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één. 

II TV.2. 

Bombrieven. 

18 Februari 9. 

GEHE-IM. 
-----------

Hierbij heb i� de eer U - .ter kennisneming en 
om te behouden - een beschrijving en een tekening aan 
te bieden van de zgn. bombrieven, welke door Joodse 
terroristen aan vooraanstaande personen in Engeland
werden toegezonden. 

HET HOOFD VAN DE CEN.TRALE 
VEILIGHEIDSDIENST.

Namens deze, 

De HB�r Commandant van de 
Hulpverleningsdiènst, 
tp.1inginriegracht"60 

·1.L.van Laere.
. .

-·-GRAVEN HA GE.
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Aan Hoofd B 

Van C 3 

Bijeaand treft U een beschrijving en een tekening aan van de 

zen. bombrieven welke door Joodse terroristen aan vooraaastaande 

personen in Lngelend werden toegezonden. 

Ik mog8 D verzoeken dit materiaal ter kennisname en om te behou

den door te geven aan het 11:oofd van de Hulpverl eningsclienst. 

�. K v4"J> .,. 

1/t p>-Y,. -

1-2-49
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Q. y. Q.
=:::::=====-= 

Breda, 30 October 1948. 

No:2lZ/-48-Geheim. 
µ. " I

Onderwere:"Joodse Organisatie".-

,·� 
�

A a n  

.� 

-.\...,, 
..,,o 

� Met verw1Jz1ng naar dezerzijds scbrijven, 
No:423/-48-Geheim,d.a.3 September 1948, in antwoord op Uw 
brief,No:3495a,a.d.13 Mei 1948, betref1ende bovenvermeld 
onderwerp, moge ik U.H.E.G.berichten, dat ik bij informatie 
van "Rivaln, terzake nog het volgende vernam: 

11Tussen de, bij de huiszoeking in het gebouw van 
de Joodse Jeugd-organisatie, genaamd "BETHAR" te Antwerpen, 
aangetroffen blanco invul-formulieren, werd bij nadere con
trole ml een 26-tal ingevulde formulieren gevonden. 

De personen, wier namen op deze ingevulde formulie
ren vermeld stonden, zijn één voor één nagegaan, waarbij is 
gebleken, dat deze allen door genoemde Joodse organisatie, 
in de periode najaar 1947 - voorjaar 1948, in het bezit zijn 
gesteld van valse papieren en op clandestiene wijze naar 
Palestina zijn voortgeholpen, ter dienstneming aldaar bij 
de Joodse militie. 

Voor zover nagegaan is kunnen worden, betreft het 
uitsluitend jongelui van rond de twintig-jarige leeftijd en 
zoons van te Antwerpen en in de omliggende gemeenten wonende 
Joodse families. 

Tegen de bij deze organisatie betrokken Joodse per
sonen is terzake proces-verbaal opgemaakt. 

Aangezien het onderzoek in deze niet werd ingesteld 
door de dienst van "Rival", maar door een andere afdeling 
van de Rechterlijke Politie te Antwerpen, kon mij geen in
zage van het desbetreffende proces-verbaal worden verstrekt�-

w.-

De Heer Hoofd van de Q•Y•Q• 
J a v a  s t r a at, 68. 

��=�=R=A=V=E=N=H=A=G=E. 
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• 

Naar aanleiding van de nevenvermelde brief heeft Adriaanse BZ de 
volgende uiteenzetting gegeven. 
Zolang de Nederlandse Regering de Staat Israel niet heeft erkend, 
kan er van contact met- of erkenning van z.g. vertegenwoordigers van 
dat land geen sprake zijn. 
Diplomatiek gesproken bestaat Is:rael niet voor Nederland, getgeen

ons terwille van de practijk de ogen niet doet sluiten voor'het feit, 
dat dit land tengevolge van de erkenning door bepaalde UNO-landen 
toch geen fictie is. 
Israel verkeert ongeveer in dezelfde positie als Rusland voor 1941; 
toen wij hier een USSR-Handelsmissie toelieten zonder daar officieel 
mee te onderhandelen of het personeel faciliteiten te verlenen. 
Het is een Nederlands economisch belang, dat zakenlieden, welke zich 
voor handelszaken naar de Joodse Staat willen begeven, een visum 
voor dat land kunnen krijgen en de mogelijkheid tot het inwinnen 
van inlichtingen bestaat. 
Wat EDERSHEIM betreft, is het aan BZ onof ficieel bekend, dat deze 
voor "zijn" staat visa verstrekt, op prive-baais, met zakenlui 
contracten afàluit en Nederlandse joden op verzoek "naturaliseert". 
Tegen dit laatste zouden bezwaren geopperd kunnen worden, ook al
weer als Israel officieel "bestond "• 
T.a.v. de J)Olitieke instelling van EDERSBEIM is aan BZ miets bekend.
Het zou ook een moeilijke juridische puzzle zijn om uit te maken
of ED.F.RSBEIM zijn Nederlandse nationaliteit verloren heeft door in
dienst te treden van een vreemde staat, die echter niet erkend is.
Ten opzichte van de Israelitische paspoorten neemt onze Regering
hetzelfde standpunt in als t.a.v. die van de "Indonesische Republiek";
n.l. door ze te negeren.
:oe. daarvoor in aanmerking komende instanties zijn door BZ streng
geinstrueerd om geen Nederlandse officiele stempels in dergelijke
pissen te plaatsen. Men verleent houders ven deze passen op een apart
los vel papier een visum, dat hun in-reis, hun verblijf alhier en
hun vertrek dekt.
voorlopig 1.s dit het enige commentaar van BZ.

29-9-1948.

C 5. 
Uitgetrokken door ...... ...... ................ ............. ................................................ Afd./Sectie ..................... C .... 5 ....................... Datum ........ 12�1.0�1.94.8 •.

Op aanwijzing van ....................................... .............................
........... ............ .
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======= Breda, 3 

No:423/-48-Geheim. 

Onderwerp:"Joodse Organisatie".-

Aa n 

Naar aanleiding van Uw schrijven,No:14922, 
d.d.13 Mei 1948, betreffende bovenvermeld onderwerp, moge
ik U.H.E.G.berichten, dat ik gisteren, 2 dezer, daaromtrent
van "Rivaln het volgende vernam:

� 
"Op het adres: Schupstraat,No:4 te Antwerpen, is 

gevestigd de Joodse Jeugd-organisatie, genaamd nBETHAR". 
Bij een door de Recht.Pol.ingesteld onderzoek, 

werd aldaar aangetrof±·en een groot aantal blanco invul-for
mulieren (vragenlijsten), die erop wijzen, dat deze organi

\ 
satie zich inlaat met het aanwerven van vrijwilligers voor 

� 
de joodse militie in Palestina. 

Het onderzoek, hetwelk vertraagd is tengevolge de

ziekte der onderzoekende ambtenaar, is nog niet voltooid. 
Zodra het desbetreffende proces-verbaal, of rap

port gereed is, zal mij dit ter inzage worden verstrekt�.
Bij het vernemen van nadere bijzonderheden, zullen 

deze onverwijld te Uwer kennis worden gebracht. 

w.-

De Heer Hoofd van de Q.V.�.

J a v a  s t r a a t, 68. 
•s-G RAVEN HA G E.
======================= 



No.C4:SM7. è /.t, 's-Orannbage, 14 September 1948. 

tJ'tr î{o.: L1tt lJ' 31 Gehe1m/GrVD 351. 

d.d.: �-s.1948.

Onderwerp: Actieco.m11e'•1

• EB EI 14.

• 

Naar aanleiding 'nlil Uw ne'V8nvermeld sch rijven sub 3 moge 1k 
U berichten, !lat ik hieromtrent _het yolgende vernam: 

Op het adres Sehupstrae.t No. 4 te Antwerpen. is geYe&t19} 
de joodse Jeugd-organisatie ,.. gene.am "BJr.llIAR''. 

Bij �en door de Reoh't. ;Pol. ingesteld onderzoek, werd aldaar 
·aangetroffen een groot aantal blanco invul-formulieren (vragenlijsten),
die erop wijzen, dat daze organisatie zich inlMt met het aanwerven
van vrijwilllgars voor de  J"oodse militie in Palestina.

Indien mij nedere gegevens bekend worden, zal 1k U hiervan
op de hoogte stellen •

M.C.



Luchtbrua tussen Tsjech-Slowakije 1

lsra.ël voor wapentransport? en 
Een Israelische oorlogsvlieger, 

die thans te Parijs vertoeft, zou 
verkla1:ingen afgelegd hebben over 
het bestaan van ·een geheime 
. ,luchtbru.g'' · tussen Israel, en T.!/j.
Slowa�ije, via welke hoeveelhe�·l 
oorlogsmateriaal het Israelisehe le
ger bereikt zouden hebb�' 

T.wee Amerikaanse ,E'orrespoi;i
rdenten berichten, .dat. 'zij met de 
piloot· een interview Jehad hebben. 

. en een door hem ond,rtekende vei·-

,. 
klaring· h'ebbe'n over���� "-dr. Bunebe,, de funge · • 
delaar voor Palestina: 

Volgens de correspondent zou 
voorts Jt\lssi,.<;ch perspneel voor La• 
ra�r werkiaam �ijn, 

C"") p b�.,.....=:y•::::v-, 

À{c1 c/:r:_,

De "luchtbrug" zou baar start· 
punt hebben op het vliegveld Ca
vetz in Tsjecho-Slowakije en van 
Russ�e zijde worden gesteund . 
Eèfl 200-tal piloten, merendeels 
Amerikanen, zou in dienst zijn bij 
èen org_anisatie genaamd "Israeli
sche luchttransportgroep", om 
vliegtuigen, oorlogsmateriaal en 
candidaten vo et leger van ver
schillen elddelen uit naa:r !s

rengen. 
e naa:m van de piloot, die uit 

de Isi,aelische luchtmacht gedes�r
teerd zou zijn, wordt niet genoemd 
ter voorkoming van eventuele re
presailles. 



• 

Q• y. Q• 
======== Breda, 28 Augustus 1948. 

V 

Onderwerp:"LAZARUS, !•!• -

Alias: KNOUT. �." 

Bij lagen : één. 

A a n

• -1 .... 

Met verw1Jz1ng naar dezerzijdse rapporten, 
No:237/-47-Geheim,d.d.12 Juni 1947 en No:252/-47-Geheim,d.d • 

21 Juni 1947, vermeldende de aanhouding aan de Frans-Belgi
sche grens van een tweetal personen, die in het bezit bleken 
te zijn van brieven met explosieve stoffen, heb ik de eer 
U.H.E.G.hierbijgaand te doen toekomen, een e�schrift van een

bericht, voorkomende in de 11 Gazet van Antwerpen° van Donder
dag, 26 Augustus 1948. 

Uit de inhoud van bijgaand bericht moge U blijken, 
dat de vrouwelijke verdachte, genaamd: LAZARUS, Eilberti, 
Elisabeth, geboren te Neuilly (Frankrijk), 2 Juni 1926, -
alias: KNOUT, Elisabeth, zich - na het ondergaan van een ge
vangenisstraf van acht maanden - weder in vrijheid bevindt • 

w.-

De Heer Hoofd van de Q•Y•Q• 
J a v a  s t r a a t, 68. 
's-G RAVEN HA GE. 
======================= 
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Afschrift van een bericht voorkomende in 

De "GAZET VAN ANTWERPEN" 

van Donderdag, 26 Aug. 1948. 

�QQ�---==-------:i6-=---==---------=-----=-------

DE DYNAMITISCHE BETTY. 

Betty Knoet, die lid is van de Sterngroep en zo 
pas in Palestina is aangekomen als correspondente van het 
blad "Le Combatn, na een gevangenisstraf van acht maanden 
in Belgie te hebben uitgezeten, heeft de verantwoordelijk
heid van het plaatsen van een bom in het "Colonial Office", 
te Londen in 1946, niet van de hand gewezen. 

Men herinnert zich nog wel, dat zij verleden jaar 
werd aangehouden op het ogenblik dat zij de Frans-Belgische 
grens overschreed met springstoffen • 

Betty Knoet heeft onthuld, dat zij tijdens de oor
log dienst heeft gedaan in de joodse strijdgroep eerst, en 
daartla. in het F.F.I., waarna zij zich bij de Stern-groep 
hee� gevoegd en de leiding had van de zaak der bombrieven, 
die naar verscheidene vooraanstaande Britse persoonlijkhe
den werden gezonden. 

Ondervraagd over het gevaar dat de Britse persoon
lijkheden, die door de Stern-groep ter dood zijn veroordeel 
nog bedreigt, verklaarde Betty Knoet, dat "zulks, volgens 
haar eigen mening, vooral van hun houding zou afhangen". 

Betty Knoet zal eerlang naar Frankrijk terugkeren, 
doch zich eventueel in Palestina vestigen. 

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Voor eensluidend afschrift • 

w.-



MmISfma� VAN AI.GEMENE ZA.KEN
. J"avastraat 68. 

NoC37277. 

�w No.: U 10'183 b - C 56 - KO l. 
Wl'J .d. ! 2-6-1948. 

Onderwerp: Ro!!§aars schip DEBRECW. 

C!./I. 

•e-Gravenhege, 28 Juni 1948 •

Naar aanleiding van Uw nevenvermel.d schrijven moge ik U 
!lierbij berichten, dat het Hongaarse schip DEBRECEN in Nederland 
bekend is. 

liet is een vaartuig van 1022 bruto register ton en werd 
in l93S bij de firrea GA.l'1Z & CO te Budapest ge bouwd. 

Het schip belloort aan 'Meszhart láagyar Sovd,et Hegozan 
RESZVENîTARSAGAG, en heeft als thuishaven Budapest. 

Door mij is geen verdere actie genomen. 

HE'l' HOOFD VAN DE DUNST, 
Namens deze, 

Aan de Hoogedelgestr. Heer :>.J .M. Driebeek 

e Reger1ngsco111.missaris in Algemene Dienst 
Plein 1813 No. 4 

'a-G R A V l. N HA G E. L. Pot.



• 

Aan Afd. C .1. 
Van " D.l. 

Betreft: s DE.BRECEN. 

Het s DEBRECEN is in-Neder land bekend en 

vaart onder Hongaarse vlag, meet 1022 br.r.t. en werd 

in 1939 bij de Firma Ganz & Co te Budapest gebouwd. 

De eigenaar is genaamd: 

Meszhart, Magyar, Sovjet, Hagozan, RESZVENYTARSAGAG • 

Het se hip heet't als thuishaven: Budape st • 

D.l 14-6-'�-



KABINET VAN D EN 
MINISTER-PRESIDENT 's-Gravenhagc, 2 Juni 194,?. 

A.-• ..;0,.,,. cl � r1i..:,mn aan den
Re:_,. c, .r ,scol'T'mbsaris in P.1-
<"!Cn -,'t n lY n�t. 

•. ·i1 i J� J r.r. 4, Den 1 !e29 

-

Plein 1813, No. 4 IGf!"&,f.l_� 
� .... ,\. 

• 

@ 37263 - '46 

U 10783 b - 0 56 - KO l 
I. 

Betr.: Hongaars schip DEBRECEN

Het volgende bericht wordt U ter kennisname toegezonden: 

Het Hongaarse sohip DEBRECEN passeerde 15 Mei j.l. ISTANBUL met aan 
boord 5 of 6 liftvans afkomstig uit PRESBURG en BlID.APEST. Deze ligtvans 
zijn geadresseerd aan particulieren te HAIFA. De -littvans zouden buiten
gewoon zwaar zijn en wapenen of onderdelen daarvan bevatten. Zegsman 
meende bij het inladen te BUD.APES'? een militaire ham in de organisatie 
te voelen. De DEBRECEN gaat vervolgens door naar ALEXANDRIE om katoen 
te laden. 

