
UIT DE PROVINCIE Hollandsche aardbeien HAVENSTAKINGEN EEN GROOT GEVAAR. 
Een telegram van WAL C HER E N in Londen. 

Churchill De aardbeIen, dje 
• Maandag per K.L.M. uit 

"All good wis hes to gallanl Churchlll boven MIDDELBURG Nederland zijn aange-
Walcheren. voerd, werden Dinsdag 

Walcheren". ~~~~~ op de Londensche groen-

tlng t,Nieuw Walcheren" ont.. padvindsters in hun blauwe (ongeveer 1 9.75) per 
Vinä lD antwoord op het reeds EngeLsch pond (458 uniformen in den vorm k ht èér er g epubliceerde t elegram gram ver oe • 
der auchting van den heer een V teeken op het 
Q)lU :hUl beL volgend tele- lagen en op den 

Voor voedselvoorziening en transito·verkeer. 

HJ~tlld:'~ de arbeiders kunnen wor ... _ ingebracht. 
moet den 

De voorzitter van de Stleh- Om tien over:~V;ie1r~'~i§I!~~~~~~~~~~~~:I~~:te~m!.ar~klt~v;oo~r~1~8:Sh:!:Ill:n:gJ 
gram: vlaggen vrooUjk waarbU 

.. AU good w1ahes to gaUant verscheen 'het door de herstelling li~~15~~~~É~~~~1Il~~~~!~~~~~~~~ Walcheren". verbeterd. Ook in de 
w.g. Winston Churchlli. ChurchUI naar uren werd het klokketouw 

(Vert.: .. Beste wenschen voor bracht, boven Vlissingen. l;fr~~.~1~j~;~~;ifci~~q::~~~Ë;Ii~:;:~:3 door ver8cl:\J,Uende bet dappere Walcheren") Het !Ieheerde niet over de COAD1I8SIE BEHEER gehanteerd el! deed 
O haar bronzen 8tem ge ver ... 

Waar dit telegram noch een daken. ~als velen SP RTl'ERREINEN. velden weergalmen. tien ton 
unvaardlng van de uitnoodt- het strooide geen van B. W. van ~;~~:';~:u:~ !~o~i~~a,~~e. eenige dagen zal staan de Nederland ... 
ging tOt een bezoek a an Wa},.. chîU's beroemde sigaren uit. voorzitter van Eijsbouts, tabrikant . een groote reeks 
oheren. noch a1\\"ijz.ing daar- La.n ~. d' Commlssle van volgende opschrift was torenuurwerken te Asten en hoeveel zullen 
"a.n iohoudt vraag men zich gzaam en op eel-ule 1ge de sportterreinen op gegoten: "Soli Deo Glo~ Br) het slagv..'erk weer havens voorbij-
in kl"ingen 'van .,Nieuw.Wal~ hoogte cirkelde Church1ll 00. den h:. W. 1... H ey_ - Jasper van Erpecom orde brengen, nadat de 
.c.heren" at ot de definitieve ven dezelfde Zeeuwsche kus- a an den beer m!'. me fecit 1685", uit protest drie jaar lang 
beslissing wellicht tijdens het ten dfe mede dank zij zijn 1~~'~'~I~~d~f~:';~ op de meest D I> klok, die 145 kg. woog, gezwegen. 
bezoek van den heer ChurchiJl . ' . IE wijze ontslag als zoo· 
a&n ons llUld zal worden ge· grImmige vastberade_nh~;e.!~~dlV;;;, ldan,g werd verleend. ZUID-BEVELAND. 

OPROEP VAN DEN 
BURGEMEESTER VAN 
ROTTERDAlIL 

nomen, dan wel ot het pro. Duitschers zijn g 
JTam geen enkel.é mogelijk_ Het toestel verdween 
fle!d tot uitbreiding toelaa t. r!chtlng Holland. 
Terzake wordt evenwel alsnog 
,eJ?OOg<! !nUehtln![cn te ver
krijgen van officieele Neder .. 
!a,nClaChe zijd • . 

Prijsvraag voor Oorlogs
monument te Renesse. 

