naar mijn indruk
hinderlijk voor de politie of voor den
Brltschen Geheimen Dienst werden geoordeeld. Geen hunner was tegen de

Duitschere.
Kröller en Van der Oord waren tegelijk
met mij aangekomen, Feldmeyer kwam
een paar dagen later en we hebben hem
met gejuich kunnen begroeten.
In de eerste dagen was de behandeling
der geïnterneerden te Ooltgensplaat nog
goed; we mochten dammen, schaken e.d.
Dinsdagavond 7 Mei kwam met de post
„Het Vaderland" aan, waarop ik was
geabonneerd en waarin wij de ontwikkeling van den internationalen toestand
sedert ons vertrek uit Den Haag konden
nagaan.
De volgende beide dagen verliepen betrekkelijk eentonig. ,

DE OORLOG BREEKT UIT

Vrijdag 10 Mei te kwart over drie in den
nacht werden we wakker door het geluid
van zware bominslagen uit Noordelijke
richting. We zagen, dat Waalhaven in
zware rookwolken was gehuld. Toch kon
nog .niemand ons inlichten over de vraag
of er oorlog dan wel een groote manoeuvre
aan den gang was.
Intusschen werd de politiebewaking
verscherpt. We mochten in de vochtige,
muffe ruimte van het oude fort vrijwel
niets meer verrichten.
Den volgenden (Zaterdag) ochtend namen de koks een bepaald vijandige houding aan. Het eten werd slechter en de
porties werden kleiner. Het vuren van het
geschut werd steeds meer hoorbaar en het
gesnor van de vliegtuigen verdween niet
van de lucht. Aan het feit, dat de oorlog
was uitgebroken behoefde niet meer te
worden getwijfeld. We zagen Waalhaven
In brand staan en ontwaarden ook op
andere plaatsen in de omgeving van Rotterdam eenige branden.
In dergelijke spanning brachten we den
nacht van eersten op tweeden Pinksterdag
door en toch kregen we den indruk, dat
de Duitschers wel zoo krachtig naderden,
dat onze bevrijding nabij scheen.
Plotseling, om elf uur Maandagavond,
kregen wij het bevel, zoo spoedig mogelijk
mee te gaan. Eenige auto's brachten ons
naar een Kleine haven waar we in een
dekschuit werden opgenomen. Aan het
uiterlijk was dit schip niet te onderscheiden van een gewone motorvrachtboot,
doch daarbinnen werden wij angstvallig
verborgen gehouden. Achttien uren lang
hebben we daarin gevaren en in al dien
tijd eten noch drinken gehad.
Toen arriveerden we te Ellewoutsdijk,
waar de rijksveldwacht onze bewaking
overnam en ons fatsoenlijk behandelde.
De houding van de militaire politie daar
ter plaatse was echter zeer vijandig tegenover onze groep.
Weer hoorden we kanongebulder en
zware inslagen, zoodat we begrepen, dat
ook- öi onze nieuwe omgeving werd ge-

laatstgenoemde gehad, waarin deze aan de hand van in een zakagenda gemaakte aanteekeningen
een verhaal van het wedervaren
van de 21 geïnterneerden heeft
gegeven.
Rost van Tonningen stelde hierbij op den voorgrond, dat men
niets heeft kunnen aanvoeren,
waardoor zijn arrestatie en interneering gemotiveerd konden worden en dat men nooit heeft medegedeeld waarom hij gearresteerd
is geworden.

—

bombardement volgde op

Donderdag 16 Mei bleek onze laatste
dag op Nederlandsch grondgebied te zijn.
NAAR BELGIE WEGGESLEEPT
Wederrechtelijk werden we den 17en
's morgens te zes uur weggevoerd naar
Belgisch gebied, tezamen met andere
N.S.B.'ers en met Joodsche emigranten,
welke laatste een bevoorrechte behandeling genoten en door de gevangenisdirectie
met goede zorgen werden bedacht.
In

Duinkerken

kwam

het

tot

een

demonstratie van de opgehitste bevolking
tegen onze autobussen.
Tenslotte bereikten we Bethune, ten
Zuid-Oosten van Boulogne, en daar werden de Joden achtergelaten.
Van Bethune af ontspande zich verder
de houding ven de militaire politie, die
zich blijkbaar gedrukt gevoelde. Een welwillend sergeant zorgde dat we wat te
drinken kregen.

IN EEN FRANSCH

INTERNEERINGSKAMP

Den geheelen nacht werd doorgereden
en Zaterdag 18 Mei des ochtends kwamen
we te Ambleteuse, twaalf kilometer ten
Noorden van Boulogne, aan. Daar werden
we in een Fransen interneeringskamp
ondergebracht, waar tevens een aantal
Joodsche emigranten vertoefden, onder
leiding van een Franschen kapitein, die
ons kortaf, maar wel behoorlijk behandelde.
De Fransche schildwachten, die ons bewaakten, gaven dadelijk blijk van onkunde
over hetgeen ons daar aanwezig deed zijn.
Tot onze vreugde konden we daardoor
gemakkelijk opgaan in het overige gezelschap, zoodat we als groep van 21 in het
geheel verdwenen.
Van het Duitsche geschutvuur was daar
nog niets te merken. Op 19 Mei kregen we
weder een krant in handen, waaruit we
weer eenig oorlogsnieuws vernamen.
Het was ons op onzen rit reeds opgevallen, dat onafzienbare rijen Fransche
burgers naar het Zuiden trokken, en dat
een dag later dergelijke transporten in
tegengestelde richting geschiedden. De
wildste geruchten deden de ronde: Amerika zou een half millioen soldaten zenden,
Mussolini zou hebben ingegrepen, enz. De
hygiënische toestand werd erger. Duitsche
vliegtuigen zaten bij Boulogne de Fransche troepen op de hielen. De orde onder
deze troepen liet alles te wenschen.
In den nacht van Maandag 20 op Dinsdag 21 Mei werden we weder door zware
bominslagen gewekt, terwijl onze barakken dreunden. Om twee uur 's nachts werd
alarm gemaakt en we moesten ons kleeden, doch er gebeurde verder niets bij-

zonders.

Daar we in veertien dagen geen boter
of vet en slechts weinig normaal voedsel
hadden gehad, waren we zeer vermagerd. Verschillende leden van onze
groep werden ziek. Kröller, Feldmeyer
en ik waren in de stoffige omgeving
door bronchitis aangetast. Waschwater
ontbrak, omdat in Boulogne de centrale
defect geschoten was. Ook in de volgende dagen bleven we van leidingwater
verstoken, doch toen konden we ons met
putwater wasschen, terwijl eenig drinkwater afzonderlijk kon worden verstrekt.
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Woensdag 22 Mei en den volgenden nacht
was er voortdurend alarm.
De Britsche vloot was voortdurend in
actie, de Duitsche troepen dreven de
Franschen op de vlucht.
OP ZWERFTOCHT NAAR CALAIS

Donderdag 23 Mei werd onze keuken
geplunderd, terwijl wij werden verdreven,
om verder loopende onze gedwongen,
zwerftocht voort te zetten. Een van de
oudste kameraden viel daarbij uit en we
hebben hem niet weer gezien.
Na een voetreis van 40 kilometer bereikten we in den nacht van Donderdag op
Vrijdag Calais. Eenige stuka's voerden
luchtaanvallen op Engelsche kruisers uit.
Telkens moesten we plat op den grond
gaan liggen om ons zooveel mogelijk te
dekken als er vliegtuigen verschenen. Het
bombardement van Calais was zoo hevig
dat we, in afwachting van onze inscheping!
op straat moesten gaan slapen.
Tegen drie uur dien nacht gaf men
blijkbaar het inschepingsplan op. Toen
volgde inkwartiering op de tweede verdieping van een oude fabriek, waar we
met 125 man onderdak kregen. Beneden
cns lagen Joodsche emigranten. Het was
in dat gebouw een onbeschrijfelijk vuile
toestand. De Joden kregen nog stroo om
op te slapen, wij moesten op de planken
liggen. Doch toen is eigenlijk de laatste
phase onzer bevrijding begonnen. De aanvallen van de Duitschers op Calals werden
steeds sneller, de Engelschea verlieten
zooveel mogelijk de haven, met achterlating van blikjes voedsel enz., hetgeen
onzen mondvoorraad ten goede kwam. De
wacht verdween telkens en wij mengden
ons op mijn voorstel onder de overige gevangenen, ook met het oog op de onveiligheid van de tweede verdieping ingeval van

brand.

DE BEVRIJDING
Een van ons meende Duitsche militairen
in de buurt te zien en wij konden den
Belgischen schildwacht overhalen, xich te

ontwapenen.