- :P .J .M. briebeek.
Aan: de Centrale Veiligheidsdienst, 
t.a.v. De V/eledelgestrenge Heer P. Gerbrands,
Java.straat 68, 
's-Gravenhage 

' 



UITTREI(SEL 

Voor ....... .. . ··- ...... Ql/ . .  $..3.9.... .. ... .. . ........................... Naam ................ ....... J.ond.se .... i.Uegr.,ü.e . .  ë1.cti.e.9 .. .................................... . .............. .. 

Origineel in ..... ...... QP. .... :3..7. ................................... .............................. Naam .... . . .......... ....... <.:o.mrrmnisrne ... Relgi.e ....... . 

Volgnr. . ....................... . Ag.nr ............ 3.49.52. .................... Aard van het stuk ... ..... .. .. 

..... ................... .................................... ........ ...................... Afz .............. ........................ G.l.. ....... .......................... .................. ......... ........... Datum ............... 1.:::.�.:::Jê 

.. 

• 

3. Op 19 i.:pril j. l. e-erd te \ntwerpen ingegre'Pen in een organisfttie
die hulp verleende arm Joden voor ill�eale reis1�elepenheid nnar Palestina.
:ïten administratie werd mede inbesl <:

gr:enomen •

Uitaetrokken door .... ......... . ... $ch_ . ...... ....................... ................... ... Afd./Sectie . .......... ��.�:?. ... �.� ....... .............. Datum .... . . 14.-"-49

Op aanwijzing van ..................... C./L .......... .. 

® 5030 .. '18 
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Onderwerp: Joodse organisatie. 

•s-Gravenhage, 13 1.Cei 1948.

de Heer B. 
te 
Breda. 

��-

}roti tie voor ''RIVAL'"'. 

Naar werd vernomen zou on 19 April 1948 door 
de politie te Antwerpen zijn ingegrepen in een orga
nisatie, die aan Joden illegale reisgelegenheid naar 
Palestina verschafte. 

Bij daze actie werd ook de administratie in 
besla,� genoM.en. 

Ga�1·ne zouden •vij nadel.'e bijzonderheden om
trent deze organisatie vernemen. 

13 Pei 1948. \F_,. 



MINISTERIE VAN OORLOG. 

H.K -G. S.
Sectie G 3 B
N�. I-322/48 Geheim

.OPl!I.EGO 
'S-GRAVENHAGE, ............... 17. ..JJa�t ............... 194 .. � 

:.'" . .  -, l y \., \.. ! -.,. ' t.t.;. 
• 

, � 
.. ;._.� 

Onderwerp: Artikel "Le M0me". ' 2 �MRZ.1948 _l Bijlagen: 1

• 

• 

Hrnfc1 C. V D. 
Javastraat 68 
2�ravenhage 

@ 16391 • '47 

f \ AC�/J!z:1.J 

Hierbij moge ik U te Uwer 
informatie een af'achri.ft va.n een artikel 
uit "Le Hnnde" d d, 10-3-' 48 a-,en be
komen. naflr de inhoud -waf\rvs.n ik gaarne
kortheidshalve verw' js . 

TYP·E{ 
con:/� H�ofd Sectle C 3 B 

De Luiteoant-I:Olonel. 

L 
� 

lJ. ,., • Kok je. 
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Artikel uit "Le Monde" a.. d. 10-3·' z.a.

gy-inl Paris �t. Chartres.

TROIS TON.NES EI' Dm.IE D' .ARMES DÉOOUVERrES À MARSEILLE. 

Cbartrea, Paris 'IJarseille •.. Un des itinéràires suîvb en Franoe 
p8l" les armes destinées à la Pale�tin.e est maintattant établi. En C"'nsul
tant des dncuments saisie rue �%-D">rm�y la poliee judictaire avait 
appris d\le l)lusieurs onvois avaient été effeotu-$s a,it nar train, S'.'lit 

11 par MUte, à. l'adrease do H.M. Daniel et Salom:>n Matalnn directeurs de 
- �l'entrepria.e Matalon et Dub'lst, à. Marseille. c•est lè. oue lès enquêteurs
.... - ont retrouvé, de.l'lS une huilerie désaffectée de la Madrague. c,rlnse mallee 

garni.es àe fusil:st de mithilleum.es, de cartouches. etc., et trois p,stes
émetteurs, le tout d�un poids àe 3.500 kiloa. 

-

o.:une eelui qui a été déoouve:rt à Parif;l, le matériel était camouflé sous 
des emas de vi� chiff'ons. Trois autres malles avaient été déposées dans 
le couloir d'un immeuble habité par Jean Pappas, controleur dans une 
oaisse d • a.sSlU°&JlQae familiales. Elles étaient vides. 

Daniel et Salomon M!1talon áf�nt qu'lls ignoraient le contenu. des bE1.ga
ges entreposéa chez aux. "Nous étioM simplemènt chargés, disent ils, de 
recevoir oe,:1 colis et da las faire embarqu&r à bord de bateaux en partance 
pour la Palestina." 

/ 
Un de oes em'barQUements devai t avoir lieu dans la nuit au 12 au 13 mars l)aI" 

les soins à'-Abraham Hirschfeld oUàranr.e-buit a11s, ué a Rotterdam., ohet de
service a :tä"a5inpë.gmEJ Këden Palestinè Lilles. Hirsobf'ela servai t d' inter
mtád.iaire entre les frères Ma.tal.on et Wl réceptio!ll'l.EWl'& de Tel-Aviv. Daniel 
et $aloDl)n &talon, Pappaa. Rirsohf'eld seront tráMférés ce s-1ir a Paria 

t aine.i ou•une apatride d'origine allemande, Anne-Louis� :Slooh. ncie a Berlln 
l en 1896. babi tant à Marseille la mêm.a iumeuole que �s. 

On pense que M. Jadin, juge d'instru.ction, qui s•est rendu ce matin dims 
un fortt près de Ma.ssy•Falaiseau pour examen et invantaire des armes saisies, 
J:'iOtifie.rà 06 soir une quin!laine d'inculpationa. 

Voor -af.som'ift 

J 

4 
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4125 B329 
• 3-lo-&4?

Joodse_immiBratie.

GEH E IM-----

6 Februari '48. 

OPGElEGY 

· �o�{0
�-

0 

. Naar aanleiding van Uw nevenvermeld schrijven ben ik er 
·eerst heden in geslaagd de adressen in Amsterdam te checken.
Het resultaat is a.v.:
In perceel Amstel 21,is gevestigd het Joods Jongeren Tehuis der
Megadle Jethoniem,
In perceel Weesperplein 1, het Centraal Ziekenhuià,(Vroeger de Joodse

Invalide).
In perceel Johaanes Vermeerstraat 24,de Stichting tot verzorging van Joods
Oorlogspleegkinderen en the America.in Joint Distribution Commi ttee.

Uit het onderzoek is niet gebleken dat boven vermelde
adressen contactpunten zouden zijn voor illegale Joodse immigratie.

4tAan de Heer Kapitein
H.W .KEHRER. 
Parkstrasse 42. 
�ad_ê�1zufl��-1�1�• 

HET HOOFD VAN DE 
CENTRALE VEILIGHEIDSDI'F..NST 
namens deze 

tr L.POT. 



POLITIE TE AMSTERDAM 

Bureau HOOFDCOMMISSARIS 
INLICHTINGENDIENST 

Nr. T.D. 9 600-2 4-' 4 7 • 

Uw brief: C. 22114. 

Amsterdam, 22 Januari 1948. 

Onderwerp: Joodse Immigratie. 

Bijlagen: 

GEHEIM. 

• 

• 

Aan 

1000-10-47 

In antwoord op bovenaangehaald schrijvem d.d. 22 October 
1947 kan het volgende worden bericht: 

Na een dezerzijds ingesteld onderzoek is op geen enkele 
manier kunnen blijken, dat de adressen, Amstel 23, Wees
perplein 1 en Johannes Vermeerstraat 24, alhier, contact-

punten zouden zijn vell't,Îllegale Joodse Immigratie. 
Bij verschillende instanties, die hieromtrent iets zou
den kunnm weten, bleek, dat niemand op de hoogte was van 
eventuele illegale Joodse Immigratie. 
Wel werden inlichtingen verkregen over emigratie, doch 
nader onderzoek wees uit, dat deze gegevens reeds bekend 
waren. (Vide Uw schrijven 767/V J '46,dtl. 15 Maart 1946). 
Mocht omtrent de hierboven genoemde Immigratie over meer 
gegevens worden beschikt, dan zouden deze wellicht ge
bruikt kunnen worden, om alsnog een nader onderzoek in te 
stellen. 
In perceel Amstel 23 is gevestigd het Joods J·ongenstehuis 
der vereniging 11/l.egadle Jethoniem, in perceel Weesperplein 
1 het Cebtraal Ziekenhuis (voorheen de Joodse Invalide) 
en in perceel Johannes Vermeerstraat 24 de Stichting tot 
verzorging van Joodse Oorlogspleegkinderen en The Ameri
cain Joint DistribQtion Committee, thans tijdelijk geves
tigd in perceel Johannes vermeerstraat 18 alhier • 

Verzonden aan; Hoofd c.V.D. 's-Hage. N.2.

( 



• 

f/J f
1/. '{ ' 

Uit doorgaans goed ingelichte bron vernam ik, dat de volgen
de twee plaatsen verzamelpunten zouden zijn voor illegale emi
gratie van Joden. 
1. Amstel 21 te _/ulsterdam.
2. Joodse Invalide, �eesperplein 1 te Amsterdam.

12-11-47 LP 



NETHERLANDS MILITARY MISSION, 
SECURITY OFFIOER, 
1 00 HQ CCG (BE), 
B.A.O.R. 15. 

No. : 416 6 B / 29 • 
O�derwerp: Joodse immigratie. 
Bijlagen: geen. 

Kabinet Minister President, 

·oPGEL�r'>

G E H E I M. 

1-------
y;!çna. 

·1; � DEC '194/ t

3 December 1947 A.(0/-0·t�'/ 

� Javastraat 68, 
's-GRAVENHAGE. 

• 

Mijn schrijven No. 4125 B/29 d.d. 3 October 1947. 

Zoals reeds in mijn bovengenoemd schrijven vermeld 
is het van belang hierover zo spoedig mogelijk ingelicht te zijn. 

Aangezien tot nu toe nog geen antwoord door �ij ont
vangen mocht worden moge ik U verzoeken mij met de meeste spoed 
in te lichten omtremt de resultaten van Uw onderzoek • 

Bad Salzu.flen, 
Tel.: 2032. 

H.W. KEHRER. 
Kapt. A.D. 
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il..:_II J� I r

41P.5 R/�9 
::5-10 .... 17 

Joodse Immigratie. 

3 December ? 

OPGEL[G� 

W lf'l:t> nanleiüing V'tlil U ·1 vo1:zoek, ve":'v1i; in U11 i,1 I11are;ine verr,10ld 
sohrijven, moe;e ik 1T hori,�i'.üon, <1 c <1Fli1geno:rnon knn i·orrlt.?n, cht hot 
aJreA Noor�erber�ain�el 4, alhiJr, en colit1ctnunt 1s VQo� illcg le 
Soodso c igrotie na�r •alo3t1na. Op dit ndr iJ een n�aelin� van 
''BETn ... ,' LOT:'11S 11

, oen Zionistische orgnnin·.tie, , C'iïes·cigJ. Deze or ... 
ganisqtia heeft het dool Jo�en op te leiden in de landbouw. 

•fot oi,, heden ontving ik: nog g�Hm uitoJ.a·� r,11er do Amstcrda11rne
adressen. Deze zullen echter zo ��oadig mogelijk volgen. 

lE'l.1 uno .. � V )IJ >L 
<T J-IT. ALE VPI J,JGI!F.r D ;Dr�l'HJT 
nPJ:1ens deze 

�� oe Uecz, Kapitei:ti. H. Y.KEHRET-? 
Paric:; tra ss o 4 2 
B A D S A I, Z U F L E N (DU') 
---

L.POT.
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POLITIE DEVENTER Vo:gn:i. 

No. 3 1 84 C.I. 

Bijl.: _ 

-------· 

DEVENTER, 5 Novem'b�r 1947. Îg�? \ !
�-��-- .... 

r f A�_,f Jt�trt1_:_
Verzoeke bij de beantwoording van 

dit schrijven no. en datum aan te halen. 
Aan de Heer Hoofd van de Centrale 

• 

u.v.

• 

Veiligheidsdienst 
OPGELEGD G. Javastraat 68 

's GRAVENHAGE . 

L _, 

Naar aanleiding van Uw schrijven dd.22 October 1947 No.C! 
22114.,heb ik de eer U te·berichten,dat aangenomen kan worden, 
dat het adres Noordenbergsingel 4 alhier een contactpunt is 
voor illegale Joodse emigratie naar Palestina.Aldaar is geves
tigd een afdeling van II BETH CHALOETS ",een Zitlnistische orga
nisatie,welke voormamelijk ten doel heeft Joden op te leiden 
in de landbouw,ten einde hen geschikt te maken voor de taak, 
die htm,na wettige binnenkomst,in Palestina wac t.De organisa
tie "Beth Chaloets" verleent m.i.ongetwijfeld sedert geruime 
tijd,en met succes,haar medewerking aan illegale emigratie 
naar Palestina.I� dit verband moge ik U nog verwijzen naar mij 
aan U gericht schrijven van 10 Juli 1947 No.1645 c.r.,zulks 

. in antwoord op Uw missive dd.7 Jtni 1947 No.B.16665 onder
werp "Abonné's De vr· je Katheder",waarin ik U o.a.inlichtingen 

1 verstrekte omtrent zekere Hans Mogendorff.Naar mij door één 
der Palestina-Pioniers werd verzekerd,is deze Mogendorff thans 
met zijn gezin in Palestina aangekomen. 

Gezien het vorenstaande moet het wel aanneuj.ijk worden 
geacht,dat de Palestjna-Pioniers hier ter stede ,evenals hun 
overige organisaties in Nederland,zich zullen lenen voor even
tuele Joodse immigratie,hoewei een en ander niet met zekerheid
is vastgesteld kunnen worden.net is echter mijn mening,dat
het pand.Noordenbergsingel 4 alhier een ideale gelegenheid is 
om tot vorengemeld doel te geraken.Immers njet alleen biedt 
dit huis zeer veel ruimte aan de bewoners,doch bovendien zijn 
de·meeste Palestina-Pioniers,al staan zij bij mijn dienst 
ingeschreven als woonachtig te zijn in voormeld perceel,al.s 
volontair werkzaam op boerderijen in de omgev-i ng van Deventer,
zodat verwisseling van personen zeer moeil�jk te constateren 
va 1. t. 

B'j de tot dusver dezerzijds gehouden controles op de 
naleving van de voorschriften voor vre�mdel-1ngen werden geen 
onregelmatig�eden geconstateerd. 

�ij is,met uitzonder-ing var- eerdergenoemde Mogendorff, 
ntmmer gebleken,dat de h"er ter plaatse geve�tjgde Palest,;na
Pioniers sympathiseren m t organisaties als de" Irgoen Zwai 
Leoemi" en dus tot de ex remisten zouden hehoren.Mijn aan
dacht blijft echter op d ze zaak gevestigd. 
coll

'\ . tf/ ') De Comr:Jissaris van Poli tie, � �?/· 

000 . 79 . Juni 1947 (0) 



COMMANDANT 

DER 

-KONINKLIJKE MARECHAUSSEE 

Afdeling, 5 
Bu ... : 

No.: I-l 3 - 1426 
BIJi.: 

Onderwerp: 

's-GRAVENHAGE, 

Roomweg 4 • 

Telefoon No. 183885 

29 October ·1947. 

�o 
... ! .. , 
,t( �.,,.,. 

,..J..c,,..._.,. -

'.. ... - • # 

• 1 NOV.1941 Î
. 

. . .�� ..... 

ACC/�. 

Hierbij moge ik U een bericht doen toekomen 

van de Brigadecommandant der Koninklijke Mare

chaussee te Delfzijl, waarn�k kortheidshalve 

moge verwiJzen. 

