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opkomst als zijn overwegende positie dankt.
Zeven jaar en wat is in dat korte tijdsbestek al niet gebeurd, in Duitschland en in
geheel Europa! De Duitsche bladen zullen
er ongetwijfeld op dezen dag beschouwingen
aan wijden; zij zullen de praestaties van
Führer en Rijk nogmaals hun lezers voorhouden, opdat ook dezen zich rekenschap
kunnen geven van het sedert den dag der
„Machtsergreifung" bereikte. Toch wordt, in
vergelijking met andere jaren, de herdenkingsdatum slechts stillekens gevierd.
Géén massavergaderingen, géén Rijksdagbijeenkomst. Het is oorlog en men heeft dus
geen aanleiding tot feestvieren, luidt het
parool. Een oorlog, waarbij, naar 't oordeel
der machthebbers, niet meer of minder dan
's Rijks al- of niet-voortbestaan gemoeid
is. Eerst moet die strijd worden uitgevochten en gewonnen, zegt men te Berlijn en
dan is het oogenblik voor festiviteiten weer
aangebroken. Wèl zal Hitler, naar hedenmiddag eensklaps werd aangekondigd, vanavond voor de radio spreken. Wat hij precies
zal zeggen, ligt nog in 't duister verborgen,
maar aan één ding bestaat geen twijfel: de
leuze is „dóórzetten!"
„De strijd moet worden uitgevochten en óns
Is de zegepraal!" Diezelfde klanken hoort
men in 't kamp der tegenpartij, der geallieerde
mogendheden. Churchill heeft het met de
hem eigen bruuskheid en onverzettelijkheid
verklaard, tot tweemaal toe binnen acht dagen.
Hij is daarbij, vooral den eersten keer, van de
Stelling uitgegaan, dat Groot-Brittannië niet
slechts voor zichzelf strijdt, maar ook voor de
vrijheid der volken, die anders door het
Duitsche Rijk verpletterd zouden worden. Met
dit aanloopje wilde spreker den volken-inkwestie aan 't verstand brengen, hoezeer hun
belang meebracht, zich aan den kant der
entente cordiale te scharen. Zijzelve denken
er nochtans anders over en wenschen hun
neutraliteit naar alle kanten te handhaven, al
beseffen ze ten volle de moeilijke positie,
waarin de oorlog hen heeft geplaatst. Ook
Berlijn is Churchill 't antwoord niet schuldig
gebleven, ziet in zijn woorden slechts de bekentenis van Engeland's onmacht, om alleen
in verbond met Frankrijk te overwinnen en
betoogt, dat aan 't eindresultaat van den oorlog
tóch al niets meer te veranderen valt. Domkoppen, die na Polen's ervaringen nog geneigd
mochten zijn, zich voor de Britsche heerschappij
op te offeren, zouden, aldus 't D.N.8.,
slechts eigen ondergang bezegelen, zonder
dit woord maakt
de Engelsche plutocratie
publicaties
der Wilhelmsteeds meer opgang in
nog
strasse
te kunnen redden. Trouwens,
ook al stellen de neutralen zich tegen aansporingen van Churchill c.s. te weer, dan nóg
is dit volgens Duitsche opvatting niet afdoende.
Zij behooren, naar de Frankfurter Ztg. 't
dezer dagen uitdrukte, den Engelschen de
grenzen te toonen, die geëerbiedigd moeten
blijven, als de tegenwoordige non-belligerenten
niet huns ondanks door de Westelijke groote
mogendheden in den oorlog meegesleept
willen worden. Deze grenzen, zoo heet het
dan verder, danken hun stevigheid voor een
zeer belangrijk deel aan den militairen toestand, düs aan 't succesvolle Duitsche verzet
tegen de vereenigde macht van Engeland en
Frankrijk.... De gevolgtrekking ligt voor
het grijpen,
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De neutralen weten het nu wel en zij
zijn ten zeerste overtuigd van de belangstelling der oorlogvoerenden. Ten overvloede
heeft ook de Fransche minister-president
Daladier, in zijn gisteravond gehouden radiorede, zich met het lot der onzijdigen bezig gehouden. Gelukkig echter maar kort, toen hij
de „beklemming" der vrij gebleven kleine
Volken schetste tegenover een situatie, waarin
Duitschland volgens hem op totnutoe ongekende manier de menschheid wil overheerschen, zoodat zich een wereld van heeren
en slaven, „de weerspiegeling van Duitschland
zelf", zou vormen.
Voor de rest was Daladier's toespraak in
hoofdzaak tot het binnenland gericht. Evenmin
als Engeland kent, naar de' premier verzekerde, Frankrijk angst, want het twijfelt niet
aan de overwinning. Maar.... niet alleen de
Strijders aan het front moeten zich daarvoor

moeten produceeren wat leger en volk behoeven.
leder toone, aldus de ministerpresident, toewijding en zelfverloochening.
En hij wees er op, hoe Frankrijk's vijand, de
vastberadenheid der Fransche legers kennend,
beproefd heeft, van eventueele zwakten en
weifelingen der volksmassa partij te trekken,
hoe eerst listiglijk is getracht, hakenkruis
tegen sikkel en hamer uit te spelen, tot in
September het masker viel en de schijnbaar
vijandige emblemen bij de overweldiging van
Polen één werden. Dat was, naar Daladier
het uitdrukte, ~de stormloop der barbaren op
alle landen, waar goederen te halen en
menschen te knechten zijn".
Maar de
~machiavellistische combinatie" is mislukt:
Frankrijk bleek niet verdeeld. Meedoogenloos
zal ook in de toekomst tegen de agenten van
het buitenland worden opgetreden, niet om
wraak te oefenen, doch omdat het thans een
misdaad is, zich naar de bevelen van Berlijn
of Moskou te blijven richten.
Ook voor andere middelen der vijandelijke
propaganda heeft Daladier zijn landgenooten
gewaarschuwd. Hij signaleerde de pogingen,
een wig tusschen Engeland en Frankrijk te
drijven, de fluisterpropaganda, die ontevredenheid beproeft te wekken. Dat alles, die
moreele slag, is intusschen z. i. op een Duitsche
nederlaag uitgeloopen. Nu blijft echter nog
Duitschland's materieele kracht, een der geweldigste ter wereld, gesmeed met behulp
van alle dwang en ontberingen, het Duitsche
volk sinds jaren opgelegd. „leder mensch
leeft er slechts, om de kracht der agressie,
door Hitler over de wereld ontketend, te doen
toenemen; „om die agressie te breken, moeten
wij sterk zijn", riep de Fransche premier uit.
„Wij moeten den oorlog winnen en zullen
hem winnen, maar ook in een zin, die de zegepraal der wapenen verre overtreft. Tegenover de wereld van heeren en slaven, welke
de dwazen, te Berlijn aan 't roer, willen
scheppen, moeten wij de vrijheid en waardigheid van den mensch redden!"
Rede voor binnenlandsch gebruik, zeker.
Een waarschuwing aan de extremisten, die
blijkbaar nog altijd noodig is. Maar tevens
en d i t heeft internationaal belang
een vrijwel op één lijn plaatsen van Derde Rijk en
Sovjet-Unie, ondanks het voortbestaan der
diplomatieke betrekkingen tusschen Frankrijk
en Rusland, van hun „pact", dat indertijd zooveel sensatie wekte. Nü is het papier, waarop
't verdrag geschreven werd, meer waard dan
de heele overeenkomst! Was Daladier's rede
een voorspel van de definitieve breuk, in verband met den Engelsch-Franschen steun aan
Finland? Op den sterfdag van Lenin heeft
Sjtsjerbakof, hoofd der Moskousche partijorganisatie, al bij voorbaat mogelijke interventieplannen gepersifleerd,
waarbij
hij
duchtig
tegen
Engelsch-Fransche
de
„bourgeoisie" van leer trok. Totnutoe echter
is men van weerskanten niet tot openlijke
daden van vijandschap overgegaan, 't Langdurig verblijf van generaal Weygand te
Ankara zal intusschen te Moskou niet onopgemerkt zijn gebleven. Evenmin als trouwens
te Rome, dat voor alle zekerheid de versterkingen op de Dodekanesos nauwkeurig
laat inspecteeren.

—

—

FRIESLAND

Met ingang van I Februari zullen 700 gemobiliseerde mijnwerkers met
onbepaald klein verlof gaan, om hun werkzaamheden te hervatten.

Verwacht wordt tot morgenavond 7 uur: ;
Des nachts strenge tot matige, overdag
matige tot lichte vorst, gedeeltelijk ;
bewolkt, geen neerslag van beteekenis, ;
krachtige tot matige zuidoostelijke tot j
oostelyke wind.
;
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Gistermiddag zijn boven het N.O. en boven het midden van ons land

Duitsche vliegtuigen gesignaleerd.

luchtaanvallen zyn, naar Berlijn meldt, 9 Engelsche schepen
gebracht.
zinken
tot
Ter gelegenheid van den 3 Oen Januari, herdenkingsdag van het Derde
Rijk, spreekt rijkskanselier Hitler vanavond voor de radio.
In Engeland heeft noodweer, gepaard met sneeuwstormen, het verkeer
geheel ontwricht.
In Finland hebben de Russen ten N.O. van 't Ladogameer opnieuw tegenBij Duitsche
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Gemobiliseerde mijnwerkers met verlof
Naar de Maasb. verneemt, zullen met ingang
van 1 Februari zevenhonderd gemobiliseerde
mijnwerkers met onbepaald klein verlof gaan.
Ze zullen Vrijdag hun werkzaamheden in de
mijnen hervatten.
DUITSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN ONS LAND
De regeeringspersdienst meldt:
Gistermiddag zijn in het noordoosten en in het
midden van ons land Duitsche vliegtuigen gesignaleerd. Zij zijn door vliegtuigpatrouilles en
luchtdoelartillerie verjaagd. Te Berlijn zijn naar
aanleiding van deze schending van onze neutraliteit stappen ondernomen.

HET GEBEURDE MET DE NORA
Bemanning

aan wal

gebracht

Over de ontploffing welke het Nederlandsche
motorschip Nora trof. vernemen wij nog de volgende bijzonderheden:

Toen de te hulp geroepen sleepboot bij de
Nora was gekomen, was het schip reeds zoover
gezonken, dat slechts de boeg boven water uitstak. De bemanning van de Nora slaagde er in
een tros aan den boeg vast te maken en aldus
gelukte het de sleepboot een halfgezonken schip
naar de kust te brengen en daar aan den grond
te zetten, aan de W.-kust van Engeland. De Nora
ligt nu ietwat ten Noorden van een pier.
Op het oogenblik, dat de Nora snel zonk, nam
een reddingboot de bemanning over.
Een van de opvarenden, B. Abbas, ontkwam
op merkwaardige wijze den verdrinkingsdood.
De ontploffing slingerde hem in het water.
Hij klampte zich vast aan een plank van het
gangboord en dreef een half uur rond, voordat
hij werd opgepikt. De kok, van Es, werd ernstig gewond, toen de sloep, waarin hij zijn toevlucht had gezocht, stuk sloeg. Hij werd in een
ziekenhuis opgenomen, waarheen ook kapitein
Brinkman en stuurman de Vries werden vervoerd om verbonden te worden Beiden konden
hierna huns weegs gaan.
Het motorschip was Donderdagnamiddag van
Harlingen met een lading karton naar Londen
vertrokken. Kapitein van de Nora is de heer
L. T. Brinkman uit Groningen. Verder waren er
nog vijf opvarenden aan boord.

.

SCHEUREN VAN GRASLAND
Regeling voor landbouwers
Naar wij vernemen zullen zij, die na 1 September 1939 blijvend grasland scheurden, of nog
zullen scheuren, een derde van de op deze gescheurde graslanden geteelde granen voor eigen
gebruik mogen behouden, dan wel een
toewijzing zullen ontvangen voor een extra hoeveelheid mengvoeder, hiermede overeenkomende.
Het op deze gescheurde graslanden geteelde
ruwvoeder (aardappelen, voederbieten, enz.)
wordt voor eigen gebruik gelaten.
Echter kunnen op deze regeling alleen die
landbouwers aanspraak maken, die hun nè 1
September 1939 gescheurd of te scheuren grasWaar de zaken zóó staan, zal het Kremlin land hebben doen goedkeuren door den produczich, dunkt ons, verheugen over de Japansch- tie-commissaris en geen nieuwe graslanden ter
Engelsche incidenten, die Tokio, onder druk vervanging van deze gescheurde graslanden hebaangelegd.
van binnen-uit, hebben genoopt tot drastische ben
maatregelen te Tientsin en tot dreigende
DE AMBULANCE VAN HET
woorden aan Londen's adres. Evenwel
men moet Oostersche dreigementen en
NED. ROODE KRUIS NAAR FINLAND
gepaard
gaande
daarmee
agitatie niet al te
Tot de commissie van voorbereiding voor de
tragisch opvatten. Er wordt dan ook veruitzending van een ambulance van het Nederwacht, dat de storm wel binnenkort zal luwen. landsche Roode Kruis naar Finland, bestaande
Minister Arita heeft andermaal den Britschen uit de heeren generaal-majoor M. A. A. van de
ambassadeur Craigie ontvangen ter bespreking Roemer, voorzitter; mr. dr. T. W. Donker Curtius, dr. H. K. Offerhaus, dr. H. H. Maas en dr.
van 't feval met de Asama Maroe. De groote Ch.
W. F. Winckel, zijn als adviseurs toegetremoeilijkheid is echter, dat de Japanners van
Finschtwee vertegenwoordigers der
den
deze kwestie een prestigezaak maken, terwijl Nederlandsche Vereeniging, te weten hare voorEngeland betoogt, dat het aanhouden der zitter, de heer A. J. Th. van der Vlugt en één
21 Duitschers uit een internationaal-rechterlijk harer bestuursleden, de heer W. de Ruyter.
De commissie lieeft besloten om haar lid, den
oogpunt moet worden bekeken.
der ambulance naar Ethiopië,
Inderdaad, Moskou moet blijde zijn. Maar voormalig leider
Finland af te vaardigen, ten
naar
Winckel,
dr.
het toornt op Japan, wegens den steun aan einde aldaar met de autoriteiten en met het
Wang-tsjing-wei. Zoodat de toestand in Oost- Finsche Roode Kruis in verbinding te treden om
de uitzending der ambulance voor te bereiden.
Azië al zijn gecompliceerdheid behoudt.

"""

HET WEER VOOR MORGEN

zwaar.
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In Duitschland herdenkt men heden den inspannen: het geheele
volk dient achter hen
BOen Januari 1933, den dag, waarop Hitler, te staan. En zooals Chamberlain, Churchill
toen nog slechts leider van de nationaale. a. het den Engelschen hebben gezegd, wilde
socialistische partij, door President Hindenburg Daladier 't den
Franschen op het hart drukken:
tot het rijkskanselierschap werd geroepen. Op „Weest u bewust
van den ernst der situatie,
dien dag is eigenlijk het z.g. Derde Rijk bebegrijpt, dat, in afwachting van den totalen
gonnen. Duitschland werd, naar 't reeds jaren oorlog, de
weermacht reeds thans de lasten
tevoren door Italië gegeven voorbeeld, een ervan draagt, haar leden
reeds dagelijks hun
autoritaire staat, waarin maar één partij het leven wagen!"
Daarom moeten zij, die thuis
politieke, economische en sociale leven des
konden blijven, zich eveneens offers getroosten,
lands beheerscht. Die partij wordt op héér alle activiteit in
dienst der gemeenschap
beurt geleid door één enkel man, Adolf Hitler, stellen. Straks, misschien
spoedig, zal de
aan wiens organisatorisch en oratorisch talent,
totale oorlog geweldige hoeveelheden wapenen
gepaard met formidabel doorzettingsvermogen, en munitie
eischen. Daarom: fabriceeren
het Duitsche nationaal-socialisme zoowel zijn zooveel als mogelijk
is. Land en bosschen

«

Heden is de vijfde Friesche Elfstedentocht verreden met een overweldigend aantal deelnemers. Harde wind en slecht ijs maakten den tocht

Van alle zijden wordt op het oogenblik deze kreet aangeheven.
Vanavond zal Hitler, ter gelegenheid van den 30en Januari,
voor de radio spreken.
Daladier was gisteravond aan het
woord: Berlijn en Moskou op één lijn gesteld.
Het EngelschJapansche incident.
Russische verwijten aan Japan.

—
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De belangrijkste feiten

OVERZICHT

„De strijd moet worden uitgevochten"

—
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Dinsdag

BINNENLAND
STOFFELIJK OVERSCHOT A. FOKKER
Naar Westerveld

overgebracht

(Zie verder Telegrammen).

winst gemaakt wordt van respectievelijk ’6.30
en 4.80 per 100 kg?
Is het voorts juist, dat de bruto winst, die de
Akkerbouwcentrale maakt op het artikel witte
boonen, 7.80 per 100 kg bedraagt?
Indien dit juist is, wil de minister dan maatregelen nemen ten einde deze sterke prijsverhooging tegen te gaan?