De Ned. Kring van 
houwers roept alle Nederland~ 
sche beeldhouwers op, mede te 
werken aan een door haar uit 

COöPERATIEVE GROEN
VOEDERDROOEBIJ 

In 

te sChrifven bij:oondere "r1';.·, · __ ·:co. 
vrn.ag. Ars onderwerp 
:te prijsvraag La door de 
vergadering van den 
aangewezen naar 
ding van de 
Ix'gane 
1914 te 

1~~~~~i~~I::V~L1SS1NGEN ~~ -j{r,iÏi.ri!HERDENKL1\"G VAN IN 
1940 Gl!:VALJ..EN 
~DLITAIREN. 

In verband met de staking 
DS. BREUKEL1\1AN VOOJt 

DE PARTIJ VAN DEN 
ARBEID. 

door den omgang met de havenarbeiders, heeft de 

.,mannen in uniform". Dit ~~~~:~1~::~~~~~i;'~~I:~1r~~~~~~ van Rotterdam., 
echte levensstuk IS,;I~~~'~~ J. Oud, zich in een 00-

De afd. Go~s van de: Parfij wijze vertolkt. kan niet in worden be-
h'~~:[~~~~~~ . medespelenden I j: tot de burgerij gericht. 

la"ondden ArbeId hield Dmsdag. lof VOOr de aldus de burgemeester; 
In de "Prins van qran. mag niet achteI"\'lege gevolg& van een sta-

tweede verktezmg.s_ Rotterda m bestem-
ve,rgo'_der1og,_ Eerste sprekoer naar een andere 

Breukelman, die H t 
te wijzen. rl~t NIEUWE BONNEN . 3 .. 
bepafen moet Voor 

I~:~:~~ l;ig1.4tt~t:~~~~~~ weder-
~U~25~ ~ 

BONKAARTEN KA, KB, melden 

~- d 

Brood: 268 t.m. 273 Alg. 1!~~~~~~~~~~~~I~~i;rir~~;,;,g~e;g~e~v;en~~a~an gr.. B M Res. 1600 
C 55 Res. 800 gr. 

breede Kaas: 274 Alg. 200 gr. 

CIU'. Aardappelen: B 56 Re.. 2 kg. Laatste nieuws 
I !~~~~l(i~~~:~~;~f}j~~i en po. B!oem: 275 Alg. 200 gr. 

gods. BONKAAHTEN RF 606. 
eens. maar deze Margarine: 367 BMV 125 gr. 

politiek gebied Vet: 368 BMV 100 g l·. 
Jtomt niet tot Suiker: 370 Suiker 400 gr. 

zal ooIt als 
d. A. nimmer BONJiAARTF.~ LA, LB. 

LO 606. 
nala.ten te ve rzekeren, dat hij Vtees('h: 231, 232, 233, 234 
gelooft in Jezus Christus. He t Vlecsch 100 ~r. 
kan goed zijn. dat Cr ook con_ A d 2 
serva tisme is, maar dat is arduppelen: 2' 7 Aar. kg. 
geenszins speciaal Chrls tel\jk. Melk : A 43 M~)k ? tit el', B 43. 
Spr. is zelf radicaal en wil C 4~ Melk 3 ~ hter. 
daarvoor ook uitkomen. De M- BOl\TJ\.AARTEN KD, KE 606. 

AI'Dem, titheso van den klassens trijd, Brood: 768. 769 Alg. 800 gr.; 
WaArtOè honderd jaar geleden D 55, 0 fi6 Res. 400 gr, 
Ma l'x opwekte, heeft van haar Bloem: 770 Alg. 200 gr. 
kracht verloren. Thaos is de Kaas! 771 Alg. 100 gr. 
arbeider ~elukltig niet meel' nU~t enz: E 55 Res. ~~ . gr.lh;~";;' 
de uitgebUIte, maar hij moet rijst. kindermeel ot ktnder~ ve,rg.,et 

bezoek van Churchill. 
Churchill heeft gistermiddag 

over W alcheren. gevlogen. 
strand bij Vlissingen 

padvinders een V en 
TnanK You! Na de 

de be_ 

toch pal blijven staan voor biscuits. 

houwers'~~~:l~~;~~~~~~f;:~il!;~~t~~~~ zijn rechten. BONKAARTEN KG G06. Amsterdam De . Lorale conservatieve op- Boter: 867 BMV 250 gr. 
. \Voensdagmorgen IS op het positIe is noodig, maar het ZOU i\[argarine: 868 BMV 125 gr. 