• 

Aan: Hoofd c.v.D.

Javastraat 68 
1 s-GRA.v:ENHAGE. 

Typ: LvdE 
con. =,i 

5, 
echaussee 
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, KOND'mLIJKE MARJ:iJCHAUSSEE. 
� 4e DIVIS�. Deli'z ijl, 20 October 194-7. 
BaIGADE DELFZIJL. 

No. 35 / R.2. 

Onderwerp: Inlichtingen. 

Ter aanvulling vanret mondelinge rapport" da-t circa 500 Joden door

·de ""'llgelse autori teiten in »nden waren geplaatst, is door mij op 20 Oc

tober 1947 opnieuw contact opgenomen met Hollandse autoriteiten te Einden

waarbij het navolgende werd medegedeeld. 

Het genoemde aantal wordt vandaag gebracht op ruim 2000. 

Zelf's de Engelse autoriteiten zijn er zeker van" dat een aantal zal 

tt-achten de Nederlandse grens te overschrijden.

• 
Ik moge dan ook verzoeken in afWJ.jzing van het verzoek om een bui

tenboordmotor voor een boot met mindere diepgang te herzien, zodat de 

controle iàeer intensie t kan zijn.

Aan: de Heer Kapitein der Kon. Marechaussee • 
• A. Baron van Heeckeren van Brandsenburg.

De Adfjudant-Ondero:f'f'icier, 
Brigade Con::unandant 
w.g. J. den Ouden.



• • 
<::7/22114 

a1.r. 

15 Jununr.i 8 

�oodse I�migratie. 

• 

Met ver�ijzing naur mijn schrijven No. C 22114 
e.a. 22-10-4'? heb ik de eel' U tl'è v• rzoeker. mij :=!lS• 
nog het resultaat van het onderzoek betreffende bo
vengenoemd onderwerr te doen �edelelen. 

HE'P ROOFT' V11.N DT' 

CJTTPALE V' lLI.,�ID'1DlENST 
na111ens deze 

Aan d9 �eer HoofC-Commiss�ris 
van Politie 
te A. • -, 1' ;' H D il 



C.22114

Joodse Immigratie. · 

Hiermede. heb ik de eer U te berichten, dat van betrouwbare 
zijde werd vemo.men dat de adressen: 
�stel 21, Jol:1. Vermeerstraat 24, Weesperplein 1, allen te .Amsterdam, 
contact-punten zouden zijn voor illegale Joodse immigratie. 

. 
. 

Ik moge U Yerzoeken te willen doen nag�an of dit inderdaad 
' het geval is en mij met de uitslag van het onderzoek op de hoogte te 

doen stellen. 

Da Heer·Hoofdoo.mmissaris 
� Politie 

..-e .P.MSTERD.AM • 

EET HOOFD VAN DE CEUI'RALE 
VEILIGtlEIDSDIENST, 
namens deze: 

J' .G.Crabbendam • 



-

.. 

c.22114 

RD.2 

GEHEIM 

Joodse.Immigratie. 

. Hier.mede heb ik de eer U te berichten, dat va n betrouwba re 
zijde werd vernomen, dat het adres: 

Noordererbersingel no.4 te Deventer 
een contact-punt zou zijn voo r illegale Joodse Immigratie. 

· Ik moge V verzoeken te willen doen nagaan or dit inderdaad
het geval. is en mij met de uitslag van het ondorzoek op·de h oogte 
te doen stellen. · 

De Heer Oommissaris 
van Pol itie 
te DEVll'NTER. 

HET HOOFD VAN DE CEl-fTRALE 
VEILIGHEIDSDIENST, 
namens deze: 

l.f. 

J' .G.Crabbendam. 



NErHEH.LA..'ilfDS :JIIiIT.Aft '! r.ITSSION, 

SECURITY OPFIC.utl, 

1BO H, CCG (B.ii}), 

B. LO.B ..

"':e 1 e • : 2 O 3 '2 • 

No.: 4125 3/2J. 

1 
V 

3 October 1947. 

( ln"l- rwerp: Joodse i"'lmibratie • 

. '3ij lat;en: ;een. 

• 

J�abinet I:ïnister ?re,iilent, 

Javastr8.at 68, 
1 s-Grt,WEi'THÁGE;

Op speciaal verzoek van Engelse zijde zou ik �aar11e 

,7illen, dat de volgende contactpunten voor ille;;ala Joodse emi

gratie in Nederland opgechecLt werden. 

a) Ai:.1Stel 21, Aml::iterdam

b) Joh. Vermeerstraat 24, A::.1sterda11

c) ' essperplein "To. 1, .Aq1sterdam

d) :Toor.:1..:rer'Jersingel No. 4, Deventer.

Ik moge U verzoeken mij iedere informatie ten S"9oe

di.2:ste te ;1illen bericbten . 

1-1.'l'f. Ifahr3r.
hapt. A.7J.
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C. V. D.
- - -

======= 

1 Volg,,�

Breda, 23 Juli 19f-7. 2 5 JULJ .947

No:306/-47-Geheim. L� fiytr1r 
Onderwerp: ''Maandrapport betrefÏende in 

België gepleegde aanslagen". 

Bijlagen: één. 

.
-

Hierbijgaand heb ik de eer U.H.E.G.te doen 
toekomen, een exemplaar van het Maandrapport, betreffende de 
in de maand Juni 1947, in België plaats gehad hebbende aan
slagen en ontdekte wapen-voorraden • 

Uwe bijzondere aandacht moge ik vestigen op de pagi
na's 5 tot en met 8, waarvan de inhoud gewijd is aan de te 
Quévy, op 2 Juni 1947, aangehouden vervoerders van brieven 
met explosiene stoffen. 

:1!:t.rlr � 

t 1/é
.:

Omtrent deze aangelegenhei.d berichtte ik U, bij de
zerzijds schrijven,No(237.J-47-Geheim,d.d .12 Juni 1947, en 

No:252/-47-Geheim,d.d.21 Juni 1947. 
In laatstgenoemd schrijven vermeldde ik - zulks over

eenkomstig de te Antwerpen verkregen gegevens - als voornamen 
van de aangehouden vrouwspersoon "Eilberti"-Elisabeth. 

A a n 

Blijkens de vermelding op pag.5 van bijgaand rapport, 
moet deze eerste voornaam worden gewijzingd in "Gilberté". 

Uit de uiteenzetting op blz.6 en 7 van bijgaand rap
port, alsmede uit de daarop volgende uitvoerige schets van 
de bewuste brieven, moge U overigens blijken, dat de Belgi
sche Politie en Justitie deze kwestie met een grote mate van 
ernst behandelt en daaraan veel zorg besteedt. 

w. 

De Heer Hoofd van de Q.y.Q.

J a v a  s t raa t, 68. 
's-G RAVEN HA GE. 
-==========------------
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UITLEGNOTA BETREFFENDE DE II ONTPLOFBARE BRIEVEN n

( �ie bijgaande schets ) 
------------------------------�-------

De bricven,gezegd II ontplofbare brieven ",door joodse terroris
ten verzonden aan engelse personaliteiten in Palestina en in Engeland, 
zijn voor h8t algemeen brieven,bevat in grote gele omslagen,t.t,z. soort 
administratieve omslegen. 

Eon eerste omslag vermeldt het volledig adres van de rersoon, 
aan wie ze verzonden wordt. 

Deze eorste omslag eenmaal opengescheurd lwmt een twebde te 
voo�schijn,welke eveneens de naam en het adres van de bestemmeling ver
meldt ,maar die daarenboven de vermeldin� draagt : "Persoonlijk en 
Vertrouwelijk 11 ( in het engels ). Aldus bestaat het risico niet dat de 
2de omslag zal opengemaakt worden door deurwaarders of boden 1 die met 
het openmaken van de briefwisseling gelast zijn,maar wel door de bestem-
meling in persoo�1.. 

De 2de omslag bevat een soort pakje ven 0 1 15 m, X 0,18 m., 
hetwelk op de eerste plaats gedelü wordt door twee bladen wit pap:i.er in 
twee gevouwen en waartussen �en carbone-papier· geplaatst werd. Volgens 
de deskundigen moet de tegenwoordigheid va1J. ho li carbone-papier er voor 
zorg dragen dat een onderzoelc van de zending. bij middel van X--stralen 
de aard van de inh�ud niet verraadt, 

Het pakje op zich zelf is samengesteld uit twee kartonbladen, 
welke aan de zijkanten samengehouden worden door het tegenplel(ken van wit 
papier. Aan de bovenkant steé:.kt een stukje lrnperdraad uit met oogj-3 aan 
het uiteinde en langs buiten weGrhouden door het papier,hetwelk bepiekt 
is op·de buitenboorden van de kartonbladen. 

Langs binnenzijde van het pakje,op de binnenzijde van een der 
kartons,bevinden zich in reeks en de een onder de andere, drio kloino 
cylindervormige batterijen van elk 1,5 volt. Het betreft batterijen van 
min dan 1 cm.- doorsn0do en rtan ong0veer 5 cm, lengte. Van het bovenuit
einde van de bovenste batterio vertrekt een koperdraad naar de boven .. , 
boord van het pakje en stelt een der uiteinden daar van de electri sche 
stroom, Van de bod0m van de onderste batterij vertrekt anderzijds erm 
dubbele electrische draad, welke vastgemaakt is aan ellc der twee ont-· 
stekers zich bevindende in de massa plastis�m springsto:(' '' gelign.ite "• 
Deze massa,van platte vorm, heeft een benaderend gewicht van 100 gram • 
Van de ontsteker:; uit vertrekken twee electriscne drade� 1 naar e'3n hecht
punt,waa� zij verbonwen zijn aan de koperdraad,die het papier doorboort, 
hetv,elk f;eplelrt is op de bovenste boorden van de kartonnen bladen en die 
op dit papier rust met zijn vrij uiteinde eindigend op een oogje. Deze 
koperdraad is c,_n' o.anhechting solidair gemaakt met een veertje met 
spanning naar beneden.Wanneer nu,door het openscheuren van het opgepleLv� 
parier,het uiteinde van de op 00n oogje uitlopende draad zal vrijGemaakt 
wordon,zal deze draad,naar beneden getrokken door het veertje,komen 
stoten tegen het uiteinde van de draad,welke vertrekt van .de bovenste 
batterij. De stroomkring zal aldus volledig gesloten zijn en de twee 
ontstekers met h:nalkwik zullen de ontploffing veróorzaken van de massa 
gelignite. 

Om reden dat de omslag bij het openen bij het aangezicht of 
dicht bij de borst gehouden wordt, bestaat er gevaar voor dat de uitwork
selen van d� ontploffing dodelijk zijn, De- brandwonden veroorzaakt door 
de zeer grote hitte, WG11ce verspreid wordt door de ontploffing, lrnnnen 
van de 3d0 graad zijn, Temeer zullen de elementen,welke zich bevinden 
tussen de twee kartonbladen ( batterijen,ontstel·rnrs,draden,kleine hccht
punten) eveneens schrapnells vormen en do persoon kwetsen, die de om�, 

c�,../�•· 



7 ,-

slag openmaakt. 
Om de ontplofbare 011slagen aan t0 wijzen, zal het nodig 

zijn de verdachte omslagen met een zeker gewicht en met twevde 
omslag binnenin apart te houdeno 

Een mijndetector zal do tegenwoordigheid van metaal lnmnen 
aanwij zen in een verdachte omslag en de radioscopie, zowel als de 
radiographie, zullen een onontbeerlijke hulp daarstellen voor hot on-
derzoek van de omslagen. 

De radiosc<Dpie schijnt echter bi,;i voorlrnur te moeten ge--
bruikt, daar zij zal toelaten zich ogenblil{keli jl{ rekenschap te ge
van van hetgeen in d8 omslag zit. 

------000000000------
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GEHEnrn: üPSLAGPIA.r.'.i.TSEN VAN WAPE:NS EN AMMUNITIE 
------------------------------------------------

DIEFSTALLEN VAN WAPENS EN AMl11!UNITIE 
-------------------------------------

Op 30 Juni 1947
1 
bij gelegenheid van

,�
n huiszoeking geda.an

door de Gerechtctlijke Politie bij de genaamd au v a  u x Roné. 
g.Q..boren te Marchie:çm""e�u�-P..o.n�rJ- :J:f�+O•l894,ge isvest t'é' El'S"Eme<rV�H-8 
dochter 15e*·uók1.óh was in een zaàK �zwendel in bevoorradingszegels: 
werd er ontdekt in eon kleine valies,welke zich bevond în een ijzeren 
lwff0rtjo 

tw�c automatische pistolen van zwaar kaliber i 
drie trommelrevolvers van verschillend kaliber 
drie laders met elk 7 patronen; 
dertien patronen voor pistool en een voor geweer 
oen leder(m schede voor pistool • 

Ondervraagd nopens de herkomst van deze wapens en ammuni ti.s 
1 

heeft betroldrnne verklaard deze ontvangen te hebben van amorikaansu 
soldaten, die ze-, hem gelaten hadden als tegenwaarde van geldsommen" 
welke ze hem verscliuldigd waren" Hij had llet inzicht ze te bewaren 
als wapenverzameling: 

De wapens en ammunitie werden in beslag genom0n en prmrns-
verbaal werd opgesteld ten laste van La u v  au x 

-------00000-------
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Rond �'.2 uur 4.5 1 wGrd een fles I met benzine gevuJ.,.i, geworpen 
door onbekende tegen de straatdeur van .:ie woning van de genaam,-· 
de S t r u y v e Lécn:, hand,üaar I wonend0 steenweg op Brussel" 
165, te Gaurain.ARamecroix" - Er werd. geGn schade beroklrnnd .: . 
De dri Jf ·0,J:' ·:an r1oze daad zou van po]·' h.eke aard kunnon zijn, . 
s t r u y v e baat op g,3noe-i:1d adres, in gemeenschap met do ge
naamde F o n t a i n e Cyr, ontromv0 burger d:;_e zich hot ver·� 
blijf in de gemeentG zag cntz0g6en;cen handel uit,die vroeger 
door laatstgenoemde op hetzelfde adres werd uitgebaat.-

2°) - d.e 7. 6,194 7, te .AUVEIAIS ·- ( Arr , NAMEN ) ; 
- - - -- - - - .... - .... - - - - -- -· ..... - -- - - .. - - -- - -- - .... -- - - - .. - - - - -

Rond 1 uur 35 1 ; s nachts werd een aanslag geple0gd bij mi.ddel 
van springtuigen te6en de wonin6 van de '' enaamlie D e 1 a u n o i t 
Gas ton, woncmde te Auvelais, rue Hicguet, 16,- Er word gebruik gGmaal:
van twee tuigen.waarvan de natuur echter niet kon vastgesteld 
worden : het eerste,6eplaat.st te6en een keldervenster is ont� 
ploft en heeft zeer belangrijke schade veroorzaakt; het twec:d0, 
nGergelegd op de drempel van een deur on dat eveneens ontplofte, 
h0eft niet de minste schade veroorzaakt.- D e  1 a u  n o  i t 
word veroordeeld voor hulpverlening aan de vijand en werd in 
vri jh0id gesteld in de maand October 1946 •... Een geli jkaardi6e aan
slag wer · resds gepleegd tegen zijn worüng op 1 December 19L�6, -
De echtgenote D e  1 a u  n o  i t werd insgelijks geinterneGrd 
gedurende ongevGer 1 ,jaar, - Hun dochter is voortvluchtig sinds 
d,) b0vrijding en zou zich waarschijnlijk in Duitsland bevinden, -
De eclive,._,n.:,t0n Delaunoi t beweren ·n;::·::nc,.dens te hebben voor wat 
betreft de daders van deze aanslag maar weigeren alle verlüaring 
op dit gebied.-· Politieke drijfveer.-

30 )- de_ 1lJ. f 6, 1$4. 7 1 _ te _lJ.lELDERT···b:i. j ·-AAIBT � -· _ ( _Arr" _DENDERMONDE .. )·-; __

De genaamde Va n D e  pe r r e  Gustave; wonende te �el
dert-bij-Aalst,Hoogstraat,56;die zich in zijne keuken bevo:1d .. 
merkte rond 2) uur de onverklaarbare tegenwoordigheid op vn:..1 0,3n 
kerel,dio ronu zijn vvenj_ng zwierf .. -· Ne..ar buitGn gaand zag hij 
twee kerels op dr�, vlucht slaan,.� Een dezer twee mannen draaide 
zich plots om en vuurà.0 Oém ganse mit:raiJ.lettcbu.i af in à.e rich
tin& van Va n D e  pe r r e;dio evenwel niet getroffen word, 
daar hij genoeg tegenwoordi.gheid vw.1 ge0St. bezat om zich te 
la ten vallen.,·-
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v a n d e P e r r e he,.::ft verklaard de verdwijning vastgesteld te 
te hebben van een kistje,hetwelk,volgens hem, compromiterandc 
�apieren zou bevat hebben voor ontrouwe burgers.- Belanghebb0ndc 
is gekend als een gewezen actief lid van de Weerstand.-

40 )- de J.4, 6 .1947 i te ANTWERPEN ·w ( Arr. ANT:·;ERPEN ) ; 
-------------------------------------------------

Om 23 uur 55; heoft een tuig van°nbepaalde aard ( waarschijn
lijk tijdbom) een ont,ploffing v"'rwekt voor het gebouw gelugd1 
Jan Van Lierstraat,7, �e Antwerpen,waar re�elmatig vergadering 
gehouden werd door de opsteller€ van het we0kblad voor ontrom-10 
burgers met titel tl Rommelpot 11• - Een vrouw, die op het ogenblik 
der ontrilo.f'fint> voorbijkwam,ward gekwetst en moest ter verpleging 
naar het hospitaal gebracht worden.- De stoffelijke schade is 
geenszins aanzienlijk.-· Politieke dri jfvcer. 