Mij gelukte het tezamen met den leider
van de Duitsche groep naar den Duitschen
commandant te gaan, die, na eenige bespreking, onzen schildwacht gevangen liet
nemen. Toen konden wij zelf inkwartiering zoeken, 600 meter achter het front,
terwijl wij ons niet meer als gevangenen
behoefden te beschouwen.
Wij vonden voor onze uit 75 man be»
staande groep een goed onderkomen in
het groote huls van een notaris te La Marquise en de Duitschers zorgden dat we
vet en andere levensmiddelen kregen.
Zoo zijn we van Maandag 27 Mei af weer
opgeknapt en aangesterkt.
Groepsgewijze zijn we langzamerhand,
na overwinning van nog vele hindernissen, langs Samer, Atrecht, Kamerrijk en
Bergen naar Brussel gekomen. Een groot
deel van deze reis kon per auto worden
afgelegd. Te Brussel konden we echter
nog niet onze aankomst telegrafeeren.
Zaterdag zijn we In particuliere auto's
uit Brussel naar Breda gereden, vanwaar
naar huis kon worden getelegrafeerd. In
Breda werden we hartelijk verwelkomd
tijdens een Zaterdagmiddag gehouden
bijeenkomst van den Nationaal-Socialistischen kring.

Heropening Stedelijk
31 Mei.
Van Zaterdagmiddag 1 Juni af is het Stedelijk Museum
te Amsterdam opnieuw voor het publiek
toegankelijk. Behalve schilderkunt en
moderne kunstnijverheid uit het bezit van
het museum zal ook de jubileum-tentoonstelling van de vereeniging „St. Lucas" in
een geheel nieuwe opstelling te zien zijn.
Bovendien worden eenige zalen van het
Museum van Aziatische Kunst wederom
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geopend.
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f 2,— a f l& p. w.

Officieele publicatie
VAN HET

RIJKSBUREAU VOOR DE

VOEDSELVOORZIENING

IN

OORLOGSTIJD
Minimumprijzen Zoetwatervisch
Het Rijksbureau voor de Voedselvoor-

ziening in Oorlogstijd doelt, met verwijzing naar de desbetreffende Bekendmaking mede, dat met ingang van 1 Juni
voor de aflevering van de hieronder genoemde zoetwatervischsoorten door visschers aan afnemers de navolgende
minimumprijzen zijn vastgesteld:
kleine zeelt van een gewicht van minder dan
400 gram per stuk
12 ct. per >/, kg.
zeelt van een gewicht
van ten minste 400 gram
Per stuk
lO'/ict.per'/ijkg^
kleine brasem
4et per Yz kgkleine blei van een gewicht van minder dan
500 gram per stuk; voorn,
kolblei en andere soorten witvisch
groote blei van een gewicht van ten minste
500 gram per stuk
karper
snoek

snoekbaars

baars
aal van een gewicht van
ten minste 350 gram per
stuk

4 et. per

>/ 2

7 et. per

Vi kg.

kg.

et. per & kg.
14 et. per Vi kg.
11>/ 2 et. per Yz kg.
c t. per >/a kg.
\\

50 ct. per

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

Y 2 kg.

-

—

Logeert bij Uw bezoek

aan VALKENBURG

(L.) In

Hotel „ORANJE HOF"
Telefoon 2565

•

MOOISTE Uiting, alle MODERN comfort, k. en
w. itr. water. Gesloten waranda, gezellige conversatie-, schrijf- en eetzaal. Tuin en terrassen
met mooie vergezichten. UITSTEKENDE KEUKEN
VAN OUDS BEKEND! Vraagt feU. prospectus.
Aanbevelend, G. J. STEIJNS.

De bemanning van

de „Almkerk”

SUCCES VOOR DE N.W.V.
Onze lezers herinneren zich ongetwijfeld
nog de kwestie van de bemanning van dé
,Almkerk", die geweigerd had, destijds te
varen op oorlogvoerende havens, en in
Australië hun dienst op volkomen wettige
wijze beëindigd had.
Zij waren daar zes weken in de gevangenis opgesloten, omdat zij als ongewenschte vreemdelingen den bodem hadden betreden; de houding van den consulgeneraal, Elink Schuurman,
was verre
van fraai, terwijl ook de kapitein van de
„Almkerk" mede schuldig was aan dit
opsluiten.
Toen de bemanning in het Vaderland
terugkwam, hebben zij terstond hun belangen in handen gesteld van den Dienst
Sociale Belangen der Nationale Werknemers Vereeniging, afd. Rotterdam.
De Ver. Nederl. Scheepvaart Maatschappij diende een klacht in bij den Raad
van Scheepvaart te Amsterdam, terzake
van desertie. Na de verdediging door den
voorzitter van de N.W.V., Norbert van Hest,
werd het verzoek van de Maatschappij
afgewezen. Kort daarop maakte de N.W.V.
een achttal procedure's aanhangig voor
het kantongerecht te Rotterdam, waarbij
schadeloosstelling werd gevraagd voor
hetgeen de Ver. Nederl. Scheepvaart
Maatschappij de bemanning had aangedaan.
Ondanks den oorlog vond de procedure
voortgang en na de pleidooien op 28 Mei
J.l. werd de zaak in der minne geschikt,
waarbij de Vereenigde Nederl. Scheepvaart Maatschappij een bedrag van drieduizend gulden aan de N.W.V. voor deze
bemanning betaalde.
Voor meerderen dezer, die bij het bombardement van Rotterdam alles verloren
hadden, was dit buitengewoon welkom.
Een mooi succes voor de N.W.V.
Nog een 16-tal van dergelijke gevallen
wordt thans bij het Kantongerecht aanhangig gemaakt.

Marktberichten

Hattemerbroek-ZwolleKaterveer

De directie van de Spoorwegen maakt
bekend, dat A.T.0.-diensten rijden van de
ütations Hattemerbroek en Zwolle naar
het Katerveer en omgekeerd, in aanslui-

ting op den treinenloop.
Alle plaatsbewijzen, waarin het traject
Hattemerbroek—Zwolle, of omgekeerd,
begrepen is, dus ook algemeene en achtdaagsche abonnementen, zijn zonder bijbetaling in deze bussen geldig. Zij geven
geen recht op kosteloos vervoer op de
pont over het Katerveer. Bagage (waaronder rijwielen) kan echter nog niet
rechtstreeks bevracht worden. Het ligt in
de bedoeling ook bij andere veeren dergelijke diensten in te richten. Hieromtrent volgen nadere mededeelingn.

Paarden beschikbaar voor
boerenbedrijven
Naar wij vernemen, hebben besprekingen tusschen den voedselconimissaris in de provincie Utrecht en de Duitsche overheid tot resultaat gehad, dat
reeds 300 paarden van de Duitsche
weermacht gratis ter beschikking gesteld konden worden van de boerenbevolking in de provincie Utrecht.
Daar gemotoriseerde landbouwwerktuigen door de huidige beperking op het
gebruik van benzine en ruwe-olie thans
niet kunnen worden gebruikt, voorzien
deze paarden in een dringende behoefte.
Ook in de stad Utrecht zullen paarden
ter beschikking worden gesteld voor zaken
en particulieren.

Vette kalveren: matige aanvoer, vlugge
handel. Schapen: ruime aanvoer, willige
handel. Varkens: matige aanvoer, sleepende handel. Prijzen voor vrijwel alle
diersoorten als vorige noteeringen.
VISSCHERIJ
SCHEVENINGEN, 3 Juni.
Hedenochtend waren voor het eerst in het nieuwe
seizoen weer eenige partijtjes snoekbaars
te Scheveningen aan de markt. Voor deze
soort visch bestond heden vrij veel kooplust en er werd een goede prijs op den
afslag besteed. De snoekbaars deed f 0.50
tot f 0.55 per kg.
IJMUIDEN, 3 Juni.
Conslgnatievisch: 2166 kg. snoekbaars 51—40 cent per
kg.; 1656 kg. mei visch 25—21 cent per kg.
—

—

Trawlvisch: Roodï poon 8.50-1-7.20 per 50
kg. Besomming Umuiden: Jenny Elsa
Urn. 88 f 32; Reiger Urn. 106 f 30; Um. 61
f 78.

AARDAPPELEN
AMSTERDAM, 3 Juni.
Bonte en
blauwe t 4.20; Red star f 4.20; Duinzand
aardappelen f 4.60; Bevelanders r 3.80;
—

Bintjes f 3.10; Alva's f 3.10 (alles per hl.).
Aanvoer 203.000 kg.
TUINBOUW
BROEK OP LANGENDIJK, 3 Juni.
276 Uien f 3; 200 stuks Bloemkool f 16.70
—19, 2e soort f 15.10, 3e soort t 14.10;
1130 kg. Aardappelen: Schotsche Muls
f 19—19.50, Drieling Muis f 19.10—19.50,
Kriel t 17—18.20.
—

VEE EN PAARDEN

AMSTERDAM, 3 Juni.
Slachtrunderen: minder aanvoer, handel vlug. Melkkalveren: betere aanvoer, matige handel.
—

JAARSVELD. 414.4 m. A.V.R.0.-tm
zending. 6.30—6.50 V.P.R.O.
8.00 Berichten A.N.P. 8.10 Gramofoonmuziek. 8.30 Orgelspel. 8.50

Personeel noodig?

Amsterdam-West.