’

De stoffelijke resten van wijlen den heer
A. G. H. Fokker, in leven directeur van de
N. V. Nederlandsche vliegtuigenfabriek Fokker te Amsterdam, die met het stoomschip
„Volendam" naar Nederland werden vervoerd,
zijn heden, in overeenstemming met den
wensch der familie, in alle stilte naar Westerveld overgebracht, waar Zaterdag a.s. de bijEEN BETERE KIJK OP DE JEUGDWERKzetting zal geschieden.
LOOSHEID NOODIG
Ministerieele aansporing tot 45 gemeenten
De minister van Sociale Zaken heeft aan
K.L.M.-VLIEGTUIG NAAR
gemeenten, waar een Arbeidsbeurs geves45
SCHIERMONNIKOOG EN AMELAND
tigd is en nog geen bureau voor jeugdregistraVanochtend om kwart over negen is tie, een brief gezonden, ten einde de aandacht
Parmentier met de Tapuit van Schiphol naar te vestigen op den omvang van de werkloosSchiermonnikoog en Ameland vertrokken voor heid onder de jonge mannen van 14 tot en
het overbrengen van passagiers en post. Ook met 21 jaar, die den laatsten tijd wel is vernu ging de tocht weer via Eelde.
minderd, maar toch nog van zoodanigen aard
is, dat de overheid verplicht is er volle aandacht aan te schenken.
De laatste jaren is geconstateerd, dat in die
VOOR DE VEILIGHEID VAN 'T VERKEER
gemeenten, alwaar de zorg van gemeentewege
weg
ten behoeve van deze jongeren was samenbochten
in
den
Gevaarlijke
getrokken in een bureau voor jeugdregistraGrouw—Akkrum—Oldeboorn
tie, het deelnemen van de jongeren aan den
dan voorheen het
De A. N. W. B. heeft zich tot B. en W. van arbeid veel grooter werd uitvloeisel
van een
geval was. Een belangrijk
Utingeradeel gewend met het verzoek voorgoed
georganiseerd
jeugdregistrabureau
voor
zieningen in den vorm van rood-witte seintie is, dat de mogelijkheid tot plaatsing in het
planken te willen treffen bij een drietal gevaarlijke bochten in den weg van Grouw vrije bedrijf wordt vergroot. Zulks is in de
practijk reeds bewezen. Ten einde ook hier
naar Akkrum en Oldeboorn.
een zoo groot mogelijk resultaat te kunnen
bereiken is het noodig, dat het bureau voor
de jeugdregistratie ingeschakeld wordt bij de
arbeidsbeurs,
waardoor tevens de mogelijkOP DEN WEG STAANDE TRAILER
heid bestaat om een bijzondere bemiddeling
VEROORZAAKT BOTSING
voor jongeren in het leven te roepen.
Er zijn thans bureaux voor jeugdregistratie
Drie licht gewonden
gevestigd te Almelo, Amersfoort, Arnhem,
Gisteravond, ruim halftien, is op den weg' Breda. Dordrecht, Eindhoven, Gouda, Haarlem, Heerenveen, Heerlen, Den Helder, HelHeerenveen—Lemmer, in het dorpje Sint Johannesga, een ongeluk gebeurd, dat nog zeer goed mond, 's Hertogenbosch, Leiden, Maastricht,
Nijmegen, Roosendaal. Vlaardingen. Wasseis afgeloopen.
naar,
Winschoten, Zeist en Zutphen De
Een vee-auto van gebroeders de Jager te St.
nu
heeft
den aangeschreven
Nicolaasga stond dwars over den weg om vee uit minister
te laden. De truc stond met de lichten naar Hee- gemeentebesturen verzocht medewerking te
renveen gekeerd. Hierdoor werd de bestuurder verleenen aan het in het leven roepen van
van de autobus J. Kuipers te Oosterzee verblind zulk een bureau. In de kosten draagt het
rijk bij.
en merkte den trailer niet op.
Aan de besturen van die gemeenten, waar
en
inzittenden,
Van de vijf
de chauffeur
vier
passagiers, werden er drie niet ernstig gewond wel een dergelijk bureau gevestigd, doch waar
en wel mej. Zylstra te Lemmer, en de heeren dit organisatorisch staat naast de arbeidsbeurs,
A. Heij te St. Johannesga en R. v. d. Heide te heeft de minister verzocht deze twee met
Oosterzee. Zij konden met een personenauto elkaar te verbinden.
naar hun respectieve woningen worden vervoerd, waar zij zich onder behandeling van den
huisarts stelden. De autobus werd aan de voorGEMEENTELIJKE WERKLOOSHEIDSZORG
zijde zwaar beschadigd.
By de Tweede Kamer is ingediend een wetsRijks- en gemeente-politie stelden een onderontwerp
zoek in en werden daarby, voor het deskundige van het houdende wijziging en verhooging
vijfde hoofdstuk der rijksbegrooting
gedeelte, bijgestaan door brigadier Kleefstra, van
voor
het
dienstjaar 1940.
rijksveldwacht.
verkeers-inspectie
der
de
Bij de wet van 30 December 1939 is de
werkingsduur van de wet van 4 Maart 1935,
houdende voorzieningen terzake van gemeenteDE SNEEUW EN HET VERKEER
lijke kosten van
werkloosheidszorg, met één
Naar wij vernemen, is de weg Terhorne— jaar, t. w. het jaar 1940, verlengd. Deze verJoure door de sneeuw nog totaal onberijdbaar. enging, zoo schrijft de minister van BinnenHier en daar ligt de sneeuw wel een meter landsche Zaken ter toelichting, is gepaard gegaan, door schrapping van art. 8, 3e lid, onderhoog.
Bewoners aan dezen weg hebben al heel aeei b met het vervallen van de mogelijkheid
wat auto's uitgegraven en zoo moest ook tot toekenning van bijdragen uit het werkloosheden weer een automobilist
hun
hulp heidssubsidiefonds aan de gemeenten,
voor
inroepen om zijn auto vrij te krijgen. De zoover die gemeenten, ten gevolge
van
de
auto keerde terug om langs een anderen weg inperking van haar belastinggebied, ingevolge
bereiken.
het doel te
de bepalingen van de wet, moeilijkheden
ondervinden (de zgn. belastingbedragen).
Voorts bestaat het voornemen uit het Kon.
MOND- EN KLAUWZEER
besluit van 1 Juli 1937, dat in verband met
het vorenstaande wyziging behoeft, eveneens
Vorige week 7 gevallen
te doen vervallen de mogelijkheid van het toekennen
uit voormeld fonds aan gemeenten van
Gedurende het tijdvak van 21 tot en met
extra-bijdragen
in de werkloosheidslasten.
27 Januari j.l. zijn in de provincie Friesland Zooals
in
de
memorie
van toelichting op het
gevallen
van mond- en klauwzeer
de volgende
ontwerp, dat heeft geleid tot de wet van
geconstateerd:
30 December 1939, reeds is medegedeeld, ligt
Achtkarspelen 2, Ooststellingwerf 1, Smalhet in de bedoeling, ter vervanging van evenTietjerksteradeel
lingerland 3 en
1.
uitkeeringen uit het werkloosheidsbedoelde
genoemd
tijdvak
zijn
geen
In
dieren aan subsidiefonds, aan de daarvoor
in aanmerking
mond- en klauwzeer gestorven.
komende gemeenten voor het jaar 1940 soortgelijke uitkeeringen toe te kennen ten laste
DE DURE BRUINE BOONEN
van de rijksbegrooting.
De thans voorgestelde post, welks omHet Tweede Kamerlid de heer Amelink heeft schrijving,
ever-all" hot uitgetrokken bedrag,
aan den minister van Economische Zaken de
overeen stemt met hetgeen terzake is vermeld
volgende vragen gesteld:
in de zoo juist genoemde memorie van treIs het juist, dat de Nederlandsche Akkerbouwlichting.
strekt om daartoe de mogelijkheid
centrale Zeeuwsche bruine boonen en Mansholtcapucijners van de producenten koopt voor den te openen.
prijs van respectievelijk
17 en 18.50 per 100
kg en deze beide producten aan den handel
(Voor vervolg Binnenland zie Tweede Blad.
levert voor 23.30 per 100 kg, zoodat een bruto 3e pagina),
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Hardrijderij van mannen en

vrouwen
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ACHTER DEN PRINSENTUIN
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Wederom be"

Het pleit wordt op het laatste traject beslist

ons op de stadsgracht

trijd op de korte 1..1.111
I

vier. Ik geloof, zij van der Duim, die- uu
was na Keijzer, Adema en Jongert, dat wij de
rest volkomen hebben los gereden. Doch al
weer zou blijken dat een wedstrijdrijder in den

5 nur

Vertr. Leeuwarden

le

2e

3e

2. C. Jongert, Alkmaar

S. J. v. d. BU, A. Paulowna

6.04

6.05

6.05

2. Westra, Warmenhuizen

3. G. Postma, Leeuwarden

6.09

6.09

6.09

1. D. v. d. Duim, Warga.

2. F. v. d. Heide, Leeuw.

3. P. Keijzer, Westland

7.00

7.00

700

STAVOREN

1. L. Geveke, Leeuwarden

2. D. v. d. Duim, Warga

3. Westra, Warmenhuizen

8.03

g.03

8.03

HINDELOOPEN

1. A. Adema, Franeker

2. D. v. d. Duim, Warga

3.

8.41

g.43

WORKUM

1. A. Adema, Franeker

2. P. Keijzer, Westland

3. D. v. d. Duim,

9.10

9.10

9.10

BOLSWARD

1. P. Keijzer, Westland

2. A. Adema, Franeker

3. C. Jongert, Alkmaar

10.00

10.00

10.00

HARLINGEN

1 C. Jongert, Alkmaar

2. P. Keijzer, Westland

3. D. v. d. Duim, Warga

11.05

n.05

11.05

FRANEKER

1. A. Adema, Franeker

2. P. Keijzer, Westland

3. Westra, Warmenhuizen

12.03

12.03

12.03

DOKKUM

1. A. Adema, Franeker

2. C. Jongert, Alkmaar

3. Westra, Warmenhuizen

15.18

15.18

15.18

LEEUWARDEN

1. A. Adema, Franeker

2. P. Keijzer, Westland

3. C. Jongert, Alkmaar

16.35

16.35

16.35

SNEEK

1. S. Dijkstra, Cornjum

jJLST

i.

SLOTEN

s. Dijkstra,

Cornjum

Warra

Met de ijsreuzen onderweg
Het verloop van den wedstrijd
Elders in dit blad kan men lezen hoe de
schaatsenryders in het donker verdwenen om
hun langen tocht te ondernemen en voor wat de
wedstrijdmenschen betreft te zorgen het eerst
de verscheidene controleposten te bereiken. Het
is, dat heeft ook de wedstrijd van 1933 geleerd,
een kwestie van minuten geworden, en hier is
het weinige bij de controles verloren vaak veel
verloren.
Maar er waren nog anderen, die den donkeren
nacht intogen, zij het dan niet over ijs. De
wagen van onze krant begon met reporter en
fotograaf ook zyn tocht langs de elf steden. Zij
hadden tot taak steeds in de elf steden
voor de eerste aankomenden binnen te zijn, om
er voor te zorgen, dat het redactiebureau in den
kortst mogelyken tyd daarvan op de hoogte kon
worden gesteld. Het is gelukt, zoo goed gelukt
zelfs, dat op het oogenblik van aankomst deze
ook op het redactie-bureau bekend was en direct
de bulletindienst in werking kon worden gesteld. Dit beteekende tevens, dat de inwoners
van Leeuwarden zich zoo spoedig als menschelykerwijs gesproken mogelyk was van het verloop van den wedstrijd op de hoogte konden
stellen via de bulletins, die op verscheidene
plaotsen in de stad waren opgehangen.
Uit de mededeelingen, die zoo successievelijk
binnen kwamen, is op te maken, dat het een zeer
harde wedstryd is geworden, waarin de reuzen
van het ijs, die gedurende bijna den geheelen
tocht in eikaars nabijheid zijn gebleven, geen
minuut, ja zelfs geen meter wilden toegeven.
Een harde strijd op niet ideaal
Hard was de wedstrUd niet alleen

ijs

door het

hooge tempo dat steeds is gereden, maar bovendien omdat dit tempo werd volgehouden over
byna het geheele traject dat niet bepaald ideaal
was. De banen waren er door, natuurlyk er was
zooveel mogelyk medewerking geweest van alle
kanten, maar die banen waren niet al te breed
en de felle Zuidooste wind, die tegen het midden van den dag meer naar het Oosten liep, joeg

de stuifsneeuw dwars over deze banen, waar
vrij wat blcefl iggen. Na IJlst vooral hebben
de rijders hiervan last gehad. ZU spraken er
in Stavoren over, dat b.v. de baan langs de Luts
geheel was vol gesneeuwd op meer dan een
plaats. Maar ze hebben goeden moed gehouden
ook op de meer dan slechte gedeelten tusschen
Workum en Bolsward, waar over afstanden geklünd moest worden over ysschotsen die in de
Parregastervaart over elkaar waren geschoven
en laten we niet vergeten het traject Harlingen
—Franeker, waar wel de banen er goed doorwaren, doch het water als het ware tot een aaneenschakeling van z.g. „kinderhoofdjes" was bei. Uit den tyd welke over dit traject van
12.8 km gemaakt werd, welke valt af te leiden
uit de hierbij geplaatste tabel, blykt wel hoe
erg het geweest i.s.
Maar zoo schrijvende loopen we op ons verhaal van den wedstrUd vooruit.
Op weg

KifMedentocht meer presteert dan ecu normaal
h. Maar hoe hard het was bleek uit den
toestand van Jongert, die hier in de controle
gebukt zat onder een lichamelijke inzinking.
Zijn rug deed geweldig pijn en in zi
ten zal wel zoo lets als van opgeven hebben gespook. Doch zijn makkers, hoe fel de concurrentie dan ook mag zyn, beurden hem op en hij
strompelde mee. Zou hij het vol houden deze
rijder, die nu reeds tweemaal In het gezicht van
de overwinning deze aan een ander moest laten.
In Bolsward was de tijd van aankomst 10 uur
precies.

Friesland's haven het naaste doel
Het zou blijken, dat de inzinking maar tijde-

Eindpunt

houdingsvermogen aankwam? Zou de groote slag
op het Slotermeer worden geleverd? Inderdaad
er was weer een wyziging in de leiding gekomen. De Wargaaster boerenarbeider, die zich
reeds eerder in de kolommen der kranten als
had
een geduchte rijder op den langen afstandDuim,
gemeld, was voor gekomen. D. van der