5°)- de 21.0�1947, t-3 LUIK - ( Arr. LUiï\. ) � 
--------------------------------------

Om l uur 15 1 ; s nachts werd eem tuig van verdachte aard ont-
dekt op de àrempel van do synagogc,ruG de la BovGrie,19, te Luik.

Dit tuig had de vorm van oen metalen b11..:i.s jo, inhoudende een zwarte 
verharde stof,waaruit vier elektrische draden ontsprongen.- Het 
buisje droeg het volgende opschrift aangebracht in rode inkt : 
11 D.T. Explosif - trort aux Juifs tl, vermelding met doodshoofd
daarboven aangebracht.- Het onderzoek wees uit dat de persoon,wol
ke het tuig geplaatst had niemand anders was dan de genaamde 
Ma s s a  r t Etienno,nijveraar,wonende te Luik,rue Léon Frédé
ric,31,persoon welke lijdt aan geestosstoornissen. 

6°)- de_ 24..6.1947, _te_ IDEGEM_ -_ (_Arr. _OUDENAARDE_)_: 

De genaamde D e  Nu t t e  Omer,schrijnwerker,wonende Heir
weg, te Idegem, v,as veroordeeld geworden tot 4 jaar hechtenis om 
deel uitgemaakt te hebben van een pro-duitse organisatie tijdens 
de bezetting ( Fabriekswacht).- Op 10 Juni 1947 werd hij in voor
lopige vrijheid gestold en was naar zijne woonst wesrgekeerd,waar 
hij verbleef onder toezicht van de politie. Weinige dagen nadien, 
namelijk or, 24 Juni,rond 10 uur 30' in de morgen,toen D e  Nu t t � 
'lflorkzaam Wi....S op het hof zijner woning,kwem aldaar binnengedrongen 
de genaamde Ba u w e n s  Henri,postbode,de gemeente bewonend, 
die zich onder invloed van de drank bevond,en schreouwde : 
11 Waar is hij hier,die zvrarte,dat ik zijn kop afwring? Ik smijt 
deze nacht een handgranaat in Uw hui$, 1' Kort nadien kwam B a u -
w e n s  terug en wierp op het hof ean granaat,waarvan de ontplof
fing erge verwondingen toebracht aan de echtgenote D e  Nu t t e, 
die naar one kliniek moest gebracht worden.- Door de rijkswacht 
inger�kend legde Ba uw ons volledige bekentenissen af en ver
klaarde dat hij haat droeg te5en D e  Nu t t e,omdat deze hem 
tijdens de bezetting bedreigd had,zag0ende dat hij hem zou doen 
wegvoeren naar Duitsland, .. Een huiszoeking gedaan ten huize van 
Ba u w e n s  deed een twe�de granaat ontdeKken,daze laatste 
echter niet geladen�·· B a u w e n s werd ter beschi1\Xing g13stald 
van het Gerecht .. -

70)- de _28. 6 .1947' -te _WANZELE_···_ ( _Arr � _ DENDERLm;DE _) - : 

Rond midoornacht werden schoten afgevuurd bi� middel van 8Gn 
mitraillette of pistool G�P, tegen de woning van de genaamde 
R o e  1 s Philémon,landbouwer,gehuisvest Volderstraat,46,te 

. . .  / .. . .
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Wanzele,- Er werd niemand gekwetst en.de stoffelijke schade is .niat 
aanzienlijk,.;�. De drijfveer schijnt van politieke aard te zijn.,·· 
Ro e 1 s Philémon heeft deel uitgemaakt van het VQNoV, en werd 
geinterneerd , .,. Na de bevri jdi.ng reeds werd de oogs thangaar van be
trokkene in brand ges tolrnn en men had zelfs getracht het vuu.:- te 
zet ten aan zijn wonine; , ·-· R o e 1 s werd bij deze gelegenheid ge
kwetst door een kogel afgevuurd uit de menigte .... 

8°) - de_ 29 o 6 o 19L!} ,. _te .. TER_ HULPEN_·-_ ( _ Arr �_NIJVEL_) _ g 

Rond O uur 30î werden twee grenaten met greep geworpen tegen 
een monument opgericht ter herinnering van een weerstander uit de 
gemeente,in de ArgentiniëstraELt,te Ter Hulpen&- Dè ontploffing van 
deze tuig0n hcGft slechts weinig belangrijke schade veroorzaakt aan 
het monument�·· Ruiten van oen naburige woning werden insgelijks stuk
geslagen."' Er we:rd niet de minste inlichting ingewonnen omtrent 
de daders van :it feit • 

------0000000------

\ 



• 

• 

. 4,-
i. 

VERDELING'DER AANSU�GEN PER RECHTERLIJK ARRONDISSEM�NT 
----·--

---.-:.-:�:------------------------

-
-- ----__ ,... __ -----

' 
HOF VAN BEROEP TB BRUS,SEL : A.rr • 

HOF VAN BEROEP TE GENT Arr; 

BRUSSEL 
LEUVEN 
NIJVEL· 
AN'.l;VfÉRPEN 
MEq]iELEN 
TURN.HOUT 
BERGEN 
CHJ\RLEROI 
DOORNIK 

Totaal 

GENT 
OUDENAARDE 
DENDERMONDE 
BRUGGE 
KORTRIJK 
VEURNE 

.. IEPER 

Totaal. 

HOF VAN BEROSP TE LUIK: . Arr. ·LUIK 
HOEI 
VERVIERS 
NAMEN 
DINANT 
AARLEN 
MARCHE 
NEUFCHATEAU 
HA.SSELT 
TCNGEREN 

Totaal 

1 
1 

.,. 

1 
---

. .

. ( 

i 

3. 

1 ·

2 

1 

1 

3. 
:� 

TOTAAL VOOR HET IAND 8 ! 

H E R H A L I N G 
----------------------------

In Januari 
In Februari 
In Maart 
In April 
In Mei 
In Juni 

1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
1947 

7, 
5. 
5, 
9, 
2, 
8. 

T o t a a 1 ! �

------000000000------
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T E R R O R I G M E 

Op 2 Juni 1947,ter gelegenheid van ean d®uaneeontrool uit" 
geoefend in het station van Quévy ( rect)terlijk arrondissement 
Bergen �,werden aangehouden de genaamde EL l A V Jac

�
b,g b�ren te 

m$J..Qi.J;�k ( ,Ftus�,µ_d),,»--dG •. lf; ·O,ept�mbe,.r [Ql8
..., 

tfi :i!'&4kèh . !!t fa.,la..�..:I\• -
.. � -ttlJ��ti3, Elisabeth, geboren te Neuilly-sur-Seine ( F áfl�1-i,kî, 

2 Juni 192 • -- • ...... - - · - .. ... 

Deze twee personen,verblijvende in Fr·ankrijk en komende van 
Parijs,waren dragers van, te weten! 

1) Laz a r u s  Gilberte : van een valies met dubbele bodem in
houdende: 

-zes omslagen met springstoffen ing·� sloten en geadresseo,rd
aan hooggeplaatste britse person�aliteiten; 

- vier gewone pyrotechnische ontstekers ; 
- drie electrische in watten omwonden ontstekers ; 
" een gewone electrische batterij,merk II Wonder 0,geste1d op

een apparaat,hetwelk dienst doet als electrische lamp. 
Hogergeneemde droeg daarenboven op zich,ingesloten in oen 

band,welke vastgehocht was op haar corset,ve�rtien pakjes van 
een plastische springstof,genaamd "gelignite "·-

2) E 1 i a  v Jacob

- een akten tas: inhoudende zeven batterijen II Wonder", cyli.:1-
dervormig en van klein formaat. 

Laz a rus Gilberte hesft bekend te behoren t0t do 
jo.odse terrorist.eD,��ègj.ng gekend onder de naam van " Groe,,p,...B� 11 

ên rë'eas·vöorîiGen wapens en springstoffen vervoerd te nëbbên,welke, 
volgens haar zeggen,moeten dienen tegen het II Brits imperialism::. 11 .-

voor wat betreft E 1 i a  v Jacob,ook hij zou een belangrijk
lid zijn van de II QrJJ.,Sli,,ilr'i�n zou onlangs in :1:ngeland, en voordien
in Palestina,gewerkt hebben.-
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Q. y. Q_.
======= 

.�ffiD I Volgoo. 

Breda, 21 uuni 

No:252/-47-Geheim. ! 
Onderwerp:"Aanhouding vervoerders van 

brieven met explosieve stoffen." 
2 11J1z.

A a n 

) . 14 

I n  aansluiting aan a.z.schrijven,No{237/-47-
Geheim,d.d.12 Juni 1947, betreffende bovenvermeld onderwerp; 
moge ik U.H.E.G.berichten, dat - volgens de mij te Antwerpen 
verstrekte inlichtingen - de in genoemd schrijven vermelde 
aangehouden verdachten, zijn genaamd: 

le-. LAZARU S, Eilberti Elisabeth, geb.te Neuilly sur 
Seine (Frankrijk) 2 Juni 1926, ongehuwd, van beroep 
schrijÏster, Israelietische, van Franse nationaliteit 
(Groot-ouders waren Russen), wonende te Boulogne, sux 
Seine, rue Bartholái, nr, 6. 

Alias: KNOUT , Elisabeth. 

2e.-ELIA V, Albert Jacob, geb.te Novo-Sibirsh (Rusland) 
15 September 1918, Israeliet, koopman, van Russische 

'/ � J 
nationaliteit, wonende te Parijs, Carnststraat,nr.6.

Alias: EP3TEIN, Ben Arich en 
Alias: LEVSTEIN, Jacob • 

Er is vastgesteld kunnen worden, dat beiden behoren tot 
een joodse internationale terroristen-organisatie, de z.g.n. 
"Stern-groe_p" .  

Zij zijn ingesloten in de gevangenis te Bergen tMons) 
in afwachting hunner berechting. 

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

W. 

De Heer Hoofd van de c.v.D.

J a v a  s t r a a t, 68. 
's-G RAVEN HA GE. 
====================== 
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DEPARTEMENT VAN MARINE 

NO._ .. Qor..r .... \±.52 

ONDERWERP: 

Verblijf van Hr.M.s. "Sirius"
te Antwerpen. 

t s-GRAVENHA

V 

GE., .... Z
� v�un

8 

... J. ..... i.2.�Z.� -i
Lange yverbe� •. __ , r, • 

1_�(5;� 
Ik heb de eer UHoogedelgestrenge 

_ beleefd het volgende te berichten. 

• 

t./?.- - · .... ""'- Tijdens het verblijf van HYll.J. s . 

1 
tl. /) ft 

.� 

/ / 
.;!,. ., ' 

...... 

8Sirius" te Antwerpen zijn aldaar door 

joden bommen aan boord geworpen. Echter 

staat de commandant afkerig tegenover 

eventueel te geven publicatie van dit 

gebeuren. 

TYP.: I. W. 
Coll.: 

Hoofd Sectie III M.I.D. 
Marinestaf. 

De Luitenant ter Zee I KMR.

l � ... !• 1,\-' 
� !11, 

L-�
• &� t l') l ft " f\ t /, /4� p- V! l}J• � 

'J.v'�r-- v-�,. :t 4. )r
'r'" ! � n 

Het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 

AAN: 

Mr.L.Einthoven, 

Javastraat 68,

's-G RA VEN HA GE. 

�-� 
G.U.Brouwer. 



r 

(_ 

Q. y. �. 
======= 

Breda, 12 J uni 1947. 

No:�-47-Geheim. 

Onderwerp:"Aanhouding vervoerders van 
brieven met explosive stoffen." 

Bijlagen : eén. 

--

.. 

Volgno. 

1 6 " ; Il ,947 

-v(I 

_ACD/ 1 l!1t. 

") 

ii' 
-

Hierbijgaand heb ik de eer U HoogEdelGestrenge 
te doen toekomen een opgeplakt couranten-artitel, uit de 
nvolksgazet", het te Antwerpen verschijnend dagblad van de 
B.S.P. van Dinsdag, 10 Juni 1947, betreffende boven.vermeld 
onderwerp, naar de inhoud waarvan ik U moge verwijzen. 

Naar U hieruit moge blijken, zou de aangehouden 

• 

vrouwspersoon zijn, de 21-jarige Elisabeth LAZARE, van Franse 
nationaliteit, wonende te Parijs, rue Bartoldi, 6, terwijl 
baar mede aangehouden metgezel, genaamd zou zijn:�.Jacob,van 
Russische nationaliteit, evéneens wonende te Parijs, rue Bruf-

• 

faut, 33. 
Blijkens een artikel in de "Gazet van Antwerpen" van 

Woensdag, 11 Juni 1947, welk blad U zal worden toegezonden 
tegelijk met een aantal andere Belgische dagbladen, zou de 
aangehouden vrouwspersoon een Russische Jodin zijn,genaamd: 

M� J Elizabeth LAZEREFF,en de aangehouden manspersoon zou zijn de 
(Nv27-jarige Rus: Ezka JACOB, beiden wonende te Parijs. 

Bij mijn bezoek aan de Heer Dierick te Brussel, in
formeerde ik gisteren naar het.verloop van deze aangelegenheid 
waarbij mij door deze werd medegedeeld, dat ten bureele van 
de "Veiligheid van de Staat" reeds een aantal rapporten hierop 
betrekking hebbende 1n3.ren ontvangen, docb dat het onderzoek, 
hetwelk intensief en met de nodige omzichtigheid wordt voort
gezet, nog lang niet is voltooid. 

In verband hiermede, achtte men het niet gewenst,nu 
reeds inlichtingen over deze zaak te verstrekken, temeer, daar 
voor zover thans kon worden vastgesteld, geen enkel spoor de
zer aangelegenheid naar Nederland leidt. 

Ook met betrekking tot de verstrekking van de namen 
en verdere bijzonderheden van de aangehoudenen, achtte de 
Heer D.het wenselijker hiermede te wachten, totdat het onder
zoek beëindigd is. 