AMSTERDAM

DINSDAG 4 JULI 1940

Gramofoon-

muziek. 10.00 Morgenwgding. 10.15 Gra
mofoonmuziek. 10.30 Ensemble Jonny
Kroon (11.00—11.20 Huishoudelijke wenken). 12.00 Pianosoli.
12.15 A.V.R.0..
dansorkest. 12.45 Berichten A.N.P., grE j.
mofoonmuziek. 1.00 Omroeporkest en so-

.

kring, tegen kleine vergoeding en provisie. Br.
J. Bouws, Hoofdweg 65,

VLIJT
-

AANGEBODEN

nisch
zoekt

Tel. 60334
Tel. 82592
Hoofddorpplein 12, Tel. 85301
Pythagorasstraat 1, Tel. 52015
Rijnstraat 27,
Tel. 93044
Koninginneweg 79, Tel. 90136
Stadionweg 208,
Tel. 94423

Het radio-programma
voor Dinsdag
*

teekening

Hoofdkantoor: STOOMWASSCHERIJ, VERVERIJ EN CHEM. WASSCHERIJ

ROZENGRACHT 168-180

GEVRAAGD of AANGEBODEN: ƒ0.50
(1 tot 5 regels). Elke regel mi
ƒO.lO
Plaatsing bij vooruitbetaling op
girorek. 289788 of per postwissel

HANDELSREIZIGER
Woonplaats A'dam, scheel Nederland bewerkt,
bekend met adm., en

Roerstraat 113 hs, Amsterdam-Z.

ZUID:

-

werkers!

Albert en Thea
Johan
Frans.

OOST:

—

KANTOOR:
AMSTERDAM
|| „HET BOLWERK"- POSTBUS 770
Ü KALVcRSTRAAT 7 GIRO 27 I
97

M. G. SCHOEMAKER -RAS

NOORD: Meeuwenlaan 35,
Mercatorplein 18,
WEST:

Museum

■'M

en
•

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.
Wendt U zich tot de volgende Filialen door heel Amsterdam en U zult van
een vlotte expeditie verzekerd zijn.

||

1 |1P

3 Juni 1940 herdenken hun 25-jarig
huwelijk
.
A. C. SCHOEMAKER

Reclame-tarief

gewond.

seling vertrokken. Nog vijandiger werd
toen de houding van de militaire bewakers jepens ons groepje van 21, dat nu
weder per schip verder werd getransporteerd. We werden overgebracht naar het
kanaal Terneuzen—Sas van Gent, dat ik
herkende omdat ik er vroeger wel geraceroeld heb. Per autobus reden we naar
Sluis en we waren in de gelegenheid de
route te zien. In Sluis vonden we andere

KALVERSTR.

Een hevig

uit Zeeland, die daar bij het
uitbreken van den oorlog waren geïnterneerd. Er ontstond in den nacht zelfs een
schietpartij tusschen een paar geïnterneerde Duitsche vliegers en manschappen
van de Nederlandsche militaire politie,
waarbij twee politiemannen licht werden

Den 14en Mei des middags waren de
hier mede-geïnterneerde Duitschers plot-

[ti

zich deed gelden.
De voedselvoorziening werd steeds onregelmatiger. In plaats van lepels en vorken
konden we glasscherven of stukjes blik
gebruiken.

kameraden

vochten.

1

FAMILIEBERICHTEN

De moreele ontblndlngsverschrjnselen
namen bij de Fransche troepen toe naarmate de werking van het Duitsche geschut

Rost van Tonningen

Maandag 3 Juni 1940 (Zomermaand]

liste. 2.00 Declamatie. 2.20 Pianovoordracht. 2.50 Gramofoonmuziek. 3.30 Officieele berichten. 4.00 Gevarieerd concert
(opn.). 5.00 Voor de kinderen. 5.30
A.V.R.0.-Amusementsorkest
en
solist,
6.30 Jeugduitzending. 6.50 Gramofoanmnziek. 7.00 Leden van het Omroeporkest.
7.30 Officieele berichten, eventueel repor.
tage. 8.00 Berichten A.N.P. 8.10 Gramofoonmuziek. 8.40 Omroeporkest, solist en
het Hilversumsche vrouwenkoor.
10.00
Berichten A.N.P., sluiting.

KOOTWIJK. 1875 m. N.C.R.V.-Uitzen-»".
ding. 11.15—11.30 n.m. Berichten.
,;„'
8.00 Berichten A.N.P. 810 Gewijde mu-i.,1
ziek (gr.pl.). 8.20 Gramofoonmuziek. 9.00
Berichten (Fransen). 9.15 Gramofoonmu-i'
ziek. 11.15 Berichten (Engelsen).. 11.30-.,,
Gramofoonmuziek. 12.00. Quintolia (12.45
—1.00 Berichten A.N.P.). 1.30 Gramofoonmuziek. 1.45 berichten Fransch. 2.00

gramofoonmuziek. 2.45 Zang met piano.
begel. en gramofoonmuziek. 3.15 Berichten
(Fransch). 3.30 Vervolg van 2.45. 4.00
Gramofoonmuziek. 4.45 Apollo-ensemblt
en gramofoonmuziek. 6.15 Berichten (Engelsch). 6.30 Orgelpel en gramofoonmu-

ziek. 7.30 Gramofoonmuziek. 8.00 Berichten A.N.P. 8.15 Berichten (Engelsen).
8.30 Bel Canto (9.15—9.30 Berichten Engelsch). 10.00 Berichten A.N.P., sluiting.
11.15—11.30 Berichten (Fransch).
NIEUWSBERICHTEN A.N.P.
De uitzendtijd van de nieuwsberichten
In het Nedèrlandsch, Fransch en Engelsen,
op den zender Kootwijk, 1875 m., zijn als
volgt:
B.oo— 8.15 Nieuwsberichten van t A.N.P.
9.00— 9.15 Berichten In het Fransch.
11.15—11.30 Berichten in het Engelsch.
12.45—13.00 Nieuwsberichten van 't A.N.P.
13.45—14.00 Berichten in het Fransch.
15.15—15.30 Berichten in het Fransch.
18.15—18.30 Berichten In het Engelsch.
20.00—20.15 Nieuwsberichten van 1 A.N.P.
20.15—20.30 Berichten in het Engelsch.
21.15—21.30 Berichten in het Engelsch.
22.00—22.15 Nieuwsberichten van 't A.N.P.
22.15—23.15 Geen uitzending.
23.15—23.30 Berichten in het Fransch.
Tot nader order zullen de zenders Jaarsveld en Kootwijk om 22.15, na de nieuwsberichten van het A.N.P., sluiten, behalve
dat, zooals uit bovenstaande opgave blijkt,
de zender Kootwijk om 2Ï.15 terugkomt
met berichten in het Fransch.

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

—

Y. KROONENBURG
Nic.

Beetswcg L 11
HeUoo
TeL 3853
—

Uitvoering v. bouw- en betonwerken

SPORT EN SPEL

ATHLETIEKWEDSTRIJDEN
TE ROTTERDAM
Zooals alle takken van sport heeft ook
de athletiek in de Maasstad geruimen tijd
stil of vrijwel stil gelegen. De athleten
hadden al heel weinig gelegenheid te
oefenen en bovendien was de animo uiteraard eveneens gering. De Rotterdamsche
athletiekcommissie echter, actief als aW
tijd, heeft haar werkzaamheden voortgezet eu als gevolg hiervan waren Zondag
weer tal van athleten op het NENYTOsportterrein bijeen, teneinde in sportleven
kamp hun krachten te meten.
■
Door de omstandigheden waren echter
vele bekende figuren afwezig en streden,
vooral op de technische nummers, talrijke invallers, die echter meermalen go*
de prestaties leverden.
Er werd in vlot tempo een trialmeet
afgewerkt tusschen D.0.5., Pro Patria en
Minerva, drie Rotterdamsche vereenigin"
gen,, terwijl de dames van Minerva
Hollandia een dualmeet hielden. Jammer
genoeg moest het Haagsche ODIA verstek laten gaan.
Zooals reed opgemerkt, konden de
meeste prestaties
zich niet boven het
middelmatige verheffen, ook al, omdat d«
sintelbaan in vrij slechten toestand wasWel werd op de loopnummers dikwijl»
feilen strijd gegeven. Zoo bood de 30w
meter een spannend verloop. M. de Ro°v
van P.P. liep in uitstekenden stijl, echter
door den D.0.5.-er Van Bovene vlak op
de hielen gezeten. De Radder, een veel
goeds belovende looper, was voortdurend
in hevigen strijd gewikkeld met P. van
Leenen (D.0.5.) De Rooy won den kamp
in 10 min. 2 sec.
De P.P.-er De Mink zegevierde in bet
nummer 400 meter in 56.4 sec. In d«
technische nummers vestigde Markesteyfl
van P.P. de aandacht met zijn prestatie»
op discus- en speerwerpen, terwijl tenslotte de onderscheidene estafette-nun**
mers o.a. een zege opleverden voor *
athleten van Pro Patria.
De telling wees tenslotte uit, dat #
dames dualmeet met 40 punten gewonnen
werd door Hollandia vóór Minerva JB et
34 punten.
De trialmeet voor heeren eindigde B*!
113 punten voor Pro Patria, S^0
door D.O.S. met 71 punten en Müierv»
met 67 punten.
'

.