inzendLng sluit op li~~~@~;~~;a,~~~~~;;~ft~r terrein vroegere hot- fataal zijn als zij een regee- Suiker: 870 Suiker 500 gr. Plattelandsvrouwen JOMnr>e. ring zou .moete!, vormen. Na. BONI\A.ARTEN LD LE 606. TRIBUNAAL GOES 
lld_ tionale mmlsterJes houden den ... ' . 

te Goes bil een. ~~~~§mri~?~~~i~;j~3~lF~!:~i~~in~lboel wel gaande. maar van Vleescb: 731, 732. 133 Vleesch Uiblpraken. ~ in haar gaat geen vooruitstre. 100 gr. Het Tribunaal toa Goes 
Dinsdagmiddag hield vende kracht uit. Spr. wekte Aa.rdappelen: 727 Aard. 1 . kg. de volgende uitspraken 

deeling Zeeland van den ten slotte op, niet mede te l\lelk: D 43, E ~3 Melk 6 hter. daan: 

van plattelandsvrouwen werken aan het communisme, TABAKSI\A.ARTEN ENZ. Joh. d. Jongh, ~~~~~e~~~:I~~;]:E:~~:~::~ 
door ongeve:er 200 leden noch aan het kapitalisme, T 27: 2 ra,nts. t~!:2!:~~':i:;~~nJ~'e Kant. Kapclle: woonde vergadering in de maar uitsluitend aan het V 27: 100 gr. zetting ui t rechten; . 
.Krifger te Goes. " 'est-Europeesch democra. X 27: 2 rants. Goede, 's-H::erenhoek ~~'~~3!~;~~~,,,~~:~ 

Voor de vergadering en tlsch socialisme. !~~;I!~~~ju!!~t~~~~~~f:~I~i~~~~~~ in de pauze en ook nog na Na de pauze was het woord De bonnen voor melk 
loop was er voor de dames aan den heer W. J. van D ee_ aardappelen zijn geldijt tot 
tegenheid te genieten van ten uit Eindhoven, die er o.m. met Zaterdag 18 Mei van de vlas. 

Van traa ie en op wees, dat er sedert de ln* Voor de week van een nieuwe 
die waren voering van de evenrediooe 25 Mei zulIen nog de al zoo ge-
leden. vertegenwoordiging in 1929 worden aa..-'1gewezen vla«mijverheid van W ... 

nooit zulk een belangrijke ver- aardappelen, boter, Voor alle veroordeelden 
kiezing is geweest als thans. jam, koffi~. tabak, tevens opheffing van het 
Uitvoerig ging spr. vel'schll~ ringen, hUIShoudZeep en heer CfYeJr hun vermogen EXPLOSIE BIJ ZUTFEN. 
lende pWlten van het Urgen_ fers last 
tieprogram van de Partij na, Bovengenoemde bonnen kun· . Een explosie in een munitie ... 
om er tensl : tte op te wijzen, nen reeds op Vrijdag 10 Mei ,.., ............................. = ..... !bergplaa ls bij Zutfen . heeft 
dat het hUidige miniserie in a.s, worden gebruikt, met u1t~ Sport Woensdagmiddag gerulmen 
'n jaar tijds reeds veel gceds zondering van de bonnen voor tijd het treinverkeer Zutfen-
heett bereikt. vleesch, melk en aardappelen, DE PAGTER \VEER. L.'i Deventer en Zutten-Winlers ... 

De voorzitter, de heer J. S, waarop eerst met . TRAINING. wijk onmoge1ijk gemaakt. 
Visscher, sloot de vergadering Maandag 13 Mei 
met een opwekkend woord. afgeleverd. Gerrit de Pagter, de Zeeuw. VERK' • nINO 

~:l:~:~:~f:~~ een Bij sche athleet. die eens tot de ~ uit te '~o,n .. IN UNIFODM" beste ioopers van ons land be. Dit. "AN bl00K. slotte te ". IR I.J ...,. ""' • t ijden 
mevr. Dor8t, Het Zuid-HolI. Tooneel heett moeten hoorde, maar wegens studie Bij zijn terugkeer te Ba-

Maandagavoo.d Dinsdagavond in het Schut_ ot ·731 en drukke werkzaamheden. tavia verklaarde dr. van Mook 
~:fr.hrie1sr:~ m~v-/'van Geret. kerk te tershot te Goes opgevoerd het en de bonnen ,,227 zijn gelletkooaje sport in 1943 dat men nu weet, hoever r e-

