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ONS VOLK VOOR DE BESLISSING

Zws.
In een machtige rede heeft de
Rijkscommissaris gisteren het Nederlandsche volk voor de keus gesteld: vóór of
tegen het nationaal-socialisme, vóór of
tegen het bolsjewisme. Duidelijk en
krachtig heeft daarnaast de. Leider der
N.S.B, de verzekering gegeven, dat zijn
mede-strijders reeds jaren geleden hun
houding bepaalden en zich lotsverbonden verklaarden met den uit roeping geboren strijd van Duitschland en zijn
bondgenoot voor Europa. Duidelijk is
derhalve, dat het gaat om die Nederlanders, die zich nog niet bekenden tot het
nationaal-socialisme. Tot hen moet het
vanaf heden zijn doorgedrongen, dat lusschen het nationaal-socialisme en bolsjewisme geen andere mogelijkheden meer
liggen. De strijdkreet welken de N.S.B.
jaren geleden voor ons volk deed leven
„Mussert of Moskou" is thans geen poovere verkiezingsleuze gebleken maar
geeft in al zijn scherpte vorm aan de
vraag om het geluk of den ondergang
van het land, dat ons lief is,
De Rijkscommissaris heeft verklaard
en het is door geen fatsoenlijk Nederlander te ontkennen, dat elk zijner redevoeringen steeds opnieuw bleek te zijn
gedragen door oprechtheid en openhardat de betooging van gistertige taal
avond het uitgangspunt zal beteekenen
voor de nationaal-socialistische reorganisatie in Nederland. Zij, die uit welke
overtuiging ook, aan deze reorganisatie
in den weg willen staan, die met andere
woorden geen keus willen maken, zullen
daarvan de consequentie's moeten aanvaarden, want het uur heeft geslagen, dat
de weg moet worden vrijgemaakt voor
Nederland's deelname aan den bouw
van het nieuwe Europa. Kenner van ons
volk en zijn historie als hij is, heeft de

HISTORISCHE REDE VAN
DR. SEYSS-INQUART

—

—

—

De rede van den Rijkscommissaris, gisteren te Amsterdam gehouden,
luidt als volgt:

Ik heb u, Duitschers en Nederlanders, vooral evenwel u, nationaalsocialisten in dit land, bijeen geroepen om uw standpunt te bepalen nopens
de gebeurtenis van 22 Juni. Op dezen dag zijn over een front van 2.000
k.m. de Duitsche legers en in hun gelederen de door de Westersche democratieën verraden Finnen en Roemenen aangetreden tegen de Sovjet-Unie
en het bolsjewisme. Na 25 jaar heeft het uur van den beslissenden strijd
met den doodsvijand van de Europeesche cultuur en geesteshouding geslagen. Duitschland en het Nationaal-Socialisme zijn de strijders, behoeders en redders van Europa. Op dit oogenblik heb ik u, Duitschers zoowel als Nederlanders, opgeroepen, want dit uur verbindt ons allen als
strijdmakkers.
Thans moet het een ieder in het oog springen, dat Duitschland dezen
oorlog, dien het door Engeland opgedrongen is, niet voert voor eigen,
zelfzuchtige belangen, maar voor Europa's voortbestaan en gelukkige toekomst tegen de thans aan den dag getreden Internationale samenzwering
van het groot-kapitaal, het Jodendom en het bolsjewisme. Bij de gebeurtenissen van historische beteekenis, die zich thans voor ons afspelen en
waaraan wij reeds actief deelnemen, worden wij 'aaneengesmeed tot een
gemeenschap van lot en geesteshouding, die volgens nationaal-socialistische opvatting het lot van dit werelddeel uit de algemeene onrust en
onzekerheid zal voeren naar nieuwe, echte kracht en naar het welzijn
van zijn bewoners.
Na omstreeks twee jaar oorlog, nadat geweldige slagen geleverd en
veldtochten, ondernomen zijn, treedt de Duitsche weermacht aan tegen
een staat, die in omvang en bevolkingsaantal bijna de eerste plaats ter
wereld inneemt en toch
voor den buitenstaander lijkt het onbegrijpelijk
ziet het Duitsche volk met volkomen rust en onwrikbaar vertrouwen
ook dezen strijd tegemoet. Duidelijk bespeuren wij, Duitschers, het bestuur der voorzienigheid door onzen Führer, Adolf Hitler. En wat het
Duitsche volk thans voelt, zal morgen de overtuiging van alle waarlijk
goede Europeanen zijn.
—

het bolsjewisme?

GEEN WOORD!
Terwijl de toekomst van geheel
Europa en niet het minst van ons
eigen land en volk, maar bovenal
het lot der Europeesche beschartng,
van Christendom en cultuur op het
spel staat bij den kruistocht der
volkeren van Europa tegen het
bolsjewisme, maakt het laatst verschenen exemplaar van „De Unie",
het orgaan van het Driemanschap*
van dezen strijd met geen woord
meldingl Wij willen daar verder
niets van zeggen.

Na de woorden van den Rijkscommissaris Rijksminister dr. Seyss
Inquart. en het door tienduizenden
met gejuich onderstreepte antwoord
van den Leider, kan men het oordeel van de houding van de Unie

de historische gerechtigheid
overlaten!
aan

Antwoord-telegram van
Adolf Hitler

—

Rijkscommissaris er gisteren nog eens aan
herinnerd, dat het humanisme, noch de
slijmerige solidariteit met het Jodendom,
vruchten van Nederlandschen bodem
zijn en daarnaast, dat een volk van vrije
boeren en de zeeën verkennende visschers te groot van formaat is om in het
ENGELAND STEEDS TEGEN
EEN SOLIDAIR EUROPA
beslissende uur de geestkracht te missen
den stap naar een nieuwe toekomst te
Telkens als het vasteland van Europa
ondernemen. De tienduizenden, die niet zich wilde concentreeren om zich op de
alleen zijn rede beluisterden, maar wien eigen kracht te bezinnen, heeft Engeland
zich tegen dit streven verzet. Zelfs toen
elk woord daarvan uit het hart was gehet
Duitsche volk na het Jaar 1918 als
grepen, zijn zich reeds lang bewust van
van Versailles, waarvoor Engeland
gevolg
de 'ruige kracht, die door het bloed van
de
hoofdschuld
dreigde Ineen te
hun voorgeslachten stuwde en zij verbei- storten, waardoortreft,
bolsjewisme geheel
den het oogenblik, waarop zij aan den Europa zou hebbenhet
overstroomd en Adolf
slag kunnen gaan om wederom een Hitler het Duitsche volk
ook In het belang
grootsch en fier Nederlandsch volk daar en voor het welzijn van Europa weer
opte stellen. Te lang reeds hebben zij het richtte, verzette Engeland zich weer tegen
als een smaad gevoeld, dat in dit land, deze versterking van Duitschland, die
gebouwd op de heldenfeiten van een voortvloeide uit de wederoprichting. Evenals in het jaar 1914 moest het Duitsche
moedig volk, welks stammen in het Oosten door hun trouw aan hun bodem den volk opnieuw omsingeld en eventueel door
een blokkade er onder gebracht worden.

WAAROM HITLER MET DE
SOVJET PACTEERDE

In den herfst van 1939 werd een conflict
onvermijdelijk. Joden, vrijmetselaars, Internationale kapitalisten, Churchlll en zijn
handlangers, en vooral ook bultenlandsche
vertegenwoordigers van -de Vereenigde
Staten in Europa hadden reeds veel te,
lang gewacht op den nieuwen oorlog, die
Duitschland definitief moest verbrijzelen
en vernietigen. In deze ure des gevaars
heeft de leider van het Duitsche volk, juist
omdat hij de eenige vertegenwoordiger
van de Europeesche cultuur en beschaving
Is, die vooruit kijkt en zyn verantwoordelijkheid beseft, met de Sovj et-Unie een
non-agressiepaert gesloten. Slechts de politieke versterking van het Duitsche volk

door het nationaal-socialisme deed het
mogelijk lijken, dat de betrekkingen met
de Sovjet-Unle genormaliseerd zouden
worden, zonder dat een bolsjewistische besmetting optrad, waarin elk ander buurvolk vroeg of laat ten offer ware gevallen.

In antwoord op het telegram dat de
Leider bij het begin van den grooten strijd
tegen het bolsjewisme aan Adolf Hitler
heeft gezonden, heeft de Führer het volgende ternggeseind:
„Voor de belofte van trouw, mij in dit
belangrijke nur namens de Nederlandsche
nationaal-socialisten gezonden, betuig ik
U mijn hartelijken dank. Ik verbind daaraan mijn groeten en mijn beste wenschen
voor Uw verderen arbeid in dienst van onze
gemeenschappelijke idee.
ADOLF HITLER"

De Leider voor
de radio

ALS ééN MAN DEN
STRIJD AANVAARD
Slechts de politieke versterking van het
Duitsche volk door het nationaal-socialisme en de onvoorwaardelijke trouw van
het Duitsche volk aan zijn Leider, maakten het mogelijk, dat met het oog op het
belang van de politieke en militaire gebeurtenissen de strijd tegen het bolsjewisme, waartegen het nationaal-socialisme zich als beweging had gesteld, onder
welk teeken het rijk veroverd en opnieuw
gesticht werd, werd achtergesteld. Te belangrijker is het te achten, dat op het
oogenblik, waarop de Führer het uur der
beslissing komen zag, het Duitsche volk
zonder nieuwe geestelijke voorbereiding,
zonder dralen als èén man dezen strijd
aanvaardde.
(Vervolg op bldz. 2)

In tegenstelling met
anders luidende berichten
diene, dat de Leider hedenavond om 9 uur voor de radio

spreekt.

De dividendbelasting
In het Verordeningenblad is de
verordening aangaande de dividendbelasting verschenen. In verband daarmede publiceeren wij op
pagina 4 een artikel van een deskundigen medewerker.

zijn taak hervatten en blijken een der
krachtigste, moedigste enmeest bekwame
deelhebbers te zijn van de volkeren, die
Europa's lot thans in hun handen hebben
genomen.

-

Volk sluit aaneen I Dat is de wekroep,
welke Mussert in ons volksleven plaatste.
Er zijn helaas tienduizenden geweest, die
dezen klank niet hoorden door het getier
van lieden, die van de verdeeldheid leefden. Deze menschensoort zwijgt thans In
alle talen en met den dag vindt de klank
van de volksche herleving in breederen

kring gehoor. Thans echter is dat niet
meer voldoende, want het uur der beslissing is gekomen voor af tegen, „Mussert
of Moskou". Het gaat nu niet meer om
het luisteren, maar om de daadl
Blikt naar het Oosten, heeft de Rijkscommissaris gezegd. Dat beteekent: ziet
af van het Westen als brenger van het
heil, keert U naar en verbindt U mét den
heiligen strijd van de nationaal-socialistische wereldbeschouwing. Het is kort
dag. Moge dat ons vofk thans ten volle
beseffen I

Op het IJsclubterrein
VOOR DEN STRIJD
TEGEN BOLSJEWISME
een onzer opstellers)
Terwijl een koele avondwind
Zws.
de tientallen hakenkruis-, oranje-blanje(Van
—

bleu- en zwart-roode vanen licht deed
wapperen en een zomerzon haar laatste
stralen uitgoot over het wijde grastapijt,
waarop tienduizenden nationaal-socialisten van Duitschen en Nederlandschen
bloede In onafzienbare rijen schouder
aan schouder stonden geschaard, terwijl
de lucht trilde van de stijgende spanning
van dit reusachtige legioen, dat uren
lang door Amsterdam's straten had gemarcheerd, betrad gisteravond Rijkscommissaris Rijksminister dr. SeyssInquart het spreekgestoelte op het IJsclubterrein, met op den achtergrond het
Rijksmuseum, om zijn groote historische
rede, welken inhoud van verstrekkende
beteekenis voor de ontwikkeling van ons
volksleven zal blijken te zijn, uit te
spreken.

Een teugellooze geestdrift kwam laaiend
en onweerstaanbaar tot uitdrukking in
den daverenden groet dezer menschenmassa, waarvan de echo's over Amsterdam moeten hebben gedreund. Nauwelijks in twee dagen voorbereid, gaf het
grootsche succes van deze bijeenkomst
eens te meer een blijk van het organisatievermogen en de oogenblikkelijk*
paraatheid der Duitsche én Nederlandsche nationaal-socialisten.

Donderdag toch werden de eerste voorbereldselen voor den Vrijdag te houden
bijeenkomst getroffen. Op het IJsclubterrein klonken hamerslagen, verrezen tribunes en luidsprekers, werden kuilen gegraven voor. vlaggemasten. Door heel Amsterdam waren In ongelooflijk korten tijd
tallooze roode aanplakbiljetten als oproepen aangebracht. In groote groepen verdrongen de hoofdstedellngen zich daarom,
heen in de morgenuren. Velen van hen hebbar de beteekenis begrepen. Zij verstonden
het, dat thans een beslissend punt in den
strijd is bereikt en dat zij thans meeten
kiezen vóór of tegen den strijd om het
behoud van Europa, van Nederland, dat
Is voor het nationaal-socialisme of het
bolsjewisme.
(Slot op bladz. 4)

Haat

tot over

het graf

R.K. GEESTELIJKHEID WEIGERT
BEGRAFENIS IN GEWIJDE AARDE
Donderdag overleed in het Wllhelminagasthuls te Amsterdam kamske W. C. M.
Paardekooper. Kamske Paardekooper, die
in haar woonplaats Hillegom, haar plichten als katholiek altijd getrouw had vergedurende haar negentien
vuld, had er
herhaaldelijk
maanden lange ziekte
met grooten nadruk op gewezen, dat ingeval van overlijden zij gaarne in gewijden
te worden.
grond begraven wenschte
Wanneer de Nederlandsche geestelijkheid
zulks niet toeliet, wenschte zij in
Duitschland of op een Duitsch kerkhof te
worden ter aarde besteld.
Toen kamske Paardekooper was heengegaan ontving haar dochter aan het
sterfbed een toezegging tot de begrafenis
op het katholieke kerkhof te Leiden van
pastoor Van Dijk, Vondelstraat 108 te
Amsterdam.
—

—

Toen pater Boon uit Leiden dit ter
oore kwam, is mj nog denzelfden dag
naar Amsterdam gereisd, om pastoor
Van Dijk mede te deelen, dat dit onmogelijk was, daar de overledene lid
was van de N.S.B. De toestemming tot
een katholieke begrafenis werd door de
geestelijkheid in Leiden dus op grond
van dit feit niet verleend.
De familie van de overledene tracïrtte
zich daarop onmiddellijk in verbinding te
stellen met den Bisschop van Haarlem.
Deze was niet te bereiken doch zijn plaatsvervanger deelde mede, dat aan het besluit van den pastoor te Leiden niets meer
te veranderen was.
Hiermede treedt wel duidelijk aan het
licht dat de R.K. geestelijkheid haar
kerkelijke macht nog altijd gebruikt om
trouwe kinderen der kerk te treffen, die
er politiek een andere meening op durven
na te houden dan zij.

Groote veldslagen bij
Lemberg en Bialystock
Duitsche troepen stuitten op sterke
met

aanvalsbedoelingen samengetrokken
Sovjet-strijdkrachten

Het zwaartepunt van de gevechtskracht van het Duitsche luchtwapen
kon, naar het D.N.B, verneemt, in den veldtocht in het Oosten reeds na
vijf dagen gelegd worden op de ondersteuning der operaties van het
leger, gezien de groote successen, welke de eerste dagen reeds op het
Sovjet-luchtwapen behaald werden. In nog grooteren omvang dan tot
dusver werden op 27 Juni de Duitsche gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers gebruikt voor de vernietiging van spoorlijnen, stations en
rijdende treinen. Zoo werden op één station 45 wagons vernietigd. Elders
achter het front werden verscheidene spoortreinen in brand geschoten.
Een rijdende trein ontspoorde door een bomtreffer. Een reeks stations
werd verwoest.

'

grondslag legden voor een volkseigen
cultuur en welks Friezen in het Westen
den Nederlandschen naam uitdroegen in
koene tochten over gansch de wereld,
gedurende meer dan twee eeuwen door
de slapheid van een karakterloos regentendom en de triestheid van bloede'.ooze
klein-burgerlijkheid, zijn voorgerecht
dusdanig verried, dat de Rijkscommissaris
gisteren met recht vast kon stellen: Sedert
geslachten ontbreekt gij bij de vervulling
van deze gemeenschappelijke Europeesche taak, dit in tegenstelling tot Uw
voorvaderen, die reeds 800 jaar geleden
naar het Oosten trokken en belangrijke
bouwsteenen vormden voor de Europeesche cultuur en denkwereld.
Het zal de historische taak zijn van het
nationaal-socialisme om ons volk terug te
leiden naar de heroïsche levenshouding
van die stammen, die Nederland groot en
geducht maakten. Het begin der uitvoering van deze taak ligt hierin, dat deze
nationaal-socialisten zijn aangetreden om
hun willen en hun kunnen in dienst te
stellen van de herordening van Europa.
Zij zijn er zich van bewust, dal Europa's
lot hun eigen lot is en zij weigeren te
gelooven, dat hun volksgenooten zouden
blijven volharden in het krampachtig
vasthouden aan de erfenis van een gedegenereerd regentendom en dat zij niet
bereid zouden zijn in' dit uur te kiezen.
De Leider der N.S.B, heeft gisteren
vastgesteld: „het Nederlandsche volk
doet mee, maar twintig jaren vergiftiging
kunnen niet in een paar maanden krachteloos worden gemaakt". Zoo is hetl In
het bijzonder ten aanzien van een volk,
dat boven alles de trouw in zijn vaandel
heeft geschreven. Maar op hetzelfde
oogenblik, dat de schellen van de oogen
zijn gevallen ende monsters bolsjewisme,
kapitalisme enJodendom in hun ware gedaante voor allen zichtbaar zullen zijn
geworden, zal het Nederlandsche volk

Wat zegt „De Unie”
over den strijd tegen

SCHOUDER AAN SCHOUDER!

De tienduizenden op het

IJsclubterrein. (Foto

Ten aanzien van den militairen toestand
In het Oosten zijn, naar van welingelichte militaire zijde wordt medegedeeld, drie
punten bijzonder opmerkelijk:
1. De op 22 Juni aangevangen slagen
aan de grens zijn systematisch tot ontwikkeling gekomen. Voor de verdere ontwikeling van den toestand beslissende successen zijn te verwachten.
2. Het feit, dat om dé beide steden Lemberg en Bialystock twee groote veldslagen
zijn ontbrand geeft aanleiding tot zeer bepaalde conclusies. Wanneer de Sovjets
namelijk, zooals zij beweren, geen aanvalsbedoelingen haden gehad, maar alleen
troepen ter verdediging aan hun Westelijke grenzen hadden geconcentreerd, zou
het juister zijn geweest aan de grens een
aaneensluitend verdedigingsfront te vormen. Een blik op de kaart nu leert, dat de
beide genoemde steden, Lemberg in OalicJë en Bialystock aan den Boven-Narew,

bijna in het middelpunt van een naar het
Westen vooruitspringende grenssector liggen. De concentratie van opeengehoopte
strijdkrachten juist in deze sectoren bewijst duidelijk de aanvalsvoornemens van
de Sovjets jegens Duitschland.
3. De strijd van het Duitsche luchtwapen tegen het Sovjetluchtwapen gaat
dagelijks met dezelfde vernietigende uitwerking voort. Wanneer daartegenover de
Sovjets hun luchtaanvallen voornamelijk
richten op Roemeensch gebied, geschiedt
zulks klaarblijkelijk omdat zij geloovea
daar een
zwak
punt
geringen
en
weerstand te vinden. In strijd hiermee
moet worden geconstateerd, dat ook deze
luchtaanvallen geen successen hebben behaald en dat bovendien de afweer van de
verbondenen aldaar zoo do?ltreffend is,
dat reeds in verscheidene gevallen alle
aanvallende vliegtuigen volkomen konden
worden vernietigd.
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REDE VAN DEN RIJKSCOMMISSARIS
Amsterdamsche betooging begin van de
nationaal-socialistische reorganisatie
in Nederland

land, waardoor een lang Ingehouden, beproefde hartelijkheid uit de «ware tijden
van den wereldoorlog weer te voorschijn

—

treedt.

—

KRIJGS LIST OF OPRECHTE
BEDOELINGEN?
Reeds destijds In Augustus 1939 hebben
wij ons de vraag voorgelegd, of de bereidwiligheld van de Sovjets om dit
. nonagresslepact te sluiten, een krijgslist

strijdkrachten destijds te concentreeren
op de plaats, waar de militaire beslissing
gezocht en gevonden moest worden, In
Polen, in het Noorden, In het Westen en
tenslotte na het toetreden van Italië, in
het Zuiden op den Balkan.
RUSLAND WILDE GEEN

EVOLUT IE MAAR

WERELDHEERSCHAPPIJ

Ia den loop dezer gebeurtenissen
werd het evenwel steeds duidelijker,
dat bet sluiten van bet non-agressiepact voor de bolsjewicl niet het uitgangspunt van een evolutie was,
maar slechts diende om tijd te winnen,
teneinde alle nihilistische krachten
ter wereld te concentreeren tegen dit
volksche ontwaken van Europa. De
plannen van het groot-kapitaal onder
Joodsche leiding en van het bolsjewisme ter bereiking van de wereldheerschappij, vereenlgden zich tegen
het nationaal-soclalisme en fascisme
en vinden thans hun uitdrukking in
de Invoeging van de Vereenigde Staten in de reeks onzer tegenstanders
en In de deelneming van de Sovjetunie aan dit conflict van wereldhlstorische beteekenis.

,

tij

met

den Engelschen

geheimen

dienst en het Jodendom van deze stad.
Wij hebben destijds niet geschroomd
met alle kracht in te grijpen en het
Nederlandsche volk en de Inwoners
van deze stad door tijdig toegepaste
hardheid te bewaren voor de ernstige,

„Nederlanden, gij zljt mede verantwoordelijk voor het lot van Europa.
Wat In het Oosten geschiedt Is geen schouwspel voor U, doch Uw lot."
gemeenschappelijk partij kozen tegen de
macht der orde in Spanje en hulp
verleende en aan de vertegenwoordigers
van de Sovjets.
DE OVERWELDIGING VAN
DE OOSTZEE-STATEN

Ook de bereidheid tot hulpverleening,
die Engeland tegenover Finlands lot huichelde, kon ons niet misleiden, want Engeland heeft nooit aan wezenlijke hulp
voor Finland gedacht, doch slechts aan een
voorwendsel om tegen Duitschland belang
In, troepen aan land te kunnen zetten in
Noorwegen.
WIJ zagen wat er geschiedde, wij zagen
de overweldiging van de Oostzee-staten
en beleefden aan de Oostelijke grens van
onze belangensfeer de vernietiging van
het volksleven. Wij constateerden, dat de
boUJewikl in 1939 en 1940 met precies
dezelfde methoden werkten als in 1917,
hoe zij bijv. de bewoners der door hen
bezette steden en dorpen lieten aantreden
en uit het gelid «en leder, die een Intelligent of blond Oermaansch uiterlijk vertoonde, doodschoten, de gezinnen der
Termoorden in elndelooze colonnes naar
het binnenland van de Sovjet-republiek
overbrachten, zonder dat deze ooit hun
plaats van bestemming bereikten, wij
zagen de nanienlooze economische verarming, die terstond aanving en de prijzen
ran de belangrijkste levensmiddelen en
voorwerpen. van dagelijksch gebruik tot
tien-, twintig- en tenslotte honderdvoudige verhoogde.
DE BOLSJEWISTISCHE

ROOFPLANNEN

Destijds heeft Duitschland Molotov,
die voor de buitenlandsche politiek aansprakelijk was, tiitgenoodigd in Berlijn
te komen en Molotov wat niet in staat
de reefplanen der Sovjets te verbergen.
Finland, Roemenië en Bulgarije moesten

overweldigd worden en de Turken beroofd van de Dardanellen. Waar was
destijds Engeland, dat zijn garantiebeloften aan deze staten had opgedrongen? Als Finland, Roemenië, Bulgarije
en Turkije zich op deze betrekkingen
hadden verlaten, waren deze staten denzelfden weg gegaan als de aan Engeland
en de Joden onderboorige regeeringen
van Polen, Noorwegen, Nederland, België, Frankrijk, Joegoslavië en Griekenland. Eerstgenoemde staten hebben zich
•p het oogenbük Tan het gevaar bedacht
en de Duitsche garantie gevraagd of de
Duitsche vrienschap gekozen.
ANDERE VOLKEN
MARCHEEREN MET
DUITSCHLAND

Thans heeft Bulgarije zijn volksgenoo'ten bevrijd, die onder Grieksche en Servische

heerschappij

smachtten,

thans

marcheeren de troepen der met ons
bevriende volken met de Duitsche divisies
op om hun volksgenooten de vrijheid te
brengen en thans hebben de Turken, die
goede waarnemers gebleken zijn. een
vriendschapsverdrag gesloten met Duitsch-

kend. Erasmus immers heeft in 1(19
verklaard: „Als het Christelijk is de
Joden te haten, dan rijn wij in dit op-

zicht

allen buitengewoon goede Christenen". Hugo de Oroot heeft in fijn

remonstratlo verklaard, dat ds Jaéta
geen openbare ambten mogen bekleeden,
dat dj niet werkzaam mogen rijn bij de
rechtspraak en dat rij in geen geval een
huwelijk mogen sluiten met de dochteren des lands.
Dr. Kuyper heeft op een oogenblik, toen
het liberalisme dit land reeds overstroomde, verklaard: „Langzamerhand komt men
tot de ontdekking, dat de Joden onder den
mantel van het liberalisme metterdaad
heer en meester rijn geworden In ons
werelddeel en niet slechts de openbare
mcening in de meeste landen, doch ook
de internationale betrekkingen tusschen
de kabinetten beheerschen".
IN EUROPA SLECHTS PLAATS

VOOR
NATIONAAL-SOCIALISME
Welk een verandering heeft zich sindsdien voltrokken in de hoofden van Juist
die menschen, die van opvatting zijn, dat
de geestelijke of politieke leiding van dit
land hun toekomt.

Dr. Seyss-Inquart:

DUITSCHLAND LAAT ZICH
NIET MISLEIDEN
Tevergeefs deden de tegenstanders
moeite om deze samenwerking te verbloemen. Hoe koel de ontvangst van den
heer Crïpps te Moskou naar buiten ook
mocht zijn, hoe veel stakingen de communisten in de Vereenigde Staten schenen te organiseeren, en ook al hebben
de Vereenigde Staten volgens krantenberichten nog onlangs den uitvoer van
oorlogsmaterieel naar de Sovjet-republiek stopgezet, de Duitsche regeering
liet zich niet misleiden. Wij hebben deze
samenwerking reeds V) vaak aanschouwd

Een voorbeeld daarvan hebben wij
in deze stad beleefd, want thana kap
worden gezegd, dat de algemeene
staking van twee dagen in Februari
van dit Jaar werd opgezet in samenwerking van de communistische par-

vernletlgende gevolgen, die de voortduring van zulk een staking in verband met de georganiseerde onlusten
bl] het optreden van de Duitsche militairen, vooral van het luchtwapen,
had meegebracht. WIJ hebben hier In
deze stad reeds In Februari van dit
Jaar een coalitie tusschen bolsjewisme, Joodsch kapitalisme en Engelschen geheimen dienst benevens
handlangers verslagen. Ik dank u, nationaal-socialisten in deze stad, dat gij
reeds in deze Februari-dagen hebt
geweten, waar gij behoort te staan
en met inzetting van uw persoon bent
toegetreden tot het front der volksche
reorganisatie.

DE OUDE TOELEG OPNIEUW
GEPROBEERD

Bet plan onzer vijanden Kras als steeds
een zoutelooze herhaling van den gedachtengang in 1914. Ook destijds werd Servië
In beroering gebracht en het Balkanfront
ontstond, gesteund door wapenleveranties.
Evenzoo moest ditmaal van den Balkan
uit vla Joegoslavië de oorlog, die intasschen in het Westen verloren was, opnieuw
worden
opdat omstreeks
ontketend,
Augustus van dit jaar de Bovjetlegers
konden losbarsten tegen een DulUchland,
dat op den Balkan werd vastgehouden en
door twee jaar oorlog was verzwakt. Maar
met Dultschland zou ook Europa platge-

Teqcnwoordig is h«t volkomen duidelijk, dat de beslissing in Europa slechts kan
vallen tusschen nationaalsocialisme
en
fascisme
eenerzijds en bolsjewisme
anderzijds. Als de meer dan

2.000 jarige geschiedenis van

De Bjjksoopirnlsearto

dr. A.

goyno-Inanart

OTerwonnen wij Rusland, ofschoon wij
slechts op halve kracht konden strijden.
Het bolsjewistische leger Is beslist niet
beter dan het tsaristische. Destijds bewogen onze troepen sich voort met een
snelheid van S a 4 km. per nor, thans
teheel afgezien van het luehtwapen,
minstens tienmaal zoo snel.' Het Russische gebied is door de techniek tot op
een tiende van zijn vroegere afmetingen
verkleind, de strijd mag dan zwaar stjn,
de uitslag is niet twijfelachtig.