zij die toen aan den kop zaten ook voldoende
reserve hadden om de zwaarste en lastigste afstanden met een schUnbaar gemak te nemen.
Want in Hindeloopen was er van vermoeidheid
nog geen sprake al begonnen Keijzer en Jongert
er een tikje betrokken uit te zien.
Van der Duim echter, die in Adema een
prachtigen
Sloten,
heeft
den
even sterken medestander had gekreverslaggever
uit
onze
meldde
kop genomen en kwam om zeven uur precies gen, reed er lustig op los en voelde zich volkoaldaar aan. Hij was niet alleen, nog steeds was men fit. Hier in dit oude Friesche stadje, bede kopgroep bestaande uit nu 8 personen, bij kend om zijn prachtige kleederdrachten, was het
elkaar gebleven. Hij meldde zich op denzelfden Adema, die eerst liet controleeren om 8.41 uur,
tijd met F. van der Heide te Leeuwarden en P. gevolgd door van der Duim.
A. Adema
Keijzer uit Lier, in het Westland,
De theebus wenkt van ver
te Franeker; Jongert, Dijkstra en Westra kwalater.
men enkele minuten
Gevolgd door een zestal andere deelnemers,
zetten
ze den tocht weer voort. Ze gunden zich
laagste
punt
Op weg naar het
zelf niet meer dan een slok en een hap. Want
niet van verre de theebus van Workum?
Van Sloten ging het toen, rust gunden deze wenkte
Misschien
stond daar een potje brij te vuur.
niet,
naar
stoere kerels hun sterke lichamen
Och,
het
maar van die vluchtige gedachten,
zijn
Stavoren. Een lang traject van ruim 26 km. En welke bij uw verslaggever
opkomen. Zij zullen
de
zouden
nu
vraag
hoeveel
weer was het de
wel
gedachten
gehad
andere
hebben. Voor hen
kopgroep
moeten lossen of wie zag kans op ging
het
hoe
er
om:
komen
we
het spoedigst in
We
zeiden
het
loopen.
Fluessens en Morra in te
de onmiddellijke nabijheid van dien bekenden
tengevolge
werd
er
ijs
reeds,
het
hier boven
toren.
van de stuifsneeuw niet beter op.
nog geen verschil in de kopEr teekende
kopgroep
zag
In Balk waar onze menschen de bedenkelijke groep af. Het zich
kopryden om beurten, maar
was
de
hand
passeeren werden al met
met het hoogst mogelijke tempo.
bewegingen gemaakt en een van de deelnemers
Weer was het de sterke Franeker transportvertelde na aankomst in Stavoren, dat het soms arbeider,
die er zich schUnbaar heelemaal niet
bar was geweest. Maar stond daar niet de groote
bekommerde,
om
dat hU den vorigen dag nog
den
monsterschaatseneer van het winnen van
enkele uren onder 100 kg wegende zakken had
tocht op het spel? En kon niet de een het evengesjouwd.
goed winnen als de ander? Doorzetten was de
Wat geven zulke kerels om een beetje hardboodschap en bleef de boodschap.
heid
van wind en Usvloer. Is niet het dagelykelkaar
leden
van
op
de
Ze zetten de tanden
sche
zware werk voor hen een pracht van een
ingeslonken
inmiddels tot ongeveer zes man
training.
kopgroep. En het was de Frisia-man (voetbalKeyzer had ook vol gehouden. HIJ werd
ler L. Geveke te Leeuwarden, die op dit tratweede en van der Duim, schynbaar op zUn
ject bewees meer te kennen dan het edele voetbalspel alleen. Hij liet n.l. in Stavoren om 8.03 dooie gemak, werd drie. Het was net of loerde
zUn gelegenheid. Jongert,
uur het eerst afteekenen op het zelfde tijdstip de Wargaaster op volgden.
Westra
en
Geveke
Warga
en Westra
vrijwel met van der Duim van
van Warmenhuizen. De heeren waren echter nog
Naar de oliebollenstad
niet vertrokken of daar waren ook Adema, Keijzer en Jongert. Het tempo scheen Dykstra van
Van Workum naar Bolsward, het was een
Cornjum even te hoog te hebben gelegen, alafstand
van 13.3 km. Maar hoe was het Us! De
thans hij had moeten lossen. Dit bewees echter
Parregaastervaart met zUn over elkaar geschoven
had,
zooals later zou
nog niet, dat hij verloren
schotsen. Het was voor de rijders een strompeblijken.
len, een stuntelen, een meer krabbelen dan
rUden. Maar ze kwamen er overheen, misschien
Weer de hoogte in
met enkele ontvellingen, maar ze kwamen er.
Wat gaven ze er nog om. Het zou misschien nog
nu
zouden
de
komen.
Het
Maar
moeilUkheden
erger worden. Maar daaraan denken deze manys op de trajecten naar boven werd steeds slechter, dat was bekend. Hier zou de hardheid van nen van Uzer en staal niet. Ze ploeteren voort.
Drijven hun voeten steeds maar weer met druk
een menschenlichaam zich moeten demonstreeren, zou pas blUken wie tot de reuzen op het Us op de schaatsen om zoo snel mogelUk de volmoesten worden gerekend. Wat den wind en gende controle te halen. Dijkstra had weer kans
het Us aanbelangt was het tot zoover niet erg gezien om in te loopen. HU had zUn afstand
moeilijk geweest. Maar toch is wel gebleken, dat verkleind tot ongeveer 300 meter. Taai was deze

lijk was. Zijn ruKpijn heeft Jongert er tusschen
Bolsward en Harlingen finaal uit gereden. Hij
kwam daar om 11.05 als eerste aan en verklaarde
weer fit te zijn. Er zal weer rekening met hem
moeten worden gehouden. Hebben de anderen
zooals Keyzer en van der Duim deze inzinking,
welke iedere lange afstandrijder eenmaal overvalt, al gehad al was het dan niet zoo zichtbaar als bij Jongert?
Het antwoord op deze
vraag zal van zeer veel Invloed zijn op het verder verloop en uiteindelijk de eindspurt. V
en Adema kwamen binnen toen bovengenoemd

lers. Maar één kan nu maar eenzijn en dat was S. DUkstra van
urn, de man die ln 1933 nummer vier was.
irtner van toen, Jongert van tlpenInrnlddeli naar Alkmaar is verhuisd,
e ln den.
opgezocht en di
Anna
gevo!
TUd,
Hld, welke toen werd
ld was 6.04 uur. Het was dvi een ta melyk vlug tempo voor een afstand van 23.9
K.M.
Verder naar IJlst
Naar IJlst was het verder een peulschilletje,
maar toch bleek hier hoe dicht de heeren elkaar
i, s. DUkstra had wel den
volgers
doch zijn tw(<
i,
kop |
Warmem
waren vei
die 00
e. Het
was 0
I't"-
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Naar het stadje Sloten
ging hel d.r. o]
I
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km. Wat /ou n op dil
thans de
sterken reeds toonen, dut het op een enorm uit-
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drljdersbanen in uitstekende conditie
De lijst

van deelnemers ziet er als volgt uit:
1. S. de Boer en Hlltje v. Stralen te Akkrum.
2. J. Bron te Drachten en Griet Hoogstlns te
Eernewoude.
3. Sj. Westra en Dlna Hulshof te Leeuwarden,
aag.
4. R. Bergsma en v. Dam-Zv.
einde en Trijntje
5. R. Wijbcnga te 7te Leeu.

6. L. Dam en Rinske Ademsc te Nieuw Beets.
7. J. Verhoeff en Antje Verhoef te Echtenerbrug.
8. F. de Graaf te Leeuwarden en Corrie
Tolsma te Roordahuizum.
9. B. v. d. Veen en Marie de Groot te Warga.
drietal nog zat te slikken.
10. F. Boersma en Antje Boersma—de Boer te
Leeuwarden.
Een Franeker eerst te Franeker
11. T. F. de Vries te Warns en Martha JagerAdema deed zich dit niet aan tijd. Kwam nu
sma te Oudega (H.0.N.).
niet de stad zijner Inwoning en zout niet prach12. Tj. Velstra te Leeuwarden en Geertje Langtig zijn om daar als eerste te arriveerei
hout te Rijperkerk.
zwaar het traject ook was, ze deden meer dan
zag
km,
een uur over de 13
zijn kans 13. E. Muizer en Pietje Schut te Leeuwarden.
Adema
schoon. HU glipte te Harlingen het eerst uit de
controle en zette de vaart er in, direct gevolgd 14. P. de Vries en Klara Huitema te Workum.
door de anderen. Het wantrouwen begint zich 15. Joh. Visser te Roodkerk en Tj itske de Jong
thans (begrijpelijk) van de ryders ln de kopte Giekerk.
groep meester te maken. Adema was voor en
bleef voor. Bijna geheel Franeker, dat blijkbaar 16. H. v. d. Leen te Akkrum en Griet de Vries
te Roordahuizum.
op de hoogte was van den stand, was uitgeloopen. HU naderde, hun stadgenoot. Hij was één 17. H. Rudolphi
en Corrie Westerhof te
en met gejuich en een daverend Frysk Folksliet
Gorredijk.
luidspreker
via een
werd hU ontvangen om in
de armen van zUn vrouw te belanden, die met 18. E. de Jong en Corrie TUema te Hemrik.
allerlei lekkernijen klaar stond, welke hem over 19. KL Verhoeff en Aaltje Verhoef te Echtenerde laatste km's moeten opmonteren. Het gejuich
brug.
gold echter ook Z.K.H. Prins Bernhard, die in
Franeker bU de aankomst van Adema tegen20. J. de Groot te Jorwerd en Tietje Pagels te
woordig was.
mmels.
Het was 12.03 toen hU liet afteekenen. KeUzer 21. Joh. Jetten te Leeuwarden en Annie
was tweede en Westra derde. Jongert en van der
Idzenga te Wirdum.
Duim volgden resp. als vierde en vUfde.
Ze
22
B. Veenstra en Reintje v. d. Veen te Oudwaren nog tamelijk fit deze rijders, die nu
woude.
den afstand van 45 km naar Dokkum, de laatste
stad voor het eindpunt, moesten rUden.
23. W. Jongstra en Antje Pclnstra te Grouw.
Zal het dus zoo worden, dat op de laatste 24. J. Bosma en Tj itske v. Dijk te Leeuwarden.
traject de reuzen elkaar figuurlUk te lijf gaan
om de eer. Het kan een heroïsche stryd worden. 25. J. de Jong en Suze ten Wolde te L'warden,
Om 1.15, zoo werd ons gemeld, zaten de rUders 26. P. Notebomer
Reipe-Dijkstra
en
te
op den hoek van den Zuidhoekstervaart naar
Groningen.
Finkum nog steeds bU elkaar.
De tijd vorderde en overal steeg de spanning 27. J. Venema en Grietje Heidstra te Suameer.
Men achtte het mogelijk dit zware traject naar 28. P. de Boer te Leeuwarden en Akke Smit
Dokkum in fantastisch snellen tUd te rijden. Hoe
te Marssurn.
weinig begrip toonden toch deze overdrijvers
De eerste omloop liet weinig spannende ritten
voor de moeilijkheden waarmee de zwoegers
zien, enkele paren bleken niet op elkaar te zijn
van het ys te kampen hadden.
ingesteld en brachten er dus niet veel van
Te Dokkum aangekomen
terecht.
In den tweeden omloop tegen den wind in vielen
Het steeds elkaar maar in de gaten houden af de nummers 1, 3, 5, 8, 10, welk paar Barend
en telkens maar weer wanneer een uitloopv. d. Veen en
et zUn,
poging werd ondernomen het tempo verhoogoed partU gaf; 13, 13, 15, 18, 20, van welk paar
gen om den vluchteling
te
Jouke de (
Kwart voor drie was het inmiddels gev.
een beslissenden rit en 24 na een k..
na
en nog waren ze Birdaard niet gepasseerd
2—4,
zoodat de tweede lUst ei
duurde het evenwel niet meer. Want
: 6—7, 9—ll, 14—16, 17—19, 21—23, 26—27.t:
in Dokkum opgebeld dat het ln orde was. Ze
zetten voort over het zware ijs en haalden om
AANGEKONDIGDE HARDRIJDERIJEN
3.18 Dokkum. De kopgroep was nog in tact.
MANNEN
Adema was eerst, Jongert twee, Westra drie.
Woensdag: Giessen-Nieuwkerk (Z ,-H.)
Van der Duim vier en Keij/er vijf. Du
traject tusschen Dokkum
zal op het alle185.
en Leeuwarden de slag vallen.
175;
Donderdag: Nieuw-Weerdinge
Bergambacht ’350;
ulging
Ko:
Thialf te Heerenveen 95.

'

’

DE UITSLAG.

De uitslag U ten slotte:
1. A. Adema; 2. P. Keijzer; 3. C.
Jongert; 4. Westra; 5. D. v. d. Duim.
Tijd van aankomst 16.35 uur.
De belangstelling bij de finish was enorm.
De prijs zal niet worden uitgereikt, omdat
geen der rijders aanspraak maakt op de eer.
Zij blijven op het standpunt staan tegelijk te
zijn gearriveerd.

naar Sneek

Zooals steeds het geval is na een massalen
start is het by de eerste controleplaats een
spoedig
u nog eens dringen om zoo
mogelyk te worden afgeboekt. In Sneek echter had
men met de organisatie van den 11 merentocht
"g °P gedaan en het wachten werd dan
ook tot een minimum beperkt. Er was een kopgroep, welke zich op dit traject langs de Zwette
had vooruit gewerkt en bestond uit on-

id met di

Cornjummer en hij toonde het. Toch was dit
traject bijzonder hard. De kopgroep duou tol

Tijd

Eerstaangekomen wedstrijdrijders

li,

vrouw.

is b<

Hard werken over slecht ijs en tegen fellen wind
Stad

11

’
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VROUWEN
Donderdag:
IJsvcrecniglnjt
Kon.
Thialf te
den tv
Gonne Donker, Sietske J
Nienhuis.
V r ij d a g: Kon. Ver. „De IJsclub" te
Leeuv
den tusschen Gonne
Donker en Sietsl
MEISJES

Woensdag: Wartena ’l4
PAREN

Woensdag: Warns 43.
Vr ij d a g: Kon. Ver. „De IJsclub" te

’

Leeuwarden.

DE TOCHTRIJDERS
u aan den kop ligDe wedstrijdgen, zyn ware Uebermensche op
/.waar hi
ryder
in 1933,
en een
" dan
tijd als in
nen zelfs een even langen
1929, dan behoef! men niet te vragen, wat de
dentocht voor de touristen, de tochtiken zin, beteekent.
rUdi ■■
Er vallen dau ook velen uit. Dat begon al ln
Sloten, v

.

die

onder gl

3 AAN DEN STOK
Donderdag: Oudkerk / 315
LEDEN
Woensdag: IJsclub „Tjallinga" tzum, estal

STADSNIEUWS

i

standigheid het
zouden hebbi
len, net ijs verlieten, stavoren /ag ook INSTALLATIE VRIJWILLIG LANDSTORMken die het opga*
<>o ging het in CORPS LUCHTAFWEERDIENST
iq een gv
imlddag
dat te Workum 800 uitvaller; ,1,,,
nomen hebben, maar dal
i
traject

niet waar te /un. 11
op aan, dat la-el wat

er vanochtend
avond de schaatsen in
binden.

minder d

mmiddag of vanLeeuwarden zullen af-

Overigens bevinden zich onder de toehtrijders ook menschen
ten, ook onder de dames. Dat 1
deelneemsters, mej. S
~, Warga
hoewel een half uur 1.
een uur na de „k.
veerde en later ook op haai
gen aankwam, nog vóór
versci
strUdrijders.
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TELEGRAMMEN

1. Treinen, die soldaten in veldgrijze uniformen en officieren der RijksVveer vervoerden, zijn
gezien op gebied van Oost-Galicië. Één ging in
OostelUke richting, andere reden naar de Hongaarsche grens.
2. In uniform gekleede soldaten en officieren
van de rUksweer zUn gezien op verschillende
DRAMA TE ENSCHEDE
plaatsen in Oost-Galicië, met name in de kazernes te Lwow en in hotel Georges te Lwow.
Vader vermoordt zijn dochter
3. Gedurende verscheidene dagen was
Enschede, 30 Januari. In den afgeloopen gang tot zekere wegen en tot de spoorwegen
practisch verboden voor civiele transpgrten ternacht heeft zich hier ter stede een verschrikkelijk drama afgespeeld. Een 51-jarige man wUl Duitsche convoolen Zich voortbewogen'
heeft zijn 16-jarige dochter in een vlaag van
4. Wanneer het onmogelUk is te verklaren
waanzin met een mes van het leven beroofd dat belangrijke contingenten geregelde Duitsche
en daarna de hand aan zichzelf geslagen.
troepen de at'bakeningslijn hebben overschreden,
De man was geruimen tijd in een zenuw- is het toch volstrekt zeker, dat Duitschers, die
Inrichting verpleegd, doch zou juist a.s. Donzich voordeden als technici, instructeurs en als
leden van andere formaties van particulieren
derdag zijn werk hervatten. Hij stond algemeen bekend als een rustig mensch, van wien aard, zich geïnstalleerd hebben op gebied, dat tot'
dusverre door Sovet-Russische troepen was bemen zulke daden nooit had verwacht.

BINNENLAND

de'toe-

zet.

gere administrateur van de National Recovery
Act (N.R.A.), heeft zich gisteren geschaard aan
de zUde van John L. Lewis in diens stryd tegen
de New Deal.
President Roosevelt 58 jaar
Washington, 30 Januari. (Reuter). President
Roosevelt zal vandaag zUn 58sten verjaardag
rustig vieren. In het geheele land worden verjaarsdiners, danspartUen e. d. gehouden, waarvan de opbrengst bestemd is voor de bestrUdlng
van kinderverlamming, een ziekte, waaraan de
President zelf heeft geleden.

GERECHTELIJK ONDERZOEK TEGEN

FATHER COUGHLIN
New Vork, 30 Januari. (A.N.P.) Naar vernomen werd, zal het departement van Justitie
een onderzoek instellen naar de gedragingen
van Charles E. Coughlin, den bekenden „radiopriester", als gevolg var-, .{ormeele klachten
welke tegen hem door het „Joodsche volkscomité" zijn ingediend.