«
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HET NATIONALE DAGBLAD

TOT DEN OPBOUW
Nieuwe taken voor

nieuwe

menschen

Allerwegen maakt men zich meester van de leuze: „Aan den Opbouw",
pe schenders-van-het-volksrecht van gisteren, de doodsvijanden van het

volksche socialisme, de Joden-vrienden,

de vrijmetselaars en de handlangers van de Roomsche politiek, de schotjes-geesten en de volksvergiftigers van de democratische pers tooien zich ijlings met het insigne

van bet nationalisme en komen hijgend' aangerend voor een baantje
bij den opbouw. Het is een enorm gedrang van spiksplinternieuwe
„vrienden-van-Duitschland".
Zij waren altijd al Duitsch gezind, weet u! Jammer, dat we daar nooit
iets van hebben mogen vernemen, voordat ons leger had gecapituleerd.
Maar, beste volksgenooten, het raadsel is al opgelost: de nieuwe
nationalisten denken een dikke boterham te verdienen aan de gewaande
ondeskundigheid, van de Duitsche overheid.
Toch willen wij zeggen: matigt u, gij
parasieten van gisteren, gij laffe darren
uit de korf van den Nederlandscken Arbeid!
Wij gelooven niet, dat gü plotseling
jjvere werkbijen geworden züt. En de
praktijk wijst al anders uit.

Wij gelooven niet, dat de Joden plotseling gevuld zijn met arisch bloed,
Wü gelooven niet, dat de Vrijmetselaars
zullen
n u plotseling hun loge-broeders

verzaken, terwille van ons volk.
Wij gelooven niet, dat kapitalisten in
l»rt en nieren zoo maar volksche economie zullen gaan bedrijven.
Wö gelooven alleen, dat een horde opportunisten haar beschimmelde reformistische methodes wil doorvoeren en een
joort nationaal-liberalisme wil gaan instellen
en meer niet!
—

Het woord is echter aan den arbeid en
aan den arbeider. De werkelijke werkers
van hoog tot laag. Het woord is echter
niet aan de speculanten, de plannenma-

kers en de samen-deelers.
Integendeel.

Wü kunnen niet toelaten, dat de groote
aannemers onzer bouwbedrijven, plotseling de concurrentie hebben „vergeten"
om gezamenlijk in te schrijven bij den
herbouw van een stad.
Wij kunnen dat niet toelaten zonder
scherpe, deskundige controle. Want wij
hebben zoo'n idee, dat de oude kanker
onzer bouwwereld: „het opzetje"*) hier
in monsterachtig vergroote vorm dreigt
te gaan herleven.
Neen, ook de kleine bouwer moet zijn
kans hebben, de kleine ondernemer. Want
van ons geld wordt straks gebouwd en
wij zijn niet van plan met dit geld de
leden van de bouwtrust te spekken, zonder dat daarvoor gewerkt wordt.
Dat is één.
Maar hetzelfde geldt voor de bruggen»uw, voor de constructiewerkplaatsen,
roor de scheepsbouw enz.
Van begin af aan lette men op het verschijnsel, dat wij hier aanduiden. Hier zij
herinnerd aan de onzalige machinaties
van de M.U.Z. (Maatsch. Uitvoering Zuiderzeewerken) brj het aanbesteden van
het tweede Zuiderzeewerken complex.
Toen trachtte men door het opkoopen
van alle werktuigen, kranen, grijpers,
schepen enz. ook dit nationale werk te
—

Imonopoliseeren.

Nederlandsen
Clearing-instituut
De directie van het

Nederlandsen

Het is niet aan te nemen, dat lieden
die gisteren zóó handelden, vandaag niet
zullen knoeien.
Het is gemakkelijk de
namen na te slaan.
Dit wat de zware- en sleutelindustrieën
In het cultureele bedrijfsleven
zal het niet anders zijn.
De programmaleiders van radio- en
filmbedrijven zullen wèl erg nationale
woorden bezigen,
maar hun prestaties
zullen bittter weinig volkschen inhoud
dekken. Wie jarenlang getoond heeft
overtuigd internationalist te zijn, wereldburger en cultuurbolsjewiek, zal nu al
een heel onbetrouwbare gids zijn op het
cultureele hoogland dat ons volk moet
gaan betreden.
Wü willen geen Joden meer in onze
huiskamers, ook niet via de microfoon.
Net zoo min als wjj de romans van den
heer Vestdijk in druk wenschen te zien
verschonen, noch die van zijn naloopers.
De uitgevers, die verleden jaar ons gelukkig trachtten te maken
met het in
Amsterdam drukken en verkpopen van
Joodsche
©migrantenliteratuur,
zullen
volkomen onbetrouwbaar mogen heeten
wat hun toekomstige plannen betreft
Zooals de tooneeltroep, die ons kapot
trachtte te maken in een vorig speelseizoen nu niet bepaald uitverkoren zal
zijn voor opbouwenden arbeid.

betreft.

Wö hebben

onze hoop dan ook geves-

tigd op het gezonde verstand van menschen, die onder een vorig regiem reeds
hun plicht deden in allen eenvoud van hun
werker-zijn en die ook nu op hun post

bleven.
Wij verwachten van deze werkers méér,
dan van de politieke kopstukken, de „specialisten*' der oude politieke partyen, die
meer intellect dan arbeidsvreugde en
bouwwil meebrengen.
Weinige geschoolde volksche socialisten
zullen voldoende zijn om met deze stille,
maar goede vaderlanders, het groote werk
van den materieelen en cultoreelen opbouw tot stand te brengen.

*) Kort gezegd: Het „opzetje"
is een
bedrag dat op de kostenraming wordt gewet en na de gunning wordt verdeeld onder de inschrijvers. Dus ook zij die totaal
niets presteeren, verdienen aan de gezamenlijke inschrijving.

Treinbuffetten op het
middennet gaan weer open

het departement van Handel, Nijvertod en Scheepvaart, bekend, dat niet

Met ingang van heden zullen de buffetten in de gestroomlijnde electrische
treinen op het middennet worden heropend.

Roemenië en Turkije, de voldoening
clearingplichtige schulden weder op

Departement van
Algemeene Zaken

Clearinginstituut
"an

maakt, met machtiging

a "een ten
aanzien van Duitschland, maar
*>k ten aanzien van Bulgarije, Chili, Ita-

l'ë,

v*n

normale wijze door storting in de clearing
"ent te geschieden.
Ook de autonome maatregelen nopens
«t betalingsverkeer met Spanje. Denemarken en Noorwegen blijven voorloopig
""veranderd van kracht.
L>e koersen voor stortingen blijven tot
"ader bericht voor:
Reichsmarken
75.63

Lires
Turksche Ponden
Deensche Kronen

Noorsche Kronen

~

9.55

145«4
36.40
42.80

LIJK OPGEVISCHT
TE OOSTERBEEK
INLICHTINGEN VERZOCHT
ue

commissaris van politie in de geeente Renkum, te Oosterbeek, verzoekt
borden bekend gemaakt met de idene van e
j "|d en en onbekend manspersoon, die
namiddag van 1 Juni 1940 omj(
teeks kwart voor een uit den Rijn te
ao sterbeek-Laag is
opgehaald.
si 9 nakment luidt als volgt: lengte
fis
eter naar schattin9 55 a6O Jaar
oud nlin Postuur,
grijs haar, grijze kneVe j' s,ec |j
nt gebit, hij droeg een donkerM
we colbertjas bij zwart af blauwe
'Pperstrui, bruin manchesterbroek,
e paar
«wart sajetten sokken lage
j
Wa
scnoerien blauw rood gestreept
fl a ei
witte onderbroek zwart lederen
p erdraad gehechten
broekriem. In
,
2ijn 2
was aanwezig een bruin knip«es
j
S)C lucifcrs cn een zwar'
hot Jij leder en damesportemonnaie in-

t

*
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Bij besluit van den opperbevelhebber
Land- en Zeemacht is dr. W. Reyseger onder dankbetuiging voor de in
zijn functie bewezen diensten eervol ontheven van de functie van waarnemend
secretaris-generaal waarnemend hoofd
van het departement van Algemeene
Zaken en is als zoodanig aangewezen
jhr. mr. A. M. Snouck Hurgronje, secretaris-generaal. . waarnemend hoofd
van het departement van Buitenlandsche
Zaken.
van

Burgemeesters komen en
gaan
Bij besluit van den opperbevelhebber
van Land- en Zeemacht is met ingang
van 1 Juni benoemd tot burgemeester der
gemeente Sloten J. Bakker, secretaris
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Ontduiking der
voorschriften

en

Verdrinkings- reddingsgevallen in Mei

De heer A.
schrijft ons:

J. Meyerink te Haarlem

Waar noch de Radio, noch de dagbladen, dus ook niet de persbureau*, noch
de correspondenten ons inlichtingen verschaften over verdrinkings- en reddings-

gevallen in Nederland over het tijdvak
van 10 tot 20 Mei (in verband met de
ernstige tijden, die we doormaakten),
daar kan de Bond slechts inlichtingen
verschaffen over het overige deel van
Mei; behoudens de genoende restrictie
verdronken in ons land, ook door de
duisternis, van 28 April tot 28 Mei 1940:
zes jongens, beneden 16 jaar, 4 meisjes,
idem, 13 mannen en 3 vrouwen, in totaal 26 dooden. Onder dit getal van 26
waren 2 jongens en 4 meisjes beneden
6 jaar oud. Een soldaat kwam reeds bij
het baden (de zwemkunst niet voldoende machtig) om het leven. Nu het zwemseizoen nadert worden niet-zwemmers
nadrukkelijk gewaarschuwd zich niet in
diep of stroomend water te wagen.
Bewoners van Waterland, leert goed
zwemmen! Bij auto's te water kwam niemand om. In 't zelfde tijdvak werden gered of wisten zich te redden: 19 jongens,
beneden 16 jaar, 7 meisjes, 17 mannen
en 4 vrouwen, te zamen 47 personen:
bovendien werden uit auto's te water
gered 2 menschen, in totaal gered: 49.
Van het getal 47 werden 12 jongens,
5 meisjes, 1 man en 4 vrouwen, te zamen
22 zwemmend gered. De groote waarde
en het nut van zwemmend redden, voorgestaan en gepropageerd door de in ons
land bestaande Reddingsbrigades is in
Mei wel aangetoond. Elf mannen wisten
zich zwemmend in veiligheid te stellen.
We verheugen ons in hun succes, dat zij
geen hulp van anderen behoefden. Met
boothulp werden nog veilig gesteld: 3
personen en door middel van handrei-

king nog 11.
Door het zeer beperkte snelverkeer en
ook door de langere lichturen is het aantal auto's dat te water reed gelukkig

Levering van varkens aan
Veehouderijcentrale

Joodsche praktijken
„Damez, damez, voorziet u van stoffen.
Doe 't nu, de laaste keer
volgende
week wor-u gelijkgeschakeld in de eenheidsjurk. Nou heb ik nog een voorraad,
die de Duitsche autoriteiten niet in be,slag kunnen nemen
"■ aldus het gezang van de stroomlijnmannen op de Rotterdamsche markt aan de Spanjaardstraat. En zfl verkoopen grif
zonder
stamkaart te vragen, natuurlijk.
Dt zag één klant verheugd
weggaan
met: een stuk japonstof van 10 el, een
stuk japonstof van 8 el, drie stukken japonstof van 5 el, tien stukken zeep. vijf
stukken zeep (verkleurd), twee pantalons, twee stel dameslingerie. Het geheel
voor een totaal bedrag van ruim zeven—

—

tien gulden.
Is dit de wet ontduiken of niet?
Is dit hamsteren, of niet?

Een kras staaltje leveren ook sommige
schoenenverkoopers. Men kent de voorschriften: leeren schoenen mogen alleen
tegen bon verkocht worden.
Uitzondering: zomerschoenen, zooals
witte open schoenen en geperforeerde

schoenen.

Wat doen de slimmerikken?
Zij schilderen gewone schoenen wit en
prikken in het bovenleer bovenaan drie
kleine gaatjes
Ia dit de wet ontduiken of niet?
,

En wat weten de volksvreemden de
nationale rampspoeden mooi uit te buiten. Van de Jodenmarkten neuzelt het
ons tegemoet: „Bij mijn lijt alles plat,
meneer, alles is weg. Heb ik niet alles
verlore bü 't bombardement van Rotterdam? Koop bij Sammie en u steunt de
opbouw
"

Het wordt hoog tijd, dat hier op drastische wijze een eind aan wordt gemaakt.

Het rijksbureau voor de Voedselvoorziening; i n oorlogstijd maakt bekend, dat
met ingang van 31 Mei 1940 de gelegenheid bestaat varkens voor levering aan de
Nederlandsche Veehouderijcentrale op te
geven. Opgaven moeten geschieden bij de
zaakvoerders der Nederlandsche Veehouderijcentrale.

remmen, rijdt een geparkeerde auto te
water. Geen persoonlijke ongelukken,
wel veel schade.
7 Mei. Lisse (N.-H.) Door de zelfde onachtzaamheid als te Assendelft rijdt een
bestelwagen in de diepe haven en verdwijnt daarin geheel. Weer groote kosten, die voorkomen hadden kunnen wor-

den.
Voorts rijden nog 2 auto's in slooten,
die niet ingeschreven worden.

Ook werklooze zeemiliciens
moeten zich melden
In aansluiting aan de publicatie namens
den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, o.a. inhoudende, dat zij, die zijn
gedemobiliseerd of op eigen initiatief naar
hunne haardsteden zijn teruggekeerd en
die geen loongevenden arbeid hebben,
zoodat zij gedwongen zijn zich om steun
aan te melden en die niet aannemelijk
kunnen maken, dat zij vóór 8 Juni toonenden arbeid kunen verkrijgen, door den
burgemeester in werkelijken dienst moe'
ten worden geroepen en onverwijld moeten
worden gedirigeerd op de depots, wordt
medegedeeld, dat deze regeling eveneens
geldt voor de zeemUiciens.
In verband hiermede wordt de staat,
waarop de depots zijn vermeld, met het
volgende aangevuld:
Allen, behoorende tot de zeemlllöe
moeten zich melden bU: Het Marinedepot
Rotterdam, Museumplein 1, voorzoover zij
met groot verlof van dat depot of van het
depot Oudenhoorn vertrokken.
Het Marinedepot Den Haag, Koningstraat 3, voor zoover zij met groot verlof
vertrokken van dat depot.
Het Marinedepot Amsterdam, Marinekazerne, voor zoover zij met groot verlof
vertrokken van dat depot, vanuit Umuiden, of vanuit Den Helder.
Militairen der zeemacht, voor zoover zij
met groot verlof vertrokken van de depots
Vaartuigendienst Rotterdam of Amsterdam keeren in het bovenbedoelde geval op
die depots terug.

,

gende een gulden.
zochtj oo mtrent de identiteit wordt ver0n.,.
r genoemden commissaris te
oite'beek
'

.

°

telefoon 5542.

Naar wij vernemen zal de stedenwedHaarlem-Amsterdam, welke oorspronkelijk was vastgesteld op Woensdag 5 Juni, een dag later worden gespeeld. Deze ontmoeting vind dus plaats
op Donderdag 6 Juni des avonds om
7.30 uur op het terrein van Haarlem aan
den Sloterweg.
strijd

In een dezer dagen gehouden vergadering van bestuur en feestcommissie der
A.F.C. „Quick" te Amersfoort U besloten
om de voorbereidende actie ten behoeve
van de herdenking van het 50-jarig bestaan voorloopig stop te zetten.
Spontaan werd besloten om uit het
halve-eeuw-Quiekfonds, dat In de laatste
drie jaar is gevormd, een bedrag van f 100
beschikbaar te stellen voor de herstellingswerken in stad en omtrek.

Indianapolis
De bekende autoraces van Indianapolis
over 500 mijl, waaraan 33 wagens deelnamen en waarby de Argentjjnsche cou-

UnNIFTERIKHW
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Land-

E

en
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reur Raoul Riganti met zjjn Maserati verongelukte, leverde een fraaie overwinning
op voor een van de beste en oudste Amerikaansche coureurs, Wilber Shaw. Meer
dan 150.000 toeschouwers waren getuige
van een hardnekkigen str\jd, waarin verschillende Europeesche renwagens meereden, o.a. de bekende merken Maserati
en Alfa Romeo.
Wilber Shaw wist zjjn
achtcylinder Maserati als eerste over de
eindstreep te brengen en kan er zich thans
op beroemen deze wedstrijden
voor de
derde maal te hebben gewonnen. Thans
reed" hij de race in den fraaien t\jd van 4
uur 22 min. en 42 seconden.

DEN

Tuinbouw

De inname van geslacht

pluimvee
In verband met de veevoederpositie is
het niet mogelijk den geheelen pluimveestapel intact te houden. Zooals algemeen
bekend, worden in de maanden Augustus,
September en October elk jaar veel oude
kippen opgeruimd. De in hete voorjaar geboren kuikens zijn dan inmiddels uitgegroeid tot volwassen kippen en nemen dan
de plaats in van de opgerv'mde hennen.
De voedertoewijzingen voor legkippen
zijn op het oogenblik kleiner geworden; de
regeling van de voedertoewijzingen voor
het in 1940 geboren pluimvee is dezelfde
gebleven.
Een en ander komt op het oogenblik dus
hierop neer, dat de dieren, welke anders
tot het najaar worden gehouden, reeds
thans een paar maanden vroeger voor een
goed dele van de hand moeten worden gedaan en dat de In 1940 geboren dieren op
normale wijze kunnen worden gehouden.
Of naderhand nog andere maatregelen
noodlg zullen blijken, is thans nog niet te
bepalen. Ten einde een regelmatigen afzet van slachtpluimvee zooveeel mogelijk
te bevorderen, zal de N. C. E. P. In vriesInrichtingen geplaatste geslachte kippen
op bepaalde voorwaarden koopen.
De prijs per kg. geslacht gewicht
wordt
voorloopig vastgesteltd voor Iste soort op
f 0.68 per kg., voor 2e soort op f 0.53. De
inkoopprijs, dien de gevogeltehandelaar bij
dezen verkoopprijs kan betalen, is minstens f 0.40 per kg. levend gewicht. Tusschenhandelaren, die de kippen veelal bij
de boeren opkoopen en aan de gevogelte
handelaren afleveren, kunnen bij een verkoopsprijs van f 0.40 minstens een prijs
van f 0.35 per levend gewicht besteden bij
inkoop van de pluimveehouders.
-

NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK
Aangenomen naar Lollum-Waaxens «la.
W. Wilman te Lettelbert-Enumatil.
Naar Lichtenvoorde cand. J. C. van
Dongen, thans hulpprediker te Rotterdam,
wonende te Oegstgeest.