(JVrto Rrjkaoommiannriaat)
ENGELAND

WORDT

VERPLETTERD
De rthrer iel, dat het Jaar IMI de
voleinding van de beslissing aal brengen. Het to niet aan twijfel onderhorig,
dat Engeland, als het thans alleen ton
•taan, reeds Juist 100 everwonnen tos
sijn als alle andere staten, die het hebben gewaagd tegenstand to bieden aan
de Duitsche weermacht. Zonder 4* onmiddellijke materieele hulp van da Ver•enigde Staten on tonder de tot datver
middellijke hulp door het vasthouden
van Duitsche strijdkrachten aan de Sovjetgrens, ion Engeland door den vareenlgden aanval van onderzeeën en
luehtwapen reeds zoo verbrijzeld sijn,
dat bat niet meer met uitzicht'op sueees tegenstand *on kunen bieden tegen
de DniUehe weermacht.

DE LEUGENS VAN CHURCHILL

Het Engelsche gestamel bij deze gebeurtenis doet ook duidelijk den schrik onderkennen, die den Engelschen ln de leden ls gevaren, nu zij zien, dat Adolf
Hitier toch den stoutmoedlgen en zoo gevreesden gooi waagt en heeft voorbereid.
Winston Churchlll verklaart bij deze ge-

Dr. Abraham

„Langzamerhand komt men tot dt ontdekking, dat da Joden onder den
dit werelddeel zin zal hebmantel van het liberalisme metterdaad heer en meester zijn geworden
ben, als de psychische waarin ons werelddeel en niet slechts de openbare meening In de meeste
landen, doch ook de internationale betrekkingen tusschen de kabinetten
den van geloovige harten, de
V
■iV-i.i
bebeerschen."
zedelijke kracht van het gezin en de persoonlijkheid jebeurtenls van historische beteekenls, dat
GEEN HAAST MET OPHELDERING
gens de gemeenschap niet de Russische soldaten den grond sullen
VAN AMERIKA'S
verdedigen, dien hun vaderen sedert eeuHOUDING
vernietigd, maar gehand- wen hebben bewerkt. Daarbij weet deze
man toch zeer wel, dat de boUjewlkl de
De materleele hulp van de Vereenlgds
haafd zullen worden, dan Russische
boeren van hun hoeven hebben
Staten en de tot dusver potentieels hulp
verjaagd en opgesloten in kolchozen en
door den opmarsen van de Bovjetlegers,
moet Duifschland overwin- als
hier of daar nog lemand In staat was
werkte de verlenging van den oorlog in de
nen en dat niet alleen de geweest zijn eigen bezit In stand te hou- hand. WIJ hebben ons er aan gewend de
den, hem uitgemaakt hebben voor ~koelVereenigde Staten In dezen sin aU belangSovjets, doch ook hun puri- ak" en verbannen naar de rjswoestijnen
hebbenden bij den oorlog te beschouwen.
van Siberië. Churchill spreekt van da RusOverigens hebben wij geen haast om ofteinsche handelsvennooten sische woningen, waar vrouwen en. kin- ficieel
klaarheid in deze verhouding te
deren bidden e'n weet toch heel precies, brengen. Zeker Is) dat elk schip, elk wapen
en lotgenooten in Engeland, dat
de Russische komsomoltsen de kerken
en elke man, die den Engelschen van waar
maar vooral den Joodschen vernield en opgeblazen hebbén en zelfs ook te hulp wil komen, of hen helpt, veruit de kleinste boerenhofstede de kruisen
nietigd «al worden- door de Dultsche weergeest.
en lkonen hebben geroofd. Als de oude macht. Thans evenwel bestaat de moge-

Daarom hebben wij dezen beslUsenden
strijd In volledig vertrouwen op den
Ftihrer aanvaard. WIJ hebben twee jaar
gezwegen, omdat wij witten, dat de

huichelaar beweert, dat er oogenblikken
zijn, waarop alle menschen bidden, dan
meenen wij hem te kunnen verzekeren,
dat wij hem nog zoo ver zullen brengen,
dat hij werkelijk leert bidden.

lijkheid ook militair voor die vrijheid in
den rug te zorgen, waardoor de beslissing
van den oorlog voltooid kan worden ge-

acht.

(Vervolg op bldz. S)

MAAR DE DUITSCHE WEERMACHT
IS
OPPERMACHTIG
Dr .

Seyss-Inquart:

„Het Rumiiche gebied is door de techniek tot een tiende van rijn
vroegere afmetingen verkleind, de strijd moge zwaar zijn, de uitslag is
niet twijfelachtig."
drukt en geworgd zijn. Hieromtrent U
Keen twijfel mogelijk: het slagen van de
plannen onzer vijanden zou tengevolge
hebben gehad, dat met de vernietiging
van bet Dultsche rijk In Europa niet ten
overleefd liberalisme, doch nog slechts het
bolsjewisme zou heerschen als tegenspeler
van de Vereenlgde Staten, die zich,onder
de macht van het groot-kapitaal bevinden,
beide bestuurd volgens de plannen der
Joden, die hun wenschen afleidden uit de
hun zoogenaamd gegeven belofte van
wereldheerschappij.

,;'

f.

MEN HIELD ZICH IN
HOLLAND BLIND EN DOOF
■

■

.

volk. Het resultaat van dit nuchtere
besluit was de mogelijkheid alle Dultsche

Hetzelfde hebben wij weinige Jaren geleden weer beleefd, toen de Sovjet en
Engeland met het toenmalige Frankrijk

|

-

Onophoudelijk streefden de Sovjets
onder actieve medewerking van den Engelschen geheimen dienst naar de stichting van centra voor propaganda tegen
Duitschland en voorbereiding van sabotagedaden, waartoe scholingscursussen
waren opgericht.

In de Jaren na den wereldoorlog, toen
de Westersche staten onder leiding van
Joden en vrijmetselaars van bulten af
het Dultsche volk den gewelddadigen
vrede van VersalUes opdrongen en tegelijkertijd het bolsjewisme het Dultsche
volk van binnenuit geestelijk en
wilde verwoesten.

was

dan wel uitzicht opende op Ma
evolutionnalre ontwikkeling. Er waren
eenige uiterlijke teekenen, die. ook het
laatste mogelijk deden schijnen, vooral
werd althans naar buiten de invloed van
het Jodendom beperkt en in plaats van
de nihilistische grondbeginselen van het
bolsjewisme traden daar bepaalde ordeningselementen aan den dag.
Het. bewustzijn van de zwaarste der
offers van den toekomstigen strijd moest
de overweging doen ontstaan, of het toch
nog niet mogelijk zou zijn langs den weg
van een evolutionnalre ontwikkeling en
toenemende ontspanning de gevaren van
het bolsjewisme voor de Europeesche
cultuur en gemeenschap uit te schakelen.
WU hebben het destijds ook buiten kijf
mogelijk geacht, dat de Sovjet-Unie een
poging deed door zulk een nlet-aanvalsverdrag Dultschland eerst recht In een
oorlog te lokken, die Duitschland en
Europa op den duur zoo zou verzwakken,
dat ten statte de bolsjewistische heerschappij op de puinhoopen van het avondland kon worden gevestigd. Deze mogelijkheid hebben wij nuchter onder het oog
gezien, doch er moest gehandeld worden
overeenkomstig de eisenen van het
oogenbllk.
Voor de toekomst van Europa wierp de
Ffihrer Groot-Dultschland In de waagschaal der geschiedenis.
Dezen moeilijken weg kon men gaan In
vertrouwen op den Führer en zijn roeping
tot redding van Europa en op de trouw en
opofferingsgezindheid van het Dultsche

DE ONDERGRONDSCHE
ACTIE DER SOVJETS

Dit U een verkeerd begrip, ja, telfs
een ontaard humanisme, dat de kringen
van de Nederlandsche lntelllgentta de
gevaren niet doet ondergaan, die toot
land en volk voortvloeien uit de verbreiding van den Joodschen geest «a
toch hebben de humanisten, op wie men
zich steeds beroept, dit gevaar onder-

.

(Vervol* Tan Md*. 1)
Het non-agresslepact was geen politiek verbond, naar steeds met nadruk Is verklaard. In den herfst van 1939 was het
van Dultsche zijde
bezien
de natuurlijke kwalificatie van den toestand, dien Duitschland
destijds kon wenschen. Of had Duitschland op het moment, dat Engeland
en zijn volgelingen Frankrijk en Polen den oorlog begonnen, van zijn
kant den oorlog aan de Sovjet-Unie moeten verklaren? Nooit echter heeft
Duitschland besloten tot een strijdend verbond met de Sovjet-Unie of
zich dit laten opdringen, zooals thans bij Engeland het geval is. Zoo ver
heeft deze geprononceerd Christelijke Winston Churcbill het gebracht,
dat hij al een schietgebed moet uitroepen: „Ruslands gevaar is ons en
Amerika's gevaar" en dat de Nederlanders door hun gevluchte leiding,
die thans geen verantwoordelijkheid meer draagt, worden aangespoord
de bolsjewisten als hun bondgenooten te beschouwen, legt getuigenis
af omtrent de innerlijke Ineenstorting en de verloren houding van deze
groep emigranten.

sche,

Kuypes

Oproep om mede vorm te geven aan
het nieuwe Europa

aan h«t binnendringen ran Joodvrijmetselaars en dientengevolge
onvermijdelijk ook nihilistische en bolsjewistische elementen en Ideeën.

leenen

■-.

•

Tot dusver waren er stellig genoeg
menschen in Holland, die deze ontwikkeling der dingen niet hebben gezien of niet
wilden zien, die van meening zijn, dat zij
het aan de humanistische traditie van dit
land verplicht zijn vrijen toegang te ver-

Führer ons

den weg wijst, dien de voorzienigheid bij de bepaling van zijn alles
omvattende taak hem heeft voorgeschreven en dat de Führer voor alles zorgt en
alles voorbereidt, wat In het uur dar beslissing noodlg is. De arglistigheid der
Sovjets, die ons door een non-agreaslepact
in den oorlog en in de nederlaag wilden
lokken, Is fallkant uitgekomen.
In het besef van zijn historische taak
heeft bet Dultsche volk In September 1939
den oorlog op zich genomen en dank zij
zijn leiding In Polen, In het Westen,
Noorden en Zuid-Oosten, zoo snel beëindigd, dat thans het bolsjewisme te land
alleen staat tegenover de grootste militaire
macht, die ooit op deze wereld heeft

bestaan.

DUITSCH LEGER RUKT
BLIKSEMSNEL OP

Wij hebben het keizerlijke Russische
leger in 1911 leeren kennen. Destijds

En eal het wellicht dm RunUehen
soldaten, die thans blootgesteld staan
aan den aanvajsgeest Tan de Dultsche
soldaten, aan de genialiteit ran hun
leiding en aan de overmacht ran de
Dultsche wapenen, tot troost strekken,
als hij spreekt van de troostelooze, dierlijke, volgzame massa der Hunnensoldatenr Waarschijnlijk heeft die geestelijk
boo belachelijke dwerg er op dat oogenbllk niet aan gedacht, dat des» zoogenaamd troostelooze, dierlijke soldaten bij
een unieken, heidhaftigen aanval uit de
lucht op het eiland Kreta een driemaal
zoo sterke Britsche strijdmacht hebben
verjaagd en vernietigd. Hoe troosteloos
dierlijk en volgzaam moet dan wel het
Britsche rijk zijn! AU ChurehiU evenwel aan Rusland alle mogelijke hulp van
Engeland belooft, dan hoor Ik daarin de
raaf, die reeds vroeger voor Polen, Horen, Nederlanders, Belgen, Franschen,
Joegoslaven en Grieken denzellden doodenzang heeft gekraald.

Met on» vaart gl| veilig

AGRIPPINA VERZEKERINGSGROEP
TE KEULEN

(gevestigd «edert 1*44)
Directeur Bijkantoor voor Nederland)

1. H. U DE BRUIN
Dekt Automobiel-, Ongevallen-, Braad-,
Inbraak-, Bedrijfi-, Transport, en Cascoverzekeringen
.

O Berc*psvemkeringsmen»chen
worden als agent gevraagd I

J.H. L. DE BRUIN
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verzorgt ook oorlogsverzekeringen OP
hulzen. Inboedels, fabrieken, eas, enz.

Sluit nu Uw levensverzekering
voor de toekomst
Dekking
•

arata

van alle «oorten verzekeringen ook bfl
klaaic Nederlandache misuchapDUen

(Ingezonden

me&edeeltnoi

3

fZomermaontU

Zaterdag 28 Juni 1941

HET NATIONALE DAGBLAD

's LEIDERS ANTWOORD AAN
DR. SEYSS-INQUART
EEN ZOON VAN ONS VOLK
VOOR ONS VOLK
NEDERLAND VOOR DE

KEUZE: HITLER OF STALIN
Op de telkens door stormen van bijval onderbroken rede van den
Rijkscommissaris, stormen, die aan het slot tot een geweldigen orkaan

aangroeiden, heeft de Leider als volgt geantwoord:,
U, mijnheer de Rijkscommissaris heeft gesproken tot ons Nederlandsche nationaal-socialisten en over onze hoofden heen tot dat deel van

hel Nederlandsche volk, dat begrip heeft voor de grootsche, geweldige
gebeurtenissen van dezen tijd.
Het is mij een plicht en een voorrecht U, mijnheer de Rijkscommissaris,
daarop te antwoorden, niet slechts als leider van de N.S.B, in naam der
Nederlandsche nationaal-socialisten, maar ook als zoon van mijn volk,
in naam van het Nederlandsche volk, dat zich bevindt in de tragische
omstandigheid, dat het in de ure des gevaars door zijn regeering werd
verlaten en nu uit eigen beweging, ja, tegen degenen, die gevlucht zijn in,
de kracht moet ontplooien, die noodig is om het voortbestaan van dit volk
te waarborgen. Dit volk, dat zulk een groote geschiedenis achter zich
heeft, dat zulke groote eigenschappen in zich draagt, is te goed, veel te
goed om in den chaos onder te gaan.
Onmiddellijk nadat het begin van den
oorlog tegen de bolsjewisten bekend gewordjn was, heb ik Adolf
Hitler, dien wij,

Nederlandsche nationaal-socialisten, erkennen als den van God gegeven Germaanschen Leider, een telegram van den
volgenden inhoud gezonden:
„In dit beslissende uur, waarin de
strijd van het nationaal-socialistische
en fascistische Europa tegen zijn bolsjewistische doodsvyand begonnen is, is het,
mij een voorrecht aan u, Führer aller
Germanen, de plechtige gelofte te kunnen afleggen, dat de Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland onverpoosd
en krachtig haar taak zal voortzetten
het Nederlandsche volk te winnen voor
de nationaal-socialistische idee en daarmee voor het nieuwe Europa. Namens
mijn duizenden strijdende kameraden
meld ik u, dat zij zich door niemand in
trouw zullen laten overtreffen en dat zij
zich in zullen zetten voor de gemeenschappelijke overwinning. God bescherme u en geve aan uwen strijd zijn onmisbaren zegen."

de Germaansche volken, dus
ook voor ons volk, ja, voor
geheel Europa .
of
voor Stalin in zijn roeping
voor den duivel."
De keus is niet moeilijk
voor den rechtschapene. Wij

oude

hebben die keus reeds jaren
geleden gedaan, doelbewust
en zonder 'dralen, uit liefde

(Vervolg va n bldz. 2)

FÜHRER

„Voor de belofe van trouw,
mij in dit belangrijk* uur
namens de Nederlandsche
nationaal-socialisten gezonden, betuig ik u mijn hartelijken dank. Ik verbind daaraan
mijn groeten en mijn beste
wenschen voor uw verderen
arbeid in dieitst van onze
gemeenschappelijke idee.
Onderteekenlng Adolf Hitler

Wij weten allen waarom het raat. Indien het monsterachtige bondgenootschap tusschen kapitalistische, Joodsche
of, peren bolsjewistische machten
soonlijker gezegd, tusschen Churchill,
er in mocht «laRoosevelt en Stalin
gen de overwinning te behalen, dan zou
ons land en ons volk op de volgende wijte te gronde gaan:
1. Wij zouden worden uitgehongerd
door de blokkade, die Europa moet afsluiten van de wereldvoorraden aan
levensmiddelen en grondstoffen en wel
in nauwe samenwerking met het SovjetRussische blok In het Oosten.
2. Daarna zou Nederland het slagveld
worden tusschen de Angelsaksische en
de Duitsche mogendheid, zoodat geen
steen op den anderen gelaten zou worden.
3. Tenslotte zou Engeland zich na de
overwinning op zijn eiland terugtrekken
en Europa overlaten aan den bolsjewistischen chaos, waarin iedere vorm van
Godsdienst en Europcesche cultuur te
—

—

_

gronde zou gaan.

De overwinning van de Duitsche wapenen beteekent de definitieve afwending
van de bolsjewistische bedreiging, de inschakeling van de groote Russische pro-

ductiemogelijkheden in de Europeesche
economie en de mogelijkheid tot opbouw
van een nieuw Europa, waarin de volken
in vrede en samenwerking met elkander
kunnen leven:
Wij bezweren thans ons volk te kiezen:

„voor Hitler in zijn roeping
voor het Duitsche volk, voor

Voor

ons sprak het steeds
vanzelf, dat Duitschland en
zijn Führer Europeesche roeping hebben.
U, mijnheer de Rijkscommissaris, zult
verwonderd zijn, dat nog niet het geheele
Nederlandsche volk dit inziet. De oorzaak
hiervan ligt eigenlijk hierin, dat dit volk
zoo trouw en zoo fatsoenlijk is, dat er
nog velen zijn, die nog steeds niet kunnen gelooven, dat zij sedert Jaren stelselmatig belogen en bedrogen zijn door degenen, die zij steeds vertrouwden. Langzaam maar zeker dringt dit inzicht tot
hen door. En met dit ontwaken komt de
verontwaardiging over zooveel slechtheid
en de wil tot samenwerking met ons.
Tienduizenden marcheeren reeds in onze
gelederen.
i

Ik geef u de verzekering: het Nederlandsche volk doet mee. Maar
twintig jaar stelselmatige vergiftiging
kunnen niet in een paar maanden

krachteloos worden gemaakt.
Wij zijn er trots op, dat vele.duizenden onzer volksgenooten in de „Standarte
Westland" van de
en het nationaalsocialistische autocorps deelnemen aan
den veldtocht tegen de bolsjewisten. Nederland is althans vertegenwoordigd. Dagelijks smart het ons, dat niet een goed
georganiseerd, goed geoefend Nederlandsch
leger onder flinke leiding naast het Duitsche, Roemeensche en Finsche leger kan
staan. Ons met onzen nationalen trots,
ons die niet gewoon zijn aalmoezen te krijgen, ons bekommert het dat Duitschland
nu weer bijna alles alleen moet doen. Indien ons 'volk in den verkiezingsstrijd
van 1937 ons had geloofd, dan zou10 tot
den wij
van
15 Mei 1940
niet tegenover elkaar hebben gestaan,
dan zouden niet duizenden in een broe-

ff

In naam van deze steeds
meer
steeds
groeiende,
krachtiger kern van het Nederlandsche volk leg ik u,
mijnheer de rijkscommissaris: het Duitsche volk kan op
ons rekenen als op zijn trouw-

*-:■**■**.-.'»•■>■."'"'■.
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sten broeder.
House*.

Volksgenooten en kameraden,
Laat ons niet uiteengaan alvorens met
onze gedachten geweest te zijn met onze
strijdende kameraden, de honderdduizenden Duitschers en de honderden Nederlanders, die In het Oosten hun leven op
het spel zetten. Ons, Nederlanders, betaamt het bijzonder aan de zware offers
van monnen en zonen te denken.

Wij, Nederlanders en Duitschers, zullen
hier gemeenschappelijk een lied zingen,
dat zij daar aan den overkant met hun
bolsjewistische bondgenooten nooit zullen
kunnen zingen, namelijk het oude Nederlandesche gebed:

„Wilt heden nu treden

"

Plechtig klonk het gezang der duizenden mannen en vrouwen door den avond.
Ontroering stond op aller gezicht en heel
de groote menigte toonde den diepen ernst
te beseffen van de grootsche gebeurtenis
waaraan allen deel hadden. leder voelde:
Nederland staat voor een keerpunt..
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Rede van den Rijkscommissaris

HET ANTWOORD VAN DEN
Ik heb mijn kameraden niet kunnen
raadplegen over dit plan, maar ik ben er
volkomen zeker van, dat datgene, wat uit
mijn hart opsteeg, ook hun gevoelens
weergaf.
Het is mij een voorrecht hier te kunnen
melden, dat ik het volgende telegrafische
antwoord heb ontvangen:-

nationaal-socialisten

jegens volk en vaderland.

deroorlog: gevallen zijn, doch dan had
thans het Nederlandsche volk schouder
aan schouder met den Dultscher gestaan.
Het heeft niet zoo mogen zijn. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Maar gelukkig
is het toch zoover gekomen, dat er In het
Nederlandsche volk een kern gebouwd Is,
die volkomen begrip heeft voor de worsteling tusschen de goede en de dulvelsche ■ machten, een kern die onwrikbaar
vaststaat in haar overtuiging, die het Nederlandsche volk steeds meer probeert te
winnen, die blij van zin en in vol vertrouwen de noodzakelijke offers draagt, die
God dankt, dat hij voor de instandhouding van Europa mannen als Hitlcr en
Mussolini heeft gezonden.

VERNIETIGING VAN HET
BOLSJEWISME
GARANDEERT
EUROPA'S
VEILIGHEID
De militaire verbrijzeling van de Sovjetrepubliek leidt er toe, dat het Oosten van
Europa, dat sedert een kwart eeuw door
het stelsel van het bolsjewisme aan Europa is ontrukt, weer tot Europa wordt teruggebracht, waardoor het geheele gebied
van Europa politiek en economisch onder
uniforme leiding komt. De Duitsche soldaten zullen het Oosten van Europa geestelijk en cultureel, maar ook economisch
weer tot Europa terugbrengen. De uitwerking van dezen gang van zaken voor Azië
ligt voor de hand. Het resultaat zal zijn,
dat de historisch gegroeide oude wereld
met haar beslist aanwezige economische
levensvatbaarheid aaneengesloten zal zijn
en geen enkele militaire aanvalsmogeltjkheid op dit continent meer zal bestaan,
want deze zou moeten worden uitgevoerd
via woestijnen en steppen of over zeeën
van vele duizenden mijlen.
In verband met de voortdurende opschortingen, die de Vereenigde Staten
bij hun bewapening toepassen en waarbij eigenlijk slechts inbreuk op de verkiezingsbeloften aan den loopenden band
valt te zien, is het duidelijk, dat de Vereenigde Staten, of zU willen of niet, de
thans begonnen regeling van de Europeesche aangelegenheden door het nationaal-sociallsme in strijdgemeenschap
met het fascisme, niet in den weg kunnen treden. Is deze regeling geschied,
dan Is de toekomst van Europa politiek
opgehelderd en economisch ten minste

veilig.

HET LEVENSPEIL DER
EUROPEESCHE VOLKEREN
ZAL WORDEN

VERZEKERD

Al wat Europa noodig heeft, Is in een of
anderen vorm als grondstof of werkstof
aanwezig. Wij willen niet loochenen, dat
er nog ontberingen kunnen komen, misschien zelfs zware ontberingen. Wij zullen
wellicht de levensmiddelenvoorziening tusschen dezen en den komenden oogst tijdelijk moeten beperken, misschien zullen wc
dezen winter ook niet voldoende kolen
hebben om aan alle behoeften als in
vredestijd te voldoen. Maar al deze beperkingen raken de zenuw van het Europeesche leven niet. Het is een kwestie van
ons organisatievermogen en van onzen
Ijver te zorgen, dat alle economische
mogelijkheden van het ni,cuw verworven
Europa en van de aangrenzende gebieden,
die binnen afzienbaren tijd tot de Europeesche economie zullen behooren, worden
gebruikt om het levenspeil van,de Europcesche volken te ver/ekeren. Sedert 22
Juni werkt de tijd meer dan ooit te onzen
gunst* en zullen onze levensvoorwaarden

cp den langen
beter worden,

duur beschouwd, steeds

Op dit oogenblik van wereldhistorische beteekenis
roepen wij alle nationaal-socialisten op om mede vorm
te geven aan het nieuwe Europa. In zonderheid richt ik
dezen oproep tot onze nationaal-socialistische medestanders in Nederland, opdat ook zij zich beschikbaar
stellen voor de organisatie
van het Europeesche gebied.
Zij treden mede aan voor het
welzijn van hun eigen volk,
als zij hun economische ervaring en hun discipline beschikbaar stellen voor de
exploitatie van de economische mogelijkheden en de
beveiliging van de orde.
DUITSCHLAND BEPAALT
EUROPA'S TOEKOMST

Nederlanders,

leeft bovenal in
Europa en niet op zee, of in overzeesche
gewesten. Gij deelt bovenal Europa's
bestel en zijt mede verantwoordelijk
voor het lot van Europa. Wat In het
Oosten geschiedt, hetzij in Dultschland,
dan wel in de groote Oostelijke gebieden
van Europa, is voor u geen schouwspel
en in ieder geval niet maar een verstoring van uw rust, doch uw lot. Dit hebt
gij geslachten lang over het hoofd gezien. Daarom heeft de ontwikkeling u
overstelpt, toen het lot van Europa aan
de orde kwam.

gij

Thans is het duidelijk, dat niet de ons,
Duitschers, voor de voeten geworpen
heerschzucht, maar de verantwoordelijkheid voor Europa en de strijd om Europa's
voortbestaan ons, Duitschers, bovenal tot
krijgers hebben gemaakt. Dezelfde vastberadenheid, die ons eens de aanvallen
van Hunnen, Avaren, Mongolen en de
overige Invallen uit het Oosten van Europa
deed afweren, moest ons stenk maken. En
als er menschen warm. die ten deele uit
onbegrip, ten deele door hun gevoel van
eigen ontoerekendheid onze soldatenhouding als pruisendom en militarisme beschimpten, dan is het duidelijk, dat deze
houding bij eiken Dultscher afzonderlijk
het totaal van de hoogste discipline en
opofferingsgezindheid, maar ook van de
hoogste eigen verantwoordelijkheid voor
het gemeenschappelijke lot vormt, en

geworden ia tot het schild en zwaard van
Europa, die het Duitsche volk in staat
stellen in nauwelijks twee jaar vijf zegevierende veldtochten van
ongekende
afmetingen te ondernemen.