Het is van belang op te merken, dat sinds een
week het toezicht op de grenzen van Oostpolen,
zoowel aan Hongaarsche als aan Roemeensche
EDWARD HARKNESS
zyde, versterkt is. In dien tijd is in Cernauti
Op
New Vork, 30 Januari. (A.N.P.).
niet één uitwijkeling, smokkelaar of colporteur
Hitler spreekt voor de radio
leeftijd is gisteravond in zijn woning
66-jarigen
komen,
inlichtingen.zou
die
kunnen geven
Om 7 uur 20 Amsterdamsche tijd
over den huidigen stand van zaken in Oost- op Madison Avenue overleden de AmeriBerlijn, 30 Januari. (D.N.8.). Rijkskanselier Galicië. Men weet echter, dat een belangrijk kaansche industrieel en philantroop Edward
Hitler zal vanavond om 8 uur (7 uur 20 deel van het roode hezettihgsleger hét land verStephen Harkness.
Amsterd. tijd) een toespraak tot het Duitsche laten heeft en dat op het land en in verscheiTELEVISIE IN JAPAN
volk houden.
dene steden de plaatselUke militie is ontwapend.
Tokio, 30 Januari. (Domei). Het blad
De redevoering zal door alle Duitsche zenVeertig personen werden te Zbaraz, ten Noordders worden uitgezonden.
Yomioeri
Sjimboen meldt, dat 11 Februari
Tarnopol,
oosten van
terechtgesteld na een
poging tot opstand van een deel der bevolking. a.s begonnen zal worden met televisie-uitzenDe oorlog ter zee
Drie dagen lang konden dè treinen in deze streek dingen.
niet rijden. Deze feiten zyn gebeurd in begin
GEZONKEN SCHEPEN
NOODLOTTIGE BRAND IN AUTOBUS
Londen, 30 Januari. (Reuter). Officieel wordt Januari.
Toluca (Mexico),, 30 Januari. (A. N. P.).
medegedeeld, dat in de op 28 Januari des avonds
DE GEALLIEERDEN EN RUSLAND
Zondag is in een autobus brand ontstaan, doorom twaalf uur geëindigde week 13 schepen, met
Seeds weer naar Moskou
een gezamenlijke tonnage van 29,101 ton, als
dat een passagier een nog brandende sigaret
Londen,
30
Januari.
ver(Reuter).
Reuter
had laten vallen.
gevolg van vyandelyke actie zyn gezonken. Het
betreft een Britsch, twee Fransche en tien neemt, dat de Britsche ambassadeur te Moskou,
De benzinetank van de bus is geëxplodeerd;
Sir William Seeds, waarschijnlijk in den loop 32 passagiers, o. w. acht kinderen, zijn gedood,
neutrale schepen.
van de volgende maand naar Moskou zal terug- 23 andere inzittenden gewond.
DE ONDERGANG VAN DE EXMOUTH
keeren. Seeds vertoeft sinds Januari in Engeland.

BUITENLAND

'

.

Vijftien lijken aangespoeld
Londen, 30 Januari. (Havas). Er zijn aan de
kust vijftien lijken aangespoeld. Men gelooft,
ciat het leden der bemanning van den torpedojager Exmouth zijn, welke onlangs met man en
muis is vergaan.
Nog meer lijken werden opgemerkt, doch de
wiulige zee maakte het onmogelijk deze op te
halen. Op een andere plaats aan de kust heeft
men een stuk wrakhout aangetroffen, waarop
het woord Exmouth te lezen was.
DEENSCHE KOLENBOOT VERGAAN
Kopenhagen,
30
Januari. (D.N.8.)
De
vereeniging van Deensche steenkoolimporteurs
deelt bevestigend mede, dat haar stoomschip
„England" (2319 ton) voor de Schotsche kust
gezonken is. Van de 21 leden der bemanning
zou alleen de tweede stuurman gered zyn.
IMIJNONTPLOFFING NABIJ KUSTPLAATS
Londen, 30 Januari. (Reuter). Vandaag is
nabij een badplaats aan de Oostkust een mijn
ontploft. Er werd een gat geslagen in den dijk,
de ruiten van het voornaamste hotel en van
huizen tot op een grooten afstand sprongen.
Metaaldeelen van de mijn kwamen terecht in
de straten 300 meter ver.

De oorlog in de lucht
DE DUITSCHE LUCHTAANVALLEN

van de Tautmila
Londen, 30 Januari. (Reuter). Er is nog
een tweede reddingboot van de Tautmila, het
uit de lucht gebombardeerde Letlandsche
:chip. aangekomen. Eén jonge zeeman stapte
De

geredden

er uit.

Bemanning van lichtschip omgekomen
Londen, 30 Januari. (Reuter). Gisteren is het
lichtschip „East Dudgedon" voor de Oostkust
van Engeland door Duitsche vliegtuigen aangevallen en getroffen. Van de 8 opvarenden
zijn 7 omgekomen.
OOK HEDEN WEER AANVALLEN OP

SCHEPEN
Londen, 30 Januari. (Reuter). Het ministerie
van Luchtvaart deelt mede: „De vijand heeft
vandaag de over een groot gebied verspreide
aanvallen, welke hij gisteren op de scheepvaart
langs de Oostkust heeft gedaan, herhaald. Uit
de tot dusverre ontvangen inlichtingen kan
worden opgemaakt, dat vanochtend vroeg een
verkenningsvliegtuig bij de Oostkust verscheen;
het verdween boven zee, toen Britsche gevechtstoestellen naderden. Een vyandelijk vliegtuig
heeft de schepen ter hoogte van Yarmouth aangevallen; het werd door een gevechtsmachine
en een patrouille van de kustluchtmacht achtervolgd".

DUITSCH VLIEGTUIG NEERGESCHOTEN
Londen, 30 Januari. (Reuter). Het ministerie van Luchtvaart deelt mede, dat even
voor 13 uur vanmiddag een vijandelijk vliegtuig bij de oostkust door Britsche toestellen
is neergeschoten.

Van het Westelijk front
„NIETS

TE MELDEN"

Parijs, 30 Januari.

(Havas).

leger„Niets te

Het

bericht van hedenochtend luidt:
melden".
(Het Duitsche legerbericht bevat slechts een
herhaling van de D.N.8.-mededeeling over
luchtaanvallen op Britsche schepen. Red.
L. Ct.).

ITALIAANSCHE GELUKWENSCH VOOR
BERLIJN
BerlUn, 30 Januari. (D.N.8.). De secretarisgeneraal der fascistische partij, minister Muti,
heeft den plaatsvervanger van den Führer een
telegram van 'gelukwenseh doen toekomen' ter
gelegenheid van den zevenden verjaardag vaa 't
nationaal-socialistische bewind, .Minister Rudolï
Hess heeft telegrafisch dank gezegd.
DE GEALLIEERDEN EN TURKIJE
Generaal Weygand nog te Ankara
Ankara, 30 Januari. (Stefani). Men spreekt
hier de berichten tegen, volgens welke generaal
Weygand een reis zou ondernemen naar deOostelijke provinciën van Turkije. Men verklaart,
dat de generaal zich nog steeds te Ankara bevindt en in het geheel niet de bedoeling heelt
een dergelijke reis te ondernemen.

Japan en de Mogendheden
HET ENGELSCH-JAPANSCH INCIDENT
Een nieuw onderhoud van Arita met Craigie
Tokio, 30 Januari. (Domei). Op uitnoodiging van den Britschen ambassadeur heeft de

minister van Buitenlandsche Zaken, Arita.
met hem in zijn departement een onderhoud
gehad over het geval van de Asama Maroe.
Tot dusver is de inhoud van hun bespreking
niet onthuld.
Het standpunt van de N.Y.K
Tokio, 30 Januari. (Domei). Naar aanleiding van het geval met de Asama Maroe ( w-|
klaarde de vice-rpresident van do scheepvaartmaatschappij Nippon Yusen Kaisba, dat zijn
maatschappij de politiek der regeering* volgt
en derhalve aan Duitschers niet passage zal
ontzeggen aan boord van de schepen der
N.V.K., evenwel uitsluitend aan die Duitschers die kunnen aantoonen, dat zij niet in
het Duitsche leger zijn opgenomen.
„VRIENDSCHAP TUSSCHEN OOST EN WEST"
Thema van een keizerlijk gedicht
Tokio, 30 Januari. (Domei). ..Vriendcchap
tusschen Oost en West" is het thema van een
gedicht, dat de Keizer gemaakt heeft ter gelegenheid van den jaarlijkschen Nieuwjaarswedstrijd in Poëzie, welke gisteren in het
Keizerlijke paleis gehouden is, alwaar, volgens een oude gewoonte, gedichten zijn voorgelezen van leden van het Keizerlijke hof en
vijf gedichten, welke gekozen waren uit
35.000 inzendingen van de bevolking. De
plechtigheid had een speciale beteekenis
wegens den 2600en verjaardag der stichting
van het rijk.
In ruwe vertaling luidt het gedicht van den
Keizer als volgt: „Aan het begin van het
nieuwe jaar bidden wij, dat Oost en West
tezamen zullen leven en bloeien". Er was
ook een gedicht van de Keizerin, waarvan dc
tekst hierop neerkwam: „Bij den ingang van
het nieuwe jaar bid ik, dat er dit najaar een
goede oogst moge zijn".
ITALIË EN JAPAN
Geen nieuw anti-Kominternpact voorgesteld
Rome, 30 Januari. Van bevoegde zijde wordt
tegengesproken, dat minister Ciano den Japanschen ambassadeur een niew anti-Kominternpact zou hebbeu voorgesteld.

Winter 1940
DE KOUDEGOLF

IN AMERIKA

Chicago, 30 Januari. (A.N.P.) De boeren
en kweekers in de zuidelijke staten hebben
gisteren de schade, welke de huidige koudegolf
de hevigste van het laatste decennium
boomgaarden en tuinen heeft aanaan
hun
geringe
verkenningsvliegtuig,
op
Duitsch
dat
hoogte boven het Luxemburgsche plaatsje gericht, op verscheidene millioenen dollars
Hosingen had gevlogen, is vervolgens 800 geraamd. In de graandistrictcn daarentegen
meter verder op het land gedaald. Toen zij hebben de boeren met genoegen den zwaren
vernamen, cV zij zich op Luxemburgschen sneeuwval verwelkomd, welke een beschergrond bevonden, begaven de drie inzittenden mend dek uitstrekte over het voorjaarsgewas
zich inderhaast weer aan boord, waarna het en het eerste vocht bracht aan de velden,
toestel opsteeg om naar Duitschland terug te welke sedert het najaar verdroogd waren.
keeren.
STORMEN EN LAWINES IN JAPAN
DE TOESTAND IN WEST-EUROPA
Tokio, 30 Januari. (Domei). Ruim vijftig
Koning Leopold ontving den gezant te Berlijn menschen hebben den dood gevonden als geDe Koning volg van lawines en instorting van huizen
Brussel, 30 Januari. (Belga).
oodor het gewicht van de sneeuw tijdens
heeft den Belgischen ambassadeur te Berlijn, ztfare stormen in de districten
aan de Japanin
burggraaf Davignon en generaal Badoux
sche Zee en in het noordwesten. In de preaudiëntie ontvangen.
fectuur Foekoei zijn een dertigtal mijnwerBadoux heeft de Finsche verdedikers levend begraven onder een lawine, toen
.Generaal
gingslinies gebouwd.
zij zich buiten de mijn in een kamp bevonDUITSCH-SLOWAAKSCH GRENSVERDRAG den. De reddingswerkzaamheden hebben tot
dusver geen resultaat opgeleverd. Het treinBratislawa, 30 Januari. (D.N.8.). In het verkeer
ondervindt groote moeilijkheden
van Buitenlandsche Zaken vond gisMinisterie
pen de uitwisseling plaats der ratificatieSLACHTOFFERS VAN SNEEUWSTORM
oorkonden van het op 21 November 1939 in
Tokio, 30 Januari. (Reutef). In Noordwest
Berlijn geteekende
Duitsch-Slowaaksche
grensverdrag. Hierdoor is de nieuwe Slowaak- Japan zijn tengevolge van een verblindenden
sneeuwstorm, de hevigste welke ln de laatste
Sche noordelijke grens thans ook formeel be50 jaren is voorgekomen, meer dan 50 personen
vestigd.
gedood en vele anderen gewond.
DE TOESTAND IN OOST-GALICIË
De meeste dooden zyn het slachtoffer van
lawines en instortingsongelukken.
Waren èr toch Duitsche troepen?
DE A.S. PRESIDENTSVERKIEZING
Cernauti, 29 Januari. (Havas). Het alarm van
IN AMERIKA
de vorige week tengevolge van de Duitsche
Penetratie in Oost-Galicië is slechts gedeeltelyk
Johnson steunt Lewis tegen de New-Deal
opgeheven door de latere
Duitsche en Russische
tegenspraken. De volgende feiten blyven be30 Januari. (A.N.P.).
Columbus (Ohio),
staan:
Brigade-commandant Hugh S. Johnson, de vroe-

DUITSCH VLIEGTUIG BOVEN
LUXEMBURG
Luxemburg, 30 Januari. (Havas). Een

— —

KORTE BERICHTEN
Te Cairo heeft een Egyptische vrouw het
leven geschonken aan een vijfling. Het zijn
allen meisjes en zij maken het goed.

RAADSVERGADERING LEEUWARDEN
Gemeentebegrooting 1940
ALGEMEENE BESCHOUWINGEN
(Vervolg

van het Tweede

Blad)

Middagvergadering
De heer v. d. MEULEN (s.-d.), na de pauze
zijn rede voortzettend, wijst ook naar aanleiding van het door den heer Feitsma aangevoerde op de zooals__ spreker zegt financieele
wanverhouding tuss'bhen rijk en gemeente,
waaraan ook hier veel te wijten is, wat door
ons wordt betreurd. Spreker noemt nog enkele
punten en vraagt daarvoor de voortdurende
aandacht van B. en W., zooals de Leeuwarder
jachthaven, waaromtrent beprekingen zijn gevoerd, waarover hij gaarne nadere inlichtingen
zou ontvangen, het Kanalenplan, de uitbreiding van de bergruimte voor het archief e. m. a.
Komende tot den heer Sterringa, ontkent
spreker,, dat de s. d. a. p. verantwoordelijk zou
zi.jnï voof de i'
:>olltiek. De heer Sterringa kan weten, dat dc s. d. a. p. vrü staat
jegens de regeeringspolititk. Wat de heer
Sterringa gezegd heeft over de houding van de
ingekomen
s. d. a. p. tegenover sommige
stukken, het is geen wonder, dat een aanhanger
van een dictatuur, die een kleine democratie
tracht te vermoorden, zich niet huis voelt in
een democratisch staatsbestel, anders zou hij
zich bij de houding van de s. d. a. p. hebben
aangesloten. Wat hij nu doet is niet anders
dan het demonstreeren van zijn onmacht iets
voor de arbeidersklasse te doen.
Spreker komt thans tot het bewaarschoolonderwijs, waaromtrent hij hoopt spoedig het
toegezegde'prae-advies van B. en W. tegemoet
te zien. Na nog een enkel punt aangeroerd
te hebben, zooals de reorganisatie van den
geneeskundigen dienst, zegt hij met den heer
Feitsma te meenen, dat er thans genoeg bezuinigd is, dat de rykssteun minstens 206,000
moet zijn en dat er van belastingverlaging nog
geen sprake kan zijn. of het moest zijn de
gemeentefondsbelasting, die er eventueel voor
in aanmerking zou kunnen komen. Dat is
naar onze meening, aldus spreker, niet het
geval met de straatbe'asting, welke nog altijd
beteekent een zekere heffing op het bezit.
Mevrouw EUSSCHER—SJERP zegt, dat het
helaas is gebleken, dat de tekorten eerder in
stijgende dan in dalende lijn gaan, wat volgens
spreekster een gevolg is van den reeds in 1939
onevenwichtigen
internationalen
toestand.
Spreeksters fractie is B. en W. dankbaar voor
wat zij in de laatste jaren in het belang van
de gemeente hebben gedaan. Komende tot de
wethoudersverkiezing wijst spreekster op het
gebrek aan eenstemmigheid in de r-k. fractie,
waardoor de meerderheid, in naam reeds geslonken van 19 tot 17 stemmen, te klein zou
worden. Het was alleszins billijk, dat een
der rechts-protestantsche groepen een zetel in
het college ging innemen. De vraag was slechts
welke fractie hiervoor het meest in aanmerking
kwam. De a.-r. wenschte men, gezien haar
vroegere houding in de gemeentepolitiek, niet.
Het meest kwamen in aanmerking de chr.historischen. Wie de chr.-historischen voor wethouder willen aanwijzen, is haar zaak. Wat de
verkiezing van den heer Turksma betreft, de
v.-d. fractie ziet niet naar ras en geloof. Voor
het program der nieuwe combinatie wijst
spreekster naar de punten,
door den heer
van der Meulon genoemd. Spreekster dringt
verder aan op uitbreiding van het openbaar
bewaarschoolonderwijs. De raad wacht nog
altijd op een prae-advies op een adres van
Volksonderwijs in zake het stichten van een
nieuwe bewaarschool. Deze zaak hangt nu al
langer dan een jaar. Spreekster dringt op
spoed aan. Nadat de cursus tot opleiding van
bewaarschoolonderwijzeressen op een wenk van
hoogerhand opgeheven is, heeft men vruchteloos getracht dezen cursus particulier voort te
zetten, doch dit bleek niot mogelijk te zijn.
Er dreigt een nijpend gebrek aan onderwijskrachten bij het voorbereidend onderwijs.
Spreekster zou het toejuichen, dat de mogelijkheid tot heropening van een cursus eens
ernstig werd onderzocht. Spreekster bepleit
voorts nogmaals een onderzoek naar de mogelijkheid van pensionneering bij het bewaarschoolonderwijs op 60-jarigen leeftijd. Bij vervroegde pensionneering zou dit onderwijs ten
teerste gebaat zijn. Te betreuren valt, dat het
reorganisatie-rapport van den geneeskundigen
dienst niet tegelijk met de begrootingsstukken
is verschenen. Daardoor wordt het moeilijk een
oordeel te vellen over de begrootingsposten.
die op dezen dienst betrekking hebben. Indertijd werd van deze reorganisatie bezuiniging
verwacht, doch nu blijkt, dat de personeelsuitgaven aanmerkelijk zijn gestegen. Spreekster zou hierover graag mededeelingen hebben,
desnoods in een besloten vergadering.
(De vergadering duurt voort)
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Dinsdag 30 Januari 1940