VEKA-baan
Zondagmiddag zijn op de VEKA-baan
Duivendrecht wederom wielerwedstrijden gehouden. Tevens reed de wereldkampioen Derksen hier voor de eerste
maal als beroepsrenner mede. In den
grooten sprintwedstrijd
moest hg de
meerderheid erkennen van Van Vliet, doch
in den koppelwedstrijd bezette hij tezamen met Bakker de eerste plaats.
De uitslagen luiden:
Sprintwedstrijden in 10 ritten: 1. Van
Vliet 4 pnt., 2. Derksen 5 pnt., 3. Van Egmond 6 pnt., 4. Van der Lande 7 pnt., 5.
Van der Vijver 8 pnt.
Omnium ploegachtervolging over 4
km.: Zwartepoorte-Van Rijn-Van der
Moot en Rijneveld halen na
ronde
Bakker-Roes-Reuter en Hiddes in.
5 k.m. individueel: 1. Zwartepoorte, V.
Rtjn, Van der Moot en Rjjneveld 17 pnt.
2. Bakker, Roes, Reuter en Hiddes 18 pnt.
Aval wedstrijden: 1. Hiddes, Roes, Bakker en Reuter 19 pnt.. 2. Zwartepoorte,
Van Rijn, Van der Moot en
Rn'neveld 17
punten.
4 k.m. tandemwedstrijd:
1. Zwartepoorte, Van Rnn, Van der Moot en Rijneveld 16 pnt.. 2. Hiddes, Roes, Bakker
en Reuter 18 pnt.
Eindklassement: 1. Van der Moot, Van
Rnn, Zwartepoorte en Rijneveld 68 pnt,
2. Hiddes, Roes Bakker en Reuter 59 pnt.
Koppelwedstrijd over 40 k.m.: 1. Derksen-Bakker 9 pnt., tijd 47 min. 26 3/5
sec, op twee ronden
2. Van EgmondReuter 20 pnt., 3 Zwartepoorte-Roes 8
pnt., 4. Van Rijn-Hiddes 6 pnt.

GEREFORMEERDE

Bij besluit van den opperbevelhebber
van Land- en Zeemacht is aan jhr. R.
Feith cp zijn verzoek met ingang van
1 Juni eervol ontslag verleend als burgemeester der gemeente Elburg.

Motorrijder verongelukt

332. Ze komen ons zoeken", fluisterde
Rob, terwijl hij over de rotsen tuurde en
zag, hoe de piraten

in

de

vliegtuigen

stapten. Ro&b en Ans hoorden de dreun
der motoren, die over hen heen kwamen
zweven.

KERKEN

Aangenomen naar Schoonebeek (Dr.)
cand. D. J. P Meijer te Badhoevedorp

te

ROB. DE AVONTURIER IV

331. Gevolgd door zijn piloten liep de
Havik naar de landingssteiger, waar een
kleine motorboot gereed lag. „Neem de
vliegtuigen en zoek het eiland grondig, zéér
grondig af! Die jongen moet gevonden
wordenI" riep de Havik.

KERK EN SCHOOL

Wedstrijden op de

dezer gemeente.

Vrijdagavond omstreeks acht uur is op
den Stótenweg te Rotterdam de 47-Jarige
advocaat D. P. uit Hillegersberg met zijn
motor aangereden door een personenauto,
bestuurd door den 46-Jarigen E. uit Den
Haag.
De motorrijder werd tegen den grond
geslingerd en zoo zwaar gewond, dat hU
's nachts aan de bekomen verwondingen
overleed.
De politie stelt een onderzoek In.

HAARLEM—AMSTERDAM

Het gouden eeuwfeest van
„Quick”

'

,

De
organisatie-commissie
van den.
kring Amsterdam van den Kon. Ned.
Zwembond, bestaande uit: G. Blitz, voorzitter, A. Claus, alg. secretaresse, H. N.
A. Evers jr., techn. secretaria, mevr. S.
W. de Dood-Koenen, penningmeeteresse,
H. Smitshuizen, commissaris, is voornemens op Zondag 23 Juni a.s. nationale
zwemwedstrjjden te Amsterdam te organiseeren, waarvan de geheele opbrengst
ten bate van den opbouw van Rotterdam
zal komen.
Aan het gemeentebestuur van Amsterdam is verzocht het Amstelparkbad voor
dit doel beschikbaar te willen stellen.
Het programma voor deze wedstrijden,
dat voornamelijk
uit Olympische nummers zal bestaan, belooft door de deelname van de beste Nederlandsche zwemsters en zwemmers zeer belangrijk t«
worden.
Een waterpolo-wedstrjjd
AmsterdamRotterdam zal de wedstrijden besluiten.

De auto-wedstrijden in

N.Y.BOEKDRUKKERUV.H.'

OPBOUW

VAN ROTTERDAM

Sport en Spel

1 Mei. Someren (N.-B.) Door te rijden

roeibootje twee inzittenden.
7 Mei. Assendelft (N.H.) Ter waarschuwing: Door onvoldoend vastzetten der

TEN BATE VAN DEN

De prijzen, welke zullen worden betaald,
zijn tot nader» aankondiging als volgt
vastgesteld:
Voor varkens met een geslacht gewicht
van 75 tot 125 kg.:
kwaliteit A. 71 cent per kg. geslacht
gewicht;
kwaliteit B. 69 cent per kg. geslacht
gewicht;
kwaliteit C. 67 cent per kg. geslacht
gewicht.
Voor varkens met een geslacht gewicht
van 125 tot 150 kg.:
72 cent per kg. geslacht gewicht.
Voor varkens met een geslacht gewicht
van meer dan 150 kg.:
71 cent per kg. geslacht gewicht.
Onder geslacht gewicht wordt verstaan
het koude gewicht na slachting (d.i. het
warme gewicht verminderd met 2 pCt.).
Zeug?n, beeren en blnnenbeeren mogen
niet worden geleverd.
Blijkt na slachting een geleverd varken
zeug, beer of binnenbeer te zijn, dan
wordt slechts de werkelijke waarde uitbetaald. Voor varkens, welke voor risico
van den leverancier zijn afgenomen, worden bovenstaande prijzen alleen dan uitbetaald, wanneer deze varkens na slachting in goede conditie zijn. Is zulks niet
het geval, dan wordt de werkelijke waarde na slachting vergoed.
Geenerlei korting zal worden toegepast
voor varkens, waarvan het spek na de
slachting zacht blijkt te zijn.

zeer gering.
Auto's te water:

met te groote snelheid komt een auto
midd -n in de Zuid-Wilk •'vaart terecüt.
Een schipper redt met behulp van een

Nationale zwemwedstrijden
te Amsterdam

(N.H.).

Naar Montfoort (als hulpprediker) candidaat H. van Rhijn te Waddinxveen.

Stemmen uit hel volk
(Buiten

verantwoordelijkheid van den
Opstelraad).

De Jodenpaaltjes
moeten weg

%

De nieuwe tijden welke onherroepelijk
voor ons Nederlandsche volk zijn aangebroken, maken het gewenscht, dat ook
aan de overheerschende volksvreemde
Joodsche invloeden zoo spoedig mogelijk een einde kome. De Joden moeten,
inzien, dat hun in onze samenleving een
meer bescheiden plaats past, dan zij tot
dusver innamen en ook voor zich opeisen ten. De omstandigheden in de komende tijden zullen zich geleidelijk doch
doelbewust naar ons eigen wezen, d.w.z.
naar ons Germaansche bloed en onzen
Germaanschen volksaard moeten richten. De Joden zelf schijnen dit niet aanstonds te willen begrijpen. Dit blijkt oxr.
daaruit, dat de Joodsche schrijver Salomonson, die zich verbergt achter den
schuilnaam Melis Stoke
den naam
van onzen oudsten Nederlandschen dichter
den lezers van Het Vaderland sedert 15 Mei, regelmatig tweemalen per
week op zijn zoetige Joodsche rijmelarijen vergast, alsof er geen bloedechte
—

—

Nederlandsche dichters bestaan.
Wij willen het hierover echter niet
verder hebben, maar willen op den beschamenden toestand de aandacht
vestigen, dat de beide steden Amsterdam en Den Haag onder rabbinaal toezicht staan en Joodsche ritueele steden
zijn, die door ritueele Jodenpaaltjes zijn
afgebakend. Deze Jodenpaaltjes, waarvan er alleen in Den Haag op een 50-tal
plaatsen een twee- of drietal aanwezig
zijn, hebben met de vrije uitoefening van
den godsdienst der Joden niets te maken,
hetgeen ook bewezen wordt door hun
afwezigheid in andere steden en landen.
Zij zijn in feite Joodsche hoogheidsteekenen, kenmerken van Joodsche aanmatiging en daarom voor ons Nederlanders
in hooge mate vernederend en onteerend
en dienen dan ook zoo spoedig mogelijk
te worden opgeruimd.