ZIET
NAAR HET OOSTEN

NEDERLANDERS

Nederlanders, blikt naar het Oosten.
Uw voorvaderen zijn reeds 800 jaar
geleden en steeds weer daarheen getrokken en belangrijke bouwsteenen
van de Europeesche cultuur en denk'
wereld geweest. Sedert geslachten
ontbreekt gij bij de vervulling van deze gemeenschappelijke Europeesche
taak. De Duitsche soldaten, in wier
gelederen reeds thans uw zonen staan,
halen thans het Oosten terug. Thans
gaat het er om dit Europeesche gebied
definitief voor Europa te winnen. Gij
bouwt aan de toekomst van uw kinderen, als gij thans mede aantreedt.
Uw strijd is uw plicht en uw belang
en tevens een weldaad voor de bewoners van deze gebieden, daar wij hen
hebben te verlossen van het bolsjewisme en terug te geven aan de cultuur van het avondland.
Deze reorganisatie geschiedt door eigen,
uitsluitend Europeesche kracht. De sterke
Is alleen het machtigst. Wij willen onze
Europeesche problemen alleen oplossen en
niet dulden, dat de gezwollen predikers
aan de andere zijde van den Atlantlschen
Oceaan nog op eenigerlei wijze meespreken bij onze toestanden, Wij vormen thans
in den nood en in de overwinning een
lolsgemeenschap der eere. Wij, nationaalsocialisten, moeten een ondeelbare, onwrikbare eenheid vormen. Waarover gaat
eigenlijk thans nog de strijd in uw gelederen hier in Nederland? Wellicht over
den omvang der staatsrechtelijke banden
tusschen Nederland en het toekomstige
gebied van Europa en over de vraagstukken van de staatkundige zelfstandigheid
van Nederland? De bittere ervaringen van
verleden en heden en de onweerhoudbaar
toenemende overtuiging van de lotsverbondenheid juist van de Oermaansche
volken op het vasteland, zullen deze tot
een lotebond vereenigen, die zijn rechten
naar buiten gemeenschappelijk zal vertegenwoordigen en zoo 'noodig verdedigen
en tusschen de bondsdeelen een economische verstrengeling, die zoover gaat als
allen juist en nuttig oördeelen.
DUITSCHLAND WIL NEDERLAND
ZIJN ZELFSTANDIGHEID
NIET ONTNEMEN

Het ligt echter niet in het wezen
van het natlonaal-socialisme en van

de door den Führer ontworpen reorganisatie van Europa, den Nederlanders hun nationale waarden en
zelfstandigheid te ontnemen. Het
gaat derhalve niet om de zelfstandigheid van Nederland, maar het
gaat om de gelijkgerechtigheid der
Nederlanders in het gereorganiseerde Nederlandsche gebied. Ik acht
het mijn bijzondere taak den terugkeer der Nederlanders in de panEuropeesche gemeenschap te verlichten en mede te helpen, opdat de
Nederlanders in volledige gelijkgerechtigheid aan dezen nieuwen opbouw kunnen deelnemen. Deze gelijkgerechtigheid hangt evenwel af
van de mate, waarin zij zich nationaal-socialisten betoonen. Uw geestelijk en cultureel eigen leven in dit
land nu kan niet beter beschermd
en gehandhaafd blijven.dan door opvolging van de natlonaal-socialistilen alle elementen, vreemd aan
bloed en nationaliteit, uit en laten
de van het bloed afhankelijke eigen
cultuur tot volle ontplooiing komen.
Tusschen ons, nationaal-socialisten,
kan er slechts een wedstrijd zijn, n.l.
wie de beste nationaal-socialist is,
d.w.z. wie de nationaal-socialistische beginselen het duidelijkst begrijpt en het onvoorwaardelijkst
verwezenlijkt.
WAT IS NATIONAALSOCIALISME?
Wij moeteri ons eigen leven evenals ook
ons gemeenschapsleven, op de orde drr
volksche waarden afstemmen. De volken
•zijn in hun van het bloed afhankelijke
eigen geaardheid de van
God gewilde
bouwsteenen der menschheid. Het bloed
schept tusschen de rassen verschillen, die
den afzonderlijken mensch verschillende
rechten en plichten, d.w.z. uiteenloopende verantwoordelijkheid jegens het geheel
schenken, althans uiteenloopend overeenkomstig de verschillende breedten op
onze aarde. De menschen zijn niet gelijk.
noch van karakter, noch naar geestelijke
geaardheid, het allerminst evenwel in de
van hun bloed afhankelijke geaardheid.
Indien het een goddelijk gebod was. dat
wij aan elk menschenras in onze eigen
volksgemeenschap dezelfde rechten en
kansen moesten geven, dan zou Onze Lieve Heer alle menschen gelijk hebben ge-

schapen. Thans evenwel moet het hoogste zedelijke gebod voor ons daarin bestaan, dat wij de krachten, die de schepping ons door ons bloed heeft gegeven,
ontwikkelen en volstrekt en onvoorwaardelijk beschikbaar stellen voor de bloedsgemeenschap van het eigen volk. Derhalve
beteekent nationaal-socialisme niet slechts
handhaving van de trouw aan het bloed,
doch ook vcrleening van het grootste nut
aan het eigen volk door don eigen arbeid.
Terwijl het bolsjewisme de ongelijkheid In
de verdeeling van de goederen dezer aarde wil afschaffen door allen op het laagste niveau even arm te maken, zal het
nationaal-socialisme den grooten socialen
arbeid van de toekomst volbrengen, doordat iedereen onder waarborg aanspraak op
werk en daarmede op een overeenkomstig
levenspeil heeft, gedragen door de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle
deelen des volks. De enkeling heeft zijn
'eigen rechten, hij heeft ook zijn gepast
bezit, maar rechten en bezit zijn voor
ieder verbonden met de even groote plichten jegens de gemeenschap.
Zoo zullen wij. nationaal-socialisten, na
deze grootste oorlogen en veldslagen van
alle tijden, een nieuw Europa van den arbeid en de volksche eer opbouwen.
MARXISTEN EN MARXISTEN-VRIENDEN
VIJANDEN VAN
EEN GELUKKIGE TOEKOMST

Ik zelf beschouw onze hetoogingr als
het uitgangspunt van de nationaal-socialistische reorganisatie ook in Nederland, die thans nu de beslissing in het
Oosten valt, ook hier aangepakt moet
worden. Daarom zijn alle inrichtingen
en politieke ideeën, die reactionnair een
nieuwe ontwikkeling willen tegenhouden, en vooral die, welke eens tot helpers van het marxisme zijn geworden, of
zich de hulp van hel marxisme lieten
welgevallen, een beletsel voor een gelukkige toekomst. Wij zullen ze opruimen
en voor het Nedcrlandsche volk den weg
vrijmaken voor deelneming aan den
nieuwen opbouw. Het Nederlandsche volk
moet in volledige gelijkgcrechtigheid en
met bijzondere erkenning van zijn bekwaamheden de hem toekomende plaats
innemen en het zal zijn eigen geluk en
zijn welstand bevorderen, als het zich
van den binnengedrongen Joodschen,
kapitalistischen, ten decle reeds nlhlllstischen en bolsjcwistisrhen, maar evenzeer van den verouderden reaetlonnalren geest en dwang bevrijdt en wdien
eij, nationaal-socialistf i, geloovig en vol
vertrouwen op de voorzienigheid en baar
bestuur, de goede geesten bindt, die uw
vaderen reeds eenmaal uw geestelijke
eu volkscbe geaardheid iu den strijd
deden handhaven.
Ik groet tic Duitsche en Nederlandsche

nationaal-socialisten.

Heil Hitler!

Zaterdag 28 'Juni 1941 (Zomermaand)

HET NATIONALE DAGBLAD

RESTITUTIE VAN VOORHEFFING

WANNEER VOORHEFFING?

Immers, hoewel de laatstgenoemde belasting betrekking heeft op het geheele Inkomen, resp. de geheele winst, kunnen
sich gevallen voordoen, waarin, ondanks
de plaats gehad hebbende voorheffing van
loonbelasting of dividendbelasting, geen
aanslag In de Inkomstenbelasting of winst-

Deze vindt plaats t.a.v. alle opbrengsten
van aandeden, winstbewijzen en winstdeelende obligaties van N.V.'s en Comm.
vennootschappen op aandeelen, die hier
te land? gevestigd zijn. Daaronder vallen
dus ook winstultdeelingen op winstdeelende obligaties, liquidatie-uitkeeringen boven het gestorte kapitaal, gratis-aandeelen, terugbetaling op aandeelen zonder
gelijktijdige statuaire vermindering van
het aandeelenkapitaal e.d.

Voorts zal zich het geval ongetwijfeld
vaker voordoen, dat voor een belastingplichtige de aftrek zijner persoonlijke verplichtingen (rente van schulden e.d.) een
belastbaar Inkomen zal opleveren, waarvoor een aanslag In de Inkomstenbelasting
reeds meer dan gecompenseerd zou blijken
wegens de plaats gehad hebbende voorheffingen (aan loonbelasting en/of dividendbelasting).

Slechts In die gevallen, waarin het
belastbaar inkomen grootendeels of geheel uit Inkomsten bestaat, die aan de
thans afgekondigde dividendbelasting zijn
onderworpen, en het voor de n betrokken
belastingplichtige geldende percentage
van het tarief der Inkomstenbelasting
voor dat inkomen lager i 3 dan de 15 pCt.
van de dividendbelasting, zou er een nadeel voor den belastingplichtige in dit
«ysteem van voorheffing kunnen zijn gelegen. Immers, het kan mogelijk zijn, zelfs
waarschijnlijk, dat de inspecteur van de
belastingen den bedoelden kleinen rentenier g-en, aangiftebiljet, althans geen
aanslagbiljet zendt. Een verrekening van
de ingehouden dividendbelasting is dan
niet mogelijk, omdat er geen aanslag In
de Inkomstenbelasting Is, zoodat de betrokkene niet uit hoofde van de Verordening op de Inkomstenbelasting kan
ageeren. Wel kan de betrokkene wegens
de hem In rekening gebrachte dividendbelasting bij den Inspecteur een verzoek
om teruggave indienen, dat dan op de gewone wijze behandeld wordt, en iri het
hier gestelde geval tot teruggaaf van het
teveel aan dividendbelasting ingehoudene
behoort te lelden.

TenzU d« inspecteur resp. de raad van
beroep zich erop zou willen beroepen,
d*t het beswaar van den betrokkene
teren de | n rekening' gebrachte dividendbelasting niet deze belasting betreft,
doch e«n belasting, die in een andere
verordening geregeld is, n.l. de inkomstenbelasting. Zonder twijfel schijnt ons
dit geval niet, en het zon o.i. aanbeveling verdienen, indien deze twijfel van
officieele zijde zou kunnen worden opgeheven.
Men zou natuurlijk kunnen redeneeren,
dat de kleine rentenier (die met een inkomen van rond f 2600 als hij ongehuwd
la, en van rond f 4150 als hij gehuwd is,
15 pCt. Inkomstenbelasting zou moeten
betalen) feitelijk geen aandeden behoort
te hebben, doch alleen vasterentedragende
fondsen of hypotheken. Toch gelooven wij
niet, dat de fiscus dit standpunt zal aannemen, en dat hij dan eerder gebruik zal
maken van de „hardheidsbepaling" van
art. 59, 40, der Inkomstenbelasting, welke
bepaling weliswaar niet voor de dividendbelasting toepasselijk Is verklaard, doch
door den secretaris-generaal ingevolge
art. 15 der nieuwe verordening, als aanvulling daarop kan worden vastgesteld.

Van zonsondergang tot

zonsopgang moet

verduisterd worden:
OP 29 JUNI:
Zon op 5.20, onder 22.06
Maan op 10.37, onder 0.26 jj.a.v.

OP 30 JUNI:
Zon op 5.21, onder 22.06
Maan onder 0.26, op 11.49
„Volksgenooten, denkt aan uw

verduisteringsplicht,
anders ontneemt Churchill u
't levenslicht!"
,

Miinzer, N.S.D.A.P.

28/6 Groningen, 19.30 u., Koster,
Thiel, N.S.B.
28/6 Goes, 19.30 u., Dekker, Lanwer,

Zooals gezegd, bedraagt de in te houden
dividendbelasting 15 pCt. van het brutobedrag van het dividend. Betaalt de
schuldenaar (dus de N.V. of comm. venn.)
de belasting voor eigen rekening, dan
wordt het genoemde bruto-bedrag vóór de
berekening der belasting met 100,'85ste
vermenigvuldigd.

N.S.B.

28/6
28/6
28/6
28/6

De gerechtigde tot de opbrengst ontvangt van den schuldenaar, resp. het
betaalkantoor'of het administratiekantoor, waar het dividend (resp. de opbrengst) betaalbaar is gesteld, een nota,
waarin de dividendbelasting, die Is ingehouden, is berekend en in aftrek
gebracht. De inhouder der belasting
;moet het ingehoudene aan den fiscus

■

28/6
28/6
28/6
28/6

afdragen.

28/6
28/6

Tegen het bedrag van de In rekening
gebrachte dividendbelasting kan, zooals
hierboven reeds is gezegd, door den betrokkenen bezwaar worden gemaakt door
de indiening van een verzoekschrift om
teruggave van het te veel ingshoudene bij
den inspecteur der belastingen, waartegen
dan op de gewone wijze beroep bij den
raad van beroep openstaat.

Kerkrade', 18.00 u„ v. d. Hout,
Scbönherr, N.S.D.A.P.
De n Bosch, 19.30 u., Leeuwenberg, Schmidt, Wilhelm, N.S.B.
Leiden, 19.30 u., Terpstra, Fortman, N.S.B.
Leeuwarden, 19.30 u.. Rost van
Tonningen, Muller, N.S.B.
Middelburg, 19.30 u., Spelt,
Heinrich, N.S.B.
Rotterdam, 20.00 u„ Voorhoeve,
Stadier, N.S.D.A.P.
Roermond, 18.00 u., d'Ansembourg, Schönherr, N.S.D.A.P.
Schiedam, 19.30 u., Ten Hoorn,
N.S.B.
Tilburg, 19.00 u., Peeters, Pott,

28/6 Vlissingen,

ten, Schümann, N.S.B.

28/6 Venlo,

19.30 u., Eraest Michel,

Quandt, N.S.B.

28/6 Zwolle, 19.30 u.. De Blocq van
Scbeltinga, dr. Joachim, N.S.B.
29/6 Haarlem,
19.30 u., Huygen,
Volkmar, N.S.D.A.P.
29/6 Heerlen, 19.30 u., Keiler, Ritterbusch, N.S.B.
29/6 Maastricht, 11.30 u., d'Ansembourg, Zimmermann, N.S.D.A.P.
29/6 Nijmegen, 19.30 u., Voorhoeve,

Bij de aangifte voor de inkomstenbelasting moet de ingehouden dividendbelasting, volgens de desbetreffende bepaling
van het besluit op de inkomstenbelasting
1541 worden opgeteld bij het netto ontvangen dividend. De in rekening gebrachte
dividendbelasting wordt dan van den aanslag in de inkomstenbelasting in aftrek
gebracht.
.

Ï9/6

dr. Schneider, N.S.D.A.P.

Winterswijk, 19.30 u., dr. Werther, dr. Retbele, N.S.B.

Laaiende geestdrift op
het IJsclubterrein
(Vervolg van pag. 1)
dienst ontvingen

KLAAR VOOR ONTVANGST

de

Rijkscommissaris
betrad het terrein,
geestdriftig begroet door de tienduizen-

Vrijdagmorgen naderden de voorbereidingen hun voltooiing. Een machtig podium verhief zich met op den achtergrond
witte vanen, ervoor de gouden adelaar, omhangen met groen loof, het geheele terrein
met vanen van N.S.D.A.P. en N.S.B, omzoomd. Precies op tijd was Amsterdam gereed voor de ontvangst der tienduizenden.
Reeds in de vroege middaguren stroomden bezoekers uit alle windstreken de
hoofdstad binnen, aan het eind van den
middag echter stuwden de stations onafgebroken duizenden en nog eens duizenden de straten in.
Wij bevonden ons aan het Centraal Station, waar een indrukwekkende marschcolonne werd opgesteld. Voorafgegaan
door honderden Jeugdstormers en zwarte
soldaten met tamboers en muziekkorps
zette deze zich in beweging.
Met vliegende vaandels en slaande trom
*erd de Nieuwezijds Voorburgwal opgemarcheerd. Dreunend sloegen de roffels
der trommen tegen de oude gevels, trompetten schalden en weldra zette het muziekkorps „Einzug der Gladiatoren" in.
De Amsterdammer, die toch heusch z'n
mondje wel kan roeren, was er stil van.
Hij zag de trotsche blikken van de langs
den weg opgestelde kameraden en kameraadskes, die stram de stormvendels groetten. Hij hoorde de stappen dreunen ên hij
gevoelde: Dit is niet te keeren. Hier straalt
die heilige wil van het nationaal-soclalis-

den. Een oogenblik later heeft commlssaris-generaal Schmidt de Kundgebung
geopend en het woord verleend aan den
Rijkscommissaris. Reeds bij zijn eerste
woorden vertolken de nationaal-socialisten instemming daarmede door stormachtig applaus. En bij het voortgaan van
de rede stijgt de geestdrift van de massa
voor de woorden van dezen man, die als
een der trouwste medewerkers van den
Führer zulk een historische rol vervult
In de ontwikkeling van ons volksbestaan,
die telkens opnieuw
getuigenis aflegt
van zijn liefde en zijn begrip voor ons
volk, van zijn kennis inzake onze historie
en van zijn ijzeren wil om dit volk mede
te leiden naar de eervolle plaats, welke
het kan bereiken in het nieuwe Europa.
Zijn duidelijk en scherp gesteld betoog
vormt een woord van hart tot hart.
Na hem richt de" Leider het woord tot
zijn kameraden, maar evenzeer tot het
volk, waarvoor hij zich heeft ingezet.

••

Daverend klinkt de instemming over het
veld als de Leider spreekt over zijn telegram aan den Führer en eindeloos is onze
strijdroep als hij ons volk bezweert te kiezen tusschen Hitler's Germaansche roeping
en Stalin \u zijn roeping voor den duivel.
Sterker dan ooit gevoelen zijn getrouwen,
dat het de Leider is, die niet alleen nu
maar tien jaren geleden het wereldgevaar,
dat vorm vond in het bolsjewisme, heeft
onderksnd en te duidelijker willen zij
daarom hun geloof in en hun trouw aan
Mussert tot uiting brengen.

me om te zegevieren.

Om acht uur stond een niet te schatten
zee van menschen samengepakt tusschen
de hekken van het terrein en allen wacht,
ten in spanning op de woorden van den
Rijkscommissarls en den Leider.

Plechtig, een gebed maar een gelofte
terens, klinkt dan uit tienduizenden
kelen omhoog het Nederlandsche dankgebed, dat steeds weer in groote oogenblikken van onze historie het volk uit het
•
hart welde

~~

0e ee,revaandels waren op het breede
middenpad langs de lengte van het terrein opgerukt, S.A. en Duitsche Arbeidsdienst hadden de eerewacht bij het
spreekgestoelte
betrokken, krachtige
Duitsche en Nederlandsche bevelen
weerklonken de Nederlajidsche Arbeidsdienst trad voor het eerst in het openbaar op als wacht langs het middenpad,
in onberispelijke houding en goed gedisciplineerd, de eeregasten hadden hun
plaats ingenomen, onder hen de Leider,
die stormachtig werd begroet door'zijn
getrouwen, de mannen Tan den Arbeid»-

een kort bevel:

,

DUITSCHE BISSCHOPPEN
STEUNEN DEN FÜHRER
BIJ ZIJN STRIJD

Immervoorprijs Draverij 4e ld., 2040
Favoriet Diadema of „Enlogie Scott".
Iris-prijs Draverij 2e en 3e ld., 2400
meter, twaalf paarden. Favoriet „Admiïal Guy".
Internationaal-prijs Heat Draverij Ie
kl., 1700 meter, elf paarden. Favoriet
Axit of „Mesnil Cher".
'
Prijs van Groningen en Galopren,
2500 meter, tien paarden. Favoriet Stal
Carolina Hoeve met Gracques of Hardie
Jolie.
Juni-prijs Galopren, 2000 meter, elf
paarden. Favoriet Gracques of Petite
Artiste.
Tetratema-prijs Galopren, 1400 meter,
acht paarden. Favoriet Sarata of Gatincdse.

Dan sluit met een kort woord commissaris-generaal Schmidt dit machtig getul.
genis van den wil om ook Nederland te
doen marcheeren in het nationaal-socialisme, dat zich thans als eerste taak heeft
gesteld op het vijfde front het barbaarsche bolsjewisme neer te slaan. Het oude
strijdlied van Hitler's soldaten klinkt op,
de tonen versterven, het legioen keert huiswaarts, een nieuw tijdperk heeft zijn intred» gedaan in Nederland's historie I
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Aanbevelend,
H. JOHs. TAlf DIJK

blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze dochter
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AANGEBODEN

Lelies

lasting is men, Indien het ander» motorrijtuig niet word* afgeschaft, ook voor het
vervangende motorrijtuig belasting v«rschuldigd. De wnd. «eer. gen. van het
departement van Financiën heeft evenwel
thans bepaald, dat voor hen, die In 1941
in bovenomschreven omstandigheden lijn
komen te verkeeren, een suppletoire aanslag achterwege zal blijven.

Bilthoven, 26 Juni 1941
Parklaan 60.

__

_,

FAMILIEBERICHTEN

TMet

melde

alle Toerk. werki. verricht. Br. met van. InL
•■der Nr. I SS, Boekh. Havekotte Bothoven.

—

De IJslandsche regeering heeft, naar
Associated Press uit Londen meldt, bij
de Britsche regeering geprotesteerd,
aangezien de Britsche bezettingstroepen een lid van het IJslandsche parlement hebben gedeporteerd en een IJslandsch
dagblad hebben verboden.
Onderstaatssecretaris Butler heeft hierover verklaard, dat in totaal drie IJslanden zijn gedeporteerd, aangezien srj
hadden getracht oneenigheid te stichten
onder de Britsche troepen.

auto met geringer benzineverbruik aanschaften.
Ingevolge de wet op de personeele be-

««avoadlge beschaafde
HULP TN DB HUISHOUDING
leeft. W—«o Jr. dl* zelfst met hulp van I*

____———

IJSLANDSCHE PROTEST
TE LONDEN

Het is bekend, dat een aantal rijvergunningen ingetrokken werd, omdat de
betrokken motorrijtuigen een hooger
benzineverbruik hadden dan 15 liter per
100 km. Een nieuwe rijvergunning werd
alleen verleend indien de aanvragers een

••n.

N.5.8.-stor gevraagd all

steunt".

De personeele belasting
vervangende motorrijtuigen

WONIKOICU TACANTIB
4 volw. personen zoekt woningrun vost
3-4 weken tusschen halt Juli en halt Augustus.
Bewoont geriefeUlk heerenhuls In Den Haag
nabij
«Uil* strand. Schmitt, Kraalenlaan IS,
yoork. Nijmegen, Apeldoorn, Arnhem ot t Goot.
Familie

—————————>

„De strijd tegen de Sovjet-Unle is een
strijd voor het Christendom Tan de geheele wereld", aldus luidt een passage m
een boodschap van het Dultsche episcopaat aan de geestelijkheid van alle diocesen. In deze boodschap ontvangen de
geestelijken richtlijnen voor hun predikaties, -welke zij Zondag a.s. zullen houden
en waarin rij zullen wijzen op de verschrikkelijke geloofsvervolgingen, welk*
in de Sovjet-Unie hebben plaatsgevonden.
Naar wij vernemen zullen de Dultsche
bisschoppen tot den Führer een boodschap
richten, waarin tot uitdrukking gebracht
wordt, dat de R.-Katholieke kerk van
Duitschland „met woord en daad den
glgantischen strijd tegen het bolsjewisme

meter, vijftien paarden.

Verhulststr. 43, Amsterdam

Joh.

Hongaarsche luchtwapen militaire doelen
in de Sovjet-Unie met succes gebombardeerd hebben. De uitwerking van de
brisant- en brandbommen was duidelijk te
onderscheiden. Alle Hongaarsche vliegtuigen zijn op hun bases teruggekeerd.
Vrijdag ondernam het Sovjet-luchtwapen
met zwakke strijdkrachten verschillende
vluchten naar Hongaarsch gebied, zonder
echter bommen te laten vallen.

Programma Duindigt
voor Zondag

19.30 u., Van Hou-

Brieven met uitvoerige inlichtingen aan accountantskantoor
B. VAN TOL
�
�

-

•

N.S.D.A.P.
Utrecht, 19.30 u., Van Genechten, Möller, N.S.B.

EENIGE EERSTE EN TWEEDE
GEVRAAGD
voor spoedige indiensttreding. Ervaring
op accountantskantoor absoluut Teneiseht.
Voor prima krachten goede Toomittdohten,

ASSISTENTEN

De
BOEDAPEST, 28 Juni (D.N.8.).
Honved-generalen
chel van den
staf
meldt Vrijdagavond 0.a., dat ter vergelding van den gisteren door het Sovjetluchtwapen gepleegden aanval op Kasiau
Vrijdagochtend sterke formaties van het

De verplichting om alle levens- en
genotmiddelen, textielwaren en lederwaren
van duidelijke prijzen te voorzien bestaat
nu ruim een maand.
In het algemeen heeft men zich behoorlijk aan de voorschriften gehouden. In die
gevallen, waarin echter de overtredingen
zoodanig waren, dat niet met een waarschuwing kon worden volstaan, werd
proces-verbaal opgemaakt/ De inspecteurs
voor de prijsbeheersching hebben reeds
een aantal vonnissen gewezen.
Bij de controle, die de volgende week in
alle gemeenten door de politie wordt ingezet, zal men niet meer waarschuwen,
men zal zich ook niet beperken tot het
nagaan der etalages, doch in de winkel
onderzoeken of alle goederen, die voor
verkoop gereed zijn, van prijskaarten zijn
voorzien.
In het bijzonder wordt er op gelet, dat
de prijzen niet bij één of twee artikelen,
juist die waarvoor men teveel vraagt, weggelaten zijn.

28/6 Eindhoven, 19.00 u., v. d. Hout,

GEVRAAGD

bombardeert doelen
op Sovjet-gebied

Gedurende de volgende week tal in het
geheele land een verscherpte controle
worden gehouden op de naleving van het
prijsaanduidingsbesluit.

Munster,

Plaatsing bij vooruitbetaling op girorekening 18 97 8 8 of per postwtosel*

Hongaarsche luchtwapen

VOLGENDE WEEK STRENGE CONTROLE

N.S.D;A.P.

BEDRAG EN WIJZE
VAN HEFFING

MOGELIJKE ONBILLIJKHEID?

Schmidt,

Ieder artikel moet
duidelijk geprijsd zijn

-

andere Inkomsten hebben dan hoogstens
f 200.— en wier eventueele aanslag in dè
Inkomstenbelasting toch geheel zou worden gecompenseerd met de reeds van
hen Ingehouden loonbelasting. Dat zijn
de lieden, die in vaste dienstbetrekking
staan en een loon van minder dan f 4000
's jaars genieten. Hun aantal zal zeker
'n 80 % bedragen van al diegenen, die in
de Inkomstenbelasting zouden moeten
worden aangeslagen, ware het systeem
van voorheffing niet ingevoerd.

kerken,

In de Vrijdag gehouden ittting Tan
het Hongaarsche Huis van AfgeTaardlgden heeft minister-president Bardossy
medegedeeld dat de staat Tan oorlof
tusschen Hongarije en do Sovjet-Unle
was Ingetreden. Hij kondigde militaire
vergeldingsmaatregelen aan al» antwoord op den aanval Tan het Sovjetluchtwapen op Kasjan. Den mededeeltng
werd door de afgevaardigden met geestdriftigen biJTal opgenomen. De leden
der rechtsche oppositie eischten een
verbod Tan de sociaal-democratische
partij aangetlen deze het Moskousche
bolsjewisme in Hongarije bevorderde.

van

GEVRAAGD of AANGEBODEN: ƒ1.50
(1 tot S regels). Elke regel meer ƒ MO

;

,

distributie

zeep het volgende bekend.
Het komt voor, dat handelaren reeds
thans tegen inname van bonnen van de
nieuw uitgereikte bonkaarten P en Q
(extra
zeep voor kinderen) zeep en
toiletzeep aan het publiek afleveren. Deze
bonnen evenwel zjjn nog niet geldig verklaard, zoodat het verboden is om reeds
thans op deze bonnen zeep af te leveren.
Ingeval van overtreding zjjn zoowel de
kooper als de verkooper strafbaar.

28/6 Arnhem, 19.30 u., Woudenberg,
Sommer, N.S.D.A.P.
28/8 Apeldoorn, 19.30 u., Nije, Fink,
N.S.B.
28/6 Alkmaar,
19.30 u., Roskam,
Undenburger, N.S.B.
28/6 Assen, 19.30 u., Reeoer, Morgenrot h, N.S.B.
28/6 Breda, 19.30 u., Hendriks, Riekena, N.S.B.
28/6 Derenter, 19.30 u., Jager, dr.
Schröder, N.S.D.A.P.
28/6 Delft, 19.30 u., Van Kampen,
Söchting, N.S.B.
28/6 Den Haag, 20.00 u., Van Geel-

de Inkomstenbelasting mocht volgen, zoo zal ook de Dividendbelasting niet worden
gerestitueerd, indien de betrokkene niet in de Inkomstenbelasting Kincl. winstbelasting) mocht worden aangeslagen.

geen

vaart maakt inzake de

».».

1

wemieho

■

persdienst der N.S.B. meldt:
tullen
Op Zaterdag en Zondag;
In het geheele land openluchtverraderingen worden gehouden, waar
«preker» van de N.S.D.A.P. en de
N.S.B, het woord tullen voeren. Een
«verricht van dece vergaderingen
rolgt hieronder, waarbij wordt aangegeven datum, plaats, uur van aanvang, spreker van Duitsche en Nederlandsche zijde en organisatie die
de leiding heeft:

Met bet In het Verordeningenblad van beden afgekondigde Besluit op
�. B. F
de Dividendbelasting 1941 is de als zoodanig i n art. 14 (2) 5' en In art. 53, 1», der
Inkomstenbelasting als reeds bestaand vermelde belasting van kracht geworden,
die niet anders dan een voorheffing bedoelt te zijn op de ingevolge de Inkomstenbelasting (en de Winstbelasting) op te leggen aanslagen. Evenals de loonbelasting
feitelijk snik een voorheffing vormt, doch stand houdt, ook indien geen aanslag in

trekkenden, die buiten hun „loon"

De secretaris-generaal van het departement van Handel, Ntfverheid en Scheep-

.)«

Het systeem van voorheffing

Zulke gevallen betreffen In de eerste
plaats de tallooze aanslagen van „loon"-

GELDIG

LIJST VAN DE SPREKERS

winstbelásting

belasting volgt.

DE BONNEN P. EN Q NOG NIET

.

De

Staat van oorlog
tuschen Hongarije en
de Sovjet-Unie

DE ZEEPDISTRIBUTIE

openluchtbijeenkomsten

,

-

Rotterdam

-

'

—

Rochnssenstr. IT4

Telefoon: 34370

Keuring Nederlandsche ƒƒ
Zondag, 29 Juni a.s., des n.m. 14 uur, in Zaal I van
Hotel „Dn Commerce", Stationsplein, Eindhoven,
PLAATS
ZAL KEURING
VOOR
HEBBEN
WAARBIJ i TEVENS
VOORKEURING

—

F. W. Stieber

lEDEREN MIDDAO
EN

AVOND

-

DE
NEDERLANDSCHE
U,
VOOR
DE
WAFFEN
U.
(lngez. med.)

CONCERT

(Ingezonden mededeellng).