Middenkoers
Konlnklyk besluit van 27 Januari is met
pet. Vorige Heden
Obligatiën
benoemd
tot
administraingang van 1 Februari
100*/,
teur bU het departement van Financiën de heer Nederland (Ree.) '40 f 100 4
(Ree.) '40 f 500 4
lOOS/ 4
do
H. Bakker, thans inspecteur der registratie en
Denemark Buitenl GOSIOUÖV» 38ij,
domeinen.
38S/8
39*1*
do bel. vr. obL £ 20-100 12 4
57/,
DuitschL 1924 (Dawesl.) £ 100 7
30t„
Portugal le serie afg. £ 20/100 3
41* 861/,
856/ 9
Zwitserland Staatssp. 1927
17
Jap. Imp l. 1908/9 Yen 500/1000 5
"imjterdam 1937
8H 86*/.
86*/4
3V> 9'
s Gravenhage 1937 1
8
Leeuwarden 1938
Sim.
DE FRANSCHE EN ENGELSCHE KERKEN
3Vi 86*/8
Rotterdam 1937 1
46
£ 100 4
45*>/4
Kopenhagen 1901
IN DUITSCHLAND
4
do
357y„
365/ g
£20/100
1910/11
Volgens een mededeeling uit bevoegde kerke83
Noorwegen. Christiania 1914 4Vi
lyke kringen Is te Berlijn geen der Britsche en Oslo
1937
N. Kr. 1000 4V4 47i/9
471/ g
oorlog
in
voor
den
geestehjken,
die
527/„
Fransche
Cities Service ret Goldbonds 0
Duitschland werkten, in het land gebleven. Men Bataafsche Petroleum
4Vfc ion; la 1027/ M
91
do
3H 90
do
heeft ook geen hunner bij het vertrek moeilijk93
do
do C. v. ObL 3V4 92
heden in den weg gelegd. Ook zyn geen maat49;!/<
491/4
regelen tegen het vermogen van Fransche of Int. Merc Marine Goldbonds 6
34
Midi
Chemin
de
Eer
du
5
Engelsche Kerk genomen. Op uitdrukkelijken
Atchison Topeka Alg. Hyp. 4
793/ p 797/ g
wensch van den Anglicaanschen bisschop is de Central Pacific le Ref Hyp. 4
49»i 4
49S/S
zielszorg voor de Anglicanen aan de oud- Kansas City Southern le Hyp. 3
527/,
527/ 8
AngllcaanKatholieke Kerk toevertrouwd. De
91
Norfolk Sc Western Gec. le Hyp 3
34is/i,
sche Kerk te Berlijn blijft open en de Ameri4
34'V1l
Southern Pacific Goud übl
46.,.
47/4
kaansche predikant heeft zich bereid verklaard South. Pac. R. Cy le Rt, tfyp. 4
45
en is gemachtigd de zorg voor de leden der Can. Pac. perp deb $ 100 1000 4
141
Amsterdamsche loten 1874 f lOC 3
143i/i
Anglicaansche gemeente op zich te nemen.
651',
1888
Witte Kruisloten
Aandeelen
89
Amsterdamsche Bank
88">/ 4
781',
77
Bank
Incasso
LAATSTE BERICHTEN
1351/, U6V4
Nederlandsche Bank f 1000
A 78
Nederl. Handel MIJ. f250
96"V4
97
Rotterdamsche Bankver.
921/,
911/4
Twentsche Bank Serie A
f
310
gew
A
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Alg.
Norlt MU
HET ZOEKEN NAAR DE ORAZIO
Van den Berghs Pref A j 1000 1063|4
GESTAAKT
471
Gouda Stearine Kaarsen fabr.
2301|,
A 230
Holl. Beton-MU1401*,
141i/_
Genua, 30 Januari. (Havas). Na de verHoll Draad- en Ktroeifsbr.
15
15«/ g
geefsche pogingen der laatste dagen zijn de Intern. Viscose-MU.
182
Kon. Broc en Stheeman
nasporingen naar het wrak van het Italiaan971/,
Lever Bros e. Unilev ’lOOO pret. A 971/,
sche mailschip Orazio, dat door brand ver125
Lyempi Leeuw IJs- en Melkfabr
nield is, gestaakt.
Voorts wordt mede2141;.
2141/,
d Ned. Bakk C.w-A.
gedeeld, dat de scheepvaartverbinding van Meelfabr
320i/a 321V,
Ned Gist- en Sptritusfabr.
371
Italië naar Midden- en Zuid-Amerika en den Ned-irl. Kabeltabr
368
72
72 u,
Stillen Oceaan, welke na de ramp met de Ned. Scheepsbouw MU.
Orazio gestaakt was, 20 Februari zal worden Twynstra's Oliefabr. pref winstd 115
'7'
'Ws
hervat met de mailbooten Augustus en Ver Blikfabrieken
lOity,
V K Papierfabr v Gelder gew A, 101
Virgilio.
115
Suikerraffinaderij
Wester
Am Hide St Leather Cy. C.v.pret.A 26"V4
36"V4
Am Smelting Sc Ret Co. C.v.IOAJ 37i/4
t>2
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Chrysler Corp
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Fisk Rubber Corp.
38V,
37
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A
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451/,
Nedcn
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Kon Nad. Petroleum Ond. A f 100 252 K 2531/4
Ledenvergadering van de Begrafenisvereeni275
Moeara Enim Petr My.
ging Huizum in „Tivoli", 's avonds 8 uur.
243
247
Nieveh Goudriaan
168
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Pagottan Cultuur-MU.
WOENSDAG 31 JANUARI
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Suiker Cultuur MU.
237
231
231 V,
Herdenking verjaardag Prinses Beatrix ln Arendsburg Tabak MU.
Btsoeki Tabak My
451/ 4
461/ 4
zalen Schaaf door de Christelijke Oranjever’3OO
1861-,
'82
Roniïga Landbouw MU.
eeniging. Middags 2 en eventueel 4 uur Oranje346
Sedep Cultuur-My.
3481),
films voor schoolkinderen; 's avonds 8 uur opBlaauwhoedenv.-Vriessev.
341/.
voering historisch spel „Slaet op den trommele".
151
151
Byenkort Mag de
621*,
Sears Roebuck
Cv. gew A 62i/4
Dcli Spoorweg MU
'9
""'s
MARKTBERICHTEN
Belg Spoorw B
Fr 500 pref. A 130i;4
Atchison Topeka
C. v gew A
iru
18iv*
Kansas nty Southern C. v gew A
s><],
i*fn
do.
C. v pref. A
n, UUft,
13'
AMSTERDAMSCHE MARKT
Union Pacific Rr Cy C. v. gew A
7lS|b
72
AMSTERDAM, 30 Januari. Raapolie (kleinAandeelen
handel)
f34. Lynolie (groothandel)
165
Koloniale Bank
1651),
(kleinhandel) 28
1031,'*
Nederl Ind Handelsbank1 104
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Marktberichten, zie Derde

C/lOOül

Kuustzijde

Van Berkels Patent
Calv Delft

C
Centrale Suiker-MU gew
Fokker Vliegt fabriek A
Lever Br e Unil MOOU C
Nederl Ford Automob
Philips Gloeil Gem Bez [
Philips Gl G B pr wd
Am Car St fC.v A $
Am Enka
C v. A I
Anaconda Copper
C
Bethlehem St C. f. 10 $

PRIJSHOUDENDE STEMMING
Amsterdam, 30 Januari
De handel op de Amsterdamsche Effectenbeurs bleef zich heden in kalme banen bewegen;
maar hoewel de affaire over het algemeen genomen niet veel te beteekenen had, kon een
goed pryshoudende stemming worden geconstateerd. De aandacht werd in de eerste plaats getrokken door de Scheepvaartpapieren, die bepaald vast in de markt lagen. Weliswaar gaf dit
geen aanleiding tot bepaald groote omzetten,
maar Scheepvaart-Unies, Koninklijke Booten en
enkele andere specialiteiten gaven toch iets
meer beweging te aanschouwen dan den laatsten
tijd gebruikelijk was. Daarbij kon over vrUwel
de geheele linie een koersverbetering worden
waargenomen. Scheepvaart-Unies en de aanverwante soorten waren niet onbelangrUk hooger
en het zelfde kon worden gezegd van
Koninklijke Booten, terwyl ook
aandeelen
Holland-Amerika Lijn een flinke koerswinst
boekten. De aanleidende oorzaak hiervoor was
de aankondiging van de Holland-Amerika Lyn
van een dividend van 8 pet., tegen verleden jaar
slechts 5 pet. Op de beurs had men weliswaar rekening gehouden met een hooger uitkeering dan verleden jaar, maar een dividend
van 8 pet. was toch beter dan men in breeden
kring had verwacht. Bovendien werd een
gunstige indruk verwekt door de berichten omtrent vrachtprijsverhoogir.gen door de Bataviavrachten-conferentie. Hoewel het scheepvaartbedryf met tallooze moeilijkheden te kampen
heeft, blijkt toch wel, dat de tegenwoordige
omstandigheden de winstmogelUkheden tot op
zekere hoogte doen toenemen. De verbeterde
stemming voor Scheepvaartwaarden oefende op
de geheele markt een invloed ten goede uit,
tenminste wat de tendenz betreft. De affaire
echter liet veel te wenschen over. KoninklUken
openden iets hooger en trokken vervolgens
nog een kleinigheid aan, maar maakten per
saldo toch slechts kleine schommelingen mede.
De handel in Suikerfondsen was van minimale
proporties. Gedurende de meeste tapes kwam
voor H.V.A.'s geen noteering tot stand. De stemming bleef overigens prUshoudend. Ter beurze
worden de vooruitzichten voor de suikercultuur dan ook niet slecht aangeslagen.
De Rubberafdeeling was zeer stil.
Rubbers waren vrijwel onveranderd.Amsterdam
De incourante soorten gaven rok slechts kleine
koersverschillen le zien. Tabakken waren, bU minimale omzetten, goed gedisponeerd. Senembah's
liepen een paar punten naar boven waarbij
zij werden vergezeld door Oude
Dell's In
Industrieelen was weinig te doen. De koersen
van de bekende hoofdsoorten waren vrijwel cc
Hik aan die van gisteren. De Amerikaansche
fondsen hadden een onbelangwekkend
en onbe
wogen verloop. De koersen waren zoo goed
als
onveranderd Slechts voor de Staalaandeel-n
werd bi, wijle een.ge attentie betoond. Voor
Nederlandsche Beleggingswaarden bestond
een
goede stemming. Voor de gestaffelde leening
eenige
vraag,
bestond
terwUl ook voor de
ën ee"ige kooplust werd
w"h
betoond. Er was echter weinig materiaal beschikbaar. Buitenlandsche beleggingen trokken
nauwelijks belangstelling.
noteerde
procent.
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N. V. GEBR. linrifirwn
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Het ADRES
voor reparatie van

Motoren en Machines

Bijzondere

op elk gebied

M. KLEISMA'S

aanbieding

REPARATIEBEDRIJF!
Zuiderplein 1,

Leeuwarden

H.H. SLAGERS en WINKELIERS!
Wi] leveren nog steeds

OUDE PRIJZEN
Snijmachines

STDFFEtI
TOILE IRENE

Snelwegers
Kasregisters
Electrische Gehaktmolens

Electrische Koffiemolens

-

effen en bedrukte Toile
lingerie, in wit, champogne, rosé, saumon en
bleu, grote sortering kleine bloem- iajk^
dessins, wasecht, 70-80 cm. breed, KM
4_o\_w
per Meter

__—————

Speciaal adres voor complete

WINKELINSTALLATIES
Alles nog voor zoo goed als
oude prijzen

VerlLEEUWARDEN
. Schrans 72
ITEL.
J. MINKS,
6 230

————-—"--—^~~~~~~
TOILE LINGERIE Prima kwaliteit effen
toile de chine, zeer goed wasbaar, ■"■ £g
in alle lingerie-kleuren, 80 cm. breed, E|%

l

-

per Meter

80 cm. breed, per Meter

CREPE SATIN LINGERIE

-

BLANK EIKEN

- .—
1 *|3
Zware

kwaliteit natuurzijde voor lingeries en
blouses, alle pasteltinten, zeer goed
wasbaar,

4j#

*

CREPE DE CHINE LAVABLE

voor

m

|

.

Bijzonder

mooie kwaliteit natuurzijden lingeriesatin, goed wasbaar, in wit, rosé, _MF\r
saumon en bleu, 95 centimeter breed, 1
per Meter
I■

V

3

AMEUBLEMENT
m' prima Moderne

|L^| W '^

|Q"7 50

Moquette. Compleet ■ «*/■
en vele andere

Uw Modehuis.

WONINGINRICHTING

NI€UW€STAD 95-97 TCL-M216

OKDERLINGE BRANDWAARBORG-MAATSCHAPPIJ
VOOR DE GEMEENTE LEEUWARDEN

= KANTOOR: EEWAL 59 =
De Directie der Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij
te Leeuwarden vestigt er de aandacht op, dat wegens de
stijgende bouwwaarde der GEBOUWEN het noodzakelijk
wordt geacht de verzekerde sommen in overeenstemming
te brengen met de tegenwoordige herbouwwaarde.

Dekkledenfabriek,
Verhuur-, Reparatie-inrichting.
Uitsluitend prima kwaliteit
Concurrerende prijzen.

Firma GEBR. DE VRIES,
LEEUWARDEN,
Zuidergrachtswal 24. Tel. 5315

Eiken deelnemer wordt aangeraden met behulp van zijn
deskundige zich hiervan op de hoogte te stellen en onder
overlegging van de polis zoo spoedig mogelijk aangifte te
doen van de eventueele verhooging.
Ook vele roerende goederen en grondstoffenvoorraden
zijn aanmerkelijk in prijs verhoogd.

Coöp. Boerenleenbank

Rauwerd.

Wij herinneren U er aan, dat met het
oog op de jaarl. controle en voor biischrijving der rente Uw boekjes zowel spaar- en voorschotboekies' als
boekjes voor lopende rekening, moeten worden getoond op de dagen en
uren m de circulaires vermeld welke
dezer dagen worden verzonden
HET BESTUUR.

IITDEEN

>v

."

EIKENZZZ^
/AAHONIE

Ik ESSCHEN
m. motenz:
|k GELAKTE
k

EN STALEN

■LSLAAPiaMER-

B^MEUBELEN

»NLICHTIr<eEM EN PRIJSOPGAVE WORDEN GAARME VERSTREKT

-

IN 1798

PE

ALKMAARSCHE COlipant
DIE DAGELIIKS IN DIIIZFNnPM
EXEMPLAREN WORDT Vfp.
SPREID EN IN ALLE KRINn"

DER

SAMENLEVING WOPm-

GELEZEN,

ALKMAAR

BIEDT
EN

Vnnp

HOLIANna

NOORDERKWARTIER

beslist afdoende publiciteit

"^

I

SS^S^vo?rdU«.lse

I

EEN GREEP

onze artikelen en prijzen:
0.98, Witte OverOverhemden Poplin vanaf
restanten flanel
Enkele
2.25.
hemden 1.95,
Overhemden
Restanten
’1.28.

’ ’ ’
’’ ’’ ’ ’
’ ’
’
’
partij

’2.25, ’2.50, ’2.75 enz.
Pyama's
2.25. Hoeden. Een groote
Poplin
1.50, 1.90 enz.
partij Hoeden vanaf 0.98,
enz.
Sokken. Een
Petten vanaf 0.68 0.78
ribsok,
onze
bekende
Sokken,
partij wollen
0.68
0.88
enz.
paar
1.35.
Verder
48.
3
0

Flanel Pyama's

Aanvaarding 1 Mei a.s. Koop>, 1
’3lOO, eigen grond. Huurwaa:
260 per jaar.
op zon. Koop.
BURGERHUIS
eigen
grond. Versom ’2500,
per
jaar.
200
f
huurd voor
den
BURGERHUIS bU
Gronln.
gentrtutweg. Koopsom
2100
IB.OU per Jaar. \ ei [
Erfpacht

’

’’

huurd voor

jaar.

’

BURGERHUIS. Koop.
som 2850, eigen grund. Huurwaarde 247 pt-r jaar.
Al deze huizen zijn zeer geschikt voor soliede geldbelegging,
Inl. worden gaarne gratis en
vrijblijvend verstrakt door
■OOM
~.,1

Adm.- en Woningbureau,
Pr. Hendrikstr. 13—15. Tel. 5734,
Leeuwarden. Beëedigd makelaar.

I

Jassen.
hebben wij nog een prachtsorteering gaan
de
Daar
Jasseninkoop
stopgezet
is
Onze
nog voorradige voor minder dan halve prijzen

’4.90, ’6.90, ’9.90, ’11.90, ’14.50 enz.

Te huur gevraagd

op 1 Mei WONING.
Beslist
Groningerstraatweg. Lekkumerweg of
Mr. P. J. Troelstraweg. Huurprijs
tenminste f 6.50 per week.
Br. fr., no. 250, bur. dezer courant
"

BAKKERIJ TE KOOP.