Echter kon hij wel mededelen, dat een Inspecteur van 
Scotland Yard zich thans te Brussel bevindt, van waaruit deze 
met behulp van de Belgische Rechterlijke Politie, het onder
zoek leidt, en dat de aangehouden vrouwspersoon, bij haar ver
hoor heeft bekend, dat zij deel uitmaakt van de internationale 
terroristen-organisatie, de "stern-groep". 

Bij een volgend bezoek aan Brussel hoop ik meer offi-
ciële gegevens over deze aangelegenheid te vernemen, waarmede 

A a n ik U dan zo spoedig mogelijk zal in kennis stellen." 
De Heer Hoofd van de C.V.D. 
J a v a s t r a a t, b8:- - W. 
's-G RAVEN HA GE. ----======-=- ---------
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BOMBRJEVEN IN ONS LAND ! 
Aangehouden vrouw lid van de Sterngroep. -

De twee aangehoudenen te Bergen opgesloten 1 
Wij hebben gemeld, dat aan het De vrouw verklaarde, dat zij op 

1
. grensstation Qu_evy tw,.e vreemde.. het ogenblik van haar a�oudi�g Ilngen werden aangehouden, die voor de eerste ma.al m België 
1drager waren van zogenaamde kwam. « bombrieven . die de laatste dagen aan Britse personaliteiten werden VERDER ONDERZOEK 

verzonden. Volgens uit Engeland ontvangen Er werden zes bombrieven op de Inlichtingen, zijn de gevonden brieaangehoudenen gevonden. gericht ven geli)k aan deze in Engeland aan overheden waarvan de namen ontvangen. Een Brits speurder1 niet werden ·medegedeeld. voor een andere zaak in ons .Jana Het zijn grijze omslagen van aanwezig, ontving opdracht hier te groot formaat, met twee ontsteker5i bl!Jven. Mogelijk zullen andere een Jont en een zekere hoeveelheia Britse speurders, op de hoogte der springstof. terroristenzaken, naa.r het vaste-De brief is zodanig vervaardigd, land oversteken. <Reuter.) dat de ontstekers in werking ko-
men als men met een metalen brie- ANDERE MIDDELEN vensnijder de brief zou openen. Volgens een A. P.-berlcht uit 

Genua, zou zekere Ami Khan ver- , LID VAN DE STERNGROEP klaa.rd hebben dat voortaan geen De aangehoudenen zijn de 21-ja. bombrieven mèer zouden verzonden rige Elisabeth Lazare. van Franse worden daar het middel nu bekend nationaliteit, wonende rue Bartol- Is. Hij 'zegde zelf een pa.ar dozijn dl, 6, te Parijs. en de Rus E. Jacob, van deze brieven verzonden te eveneen te Parijs wonende, rµe hebben. 
Bruffaut. 33. Hij voegde er aan toe: « De Brit-De vrouw heeft be

h
kend tot de ten denken, dat de « Sterngroep » « Stemgroep » te be oren. Deze slechts uit een paar honderd pergroep is een wijdvertakte organisa- sonen bestaat, maar wij vormen tie van Joodse ten-orlsten, die voor- een zeer grote macht. die verspreid al tegen de Britten optreedt .door is over heef ae wereld. Wij zullen aanslagen en sabotage, om van hen de Engelsen overal bestrijdenb en een op1ossing af te dv.ringen v:oor wlj zullen thans, na de « bom riehet Joodse vraagstuk m Palestma. ven» nieuwe middelen aa-nwenden. 

-- -----�-- -· 

De "YOLKSGAZET" 

Dagblad van de B.S.P. 

te Antwerpen. 

van 10 Juni 1947. 

W. 

SCOTLAND YARD 
AAN HET WERK TE BRUSSEL 
OPZOEKINGEN IN VERBAND 

MET DE «BOMBRIEVEN» 
Een inspecteur van de bijzonde

re sectie van Scotfänd Yard is 
Maandagavond naar Brussel ver
trokken, om op het vastèland een 
ónderzoek in te stellen in i.ake �et 
zenden ddor Joodse terroristen van 
« bombrieven » naar Britse perso, 
nalitelten. . . · Voor zijn vertrek werd de 1n
specteur ontvangen door de direc
teur Thompson. chef van de sOC1a!e 
sectie, die gedurende V!lrscheidene 
uren de inlichtingen die do01·· de 
Italiaanse politie aan Scotland 
Ya:rd werden overgemaakt, heèft 
Ingestudeerd. De Italiaanse politie 
zet inderdaa<l het onderzoek voort 
in de streek van Turin, · van waar 
twee pa.ketten brieven naar Groot
Britta!Ulië werden gestuurd. Dhr. 
Thompsori heeft eveneens de i;>oli
tleverslagen uit Brussel on�er
zocht. 

absoluut stilzwijgen woi�dt be
waard in verband met de ,identiteit 
en de opdracht van de inspècteur 
van de speciale sectie te Brussel. 
Bij zijn aankomst zal hij de chefs 
van het Brussels pa.rket ontmoe
ten, die er eveneens op aandrin
geI\, dat de verdere.evolutie van 'de 
zaak momenteel zou worden ge
heim gehouden. HiJ zal eveneens 
een onderhoud hebben met de 
ambtenaar van de speciale sectie 
die zich naar Parijs heeft begeven. 
en die opdracht heeft gekregen 
naar Brussel te komen zodra de 
aanhoudingen te Quevy gesigna
leerd waren. 

1 Scotland Yard staat gedurig in 
verbinding met de Internationale 
Politiecommissie, waarvan de zetel 
te Parijs Is. De commissi�. waarvan 
Groot-Brittannië lid IS, is Ölj 
machte SCotland Yard op •de hoog-

1 te te houden van de zaak in een 
zeker àantaJ. landen. (Re�r.) 
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Het geheim der 

ontploffende brieven 
(Van ome Belgische col'i:e!;J)onilent). 

Eni-ge W$ten geledE':'l v,ei,mim die we<o 
re.!'Cl·, dat ihooggeplaatstie Engels,e persoon• 
lij:),?hec1'en mie.ven, toegezonden k:re.genl, 
welk,e. bjj O})'eThÎ'nig onrt.ploften. Men uitte 
het vermoede;,, d,it hler Joodise radicale 
elemen<ten de hand in ffi!<t spel badder. en1 
dit wem kort daarop �ve.!ltigd door de 
arr.estatie van twee ver-dachte :reizigers 
aàn de F<rans-Belg:isçne grens. EUzabeth 
La=us en j,acob :E>l�a•n bleken in heli 
�it te zijn v.an een koffer met dubbele 
bodem eP., hieri,s zaten diverse van d=ie 
gevaarlijke blrieve11 verborg;en,. Zij ware,lll 
o.m. g,eadresseerd aa'!l de hoogste 13ritsé
autor1veiif>en in Palest,i.na. Het waren zee,
g:rotJe, enge.veier 250 gram ��gende er.we• 
leppen (26 centimeter meed en 18 cectî!o 
meter hoog,), welkie, bij op�ln,g, een 
tweede enveloppe bleken te bevatten me.11 
de mededeling "Private and CQ';'lfidentia!! .. 
- particulier en verbr-0uwelijk.

De Belgische :r,echiber Leclercq, die mell 
het or.derzoek in doe.ze a:aak werd belast. 
h� nu, ald1t1s het Brusselse blad Le 
P,àare, deze stl.l'kken d-0or een mili1aire 
deslrundi.ge laten Qndez,zoeken, die heevtl 
vastge&teld,, dat elke enveLoppe ge.vul� 
was met ge).in,iet. Deze st-0f ointplof,t bij 
het openen, van de brief, onverscbil!ig o• 
dit m�t de hacd of met een b<rieiopenel!' 
geschiedt, en de on,tp1'0ffi·n,g is soms zó 
hevig, dat-de beide handen van het slacht
offer ku•:men word•en afgerukt. Boven... 
di'e<n vei<branden het gas en die tempera• 
tuur, welke het geliniet ootwikk,eJt, de 
ogen en ,ten, slotte bevatten. d,e brieved 
nog �eb1e stukjes metaal, welke in heli 
lichaam drm.gec. en dl! dood kunn ,en v,e!l!,,O 

oorzaken. 
Efüabeth Lazarus, die i,n ere .gevan-&en•i'9 

van Bergen (Mons) in Henegouwen op-, 
gesloten zit, 1,1:al zich te verantwoorden 
hebbec weg-ems de ongeoorloofde inivoe� 
va,n ontplofba<re stoffen. Zij kan te-n hoog
s1Je tot een jaar gevangen.is en een boe� 
van 5000 fran.ks worden veroordeeld. Zij 
is kleiin van. postuur en heeFt een J?aa,t 
l>evendáge ogen; voorts is zij lid van de 
beke)lde Sterz:.-gro,ep. Haar vader bekleedt 
een. functie ·bij de opera te Parijs. Haar 
moeder werd in Juli 1!>44 te Toulouse ge
dood door de aanhang,e,rs van Doriot. 

EJi.zabeth Lazarus is gedwrende de oor• 
Jog z,eer actief werkzaam geweest- J.n hef 
v,er,zet. Zij heeft o.m. reizen door bezet 
Belgfä gemaalot ein Qok twee maal de 
Zwitserlle .grens overschreden. Na de be
vrijd,in g heeft zij eien tijdlang als oorlogs� 
corerespondente geW"'...erkt. Zij is ook op let
t>e<rk un<i'ig gebied werkzaam g'eweest. Hier 
schreef zij onder de sèhuilnaam Elizabeth 
'Knout. 

Volgens Le Phare zal Frankrijk waar• 
schij,r.lijk haar uitleveri'llg van België 
verlan-gen. Eng.eland> 'zal dit vermoi?d•elijk 
niet doen, daar d,e m-et dit land door 
Belg,ië gesloben ov-ere1!'1'lkomst Inzake de 
uitlevericngen o.m. bepaal,t, dat g,�n per,,, 
sO'Jle� worden uiigelevierd, die zich heb
ben schuldig .gemaakt aan 11-0litieke mis• 
drijven of aan misdrijven, welke als zo• 
danig kunnen worcllen, beschouwd. 

Er is over Elizabeth Lazarus in d,e pers 
heel wat te doen geweest - en er is veel 
or.ziin verteld. Zo heeft men beweerd. dat 
zij een nicht is van Moloto! - niel.s is
echter minder waar. Zij is, schrijft Le 
Phare, niets an-ders dan een jeugd.!� 
Joodse idealis�e. ee<n felle tegenstandstiel' 
van hen, die de zaak bestrijd·er waar zij 
voor vecht. 
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HóE' WERKT EEN 

BRJEFBOM?i 
Op de l;!rlefl:>ommen, die aan ver
çchlllende leden van de Engelse 
regering zijn verzonden en waar 
Eden zelfs een hele dag mee 1n 
zijn zak heeft rondgelopen, was 
met een schrijfmachine het adres 
getikt. In de buitenste enveloppe 
was een wat dikkere' klejne en
veloppe gestopt, waaro,p met 
drukletters stond: ,.Privé en ver
trouwelijk." In deze kleine enve
loppe bevlndt Zich tussen twee 
kartonnetjes een hoeveelheid ge
llgntte, een zeer samengesteld 
mengsel van explosieve stoffen, 
dat gebruikt wordt blj de ver
vaardiging van sommige projec• 
tlelen, en een klein ontstektngs
appiu:aatje. Wanneer de karton
netjes van elkaar gaan, ontbrandt 
het ontstekingsapparaat en de 
hoeveelheid gellgntte, die dan ont
ploft, Is voldoende om de . per
soon, die 1n de buurt is te doden 
of althans ernstig te verwonden. 
Op een van de Londense postkan
toren kreeg een ambtenaar zo'n 
brlef in handen en voelde, dat 
deze warm werd. Nog jll!st op tijd 
gooide hij het gevaarlijke pakje 
In een emmer water. Men heeft 
enkele van deze brieven op een 
vellige plaats laten ong>loften en 

1 men constateerde een 'tîepoorlijke
explQ!J� 
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,,Pas op voor b11iefbomJ!lén" 
Volgens betrouwbare Joodse 

zegslieden te Tel A viv ��eft . het
hoofdk.vartier van de veiligheids
dienst te Jeruzalem de postbe
ambten te Tel Aviv en Jeruzalem 
gewaarschuwd te letten op brief
bommen die uît Italië naar hoge 
funciion�rissen van de Palestijnse ' 
Tegering zouden zijn gestuurd. j 
Let op gele enveloppen van 17112 

bij 25 centimeter met Engels adres 
en voorzien van het stempel "ver
trouwelijk"". 
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Joodse vrouw 
vervo.erde .briefbommen 

Ze vervoerde ze_ in een. koffer 
mét dubbele bodem 

DE BEI,G:ISCHE politie arres-
teerde vorige week op het 

grensstatiëm Quevy, een Joods 
eehtpaa·r, toeu liet op reis was 
van Brussel naar l'atijs, De arres
iàtie geschiedde omdat het . ver
dacht werd briefbommen bij zich 
te hebben. 
Zij had in e.en koffer met du1?

bele b.odem tien enveloppen, die 
explosiva bcv.atten. Zij droegen de. 
namen van verschi.llende ge.adres• 
seerdeil. Men geloof-t echter, dat op 
de enveloppen niet de juiste be
stentming was aangegeven. 

De politie nam de koffe1· in be
slag, doch liet de vrouw yrij, daar 
'zij .;.ermoedde, dat zicli m1;deplich
ti�en in de nabijheid ophielden. 

middel van een geheim teken ken
baar had gemaakt. Op dezelf�e 
wijze moest de vrouw de koffer m 
Brussel afgeven. 

De arre$&anten bevinden zich 
thans te Brussel. Engelse, Belgi
sche en Franse politie zët het on
clerzoek met kracht voo1·t. Naar 
gemeld wordt, 'llijn reeds ver
schillende schakels van de ter
reurorganisatie ontèlekt. 
De namen der gean·esteerden. . 

worden om veiligheldsreden!ID nog 
niet bekend gemaakt. De man heeft 
verklaard, niets van de ;,.aak der 
briefbommen af te wetéll en de 
vrou.w toevallig te' hebben ontmoet 
even voor hun vertrek tût Parijs. 
De vrouw bevestigt deze verkl_a• 
l'ing. · . Dit bleek julst te zijn. want de 

vrouw werd later door een man 
ve1·gezeld. Z-ij zijn toen beiden g�
arrestee�·d. De arrestante.11 waren m 
het bezit van spoorkaartjes naai' 
Antwerpen .en zeiden, dat zij van 1----------
Russische nationaliteit en uit de 
hoogste kringen_ afkomstig wal·en. 

De Joodse verzetsorgru1isat1c I:i:
goen .Zwai Leoemi vci·klaarde gcet1 
deel te hebben aan het verzenden 
van briefbommen aan vooraai�
staande Engelse persoonlijkheden. 