PARAAT. EN LEERPLEXYLOEREN
De goedkoopste vloerbedekkin g In parketvorm vanaf f 3.10
p. ml Gratis gelegd. Verhulib»*r. Amsterdam: Keizersgracht
«33, Tel. 31*29. Den Haag: snelliusstraat «, TeL SBMS4
LeTerancier van alle N.5.8.-Instanties

VOH

Sf%iciUstCH

„Harmonia" iJL.
Houders van obligaties l n de leening van 1 Maart 1927,
groot ƒ50.000,—, ten laste van het Bouwfonds van bovengenoemde vereenlging, worden verzocht deze ter verzilvering ln te leveren ten kantore van den liquldateur:

Jonge architecten,
bekwame teekenaars

Mr. R. J. M. H. BROUWERS
EENDRACHTSWEG 38
� ROTTERDAM

VOOR INTERSSSANTE BOUWOBJECTEN
VOOf
B'-*-CT
GEVRAAGD

«

Sollicitaties m£t ui
JUUANA

VAN

ciije i. .icM-ngen te richten aan:
STOLBERGLAAN 45
DEN HAAG
j

vóór 10 Juli 1941.
Na dien datum ingeleverde stukken
kunnen niet metf voor verzilvering in aanmerking komen.
—

—

,

De nieuwe dividendbelasting als
voorheffing der inkomstenen

.
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Eerst het natuurlijkedaarna het geestelijke

De Koekoek een echte zomervogel
De btkendt koekoeksroep is een waar zomergeluid.
Voor April is deze echte, trekvogel niet teruggekeerd
naar de lage landen aan de zee. In Bloeimaand bereikt
de koekoekszang het hoogtepunt. Eind ]uli zoekt de
vogel al weer warmere. Zuidelijke streken op. Het geluid,
dat de koekoek voortbrengt, is lang zoo „eentonig" niet,
als menigeen gelooft. Als de Vogel in vervoering komt.
in een
gaan de vaak herhaalde twee tonen wel
drieslag. Het vrouwtje maakt een lachend geluid; en
als dit weerklinkt, slaat de stem' van den mannetijken
vogel gewoon over!
De koekoek is onrustig en schuw. In beboschte streken
krijgt ge hem eerder te hooren dan te zien. Steeds zoekt
hij dekking bij het verder vliegen. Het vaakst kunnen
we den vogel nog waarnemen in het plassengebied. We
zien dan. dat hij uiterlijk veel op een roofvogel lijkt,
voornamelijk door de lange, spitse vleugels en den
fermen stiart. waardoor hij ook tot snelle vlucht en
in staat is. Voeg hierbij nog, dat de
snavel
ietwat
is gebogen; en dat de kleur grijsflinke
bruin gevlekt is. van boven donkerder dan aan de
onderzijde, dan kunnen we het volksgeloof verklaren, dat
de koekoek in het najaar in een sperwer zou veranderen
en in het. voorjaar omgekeerd deze roofvogel weer in
een koekoek. De grootte der beide vogels ontloopt
elkaar ook niet veel.
Evenals de specht wordt in de ornithologie (vógelkunde) de koekoek tot de ktimvogels gerekend. De
kunst van klimmen verstaat deze vogel echter gansch
niet.

Het voedsel

„Ziehier, onze medestrijders voor 't behoud der Europeesche beschaving”

—

—

—

—»

—

den.

Dezelfde

Gunning, dien ik reeds

noemde, verklaart in zijn verhandeling
over Spinoza het ontstaan zijner overtuigingen zielkundig uit zijn bloed. Niet in
afkeurenden zin maar in zuiver verklarenden zin. Dit is van tóepassing op elke

overtuiging.
Alle waarachtige cultuur, alle geestesleven, dat dien naam verdient, wortelt in
den bodem van het natuurlijke, is bloeden ras-gebonden. Let well ik zeg niet, dat
al wat uit dien bodem opschiet waarachtig is, maar dat wat waarachtig is er in
wortelt. Dat is een der groote waarheden, waarvoor in onzen dag het nationaal-socialisme in de bres staat tegen alle
z.g.. democratische, cosmopoliUsche, humanistische, bolsjewistische decadentie,
het troebele water waarin de joodsche
geest zoo . succesvol vischt.
Slechts èiné opmerking met het oog op
sommige ras- en bloedtheoriën.
Met dit „eerst" handhaaft God Zijn
'schepping en Zijne scheppingsordinantiën. En dat wil nu ook zeggen, dat wie
aan dit „eerst" vasthoudt en het ten volle
recht doet wedervaren, daarmede God als
Schepper en „het natuurlijke" als zijn
schepping belijdt. En dat wil weer zeggen, dat hij het pantheïsme verwerpt, dat
God en schepping vereenzelvigt, of een
der beiden ten koste van den andere
schrapt, God tot natuur of natuur tot
God maakt. Lees voor natuur: ras en
bloed en ge begrijpt, wat ik bedoel.
Daartegen moge ons protest gaan, het:
„eerst het natuurlijke" blijve ook door
ons nationaal-socialisme ten volle gehandhaaf d'als een onomstootelijke ordinantie van God, den Vader, den.Atmachtige. Schepper van hemel en aarde.

w

wij vrij
dikwijls, dat rampen tengevolge

land snuffelen, lezen

van ontbranding van buskruit plaats vonden, waardoor groote verwoestingen werden aangericht en vele menschenlevens
vielen te betreuren. Behoeft het eigenlijk
wel verwondering, dat in vroeger eeuwen
buskruit
door welke oorzaak dan
ook
zoo menigvuldig tot ontploffing
kwam, als wjj nagaan op welke primitieve
wijze deze gevaarlijke stof werd vervoerd
—

—

bewaard?

De opslagplaatsen waren gewoonlijk
gelegen in de kelders van de Raadhuizen
of ook in stadswal-torens; veiligheidsmaatregelen tegen ontbranding bestonden

Uitspraken
van

Mussert
NIET GOKKEN. MAAR IN
OVERTUIGING HANDELENI
Wij hebben . niet gevraagd:
hoe sterk zijn deze (defaitistische)
machten
hoe zwak zijn zij: hoeveel kans hebben wij den strijd te
„...

—

winnen, maar wij hebben ons aangegord tot den strijd, wij deden wat
onze hand te doen vond."
Mussert in zijn rede te
A'dam, op 30 Maart '35.

ONZE „GEHEIME” MACHT”
Zij trekken de conclusie, dat
wij door geheime machten (financieel) worden gesteund. In werkelijkheid worden wij slechts door
een macht gesteund, die zij niet
meer kennen en die macht is het
geloof in onze roeping."
Mussert in zijn rede te
A'dam, op 30 Maart '35.
„...

GEORG FRIEDRICH

W. Th. B.

er blijkbaar toen niet, terwijl ook op het
vervoer van buskruit voorschriften niet
waren voorgeschreven. Mogelijk bestonden er wel'Steden- welke, waarschijnlijk
door ondervinding geleerd, voorschriften
op het bewaren of opslaan van buskruit
hadden uitgevaardigd, doch deze maatregelen bleken ten eenenmale onvoldoende.
Zoo was het volgens een Keur van de
stad Leiden van 1658, op een boete van
25 gulden verboden meer .dan tien ponden
„buspoeder" in huls te hebben; de verkoopers van buskruit Waren vérplicht hun
waar op te slaan in èèn der waltorens der
stadsvesten, in een houten afsluiting. De
knecht "van de artillerie" was verplicht
hun te allen tijde toegang tot die plaatsen
-

Het Rapenburg te Leiden vóór de butkruitramp.

(Foto:

Archief H.N.D.)

GREIB

KLEERMAKER

-

DE BUSKRUIT-RAMP
VAN LEIDEN
ANNEER w(j nog eens in de geschiedenisboeken van ons vader-
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den koekoek bestaat uit allerlei insekEn

ten. Vooral behaarde rupsen verslindt hij gaarne.
daar deze vaak schadelijke dieren door
kleinere insekteneters minder tot prooi gekozen worden, bewijst de koekoek vooral
den boschbouwer goeden dienst. De maagwand van den vogel is ten gevolge van dit
voedselgebruik met een dichte laag haarvllt bedekt, welke af en toe wordt uitge-
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botsing tegen mijn hoofd. De koekoek bemerkte
op het laatste oogenblik zijn vergissing, schrok blijkbaar
nog heviger dan wijzelf en was in een oogenblik ver uit

de buurtl
De eieren, welke het koekoekswijfje legt, zijn klein
van stuk in verhouding tot de grootte van het dier zelf.
Ooi gelijken ze veel in kleur op die van de eieren van
den vogel, in welks nest ze terecht komen. Men verklaart
dit aldus, dat er verschillende rassen van koekoeken
zouden bestaan, welker leden ieder hun eieren steeds
bij et. zelfde vogelsoort zouden onderbrengen. Een
roodborstkoekoek zou dan steeds leggen in een roodborstnest, een leeuwerikkoekoek in het nest van onzen
weidezanger, enz.
Wanneer de jonge koekoek uit het ei komt. begint hij,
nog slechts enkele dagen oud, instinctmatig bewegingen
uit te voeren, waardoor hij de mede in het nest aanwezige
eieren of rechtmatige jongen naar buiten werpt. Hij
neemt deze als het ware op zijn schouders en wipt ze
over den rand. Merkwaardigerwijze verdragen de pleegouders deze misdragingen van hun pleegkind, ook zonder
maatregelen te nemen tot redding der eigen jongen.
De kleine vogels hebben druk werk om het steeds
hongerige koekoeksjong van voldoende voedsel te voorzien. Weldra overtreft dit de pleegouders in grootte en
moeten deze ten slotte zelfs op den rug van hun pleegkind plaatsnemen om den altijd wijd geopenden bek vol
te stoppenl
Langzamerhand leert de jonge koekoek op eigen beenen staan, zijn vleugels te gebruiken en verlaat het nest,
waarin hij met zooveel toewijding werd grootgebracht.
Maar nog altijd volgen de pleegouders hem en trachten

bracht.
Door het bezweren van insektenplagen
toont onze koekoek zich een waar vriend
van den houtvester.
f
Zooals bij alle dieren en dingen heeft
hier de medaille echter ook hare keerzijde.
De koekoek bouwt namelijk zelf geen nest;
het wijfje brengt telkens een ei onder in
het nest van een ander vogeltje. Het eigen
broedsel van dit slachtoffer gaat daardoor
ten gronde. Het is echter de vraag, of een
volwassen koekoek ten slotte in zijn leven
(Teekenlng: Chr. H. J. Raad)
Koekoek, roepend In het eikenhout.
niet meer schadelijke insekten opruimt, dan
vier of vijf uit zijn wieg gegooide kleinere insekteneters
steeds aan zijn hongerige behoeften te voldoen. Totdat
gedaan zouden hebben, als zij in het leven gebleven
hij er ten slotte, geheel zelfstandig geworden, vandoor
waren.
gaat, zonder zich verder om zijn trouwe verzorgers te
Zoodra de mannelijke koekoeken hier zijn teruggebekommeren!
keerd, kiest ieder zijn eigen gebied uit, waarin geen
Hoe groot de indruk is, welken de koekoek steeds op
mededinger wordt geduld. De vrouwtjes, welke veel
de spraakmakende gemeente 'heeft uitgeoefend, moge
geringer in aantal zijn, zwerven door de gebieden der
blijken uit de talrijke plantennamen, welke met dezen
verschillende mannetjes en leven t dus in polyandrie. De
vogel in verband gebracht worden. Als zoodanig kennen
koékoeksroép dient nu om het wijfje te lokken. Hoort
we de koekoeksbloem, welke benaming trouwens aan
een mannelijke vogel dezen, roep in zijn gebied, dan
heel wat verschillende plantensoorten gegeven wordt, at
stuift hij erop af, om zijn. mededinger te lijf te gaan en naar de streek, waar ze voorkomen.
f
te verjagen, vaak na een hevig gevecht.
Ook moge ik nog wijzen op het ~koekoeksspog' een
Wie den koekoeksroep goed kan nadoen (hetgeen
witte schuimachtige zelfstandigheid, welke we in den
minder gemakkelijk is dan het lijkt!), kan daardoor den
tijd, dat de koekoek roept, kunnen vinden op heel wat
vogel vlak bij zich lokken. Ik heb zelf op deze wijze iets
planten. Onder dit witte schuim, dat inderdaad op speekheel merkwaardigs beleefd eenige jaren geleden in het
sel gelijkt en dus een viezen indruk maakt, waardoor o.a.
Zuiderpark in Den Haag. Met een vriend zat ik daar
vogels het zullen mijden, maar dat natuurlijk niet van
aan den vijver op een bank, wat verdekt opgesteld achter
den koekoek afkomstig is, leeft de groene larve van een
struikgewas. Een koekoek riep in de verte. Ik bootste
cicade, welke zich met plantensappen voedt en de vochtzijn geluid na. Het dier kwam al nader. Ik bleef roepen,
bestanddeelen van het kruid, waarop hij huist, als een
blijkbaar kon de vogel niet spoedig ontdekken, waar de
soort wit schuim, waaronder geen vijand het insekt zal
gewaande mededinger toch uithing. Tot na mijn laatsten
zoeken, orer zijn lichaam verspreidt als een schild, dat
roep het dier plotseling met zoo'n razenden vaart op
meer afdoende beschermt dan een stalen pantser.
ons afschoot, dat ik niet anders verwachtte dan een
CHR. H. ]. RAAD.
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te geven. Eveneens leest men in die
Keur, dat het een ieder toegestaan .was
een „bagatel" van 10 pond kruit in huis
te hebben; hoe dat geborgen moest worden en dat geen vuur of iemand met
brandende pijp in de .omgeving van dat
„bagatel" kruit mocht komen, daarover
wordt in het geheel niet gesproken!
Is het te verwonderen, dat ontbranding
van buskruit dan ook niet tot de .zeldzaamheden behoorde en veelal door groote
branden, welke door de gebrekkige bluschmiddelen in dien tijd niet te dooven
ja
waren, ernstige schade aanrichtte,
zelfs geheele bebouwde streken in asch
legde en talrijke slachtoffers maakte?

1807 IN LEIDEN
Een van de grootste buskruitrampen,
welke de geschiedenis vermeldt, is die
van Leiden, in het jaar'1807, tengevolge
van het springen van een kruitschip.
Reeds in 1481
tijdens de Hoekscheen Kabeljouwsche twisten
had de Sleutelstad een buskruitramp beleefd. Toen
kwam het in het Raadhuis geborgen buspoeder tot ontploffing en richtte groote
schade aan; „vier aanzienlijken" en
32 burgers kwamen daarbtj om het leven.
Leiden telde toen ongeveer 31000 zielen, de stad was kwijnende, er heerschte
vrij veel.armoede In die dagen. Een groot
verschil met den toestand in de 17e eeuw,
toen Leiden door haar industrie en de
Hoogéschool een welvarende stad was en,
(ongeveer
wat
zielenaantal
betreft
100.000), op een üjn met Amsterdam
stond! Uit dien gouden tijd waren veel
patriciërshuizen overgebleven, vooral het
Rapenburg, waar het kruitschip ligplaats
had, vormde een stadsdeel, dat bebouwd
was met deftige in smaakvollen stijl opgetrokken hulzen en was een sieraad zelfs
als gracht, waar beroemde mannen hun
woonplaats vonden. .
Het was op 12 Januari 1807, een echte
winterdag met guur en druilerig sneeuwweer, dat in den vroegen morgen een
vaartuig de stad kwam binnenvaren en
ligplaats had genomen aan het Rapenburg tusschen de Langebrug en de Nieuwsteeg. Wie kon vermoeden, dat dit schip
37.000 pond buskruit als lading in had,
welke lading bö den kruitmolen te Ouderkerk aan den Amstel was ingenomen ? De
schipper heette Adam van Schie; hij had
dri« knechts aan boord.
—

—

Het moet ruim vier uur geweest xtfn in
den namiddag, toen de stad plotseling
werd opgeschrikt door een geweldigen
slag en een hel lichtschijnsel met later
dikke, witte rookwolken boven de huizen
aan het Rapenburg werd waargenomen.
De slag zou zoo hevig geweest zijn dat hg
in Amsterdam, Deventer, Zwolle, 'ja zelfs
in Friesland werd gehoord.
Tusschen dikke rook- en stofwolken
onderscheidde men wankelende huizen,
muren, welke opensplete'n en neerstortende gebouwen. Ter plaatse, waar het kruitschip had gelegen, werden wal en straat
tot aan de huizenrij weggevaagd en werd
de gracht van het Rapenburg tusschen de
beide bruggen voor een oogenblik „drooggezogen", zoodat het w»tsr met groote
kracht omhooggestuwd over de rulnes
heen neerplensde. Van de 227 bewoonde
huizen in de omgeving vielen er bjj de
ontploffing dadelijk 68 in puin en 80 stonden nog slechts met naakte muren omhoog, terwijl de overige onbewoonbaar
waren geworden.
Het is niet mogelijk in een korte be-

schrijving de vernietiging van dit groote
stadsdeel en de ellende door de catastrofe t« weeggebracht weer te geven,
doch laten wij volstaan met eenige aanteekenlngen daarover te vermelden.
De aanblik op de verschillende bouwvallen zal wel troosteloos geweest zijn, gezien de afbeeldingen, welke daarvan zijn
vervaardigd. De aan beide zijden van het
Rapenburg ontstane gedeelten werden de
groot- en kleine ruïne genoemd, dat zijn
dus de plekken waar thans het Park met
het standbeeld van den burgemeester Adr.
Van der Werff Is, en waar de laboratoriagebouwen van Kamerlingh Onnes staan/
Koning Lodewijk Napoleon bezocht nog
dienselfden avond van de ramp de zoo

i

III
Op velerlei wijze en op velerlei gronden is verkondigd dat een mensch
dan pas werkelijk aan zijn geestelijk wezen recht kan doen, als hij
sich zooveel mogelijk vrij maakt van
de groote ntauurlijke gegevenheden. Het
la geschied in naam van de Rede en in
naam van den godsdienst, in naam van
den menschelijken en in naam van den
goddelijken geest. En hoe vreemd het op
het eerste gezicht ook schijne, als „Dritte
un Bunde' meldt zich het materialisme
aan, zooals het in onzen dag in 't bolsjewisme naar de wereldheerschappij grijpt.
'Zoo vreemd is het echter niet, als men
bedenkt wat de theoloog Prof. Gunning
In zijn verhandeling over Spinoza in 1876
schreef: dat het namelijk geen groot
onderscheid maakt, of men spiritualistisch
de stof in den geest laat verdwijnen of
materialistisch den geest in de stof. Want
mis de ware verhouding tusschen deze
belden uit het oog verloren wordt en dus
de ware vereeniging ontbreekt, „treedt
strakke scheiding of vereenzelviging voor
haar In de plaats". Zoo zagen we nationalisme hier als onredelijk en ginds als
heidendom aan de kaak gesteld. Zoo
lazen we op christelijk erf, dat de doop
niets uitstaande heeft met de nauurlijke
maar slechts met de geestelijke, kerkelijke
verhouding van ouders en kinderen. Zoo
einden elkaar de rechters der Rede en
de rechters der kerken, als de banvloek
moet geslingerd tegen alle levensleer, die
aan ras en bloed' en bodem een stem
geeft in het kapittel van den geest. En
moo Is het ook wel te verklaren, dat
als
'deze heeren kiezen moeten tusschen bolsjewisme en nationaal-socialisme
zij
aan het bolsjewisme de voorkeur geven.
Nu rood, jood en Brit, de ridders der
christelijke beschaving, door Hitler weer
fa hun driebond zijn teruggeworpen, krijgen zij weer een prachtige gelegenheid
deze voorkeur te demonstreeren. Hopelijk
vtaken zij er geen gebruik van!
Terloops zij opgemerkt, dat wij altijd
nebben volgehouden, dat de eindstrijd
gaat tusschen bolsjewisme en nationaalsocialisme. Ook zonder een oorlog tusschen Duitschland en de Sovjet
betoogden wij immer
zou dit het geval
geweest zijn. Maar dan op den weg van
geestelijken strijd. Nu de haat tegen het
nationaal-socialisme het
naar het
gewonnen
woord van Von Ribbentrop
heeft van het politiek verstand, toont het
zwaard met onmiskenbare duidelijkheid,
welke strijd tusschen welke twee werelden er gaande is.
Ter zake: eerst het natuurlijke, daarna
het geestelijke. En dan niet zoo, dat
het natuurlijke vernietigd
wordt, maar zoo, dat het veeleer
aan zijn bestemming gaat beantwoorden, de rol, die er aan toegedacht
is. ook spelen kan. Eerst het bloed.
Geen „eerst", dat zoo spoedig mogelijk
verdwijnen moet voor een „nooit meer".
Het moet niet plaats maken vóór, maar
gevolgd worden dóór het „daarna'.
Geen ontwikkeling, waarbij het „eerst"
geleidetijk verdampt, naarmate het „daarna" aan kracht wint: geen „daarna"
voorafgegaan door den chaos van het
„eerst". Geen wedergeboorte, waarbij het
„eerst" vernietigd wordt, opdat het
„daarna" als iets geheel nieuws geboren
worde. Dan verliest in elk geval het
woord opstanding eiken zin. In het
„daarna" wordt het „eerst" juist behou-
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zwaar beproefde stad. Onmiddellrjk loofde
hrj tien dukaten uit voor de redding van
elk menschenleven, waarvoor hij 175 dukaten ter beschikking stelde, terwijl ter
leniging van de nood Lodewijk uit zijn
persoonlijke kas f 30.000 schonk. Bovendien werd door den koning een „decreet"
uitgevaardigd, waarbij gedurende tien
jaren de rent«n van de schuld der stad en

van haar fundatiën uit 's lands kas zouden worden betaald, de openbare gebouwen zouden op rijkskosten worden hersteld en nieuwe fabrieken moesten worden
worden opgericht. In de Nederlanden
werden vervolgens groote geldinzamelingen gehouden door middel van inschrijvingsregisters, vergezeld van een „manifest" in de Fransche- en Nederlandsche
taal gesteld, waarin de natie tot milde
hulp werd aangespoord.
Het mag een wonder genoemd worden,
dat dé vroegere St. Jacobskapel,' later de
Saai- of Sajethal aan het Rapenburg
staande, is gespaard 'Gebleven alhoewel

deze ernstige beschadigingen had gekregen. Ook met hulp van koning Lodewijk is
dit gebouw hersteld en werd het tot R.K.
Kerk verbouwd, waarbij dit kerkje den
naam van Lodewijkskerk verkreeg. Min- 1
der gunstig trof de ramp het aan de op
een korten afstand van het Rapenburg
(ongeveer 100 m.) gelegen weeshuis aan
de St. Jacofcsgracht. De toestand van het
gebouw was hoogst gevaarlijk en moest
onmiddellijk worden ontruimd. Koning
Lodewrjk stelde de Regenten van het St.
Jacobs Weeshuis door een belangrijke gift
in staat het gebouw te herstellen. Ter
herinnering aan dat feit werd een steen
in den gevel gemetseld met de volgende

regelen:

Toen Leydens Roomsche Weezen Treurden
Lei Hier Den Eersten Steen Van Beurden,
ZooAls Hier Boven Staat Vernield.
Maar Gansch Vernield Door Buskruits
Woede
Koning
Lodetoijk
De
Goede
Heeft
Dit Liefde Huis Zoo Schoon Hersteld.

Het opruimen van de puinhoop en op het Rapenburg te Leiden.
(Foto:

Archief H.NJX)

Het heeft nog heel wat jaren geduurd,
eer een beslissing'viel omtrent bebouwing
van de opengekomen terreinen; men heeft
aan plannen ongeveer ruim 50 jaren gewerkt, en zoo verschenen eindelijk de laboratoria van Natuur- en Scheikunde aan
de eene zijde, het Nutsgebouw en de R.K.
Kerk aan de Langebrug, en het Van der
Werffpark iftet standbeeld aan de overzijde. Tot het plaatsen van een gedenkteeken aan deze ramp is men nooit overgegaan, hoewel een ontwerp daarvoor wel
ia gereed gemaakt.
HE.
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Kunst van de week

VACANTIE

in het belang der volksgezondheid

Helene Swarth overleden.

Het recht van den arbeider en de moeder
onzen medlschen medewerker)
Het woord „vacantle" komt van het
Latljnsche „vacuus", dat letterlijk beteekent „leeg", denk maar aan vacuüm: de luchtledige ruimte uit de
natuurkunde. Het Is dus een periode
waarin men ledig, vrij is van den dageHJkschen arbeid.
Het is nog niet zoo heel lang geleden, dat vacantle het voorrecht was
van slechts enkelen. De arbeider uit
de vorige eeuw werkte van 's morgens
vroeg tot 's avonds laat zonder één
enkelen vacantledag. Weliswaar had
hij meestal den Zondag vrij, maar dan
was hij zoo afgetobd, dat hij dezen
buiten de kerkuren hangende of slapende In zijn stoel doorbracht en geen
energie had om uit te gaan. Het resultaat was dan ook dat deze menschen
op 50, 60-jarigen leeftijd wrakken waren en zoo ze geen zeer sterke natuur
hadden, niet oud werden. Tegenwoordig is de arbeidsduur wel verminderd,
maar het recht van den arbeider op
een betaalde vacantle wordt nog niet
overal ingezien.
Waarin bestaat nu de beteekenls der
vacantle? Het is zeker, dat op zijn tijd
leder er behoefte aan heeft; de wijze
waarop men zijn vacantle door zal
brengen, hangt echter in sterke mate
van het beroep af. Allen gemeen hebben we dat Het verbreken van de dagehjksche sleur van het werk, vooral
als dat niet al te interessant is, verfrisschend werkt op lichaam en geest.
Vergeten wordt vaak dat ook de huisvrouw en moeder dit noodig kan hebben. Al houdt ze nog zooveel van haar
kinderen, toch is het menschelljk en
begrijpelijk, dat ze ook weleens „uit de
drukte" wil zijn. Dat is ook in het belang van het gezin zelf, als de moeder
na een tijd vacantle verfrischt terug
komt. De vrouw zelf en ook de man
zal misschien zeggen dat het onmogelijk is, maar dat valt meestal wel mee,
als het maar eenmaal geprobeerd Is.
Natuurlijk moet er een vervangster
van de hulsvrouw zijn. Is er een oudere
dochter In huls, dan is het vraagstuk
spoedig opgelost. Aan een betrouwbaar
dienstmeisje kan ook veel overgelaten
worden. En als deze er niet zijn, is er
vaak wel een nicht of kennis, die momenteel niets omhanden heeft en de
hulsvrouw wil vervangen. In Duitschland gebeurt die veel door de meisjes
von den arbeidsdienst, terwijl de moeders dan naar familie gaan, of zoo dit
niet mogelijk is, worden haar de rusthuizen der N.S.F, ter beschikking gesteld. Door bemiddeling van het N.V.V.
worden dit Jaar ook een aantal Nederlandsche moeders In de gelegenheid
gesteld van deze rusthuizen gebruik te

terugkomt, dan zal hl] er schoonheid
zien, die hij eerder niet meer zag. Zoo
la het ook in het huwelijk. Een tijdelijke scheiding doet de waardeering
voor elkaar groeien, waardoor ook
kleine onaangenaamheden In eikaars
karakter beter worden verdragen. Men
ziet dan meer het goede, terwijl men
voorheen te veel op het verkeerde lette.
De wijze waarop de man zijn vacantle zal doorbrengen, hangt af van zijn
beroep. Is het lemand wiens beroep
veel lichaamsarbeid in de buitenlucht
eischt: b.v. een landbouwer, dan is het
niet noodig dat hl] In zijn vacantle nog
eens extra zijn lichaam inspant. Neen,
hl] zal b.v. naar een groote stad gaan
en daar de musea en bibliotheken bekijken en er een mooi concert bijwonen of de instellingen, die zijn beroep
betreffen, zoodat hl] geestelijk verrijkt
terugkeert.
Een hoofdwerker daarentegen of
iemand die ander werk verricht, dat
weinig lichamelijke inspanning vereischt, zal in zijn vacantle juist zijn
lichaam moeten Inspannen en dezen
tijd In de buitenlucht doorbrengen.
Het voornaamste Is, dat hij in dien tijd
zijn organen gebruikt, waarvoor ze van
nature bestemd zijn. Dat is in het cultuurleven niet altijd mogelijk. Hij moet
zijn spieren inspannen en zijn longen

(Van

maken.