EISCH

I

’
Nieuwbouw
BURGERHUIZ-flB
’

’’

’

Overhemden
extra-reclame:
met Trubenijs boord, 3.25. Als
boord,
Trubenys
met
Overhemden
een
partij
OverEen
maten, ’3.75, ’3.95.
Ine
goedkoop.
extra
maten,
groote
hemden in

EN DAN....

]

moderne BURGERHiJI.
ZEN op eigen grond. K
per stuk 3300, verhuurd v
273 per jaar.
blokje

van
ji»««
«n*i TT nit U te overtuigen
aanbiedingen daar
daarvoor wettelijk
het vrijwel onmogelijk is
geoorloofde termen te vinden.

uit

.

Te Koop voor geldbelegging

EINDE RAAD

I

die U aan Heerenmode-artikelen kunt stellen,
wordt door ons volkomen bevredigd. Ziet
etalages doch vooral onzen grooten voorraad in
den winkel.

. fftScrttr

In florissant Friesch kleidorp te koop
een van ouds gevestigde BAKKKRIJ.
Omzet totaal 10 zak per week. Aanvaarding in overleg. Br. fr., onder
no. 247, bureau dezer courant.

Te koop

voor

den handel

vorstvrije

Consumptieaardappelen.
G. WASSENAAR,
Beetgumermolen. Telefoon 251.
met kinderen, in stad,
ZAK:
zoekt een flinke, nette

I

[ J XixuuMod 20

Huishoudster,
Ned. Herv., die zelfstandig de hulshouding kan waarnemen. Leeftijd
pi. m. 35—40 Jaar. Huweiyk niet uitgesloten. Brieven franco, onder no.
249. bureau dezer courant.
Gevraagd voor direct bij een bejaard

echtpaar
in
Groningen een

SUCCES?!

WAAROM HEIN WIJ

Omdat wij de BESTE WAAR leveren tegen den allerlaagsten prijs
Honderden profiteeren dagelijks van onze Goedkoope Levensmiddelen
Wij hebben nog af te geven:
500 EDAMMERS, 3Vz pond zwaar, per stuk
55 et
HOLL. EDAMMERS. 3 pond zwaar, oud en pikant, per stuk 82 et
„FRICO" EDAMMERS, Meikaas, per stuk
69 et.
Vette BOERENNAGEL per pond
24 et.
COMMISSIEKAAS. overheerlijk, 40 +, per pond
30 et.
Belegen GOUDSCHE 2 pond
30 et.
HOLLANDSCHE VOLVETTE per pond
34 et.
Al deze soorten kaas zijn afkomstig van le klas fabrieken.
Verder onze bekende FORMOESO-OELONG THEE
van 35 voor 25 et. per ons
De beste JAVAKOFFIE van bekende branders, p. p. slechts 30 et
Die moet U eens probeeren.
VOOR DE KOUDE. 1 ponds pak D. F. PEPERMUNT,
zonder meel, slechts 34 et.

RIETSUIKERSIROOP,
kilo's beker, 29

2 pak vlugkokende
HAVERMOUT 30 et.
2 pak zelfrijzend
BAKMEEL 25 et.

I

I
I
I
I
|

et
et

I

et'

et
et
et.

I

10

I

I

et! I

I
I

i

."

TE HUUR i MEI

royaal zonnig BOVENHUIS,

le verdieping: 3 groote kam»"
«-«mers
plat met kolenberging.
verdieping:
2e
2 groote slaank
ruime gang met closet en kast AU
3e verdieping: 2 slaapkamers
lossmg. Zolder. Alles in
keurigèn

Te bevragen bij R. BURG

en suite.

'

S"B,

Nieuwestad 97' "
"*
Ruime
closet, keuken,
Xlltu VVCSLau
gang,

vaste waschtafels, badkamer,
IT" mcï
schoorsteen
flinke kasten,
«Sm gang mej el en
bergruimte,
water en
v!houdj^ <^l

mïu"££n£

Gevraagd per 1 of 12 Mei een

flink

Zelfst. Meisje gevr.,

voor dag en nacht, in gezin met 1
kinderen.
Mevr.
FABIUS,
Koningslaan 42,
Bussurn.
Gevraagd voor direct een flink

gevraagd voor 't schoonhouden van
den winkel
alléén 's morgens. Niet
beneden 19 jaar en van g. get. voorzien

—

-

WOUDSTRA
Nieuwestad 134,
Schoenwinkel.
N. V. LIJEMPF vraagt voor spoedige
indiensttreding een aankomend

Kantoorbediende,
goed

kunnende

typen.

-HBS. of M.U.L.O.

Vereischt 3-J-

Eigenhandige sollicitaties met volledige inlichtingen betr. leeftijd, werkkring, verl. salaris enz., aan de

DIRECTIE.

Gevraagd op 5 Februari a.s.

gereed

>

HANDEL. Leeuwarders

I
I
I

EEN HEERLIJK BEZIT TE HAAR4FM
TE KOOP nog enkele
HEERENH. op eigen
Lu.^arlern, aan
breeden weg met plantsoen, voorjaar
bev «Zt
en keuken
vestib., 3 slaapk., badk. met ingeb. bad en electr'
-SLT
f"'*
'
Z°lder
3 wascht., 3 schoorsteenmantels, 2WC 's
11'
VaT
bal°°n'
'
trappenhuis
alle plafonds geschilderd, een juweel van wT
f voor sle<**>en 6900.
m "houd
Bij kerk en school en bosschen
>
£" f *' 241 bureau dezer courant.
"W
no*

salaris en referenties, enz., onder no.
2194. N.V. NOORD-NEDERL. BOEK-

Flink Meisje of Werkster

Kaas en Vleeschwaren)

lr

lichte verpleging op zich kunnende
nemen.
Brieven, met opgave van verlang!

voor dag en nacht. Zelfst. kunnende
werken en koken. Liefst niet te jong.
Mevr. VAN GEUNS, Gr. Dijlakker 19,
Bolsward.

smaken, 13 et.

geheel

Huishoudster,

Dienstmeisje,

....

grond

nabij

Dagmeisje.

Steeds goede waar
Tel. 6790
NIEUWEBUREN 136
(alléén

groote

plaats

I

I

3 pak PUDDi NG,
,
,
,luxe doos
verschillende

'

een

Aanb. bij J. IDZERDA, Deinum.

■ KEMPENAAR
VOORSTREEK 31

I

2 groote bussen
SPECERIJEN 25 et.

1 pak VERMICELLI met BOUILLONBLOKJE
10
I 2 rollen BESCHUIT (broos)
10
I 10 dikke HOENDERPARKEIEREN
45
I Het beste VET
42
I SLAOLIE ARACHIDE (geen Soja)
55
Vergeet niet onze lekkere HAM, per half pond
15
Weer voorradig ons ZUIVER LOS KOEVET, per pond
49
I ledere kooper van kaas VRAGE een Kaasbon Bi] inlevering van
Kaasbons ontvangt U een prachtige KOP en SCHOTEL.

M

ALKMAARSCHE
COURANT
DAGBLAD OPGERICHT

m*g=3§£
4187-*b2s
Tel.
«"*"

Bakkersknecht,
pi. m. 18 jaar, geen venten.
J. HOEKSTRA, Pokkug;
Voor direct gevraagd een

Bakkersknecht,

ja»J

omstreeks 18 a 20 jaar, of 2 a 3
bij 't vak werkzaam. Br. fr., onder
,
no. 248, bureau dezer courant.

Op pleats mei meast bou is pi*-*

for in

boerker (vol.)
by S. R. SIPMA,

In^errurn-

-2 Friesche Militaire Chauffeurs, I'<"
gende

Bussurn,

wenschen te ruilen

met chauffeur--, liggende Leeuwarden
of omgeving. Brieven W. ZULSTRA;
chauffeur, Batj. Spoorwegtroepen, **■
wegcompie. Veldpostkantoor -a.

Tweede Blad

Dinsdag 30 Januari 1940

LEEUWARDER COURANT

De Elfstedentocht der duizenden
Rond drie duizend personen vertrokken
binnen één uur
PRINS BERNHARD BIJ ONZE GROOTSTE

WINTERSPORTGEBEURTENIS

Groote drukte
aan den
vooravond
Organisatie klopte
prachtig
Nu heerscht de Elfstedenop volle hoogte!
men moet het
De Tocht
woord met een hoofdletter
schrijven
is doorgegaan.
Vanochtend vroeg, vannacht
al, verkeerde Leeuwarden in
een staat van groote opgeGisteravond
wondenheid.
waren de deelnemers binnen
komen stroomen, met treinen
die één of anderhalf uur vertraging hadden. Ze snelden
naar de Beurs, om hun
controle-kaarten alvast in
ontvangst te nemen, vóór ze
zich ter ruste begaven. Ettelijken bleken nog kwartier te
zoeken. De hotels waren al
propvol, hadden vele gasten
particulieren moeten
bij
Vreemdeonderbrengen.
lingenverkeer beijverde zich
om de laatst overgebleven
dakloozen nachtverblijf te
bezorgen. Maar of er veel
geslapen is? Van de deelnemers had deElf stedenkoorts
zich gisteren al meester gemaakt. Ze deden misschien
hazenslaapje, waren
een
vroeg uit de veren, om de
laatste toebereidselen voor
Wedstrijd of tocht te maken.
bijM
Halfvijf
aantreden

koorts dan

—
—

Halfvijf reeds waren de deelnemers aan den
wedstrijd in de Harmonie vereenigd. Er
heerschte een sportieve sfeer, welke eveneens
tot uiting kwam bij het vertrek. Tegen vijven
gingen de deuren van de Harmonie open en in
een minimum van tijd bewoog zich een lange
stoet, in flinken pas, naar de startplaats bij
Schenkenschans, waar voor de ontvangst alles
schitterend was geregeld. Lange rijen banken
waren geplaatst tusschen de beide spoorbruggen en een heldere verlichting vergemakkelijkte den deelnemers het onderbinden der
schaatsen. De brigade Koninklijke Marechaussee, onder commando van haar commandant,
opperwachtmeester Toering, zorgde er voor,
dat de deelnemers ongehinderd den wedstrijd
en tocht konden beginnen. Want de belangstelling was groot. Heel wat menschen stonden
in het vroege koude ochtenduur op den wal,
om er getuige van te zijn.
Men had ongeveer 20 minuten noodig om
van de Harmonie uit Schenkenschans te bereiken. En toen de laatste deelnemer aan
den wedstrijd was vertrokken, kwam weer een
lange stoet, nu de tochtgenooten, die zich in
de Beurs hadden verzameld, opzetten.
De
organisatie liep wel op rolletjes. Want ook
dit groote aantal was spoedig op weg en zoo
kon het gebeuren, dat de z.g.n. nakomers, nota
bene 700, van wie er nog 200 in den afgeloopen
nacht werden genoteerd na aankomst van den
laatsten trein uit de richting Heerenveen, die
twee uur te laat aankwam, zich nog bij de
tochtgenooten konden aansluiten.
Opmerkelijk groot was het aantal militairen,
van verschillende wapens, o. w. ook enkelen
van de zeemacht.
En die heele lange sportieve stoet was in
één uur tijds in beweging in opgewekte stemming op het einddoel af.

De start was dezen keer te voet; om 5 uur vertrokken de deelnemers
wedstrijd uit de Harmonie naar Schenkenschans.

aan

den

bazing, zijn opmerking, dat hij den tocht zou
maken „op sokken", deed dit nog meer. En hij
verleidde een anderen deelnemer tot de opmerking, dat het „foar de Zeeuw jammer wier, det
de Alvestêdentocht net earst oer Frjentsjer gie,
dan koe men de man lut-in-ienen mar festhèlde
DE VROEGE OCHTEND IN DE BEURS
en opslüte."
's Ochtends om kwart over drie de wekker.
Nauwelijks is het gelach over deze spotternij Het is geen prettig uur om op te staan, midbedaard, of er dient zich nog een laatkomer aan den in den winter, en de eerste impuls is,
met de woorden: „Ik bin in bytsje let, mar scoe om Elfstedentochten en alles wat er mee
ik myn kaert nog krije kinne?"
annex is, te verwenschen. Waarom heb ik me
Natuurlijk kon dat en heelemaal, toen de ooit met de zaak ingelaten, zij het dan alleen
man, die naar schatting al tegen de 50 liep, opmaar als gastheer van een rijder en als hulpje
merkte: „Ik hie tocht sa moai op tiid te wezen, bij het verwerken van de drukte aan de
mar het üs is mij lilk tsjinfallen."
Beurs?
„Het üs ha jo dan al ryden? wordt verbaasd
Maar betere gevoelens kregen alras de
gevraagd. Het nuchtere antwoord luidt: „Ja, ik overhand. Een medelijden
volgens Coukom „jusjes" op redens fen Tsjommearum."
perus het edelste menschelijke gevoel
rees
Stilte, die de groote verbazing van de Frieop. Mijn gast was er dan toch veel erger aan
zen en het respect van de „Hollanders" weertoe; die had een dag voor den boeg welke hem
geeft. Overigens duurt de stilte niet lang, want heugen zou. Een vinnig koude wind streek
het vertreksein wordt gegeven en de uittocht om het huis. Zóó'n wind, en dan nog slecht ijs!
der laatsten begint. „Naar Sneek loopen", roept
We trokken naar de Beurs, in het nachtelijk
er een. „Watte?" een ander. „Ja dat ston in 'e donker. Nooit zal het om dien tijd in Leeukrant. Daar hadden se het over de earste conwarden zoo druk op straat geweest zijn. Van
Halfvijf in den morgen. De anders zoo stille, trolle niet in Dokkum mar in Sneek en vlak alle kanten doemden uit het duister gestalten
Oostelijke buitenwijken der stad leven reeds. daaronder skrieve se: „dat alle deelnemers zich op, wonderbaarlijk ingepakt de meesten: opte voet daarheen, naar Sneek dus, begeve mutte. gestopt met allerlei warme kleedingstukken.
Deelnemers aan den Elfstedentocht, alsook zij, Mar
dat salie se wel liege."
In onafgebroken stroom trokken ze het Beursdie van het vertrek van het Elfstedenleger geInderdaad, de wandeling gaat naar Schenkengebouw binnen om er hun kaarten en distinctuige wilden zijn, spoeden zich naar de Harmoschans, waar de aanvang ligt van den grooten tieven te halen en af te laten stempelen. De
rit.
meesten hadden zich gisteren trouwens al in
nie en de Beurs.
In de nabijheid van het Schavernek, den Westersingel en de Willemskade hebben zich eenige
nieuwsgierigen samengegroept, anderen zijn
naar de Sneekertrekvaart getogen, om van het
werkelijk vertrek der rijders getuige te zijn.
Even voor vijven klinkt een luid gejuich uit
de Harmonie; het vertreksein is blijkbaar gegeven en op hetzelfde oogenblik holt een kluwen
rijders de deuren uit. Enkele rijders klimmen
over een hek en direct gaat het linksaf op den
Westersingel af. Een agent weet evenwel te
bewerken, dat de rijders niet op het ijs aan den
Westersingel komen, maar toch kan hij niet verhinderen, dat men de Westerkade afrent en op
den hoek van de Willemskade op den ruim een
M. lager üggenden ijsvloer springt, oversteekt,
bij den hoogen wal opklautert en zoo snel mogelijk verder rent langs Sneekerkade en Sneekertrekweg, waar de loopende rijders door de duisternis worden opgeslokt.
In de Klanderij, waar de nakomers verzameld
waren, hadden we gelegenheid een gesprek aan
te knoopen met eenige deelnemers. Dichtbij ons
staat iemand, die uit
Sas van Gent komt,
een rasechte Zeeuw, die al heel wat achter den
rug
had, er hij in Leeuwarden was.
Gistermorgen kwart voor zeven vertrok hij met
het trammetje uit Sas van Gent, stak de WesterSchelde over en had voor zijn tocht dwars door
het land werk tot precies kwart voor twee vannacht. Een prestatie al bijna gelijk aan een ElfDe deelnemers ontvingen hun kaarten in de Harmonie en de Beurs
stedentocht. Wekte deze mededeeling al ver-

Met de tochtrijders naar
Sneek

—

—

Langs den buitenkant

Harmonie of Beurs, luiddeH

het parool. Velen waren erH In de Beurs hin-r een groote kaart van Friesland, waarop
Zoo
de deelnemers de route konden bestudeeren
af -H
aanvangscontróle
gewikkeld worden, hebben deH
De Prins was vergezeld van zijn waarrond drieduizend deelnemers geen noodeloos
oponthoud gehad. De administratie, waaraan nemenden adjudant, luitenant-kolonel H. J.
vele vrijwillige krachten meewerkten, liep
uitstekend; men heeft getoond, ook een zoo Phaff en was gekleed in kapiteins-uniform.
overweldigende belangstelling als er voor Z. K. H. werd op het perron begroet door den
dezen tocht bestond, aan te kunnen.
Staatsraad i. b. d., Commissaris der Koningin
Na de start van wedstrijd en tocht legde in Friesland, mr. P. A. V. baron van
zich weer een stilte over de ochtendlijke stad,
maar ze duurde niet lang. Reeds kwamen de Harinxma thoe Slooten.
De Prins nam in zijn legerauto, waarvan
eerste berichten over het verloop van den
wedstrijd binnen. We konden de aankomstde Prinselijke standaard was ontplooid, achter
tijden van de eersten in den wedstrijd te het stuur plaats en naast hem de heer van
Sneek, Sloten, Stavoren, enz. gaan bulletineeHarinxma thoe Slooten. Voor het station beren. En ze trokken belangstelling, deze bulletins. Groote menigten verdrongen er zich voor, groetten zeer velen Z. K. H. op hartelijke
bepraatten den stand van zaken, de kansen der wijze en met een spontaan Leve de Prins.
deelnemers, hun vermoedelijke conditie. Toen Naar links en rechts beantwoordde
Z. K. H.
kwam er weer ander nieuws. Prins Bernhard
met
een
militair
saluut.
zou in de stad komen.
Langs den kortsten weg verliet de Prins
Leeuwarden in de richting Franeker. Voorop
Prins Bernhard in Friesland
ging de auto van den controleur van den
Provincialen Waterstaat, den heer L. B. J.
Omstreeks tien uur konden we bekend Brink.
Later vernamen we, dat de Prins op het
maken, dat Z.K.H, met den trein van 11.03 te bolwerk te Franeker een kijkje had geLeeuwarden werd verwacht. Als een loopend nomen.
Ruim 1 uur keerde Z. K. H. te Leeuwarden
vuurtje ging het door de stad en drommen
terug,
om ten huize van den Commissaris der
snelden naar het station, om de aankomst van Koningin
de lunch te gebruiken.
geden Prins bij te wonen. Ze moesten wat
Om 2 uur reed de Prins nog eens uit langs
duld hebben, de trein had ongeveer een half Eewal,
Voorstreek,
Groningerstraatweg,
uur vertraging. Maar men is op dit gebied den Zwartewegsend om via Rinsumageest in de
buurt van Dokkum, bij de Hoogebrug, de
laatsten tijd aan erger dingen gewoon.
voor deelnemers gade te slaan.
Ruim halftwaalf kwam de trein
deze gelegenheid een Diesel
het station
Zoo kregen Leeuwarden en
de
gejuich
Onder
luid
van
de
menschen- eene emotie na de andere In deFriesland
binnen.
hier volmenigte op de perrons stapte Prins Bernhard gende kolommen wordt daarvan verder verhaald.
uit.