De Vl'ouw gaf toe, dat zij tot ee!� 
geheime organisatie behoorde. ZJJ 
verklaaJide, dat de koffer ha-ar te 
Parljs door een onbekend persoon 

.J!!S ter hand gesteld, die zich door 
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Avontuurlijk Jeven 

van Elizabeth Lazarus 
Door middel van foto's !s de 
een-en-twintig jarige Fr11,nse Jo
din, Elizabeth Lazarus, die teza
men met e·en mar. op de Frans-

] Belgische grens is gearresteerd 1 
en in het bezit van briefbommen 
bevondel\, door haar verwanten
herkend aJs de dochter van de
welbekende Franse componist
Daniel Lazarus, een van de tech
nische directeuren van de Parij
se opera. Haar grootvader van
moeders kant was de Russische
èomponist Alexander Scriabin.
Zij was beter bekand onder het
pseudoniem Betty Knuth, onder 
welke naam zij twee boeken ge
schreven heeft, waarvan een, be
vattende korte verhalen over 
J-.aar verblijf onder de Duitsers 
in Frankrijk, binnenkort zal ver
schijnen. Zij was tijdens de oor
log illegaal werkzaam in de om
geving van Toulouse. Een zen
ding in 1943 bracht haar door de
Duitse zone van Frankrijk naar 
België. Bij haar teruglromst ver
nam zij, dat haar 88-jarige moe
der, een vooraanstaand illegaal
werltster van Russische afkomst,
!n haar flat te Toulouse door 
Vichy-soldaten was doodgescho-
ten. 1 

\ 
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DE BOMBRIEVEN 

'ra�:
et laatste Nieuws" meldt: De 

Berg��amer van de 1·echtbank te 
vel dat 

he'fr het �anhoudingsbe
Eli�b th 

u gevaardigd was tegen
bomb 

'; Lazarus, draagster van 
lan 

r1even en E .. .  Jacobs, die on-
be��c�tigQtv�-�JJn a

1
a
1
ngeh?uden, 

k t 
· IJ zu en binnen-or voor de rechtbank te Ber en

��!�htstaan voor het l!legaal fer
Sl h

n van explosief materiaal 
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ec. ts nadat zij de door de recht: J 

g
ank

t 
opgelegde straf hebben uil_eze en, . zullen beide vreemdeling

�n uit het land gezet kunnenwor en, dan wel worden overgegeve� aan. het land, dat hun uitleve1mg eist. De jenge vrouw 
� 

ontk ent ;?t. de Sterngroep te be, horen. ZJJ 1s de dochter van d componist S_:ylvio Lazarus, gewe� zen "orkestleider van de opera
�

e ParJ.ls. 
--- ---
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DE BRIEFBOMMEN 

1 Arrestaties in België
BRUSSEL, 8 Junj, - De vo·

rige weel, werd in de tt',ein Br11s
sel-Parijs op h� grensstation 
Qué:vy een Joodse VTouw ge
arresteerd, die in een koffer met 
dubbele bodem tien enveloppen 
l!let explosieve st-Offen baà. 

De politie nam "d-e koffer in
·besla.g, doch liet d·e vrouw vrij 
in de hoc.p op deze manrer haar 
medep1ichtigen te kunnen arres
te�en. Jlnderdaad kon late1· een
man wor:ien gearresteerd, die de
'l'r1'.>UW toen vergezelde. B,eiden
\\'aren in het beiit van spoor
kaartj-:s naar Antwerpen en zei·
den, dat zij van Rusi�che n.a.lio·
naliteit en uii de hoogste kri.11-
gen afkomstig waren. De vrouw
gaf tee, dat zij lid was vi>n een
geheime wganisatie. De koffer
was haar le Parjjs door een on
bekend pe"SOOn ter hand gestgl:!
die zich daor l11ldd-eb van e�n
geheim teken kenbaar ha:! ge
·1ii1ekt. Op deze�de wijze meest
de vrouw in Bru;s-el de koffe,·
afgeven. De arre$lantan bevin
den zich thans te E•russel.

De Engelse, BeJ.gi�che en 
Franse politie zet het on-:hrzo:?k
met kr-:<'ht voort. Reeds zouc!e•1 
versche.i:iene schakels van r:_i: 
f.erreur-organisatie, welke ver
•nt woo•delijk is voor de n�ar 
Engeland gezonden briev"ên, zlj:i 
ontdekt. 

De J·oöd� verzetsorganisah.? 
.,Irgoen Zwai L�oemi"' verk'aa1· 
ge1m deel te bebbtn. aan het zen-
den der brie.fbornm�n. _L 

Arra_statie in zake bombrieven 
aan Fr.-Belgische grens 

In de affaire der aan vooraanstaancle EngeL'!en geadresseerde bom
brieven is in België een arrestatie ,,errlcbt. Een koffer met dubbelen 
bodem, waarin tien enveloppen, dle explosieve stoffen bevatten en 
geadresseerd waren, werd aan Jlet 1,'Tensstation Quevy in den trein van 
Pari.is naar Brnssel in beslag genomen. 

De vrouw, in wier bezit de koffer
! 

drachten ontv=gen van den op
aangetroffen werd, werd aanvanke- persten chef van de Stern-gang,
lijk vrijgelaten. omdat men ver- Nathan J'elin. Volgens Ass. Pl'ess 
moedde, dat zij medeplichtigen in beeft Scotland Yard grote belang
de nahijheid zou he'bben. Dit ver- stelling voor dit verhaal. 
moeden bleek juist, want kort De Joodse 'Verzetsorganisatie Ir
daarna bleek �j vergezeld te wor- gun Zwal Leoemi, beeft in het te
den door een m=, Brlch, 'Van Jood- Rome veri;chijnend dagblad La Re
se natioualiteit; beiden werden ge- publica een brief doen publiceren,
arresteerd. De man beweert van waarin zij de verantwoordelijkheid 
de affaire Diets af te weten, het- voor het vei·zenden der briefbom· 
geen door de vrouw bevestigd werd. men, dat zij een "uitdaging aan de 
Zij gaf toe, tot een ge)leime orga- Intelllgeuce Service" noemt, van 
nisatie te behoren. De koffer zou de 'hand ;wijst. 
haar door een onbekende te Parijs · -----
zijn ter hand gesteld; op dezelfde 
wijze moest zij den koffer te Brus
sel at'geven. 

De 11,rrestanten bevinden zlcll. 
tbsans te Brussel. De Engelse, Bel
gische en Franse politie zetten het 
onderzoek met kracht voort. 

Afzender? 
Minder overtuigend voor do 

ontra.adsellng dezer misdadige af
faire schijnt vooralsnog een be
l'lcht van As11. Press llit Genua te 
zijn. Volgens· 11it bericht zou een
man, die :,;tch Ami Kam noemt en 
zegt tot de Stern-gang te behoren, 
aan den correspondent van het 
Amerikaanse · 1>ersboreau aldaar 
gisteren verklaard hebben, per
soonlijl, verantwoordelijk te zijn 
voor het verzonden van 24 bom
brieven naar Engeland. 

Hij zou de mfssieven, waarvan 
een aan k;ontng George z,1,u gericht 
zijn, te Turijn hebben gepost. Hij 
verklaarde voorts, inlichtingen uit 
Londen te hebben ontvangen, vol
gens welke vier van de bommen bij 
het openen waren ontploft. Volgens 
hem zou ontploffing onmiddellijk 
volgen, wanneer de exploSieve stof 
e.an de lucht werd �lootgesteld. De 
explosie zou voldoende kracht h.;,b
ben om dengene, die den brief zou 
openen, te doi!en. 

De�e "Ami Kam" vertelde, veel 
plelzier te hebben gehan over l:Ien 
1).ierdoor !.n Engeîand ontketenden 
,.zenuwenoorlog". Hi� zou zijn op-
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.7De Zaak da

r «.�ombrieven »
4ANGEHOUDENEN 

VERS0HIJ.NEN EERLANG 
·vo9R de BOETSTRAFFELIJKE

RECHTBANK VAN BERGEN
De raadkamer van de rechtbank 

Lîan Bergen heeft voor een duur 
· van één maand het aanhoudings
bevel, dat uitgevaardigd was te
gen Elisabeth Latzarus en E. 
Jacobs, die onlangs te Quévy wer-

1den aangehouden, bekrachtigd. Zij lzullèn eerlang voor de boetstraf
felijke rechtbank van Bergen te
t·echtstaan, onder beschuldiging } op illegale wijze apringstoffen in 
het arrondissement te hebben ver
voerd. 

Sïechts nadat zij de uit dien 

/
hoofde door de rechtban

. 
k uitge

sproken straf zullen uitgezeten 
hebben, zullen beide vreerndeljn-

' gen uit het land gewezen worden 
ot uitgeleverd worden aan het 

/ 

land, dat hun uitlevering eist, na
dat de Belgische politie zal in 
kennis gesteld zijn van nauwkeu
t•ige beschuldigingen tegen he�1-

De jpnge vrouw, die 21 Jaar 
oud Is, loochent tot de «Ste.n-
gang» te behoren. Zij is de doch
ter van de componiBt Sylvie Lat
zarus, gewezen orkestleider van 
a� opera te Par.ijs . 

IOSS. Ne.: ·-----···-···--·-··-
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. 
1 De twee Russen, die aa1i de Frans-Belgische grens werde1i .aange- j hottden, toep zij in het bezit werden g�onden '!)(!fl, < bomb:1.eve1i �, 
, zoals er vorige week ?!aar tai van Bnt�e politiekers wei de.i_i ge

stwurd. Het betreft de 21-jarige IiJfüiabeth Lazarus, vatt Pan1s, en 
l!Jlias Jacob. 

� 
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f'ucht in ëie duistere; 
zaak der 'bOmbrieven,l 
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Scotland Yar�-inspecteur tei 
Brussel. 1:triëfopener brachti � 
omslagen tot ontploffing .1 VN

gut 

· Indien ln ae beruchte « bo,mbrie;- is, in � bezit gesteld van de �-1ven » g�n kleine, maar ernstig& �verts betreffende de b<m1iórieven. constructiefout was gemaakt, zou. Vla de Int-e1'1lationale Qornmis<.si&Iden verleden welök Vier m�sen blijft Scotland Yard ln verblnè..i,ng het leven hebben verloren. met alle veiligheidsdiensten van , De blieven zijrr nu gl?lukkig niet het vasteland. · 1 ltot ontploffing ge)J:omen. Reeds ts komen vast te 'ataa.n,JProeven zijn genomen door iles· dat Elzabeth La.z.areff beant-, kundigen van het Brlt6e « War- woordt- aan oo be$èhrlj!ving van de Offl.ol) » in het Wo.Qlwlèh Ar$&- Frans...sp�kende Jodill die een 1 nal. De helse tuigen zijn zo ge- bom plaatste in het ministerie van•maakt, dat het lnschuivett van een Koloniën. metalen brievenopener of e,en zak-mes. � ontplQfflng veroorzaakt, SOBEEPSBRAND 1n de. gi:ot.4) om&la,g is een:' laag DOOD BQMn'DJEVEN ° platgeperstl!l · gellgniet -.. aanga- "� -" ' b�ht, die een zeer ,rtote oot• D& politie vao Coirk Is vaa m�. ploffin�kra.cht heeft. Het aan- ninA' dat een brand aan boord van brengen van een metalen vo.c:,r- de Amerl.kaa,nse boot � l\f.arin& werp verwekt eeo kleine vonk, die Faleooer » te Greenstown veroor. op ha.ar beurt de ont_ploUlng- ver- _zaa1:tt 1s door bij toeval ontplofte' oorzà:akt. bombrieven. 25 postzakKen zijli . SOOTLAND YARD- hierbij vernield. INSPECTEUR IN BELGIE I I Inspecteur Wi1kinson van de
1 « Spécia1 Brand > van So.otland Yaro, is met eèn gecharterd vlieg• tuig naar Brussel gevlogen en heeft zieh naar Bergen begeven, ttn einde een onderzoek in te stel-

llen naaz, de beide aangehoudenen. Deze inspecteur iS een de�di gie op het gebied van vreemde taÎen ; hij vergezelde o.m. Molotoff aan boord van ae « Queen Elisabeth > naar de Verenigde Staten. DE AANGEHOUDE1'"'EN De' twee aangehoudenen, die deel uitmaken van de « Stern »·b<nd>e, zijn de 21-jarige Russische Jod!n Elizabeth Lazareff, wonende te Parijs. d:e bekend heeft in betreikking te staan met de bombrief-complotten, e.'l c:'e 27-jarige E21ka Jacob, die tegelijk weid gearrest-eèrd. E>lizabeth Lazaz,eff bewie1t dat zij de koffer met de bombrievën te Parijs aan het station in ont• vangst nam. Men heeft een onài?rzo,ek ingesteld naar de jo11gste be" wegingen der geva·n-genen en In, hoeve:,re zij met Palestijnse terro-• risten-benden v,rbonden zijn. Alle 1 Europese poiitiepootr.,� .zijn <'.oor Scotland Yard en het ·hoofdkwartier van de Interruitionale Politiecommiss:e, die te Parijs gevestigd 
------

' 

••
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De bombrieven 

Opzienbare11de 
• 

arrestaties 
Naar het Brusselse blad "Het 

Laatste Nieuws" meldt, z\jn 
explosieve stoffen van dezel.fde 
samenst.elllng aJs die In de aan 
verschillende prominente pn
sonen In Engeland gezonden 
briefbommen, gevonden op et'n 
Joods echtpaar, dat vorige 
week In de trein ,·an Brussel 
naar Parijs In het grensstation 
�uevy door de Belgische politie 
1s gearresteerd. 
De vrouw had in een koffer 

-met dubbele bodem tien van deze 
enveloppen, die allen WIQ'en ge

. adresseerd. Men gelooft echter,
dat deze adressen gefingeerd
waren.

Irgoen Zwai Leoemi heeft ver
klaard geen deel te hebj)en aan 
het zendell van bombrieven. 

Ook in Italië is in verband met 
de bombrieven een arrestatie- ver
richt. Een man, die zich Ami Kam 
noemt en zegt tot de Sternga.ng 
te behoren, heeft verklaard per
soonlijk 24 bombrieven te hebben 
verzónden. Hij postte ze in Turijn. 

De man weigerde mede te de
len, waar de bombrieven vervaar
digd werden. Wel verzekerde hij, 
dat zijn gang druk bezig was ,,an
dere methoden" te vinden om de 
terreur tegen Engeland voort te 
zetten. 

Scotland Yard legt grote be
langstelling voor de verklarino-en 
van Ami Kam aan de dag. 

0 

U8iS. lée.: -------·-·· 
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De politie nam de koffer in be
slag, doch liet de vrouw vrij, daar 
zij vermoedde, dat ztch medepl:.ch
tigen in de nabijheid ophielden. 
Dit bleek juist te zijn, want de 
vrouw werd later door een man 
vergezeld. Zij zijn toen beiden ge

.arresteerd. De arrestanten waren 
in het bezit van spoorkaartjes 
naar Antwerpen en verklaarrlen, 
dat zij van Russische nationaliteit 
en uit de hoogste kringen afkom
stig waren: 

De man heeft verklaard, niets 
van de zaak der briefbommen af 
te weten en de vrouw toev,tllig 

Arrestatie in verband met briefbomn1en . 1 

kort voor hun vertrek uit Parijs Tu�sen Parijs en Brussel 
te hebben ontmoet. De vrouw be- 1 

-

vestigde deze verklaring en geeft Op het Belgische grensstation. Quevy, 
. toe, dat zij wel tot een geheime tussen Parijs en Brussel, werd enkele
organisatie behoorde. Zij v<!r- dagen geleden. een vrouw aangehouden, 
klaarde, . dat de koffer haar te in wier koffer zich 10 zgn. briefbommen
Parijs door een onbekend persoon bevonden van de7,elide aard, als die,
was ter hand gesteld, met op- welke aan verschillende prominente per
dracht hem in BTussel af te le- sonen in Engeland gezonden waren. 
veren. · . De politie nam de koffer in beslag, doch 

�lJg�se, Belgische en Franse liet de· vrouw vrij, daar zij vermoedde, 
J?OliUe zet het onderzoek met dat zich medeplichtigen in de nabiJl1eid 
k_�acht voort. Naa! gemeld wordt, ophielden, hetgeen juist bleek te zijn.
zun ,reeds verschillende_ sc�akels 

'
want de vrouw werd later door een man 

van de"- tex:reu:orgamsatle, d!e vergezeld. Zij zijn toen beiden gearres
",erantwoordebJk 1s vo?r de nru.�r tèerd. De arrestanten waren in het bezit 
, ngeland gezonden brieven, ont-

r
van spoorkaartjes naar Antwerpen. 

,f'kt.- . 
De Joodse verzetsorg-e.nisatie De vrouw gaf toe, dat zij tot een ge-

' heime organisatie behoorde. Z-ij ver
klaarde, dat de koffer haar te Parijs door 
een onbekend persoon was ter hand ge
steld, die zich door middel van een ge
heim teken kenbaar had gemaakt. Op 
dezelfde wijze moest de vroltW de koffer 
te Brussel afgeven. 