Nog een andere beteekenls kan de
vacantle voor de hulsvrouw hebben,
evenwel een zielkundige. Men noemt
dit wel huwelijksvacantle, d.i. een tijdelijke vrijwillige scheiding van man
en vrouw. Er zijn misschien wel huwelijken waarvan de deelgenoten, zich
voortdurend in elkanders nabijheid
verbeugen en zonder wrijvingen voortleven, vooral als ze ouder worden, de
practijk leert dat dat bij Jongere menschen niet altijd het geval is, ook al is
de onmisbare grondslag van liefde tot
elkaar aanwezig. Dan kan de huwelijksvacantie van belang zijn. Het is
Immers een feit, dat we datgene, wat
we steeds om ons heen hebben, op den
duur niet zoo waardeeren. Woont
iemand op de helde, dan moet hl] er
al heel veel van houden, als hl] steeds
de bijzondere schoonheid ervan blijft
zien. Maar is dezelfde persoon voor
eenigen tijd in de stad, dan roept zijn
hart weer naar de helde en als hij er

Twee bekende danssterren van de Staatsopera te Berlijn tijdens het instudeeren
van nieuwe dansen. Links: Yvonne van Zoldy; recht*: Rina von Reitzenstetn.
,

Voor de

Dezen keer zal ik jullie eens een verhaal
vertellen over een groote handelsfamilie
in vroeger tijden. Luister maar:

PHILIPPINE WELSER
De Welser's waren In de 14e, 15e en 16e
eeuw één der aanzienlijkste geslachten in
dB vrije stad Augsburg. Hun handelswaren
gingen naar alle werelddeelen; ze hadden
in Smyma, Amsterdam en Lissabon groote
handelshulzen onder hun handelsnaam
en door hen werden In samenwerking met
de Fuggers, de Dultsche keizers belang-'
rijke sommen gouds voor hun ondernemingen voorgeschoten.
Frans Welser, die in den tijd van Karel
V leefde, leidde toen deze uitgebreide zaak
met groote kennis en rechtschapenheid.
Hij was een ernstige, te midden van zijn
boeken grijs geworden man, streng en
nauwgezet, maar toch een goed en liefdevol echtgenoot en vader. Hij had één
dochter, Philipplne, waarvoor hij al z'n

EEN ZWART UNIFORM OF OVERJAS
snelle levering

Maatkleermaker

Joh. J.

van

der Zee

Vaarlweg 52a, Tel. 8296,Hilversum
Koppels (zware kwaliteit)
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Smakelijkheid en voedingswaarde

Het Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad deelt mede:
De broodbelegsels zijn er niet alleen
om de boterham smakelijk te maken, zij
dienen ook om de voedzaamheid te verhoogen.
Nu de

gebruikelijke belegsels en
smeersels, zooals kaas, vleesch, boter en

jam in beperkte mate te verkrijgen zijn,
het moeilijker dan anders de boterhammen zoo te beleggen, dat zij smakelijk zijn en voldoende voedingswaarde
is

bezitten.
Men kan trachten toch met het gerantsoeneerde uit te komen door de verschillende belegsels een oogenschijnlijke
vermeerdering te laten ondergaan.
Eenige voorbeelden hiervan zijn: gewelde boter, geraspte kaas, gesneden
boterhamvleesch in een sausje e.d.
Het bezwaar hiervan is, dat wel het
volume, maar niet de voedingswaarde
vermeerderd wordt.
strekte buitenverblijven opgenomen.
Er zijn echter ook andere belegsels,
Ook In ons land is daar reeds een bedie
in het begin vreemd lijken, maar die
gin mee gemaakt.
smakelijk en voedzaam zijn. Zij
zeer
En zoo gaat men, na zooveel mogelijk
hebben tevens het voordeel, dat zij zonde krachten der natuur benut te hebder boter op de boterham gesmeerd
ben, na de vacantle met een voorraad
gezondheldsreserve weer naar huls,
kunnen worden.
waardoor men meer weerstand tegen
Te noemen zijn mengsels als: boonenziekten heeft. Vacantle is dus geen
puree
met gehakte of geraspte uien, al
luxe, maar in het belang v.n de volksof'niet
in een weinig boter gaar gegezondheid.
maakt; kwark (wrongel) met fijngesne■;!l!Wi:H:iEB;illB!l!:Hi!IIM!H!B3iXllia:]!iH!!«!l!;HIl!H!!!:l den groenten, versche kruiden, (peter-
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schatten had willen afgeven. Zij was door
haar vrome moeder, voortreffelijk opgevoed, zoowel in geestelijk als in lichame-

lijk opzicht.
Ze was 17 Jaar oud, toen aartshertog
Ferdinand, de zoon van den Boheemschen
koning en lateren Duitschen keizer Ferdinand I, naar Augsburg kwam ter bijwoning van een zitting der Rijksdag en
bij een feestmaal Fhilippine leerde kennen. Dit leidde ertoe, dat hij haar hand
vroeg. De oude Welser wilde den Jongen
hertog niet terugstooten en gaf hem zijn
zegen, na lang geaarzeld te hebben. Ze
trokken naar het slot Ambras in Tirol en
beleefden hier stille dagen van geluk, die
slechts verstoord werden door het bericht,
dat koning Ferdinand, de strenge vader,'
nooit z'n toestemming tot deze verbintenis zou geven en z'n zoon van het Hof
verbande, dat hij z'n gezicht nooit meer

wilde zien. .
Dat was allicht een groote, harde slag
voor den trouwen Ferdinand, doch Phillppine hielp hem en haar niet te overwin-

de kinderen, twee vroolijke knapen, geliefd
bij de brave bewoners van het dal, voor
wie Fhilippine een moederlijke vriendin
geworden was.
Toen ze van de prachtige ridderspelen
en schitterende hoffeesten in Praag hoorden, keek Philippihe haar gemaal wel
eens aan; geen wolkje van droefgeestigheid was er op z'n voorhoofd te bekennen,
geen verlangen naar het van z'n Jeugd af
gewende hofleven kwam bij hem op: hij

(Toto: ArohUf)

.

boterham

nen levenslust verjoegen acht lange Jaren
deze schaduwen. Acht jaren leeWen zij
stil en eerzaam op slot Ambras, zij zelf en

Wi] leveren ü nog van de
beste Wlphcord

j

Belegging van de

met frissche lucht vullen. Verder moet
hij zijn huid zooveel mogelijk in haar
natuurelement laten baden. Dit is niet
het water; de mensen is geen waterdier, 'maar een licht, luchtschepsel.
Het is daarom niet goed om den heelen
dag in het water te zitten; men moet
dit afwisselen met lucht en zonnebaden. Bl] de laatste is voorzichtigheid
geboden omdat de huid er niet aan
gewoon Is. Is er geen water in de buurt,
dan is het toch zeer nuttig om luchtof zonnebaden te nemen, ook al is de
lucht bewolkt. Een rustig plekje in
bosch of hei Is daarvoor wel te vinden.
In Duitschland neemt „Kraft duren
Freude" de vacantieontspannlng der
arbeiders voor een groot deel op zich:
er worden o.a. boottochten gemaakt
of ze worden met hun gezin In uitge-

IBÜLSMA'S
ASSURANTIEKANTOOR

Herdenking Albrecht Rodenbach.
De Duitsche componist Hans Pfitzner.

81.
Dezer dagen Ie de dichteres
Helene Swarth op hoogen leeftijd overleden. Daarmee Is weer een van die figuren
heengegaan; die hebben gestaan In het
tijdperk van de vernieuwing onzer letterkunde. Want al hoorde zij niet tot de zgn.
Beweging van Tachtig, al Ie zij veel meer
een aparte figuur, toch behoort zij geestelijk thuis In een periode onzer letterkunde waarin het lndlvidueele gevoel en
de uiting daarvan op schoone wijze een
centrale rol speelde. Helene Swarth was
een dichteres van zuiver persoonlijke gevoelens, maar zij heeft, wat alle romantische kunstenaars bijna hebben, de gave
om haar persoonlijk gevoel zoo.uit te zeggen dat het niet slechts leesbaar maar ook
waardevol kan worden voor een ander, die
door dezelfde gevoelens wordt beheerscht.
Daarmee Is tevens de grens van haar
dichterlijk vermogen aangegeven: zij had
niet die geniale kracht die andere romantici hadden, om ondanks de Individualiteit van haar gevoelens, haar kunst een
zoo algemeene waaide te geven, dat deze
steeds en door all? geslachten gelezen
zou worden. ZIJ bleef een dichteres voor
een kleine groep, die haar verstond we—

JEUGDRUBRIEK
BESTE MAKKERS EN MAKKERTJES!

—

weerstcmdsvermogen helpen vergrooten.
Deze groentenbelegsels moeten niet te
lang van te voren klaar gemaakt worden; men doet het beste ze aan tafel te
snijden of te raspen. De meeste van
deze beleggingen smaken heel goed met

weinig boter.
Als zoet belegsel kunnen ook de versche vruchten dienst doen. Zij bevatten
meer vitaminen en vragen minder suiker* dan jam.
Algemeen bekende groenten- en
vruchtenbelegsels zijn: geraspte wortel,
aardbeien of plakjes tomaat, komkommer, ramenas en radijs. Men denkt echter te weinig aan frambozen, bramen,
tuinkers, geraspte knolraap, appel en
peer.
De groenten of vruchten moeten zorgvuldig gewasschen worden en aan tafel
gesneden of geraspt. De smaak wordt
nog verbeterd door toevoeging van suiker, zout of een sausje van wat karnemelk met geraspte ui, zout, azijn of
citroensap en afwisselend wat mosterd,
aroma, soja of ander �smaak en kleur
veranderend product.

gens Innerlijke gelijkstemdheid.
Een volksche dichteres was Helene
Swarth dus niet en haar romantischpessimlstische kijk op het leven kan ons
menschen van den nieuwen tijd minder
bekoren dan een vorig geslacht dat nog
al te zeer vastzat in de romantische levensbeschouwing van Weltschmerz en
levensvervreemding. • '

Niettemin heeft Helene Swarth, zuiver

poëtisch gesproken mooi werk gemaakt en
in ieder geval kwam wat zij schreef recht
uit het hart en leed niet aan koude cerebralltelt en aan goedkoop cynisme. En
dit mag in ieder geval geschreven worden
op de credltzljde van de dichteres, die men
wel „het zingend hart van Holland" heeft
genoemd.
HERDENKING
ALBRECHT RODENBACH

figuur helaas van weinig sterke constitutie maar hij bezielde de Vlaamscbe
Jeugd. Hl) was een betooverende persoonlijkheld, nu eens hartstochtellj k-fel dan
weer kinderlijk: zachtmoedig maar altijd
groot. Zijn gedichten: Klokke Roeland,
Het Keerelslied en zooveel andere overbekende verzen, zij zijn geladen van levens-

wil en volksche kracht, van Idealisme én
grootheldsdrobm. Rodenbach heeft zijn
dichterschap niet geheel tot volle ontplooiing kunnen laten komen, daarvoor
heeft de dood hem te vroeg weggenomen.
Maar het pielt te meer voor zijn genie,
dat zijn werk centraal staat in de
Vlaamsch-volksche dichtkunst. Men kan
Vlaanderen niet begrijpen, men kan de'
Vlaamsche gedachte niet Innerlijk beleven als men het werk van Rodenbach
niet kent. Er zijn slechts weinig Jonge
dichters, die deze lof terecht verdienen.
DE DUITSCHE
HANS PFITZNER

COMPONIST

De Dtdtsohe componist Hans Pfttznsr
heeft tn bet kader van een door Pierre
Relnards georganiseerde Pfltzner-eychjs
voor den Nederlandscben omroep sljn eigen
verken hier te lande gedirigeerd. Dit geeft
gelegenheid nog eens te wijzen op het
belang van een componist als Pfltzner.
Pfltzner is een der merkwaardigste kunstenaars die het nieuwe Dultschland bezit; want Wet alleen is Pfltzner een geniaal musicus, hl] heeft ook zeer uitgebreide kennis van wijsbegeerte, litteratuur
en kunstgeschiedenis en op al deze gebieden weet hl] steeds het banale ea
reeds platgetredene te vermijden.
Als musicus is hl] een richtinggevend»
figuur door zijn volkomen eigen wtfae van
componeer en; sdjn kamermuziek Is van
dien aard dat d« klaarheid en strakheid
van lijn zelfs door de allermodemsten niet
wordt overtroffen. De aymphonie In Cis
mol. is eveneens richtinggevend voor het
moderne muziekleven; en wat van zijn
werk niet richtinggevend Is, is waardig
opvolger van het verleden.
Bekend zijn b.v. zijn opera Kftthchen von
Hellbronn,. zijn pianoconcert in Es gr.
terts en zijn vioolconcert Zijn werk zal
zonder eenlgen twijfel ook bij den'Kederlandsche muziekliefhebber Ingang vin,

Zelf kruiden
kweeken

Van heel anderen aard
hoewel evenis
eens op het terr/n der dichtkunst
het tweede belangrijke feit van deze week:
de herdenking van dentisten sterfdag van
Albrecht Rodenbach, den dichter voortrekker van de Vlaamsche Studentenbeweging.
Rodenbach was een Jonge enthousiaste

Wat men ermee

te verwerken. Daar de keuze rufan is ea

—

—

kan doen

Het Voorlichtingsbureau van den
Voedingsraad meldt:
Nu de uit het buitenland ingevoerde
selie, kervel, selderij, tomaat, radijs,
schaarsch zijn, dient de aanspecerijen
ramenas) en zout; kwark (wrongel) met
dacht
meer
op onze inheemsche kruiden
jam, stroop of vruchtenmoes; gesuikergevestigd.
te
worden
de gecondenseerde melk met vruchten-'
• Evenals de specerijen
maken zij de
moes.
aantrekkelijk
door
hun aromatispijzen
Zoekt men naar belegsels, die nog te sche oliën. Zij werken niet prikkelend en
krijgen zijn, dan heeft men uitstekende
een gunstigen invloed op de gevoedingsmiddelen in visch, garnalen en hebben
zondheid.
groenten. Visch en garnalen staan in
De kruiden zijn in de stad moeilijk te
voedingswaarde gelijk met vleesch en
krijgen.
zij, die in het bezit zijn
kunnen het boterhamvleesch zeer goed van een Doch
tuin,
balkon of een zonnige
verrangen. Zoo kan men b.v. in plaats kamer, kunnen er heel goed zelf een
van ham, rookworst en rookvleesch, gekleine kweekerij op na houden, daar de
kookte of gezouten visch nemen.
meeste kruiden gemakkelijk in gewonen
Voor een warm belegsel leent zich bij tuingrond, in bakken of in potten te
uitstek visch- of gamalenragout, met kweeken zijn.
een sausje van melk of vischwater, dat
Het is gemakkelijk altijd krulden bij
met bloem gebonden is.
de hand te hebben. Daar- de versche
De verschillende in stukjes gesneden kruiden den meesten geur en smaak beof geraspte groenten vormen een uitstezit, komt het de er mee toebereide spijzen
kend belegsel; zij bevatten weliswaar zeer ten goede. Indien zij vlak voor het
niet de voedingswaarde van vleesch, gebruik geplukt kunnen wordenmaar zij bevatten vitaminen, die het
In allerlei gerechten zijn deze kruiden

er talrijke combinaties
is er ook afwiseling in den smaak van
een gerecht te brengen.,

den,

visch, de nu zooveel gegeten sla. dié" met

allerlei kruiden-variaties kan bereid woiy
den, b.v. kropsla met bieslook, komkom*
mersla mët venkel of dragon, tomatensla
Door het gebruik.van peterselie wordt met dille, de boterhambelegsels. als ster*
niet slechts de smaak van het gerecht rékers, waaraan wat citroen of azijn en
verhoogd, maar ook de voedingswaarde, suiker toegevoegd is of wrongel (kwark)'
daar peterselie zeer rijk aan ijzerzouten met fijngesneden peterselie, selderij, ker-<
en vitaminen is.
vel of dragon met wat zout en citroensap,
Door koken verliezen de kruiden gede van ouds bekende inmaak met dragon,
heel of gedeeltelijk hun smaak, daarom venkel pimpernel en andere kruiden.
moeten zij vlak voor het opdoen aan de
Door de krulden té drogen of er krtrfspijzen worden toegevoegd. Slechts basidenazijn van te trekken kan men et ook
licum, boonenkruid, thijm en venkel kun's winters nog van genieten.
nen zonder bezwaar met de spijzen worEen bekend gerecht is de kroldmots,
den meegekookt
die
in sommige streken van ons land in
Eenige voorbeelden van gerechten,
verschillende
variaties gegeten wordt
waarin kruiden zijn verwerkt, zijn: de
geurige soepen van basilicum, kervel of Het recept hiervan is als volgt (gerekend
dille, de peterselie- en kervelsans, die voor 4 pers. of man, vrouw en 3 of 4
aan menig gerecht, zooals gekookte visch, kinderen): een liter karnemelk, venkel,
thijm, zuring, kervel, pimpernel, marjolijn
gekookt vleesch, aardappelen en macaroni meer smaak.geven, de basÜicumsaus erf desgewenscht bladeren van zwarte
of de saus van boonenkruid met witte of bessen. De gort een nacht laten weeken
met 2 dr. water. Daarna met de karnebruine boonen, de ieder welbekende mamelk in ca. 2 uur gaar koken. Voor het
rinade van azijn, pimpernel, thijm, dragon, prei en selderij, waarin het vleesch opdoen de fijngesnelen bladeren en het
eenige dagen kan bewaard worden, de zout toevoegen. Het kruldmoes kan ook
met stroop worden gebruikt
in kruidenbouülon gekookte zoetwatervan zijn te maken,

kleed at «a ilep snikkend: JQc ben Phffippine, uw verstooten, miskende Phlllppinel"
Hl] verhief zich Tan z*n aetel, strekte
zijn armen uit en zij wierp zich aan het
zoo lang voor haar gesloten geweest zijn-

vond een rijke vergoeding voor salto
vreugden in de trouwe toewijding van s*n
echtgenoot», en de hartelijke liefde van
z"n beide kinderen. Als ze echter van hun
slot afdaalden in de hutten der brave
Tirolers en hier soms in" rustige familiekring een wltgelokten grijsaard zijn kleinzoon op de knieën zagen schommelen, dan
zuchtte Ferdinand en in de anders zoo
helle oogen van Phillpplne blonk een
traan, van sterk verlangen wat hem nog

de

ontbrak.
„De zegen van den vader bouwt huizen
voor de kinderen", riep Phillpplne op een
avond Ferdinand toe. „Tk verdraag dit
leven niet langer, ultgestooten uit het hart
van je vader. Luister naar het plan, dat
ik reeds lang geleden gemaakt heb en geef
]e toestemming eraan."
Ferdinand hoorde aandachtig toe en
keurde na kort denken haar voornemen
goed.
Den volgenden morgen verlieten twee
menschen het slot Ambras en sloegen den
weg naar het Noorden in. Het waren Phllippine, In de kleeding van een bedevaartgangster, en een trouwe dienaar, die haar
vergezelde. Ze trokken, zonder herkend te
worden, door Beieren en Bohemen naar
Praag, waar koning Ferdinand verblijf
hield. Benige dagen later zat deze op den
troon om in eigen persoon recht te spreken, zooals hij dikwijls placht te doen. De
groote zalen van het slot waren geopend.
Daar trad een vrouw in grijs boetekleed
binnen; schuchter naderde zij de treden
van den troon en keek, terwijl ze de knie
boog, smeekend naar den koning op, die
verrast door zulk een schoonheid, zacht
en onderdanig vroeg, terwijl hij wenkte
haar op te staan:
„Wie zijt gij, schoone vrouw, en wat
verlangt ge van ons?"
„Mijn geschiedenis is eenvoudig en
kort", begon de verzoekster mèt duidelijke
stem, waarin ze haar geheele ziel tot
uiting bracht. „Ik was eens een arm meisje; mijn verlangens gingen niét verder
dan naar de liefde mijner goede ouders.
Toen kwam op een dag een vreemde rld-

—

Als de jongens in vollen ernst
hun knikkerstrijd in dezen knikkertijd
oitrechten, Is het publiek op de tribune een en al aandacht.

v

der in mijn rustig wereldje en dong naar
mijn hand. Mijn ouders hielden het op
grond van verstand tegen, zelf verzette ik
me lang, maar de vurige jongeling overwon alle bezwaren; mijn ouders legden
eindelijk onze handen zegenend In elkaar;
ik werd z"n echtgenoote."
Een vleug van herinnering sprong op in
hek hart van den koning; hij keek somber
voor zich uit.
„Maar zijn ouders", ging ze met bewogen stem voort, „verstootten hun zoon en
mij, ze vernamen dezen straf met ontsteltenis! Ach, en reeds vele jaren ontbreekt
ons dezen zegen! Slechts gij, koninklijke
heer, zijt in staat, ons met den strengen
vader te verzoenen. Met mij verzoekt dit
mijn gemaal
hierbij haalde ze een vermet mij verzoekschrift te voorschijn
zoeken dit mijn kinderen, die dikwijls hun
—

—

(Pax Holland)

armen verlangend naar de beeltenis van
hun grootvader hebben uitgestrekt."
Ben vermoeden, wie er voor hem stond,
kwam bij hem op. Hij keek nog scherper
naar de schoone gestalte en den welbespraakten mond en sprak: „En wie is het,
die zulk een vrouw verbannen kan? Noem
rïuj den hardvochtige, ik wil uw voorspraak zijn."
„Het is de naaste bloedverwant van
uwe koninklijke Majesteit, het is uw beste,
trouwste vriend; één woord van u", sprak
zé met luider stem, „en we zijn gered uit
onzen nood."
Daarbij keek ze hem strak aan en de
tranen vloeiden over haar wangen. Toen

verdween de wolk van het voorhoofd des
konlngs, toen smolt de ijskorst om het
vaderhart, tranen kwamen in z"n oogen.
De bedevaartgangster wierp haar boven-

vaderhart.

Dat was het mooiste oogenbllk Tan haar
leren. Maar er was nog lemand In de zaal.
die brj het zien Tan dit tooneel zijn kleed
afwierp. Het was de trouw» dienaar, die
z"h vader tegemoet snelde. Toen was er
vreugde m het koninklijke huls als nooit
te voren: toen was er vreugde In Praag
als by het sluiten van een vrede; toen was
er vreugde In Tirol In de hutten van het
trouwe volk, dat als' Immer haar geluk
aan dat van z'n meester verbond,
Phlllpplne beleefde na deze dagen nog
30 gelukkige Jaren aan de zijde van haar
gemaal, omgeven door haar kinderen, die
tot graaf von Burgau verheven werden,
en toen ze stierf en In de hofkerk te-Innsbrück werd bijgezet, waar heden haar
graf nog te zien Is, werd ze niet alleen
betreurd door de haren, maar door heel
Tirol, dat in haar een vorstin van zeldzame schoonheid en goedhartigheid gekend had
In het slot te Schönbrunn bij Weenen
wordt nog het portret van Phlllpplne getoond en op haar zoo Innemende, vriendelijke opentrekken leest men de geschiedenis van haar gelukkigste dagen.
Beste makkers, dit Is weer genoeg toot
vandaag. Allen hartelijk gegroet.
Tot de volgende week!
TANTE HANNIE.
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HET NATIONALE DAGBLAD

Europa vormt front
tegen het bolsjewisme

Sumner Welles ontwijkt
vragen over hulpverleening
der Ver. St. aan Sovjet-Unie
OOK ROOSEVELT
VOELT ZICH OP
GLIBBERIG PAD
De vice-mlnister van Buitenlandsche
Baken, Sunmer Welles, heeft jegens de
pen verklaringen afgelegd over de gesprekken, welke htj gisteren gevoerd heeft
mei de vertegenwoordigers van de Sovjet-Unie, Zweden en Finland. De Sovjet"
ambassadeur heeft hem uitsluitend officieel meegedeeld, dat de vijandelijkheden
met Dultsehland zfjn uitgebroken. Hfo'
uitte evenwel In het geheel geen wenschen'
*en aanzien van het leveren van materiaal
De

komt m geen geval m aanmerking, omdat
hier te lande een schaarschte aan munitie
bestaat. Ook het leveren van ander bewapeningsmateriaal ia nog zeer dubieus,
door de Ver. Staten hierover niet in voldoende hoevelheden beschikken. In ieder
geval blijft het leveren aan lerland afhankelijk van de toezegging, dat lerland zich
tegen een „Duitschen aanval" zal verdedigen. Op de vraag,, wanneer Amerika in
den grootsten omvang bewapeningsmateriaal zou produceeren, gaf Roosevelt een

memorandum overhandigd, dat een ver-

nadere Inlichtingen en een verdetren
loop der dingen te moeten afwachten.
Op de persconferentie

tn Hydepark

beeft president Roosevelt verklaard, dat

WJ

nog m den loop van den dag telefonisch met den plaatsvervangenden staatssecretaris over de kwestie van de hulp
aan de Sovjet-Unie zou spreken. Het Is
in ieder geval nog niet zeker of aan de
Sovjet-Unie hulp zal worden verleend op
grond van de wet tot hulp aan Engeland.
Voorts deelde Roosevelt mede, dat op het
oogenblik de kwestie wordt, bestudeerd,
of Amerika aan lerland geweren zou
kunnen leveren. Het leveren van munitie

JAPANNERS VERLATEN
NED. OOST-INDIE

Volgens berichten
uit Finland hebben in de laatste dagen Sovjet luchtformaties Noord-, West- en Znid-Finland overgevlogen en talrijke bommen
geworpen op .belangrijke plaatsen in Zuid-Finland. Op het kaartje zijn deze
steden o.a. Helsinki, Joensuu, Kot ka, Tampere, Abo (Turku), Hamina aangegeven; alsmede het Russische pacht gebied Hango, dat pUn. 100 km. ten Westen van Helsinki gelegen Is.

en

Oostfront 1941
In de Duitsche legerberichten ligt een
climax. Woensdag deelde het opperbevel mede, dat de strijd in het Oosten een
zoo gunstig verloop had, dat groote successen te verwachten waren. En in het
legerbericht van Donderdag werd gesproken over* „beslissingen", welke aan
de grenzen ten gunste van de Duitsche
weennacht gevallen zijn. Tevens werd
gezegd, dat zich successen van grooten
omvang af teekenen. Hoewel de nadere
bijzonderheden, welke met buitengewone spanning tegemoet worden gezien,
nog steeds ontbreken, zijn vele passages
in de commentaren van het legerbericht
zóó veelzeggend, dat zeer optimistische
verwachtingen gewekt zijn.
In militaire kringen heeft men eenige
vergelijkingen gemaakt tusschen de Oostelijke operaties in den wereldoorlog
1914—1918 en die, welke thans begon-

Communistische actie
Sovjet-terreur tegen
Christelijke kerk
in Frankrijk
In een wijk in het Oosten van Parijs is
het volgens de Parijsche bladen gekomen tot een botsing tusschen communisten en leden van de Fransche jeugdorganisatië. Tien communisten werden
handtastelijk jegens vijf leden der
jeugdorganisatie en schreeuwden beleedigende uitroepen tegen maarschalk Pétarn uit. De' politie greep in en bracht
alle aanwezigen naar het bureau. Bij het
verlaten van het politiebureau werden
de vijf leden der jeugdbeweging aangevallen en mishandeld door veertig andere communisten. Een der jongelieden
werd bovendien in een waterbassin geworpen. De Cri du Peuple eischt strenge
bestraffing der communisten.
In Beziers is een communistische drukkerij ontdekt, die ingericht was h* het
centrum der stad. Aanzienlijke hoeveelheden drukwerk en belangrijke documenten zijn in beslag genomen. Vijf
communisten werden gearresteerd.

Ook breuk tusschen
Engeland en Finland

nen zijn.

In don Wereldoorlog moest Duitschland aan twee fronten oorlog voeren.
De Finsche gezant in Londen, GriHET HANDELSVERDRAG
JAPANdaardoor
weennacht
werd
De
kracht
der
penberg, heeft volgens AmerikaanRUSLAND IS NOG NIET
gebroken. Thans kan de legerleiding
GERATIFICEERD
sche berichten uit de Britsche hoofdhaar aandacht en materiaal in het Oosstad een bezoek gebracht aan den
De bijzondere Japansche afgezant voor, ten concentreeren.
minister van Buit. Zaken Eden. Diplo(2) Gedurende den Wereldoorlog lag
de handelsbesprekingen
met Nedervan
den
het
strijd
in
zwaartepunt
bet
matieke waarnemers in Londen nemen
landsch-Indië, Josjizawa, is met de leden
werd
gestreden
Westen.
het
Oosten
In
der Japansche handelscommissie nit Bataaan dat Engeland en Finland op het
via vertrokken. Voorts werd begonnen met hulpkrachten. Thans heeft Duitschpunt staan hun betrekkingen te verzooveel troepen en materiaal
land
met het vertrek der Japanners uit Nederbreken.
in het Oosten kunnen inzetten, dat
hvndach-IndlS.
de aanvaller in dit opzicht minstens geFinsche jachtvliegers hebben Vrijdag
lijkwaardig
is aan den verdediger. BoDe Duitsche ambassadeur te Tokio
hun eerste succes behaald. Bij een nieuvendien heeft het Duitsche leger waardeheeft Vrijdag een onderhoud van anderwen aanval van de Sovjets in Finland
half uur gehad met den Japanschen volle ervaringen, terwijl het Sovjet-leger werden twee bommenwerpers door Finminister van Buitenlandsche
Zaken, zijn eersten grooten oorlog voert.
sche jagers neergehaald. Op 26 Juni
Matsoeoka.
(3)
met
tegenstelling
den
WereldIn
werd reeds een gevechtsvliegtuig van
De woordvoerder van de Japansche
nu
een
oorlog
strijden
troepen
alle
onder
Sovjets door Finsche luchtdoelartillede
regeering heeft er in de persconferentie
éénhoofdige leiding, welke de operaties rie vernietigd.
op gewezen, dat het handelsverdrag met
de Sovjet-Unie nog niet geratificeerd is volgens een vast omlijnd plan uitvoert.
De Duitsche suprematie in de lucht
en dat er nog geen tijdstip voor een rati(4) In 1914 lag de uitgangsbasis lang aan het Oostelijke front begint thans ook
ficatie is vastgesteld.
niet zoo gunstig als thans. Toen immers in Finland gevolgen te hebben. Terwijl
De bekendste leiders van de nationale
Donderdag nog verscheidene honderden
stonden de Pruisen en Sileziërs doorloogroepen, onder wie admiraal Soejetsoeaan
pend bloot
de dreiging van een Sovjet-vliegtuigen het Finsche achterland
goe, generaal Hajasji, generaal Adatsjl,
flrm kaanval. Dank zij den Duitschen aanvielen, zijn in den nacht van Don.admiraal Nakamoera en kolonel Hasialsmede
moto,
de leiders van de politieke bondgenooten zijn deze flanken thans derdag op Vrijdag geen aanvallen ondernomen.
partijen, zijn in vergadering bijeengekobeschermd.
men. Zij besloten de regeering te ver(1)

:

.

zoeken „doeltreffende maatregelen te
nemen, ten einde de toepassing van de
Japansche staatspolitiek te bespoedigen".
De generaals Hajasji en Adatsji willen
als adviseurs van het kabinet dit besluit
aan den minister-president voorleggen.