— —

UITTOCHT NAAR „ELFSTEDENLAND"

Treingesprekken
BEROEMDHEDEN UITEN ZICH
Men begreep er niets meer van in „Holland".
Nu vroor het al weken aaneen, alom ln
Zuid-Holland en
Groningen
Noord- en
werden Meren-, Molen-, Plassen- en Dorpentochten gehouden, maar het ijssportevenement,
waarnaar eenige duizenden sportieve schaatsrtjders met verlangen uitzagen, de Friesche
Efstedentocht, liet maar op zich wachten. Reeds
tweemaal hadden honderden uit Holland de
reis naar het Noorden aanvaard. Eerst op 15
Januari keerde men onverrichterzake terug of
onderbrak de reis, daar de dooi den tocht
onmogelijk maakte. Vooral voor de vele militairen, die van „ergens in Nederland" kwamen
en blij waren hun leven van wachtkloppen en
waken eens te kunnen onderbreken, was dit
een groote teleurstelling, waarbij nog kwam, dat
zij, die 's Zondags de reis naar het land derElfSteden maakten, op de hoofdstations werden
opgehouden en naar hun legeronderdeelen werden teruggezonden, in verband met het opschorten der verloven.
Als er ergens met spanning het bericht van
doorgaan van den Tocht is verbeid, dan was het
wel onder de militairen, van wie zeer velen een
dag periodiek verlof opnamen om deze sportprestatie van de hoogste orde te verrichten.
Schrijver dezes heeft dit kunnen ervaren, daar
hij dagelijks als vraagbaak diende „ergens in ons
vaderland", waar vele F.iezen hun plicht vervullen, maar deze onderbraken om de „êlde
Ljouwertcr" zoodra zij 's morgens kwam en te
zien of nou toch eindelijk eens „üs tocht"
zooals ze het uitdrukt:n
werd gehouden

—

De wedstrijd begint

—

Zoo ongeduldig echter als de burgers in „Holdaar, welwillend allerlei vragen beantwoorland" waren ze niet, omdat zij bekend waren dend, die hem vooral door nieuwelingen werden
met de omstandigheden, waarom de Tocht geen gesteld. Eigenaardig was dat steeds weer werd
doorgang kon vinden. Zij wisten dat „Ropta" gevraagd wat men eten en drinken moest om
en „Nije Sylen" stroomden
zoodat er geen inwendig geen hinder van den Tocht te onderdenken aan was, dat in het noorden mooi ijs zou vinden. Uitwendig kon men zich best voor
ontstaan
dat de ijsbrekers hun vernielend lasten vrijwaren, kranten, vaseline en wollen
werk tusschen Leeuwarden en Harlingen verkleedingstukken zouden hierbij hulpmiddelen
richtten en dat later de sneeuw de deur geheel zijn en niet weinig verwonderd waren velen, dat
sloot.
de Vries deze meening niet geheel en al deelde
Ook wisten zij, dat de Friesche bevolking en volstond met de opmerking: „Dat hangt eralles in het werk zou stellen om „haar" Elfvan of hoe het weer morgen is, dan praten we
stedentocht te laten doorgaan en in dezen zijn nog wel eens.''
ze niet teleurgesteld. 30 Januari zou het eindeHet zonnetje scheen n.l. helder en de tempelijk wezen en vele dragers van het veldgrijs ratuur was een halven graad boven het vriesmaakten zich op de reis naar het noorden te punt. In den trein, die tjok-, tjokvol was, gingen
ondernemen. Zij hebben moeilijkheden moeten de gesprekken hierover door en al gauw begreoverwinnen om er te komen, ongemak moeten pen de nieuwelingen, dat zij bij zulk weer er
doormaken, waarvan lang wachten op de per- niet aan beginnen moesten zich in de wol te
rons wel het ergste was, omdat men er naar pakken, daar ze bij het verdwijnen van het
verlangde den ijstoestand op te nemen, aleer de zonnetje dan veel meer last van de kou zouden
200 km-tocht werd aanvaard.
hebben. Dankbaar waren de „Hollanders" voor
Op het perron van Utrecht stonden gisteren de inlichtingen, die ze van de Friezen kregen
honderden te wachten op den, voor de militairen, over de moeilijk te berijden stukken, waar ze
vroegsten trein, die om 13.25 moest vertrekken. het best met de Noren zouden kunnen rijden en
Onder hen herkende men direct de deelnemers waar ze beter deden deze met „Friesche dooraan den Elfstedentocht, was het niet aan de loopers" of „rechte" schaatsen te verwisselen.
meer dan één paar schaatsen, dan toch wel
In Amersfoort kwam de bekende lange
aan de attributen, welke werden meegevoerd en afstandlooper Jan Zeegers de eenige overgedie bestonden uit stokken, pakjes met een ijs- bleven plaats in de coupé bezetten. Ook al op
trui als inhoud, enz.
weg naar Leeuwarden om voor de derde maal
Het lange wachten werd gekort met het voehet nationale ijsfeest in het Friesche land mee
ren van diepgaande gesprekken over den ijstoe- te maken. In een hoekje zat een pontonnier
die, hoorende dat hij
stand in „it heitelan", over de zware stukken in
zeeman van beroep
het parcours, over de zwakke schakels in de reisde in gezelschap van een „crack", al gauw
keten en hij, die hierover het best kon oordcezijn voelhorens uitstak en eens informeerde
len was het middelpunt van veler belangstelling naar die dingen, waarmee een Elfstedenrijder
Dit was niemand minder dan A. de Vries, de allereerst rekening heeft te houden. Gul werwinnaar van 1933, die thans ook behoort tot den hem deze inlichtingen verstrekt, niet in gehen, die over Nederlands onafhankelijkheid wonen vorm, want Zeegers verhaalde van de
waken. Een paar Noren op den rug stond hij moeilijkheden, waarmee hij te kampen had ge-

—

—

—

—

had op den monstertocht in 1929. Hij, die nooit
eerder een lange-afstandtocht per schaats had
ondernomen, dacht als goed getraind athleet
toch zeker wel die 200 km te kunnen afleggen.
Nooit eerder, zoo vertelde hij, was het hem in
de gedachte gekomen, dat zich zoovele moeilijkheden zouden opwerpen. Allereerst was er
de vinnige kou, dan de moeilijke stukken ijs en
bovendien ondervond hij den hinder van de
onbekendheid met den loop der ijswegen. Zich
voorgenomen hebbend, te trachten als een der
eersten binnen te komen, was hij ten slotte
uiterst verheugd nog voor den sluitingstijd te
arriveeren. Doodmoe en half verkleumd had hij
om den weg gezocht, was 6 km omgereden, op
de tanden bijtend aan het laatste eind begonnen
en 23.57 op de Willemskade gearriveerd. Hij
nam zich direct voor nimmer weer tegen den
tijd te zullen rijden en in 1933 ging hij dan ook
als toerist op weg, alleen rijdend, zijn krachten
zoo nuttig mogelijk verdeelend, met het gevolg
dat hij 5e werd.
Zijn raad was dan ook aan den pontonnier:
Rijd bedaard, jakker niet achter iemand aan, die
u voorbij streeft, eet en drink matig. De pontonnier had suikerklontjes en Sun Maid-rozijnen
bij zich en kreeg te hooren, dat dit ingrediënten
waren, onmisbaar voor eiken rijder.
Natuurlijk kwam het gesprek op de ijswegen
en de pontonnier uitte de veronderstelling dat
de „Hollanders" toch geen kans hadden tegen de
Friezen, omdat deze hun land op een prikje
kenden en wel flinke stukken zouden afsnijden.
Zeegers gaf dit toe en vertelde,
dat een goede
kennis van hem eens op kop had gelegen tot
Franeker toe. Alleen was hij naar Dokkum gereden, niemand was hem onderweg gepasseerd
en toch moest hij in Dokkum hooren, dat hij
negende was. Voorts werd in geuren en kleuren
verhaald hoe heele „kluiten" rijders buiten
Stavoren op handen en voeten over den spoor-

dijk

klauterden en daarmee een aanzienlijk
stuk afsneden.
De Friezen in de coupé glimlachten maar eens
en namen deze mededeelingen met een flinke
schep zout; een Fries doet alles om het ideaal:
den Elfstedentocht winnen, te bereiken, maar
zal nooit door onsportieve daden deze overwinning trachten te behalen. Natuurlijk zal hij
minder om den juisten weg behoeven te zoeken,
maar voor den „Hollander" bestaat toch ook alle
gelegenheid om het traject vooraf te verkennen,
Tot Zwolle werd over deze en andere onderwerpen, nauw met den Tocht verband houdend,
gesproken. Van Zwolle af was hier weinig gelegenheid meer voor, daar de trein afgeladen
vol was, veel te laat vertrok, met het gevolg
mismoedige gezichten, omdat men
en terecht
zooals later bleek
vreesde geen logies meer
te kunnen krijgen.
En toch heerschte er een pracht-stemmlng
onder de Elfstedengangers, waren zelfs het
vooruitzicht op een zwaren tocht, bij niet zulk
gunstig weer als in 1933 geen verandering kon
brengen Hoera's klonken op onder de overkappingen van het Leeuwarder perron, de
jongens in het veldgrijs juichten de matrozen
van wien een ploeg van een tiental manschappen, onder leiding van een „brigges"
deelneemt aan den Tocht
toe en wenschten
hun „succesvolle vaart". Friezen dienden landgenooten, die nooiï eerder in Leeuwarden
waren geweest, van voorlichting en ook in
andere opzichten was men elkaar zooveel mogelijk behulpzaam. De Elfstedenstemming was er
reeds bij ."'"inkomst uren te laat van iederen
trein, en de voorteekenen wezen er reeds op,
dat het goed zou worden. Alleen het weer.,.
daarover raakte men maar niet uitgepraat.
De groote dag zelf zou het antwoord moet-ri
geven op tal van vooraf niet te beantwoorden
vragen.
Q

—
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het bezit van een kaart gesteld, zoodat