De man verklaarde niets van de zaak 
der briefbommen af te wetet en de Vl'OU.W 
toevallig te hebben ontmoet even. voor 
hun vertrek uit Parijs, wetke verklaring 
.l!22f.. de vro�erd bevestigd. 

----

De Engelse, Belgische en Franse politie 
zet het onda·7..oek met kracht voort. 

Nader wordt gemeld, dat zij tot de zgn. 
Stern-groep behoren. De vrouw 

-� Franse Jodin, de map een statenloz 
van Russische afkemst. 

De brieven, welke op de gearresteerden 
gevonden werden, droegen adressen. 
welke niet fictief waren. Deze prieven 
waren bedoeld voor Britse functionaris
sen die met Palestina van doen heoben. 
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� Briefbommen niet van 
rgoen Zwai Leoemi afkomstig 
Het te Rome verschijnende dagblad 
"La. Republlca." heeft een brief van
de Joodse verzets-OrganiSatle lrgoen 
Zwa.i Le'oemi gepubliceerd, waarin 
deze organisatie verklaart geen deel te 
hebben aan het zenden van briefbom
men aan vooraan.staande Engelse 
-persoonlijkheden. 

Uit Brussel komt het bericht dat aldaar 
verleden week een Joods echtpaar is ge
aITesteerd dat· in het bezit was van en
veloppen met explosieve inhoud. Aanvan
kelijk werd eerst de vrouw gearresteerd; 
zij had in een koffer met· dubbele bodem 
tien enveloppen, die explosivia bevatten. 
D.e politie nam de ·koffer in beslag, doch 
liet de vrouw vrij in de hoop dat zij con
tact zou zoeken met eventuele medeplich
tigen. Toen de vrouw even later met een. man werd gezien werden beiden gearres
teerd. De vrouw gaf tqe tot een geheime 
organisatie te behoren, de man echter 
ontkende iets met de zaak uitstaande te 
hebben: hij had de vrouw toevalllg <>11t
moet Deze verklaring werd door haar 
bevestigd. Engelse, Belgische en Franse 
politie hebben het onderzoek ter hand ge
nomen. 
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De Joodse vel'Zetsorganisatie 
Irgoen Zwai Leoemi heeft zich 
onschuldig verklaavd aan het 
zenden van briefbommen. De 
Irgoen noemt deze briefbom
men een uitdaging voor de En
gelse Intelligence Se1·vice, die 
altijd de meest verachtelijke 
middelen begen de Joden heeft 
gebruikt en zelfs duizenden 
vluchtelingen in Italië niet met 

1 rust heeft gelaten. 
- -- --
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Britse ministers kregen 
bom-brieven 

Een achlial vooraanstaande Brit
se bu1·gers heeft gisteren met de 
post een brief ontvangen, W<'lke 
een ontplofbare stof bevatte. Sc•ot
Jand Yard heeft thans het publiek 
en in het bijlonder de ministers 
gewaarschuwd bij ontvangst van 
verdacht uitziende brieven onmid
dellijk de politie te waarschuwen. 

Naar verluidt, bevinden zich on
der hen die een dergelijke l>ricf 
hebben ontvangen de ministers 
Staifard C1·ipps_ Strachey. Green. 
wood en Sir Edward Spears de 
vroegere Engelse ge1.ant .ir, Syrië 
en de Libanon. 

De iendingen zijn in Italië ge
post en bestaan uit twee envelop
pen, waarvan de binnenste met 
ontplofbare poeder is gevuld en 
een soort mechaniekje be.vat, 
waardoor de inhoud bij opening 
van de ehveloppe tot Q.ntplofffu.g 
zou komi'n. De ontvangers heb
ben blijkpaar lont geroken, want 
in geen enkel geval is de opzet der 
afzenders gelukt. 

881&. IM.: ---
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ÓP ZOEK NAAR DE VERZENDERS VAN . BRIEFBOMMEN 
Van officiële zijde is nog niets 

bekend gemaakt omtrent de 
identiteit van de verzen?.�rs der

br�fbommen" uit J:tal1e aa.n
�ooraanstaande personen in Enge-
lan

_t: P. meldt dat ee.n man, Ami
Kam genaamd, die tot de Pale
stijnse Stern-groep zegt te be
horen aan een zijner corresvon
irenten te Genua. heeft verteld, 
persoonlijk 24 lbrief\bOmmen te 

,hebben ve11ZOnden. In 'hoever deze 

man de waarheid zegt of zlcb 
slechts interessant !Wil maken;·-· 
wordt onderzoclit. 

Het te Rome verschijnende dag· 
blad La Republica heeft een . brief 
van de Joodse verzetsorganisatie 
Irgoeu Zw:i.i Leoemi gepubliceerd, 
waarin deze organisatie verklaart 
geen deel te hebben aan het 7,en
den van briefbommen aan voor· 
.i.�nstaande Engelse persoonlijk· 
heden. De Irgoen noe�t deze 
briefbom:::ien een . . uitdaging voor 
de Engelse Intelltgence Service, 
dle altijd de meest vera,.,htelijke 
middelen tegen de Joden heeft 
gebruikt en zelfs duizenden vluch
telingen in Italië n!et met rust 
heeft. J!'§la.t.!W, ''-
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Arrestatie in verband met dè�· briefbommen· , J 
Een man, Ami Kaîn, die verklaarde �e 

behor\p. tot de Stern-groep de kleinste en 
J .tan

·
. 

atiekste 9-er Joodse v��etsorg,mi
.

·$atle$ 
-.,l'erteldé Zönda� aan Ass. Press, dat hij 
persoonl-ij!_c vilnutt Turijn 24 bombrieven 
aan voora�taande Engelsen venÓnd. 

"De zenuwen9orlog van de Stern-groep 
heeft d9el gètro'nêif'; r,oegde hij er aan toe, 
"Terwijl Scotlán.d '2'ara zich uitslooft om 
de a!zender van d& brJeven op te sporen 
is men reeds lang bezig met ander; 
methoden". 

Nog negen bombrieven zijn in Engeland 
onderschept, Er ware11 er o.a. gericb.t aan 
Koning George, Churchill, Attlee, Eden, 
Montgomery, Bevin, de minister van B•n
nenlandse Zaken, Chuter Ede, de ttili�'r
van Brandstoffen en Energie, Shin. en 
de minister van Gezondheid, Bevan. 

De ·Belgische politie heeft op een Frans 
grensstation, in de trein van Brussel naar 
Párijs, een man en eeu vrouw gel\l'l'esteerd, 
die in het bezit waren van een koffer met 
een dubbele bodem, welke brieven met 
explosieve inhoud bevatten. De-'lrouw ver
telde da� zij lid was van een geheime orga
nisatie en dat ,zij de koffer in Parijs van 
een onbe.kende had ontvangen. 

DOfS.. Ne. · ........ ---··-.......... .
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Brief bommen kwamen vai 
Joodse terroristen • 

Naar aanleiding van de arres
'tatie op Fran-s-Belgiiscbe grens van 
man en een vrouw, die in het be
bezit van briefbommen · bevonden 
werden, heeft c� Brit.se politie he
den contact opgenomen met Bel· 
glsol1e poll&ie-autor!tei�. Het 
hoofd van de Belgische opspodngs
dienst verkiaarèe tegenover de 

Reuter-correspondent; ,,Het geval 
is h'!el duldelljk, De .gea..rreateerden 
behoren tot een internationale 
Joodse terroristen-org11nisatie." 

De brieven welke- op èe gi!Brre&
t.eerd.en gevonden werden, droegen 
adxessen welke D<iet fictief waren. 
Deze briev,en waren bedoeld voor 
Britse functionarl&.len die met Pa
lestu1a van doen hebben. Het ls 
duidelijk, dat éie gearresteerden op 
weg waren n-aar Antwerpe.n, doch 
men weet niet of tij vandaar uit 
!)aar En�Jantd or naar Palestina 
wilden gaan, Noch Is bekend, waar 
zij de briefbommen hadden willen 
�n. 
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Ophefmakende- ontdekking in de 
der << Bombrieven >> 

ee Russen aangehouden aan de Frans" 

Belgische grer s. 
Zij waren op weg naar Antwerpen 

Te Quévy, aan de Franse grens, den adressen, doch men heeft re- lijk door rijkswachters· aangehou 
werden tijÖens een douanecon- denen om aan te nemen dat ze den. De man verklaart niets va 
trole twee personen aangehouden niet die zijn van de ware geadres- •de zaak der « bom-brieven» af t 
waarvan één in het bezit was seerden. De twee aangehouder.en weten en de vrouw toevallig t 
van springstoffen. zijn van Rus;;i!(<'he nationaliteit en hebben ontmoet, even vóór hu 

Na een nader onderzoek kwam behoren tot een tamelijk boge so- vertrek uit Parijs. De vrouw be 
men echter tot de verbazende ciale klasse. Om veiligheidsrede- vestigde deze verklaring. 
vaststelling, dat de twee vreem- nen werden hun namen nog niet De vrouw heeft bekend tot ee 
delingen, een man on een vrouw, door de politie bekendgemaakt. ge}ieime organisatie te behore 
in het bezit waren van de be- Bij het onderzoek van de hand- en de handkoffer te hebben ont

l 

ruchte « bom-brieven », welke in koffer kregen de jnspecteur van vangen van een onbekende, di 
de laatste dagen aan vooraan- de gerechtelijke politie en de tol- haar kon herkennen door mid 
staande Engelse personen loege- bedienden de overtuiging dat zij del van een overeengekomen te 
stuurd werden. voor een be1angi;ijke zaak sten- ken. Hetzelfde moest te Brusse 

Zij kwamen met ·de trein uit den en dat er medeplichtigen g��euren. De twee aangehoudene 
Parijs en wildE)n zich naar Ant- moesten zijn. Zij namen de koffer 21_Jn te Brussel opgeslot_en. De �e.l
werpen begeven. Een tiental om- in beslag en lieten de vrouw die gisehe, Franse en Britse politi 
slagen met springstof waren ver- alleen was, haar gang gaan. 'Nog houjien zich met de zaak bezig e

� borgen in een dubbele bodem van maar pas wa
_
s zij buiten of daar zouden reeds enkele schakels, heb 

de handkoffer, die de vrouw bij kwam een man haar g�zelsc)iap b�n �ptd�kt van de ge�eime orga · 
zich droeg. Op de omslagen ston- houden. Beiden werden onmi::ldel- rusatie, die de < bombrieven � ver• 
.::,:::;..;;:_�:.;..;;;.;..;.;.;��---==-,;.;,,,• .. •••-�•..;...;; --,stuu;t. 

EEN AFLEIDINGS
MANOEUVRE 

In dit verband verdient volgen<Û 
A.F.P.-bericht zeke1· de aandacht

�

· 
De veronderstelling als zoude 

de bombrieven, die tot vers!!hei� 
de:iie Britse personaliteiten wor 
d�n gericht, nooit do?r de pos� 
z1JIJ verzonden, wordt m de krin
geri der Milanese politie meer em 

eer voorop gezet. 
Deze veronderstelling zou uit

gaan van een 'der inspecteurs van 
cotland Yard, die zich thans të; 
ilaan bevindt. 
De veronderstelling wordt ge.-. 

echtvaardigd door het feit dat dËI: 
I« Irgoen »-terrorjgten, zo he� 
1blijkt dat zij in deze zaak dtî tand in het spel hebben, er geen 

nkel belang 1:/ij hadden de brie
en te zien tot ontplofiing komen. 
n de l:)anden van een post-· 
eatjtbte, wat de openbare meningi, 
egep hen had in het harnas ge
aag% Het blijkt dat de l»'ieven 

;n de tas vati de Britse brieven
besteller zijn gestoken, enkele 
ogenbli'k1cen voor hij zij1i dage
lijkse ronde b�gO'li. Het aanbren
gen . .,,n ceu Italia::!nse poststem
pel op de brieven zou ten doel 
hebben gehad de politie dp een 
dwaalspoor te brengen. Het post
st�pel _zou du.s zü11..na1temaakt� 
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De «Stembende» � 
verzond de bom- � 

brieven 
JDe « Sternbende" heeft Don , derdag te Tel Aviv een verklarin. 

verstrekt waarin de verantwoor 
delijkheid voor het sturen v 
ontploffingsbrieven aan sommig 
Brit.se personaliteiten wordt op 
geëist. 

In de verk;1aring heet het da
deze actie het werk is. .�d
l[.uropese afdelin� van « de strij 
ders voor de vr1J e�a -V!ID 1sräe1" · 
Verder w'ordt verfilaara ORt "ge 
neraa.l Slr Evelyn Barker, voor 
ma.lig opperbevelhébber der Brits 
troepen in Pale,stina, een der 'Jrie 
ven heeft ontvangen. 

Weer brieven met 
springstof 

Andermaal werden negen brie 
ven, die ui(: Italië waren verzon 
dien en sprmgstof p,evatten, me 
een mecha.rllisme zoa,ls in de voti 
ge brieven, door de B1i,tsJ post 
overheid onderschept alvorens zi
werden rond,gedee1rl. Men meen
dat deze brieven bestemd ware 
voor· die minis:t-ers en aT.dene voor 

l�r_·�e, lf�ell van de �ge• 

� -- :;:.-· 

e 

\ 
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DE douane te Quevy aan de 1

Frans-Belgische grens ontdek
te in de koffer van een Joodse 
".rouw een geheel arsenaal ontplof'
:fiugsstoffen. Zij had een kaartje 
voor Antwerpen. Met deze Joodse 
dame zouden wij niet getrouwd 
willen zijn. 

• 

R.K.Dagblad "DE STEM" te Breda, 

van Donderdag, 5 Juni 1947. 

W • 

,1 I O JUN11941 J
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No:230/-12.-Geheim. 

Onderwerp:"DEUTSCH, Jozua 
te ANTWERPEN." 

...... :>..:> 
I .,. 

Breda, 

j7.tgno -1

5 Juni 1947 1' 1 0 .JUNl1947
ACO/; ()�

� 

'\ 
berichten: 

Hiermede mogt\ik U HoogEdelGestr�nge het volgende 

"In verband met het\dreigend terrorisme in Belgi@, waar 
omtrent ik U rapporteerde Bij d.z.schrijven,No:155/-47-Geheim, 
d.d.26 April 1947, en No:173/-47-Geheim, d.d.8 Mei 1947, heeft
de Rechterlijke Politie te Antwerpen een uitgebreid onderzoek
ingesteld en verschillende huiszoekingen verricht.

Ten aanzien van een te Antwerpen wonende Jood, hee� 
men hierbij aanwijzingen verkregen, waaruit de conclusie kan 
worden getrokken, dat deze persoon betrok.ken is, althans be
trokken was, bij een joodse organisatie, die andere joden 
voorthelpt naar Palestina. 

De verkregen gegevèns zijn nog betrekkelijk vaag, doch 
men heeft een gegronde verwachting, binnen enige tijd in het 
bezit te komen van concrete bewijzen ter bevestiging van de 
bestaande vermoedens. 

Nagegaan wordt nog, of deze persoon in verbinding kan 
staan met lieden behorende tot de terroristengroep t'Irgoen 
Z'vai Leoemi", waarvan men thans aanneemt, dat zich hiervan 
een cel te Antwerpen bevindt. 

Volgens de binnengekomen inlichtingen, zou bedoelde 
Jood, z.ich zo nu en dan per auto naar Nederland begeven. liet 
is echter nog niet bekend, welke route hij daartoe bezigt, 
noch van welk nummer de door hem bestuurde auto voor1ien is. 

Naar een en ander wordt een verder onderzoek ingesteld 
waarvan het resultaat mij nader zal worden bekend gemaakt. 