8
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VOLKSGENOOTEN TE
ROTTERDAM EN OMGEVING!

TRIK.OLEEREN

Wenscht U BRANDSTOFFEN van
PRIMA KWALITEIT en toch niet

meest geperfectionneerde methode
voor het Chemisch Reinigen van

—

behandeling f 2.50,
Uniformen f 2.25 (direct
Alleen persen f 0.75.

TRIKS

—

Prachtige collectie ZIIVERVOSSEN,
BONTMANTELS NAAR MAAT
Repateeren
PELLERTNES
Modernlseercn

M. v. Gelderen
Hillegersberg

-

■ '■:■■;!■::■'■ !a:>i:L!!:::HiPLa':Bi'B:i:!
KOOPT UW

BRANDSTOFFEN

KOOT

NATUURLIJK van de
V van ouds bekende

■

Vijzelstraat 88

■

Tel. 37971

INL.: „HET BOLWERK"
ROTTERDAM
■':■!■■ ,:■■■■■
'S-GRAVENDIJKWAL 116
—

na

adviezen

van

Ahornstr. lft-18 Den Haag

een

-

GOV. FLINCKSTR. 368
AMSTERDAM
TELEFOON
28935

D

meest economische- en practlsche Centtale Ver.
warming if door middel van het fornuis in de keukenl
Specialiteit In OKestook-inrichtlngen

'

VRAAGT VB IJ BI IJ VE N D

STOFFEEBDEB

-

-

ADMINISTRATIE
BEDRIJFSINRICHTING
VERMOGENSBEHEER
BELASTINGZAKEN

.

door Accountantskantoor

Tel. 335309

H. VERMAAT

BEDDENMAKEB

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

-

EEN OUD ADRES VAN VERTROUWEN
Obrechtstr. 431
Tel. 394548
REN HAAG
.

C. G. STAAS

•

t

.

.

BIEREN
WIJNEN
GEDISTILLEERD
P. v. Aschstraat 14c
C KALIS
Overschie Tel. 44147 R'dam Tel. 40961 Schenkweg 260 DEN HAAG Tel. 772461
LEVERT ALLE SOORTEN
Vooraanstaande merken:
LQslerbetito. 189
OUDE GEN EVER
Thuisbezorgen van kleine of groote orders
Onthoudt U even?
44 14 zeven BRECHCOKES v. CENTR. VERWARMING Radiohandel

—

ggsgßsgsg

-

HEUBEL'S Kolenbedrijf

-

-

-

BEDDENMAKERIJ
BEHANGERIJ
STOFFEERDERIJ

-

-

-

{

VOOR BETER SCHILDERWERK

ASBEST/ KIESELGUHB,
KUBK/MAGNESIA etc

liOedra emsserv
K§

A. H. BIJLAND

jSïSJ)

VLAGGEN
WIMPELS

(i^%&Sr

sjerpen

\rm

ARMBANDEN
LINTEN
STRIKKEN

Valeriusslr 63-Amal«rd»mZ.-T.1.20358

<>

ALGOSTAT-KURKPLATEN

'7-J/
W

f JpdJaVf 'ik

Zaagmolendrift 29

lM:. Jn^Èr^

SeRLUN CtLLE
OUSSeUXMJf
HALLC MAMOueO
-

-

W.A. Ruder.A'dam

Alle voorkomende witwerken

ELANDSGRACHT 12

W. GULIEN
Monnikendammerweg 48
Telef. 60695
Ook voor buiten Amsterdam

■

D. Visser's Kleedermakerijen N.V.

-

—

WOLVENSTRAATB
b/HEERENGRACHT 300
Ontvangen mooie collectie nieuwe stoffen
Bekende lage prijzen
COUPE EN AFWERKING

Automobielen
Motoren
TEL. 43 2 4
—

"^*"

'

"".

Rijwielen

—

'■—■!■■

■■■■■■II

—

—

Gezamenlijk koopen

—

THEE

ROTTERDAM

-

ONS

f

0,30

ƒ

°>

-

Yoordeelig koopen!

IWUÈgËjHr&in&Wmm KOFFIE PER \i POND
(1 bon)

blZi

f

°<

30

40

ƒ 0,40
MHHSHHHMÖtoMi
ƒ
1,30
vanaf
Bestellingen
worden FRANCO HUIS geleverd, na inzending der
vereischte bonnen. Voor kleinere orders wordt van 5—20 et. vrachttoeslag
berekend, voor grootere orders wordt korting verleend! Geen rembourszendingen

WIJ ADVERTEEREN

A.H. BONGERTMAN

i.

BUSSUM
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
—

PER

(2 bonnen)

—

U BESTELT

SIGARENMAGAZIJN

GARAGE"

Corn. Zwier
IJ M UI D E N

ROTTERDAM

—

—

„KENNEMER

SCHIP H 5358
LINKER ROTTEKADE
tij Noorderbrug, eind Jonkerfransstraat

eigen fabrikaat)
Donsdekens
Gestikte Dekens
LediOpklapbedden
kanten
Divanbedden
Koopt nu nog wollen dekens
in alle maten voorradig
nog billijke prijzen
OUDE BINNENWEG 146
R. LOOTS

Petrus J. L. F. Rietbergen

Bouwkundig-Architect en Makelaar
Administratie en onderhoud van huizen
TE HUUR:
2 Wlnkelhuizen, garage en woning
Te A'dam inl. Maasstr. 113, Telf. 29336

Te 1.40961 A. PLATJE

(alles

—

—

VERPLAATST van
SINGEL 319 naar

-

levert prima BEDDENGOED

zijn nu gevestigd:
HUDSONSTRAAT 155 b
ROTTERDAM

Het aangewezen adres voor Uw reparatie
aan GOUD
ZILVER UURWERKEN is: VOLKSGENOOTEN,
H. J. v. d. SPEK
Hier Is uw adres voor
v. Breestraat 44, Amsterdam, Tel. 27130
TABAK, SIGAREN EN SIGARETTEN
Inl. bij STIJGER, Telefoon 10386.
-

Uw adres voor Tuinplanten. Aanleggen en
onderhouden van tuinen. Leveren van
tuinaarde, Grint enz. enz. is:

BEDDENMAGAZIJN

•>*

Onze pakhuizen en kantoren

TEL. 32319

Rotterdam

—

—

—

—

PRIMA

—

—f—

I
I

-

TeL 332595

-

Alle reparaties, reserve-toestel gratis
Erkende Philips service
Noordwal 19
DEN HAAG
Tel. 115097

Staal ook Uw Advertenlie hierbij!

CA. VOORBROOD
•

STUCADOOR

HEEFT U MACHINE-REPARATIES
OF GEBROKEN ONDERDEELEN?
Dan is Uw adres
MACHINE REPARATIE-INRICHTING

Geschoolde Monteurs
KieseJ^uhrmijnen

DEN HAAG

„DE MARCONIST"

—

I

1

Brandstoffen

WABMTE-emKOUDEVEBUES

Molukkenstraat 19, Amsterdam, Tel. 52881

-

I

P. W. AUCEPS Jr.

TEGEN

OFFEB TE

„Hoe lang U reeds met het bijltje hakt,
doet niets ter zake;
't Gaat er om, HOE.U er mede hakt"!

C. A. WOUTERS
!

■ :■:■■

-

Wasscherij „DE NIJVERHEID"

ander onr. go?d, waar ook gelegen,
voor vernieuwing, schatting of
nieuwbouw, schrijft U dan aan
p/a KRINGHUIS N.S.B.
•S-GRAVENDIJKWAL 116, ROTTERDAM

TIMMER- EN METSELWERK
BETONBOUW

-

'

LAKENS en LIJFGOED
8 cent
DOEKEN en SLOOPEN
4 cent
ZAKDOEKEN
2 cent
VRAAGT PRIJS voor PERS- en
OPMAAKWASSCHEN, ook per k.g.

omtrent Uw woonhuis, kantoor of BEHANGEB

ONDERHOUD VAN HUIZEN

ORANJELAAN 78 RIJSWIJK (Z.H.) Tel. 181423

HELDERE WASCH

Tel. 30347

.