KOL. DONOVAN LEIDER
VAN DE SPIONNAGEAFDEELING DER V.S.
Naar d» Washington
Tlmea Herald
schrijft over de bevordering van Donovan
tot generaal-majoor en tot leider van de
berichtenafdeellng van de federale regéering, omvat de nieuwe taak van Donovan
de splonnage en de afweerafdeellng van
.leger en marine, de geheime federale politic, den geheimen dienst van het ministerie van Financiën, den koeriersdienst
en de geheime agenten van het staatsdepartement. Donovan kan aan al deze
afdeellngen bevelen geven, zoo schrijft
het blad, zonder de bevoegde leiders te
raadplegen, hij kan zelfs hun Instructies
herroepen. Zijn nieuwe functie heeft Donovan gekregen als „belooning voor zijn
optreden In Europa". Hij zou gaarne als
de opvolger van Jackson, minister van
Justitie zijn geworden, maar dit kon niet
gedaan worden, zoodat Roosevelt hem de
leiding van den algeheele berichtendienst
aanbood met bevordering tot generaalmajoor.

HEVIGE DUITSCHE AANVALLEN OP
TOBROEK

Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben
op 26 Juni in versterkte mate aanvallen
gedaan op militaire doelen en havenwerken in Tobroek. Goed geplaatste
bomtreffers hadden ernstige verwoestingen tot gevolg. Ook op 25 Juni viel het
luchtwapen Britsche stellingen in en om
Tobroek met groot succes aan. In opslagplaatsen en op de kades werden groote
branden en verwoestingen waargeno
men.

—

_.

ontkennend.

Oostfront 1914

Duitsch Weermachtsbericht

Duitsche troepen hebben groote beslissingen
bevochten
Strijd tegen Engeland gaat voort

MEMORANDUM AAN HET VATICAAN
De in Dultschland levende R.-Katholleke
Litausche geestelijken hebben besloten
aan het Vaticaan een memorandum over
den toestand van de R.-Katholleke kerk
in Lltauen te zenden. Volgens voorlooplge
opgaven uit het ter beschikking staande
materiaal zijn 24 Litausche kerken totaal
vernield. Van 16 kerken is het Interieur
voor niet-kerkelrjke doeleinden gebruikt.
Totdusver heeft het Vaticaan'op de ontvangen mededeelingen van Litausche kerkelijke kringen niet geantwoord noch In
den een of anderen vorm ten aanzien
hiervan een standpunt bepaald. Men
neemt echter aan, dat een standpunt zal
worden bekendgemaakt, wanneer Vaticaansche kringen de beschikking hebben
over het complete betreffende materiaal,
waaraan gedeeltelijk fotografische documenten zijn toegevoegd.
Volgens tot 'dusver ontvangen, echter
nog zeer onvolledige berichten, hebben de
Sovjets uit de drie Baltische landen 350
R.-Katholleke geestelijken weggevoerd,
wier lot thans onbekend is. Ordegeestelijken uit de verschillende R.-Katholleke
kloosters zijn bij dit getal niet Inbegrepen,
daar het In de afgeloopen maanden onmogelijk was nauwkeurig opgaven te verkrijgen. Vele kloosters worden door de
Sovjets gebruikt als kwartierruimten voor
de troepen. Men vreest in R.-Katholieke
kringen, dat de Sovjets waardevolle voorwerpen van religieuze kunst vernietigd
hebben, daar slechts enkele stukken in de
zijn
bolsjewistische
goddeloozenmusea
teruggevonden, die gebruikt worden voor
de anti-christelijke propaganda.

COMMUNISTISCHE PROPAGANDA IN DE
VER. STATEN

Berichten uit Washington melden, dat
de communistische propaganda, In de Ver.
Staten den laatsten tijd zeer is toegenomen. In een verklaring, die is afgelegd
voor de commissie voor de credieten, wordt
gezegd, dat de vorige maand meer dan een
millioen paketten met communistische
propagandageschriften door de New Yorksche post is verzonden.
.;

AMERIKAANSCHE ADVISEUR VOOR
TSJANG KAI SJEK
De overzichtschrijver Lindley, die
nauw contact onderhoudt met het Witte
Huis, meent te weten, dat Washington
binnenkort een Amerikaanschen politieken adviseur voor Tsjang Kcd Sjek zal
benoemen. Deze benoeming iou verband
houden met de Amerikaansche hulp aan
China binnen het bestek van de pachten leenwet.
en Noord-Westen van Dultschland een gering aantal brisant- en brandbommen
laten vallen. De burgerbevolking leed geringe verliezen. Op verschillende plaatsen
zijn woningen vernield of beschadigd.
Door nachtjagera en afweergeschut zijn
twee aanvallende vliegtuigen neergescho-

ten.

Kapitein Ihlefcld, commandant van een
groep nachtjagers heeft op 26 Juni zijn
39ste en 40ste overwinning in de lucht

behaald".

HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 27 Juni (D.N.8.).
Het oppervijf
dagen
operaties
„De
'deelt
mede:
eerste
der
bevel der weermacht
hebben bewezen, dat de Sovjet-weermacht gereed was voor den aanval
—

■. .
op Midden-Europa.
Ook in het naar het Westen uitspringende grensgebied om Lemberg
en Bialystock, dat reeds onmiddellijk blootgesteld was aan een Duitsche
insluiting en daardoor ongeschikt was voor een zuivere verdediging,
troffen onze troepen een o'peenhooping van offensieve Sovjettroepen
aan. Daardoor kwam het reeds bij de eerste grensgevechten tot een botsing met het Sovjet-leger en de Sovjet-luchtmacht.
Onze op alle fronten zegevierende troepen hebben groote beslissingen
afgedwongen; mededeelingen daaromtrent kunnen zeer binnenkort ver"

wacht worden.
Marine en luchtwapen hebben den
strijd tegen de Britsche koopvaardij
met succes voortgezet. Een duikboot
onder bevel van „kapitan-leutnant"
Metzier heeft ten Westen van Afrika
vijf vijandelijke koopvaardijschepen
met een gezamenlijken inhoud van
31.500 ton tot zinken gebracht. Gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht voor de Britsche Oostkust drie vrachtschepen met een gezamenlijken inhoud van 18.000 ton

vernietigd.
Andere luchtaanvallen waren gerrcht op
havenwerken aan den mond van de
Theems en op een vliegveld la het J iden

Wij vernemen van welingelichte zijde: zijde vernam heeft thans ook Kroatië de
rijksregeering er kennis van gegeven, dat
Mei de officieele mededeeling van Boedapest, volgens welke Hongarije zich het zijn bijdrage wil leveren in den strijd
tengevolge van de .herhaalde in strijd met met het bolsjewisme en voor den strijd
het volkenrecht ondernomen luchtaanvalom een nieuw Europa. In Portugal, dat
len van de Sovjet-Unie op Hongaarsch
naar men hier met nadruk verklaart
nooit diplomatieke betrekkingen met
territoriaal gebied in staat van oorlog met
de Sovjet-Unie beschouwt, wordt, naar de Sovjet-Unie heeft onderhouden, kan
men in politieke kringen alhier verklaart, eveneens een golf van geestdrift waarhet Europeesche front verder gesloten in genomen worden voor de maatregelen,
die Europa op het oogenblik* neemt om
„den strijd tegen den gemeenschappelijken vijand".
zich te bevrijden van het bolsjewistische
gevaar. In hetzelfde licht ziet men in
Europa, zoo zeide men in de Wilhelmstrasse, dat nog kort geleden in vele Berlijnsche politieke kringen het feit, dat
kampen was gesplitst sluit zich thans ook in Frankrijk bewegingen gaande zijn,
onder de leiding van de spilmogendheden die het raadzaam laten schijnen deel te
aaneen
en strijdt gemeenschappelijk nemen aan dezen „Europeeschen solidariteitsoorlog".
tegen de bedreiging door het bolsjewisDe door de Deensche regeerfng afgeme. Behalve het feit, dat Duitschland,
legde
verklaring, dat zij haar diplomaItalië, Hongarije, Roemenië, Finland en
met de Sovjet-Unie
betrekkingen
tieke
Slowakije openlijk in staat van oorlog
verbreekt,
thans
en
het
besluit van Zweverkeeren met de Sovjet-Unie stelt men
te
tot passage
toestemming
geven
den
hier vooral in het licht, dat een groot
Noorwegen
van
Duitsche
van
troepen
aantal andere Europeesche landen intusnaar
Finland,
gebied
door
Zweedsch
be-!
schen hun wensch hebben uitgesproken
zijde
Duitsche
denoordeelt
men
van
in
door het ter beschikking stellen van contingenten vrijwilligers deel te nemen aan zelfden zin. Europa geeft daarmee —i
den oorlog van Europa tegen de Sovjet- zoo zeide men in de Wilhelmstrasae —:
Unie. Onder hen hecht men hier bijzon- uitdrukking aan zijn gevoelens en xrjn
dere beteekenis aan de houding van het overtuiging dat het zich aaneensluit tot
met Duitschland bevriende Spanje en een gemeenschappelijk strijdfront tegen
men wijst erop, dat behalve in dit land het bolsjewisme. Deze strijd, waaraan ook
ook in Noorwegen en in Nederland het de kleine en kleinste volken deelnemen,
opstellen van formaties vrijwilligers aan toont, zoo voegde men hieraan toe, dat
zij allen den wil hebben mede te werken
den gang is.
Naar men te Berlijn van bevoegde aan den opbouw van een nieuw Europa.
Tegenover "dezen spontanen en verheffenden Europeeschen opmarsen doen
alle pogingen van, Londen volgens de
'opvatting van politieke kringen te Berlijn
nog slechts aan als „randverschijnselen",
„Wij zijn op het oogenblik"
met
deze woorden eindigde men in de Wflhelmstrasse voor vertegenwoordigers ran
de pers onder spontanen bijval van de
aanwezige buitenlandsche journalisten de
De Deensche regeering heeft dezer dagen
„trotsch op
gegeven uiteenzettingen
in verband met het groote conflict in het onze en op de Europeesche geschiedeOosten de volgende officieele verklaring
nis".
gepubliceerd:
—

ontwijkend antwoord. De vraag, of de Ver.
Staten met lerland hebben onderhandeld,
over de mogelijkheid van het gebruiken
van lersche steunpunten, antwoordde hij

Bweedsche gezant heeft een

klaring van de Zweedsche politiek tn
dit conflict behelst Welles weigerde
zich over deze verklaring uit te spreken. De Finsche gezant heeft hem ervan op de hoogte gesteld, dat Finland
zich thans genoodzaakt ziet, defensieve
maatregelen tegen de Sovjet-Unie te
nemen. Ook hierover weigerde Wells
elch uit te laten. Hij seide slechts eert

Vele staten in oorlog met Sovjet-Unie;
elders melden zich vrijwilligers aan

van Engeland. Het leggen van mijnen voor
Britsche havens werd voortgezet. Een verdragende batterij der marine heeft vijandelijke schepen in het Kanaal beschoten.
In Noord-Afrika hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen op 25 Juni met succes
Britsche troepenconcentraties bij Sidi
Barranl en stellingen van het afweergeschut bij Tobroek aangevallen. Ook gisteren zijn pogingen van Britsche gevechtsen jachtvliegtuigen om de Kanaalkust aan
te vallen met aanzienlijke verllezenvoor
den vijand afgeslagen. Bij luchtgevechten
en door luchtafweergeschut zijn neger, en
door marlnegeschut twee Britsche vliegtuigen neergeschoten. Een duikbootjager
der marine werd in het Kanaal door twee
Britsche vliegtuigen aangevallen en schoot
ze beide neer.
In den afgeloopen nacht heeft de vijand
op y schillende plat.te.ii In het Westen

ENGELAND BLIJFT
HOOFDDOEL
—

—

Engeland, nader uitwerkt. Dr. Göbbels
wees er nogmaals op, dat Engeland en
Sovjet-Rusland naar een twee-frontenoorlog tegen Duitschland streefden. Het
tijdig ingrijpen van Duitschland heeft het
plan verijdeld en zal bovendien het zijne
bijdragen tot een spoedige, radicale beslissing van den oorlog tegen Engeland.
Uit de proclamtie van Hitler aan het
Duitsche volk blijkt, dat de oorlog tegen
Engeland het voornaamste doel der operaties van de Duitsche weermacht blijft.
Ondanks het feit, dat een geweldige
macht aan het Oost-front gebonden is,
strijden de Duitsche wapens onafgebroken, zoowel op den Atlantischen Oceaan
als boven het eiland tegen Engeland.
In Londen begint men reeds te begrijpen, dat het Duitsche Rijk onverzwakt ,uit den strijd tegen de Sovjetunie te voorschijn zal komen en het is
de regeering aan de Theems, die zich
over dezen uitslag van den strijd in het

Oosten geen illusies meer maakt, duidelijk, dat'na de vernietiging van de
Sovjet-weermacht het geheele Duitsche
wapen zonder eenige beperking ingezet
Engelsche eiland.

—

Sovjet-Unie

—

„Door den oorlog, die tusschen
Duitschland en de Sovjet-Unie is uitgebroken, is het groote oorlogsconflict in
Europa in een nieuwe phase gekomen, die
in een heel 'bijzondere mate de aandacht
van Denemarken vereischt, want Duitschland heeft thans. in het Oosten zijn
wapens gericht tegen een mogendheid,
die door de jaren heen een bedreiging
voor de welvaart en het gedjjen van de
Noordsche staten vormde. Dat in het
Noorden de vrees voor een gevaar uit het
Oosten geenszins ongegrond was, toonde
de aanval, dien de Sovjet-Unie einde 1939
op Finland deed, welks heldhaftige verdediging in een ongelijken strijd hier te
land een golf van sympathie voor onze
strijdende broeders in het Noorden heeft
doen ontstaan.
Thans, nu de strijd na een nieuwen aanval van de Sovjet-Unie op Finland weer
ontbrand is, is het Deensche volk van
dezelfde gevoelens bezield. Doch ditmaal
voert Finland zijn strijd niet alleen. Onder
Dultschlands leiding strijdt het tezamen
met andere Europeesche landen voor de
verdediging van een maatschappelijke
orde op den grondslag van de Europeesche cultuur. Bij dit conflict, waarvan
het resultaat op beslissende wflze ertoe
zal bijdragen de landen van Europa voor
een ontbinding *an de binnenlandsche
orde té bewaren, heeft Europa een gemeenschappelijk belang.

Wanneer Denemarken, evenals voorheen, niet aan dit oorlogsconflict deelneemt, zoo kan het, als gevolg van dit
gemeenschappelijke Europeesche belang, geenszins onverschillig staan
tegenover de ontwikkeling. Door het
terugroepen van het Deensche gezantschap te Moskou is uiting gegeven aan
dit inzicht. De betrekkingen tusschen
Denemarken en de Sovjet-Unie zyn

hiermede verbroken.
In een reportage betreffende de voortdurende stroom naar de Deensche aan-

meldingsbureaux

Rijksminlster dr. Göbbels heelt een
artikel gepubliceerd, waarin hg de stelling
welke door de officieele Duitsche
instanties reeds eerder geponeerd werd
dat de Duitsch-Russische
oorlog een
onderdeel vormt van den oorlog tegen

'atal worden togen het

Denemarken kiest
partij tegen de

regiment Nord-

land, schrijft Faedrelandet: „Als Deensche
nationaal-socialisten kunnen wij er trotsch
op wijzen, dat vandaag reeds verscheidene
Deensche compagnieën mede in het front
tegen het wereldvernielende, godloóchenende, cultuurverwoestende bolsjewisme
staan. De strijd, dien Duitschland tegen
de Sovjet-Unie aangebonden'heeft. Is de
strijd van geheel Europa, Ja, van de geheele beschaafde wereld. Het resultaat
daarvan zal ook de toekomst van Denemarken bepalwi".

MACHTELOOZE WOEDE
DER BRITTEN!
„ZEER ERNSTIG” PROTEST TEGEN
VERVOER VAN DUITSCHE TROEPEN
OVER ZWEEDSCH GEBIED
Naar de Londensche berichtendienst
meldt, heeft minister, van Buit. Zaken
Eden den Zweedschen gezant in kennis
gesteld van de ontstemming der Britscbe
regeering over het besluit van de Zweedsche regeering om Duitsche troepen uit
Noorwegen doortocht te verleenen.
Naar de Britsche berichtendienst meldt,
heeft de Engelsche gezant in Stockholm 'n
protest ingediend tegen het transport van
Duitsche troepen uit Noorwegen naar Finland over Zweedsch gebied. Hij heeft verklaard, dat zijn regeering het geval als
„zeer ernstig" beschouwt.

Eerste Spaansche
vrijwilligerslegioen
van 15.000 man!
Het eerste Spaansche vriJwiHlgexslegloen voor den strijd tegen het bolsjewisme zal bestaan uit een divisie infanterie Tan ongeveer 15.000 man. Vrijdagochtend om 9 uur is in het gebouw der
gouwleiding der Falange in Madrid het

eerste aanwervingsburean voor vrijwilligers geopend. Reeds twee uur eerder was

een eindelooze reeks Falangisten nit alle
standen verschenen. Alleen in Madrid
«erken 25 artsen onafgebroken om de

noodzakelijke keuring te verrichten.
Talrijke Spaansche vrouwen, van wie
vele reeds als verpleegsters in den Spaanschen burgeroorlog dienst hadden gedaan,
melden zich dagelijks aan bij het Spaansche Roode Kruis om aan de zijde van de
Spaansche vrijwilligers naar Sovjet-Rusland te gaan. Naar verluidt zal de Spaansche vrouwenleldster Pllar Primo de Rivera de leiding van de Roods Krms-formatles op zich nemen.
Naar thans bekend wordt, srjn de demonstraties, waarvan onlangs melding Is
gemaakt, van Engelsche zijde geprovoceerd. Toen een optocht van betoogers
tegen het bolsjewisme by den opmarech
naar het huis van de Falange voorbrj de
Brltsche ambassade kwam, verscheen een
lid van de ambassade op het balcon, lachte op gemeene wijze en maakte afkeurende gebaren en uitte beleedlgingen. Dit
gedrag wekte bij de betoogers de grootste
verontwaardiging en leidde tot Incidenten, in het verloop waarvan „Gibraltar"
en „Weg met Engeland" geroepen werd.
Nadat talrijke vensterruiten
van het
Engelsche ambassadegebouw en een voor
de ambassade staande, Engelsche atito
waren vemmleld gingen
de betoogers
naar de Dultsche ambassade, waar zij
en den
juichkreten voor Duitschland
Führer aanhieven.

FRANSCH-TURKSCHE
VRIENDSCHAP
De president van de Turksche republiek, Ineunu, zal waarschijnlijk over een
of twee dagen naar Ankara terugkeeren,

teneinde in de hoofdstad van den Franschen. onderstaatssecretaris Benoit Mechin een persoonlijke boodschap van
maarschalk Pétain in ontvangst te
nemen. Oorspronkelijk wilde de onderstaatssecretaris den Turkschen president
in de badplaats Yalowa bij Istanboel een
bezoek brengen.
CRIPPS EN DE BRITSCHE
MILITAIRE MISSIE IN
MOSKOU?

Naar

de

Britsche

berichtendiens.

meldt, zouden de Britsche ambassadeur
voor de Sovjet-Unie, Sir Stafford Cripps

de Britsche militnire missie voor de
Sovjet-Unie te Moskou zijn aangekomen. De drie weermachtsonderdeelen zijn
in deze missie door hooge officieren vertegenwoordigcU
en
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HET NATIONALE DAGBLAD

De prijzen van onze
groenten
De overgangstijdisdit jalrater
Een veelvuldig voorkomende klacht van
<If Nedeiiandsche huismoeder |n deze
fisjen betreft de groenten. lederen dag
moet de groentenbocr vele malen hooien,
fiat zijn groenten in dezen tijd van het
j»ar nog zoo duur zijn. Vergeleken bij
vorige laren is dit ook inderdaad het
geval. Er worden echter verwijten aan
de overheid gericht en het publiek heeft
conclusies ■ getrokken, welke In geenen
rieele in overeenstemming zijn
de
met
feiten, schrijft het A.N.P.
Tanelnde een Juist beeld van den bestaanden toestand te krijgen heeft een
verslaggever van dit bureau zich tot een
tot oordcelen bevoegde instantie gewend,
waar hem een even duidelijk al s deskundige uiteenzetting werd gegeven betreflende het huidige prijspeil der groenten
en de factoren, welke
hiertoe hebben
medegewerkt, terwijl hem ook ten aanzien
van de vooruitzichten interessante medeciecllngen werden gedaan.
OVERHEID STEUNT DEN
TUINDER NIET MEER
Vooreerst
7.00
werd uileengezet
«peelt een rol het feit, dat dit jaar
in
tegenstelling tot vorige jaren, de tuinder
geen steun uit de .schatkist meer ontvangt
en dat hij In plaats daarvan thans voor zijn
product- een prijs krijgt, bestaande uil den
kostprijs plus een oiidernemersloon. Het
vorige Jaar Is de tuinbouw nog, tot Juni,
gesteund met ongeveer 7.cs mlllioen gulden en In 1939 bedroeg de tuinbouwsleun
r.elfs twintig mlllioen. Intusschen was de
Meun, welken de tuinbouwer in de vorige
jaren uit de schatkist ontving, niet zoo
groot, dat productiekosten en ondernemenloon er in vervat waren. Hel doel van
den steun, die binnen een beperkten omvang werd gehouden, wa s slechts
den
tuinbouw In stand te houlen.
Bij de redelijke belooning, die de'tuinbouwer dit Jaar voor hei eerst van den
consument ontvangt, moet het publicjt
niet vergeten, dat de productiekosten in
den tuinbouw ook zijn gestegen. Hierbij
moét men onder meer denken aan de
frijzèn van mest en, bij de giasculluur,
van hout, van reparatickosten enzoovoorls.
—

—

DE WEERSGESTELDHEID
een zeer belany:ijke factor:
de weersgesteldheid. Het koude weer, dat
hebben
*ij in het afgcloopen voorjaar
gehad,, heeft uiteraard op de tegenwoorc';ge prijzen van vele soorten
groenten
invloed uitgeoefend.
Enkele voorbeelden mogen dit verduiDan is

(

•

delijken.
Tot de vorige week bedroeg de productie aan asperges nog niet de helft van die
van hét \Drlge Jaar om dien tijd. Ten gevolge van de langdurige koude zal de opbrengst aan asperges ook zeer ongunstig
blijven.

De peen van den kouden grond. d : e in
«ndcre jaren tegen 13 a 20 Juni beschikbaar komt, is dit jaar nog niet gereed.
Ook de bloemkool en andere groenten
zijn verlaat.
Wpt de aardbeien betreft, heeft men
sedert
niet beleefd,
wat men dit jaar moet ervaren, namelijk, dat er geen aansluiting is tusschen
d» TbSeultuur en de teelt van den kouden grond. In andere Jaren wordt de
pry« van de laatste aardbeien, welke
onder glas geteeld zijn, gedrukt door
den aanvoer van de eerste aardbeien
van den kouden grond. De weersomstandighden van dit jaar leiden 1
?ard tot styging van de aardbeienpiij"

-

zen.

De oogst van vroege
aardappelen in het Westland
Bedroeg In

het

begin van deze week de

eerste aanvoer van vroege aardappelen
aan de veiling te 's-Gravenzande slechts
rond 12.000 kg., thans Is d?ze aanvoer aan
genoemde veiling reeds gestegen tot ruim

40 000 kg.
De aanvoer van nieuwe aardappelen
heeft thans In het Westland de 100 000 kg.
overschreden en ook voor de komende
reek wordt een toenemend? aanvoer verwacht.

gevolg van wielingen in den

dwangarbeid
„GOEDE” ZAKEN

IN HET GOOI

Dat de clandestiene hande! in vlersch
enz. voor de wetsontduikers in deze omgeving met de goedgesitucerde villawijkbewoners nog steeds een winstgevende
raak is, moge blijkon uit het feit. dat in
Bua3um weer twee clandestiene slagcryen zijn ontdekt. Het betrof hier bewoners san den fiOolberg en aan den Plagicnwrg, die be de proc.-verbaal opliepen.

Engelsche luchtaanvallen
In d?n afgcloopen nacht vlogen en'<»!«■ Britsen»» toestellen boven ons ge
b'ïd. Ook ditmaai deden de uitgeworpsn brisant, en brandbommen weinig
schor' ■>. Öp een plaats werd eci boerenhoev» door een brisanlbom vernield.
Hierbij werdsn een man en dri? kinde
ren gewond. Een deel van het vee op
de hce»e werd gedood. Op e?n andere
plaats werd door een brai.dborn een
schuur in brand gestoken. Bij de blus
scV'nq V»pen dii« p-jrsonen brandwon
a»n op. Ver; s onletond hier en daa;
q!asochade.

1933 Ingeschreven onder stamboek-

Kam. Royaards
wnd. subst. officier

waarvan de ottvr.ng een grootc

rol speelt bij de prijsvorming.
Wat spinazie en s'a aangaat, de tijd,
dat daarvan een groote overvloe
*rd
aangevoerd, is op het oogenblik alweer
voorbn'. In den zomer is het zeer riskant,
spinazie en sla te teolen, omdat enkele
heete dagen deze groenten kunnen doen
'

Kam. mr. W. C. Royaards is benoemd
lot wnd. substituut officier bij de arr.
rechtbank te Alkmaar.

bederven.

De boonenoogst is nog niet gereed. Ook

DE OMZETBELASTINB

in andere jaren b?scV!:'" n ïvij eerst in
>

Juli over boonen. Het koude weer, de'
dit jaar achter den mg hebtyn. heeft op
den boonenoogst geen belangrijken invloed, omdat men eerst
tegen 10 of
20 Mei boonen pleegt te zea'en, Pr;ns"sseboonen, snn'boonen en pronkboonen beloven een matige opbrengst,
maar de
teelt is gelukkig zoo, dat dit gewas voldoende zal opleveren tot eind September.
En togon dit tijdstip
de herfstgrpen-

herstellingen en andere diensten worden
gebezigd, kortom van alle goederen, welke
ondernemers ten behoeve van hun onderneming betrekken.

tucten en op visch. Tot dusverre waren
bepaald aangewezen landbouwproducten
aan een verlaagd percentage van één procent onderworpen. Thans wordt de regeling nog zoo, dat het verlaagde percentage
van toepassing is op alle landbouw- en
veeleeltproductcn en op visch, doch allpen voor zoover het betreft de leveringen,
welke door landbouwers, veehouders en
visschers zelf worden verricht.

Mars ch in Zeeland
een week uitgesteld
Wegens bijzondere

omstandigheden Is
de afstandmursch welke op Zaterdag 28
Juni 1841 om 3 uur te Goes zou gehouden
worden uitgesteld tot Zaterdag 5 Juli 1941
cm 3 uur.
Alle bepalingen dezen marsen betreffende blijven van kracht.

•••"

HEFFING BIJ ELKE LEVERING
VAN GOEDEREN

Italiaansch

In het verordeningenblad Is thans
rilgekondigd een besluit van den secretaris-generaal van het departement van
Financiën, houdende een wijziging en
aanvulling van het besluit op de omzetbelasting 1040. welke met
ingang van
1 Juli In werking treedt.

ten gereed.

De belangrijkste wijziging is het vervallen van de vrijstelling voor grondstoffen, hetgeen tot gevolg heeft, dat
het vroeger hier geldende stelsel van
eenmalige heffing van omzetbelasting
thans geheel is vervallen en over de gehccle lijn vervangen door een meeimalige heffing bij elke levering van alle
goederen. Zoowel de tabel van vrijgestelde grondstoffen als de mogelijkheid
van het belrekken van grondstoffen op
bestelorder is mitsdien vervallen.
In
verband daarmee is het algemeene percentage van heffing* varf twee en een
half tot twee verlaagd. Verder is de mogelijkheid geopend om in meer gevallen
dan tot dusverre de verdubbeling van
het tarief van de belasting, geldende bij
aflevering door den fabrikant rechtstreeks aan den consument, achterwege

BINNENLANDSCHE VRAAG
IS GROOTER
Bij de beoordeoling van de groentenplij7.cn in het algemeen behoort in nanmerking te worden genomen, dnt de
hinnenland.-iche vraag naar groenten
veel grootcr is dan in normalen tijd. als
gevolg van
dat
aardappelen en m slechts in beperkte
mate beschikbaar zijn. Naar groenten
nis rndijs en tomaten is veel meer vraag
dan gewoonlijk, omdat m n die als
broodbelegging wense'-t te gebruiken,
nu men zich de gewone broodbeleggingen, a's kaas en worst slechts in beperkte mate kan aanschaffen het feit,
dat men er meer toe 'overgaat, sla en
komkommer bij de boterham te eten,
vergroot voorts de vraag naar deze
groenten.
n

te laten.