Bedoelde Jood is genaamd: 
D E  UT S C H, Jozua, geboren te Rotterdam, 28 Augus

tus 1914, ongehuwd, van beroep diamantzager, zonder nationali
teit, (Statenloos), wonende te Antwerpen, Lange Altaarstraat, 

Nr:33. 
Hij vestigde zich met zijn ouders op 8 Mei 1920 te 

Antwerpen, komende van Rotterdam en bezat eerst de Roemeense
en daarna de Hongaarse nationaliteit, welke hem echtér later 
weer ontnomen werd.

Bij de ontvangst van nadere gegevens omtrent DEUTSCH, 
zullen deze onverwijld te Uwer kennis worden gebracht, waarna 
de te nemen verdere maatregelen, met betrekking tot zijn sig
nalering aan de diverse Ned.grensposten, kunnen worden over
wogen." 

A a n 
w. De Heer Hoofd van de c.v.D.

J a v a  s t r a a t, 687 -
's-G RAV EN HA G E. 
========-------==-----= 
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Op Zaterdag 26 ;;pril 1947 kwatn bij de/ :o�°l!:.:�tt;iër, 
een aan de _foofdoommissaris van .... oli tie geadresseerde ano
nyme briefkaart binnen, warrop b.et volgende was vermeld: 

11Er is een tijdbom geplaatst door middel van het dak 
in een der schoorstenen of luchtkokers der rlngelse Ambas
sade Laan 19 of aangrenzende percelen te J)en .,aag, welke 
vermoedelijk Zaterdagmorgen 11 uur zal exploderen." 

:et geschrevene was blijkbaar z.g.verdraaid schrift, 
dHar verschillende malen de Letter t met een horizontaal 
streepje was geschreven, ter'"'"lijl andere letters 1 met een 
lus · ·aren geschreven. 

Dezerzijds �erd op �aterdag, 26 April 1947, te om
stre:ks 10 uur e€n uitgebreid onderzoek ingesteld in en oo 
de Engelse-Legatie alhier, dit in samenv1erking met de '<ln
gelse autoriteiten. in dat gebouw, waarbij echter niets bij
zonders werd aangetroffen. Een ontoloffing heeft niet 
plaats gevonden. 

Blijkens het poststempel op bedoelde brieflcaart was 
deze uit Tilburg verzonden en ,.,as zij afgestempeld aan bet 
postkantoor aldaar te 15 uux. 

Vervolgens werd in samenwerking met de politi€ te 
�ilbuxg, aldaar een onderzoek ingesteld naar ae aîzender 
van de briefkaart, hetgeen echter geen gunstig resmltaat 
opleverde. 

Aan het postkantoor bleek niet te zijn na te gaan, 
uit welke �rievenbus de briefkaart afkomstig was. 

Rekening moet r·orden gehouden met de mogelijkheid, dat 
de afzender van de briefkaart geen inwoner is van Tilburg, 
doch dat hij deze in die gemeente heeft gepost of heeft 
laten posten. 

'zonden op 15 Mei 1947.

aan: het Hoofd van de Centralen Veiligheidsdienst, alhier. 
de Heer Procureur-Generaal, alhier. 
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Op, zoek naar een -bom 
in Britse ambassade 

(Van 011-sium conespondrmt). 
DEN HAAG, 28 April. - De po• 

litie ontvi.ll:g Zaterdag een anonie
me waarsoh.uwing dat die avond 
een bomaanslag gepleegd zou wor· 
den op de Engelse Ambassade te 
's·Gravetrtia,ge. Onmi.ddellijik wer
den specjale maatregelen genomen. 
Het geb<>\IW werd WlJl boven tot 
onder doonocht en de naaste om
geving gecontroleerd. Men 11eeft 
eohter niets verclaohts

. 
gevonden. 

r ,,. { 
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Breda, 29 April 1947_�
·o�'9_

Onderwerp;"Dreigend Terrorisme 

in België. 11 

ft 

Met verwiJzing naar d.z.schrijven,Na:155/-47-
Geheim,d.d.26 April 1947, met betrekking tot bovenvermeld on
derwerp, moge ik U HoogEdelGestrenge berichten, dat mij heden 
door een medewerker, het volgende telex-bericht werd gezonden� 

ttBrussel, 28/4(anp) met betrekking tot de telefonische mede
"deeling, die de redacties van enkele antwerpsche bladen van 
"de ondergrondsche joodsche organisatie "irg_oen, zwç.i leoemi" 
"ontvingen, schrijft de "nieuwe gids" van heden het volgende: 
"wij beschouwen deze waarschuwing als een misplaatste grap • 
"na alles wat het joodsche volk de laatste 10 jaar heeft er
"varen, weigeren wij te gelooven, dat men de door belgië zoo 
"gul geboden gastvrijheid zal misbruiken om een strijd naar 
"belgischen öodem te verleggen, die den belgen volkomen vreemd 
nis. het zou iederen belg eveneens onbegrijpelijk zijn, de be-
"toonde goedheid zoo beloond te zien." ..................... . 

Van officieele Belgische zijde werd door mij tot 
heden, niets naders over deze aangelegenheid vernomen. 

w . 

A a n  

Den Heer Hoofd van den C. V.D. 

Ja v a  s t r a a t, 68. 

's-G RAVEN HA GE. ======================= 
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======= Breda, 26 April 1947. 

No:illf-47-Geheim. 

Onderwerp:"Dreigend Terrorisme 
in België." 

,_v_o,_g_no_. ____ 
ll 
IÎ 

Bijlagen : één couranten-knipsel. 

3 0 APR.1941 

Hierbijgaand heb ik de eer U HoogEdelGestrenge 
te doen toekomen, een opgeplakt knipsel uit de namiddag-edi
tie van de "Gazet van Antwerpen" van Vrijdag, 25 April 1947, 
naar den inhoud waarvan ik U moge verwijzen. 

Bij mijn bezoek aan het Bureau van de "Veiligheid van 
den Staat" te Antwerpen, in den namiddag van 25 dezer, bleek 
daar, in verband met bijgaand courantenbericht, een grcote 
activiteit te heerschen. 

Tijdens mijn verblijf op bedoeld Bureau, werd daar 
eenige malen opgebeld door den Heer Inspecteur-Generaal, den 
Heer Louwage, en den Heer Dierick, te Brussel, die orders ga
ven en inlichtingen vroegen met betrekking tot deze aangelegen 
heid. 

Besprekingen met den Engelschen Ambassadeur te Brussel 
alsmede met den Engelschen Consul-Generaal te Antwerpen, had
den reeds plaats gehad en - ofschoon men eenerzijds de mee
ning is toegedaan dat het hier wellicht een grap betreft,-hou� 
men anderzijds toch rekening met de mogelijkheid, dat hier van 
een ernstige bedreiging sprake is, waaromtrent men zich ver
plicht acht- dienovereenkomstige tegenmaatregelen te nemen, 
tot welk doel overleg werd gepleegd met de Hoofdcomruissarisse 
der stedelijke politie te Brussel en te Ant111erpen. 

Voor zoover bekend, had gisterennamiddag publicatie van 
bijgaand "communiquén in andere dagbladen nog niet plaats ge
had. 

In den morgen van Vrijdag, 25 dezer, werd het Hoofd van 
de Veiligheid van den Staat te Antwerpen, door de redactie van 
de "Gazet van Antwerpen" met het door haar den vorigen avond 
telefonisch ontvangen "communiqué" in kennis gesteld. 

De ochtend-editie van genoemd blad was toen reeds ge
drukt-, terwijl men met de namiddag-editie bezig was, zoodat 
publicatie niet meer voorkomen kon worden. 

Bedoelde redactie, die voornemens was ook in de volgen
de edities onder groote koppen, zulks ter waarschuwing van de 
betrokken personen, aan een en ander ruime bekendheid te geve 
is dit door genoemd diensthoofd ten sterkste ontraden. 

Om deze reden is het vermoedelijk verklaarbaar, dat in 
het mij per post toegezonden nummer van bedoeld blad, van 25
April(editie büitenland) hetwelk ik hedenmorgen ontving, be
doeld bericht niet voor komt. 

Bij rret vernemen van nadere bijzonderheden, 
A a n  onverwijld te Uwer kennis worden gebracht. 
Den Heer Hoofd van den C. V.D. 
Ja v a  s t r a a t, 68� - -
's-G RAVEN HA GE. ===================== 

w.
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Terrorisme 

of krcmikzinndgheid? 
Zouden de joodsche teq-or!sten 

nu ook hun actle-térrein tot 4Ilt� 
we1,pen ga.an uitbreiden, of g141it 
het hier om een onve1'a.ntwoorde-
l lJjken g,ra.pjas, die zich onder den 
invloed V'.l.n den drank of van de 

leer.ste warmte bevond? We wet!ID 
r aHeen dat Donderdagavond, even 

na 22 uur, d,e redactie door een 
ge.'ie-inIBln."lLge stem w11rd opge-
6eld, die, sp�end in.et joodécll 
accent, volgende mededeeUng dic
teerde: 

« Communiqué, 
, > Den strijd voorurettend tegen 

> de Engel;sclle. dwingelandij, j\e'.l)
> ben ons operatlegeQiM thans ook 
J IJ} Bel,glë, Ge?!lén wil alle Belgi• 
> ·sohe levens Willen Spl!.rèn, ver
> zoeken wij bekend te •ml)lken, dat 
> alle personen, die zich.in de Brit
> sche amba.ssaide bevinden; of die 
>,zullen vertoeven in EngeI.sche 
> otflcleele gel)ouwen in 1le!g11ij, 
> 'zich aan een groot gevaar bloot
> st.ellen, daar deze g:eoouwen zul-

7 > len aaJ1gevallen won;len ln qe 
, !en aangeweze:q worden ln de 
> lucht k4=en springen>. 

Get�jlnq: 
Irgoen Zvai LeQeml. 

Op onze vraag naar de identi
teit van den 'onbekende, antwoón:i
de hij enkel : « Een strtjder voor 
de vrijheid van Pale,&tina.. Veropt
schuld1g mij. l:k bevind mij h(er In 
ge,v,aar >. En haakte �, 

Als het eei;i grap is, 1:, Pil zonder 
twijfel al even m�Ja.a:tst. a.ls 
na.uwkeurl.K va.n de echte terrotis· 
teu aft\'eke"ken. De mededeeJ.ing i& 
Inderdaad l,n den echten Irgoen-

. Sttil opgesteld en werd vol,gell!ll de 
gebl'1.1Ikê-l�ke m�er bezol'gd. Men 
herinnert zich dat het inderda.a.d 
op gelijkaardige wij_121e \Yj!a, dat 
recente boma.artslagen te Roll')e en 
te Londen werden ·aangekondigd. 

Indien het ech,ter gfèn gral) Is, 
kunnen we ma.ar één \:J.lng v�eh: 
d!l.t de Velli@>held zeo el"JlStlg �o
gelijk Jngrijp'e, opdat de daders er 
met dit eene e�petjment genoeg 
va.t) hepben, èn hun p�tlllèen ten 
minste 1n d4t land geen ultl)reld!ng 1nemen. 
---�=-"'!!!!!!!!! ...... --. j 

"DE GAZET VAN ANTWERPEN 11

Namiddaguitgave 

Van Vrijdag, 25 April 1947. 

w.
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De Aanslag op het 
<(eoionial Office» 

De ident;teit van den dader 

gekend 
De heer W. Jones, hoofdinspec;teurvan de speciale afdeeling van ScotlanctYa1·d, bij de Londensche Polit.ie, is naarFranJ.o-ijk vertrokken om met de hoof. den van de Parljsche Politie overleg te plegen nopens de ontdekking van e�n bom in het Brilsch Ministerie van Koloniën: 
Scotland-Yard, meent de ldentit'eit tekennen van den man, die de bom heeft.gefabriceerd. Vermoed wordt, dat hijeèn ondt!rhoorige is uit een land vanCentraal-Europa. In verband hiermede

1 worctt er op geweun, dat soortgelijke bommen, reeds tevoren werden gebruikt.bi.i aansl11Ren. die aan Joodsche terro-1
. 
·isten 

. 

werden toegeschreven, zooals de 

1 

aanslag op de Bntsche Ambassade te Rome. Het onderzoek heeft zich .hedentot Nederland..Pa!estlna en Frankrijk_w!g�otMr _ _ _ 

l f' 
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·Grote wapensmokkel in Frankrijk
-

V J d t 
�annen, die 1n een afgelegen garage 

oor 00 se erreur- jjsten met vodden lieten brengen. 
• • ,Die vodden dienden om de goed ge-

organ1sabe smeercie wapenen i.n te Wikkelen. 
/ De pPlit!e kreeg behalve de-man

Onze Parijse correspondent tele!O', tien en het wapenmateriaal ook ver-
neerde ons Dinsdagavond� ' schlJ}ende adressen te pakken en 

De Frall$e politie is :van ZatergM rorde de organisatie dan ook netjes 
op Zondag een belangrijke waP9,11- op. Gis�ren omsingelde de politie 
handel op het spoor geJs:omen :ten een vl!Ja. aan de buitenrand van 
behoeve van de terroristiscbe <F!&· Mars�lle, waarheen al het oorlogs
nisatle ,,Irgoen Zwat Leoemi" hf: Pa- ni'll'teriaal geregeld werd vervoerd. In 
lestina.. In een noordelljke voorstad de kel s V-&n die villa legden de 
van Pa.rijs zijn vlJif ton wapenJn en insp ' urs de hand op 25 kisten met 
munitie in besll/.g genomen en fn een st s, munitie voor mitrallleurs 
vooz,sta.d van MarseUle acht ton. Het ontvang- en zendtoestellen van 
feit, dat er onder het materiaal et Amerikaanse leger. De villa. be
,.conta.lners�· uit vliegtui,gen afkom- hoort toe aan twee gebroeders Mé
stfg, zijn gevonden, zou een oplossing talon, die met nog een aantal andere 
kunnen inhouden van tte· -?rardl:ték- personen werden ingerekend, in 
ldge gêr:uchten, die telkens in Ftanlt• totaal elf. 
rijk: opdoken, dat uit de lucht onbe- De lading had in de nacht van 12 
kende o"tganisa'tles werden bevoor- op 13 Maart op een klein stoom
raad. schip, dat voor de kust knJiste, moe-

In Parijs zijn Zaterdag negen ar- ten vertrekken. 
resta.tles ven·icht, o.a. van een Pool, 
Stanilowof, en van een Amerikaan, 
Joseph Kohn. D� politie . kwam door 
een verhuisonderneming achter het 
geheimzinnige gedoe van een aantal 

�� -
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Jews, say 
"We hc;,ught 
U.S arms' From STANLEY BURGH News Olironicle corresponde,it 

NEW YORK, Sunday. 
"J"HE Jewish Agency today 
1 admitted that it has.

bought and assembled in the 
U.S. munitions destined for 
Palestine. Armaments are essential for Jewish security, and it is doing everything ii Y can within legal bounds to organise them, a spokesman declared. The Agency will present this case t'o ·u:e-ro•s- Palestine Commission-proba bly within ·the next few days. Moshe Shertok, chief of the Agency's political department, told a New Ym;k rally, "The Jews' need for arms 'is cdhcal and desperate, and they intend to get them by hook or by crook." 

Law " not violated" 

1 
Today's admission by the Agency -officially recognised under th1, British mandate as the J ewish people's instrument in the creation of a national homeland-came after F.B.I. (G-men) had traced to the Agency the purchase of 200 tons of power!ul explosive .found in lorries at Asbury Park. New Jersey. An adive iZonist named Leonard Weisman, who bought the explosives, said the Agency had provided "up to 750,000 dollars (�187,500) " tor Ha.gana supplies. Shipment of arms to Palestine is forbidden under a recent American Government embargp. An A,gency !eQder told me:" We can stat'e categ.orically that there have be.en no shipments. to Pa1estine on behalf of the Jew1sh Agency in violation o.f the embargo. We hope, however, that it \Vill become legal to shio·the material.'' 
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