CENTRALE VERWARMING
CLIKTOOK
SANITAIR EN ELECTRICITEIT
TECHNISCH BUREAU VOOR ONDERHOUD

~

_

gij

'

"

ULUM

S'F"

Terbregscheweg 85
Tel. 14732

—

I

1 fKrafll

ARCHITECT

-

Bijna 5 jaar de zaak voor U.
(NA ZES UUR GESLOTEN)

HAMERSMA

Wenscht

Nieuwbouw Reparaiiën

MANUFACTUREN EN CORSETTEN
BIJ:

t

—

p/a KRINGHUIS N. S. B.
's-Gravendijkwal 116
Rotterdam

ifLf

Co.

&

R'dam

-

I

w* \

VLEUGEL
Speciale aanbieding van
Modernen zwarten vleugel, merk Richard
Lipp & Sohn, Stuttgart, prijs ƒ 225.—,
moet weg wegens plaatsgebrek.

OPBOUW

TELEF. 81030

—

Mathenesserlaan 297

Alle ijzerwaren, gereedschappen,
huishoudelijke artikelen voor den

klaar).

v. Zwieten

—

zaak van vertrouwen

FIRMA

—

AMSTERDAM

-

OVERTOOM 459

—

—

J. VAN DOBBEN, RIJWEG 149,
OVERSCHIE
Telefoon 42508.

Hcerencostuum, overjas, mantelcostuum of lange mantel, volledige

Vakdiploma Leipzig
J. Luykenstr. 76. Tel. 28682, Giro 301276
Wij zijn speciaal ingericht voor het bewaren van al Uw bontwerk gedurende
de zomermaanden.
Zeer billijk tarief

Bontwerker

"
-

prijs. Levering door het geheele land. Vraagt stalen aan:

Bestelt deze dan bij

f\f*f\lA

,„,.,

costuum, tegen zeer billijken

duurder dan elders?

� 4 Uw bovenkleeding.
Moderne machines maken het
ons mogelijk, U in minimum
tijd te bedienen.
��

W. H. MIERSËMANN

MEEREN EN DAMES KLEEDING
Ook voo r MiII ta i ren
Wij leveren een eerste klas

'

VOOR ADVERTENTIES IN AMSTERDAM: TELEFOON 81893

Er is maar één

tZomermaand)

I—^ü

;

i

,

i

.

i

...

—

OENSTRA -Giro 321113

-

Burglaan 37

APELDOORN

-

—

VOORALLE SOORTEN

—

I

HAARLEM
BEGRAFENISSEN
VAN

CREMATIES

■

NAAK ALLE PLAATSEN

EN

JOS. LUITEN

LOMBOKSTRAAT 2

II

TE KOOP TE AMSTERDAM een mooi gelegen perceel aan de Goudsbloemstraat 64, welk verbouwd moet worden, met bouwcrediet ad. 4 procent

DE NIJVERHEID

Te bevragen Utrechtscheweg246, Amersfoort

P. FABER

Zn.

&

Detective Drenth

BANKETBAKKERS
WAGENWEG 82
STATIONSPLEIN 6
—

TELEFOON
12702
Zaak met 25-jarige reputatie
Specialiteit: embleem taarten
Ook voor verzending

„'T RAEDTHUYS"

—

f

SEDERT

1913

Drukkerij HENSELER
::

—

-

Uniform- en Rijkleeding

-

—

1

.

TEYLERPLEIN 11

-

Veeljarige ervaring.

—

TELEF. 14751

Ref. op aanvrage

Heerenkleeding

naar

maat

L.J. MEILINK

v. d. Helstlaan 18

VOOR GOED

—

—

—

-

Hilversum

-

Tel. 8720

ARNHEM

—

—

Nederland

F. K. Kluën

DIVERSEN

timmer- en metselwerk
IS
Brieven onder Letter H.Z., Kringhuis der
N.S.B.

i
I

'

C%
\J

Il_

•

-

Tel. 8483

LEVERANTIES DOOR
HET GEHEELE GOOI
SPECIAAL ADRES STAATSMIJN PRODUCTEN
-

AANBEVOLEN
PRESSEN

•

Glazenwasscherij en Markiezenfabriek
Dagelijks schoonhouden van
gebouwen en kantoren, enz.
GUNST"

TREÜBSTRAAT

—

12

—

TEL. 47135
ROTTERDAM

AMSTERDAM
Hotei-Café-Restcrurant „NEUTRAAL"
AMSTERDAM
DAMRAK S
Telefoon 45403 en 47510
Logies met uitstekend ontbijt v.a. 1 2.—
Div. bitters 20 et. Tbee en Koffie 15 el.
M. W. RABE-KOCH

I

i

OFFERTFI

■

?

Laat het doen door prima
vakman! Goed en goedkoop!
EENS

PRIJ S!

G.P.MUNS, Den Haag
ARNOUT DROSTLAAN 39

—

TEL. 110385

ÜLpeldo-QKti
HOTEL
U\t\
HIU

Bouw-en betonwerken ■ll r

LEIDEN
VRAAGT

SCHILDERWERK

Arnhem

Fa. Wed. J. A. F. PLOEGMAN
APELDOORN
ANNO 1868

V.H.

-

CAFÉ

RESTAURANT

-

MARKT 15
Pegelijk Goed
ANTON KIP

APEL DOCR;.I
Eenvoudig

-

-

-

Voor het ontwerpen en bouwen
van alle voorkomende bouwwerken en verbouwingen zijn
steeds
tot
wij
Uw
dienst BEZOEK!
Laat U vakkundig voorlichten
Solide uitvoering
Scherp concurreerend
G.
BoschsU. 20. gelegan b.d.
P.
DE JONG, Bouwkundige
Assendelftstraat 12, Oegstgeest, Tel. 24462
Aanbevelend, E.

BERGEN OP ZOOM

-

Hotel-Pension PRKS BMHARD
•

BOEKDRUKKERIJ

L.VANNIFTÉRIKHzn.

C HILVERSUM
J
LANGESTRAAT 32

TELEF. 313 Als reclame bieden wij aan:
PRIMA GEROOKTE HAM 75 CT. F. POND
omzetbel. inbegrepen. Franco huis. Remb
Bestelt nog heden.
SLAGERIJ MEERMAN
Annex LUNCHROOM lojles vanaf ! 1.50 p. n.
THOLEN
Tal. 4013
WUlemspleü» '2 BRUGSTRAAT 1T
UMÜIDEM
OOSTFINDE 212

N.V.

-

Stort f 4.15 op Giro 30011 en U ontvangt 100 stuks franco huis (Rembours f 4.30).
«-

KINDERWAGENS
M
I I

Kleine Oord 6

!DESOLIDARITEIT

•

RIJWIELEN EN

-

KWALITEIT.SSIGAAR

tegen concurreer encten prijs:

HAARDEN-KACHELS

....

J. de Jong &Zn., Aalsmeer

Hilversum

VRAAGT

*

WEGENS EXPORT-MOEILIJKHEDEN
TEGEN SPOTPRIJS AANGEBODEN:
24 Struikrozen in 6 soorten voor ƒ 3.50
12 Struikrozen in 6 soorten voor ƒ 1.85
12 Chrysanthen, 12 Dahlia's,
12 Snijbloemplanten voor
f 1.50
FRANCO HUIS

-

-

EN OMSTREKEN. EEN GOED ADRES VOOR

fcüUKWERK

—

geheel

BRANDSTOFFENHANDEL
Faisantenstraat 37

-

—

•

en

W.

t

C. DE BOER

Ook voor D maken wij een prima
maatcostuum tegen billijken prijs „DE

-

—

door

Aalsmeer, Telefoon 405

BLOEMEN EN PLANTEN
Vrienden en Zaken-reiaties
buiten Uw woonplaats is
-

Binnen- en boitenlandsch gedistilleerd
en likeuren
Fransche en Duilsche
wijnen
Sherry
Oouro Port
Madeira
Itallaansche Vermouth
Origineele Tokay
Limonades eigen
fabrikaat alle smaken
Bavarla en
Helnekens Bieren
Minerale wateren
Levering

•/oor

Kerkhoven'* bloemenmagazijn
Eerste en oudste volledig gediploZAANDAM
(annex
Kantoorboeken
meerde politieambtenaar te Haarlem
Papierhandel) BOOTENMAKERSSTRAAT 39
HAVIKSTRAAT 19—21
UTRECHT Kengetal K 980
Tel. 4355
Giro 39097
RECHERCHES
INFORMATIES
Telefoon 12 4 6 3 LEVERING DOOR GEHEEL NEDERLAND
DamesGEHEIME OPDRACHTEN

Raadhuisstr. 46 TeL 28264 Heemstede
HET adres voor beter* kwaliteiten
-

HET ADRES voor Uw BLOEMWERK

HANDELSDRUKWERK

TELEFOON 15036

-

BLOEMEN
W.N. BOL

-

VOOR HET BETERE

v.

UTRECHT

A'DAMSCHE VAART 26-28
TELEFOON 12311
HAARLEM

I

HEEMSTEDE

BRANDSTOFFEN
v.

WASSCHERII IS:
Stoomwasscherij

I

garandeeren

G. HARTMAN
H.H. BOUWONDERNEMERS BURG.
d. VOORT
ZIJPLAAN 46

UW

TEL. 28760, |

—

Wij

|

—

CAFÉ

TIVOLI
Markt

ZWAAN