In het algemeen kan worden verklaard,
dat er dit jaar naar schal tjng voor twintig tot dertig procent n-epr aan groenten
is geteeld dan het vorig jaar. Maar het
grootste deel dezer groenten is nog niet
voor verbruik ger-ed. De innerlijke overgangstijd, welke elk jaar met zich brengt,
namelijk de periode, gednreniV' welke de
oude groenten op zijn en de nieuwe groenten nog niet in voldoende mate • kunnen
worden aangevoerd, is dit jaar later en
langer dan a"dere jaren. l>n troont voor
het publiek Is het dus, dnt na dezen tyd
weer een andere tijd komt.

Voorts heeft de omschrijving van de begrippen groothandelaar en kleinhandelaar
wijziging öndcrijaan. Voortaan is niet
slechts een groothandelslevering de levering van handelswaren aan een handelaar
en de levering van grondstoffen aan een
fabrikant, doch ook de levering van grondstoffen aan een fabrikant, doch ook <le
levering aan ondernemers van bedrijfsmiddelen, als machines, vervoermiddelen
enz., van Jiulpstoffen. als steenkolen, olie
enz., van verpakkingsmiddelen, van reclamemiddelen. van kantoorbehoeften, van

Weermachtsbericnt
TOBROEK BESTOOKT
ROME, 27 Juni (Sttefani). r- Het 337ste
communiqué van het Italiaansche hoofd-

kwartier luidt:

„In Noord-Afrika blijven de bommen
werpers der spilmogendheden de stellingen en ravitailleeringsinstallaties van de
vesting Tobroek bestoken. Jagers heb
ben gemotoriseerde strijdmiddelen en •
kampementen in de omgeving van Sidi
el Earrani met machinegeweien beschoten. Een Hurricane werd »neerge-

haald.
In OosJ-Afrika

zijn pogingen van den
vijand, om over de rivier de Didessa in

het gebied van Galla en Sidamo te trek-

ken, verijdeld".

r

NAAR

OORZAKEN VAN „ZWEET”-VOETBAL
(Van onzen voetbalmedewerker)

Reeds Jaren achtereen zijn we gewend,
dat het ■ voetbalseizoen vrijwel zonder
onderbreking van begin September tot
eind Augustus van het volgend Jaar
duurt. Nu het bestuur van de N.V.B, besloten heeft de competitie 1941—1942 op
den eersten Zondag In September te doen
aanvangen, zal het er ook in het komende
jaar wel weer zoo gaan uitzien, dat men
den zomer van 1942 door voetbalt terwijl
reeds de zomer van dit Jaar voor de zomersporten nauwelijks plaats biedt.
Immers de vele tournoolen,
die vele
commissies en vereènlgingcn meenen te
moeten organiseeren, zullen nu in Aug.
1941 verwerkt moeten worden, wil men in
begin September met de competitie kunnen beginnen. Daarnaast heeft de ervaring geleerd, dat door de kampioenschapscompetitie en wedstrijden voor
promotie en degradatie ook hei einde van
het seizoen dichter bij September dan bij
Augustus ligt.
Voor dit „zwecf'voetbal
zijn twee oorzaken aan te wijzen n.1.:
1. het gebrek aan hardheid bij de spelers en
2. de fjnanr.ieele belangen van de clubs,
bonden enz.
Deze beide oorzaken zijn uiteindelijk
tot de financleele belangen als grondslag
temg te brengen.
De vereenigingen en bonden zitten op
hooge kosten door een dikwijls onnoodig
opgeschroefde accomodatie. Wij denken
bijv. aan den waanzin die geleid heeft
tot het bouwen van het Feljenoord-stadion. De resultaten van de exploitatie zijn
zoo algemeen bekend droevig dat een
faillissement regelmatig tot de groote
waarschijnlijkheden behoort.
Uitsluitend grootheidswaanzin
in een
periode v?.n goed voetbal van Feijcnoord
en Rottcrdamsche naijver op het Olympisch Stadion te Amsterdam konden tot
het bouwen van dit leelijke en onvolledige
stadion leiden.
Het is dus voor de organisatoren van
belang, dat iedere gespeelde wedstrijd een
maximum aantal toeschouwers oplevert

VOETBALPROGRAMMA
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„NATIONAAL"
tegen
HOOFDVERTEGENWOORDIGERS
GEVRAAGD
DE HEEMSTRAAT 215
TELEFOON 334642
—

behoorlijke
—

belooninj
'S-GRAVENHAGE

VAN HET JOURNALISTIEKE
SLAGVELD „Stdlin,
het KremDE PERS OVER DEN STRIJD TEGEN
HET COMMUNISME
De pers reageert in hoofdartikelen op
de laatste ontwikkeling der buitenlandsch-poiitieke situatie en bespreekt
den strijd van Duitschland tegen het
bolsjewisme, Zoo schrijft de R.K. Leidsche Courant 0.a.:
betrokken.
Er kan niet één katholiek zijn. die
in dezen wereld-oorlog de overwin,
ning zou wenschen van flus/and
dat wil praclisch zeggen.'van het com—

munisme!

Domheid, onnadenkendheid en oppervlakkigheid kunnen tot dwaze din-

gen leiden, maar zoo dwaas, dat hij
tegelijkertijd èn katholiek èn voorstander van het communisme meent
te kunnen ziy'n, is beslist niet één onzer!
Maar nief alléén de katholieken,
niet alléén de christenen, allen, die
de natuurlijke rechten van individu
en gemeenschap willen erkend en be-

schermd zien, zullen in dezen wereld
oorlog onmogelijk de overwinning
kunnen toewenschen aan het commu

nistlsch Rusland. En met de bewering
van Ir. Mussert, dat het communia'isch Rusland nimmer een veilige
Oostgrens kan zijn van het nieuwe
Europa, zal ook ieder niet-N.S.B.'et
volkomen Instemmen."

De eveneens R.K. Nieuwe Haorloni
iche Crt. schrijft: onder den titel „Rus
land in den oorlog" o.a. hst volgende;

de dictator van
lin, de- ziel van de Komintern, de
ijveraar voor 'n bolsjewistische wereldrevolutie, de opzweeper van de
propaganda en de actie der godloo-

scheen zonder noemenswaardigen slag of stoof uif de sifuafie in
Europa slechfs voordeden fe behazen,

len.

Thans echter, nu Duitschland
de Sovjet-Unie en haar machthebbers den strijd heelt aangebonden
zal het godlooze communisme in eigen
huis en aan den lijve het geweld en
de macht van het militair technisch
oorlogsapparaat, dat slechts overwinningen heeft geboekt, ondervinden.
Zij oogsten, wat zij gezaaid hebben."
met

BEHARTIGENSWAARDIGE
WOORDEN

De plaatsvervangend leider der N.5.8.,
kam. C. van Geelkerken, heeft onlangs
een artikel in de Deutsche Zeitung geschreven waarin hij o.a. de volgend*
behartigenswaardige opmerking maakt:

Het is de verdienste van Musserf,
dat hij de eeniq juiste Nederlandsen»

politiek heelt aangewezen, een politiek, die paste bij de positie van het
Nederlandsche koloniale rijk zoowel
als bij de Europeesche verbondenheid, die hem van den aanvang van
zijn strijd heelt voor oogen gestaan
Hij bezwoer de Nederlandsche regeering reeds in het jaar 1936, da/ Jief de
taak van Nedeiland zou behooren ie
zijn te trachten de brug te vormen
waarover Duitschland en Engeland
elkaar zouden Jcunnon onfmoefen
Wij, Nederlandsche na/ionaaJ-socia
listan weten, dat het nimmer Hitlers
wensch is geweest in oorlog te Jcomer:
met Engeland. Het is Engeland, dat

het

volgende

bericht van den N.V.8.:
Het is het bestuur van den N.V.B, bekend geworden, dat er, ook tot de onder•

-

zich door zijn historische traagheid èn
door den machtigen invloed der Joden, die zich door hun heerschzuchf
immer tegen elk volksch ontwaken
verzetten, van zijn Europeesche roeping niet bewust is kunnen worden,
dat de schuld draagt aan dezen oorlog. Het bleel volharden in zijn tragische vergissing, te meenen, dat een
bodemarm eiland het zich ■op den
duur veroorloven kan
siechfs «leunende op een vioof, zich (egen de natuurlijke orde te keeren, wanneer zijn
naaste buren, waarmede het naar den
bloede verwant is, en waarmede het
onmisbare economische betrekkingen
moet onderhouden, niet meer in

afdeelingen, toegelaten vereenigingen lijn,
die hare spelers laten oefenen onder leiding van een lid ecner andere vereeniging.
Aangezien een dergelijke training, zelts
indien deze geheel belangeloos geschiedt,
in strijd is met de door het bondsbestuur
genomen maatregelen tegen het optreden als trainer door actieve spelers, worden de betrokken vereenigingen en spelers,
die als leider fungeeren, ernstig aangeraden aan deze training onverwijld een
einde te maken. De vereeniging, die bedoelde maatregelen niet in acht neemt,
wordt beboet met tenminste fso.—, terwijl de speler, die zich aan de overtreding
schuldig maakt, als speler, wordt afgevoerd en eerst na één jaar wederom gerechtigd zal zijn aan wedstrijden deel te
nemen.

—

knechtschap willen leven.
Voor iedereen, die den zin van dezen oorlog heelt herkend, voor ieder,

die dieper schouwt en begrepen
heeit, dat de strijd er niet slechts een
is tusschen Duitschland en Engeland.
zoomin als er in wezen een oorlog is
geweest tusschen Duitschland en Nederland, maar dat wij in teite midden
in de warreling zitten als gevolg van
de botsing van twee werelden, de
Joodsche en de volksche, voor die
genen is het duidelijk waarom de
N.S.B, zoo positiel heelt gekozen.
Voor hen is het duidelijk waarom de
N.S.B, in Lunteren 1940 openlijk te
kennen gal, dat Duitschland onze
vijand niet kan zijn, zoomin als Engeland onze bondgenoot. Sedert 1931
strijdende voor de nieuwe oide be
schouwt de N.S.B, het als haar dwingende plicht het Tiederlandsche volk
de oogen te openen voor de Europee
sche so/idarifeif, voor hef Germaansche bewustzijn, den Germaanschen

levenswil en de volksche taak der
Nederlanden hun waardig aandeel te
leveren bij het lotsverbonden samen
marcheeren der Germaansche volken
De N.S.B, heelt gekozen en het Nederlandsche volk zal straks hetzelfde
kiezen.

Want ons volk wil leven en niet
met de loodsche wereld ondergaan

Geen bedrijfswedstrijden
buiten eigen club zonder
toestemming N.V.B.
Zooals reeds door de N.V.B, was bekend
gemaakt, mogen spelers die in den N.V.B,
voetballen, niet zonder zijn toestemming

In

bedrijfswedstrijden
uitkomen. De
de volgende uiteenzetting:
Voortdurend komen er klachten van
vereenigingen, dat haar leden uitkomen
In wedstrijden van fabrieks- of bedrij f selftallen, zonder dat zij daarvoor van hun
bestuur toestemming
hebben gekregen.
Deze spelers zijn in overtreding.
In het a\;emeen nWgen competities en
wedstrijden tusschen voetbalelftallen uitsluitend en alleen gehouden worden onder de auspiciën van den N.V.8., dat wil
dus zeggen, dat óf de N.V.B, óf de. betreffende ondcrafdecling daarvoor toestemming heeft gegeven. Het mag dus niet
meer voorkomen,
dat bedrijfs-elftallen
voetbalwedstrijden houden, welke niet In
overleg met den N.V.B,
zijn georganiseerd.
Voor wedstrijden, waarvoor geen toestemming Is verleend, mogen de tot den
N.V.B, toegelaten vereenigingen onder geen
voorwaarde haar terreinen beschikbaar
stellen. Spelers van de tot den N.V.B, toegelaten vereenigingen mogen aan deze niet
geautoriseerde wedstrijden niet deelnemen.
Scheidsrechters van don N.V.B, en van de
onderafdeellngen, bondsofficials en In het
plgemeen zij, dl? lid zijn vai den N.V.B,
moeen nan deze wedstrijder, hun medewerking niet verleenen.
Wil een fabriek of een bedrijf e'en demonstratie «even op sportgebied met zijn
arbeiders of wenscht men in onderling fabrieks- of bedrijfsvrrband wedstrijden te
organlseercn, wnarnrui dus geen personeel
van een andere fabriek of van een ander
Sportkroniek bevat

teneinde de flnancleele zijde van de zaak

te dienen.

Een terrein dat hard of glad Is wordt
al spoedig afgekeurd en als het flink regent wordt de woistrljd ook afgelast.
Het mag geen verwondering wekken,
dat onze voetballers onder deze omstandigheden mooi weer spelers worden zonidee, eenige hai-dheid. Wanneer wij hier de
toestanden tegenoverstellen
Engclsche
dan zien we dat daar veel minder wedstreden worden afgelast en een grootere
competitie van minstens 22 wedstrijden
in korter bestek wordt afgewerkt dan
hier een kleinere competitie.
.':
t\l
3 tegenwerpen, dat in Engeland beroepsvoetbal bestaat en men hier
uitsluitend voor zijn genoegen speelt.
Aangenomen dat dit laatste waar is
uitlatingen van bekende
Ntderlandsthe elftalspelers wijzen wel eens in een
dan vragen wij ons af
andere richting
of het dan noodig is voor dit genocglijkheidsvoetbal zulke massale stadions te
bouwen.
De
en
lichamelijke
weerbaarheid
paraatheid van ons volk wordten beter gediend door sportbeoefening, dan door net
al rookend aanschouwen van andermans
sportbeoefening.
Dat een bestuur van een grooten bond
als de N.V.B, dit lichamelijk belang van
ons volk niet inziet is
jammer, doch
schünt ongeneeslijk. Immers een gesloten
voetbalseizoen biedt tal van anderen
sporten, die meer beoefenaars trekken
dan kijkers, gelegenheid tot ontwikkeling te komen en zoo de lichamelijke
paraatheid van ons volk te dienen. Wanneer dit bestuur niet bij machte is het
voetbalseizoen te beperken in. een tijdsbestek van half September tot begin,
uiterlijk half Mei, dan ligt hier een taak
voor de drie mannen van de sportcommissie.
Het zomerseizoen 1911 is reeds grootendeels verknoeid, laat de commissie
met haar ruime bevoegdheden zorgen
dat niet het seizoen 1942 eveneons verknoeid wordt door een stelletje onverbeterlijke voetbalfinanciers.
\

on

—

—

bedrijf deelneemt, dan bestaat daartegen
natuurlijk geen bezwaar.
Voor dergelijke demonstraties of wedstrijden mogen de tot den N.V.B, toegelaten
vereenigingen haar terreinen wel beschikbaar stellen en mogen N.V.8.-scheidsrechters wel hun medewerking verleenen.
Zoodra wanneen het personeel van een
fabriek of bedrijf zi;h wil gaan meten met
het personeel van een andere fabriek of
een ander br-drijf, moet dit worden gesanctioneerd of gereglementeerd door den
N.V.B.

Boksen

andere clubs

vraagt een verzekering voor vrij dokter
apotheek
en/of
operatie en bij k kosten. OOK VOOR
ziekenhuisverpl.
ongevallen
bedrijf
ziekte
brand
Inbraak
molest
leven
begrafenis en alle andere VERZEKERINGEN

(Zomermaand]

Vroegere sluiting voetbalseizoen
noodzakelijk
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SPORT EN SPEL

man van de daad....

„flusiand is in den wereld-oorlog

Sollicitanten naar

Ken verdere belangrijke wijziging heeft
betrekking op landbouw- en vcetccltpro-

diende haar als bloklelder. groepsleider,
plaatsvervangend klingleider, distrlctsvormingslelcier en secretaris vanden Raad
vnn discipline.

Er .wordt'geklaagd, dat de pry'zen van
groenten als radijs, spinazie en sla soms
plotseling strjgen. De prn'sschommclingcn
van dergelijke groenten zijn echter goed-

liet

De Rljkscommlssails voor de bezette
Nedcrlandsche gebieden, dr. Seyss-Inquart
heeft kam. C. den Besten, advocaat en
procureur te Utrecht, benoemd tot burge-

nummer 6576, als lid der Beweging. Hij

AANVOER

deels

materialen, welke bij het verrichten van

.Juli

WISSELINGEN IN DEN

aanvoer,

Kam. C. den Besten benoemd
tot burgemeester van
Apeldoorn

meester van Apeldoorn,
ter vervanging
van jhr. dr. Quarles van Ufford, die op
pensioen gesteld Is.
Kam. Den Besten Is op 21 September
lï!91 geboren te Minnertsga. HIJ werd In

langer dan vorige jaren

en

Zaterdag 28

Luc van Dam Europeesch

kampioenscandidaat
Naar wij vernemen heeft Luc van Dam,
Nederlands beste 'mtddengewicht.bok.ser,
zich aangemeld voor een titelgevecht om
het Europeesch kampioenschap in het
middengewicht. Oorspronkelijk was het
de bedoeling, dat de Duitscher Bcsselmann en de Italiaan Cassadei elkaar voor
dezen titel zouden ontmoeten. Aangezien
laatstgenoemde zich echter door een ernstige zi?kte heeft moeten terugtrekken,
bestaat de kans, dat Luc van Dam zijn
plaats zal Innemen.
LUC VAN DAM OP DEN
GOEDEN WEG
Luc van Dam heeft te Brussel tegen -Al
Baker een voortreffelijk figuur gemaakt
en wist zich met één slag aldaar populair
te maken. Hij sloeg den Belg in de 6e
ronde voor 7 tollen neer en het was zeker
alleen gebrek aan ringroutine, welke hem
belette op dat moment door te zetten en
een overtuigende zege te boeken. In plaats
daarvan kreeg Baker gelegenheid op zijn
verhaal te komen en gaandeweg zijn
puntenachterstand In te loopen. De
match-nul-besllssing werd door een groot
deel. van het publiek niet goedgekeurd.
Het was te zeer onder den indnik van dat
neerslaan van Baker. Wij houden het er
voor, dat de beslissing juist was. een beslissing welke Luc van Dam op den voorgrond bvenct.

•

Zwemmen

Zomercompetitie Waterpolo
Zondag, 29 dezer, zal In de overdekte
zwem- en badlnrirhtlns aan de Maurltskade te 's-Gravehhage gespeeld worden
voor de hoofdklasse van de zomercompetiti» van den N.Z.B de waterpolowedstrljd
tusschen de eerste zeventallen der Hanpsche Zwem- en Poloclub en der Rotterdamsche Zwemclub.

APPELSTROOP

\

(adv.)
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HET NATIONALE DAGBLAD
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STÜCADOORSBEDRIJF
IE

DIVERSEN

.
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DEN HAAG
Hotel, Café-Restaurant
Aanbev., J. IN T VELD
BRISTOL
Tel. 4480
tel. 110603
Stationsweg 46
Dubbeldam
Logies met prima ontbjjt
van af f 2.—•
Prima Diner vanaf f 1.25
Inlichtingen ever deze rubriek btj Advertentie-af deeling Koffie, thee, melk 15 cent.
Helneken's-, Amstel- en
Het Nationale Dagblad
Postbus I
of
Leiden
3 Hoefjjzer Bieren
Kaan
Ja«.
Soerystraat 25 e Rotterdam Telefoon 49551
20 cent per groet glas
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-
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Betel-Café
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AARDAPPELEN-, GROENTEN. RN
FRUIT-EXPORT buut Duitaekland

Wm

GEEST6RUGWEG 22

IMm

TEL. HAAG 118648-41 tl 88

■V

EN DELFT 12 53
Telegramadrea:
MBROtmroa Ruswug
-

Dag blad

OEUTSCHE WIRTSCHAFT

reclame

é

z..».

Is

Geheel ingericht volgen» origineel»

niet

Hoff&Co's
Telegr. a4r. Hett

-

PLAATSTEEN
:. :

—

W. P. Dalm

•

Orwaten-

en

"'

Rerabrandtpleta 35, ;
Tel. 37167 Amsterdam
ALMELO BOVENZAAL BESCHIKBAAR
reor Terg aderingen

MARKT

Aanbev, TH. t. a. BELDT Speciaal adres

?oor

reizigers

—

'"""

Apart*

Zonde» goede getuigschriften onneodig te
reflecteeren

nier <M cL

»

HET TREFPUNT CAFÉ
raa N.5.8.-eri ii bij
Brediusweg
K. SEIJERLING

bovenzaal

V.S. t 3.50 per d»t
Aanb. J. v. d. Spek, Soerenschewei 152, Tel. 316«.

Wehrmachtverkehr
W. A. Lokaal

Telefoon 31188

Hotel, Café i/ip

Restaurant

"»
Trefpunt N.S.B.er*
Bezoekt Café-Restanrant
„DE NIEUWE VEEMARKT' HEDEN CV MORGEN
APELDOORN
MARKT IS
Eenvoudig
Degelijk
Croeselaan 91
Goed
Tel. 14484 sptrede» va n het
UTRECHT
ZIGEUNER DUO TOTH
ANTON KIF-

4

—

-

—

-

ONZE AGENTSCHAPPEN
ZIJN TELEFONISCH
AANGESLOTEN ONDER

RECLAME-AANBIEDING
o» kettelllnsen

vanaf f I (loten altfnnlut)
* kerttai twlmbll
GecamenUJk koopen Ii du ook mw «miImII
rara (io amt)- koffiesurrogaat po et) per tiumu
DunavmcvßUß artikelen

»•

BON 56
1

■;

MenT» et
tfiittlp*. m TaM.
Met
10 es 18 et
iMINIw
*•"

Lavendeluop

•

lehoensmeer,

«-«t
lUiroom <kaaeterOme) II et

<4

rmaken)

loepcroent**
Botellne (vermeerdert

p.

(tak

Zeemiponien p. ttok

-

DWMM «tMt»t
Vlapoeden

Handwaiehxoep f. I.
Waiehpoeder, H* fr.

t deee

(iw.)
:ioeetpaplor, J reilt»
!«., ophanicart. TM T.
ld., Navulpakjee Wt.
Wlnterhulploten .

Uet

«Het

40 M.
Uet
II et
41 et

ME

M«t
Met
II et
UM.
Met

BREDA

|H2a«n3E

Het Nationale Dasblal
Het radio-programma
ZONDAG 29

—
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■ea

PKi
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J OH. DE WA A RD'S
■EERENMODEMAOAEUNEM

..

UIDEN
TELEFOON 4 054 en MM
'
Wu de Mrrte iwarte hemden adverteerder la Teva.
ÜM

—

VALKENBOSOHLAAK 71
'1-ORATINHiOK
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.
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No.
No.
No.
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—No.
_

—

—

_

—

—
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ZANDVOORT

—_

ZUIDBROEK
•

12591
232
4914
3182
45071
97
802
81
380
539
258
26731
61
3267
41132

3091
2892
32
11433
3600
271
2982
6430
2870
45
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Viert allen mee
ons jubilee!

9
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I I}uiil939'l Jutimi fl
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buitenlandsche

en binnenlandsrhe spoorblljetten,

n-eek/maand-trajectkaarten, maanf-abonnementen, ent.

-

TUINARCHITECTUUR

Opgericht 1880

I

—

I

'■■

No.
No.

—

IJMUIDEN

LAAN VAN MEERDERVOORT 24
,-.!■■■■■

—

TENLO

~

No.
No.

—

—

VOORSCHOTEN
WASSENAAR

N.Y. v.h. Firma G. Y.d.Stam Azn.

BOOMKWEEKERIJEN

—

UTRECHT

•

No.
No.

—

SNEEK
BT. ANNALAND

Laagland, van Hengel & Co.
4> TELEFOON ItWM

—

l

TELEFOON 83, 231, 285
AANLEG VAN VILLATBINEN EN PARKEN
VRAAOT TEEKBNINO BV BEGROOTINQ

DEN HAAG

—

HOORN
LOCHEM
MIDDELBURG
NDIUWSTADT
NIJMEGEN
NOORDWIJK
ROERMOND
ROTTERDAM
ROEENDAAL

_

No.
No.
No.

—

HOENSBROEK

il

N0.*33095S

—

HOEK VAN HOLLAND

Alkmaarsche Rijwielcentrale

.

REISBUREAU

No.

—

\w

100140

Alle wegconstructies

—

—

HILLEGERSBERO

7. B. ACKERMANN, Tel. 4MS, ALKMAAR, Rldderstraat 8-8

Uitvoering te*

—

HARDERWIJK
HEERLEN
HENGELO (Ot.)

—..

N.V. BRUSSE, TEEÜW & Co.
we gen bouwmaatschappij

No.
No.
No.
No.
No.

_

—

DEN HAAG
HAARLEM

GIRO 120551

—

—

(Hoek yan Holland)

ZWARTE HEMDEN
o.» 0 en

2370
462
255
879
478
4751
2708
87

No.
No.

—

ECHT (L.)
ENSCHEDE
GOBINCHEM
'S-GRAVENZANDE

aupw^^^^^^ia

—

Popelln f 4.M, Mme, „Kerko"-k waUtelt f 7J5, te alt, eeUi ie
grootite maten voorradig. Damei bloneei
Kerke kwaliteit f tM
Prima koppel» f 4.50, Zwarte dan» f
f 1.25, In i(|de krenkl.|g
TrlJ f
en f Z.25. Voor overhem den te tenden 20, voor blouee 11
en voor du 1 punt Voor den handel alleen op coupures.

:',■•

DELFT

—

—

—No. 1431
No. 25450

DOEIÏNCHEM

boterraattoen met 1M %) M et
Oreert vanaf I L— franco
Reraboari 11 et eenval
WINKELIER! 0.8. GROOT-AFNEMER! RUIME KORIXNOI
Oir* «1111
k OENSTRA
Burejüuj» IT
APELDOORN

«298
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B-888888V8.8888888.1888V88888.888818.888-888.

*iilßiWi

18» I 't'»*

•

11.00 Molto

Orgelconcert

Cantabile.

Declamatie). 12.00 Cello
met pianobegeleiding en gramofoonmu(11.25-11.45

JUNI

HILVERSUM I. 415,5 m.

—

CASTRICUM

algemeen distributie-

8.00 Gewijde muziek (gr. pi.). BJO 8.N.0.:
8.45 Gramofoonmuziek.
10.00 Uitzending voorbereid door de Christ.
Radio SUchting:
Kerkdienst (10.00);
b. Zang met orgelbegeleiding (11.40). 12.00
Omroeporkest. 12.45 8JN.0.: Nieuws- en
economische berichten. 1.00 Nederlandsen
Verbond voor Bibbekunde: lets over de
oude archieven. I.IS Zang met pianobegeleiding. 2.00 Amusementsorkest en soliste.
2.45 Herdenking van den tocht naar Chat.
tam in 1667. 2.80 Gevarieerd middagprogramma. 5.30 Voor de jeugd. 6.00 Gramofoonmuzlek. 6.15 Reportage. 8.30 Gramofoonmuziek. 6.50 Toonkunstkoor Amsterdam, Concertgebouworkest en solisten
(opn.). 8.00 8.N.0.: Nieuwsberichten. 8.15
Spiegel van den dag. 8.30 Omroeporkest.
9.30 Berichten (Engelsch).
0.45 8.N.0.:
Nieuwsberichten. 10.00 8.N.0.: Engelsche
uitzending (tot 10.15).

Nieuwsberichten.

':

t

.

een rantsoen

Abonneert U op

S

Kofflwnn«fm«t, Wp. Mrt.
Het
rhMrarrocut, IN p,

No.

—

Juli)

■-,

.-

AMERSFOORT
AMSTERDAM
ARNHEM

1

SUIKER:

SCHOONEWALD,

-

Vierambachtgtr. 122

(tjn.

vleeschwaren per twee bonnen.

Telef. 4525 Bussum

Café „De TOREN"

BON 38 algemeen distributiebonboekje (t.m. 3 Augustus)
150 gram toiletzeep (nieuwe samenstelling) of 120 gram huishoudzeep of 200 gram zachte
zeep (oude samenstelling) of
150 gram zachte zeep (nieuwe
samenstelling) of 300 gram
zachte zeeppasta of 250 gram
zeeppoeder of 600 gram waschpoeder.

vleeschkaart (t.m. 1
Juli) 100 gram vleesch of één
rantsoen vleeschwaren per twee
bonnen.
BON 29 „worst, vleeschwaren"

water. PrlJi

12

BON K textlelkaart (van 1 Mei
t.m. 21 Augustus) 60 gram
scheerzeep of een tube scheercrême of een-pot scbeercréme.

BON 29

(«leten te midden iu btxch en
onm. bij natuurbad, w. en k. *tr.

~

lEEP:

VLEESCHWAREN:

APELDOORN.

CENTRAL

Briaram aai afschrift getuigschriften en gtb. datum te
richten aan: H. F. uyleman, Ruysdaelatr. S, Alphen a/d RUn

..„..

.

voor gezelschappen t

ROTTERDAM

Adverteeren
is de beste
reclame

II et
70 et.

Ut «N BIEREN
«*4* a al** (•veaachtl

PENSION

Goede draaiers, bankwerkers,
fljnmechanikers, fraisers, slijpen

TM M<t> korlekt wordt

-,

—

CWVIUAOD VOOR DÜITBKSBLAND:

lift et.

.

bijeenkomsten

en

■

Telefoon 42810
Telegramadres: DALM
UD AORARIBOH FRONT
frult-eiport naar Duitscbiand

~,l

-■

BON 46 algemeen distributie250
bonboekje (t.m. 20 Juli)
gram koffiesurrogaat of 40 gr.
thee per bon.