Oussoren. Geref. tooneelspel ,.VI'OUW in unl- len" voor aardappelen vaaI"W'el moes~ zeg~n. heeft geering en parlement willen 
«eraad. ~~~l~~:iih1~~:~~~~ Middelburg over farm" van Fr. Onsteln en H. ingeleverd. thans zijn training ervat en ~aan bH het overleg met de De secretaresse, mej. I . zal in cUt seizoen weer aa.n v d 
Sikkens, bracht het . ndië. Hij sprak Schregel. Het gezelschap heeft In de week 1;~iir!e:~;i~~;;1 wedstrijden deelnemen.. ndonesiërs. De onderhan e .. I ft der zelodlng daarmede de talriJKe aanwe. Mei moeten Ungen zullen spoedig worden 

.\! t~nU mevrouw Quarles ~~~I~f~5r~~~~~~t~~~: zlgen aan zich verplicht, Het keuken worden - De atltletiekWedstrlJ
d 

hervat. De verkiezingsuitslag Ufford, baronesse Mulut stuk geeft een kijk op de bonnen ,,232 of VUsslnJen-Le1den, welke op zal niet worden afgewacht. 
de Leemcule, GH~:~i~~v"~:,~f.:~~~~1 vooral ook voor onze jonge VOor vleesch, alsmede 19 Mel a.S. te 'Roosendaal zou 
;~iE~;:!~~~~~~ vrouwen wel heel vaak fu. die week aan te worden gehouden, is DE MOORD OP DE 
g van ci~.~'gh~at;';~~~ "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!~~~~~~ neste gevolgen van den ocrlog appelenbonnen. pig Uitgesteld. De ~~::';~~!geering 

Ir. H. O. O. COllEN 
Gedeputeerde 

Zeeland hebben 
van 1 Junl 1946 op 
.wek ~ervol ontslag 
aan den heer ir, 
Cohen Stuart, i n-!r\~:t:l~",~~~ 1 4cn P rovincia len 
te Terneuzen. 

" den 17 April gepleegden 
het verkeer te water, ' over den voortgezet, in het b_~.~~ld~::liiic;ord op 3 Australische offi· Wat in één jaàr aan oorlogsschade hersteld werd 

HET WATER VERDREVEN. - BRUGGEN HERSTELD. 
HERSTEL EN NIEUWBOUW VAN WONINGEN. 

een 
werd het 

In totaal 

Eén jaar herbouw. 

De afd. Voorüchting 
van het Ministerie van 
Openba:,e Werken en 
\Vederopbouw verstrE'kte 
ons een aantal gegevens 
over den herbouw in ons 
land in het eerste jaar 
van de bevrijding. Aan' 
gezien Walcheren hierin 
een belangrUke plaats 
inneemt en overig~ns ook 
in het zelf zoo zwaa:
tretroffen Zeeland be
langsteIltng voor en 
medeleven met andere 
getroffen gebieden be
staat, ruimen wij aan dit 
overziCht gaarne eeD 
plaats In. 

arbeiders 

Na d. bENrijdlng w.as;eMlel~!.I aantal bruggen • 
ae 41 bruggen over 

waren 
de 

weg en dat der spoorwegen ook aan de groote cie:-en veroordeeld en medege-
zoo snel mogelijk op gang te IJmuiden, die door deeld, dat 5 personen gear ... 
brengen. schers werd vernield. resteerd zijn, w.o. twee .Japan-

De resultaten waren, dat van wie vast sta at. da t 
begin Augustus de vaart vam moord pleegden. 
Zuid-Limburg naar Rotterdam 
en Amsterdam vrlj was en do. ~ 
spoedig daarna het verkeer te 
water, mede dank zij de snelle 
opruiming der 1500 tot zinken 
~ebrachte 
door 

DE PARI.JSOHE 
MISLUKKING. 

Te Parijs heeft Bevin voor .. 
geateld om de conterentie 
v~~rl'~~~\~gte verdagen en h over de vredes .. 

Duitschlands 
diploma .. 

zetten. 
de vredes .. 
begmnen. 

zich hier .. 
tevorep de 

V. E.-DAG. 

tot over
Verschil 

weer 

De ee::-ste verjaardag van de 
capitulatie van Duitschla.r..d is 
Woensdag in geheel Europa 
met zeer veel plechtigheid ge. 
vi.na. 