BON 99 algemeen distributlebonbockje (t.m. 6 Juli) een el
per bon.
BON 69 en 79 algemeen dlstrlbutiebonboekje
<tm. 13 Juli)
100 gram kaas per bon. Bonnen blijven geldig t.m. 27 Juli.
BON 89 algemeen distributiebonboekje (t.m. 8 Juli) een el
per bon.

Div. Plombièr*s 2 5et.

„TRIP"

CAFÉ

............

Warme tchoteU vaaaf
Kom* en the* UW et.

'

\

/

REST.

—

DE BOER

Werkbrce«tt t.U ntlii
Modern laiirleki

ROTTERDAM

Postbus 250

CAFÉ

DEZE RUBRIEK

:

/lil

/Ii BV

�

Nieuwbouw en reparatie Tan
alle «oorten VAARTUIGEN

—

j

A

FRONT

WEST-ORAFTDIJK

HOTEL

'

AGRARISCH

Schetpiwerf Voorwaarts

Belegde broodje!
Otter** ilutiH

BON 64 algemeen distributiebonboekje (t.m. 10 Augustus)
100 gram vermicelli of macaroni of spaghetti.
BON 55 algemeen distributiebonboekje (t.m. 10 Augustus)
100 gram malzena of sago of
aardappelmeel of een hoeveelheid puddingpoeder.
BON 43 algemeen distributiebonboekje (t.m. 13 Juli) 250
gram rijst of rijstemeel, rljstebloem, rljstgrles of gruttemeel.

KOFFIE EN THEE

BON 68 en 18 algemeen dUtrlbutlebonboekje (tjn. 29 Juni)
100 gram kaas per bon. Bonnen
blijven geldig t.m. 13 Juli.

KALVERSTRAAT 110

:

NEDERL.

LID

IN

Groenten- en Pmlthandel
KRUININGEN
TELEFOON 41
keiast ilch met Inkoop veer Exporteurs en
Wnnenl. Grossiers op de Zeeuwsehe Veilingen
—

KAAS EN EIEREN:

18(11

AMSTERDAM

ADVERTENTIE

•
,

.

-

RESTAURANT
„CITO"

!

6

BON 23 melkkaart (t.m. 6 Juli)
XV* liter per bon.

Hotel-Caf f-Restaurant

Vervangen

Rrjswtjk

TEL.

-

(t.m.

MELK

Overschieeehestraat 7*

bin-

Goede eenvoudige schotels tegen billijken prijs
BEZOEKT DIT CENTRUM VAM GEZELLIGHEID

RIJSWIJK (Z.-H.)
-

DuJUcbe

grutten.

BON 57 algemeen distributiebonboekje (t.m. • Juli) 500
gram peulvruchten.

SCHIEDAM
Samenkomst N.5.8.-»rs, W.A.

neahulsstlJL

te

GROENTEN- IN FRUIT-EXPORT M.P.

O. J. DEK

fr.Waömu*.

Èitf.

BON 45 algemeen distributiebonboekje (t.m. 10 Augustus)
250 gram gort of gortmout of

PEULVRUCHTEN

J. ROMEIN

....

TeL Haag llff»

01 aardappelen
Juli) 2 kg. per bon.
BON

.

RIJSWIJK Z-H.

1

•

AARDAPPELEN

Prima dranken
Matige prijzen
Zaal dlsponlbel voor
vergaderingen en partijen
Tel. 4293 H. GELDERBLOM

ii

bonboekje (t.m. 10 Augustus)
250 gram havermout of havervlokken of haverbloem of aardappelmeelvlokken of gort of
gortmout of grutten.

,

PORT VAN CLEVE"
poststraat 56 (bij het Station)

i

Crtbr. Th.

TILBURG

!

„DIE

'

&

Het gehttle j*mr geopend!

—

Rotterdam

Ii

'

Tal. 44399
grossvbrband

Tti«g»attadr*i

•xportondtmmmlngtn
naar DUITSCHLAND
'

183

BON 44 algemeen distributie-

BON
a bloemkaart
18
Juli) 36 gram tarwebloem, tarwemeel, roggebloem, roggemeel, of celfrljzend bakmeel of
of 50 gram brood of een half
rantsoen gebak.
BON 23 broodkaart (t.m. 6 Juli)
200 gram brood of twee raat«oenen gebak per bon.

,

*•«*

PrtYé-Mrej: Straatweg

■

.

42417

1 kg.

GRUTTERSWAREN:

(tjn.

—

en

8 Juli)

suiker.

BROOD EN BLOEM:

—

(t.m.

bonboekje

BON 22 en tl boterkaart (tja.
1« Juli) 260 fram boter.
BON 22 en 23 vetlc**rt (t.m.
10 Juli) 250 tram boter.

VALKENBURG (L.)
HOTEL „BEUEVUE"
IM WEISSEN RSSSL
45 kamers
W. en k. «tr.
water
Cenlr. verwarming
Ta. 2116

41

-

BOTER RN VET:

-

HILLEGERSBERG
EMMALAAN
TKLEFOON 44467

Welke bon is geldig?

.

fruit-exporthuis

■';■•,■

DISTRIBUTIE

«**

SCHUT!
Groenten en

Wlir

Zaterdag 28 Juni 7947 (Zomermaand!
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HILVERSUM 11. 301,5 m.

8.00 Gramofoonmuziek. 8.30 8.N.0.:
Nieuwsberichten. 8.45 Gramofoonmuziek.
9.00 Uitzending voorbereid door het Vrijzinnig Protestantsch Kerkcomité: a. Studio-vroegdienst (9.00); b. Voor de kinde-

ren (9.30). 10.00 Gevarieerd programma.
12.00 Cyclus „Eens Chrlsten's reize naar
de Eeuwigheid in dezen tijd" (opn.) (uitzending voorbereid door de Christelijke
Radio Stichting). 12.15 Bach-canUte. 12.35
Gramofoonmuzlek. 12.45 8.N.0.: Nleuwsen economische berichten. 1.00 MusiQUette.
1.35 Gramofoonmuziek. 2.00 Causerie „U en
de muziek". 2.15 Gramofoonmuziek. 2.30
Residentie-orkest, solist en gramofoonmuzlek. 4.00 Wijdingswoord (uitzending voor.
bereid door de Christelijke Radio Stichting). 5.30 Sportuitslagen A.N.P. 5.35 Musette-orkest „Les Oars de Paris" en soliste. 6.00 Declamatie. 6.10 Klaas v*n Beeck
en öjn orkest. 6.45 Sport van den dag. 7.10
Cabaretprogramma. 8.00 8.N.0.: Nieuwsberichten. 8.15 „Bastiaan en Bastlane", opera.
9.25 Radiotooneel. 9.45 8.N.0.: Nieuwsberichten. 10.00—10.15 „Bij de knorhanen en
bij de beesten. Bent u vanmiddag prettig
uitgeweest?".

MAANDAG 30 JUNI
HILVERSUM I, 415.5 m.

6.45 Gramofoonmuziek. 6.60 OchtendGramofoonmuziek. 7.45
Ochtendgymnastiek. 8.00 BNO; Nieuwsberichten. 8.15 Dagopening (Voorbereid
door het Vrijzinnig Protestantsch Kerkcomité). 8.25 Gewijde muziek (gr. pi.).
8.40 Gramnfoonitiuziok. 9.15 Voor
dr
huisvrouw. 9.20 Gramofoonmuriek. 10.40

ziek. 12.40 Almanak. 12.45 BNO: Nieuwsen economische berichten.
1.00 Kanovoordracht. 1.30 Gramofoonmuziek. 2.00
Ensemble Amende. 2.40 Gramofoonmuriek. 3.00 Voor de vrouw. 3.45 Gramofoonmuziek. 4.45 Voor de jeugd. 5.15
BNO: Nieuws-, economische- en- beursberichten. 5.30 Omroeporkest en soliste.
6.30 Russisch orkest „Slawa" en solisten.
7.00 BNO: Economische vragen van den
dag. 7.15 Voor de kleuters. 7.25 Gramofoonmuziek. 7.30 Politiek weekpraatje.
7.45 Gramofoonmuziek. 8.00 BNO:
Nieuwsberichten. 8.15 Spiegel van den
dag. 8.30 De . Kamermuziekspelers
en
gramofoonmuziek. 9.30 (Berichten) Engelsch). 9.45 BNO: Nieuwsberichten.
10.00—10.15 BNO: Engelsche uitzending.

HILVERSUM n, 301.5 'm.
6.45 Gramofoonmuziek. 6.50 Ochtendgymnastiek. 7.00 Gramofoonmuziek. 7.45
Ochtendgymnastiek. 8.00 BNO: Nieuwsberichten. 8.15 Gramofoonmuziek. 10.00
Morgendienst (Voorbereid door de Christ.
Radio Stichting). 10.20 Gramofoonmuziek 11.00 Declamatie. 11.20 Zang met
pianobegeleiding
en
gramofoonmuziek.
12.00 Berichten. 12.15 Orkest Malando en

solist. 12.45 BNO: Nieuws- en economische berichten. 1.00 Amusementsorkest
en pianospel. 2.00 Haarlemsche orkest
vereeniging, solist en gramofoonmuziek.
4.00 Rococo-octet. 4.30 „J. P. Sweelinck",
vraaggesprek (met gr.pl.). 5.00 Causerie
„Een ou<T Christelijk huisgezin" (Voorbereid door de Christelijke Radio Stichting). 5.15 BNO: Nieuws-, economische
enbeursberichten. 5.30 Haarlemsch trio.
6.00 Cursus „Lichamelijke en geestelijke
gezondheid" (Voorbereid door het Vrij«innig Protestantsch Kerkcomité). 6.15
De Ramblers. 6.45 Reportage. 7.00 BNO:
Friesch praatje. 7.15 Hobo, viool 'en
piano. 8.00 BNO: Nieuwsberichten. 8.15
Gramofoonmuziek. 8.30 Ons Schemeruurtje." 9.20 Voor den boer. 9.45 BNO:
Nieuwsberichten. 10.00—10.15 Gramo-

foonmuziek.

—

I

•

FOTO-K INO
<pt

tel:h

sa

6t-PQSTSipQ: i??SSO

gymnastiek. 7.00

IN

OEN HAAG

HET NATIONALE DAGBLAD
ZONDER BON
Tijdelijke aanbieding

TURFKLL'ITEN
voor centrale verwarming en»,
f IS p. 1000 kg; f 125 p. 10.000 kg.
Vraagt bezoek van vertegenwoordiger met monster.

HAMKRRMA

Gov. Fllnckstraat 361

—

Amsterdam

A

VEILING
't

wegens sterfgeval

PETRUS N. VAN BRUGGEN

"N

Oeynhauser, Spez. In Rheinischem
Schwarzbrot (auch geschnitten).

Bauernstuten und Platze mlt und
ohne Rosinen. Levering franco In

waarnemend het vacante kantoor van Notaris Mr.
Dr. B. J. F. STEINMETZ, in veiling brengen:

Amsterdam

Nr. 1. Het Heerenhuis, best. uit Huis met Bel-étage,
Sousterrein en afz. verhuurd wordend vrij
Bovenhuis, Tuin en Erve, aan de

GEBRS. ERDMANN
Sarphatipark I
Tel. 93149
Gevestigd sedert 1870
Ie klas werk. Scherpe prijzen
—

onm. bij de Jac. Obrechtstraat,
Kad. Sectie V, Nr. 4505, groot 1 Are 44 Centiaren.

J.

Nr. 3. Het Heerenhuis, best. uit Huis met Bel-étage,
Sousterrein, afz. te verhuren vrij Bovenhuis,
Tuin en Erve, aan de

Overtoom SJ2, Amsterdam, tal. Sltlt
Oudst* adverteerder in onie bladen
(lgarenmae-azijn

„HOLLAND" Amsterdam
J.

d.

v.

STEEN

Ie v. d. Helststraat 57
Tel. 9520 J
I»
keute bandwerkllf aren
loor Ie klas vakmenschen gemaakt
Alle bekende merken
—

*

SIGAREN, SIGARETTEN,
ROOK. EN PRUIMTABAK
GRATIS THUISBEZORGING

j

-

-

-

.

.'

'

..

Voor

Ladders

Trappen

-

het van ouds bekende adres

A. H. v. Waveren, fabr.
ZEEBURGERPAD 44
AMSTERDAM
TEL. 55028
Levering- franc* door
,
geheel Nederland

Informatie incasso
Keizersgracht

325
36099—37937

Tel.

■

GORDIJNEN

Slijterij „De Kroon"

Handel in wijnen, likeuren
Mineralen
Gedistilleerd

Regullersgracht 33, Tel. 34703, 36941
en na 6 uur 51489.

door de

geheele

stad

J. VAN 'T HOENDERDAAL

ROKIN 88

AMSTERDAM

—

UW VERZEKERINGEN

B ï MEUBELEN J\ r;,,,,
Hf

II

M

TEL. 36766 en 47844
vakkundige wijze al

—

verzorgen op

Balth.
Floriszstraat
12,
AMSTERDAM, Telef. 27364

Ë

jSSZ M

"

groote voorpaden

Blims SiaarcïiiSlaM
DIVERSEN

Architect en
Bouwondernemer
Maasstraat 113, Tel. 29336

VOOR ADVERTENTIES IN DEN HAAG: TELEF. 720728
VOOR WERKERS:
TELEF. 330953

Amsterdam

Brün&sum
V kunt

Kerko
(Kerito

fabrikaat f 7.25;

Blouses

fabrikaat) f 8.50; W.A.
Hemden extra iwaar f 4.75. Dassen
t 1.00, f 1.25 en hooier 1 punt. Koppels f 3.75; extra zwaar met koper
garnituur f 6 00 en f
«.50. Levering
van alle distinctieven. Petten en
Mutsen P.O. en W.O. Geb-rd. W.A.
embleem f 0.75. P.O. embleem fl
t 2.25 en f 3.50. Alle hemden en
blouses 20 pnt. Alles rembours,

� DEN HAAG

H. C. ZIECK

JAN SPIERDIJK

Don Baat
Giro 64902

BoreeUUaat t
let 5J.223»

—

—

W.A. KOOPT BIJ W.A.
Dus voor radio bij

lift

J

«-»

i\#

NOORD WAL 18
DIK HAAG
TEL. IXS» »7

Behanger

SALON-, HUIS- EN

Uit' voorraad dlreet leverbaar Reiskosten worden
-

vergoed

.

Kerkstraat

SELBSTSTaNDIGER

ALLEIN-ZAHNTECHNIKER.
sofort

per

Stoffeerder

—

—

Pr. Mauritslaan 158
NIEUW .TELEFOONN. 553129

—

Bezoekt onze moderne

BAR

RE S I

Korte Poten 18 en
Heerenstr.aat 11,
Den Haag, Tel. 114951
gezang
muziek
stemming
Aanb. PIET RIJKEN
en RESI LINDNER
—

ZWARTE HEMDEN

gesucht.

nach

(Rheinland),

Breite-

BESPROKEN
—————————«■«_

Dassen

ƒ

1.25—1.55—1.75

Sport en Lederhuls
LOUIS MEEVERS SCHOLTE

Weimarstr. 394
Den Haag
Tel. 390977
Geen filialen
—

H. Vermaat

tevens BELASTINGADVIESBUREAU
Buys Ballotstraat 82
Tel. 392180

's-Gravenhage

(

■

TELEFOON 557433

Verlang steeds Mj aanschaffing van linten,
carbon, stencils en tukt het merkt GEHA!

Stof

van

KRANTZ
Hemden, Dassen, Koppelt enz.

MODESCHOENEN

SCHELLEKENS
DEN HAAG: SPUI 39

HAARLEM:

GROOXE HOUTSTRAAT 12

R. LOO T 8
Oude Binnenweg 113

Telefoon

DORTMUNDER

38934

Speciaal adres
�oor het BETERE beddengoed
Ook voor reparatlën
Opklapbedden -Divanbedden
EIGEN
BEDDENMAKERIJ
Franco levering door
geheel Nederland

Het
Café, waar de
N.S.B-er reedt v46r
den lten Mei kwam
en craag geilen werd

Onroerend goed te koop in
Rotterdam en omgeving
tegen 8 %.
Brieven onder No. 1279, bur.
v. d. blad, Postbus 2, Leiden
-

Sier li

Wordt elke

kameraad verwacht;

GEBR. TEN HOEVE
Den Haag
Rotterdam

l

HILLEGERSBERG

•

de Heerengracht

ROGGEBROOD^

—

EN SIGARETTEN
W. MINKHORST
L. Rottekade 77 Tel. 49663

UI

Men keuvelt daar gansch ongestoord!
Kom dus gezwind.. EN ZEG HET VOORTI

PIANOHANDEL WILMART
/jeeft den hoogsten prijs
voor nw oude piano
Ook
moderniseeren en politoeren
TERBREGSCHEWEG 85

TABAK, SIGAREN

n

II

HAAG ||

,|Klausner" op

BU

.

uw adres veer

■■■ ■■■

Als op Uw reis Den Haag U ziet,
Vergeet vooral het volgend niet:

JAC. BONNECROT
�
Sediplomeerd Uurwerkmaker
en Goudsmid
Benthuizerstr. 20 Tel. 43527

VOLKSGENOOTEN,

I

TOUSS AINTKADE 1

�

Plaatst hier Uw
advertentie

■

WmM |
I I |b
I |~
I II I

VERGUNNING

—

-

■

■
II
111
I

Getapt wordt alléén
Dultich Import Bier

STUCADOOR
JAN EISENBERG
VRAAGT WERK
Dreef no. 10»
Tel. 11645
ROTTERDAM

HAARLEM

|

J

den

13801
30-Jarlfe ervarinf Machines en

Ap paraten voor

Wortel- en aardappelsnij- en stiftmachines

Mgk

HAARLEM

MIDDENSTAND
Zonder punten. Leeren jassen vakkundig repareeren.
Opnieuw kleuren, uw oude
jas inruilen enz. Leeren jassen en korte en lange mantels, renvesten, rijbroeken.

STEEN-ENOFFSETDRUKKERU
1
:

QAZENBEEK'S speciaalzaak

16146. UTRECHT.

GARAG E
N. Kwestro
heli-benzin e, olie
Rijwielreparatie-inrichting
Levendaal 132, LEIDEN
Telefoon 20678
Steeds af te geven:
Kachelblokken op maat, en
Generatorhout op Mi-lengte.
8. E. KEMPERS, Houthandel

EMMEN

_

Voor electrische

Woningonderhoud
huren

ïnnen van

HAARLEM
K. v. Manderstr. 93, Tel. 16516

tieterswerkzaamheden

in
3AARN EN SOEST
rit» t uu r lij k naar

M. Visman
Burg. Grothestraat 38
SOESTDUK, TeL 2595

A. H. BIJLAND

Vel.rlm.tr 63-Amterd»Z.-T«t.2035S

%

...

Lr

maar één

is

DE NIJVERHEID

'r

t

*-

'

CsC*3BébßbW

V

A'damsche Vaart 26-28
TeL 12311
Haarlem
—

W. H. MIERSEMANN

Begrafenissen

tcansfitetCH
DOOR GEHEEL

Vakdiploma Lelpzlg
Bontwerker
Amsterdam
I. Luykenstr. 76
Telefoon 28612
Giro 501276
Een collectie Blauwvosscn
Bontmantels naar maat
Pellerlnei
Repareeren
Modernlseeren

Crematies

.

.

.

Van «o naat all* BlattMß

-

JOS. LUITEN

•

•

.

Speciale inrichting voor bewaargoed.

DE GOEDE VLAKKE SCHRIJFMACHINE

STATIONSKOFFIEHTJIS

d. Have

„Bouwbedrijf KAAIJ,,
BOOGEWOERD 99 LEIDEN
.

TEL 22536

VEICELIJCINC

Voor

nieuwbouw.
.
verbon wingen -enz.
door 't cehcele laad
CORRECTE BEHANDELING
LAGE PRIJZEN
GRATIS
ADVIES
EN
OFFERTE
.

BUttntH

W. N. BOL
AALSMEER
Telefoon

105

-1

Ontwerpen

een. tonder

Berrnotlneen
Terpllchtlncen

Advt*

f

.-

•

.—

m

...»

v

v

mb

R^'^ür

MnJ

,<

t. r-,

"'***»lw_^(

*^tq*^»'^»»fl?yjT? g»B T .W *.:.•v."V.!/? fv^, *tf
<;

.--.„.,..,,,,

e

Zoo hMli man zich de «chriilmachin» reeds lans
oewenichl vlak. üehl en «legaal, maar „„k
de lechnudre uitvoering voldoend aan de hoogjle
-

„,

eisenen

OLYMMA.«chi«e deze' portable

idijiitoaehln».
eenig

BehalTo is vorm en lechniek ii deze machine

dooi hel gebruik van bijzonder goede grondstoffen
De PLANA il hel nieuwere type
•chrtilmachine.
de machine der toekomst

tooi

Nlenw- en verkenwlnieverken dnoi

Y. KROONENBURG
Nic

fteetiweg I »ï
Tel 3ISB
Ottvowiai raa
en kttooweikeo

Btiloo

.'..

zaak van vertrouwen

Knnjhuu, tuadhnirfpleto f,
geemsttdt. TtlefßOß Ztl(».

T.fa. FIRMA KÜTPERS
Stationsplein 12 -Haarlem
Electrisch gekoeld bier

•

|

Stoomwaascberij

en

Telefoon 159
en Lood-

['-€>Jecfrafemssen

UW WASSCHKRLJ IS:

Timmer- en Metselbedrrjf

■ '.

/'.'.

ü

MES & BRCNKHCRST

Li v.

NEDERLANOSCH FABRIKAAT

TELIO4B2

EB

BROUWERSVAARI 108-108 a

industrieelert

ICOLA

de conservenindustrle

Koolsnljmachines, Stronkenboormachines,
Snijboonensnijmachines,
Asperfesnijmachines, Spinaziepers- en snijmachines. Aardappelraspmachines Passeermachines, Doperwtcnsorteerraaehines, Spinazie, en
Groentenwaschmachines, Blancheerketels en Autoclaven, en?» «nz.

J. VAN ZIJTVELD
.-;..;■

priNA

TELEFOON

Nederlandschen

~

DRINKT

KRUIJER'S Machinefabriek N.V. Haarlem

Desgewenscht met stoffeering

Steunt

|

VOOR ADVERTENTIES IN HAARLEM: TELEF. 12596

-

VOOR ELEGANTE

Beddenmagaxrjn

„HET DEKENHUIS"

DEN

-

CYC LOSTYL E

Bilder n.s.w.
Telefoon 81253

—

J. O. BALKSTRA
AMBTERDAM-West
BILDERDLI K S T R A A T 807

.

NEDERLAND

..

Accountantskantoor

—

N.S.B.

VechuuringtH

S

(

de

voor

JOH. N. v. d. VLERK

.....

Adverteert in dit blad

L. C. v. CATTENBURCB 36

Uniformen

;

kleeding Twijnstraat. 61 Tel

L. DE WILT (Geha-Huis) DEN HAAG

Wacht U niet langer
Voorraad klein

wird besorgt.

voor beroeps- en bedrrjfs-

—

Wilt U nog een OUDE GOEDE
STOF voor Colbert Costuum?

Ange-

strasse 70. Einreise-erlaubnis

Heeren
ƒ 4.50—5.50—6.50
Dames
ƒ4.50—5.50—7.50
Koppels, prima kw.
ƒ4.75
Marsch-riemen / 0.80 en ƒ I.—

—

ie duizendvoudig erkende helper voor alle bureanx,
voorzien van da nieuwite speciaal-constructies,
•reik* de bediening vereenvoudigen
Bezoekt onze
toonkaraer en vraagt onze nieuwste prijscourant
LEVERING
VIA ONZE GEHA-VERKOOPERS I

CO.

Matheneaserlaan 297
Tel. 36347; Rotterdam

bote, .Alter, u. s. w. an Dr.
Schmltz, Zahnarzt, Ander-

GRATIS

het oude adres van vertrouwen Is gevestigd:

'.«

l^^^uH

&

JACOBS

Raadhuisslagerij

C. A. WOUTERS

HELDERE WASCH, kastklaar 24 et. per K.G.
-t..
-Stoomen van Divankleeden, Spreien, Costuums enz.
. Wollen Dekens
ƒ 0.60
W A S S C H E R IJ „DE NIJVERHEID"
Ahornstraat 16—18
Telefoon 335309
Den Haag
—

V4/V ZWIETEN

prijs bij:

REPARATIëN

Beddenmaker

—

SLAAPKAMERS

«

Marconist*

Reserve-toestel

—

IB'lflVrnfjQ

tob*puurs|
I UINSEIVKf

ALLE

Groote Markt 20 (Hoek Luth. Burgwal)
Den Haas
Telefoon 116520

�

Antiquiteiten aller tijdperken
Antieke schilderijen

(aan

laarsten

WOORDEINDE 156—156a

,

niets franca.

waar U wilt,
maar het fijnste vleescb
en de fijnste vleeschwaren koopt U tegen den

L JAGENEAU

ZWARTE HEMDEN

JBET LIJSTENHUIS"

imm

Petrus J. L. F. Rietbergen

DEN HAAG

ZOON

&

ASSURANTIEBEZORGERS

-

Directie-Makelaars

ZOON

EDUARL> WESSING

Fiihrer
—

—

Geeft gij credlet, maakt U tot norm,
Vraagt altijd eerst „Creditreform"!
Voordeelige
abonnementstarieven op aanvraag!

—

I

4113Ï

—

en grooter.
Ontvangst na storting
op Post-Giro 235019
°'
P°st wissel

|?I2J

PRUB!

96

WALENBURGERWEG
'
ROTTERDAM
TELEFOON

KHmmateriaal

EP|TBCBQD m

Matrassenmaker
MEUBELEN
TAPIJTEN

'waarnemende het vacante kantoor van Notaris
Mr. Dr. B. J. F. STEINMETZ, Weteringschans 24,
Tel. 34555—33228.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door de

EERSTE KLAS UITVOERING

GELDBELEGGING

*>ffr

&3J&3I

Keizersgracht 43 -Tel. 46545
AMSTERDAM

-

CAND.-NOTARIS J. H. KROM

Stucadoors CementPlastiek- en Witwerken
VRAAGT

t.a.
Pr Ü*en compl. in lijst

Inngi

r-

VOOR ADVERTENTIES IN ROTTERDAM: TEL 49550

Firma Redelaar

-

Cuvpstraat 72, Tel. 29377
Behanger Stoffeerder

Bezorging

ROTTERDAM

./,'

STOFZUIGERS, RADIO'S,
MEUBELEN ene. bij:

MEIJER'S

Üb.

ohm. bij de Emmastraat,
Kad. Sectie U, Nr. 4830, groot 1 Are 43 Centiaren.
Te bezichtigen Dinsdags en Donderdags des middags
van 2—4 uur, alsmede op den Verkoopdag des morgens van 10—12 uur.
De bewijzen van eigendom en de Veil-conditiën zulten'("dagen voor, alsmede op den Verkoopdag des
middags, ter inzage liggen ten kantore van den

i

D. H. S W A R T

WONINGINRICHTING

JOH. VERHULSTSTRAAT 158

■t

v. brd. f 4.50, 20 pnt.; „KerkoDoublefront-Shllt" ( 5.90, 20 pnt;
Swarte Blouse Kerko f 9.95, 20 pnt.;
Zwarte Blouse Mat Crepe t J.75, 17
pnt.; Koppel P.o. f J.95, W.A. f 4.50;
Petten Whlp Cord t «.50; Embl.
P.O. f 0.20, W.A. f 0.15; Embl. feb.
P.O. awaar f 2.10; W.A. f 1.20.
Verzending alleen na ontv. v. pnt.
en (Iro 77390. Niet» franco.

o 1m

STUCADOORS

JOH. VERHULSTSTRAAT 36

PETRUS N. VAN BRUGGEN

MOLUKKENSTKAAI 19
Amsterdam
Tel. 52881

H. LEICHER

CAND.-NOTARIS J. H. KROM

&

AUCEPS Jr.

.

Waverstraat hoek Kromme Me|J.
Jrechtstr. Amsterdam ■ Tel. »SO7«
Eenlge Dultsche firma ter plaats*
Kommtsbrot, Krobbrot,
BauernOrot, Kümmelbrot.
Paderborner,

Makelaars, zullen op Maandag. 7 Juli 1941, des
middags na drie uur, In het Verkooplokaal „Frascaü", ten overstaan van den

'

P. W

ZWARTE HEMDEN

HEKREXMODEZAAK

cj.,

■

Voor beter SCHILDERWERK

—

ZOON,

&

Tel. 28935

-

NIEUWE FOTO VAN DEN LEIDER

■

VOOR „WERKERS" TELEFOON 84313

M. t. d. HEI J D E
Rozengracht 86, A'dam
Handmach. v.a. f 45, f 55
Trapmach. v.a.
65,
85
145
125,
Salonmach. v.a.
Oud vertrouwd, -akkundig
adies. Reparaties, inkoopen
iv;>
en rullen.

■

VOOR ADVERTENTIES TELEFOON 81893

Alle werkzaamheden
EL. TECH. BUR. v. d. HOOFT
H. de Keyserplein 21
Telefoon 29839

.

i

AMSTERDAM

|

NAAIMACHINZHANDEL

ELECTRICITEIT

'

BRANDSTOFFEN

Zaterdag 28 Juni 7947 (Zomermaand!

i

10

—

»•»»•

VERKRIJGBAAR

BIJ DE

HANDELAREN