de

voornaamste bezigheid van de controle in het
afstempelen bestond; dat nam niet veel tijd.
En dan maar wachten. De groote bovenzaal
van de Beurs liep vol. Allerhande I
menschen zag men er. Ban
met felle opgen in ongeschoren gezii
Lieden die zich niet gauw door de mo.
heden zouden laten overwinnen, Keurige
Hollanders, met prachtige Windjacke of skikleeren. Mensehen met groote, volgestopte
rugzakken, tn
n klein taschje
ergens op zij hangend. Gelaten die bijna geheel schuil gingen in bivakmutsen en hoofden
met een luchtig petje er op. EJri dan militairen, eindeloos veel militairen. Velen «e
woon in hun uniform van den dienst, and
ln een keurig buitenmodelletje, ettelijken in
leeren jassen. Matrozen, met de muts over
de bivakmuts geplant. En clan de dames....
Moeten we haar het laatst
De Elfstedentocht
deze Elfstedentocht
kan
nauwelijks werk voor vrouwen genoemd worden. Toch waren ze er, de dapperen Ze
hadden zich vermomd, de meesten, in allerlei
deugdelijke zware wintersnortkleedij, ze droegen skihroeken of rijbroeken; ze hadden zooveel mogelijk hun gezicht in mutsen van
wol of bont gepakt
maar er waren óók
e Friesche famkes bij. alsof ze zoo maar
op een tochtje gingen, met een kort wollen
rok ie. een stevige jumper, een coquet puntmutsje.
En dan waren er de schaatsen.
Almaar
schaatsen, bij twee of drie paar bungelend
langs zij van de rüders of uit rugzakken
stekende. Gewone Friesche schaatsen, doorloopers van allerlei makelij, en natuurlijk vele
Noren. Een kapitaal aan schaatsen was daar
in de Beurs bij elkaar, en een staalkaart
meteen van alles wat er in den loop der tijden
op dit gebied vervaardigd is.
Het werd vijf uur: de menigte begon naar
den uitgang te dringen. De vleugel» van de
draaideur werden samenpeklapt: het groote
oogenblik van het vertrek naderde
Maar
beklom de heer J. M. Kinema. de
penningmeester van de Friesche EJfstedenvereenigip", een tafel, en hield een korte toespraak. Hil excuseerde het late houden van
den tocht wees nog eens op de terenwelke men door stroomen en xneeuwva' geleden had Hü waarschuwde teeen de moeilijke berijdbaarheid van sommige stukken,
wees op het gevaar zich op de sneeuw
de banen te beerven en wem-eb te tenslotte
iedereen veel BOOM en veel gennepen
donderend driewerf hoezee weerklonk: de
--.bevolking daar In de Beurs
herlr
wp« val goeden moed en vol optimisme.
Het was ongeveer 5 unr ln, t<-^n de uit
ganren van de bovenzaal werden vril ge'iar nog remde men den uilloop een
beetic: bü partijen mochten de deelnemers
vertrekken, de nachtelüke kou weer in
lange, lange fil<* N-woog zich in de richting
van Schenkenschans. Sommigen gingen over
de hulobrup en lang» de Marktstraat, anderen
ir en
verkoren de route Prinalen
mskade. mnar per slot
toch weer op het smal» dükle vi>n den
stevig eind
Sneekertrckweg tcecht. Een
vorken de meesten het.
„Dat noemen ze nou een kilometer", mopperde er een. „Ja. maar het 1» een kleintje"
beurde een ander op. ..Mogen we pas in
Sneek opbinden""' informeerde een
Voort draafde het legioen der ontembaren.
Er was een geknars van voetstappen over dr
harde sneeuw en een geritsel van papier dat
velen voor de warmte onder de kleeding hadden gestopt. Losse schaatsen klik-klakten
tegen elkaar.
VERTREK
In de verte lokten de lichten van de baan.
Een lange reeks gaslantaarns was er neergezet; eindeloos lükende rüen banken stonden
op het üs. Goocheme handelslleden ventten
met zaklantaarns en vonden afzet. Daar
doorheen echalden uit een loudspeaker nuttige wenken. Om wat verder op te binden,
want bü het begin kwam het water al op het
üs. Om niet de eersten te willen zün, want
ook de laatsten zouden bü terugkomst het
kruisje klaar vinden.
Ik ben geen Elfstedcnrijder. maar lets van
de sensatie wilde ik er toch van beleven, en
ik reed den tocht, door het nachtelijk duister en den aangrauwenden ochtend, naar
Sneek mee.
was eigeniyk niet rens zulk een groote
sensatie. Daartoe liep alles te vlot. Er was
gedrang bii de npbindplaats: de een na
den andrr
ie kalmpjes weg; de organisatie klopte feilloos. De snoorbrue «TM
opengedraaid en daar voorbü strekhbreede, prachtig
haan zich uit.
Zwart al» git was hrt (Ja, alle scheuren warm
overduidelijk tp ondrrkrnnen: mm had er
waarlijk gren zaklantaarntjr bij nooHig
Dr
grootste hindrr gaf de koude.
hand
harder wordende. Zui';
mm aanvankelük dwars, en nu en dan zelf
beetje tegen had.
Over rrn7.-i3mhrid zal niemand zich beklaagd hebben. Wel raakten dc meelton
spoedig zoo ver uit elkaar, dat men elk
tenminste niet den heelen tijd voor de v
reed. maar het was torh ren vrijwel niet
onderbroken file rijders dir door dr ri'
nis snelde. Hier en daar danste het licht
van lantaarntles heen en weer, soms vrrdirhttr -"ich rie rij lot ren tamelijk roni
zwarte massa, en dan was het oppassen, nirt
in een scheur tr raken en een srhuivrr tr
maken. Soms stonden ernzamp figuren in
de sneeuw, bezig iets aan hun binding tr vrranderrn. Soms zag men lemand cm huurling makrn rn een eind over het üs schieten,
maar rvrn la'rr stond dr gevallene
dra had hij zün strrek waer to pakkrn.
ROERENDE ZORGEN
Roerende zorgen omringden ons. Bij de
brug van den Bnxumerdam en bij het
Weidumerhout stonden auto's met de koplampen op het ter plaatse slechte Us gericht.
Bü een, den insiders bekend, slecht plekje
tusschen twer boerderijen stond de boer op
rien wal aanhoudend te roepen Jinks aan
houden", en voorkwam zoo menige buiteling
811 de Dille waren menschen met lantaarns,
die al hun best derion. de rijders die mrt eetvaart voor den winri kwamen aan stuiven.
daar voor een buiteling of pen botsing met
Tr Seharnogoutum,
de brug tr behoeden,
waar gekliinri moest worden, was een dikke
laag sneeuw en stroo op den weg gebracht.
En dan Snerk! Ik dacht eerst, toen ik
het las, dat het een grap zou zijn, dat opgespoten haantle van de Zwettebrug naar dr
werkeOudvaart. Maar hrt was rirugrirliike
lijkheid; rrn keuris, keihard haantje, en men
schaave door dr straten of het zoo ni"»s was'
In Sneek, hij dr controle waar de file zich
weer verdirhtte om langs dc in de garase
Loots en Tritsma openstelde rif controle tafels
te defilreren. hond ik af. Ik had dan toch
mijn stukle Elfstpdonsfrer genoten, die eigenaardige
sfeer van saamhnorlghelri tusschen
onbekenden, die merkwaardige
geheel
elkaar
ma<-sa-drane tot een prestatie, rn ook het
riirirn door het nachtelijk duister dat heel die
r-ks F'fcte^nrs met zijn grootsche
zwijgen omhulde De orhtenri was aant?rhrokrn; er kwam kleur op rie ■revel* rW
hulzen Dc winri wakkrrrir aan. De rijders
hadden het gemakke'.ijkste traject gehad
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Een impressie uit Sneek
Uit Sneek meldt men ons:
Toen we hedenmorgen 5 uur uit de veeren
stapten, was onze eerste blik naar de ramen;
ja, nog bloemen, dus vorst. En de wind? Nog
aan den oostelijken kant. Had de Bilt gelijk.
Die had gisterenavond gemeld: Weest op uw
hoede, 't Viel mee. En de wind, die er was, was
de wedstrijd- en tochtrijders welgevallig tot
ren. Maar dan? Afwachten U de boodwat je hebt, heb je. En 't kan verkeeren.
Vlug in de kleeren. Wat zegt de thermometer.
Een graad of 7 C. vorst. En nog donkere lucht.
dut tegt voor het verdere gedeelte van
nog QJ
dag
den
Kn dan na een hap en een warmen dronk, zien
et de kunstijsbaan staat. Glsterenhet traject
s we meldden,
van pi. m.
lengte
ter
".uivaart
Zweii
van 1 tot IV» M. ontdaan
500 M
euwhaagje» ter
dat, dank zij
ln een ijslaagje veranderd
malen herhaald,
was.
! n i« eenige een
dikte had
"eravond reeds
1. m 4 cJf. Ook later is nog met bede laag U» op een
'ekeni 5 rM. l>
de punten zijn nog afgeschaafd. Zoo is een
H)n
P
kunstijsbaan Ol
kan worden geplaatst met een natuurijsbaan,
efa gemaktr de rijders
voortbewegen,
dan
over een
kunnen
er
sneeuwdek te voet met het bezwaar van afen aanbinden, al zal men er de vaart niin kunnen houden ali op de Zwette. Hulde aan
i-anlsatoren in Sneek.
Zoowel bij de Oppenhulzerbrug, als bij den
garage Loota en Fritsma
en controlepost
in
orde. Ook ln de garage
perfect
was alles
zelf, waar de vloer bedekt was met stroo en
turfmolm, en waar aan een voldoend aantal
gelegenheid was te „stempelen". Te voorzien toch was, dat tusschen zes en zeven uur
het druk zou loopen.
De eerste rüders komen binnen.
Ondanks het vroege ochte*
zich voor
de garage een groot aantal nieuv
verzameld, die op
<en afstnnd werden gehouden om de binnenkomende deelnemers door
te laten.
Het was Juist 6 uur toen 't bericht on» bereikte, dat de eerste wedstrijdriider de Zwettebrug wa» gepasseerd en du» binnen een paar
minuten aan den controlepost zou kunnen zün.
Om 6 uur en 4 minuten meldde C. Dükstra uit
Cornjum rich. vrijwel onmlddellük gevolgd door
Jongert uit Alkmaar.
Met grootere en kleinere tusschenUjden
kwamen de wedstrijdrijders daarna binnen.
Ken enkele was blijkbaar onderweg gevallen
en kon. na te zijn verbonden ln een vertrekje
van de garage, den tocht vervolgen. Op alle gebeurlijkheden was men hier \-oorbereld.
Bü de Zwettebrug en langt de kunotilsbaan
-i hondeden men-chen; ook bü de Waterpoort en niet minder bil den ultjang van de
re stond een dichte haag van belangstellenden.
Groot wa» het enthousiasme. Sommigen konden de betuiging van hun spijt, dat het la» Utr
gedeelte van den tocht niet over Sneek ging.
niet onderdrukken: anderen
en de maaalan
vonden de «chler eindelooze rij van deeliHman.
die nu aaneengesloten voorbiltrok. Interessanter
dan wanneer ze druppelsgewü» kwamen binnenvallen.
Reed* mengden zich onder de wedrtrijdr
verschillende deelnemers aan dr
we tegrn 8 uur nog ern bij de
Zwettebrug, waren nog niet «Hen gepasseerd.
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Medailles

voor de eerst aankomende

Reserve-kapitein K. J. Lotsy. leider van het
Alg. Hoofdkwartier O. en 0., den Haag, heeft
voor de drie eerst aankomende militaire wedstrijririiriers t^tenevern voor de drie eerst aan*
resp. een vermilitair-'
guld zilveren, zilveren en bronzen medaille

tteld.

■
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gr hearulit waar griep! Dvi
woobioamhiid il geboden! Bij da aerrte ariepvarichijnielen direct ASPIRIN
namen. Z«r«j ASPIRIN bii
da hand ta habban.

ALGEMEENE BESCHOUWINGEN EN DE

WETHOUDERSVERKIEZING
30 Januari
jhr. mr. J. M. van

Beüma.

Eück van

Heslinga

Voorzitter
burgemeester.
Aanwezig 27 leden.
Afwezig de heeren van
en Dükstra.

MEDEDEELIINGEN

DE DIRECTEUR VAN MARKT- EN
HAVENDIENST
Ut-t verleenen van
Voorstel van B. <
van den Markt en Havendienst en tot voorlening in de vacature.
loop:,
i
heer Wiersma
en W. stellei.
1 ontsla.
■ning eld.
|
I *ien door
en in de vacattu.
te dragen aan
A Heidstra in combinatie met het beurs en
waag;
tiap.

Medegedeeld wordt:
a. Dat Ged. Staten hebben goedgekeurd de
raadsbesluiten van 20 December 1939 tot
huring van een gedeelte van het sportterrein
Aangenor
achter de Fonteinstraat en van het benedengedeelte van St. Jacobsstraat no. 32, en van
10 Januari 1940 tot aankoop van landerijen DE SANEERING VAN DE WEERKLANK
aan en bü den Ouden I.ekkcimerdük en tot
Voorstel van B. en W. tot aankoop van de
verpachting van weiland bü de Boomgaard
onbewoonbaar verklaarde woning Serlngestraat.
buurt no. 7 van D. Smitt en M. Boete*.
Voor kennisgeving aangenomen.
B. en W. doen het nader voorstel om den
de
vastgesteld
b. Dat Ged. Staten hebben
prüs van f 295 te veranderen in 300. Zulks
van
uitgaven
rekeningen van de inkomsten en
op verzoek van den curator, 't Betreft hier
en
hare
over
1937.
gemeente
bedrijven
de
een formaliteit, die heel wat rompslomp kan
Ingekomen resp.:
besparen.
Voorstel van B. en W. tot aankoop van de
Koopman»—
VV,
van
c. Schrijven
mevr.
C.
onbewoonbaar verklaarde woning Hulstbuurt
Hubenet, houdende bericht, dat zü de benoeno 19 van de erfgenamen van R. P. Beer».
ming tot voogdes van het Nieuwe Stads W«»»Aangenomen.
-huis aanneemt.
Alsvoren.
RUILING VAN GROND
d. Schrüven van den generaal, opperbevelVoorstel van B. en W. tot het aangaan van
hebber van land- en zeemacht, houdende medeeen overeenkomst tot ruiling en verkoop van
deeling van de door hem vastgestelde
grond aan het Bagüneklooeter met de N.V.
ordening hulp bü militaire werkzaamheden"
Alsvon
Wulen. A. Jongbloed's Uitgever-Kaak en met
Terveer.
P.
e. Verzoek van het hoofdbestuur van den
Aangenomen.
Algemeenen Nederlandschen Politiebond om
de salarissen van het politiepersoneel te willen
MR. P.J. TROELSTRAWEG
VERBETERING
herzien.
Voorstel van B en W. in zake de verbeteAangehouden en behandelen bü eventueele
ring
van het gedeelte van den Mr. P. J.
gevoorstellen in zake andere groepen van
Troelstraweg,
gelegen tusschen het Valeriu»meente-personeel.
plein en de gren» der gemee
f Verzoek van de Neutrale Arbeider»
) zegt, ri.
De heeGroep om ver-trekking van extra noodzakelijk i» een deel r*
e bebrandstof aan werkloozen.
straten. omdat er eigenaar* zijn. die niet beB. en W. «tellen voor dit schrijven voor ken reid i
tking Het banlsgeving aan te nemen, daar het hier een zaak teekent echter een belangrijke Khadapoat
Hulpbetoon voor de c<
betreft, die Maatschappelijk
Zou het ook
k zün
voorbaat beslag ta leggen?
op de
"houder FEDDEMA deelt mede. dat dit Als de rechterlüke macht hiertoe me***'
jaar / 5 brandstoftoeslag meer is gegeven en lukt het «preker wel mogt
vraagt naar
De beer PRAAMSY
dat gelegenheid gegeven 1» in den zomer
prijsverschil
de
oorzaak
van
het
te
bü de vergeleidelijk
af
brandstof In te slaan en deze
schillende strooken.
betalen.
■"■ouder DE BOER zegt. dat B en W. het
De heer POSTHUMA (c.d.u.): Zou Maat
door den heer van Kollem naar voren
Idee.
schappelijk Hulpbetoon, met het oog op de gebracht, ln overweging zullen nemen. Wat
felle koude, den brandstoftoeslag ook noghat prijsver schil 1
hat e-ene geval
maals verhoogen.
moet een «loot, ln bet andera aan voort
De VOORZITTER. Dit 1» een vraag die worden afgestaan. Dit maakt belangrijk varMaatschappelijk Hulpbetoon aangaat B. en W. schil.
itaan hier buiten.
Het voorstel van B. en W. wordt z. h. stDe heer POSTHUMA: Ik had liever, dat de aan genomen.
tic niet zoo scherp werd gesteld.
BEGROOTINGEN
nog een opmerking van den heer
STERRENGA (comm.) wordt het adres voor
van B. en W. tot goedkeuring van
kennisgeving aangenomen.
dr begrooting van Inkomsten en uitgaven voor
1040:
BENOEMINGEN
a. van de Gemeentelijke Instelling voor
Maatschappelijk
Hulpbetoon:
Benoeming van een curator van het Gymnab. van het SUdsziekenh
sium, wegens periodieke aftreding van ds. F
c. van het Nieuwe Stads-Weeshul».
F. Bruin».
Aangenomen z. h. st
Curatoren bevelen aan: 1. D». F. H. Bruin»
2. Dr. J. N. Sevenster.
Gemntbegroin
Benoemd wordt ds. F. H Bruins met 26 van
de 27 uitgebrachte stemmen.
Aan de ord» komt vervolgen»:
Benoeming van een lid van de commissie
De ontwerp begrooting van de baton an
van toezicht op het middelbaar onderwü».
la«ten
der gemeentebe
wegen» periodieke «(trading van dr, G. J
n de ontwerpbegrootlng der gemeente, gl
Ottrn.
1»40. met
diverse voorstellen van B en
De commis*le beveelt aan: 1. Dr. G J
Otten: 2. J. W, Koopmans; 3. dr. R. Kuperu».
Algemeene beschouwingen
Benoemd wordt dr. G. J. Otten.
De heer FEITSMA (a r.) bespreekt ln dc
Benoeming van leden van de commissie van
plaat» de verdeeling der wethouderseerste
toezicht op het lager onderwijs wegens verS;
■Htl».
f wa» na de laat»te vartrek van den heer C Rodenburg en periodieke
dat men de handen
aftreding van mej S de Jong en de heeren R
Th. A Bisschop. S. Mendels. C. van Raaü m in één moest slaan. Doch de andere groepen
kbaar geen nader contact mat
C. Andrieasa.
de anti rr
hebban. Op dan
a. Vacature C. Rodenburg, vader van een duur zal riit politieke
kind op een bijzondere lager school.
-)e kiezer
.roepen, die h<
1. Dr. L. at. H Bunt. 2 J TJemmes; 3. A. J. len zien. dat er iet» gebeurt, dat in «tr
Feddema.
met de demorv
>egtn»elen en hun «tem
aan de groepen, die dit in stand houden, ontb. Vacature meerderjarige inwoner o. 1
houden.
school (mej S de Jong):
1, mej. S de Jong; 2. mej. H. Hammlng; 3
De ar. zün na de s.d.a.p. de sterkste partij.
T.. de Haan.
■Saclat z,:
i afwachtende houding had
aangenomen, heeft -.pi-rkr:
r
Vacature R. Th. A. Bisschop, meerderracht
contact te zoeken met de grootste fractie»,
jarige inwoner, büz. lager onderwüs:
dorh
1 en c-h.
1. R. Th. A. Bisschop: 2. J, J. Swart; 3. P
hadden
g met de
besloten
L. Jansen.
ander
handen te
d Vacature S. Mendels. vader van een nemen. Dit spüt sprekDat mm
late.
kind op ren o 1. schoolbuiten rie a r on
met de chr.-histoMrnrirls;
1 S
2 s Muller; 3 M Vrllrman. rischen zocht, was een slag in het aangezicht.
e. Vacature C. van Raav. varirr van aan
klnri op een hijzondrrr laerrr schooltemher v.
1. C. van Raaü; 2. S. A. van der Mark; 3 raadsleden, die 'jarenlangr publiekrechtelüke
A. Veltman.
ervaring
rto zou spreker gaarne
f Vacature C. Andriesse. meerderjarige
waarom rie r -k. groep is uitgr-ri' I
Inwoner:
In hoevprrr dp vrii7 riem. hrbben meege1 C. Andrirsse; 2 J. Brolsma; 3. J werkt aan deze formatie, is sprrkrr onbekend.
Zwikstra
Wat rip c -h. brtrrft. a.-r. en c-h. hebben
rouw VAN DIJK (lib ) vraagt wie deze jarpnlang in dc grootste harmonie samenNoojt
aarhrvrline opmaakt, norrrt dr rnmmi'-i-' rie
was rr
een
wanklank.
nrnlijk protesteerde men er tegen, dat
namen In elke groep of worden de aanbevnlrnen naar voren gebracht door de groep mm hij dr wrthourirrsverkiezing werd ultgeidff
slotrn. En thans gaan zij zrlf "Jogfl wat zü
De VOORZITTER: De commissie maakt een
i in anderen afkeurden. Ook in finanaanbeveling op. Hoe zij aan de namen komt.
opzicht trokken a.-r. en c-h. steeds één
lyn. getuige den pruimeboom van den heer
Mevrouw VAN DIJK (lib.l: Dr. Bunt hrrft Terpstra en thans loopt rie c-h. met pak en
ren klnri van 8 maanden. Ik maak bezwaar zak naar rie oppositie over.
dr. Bunt te benoemen als varier van een kind
Spreker ontwikkelt dan het
anti-revolutionstandpunt, wat betreft de gemeente-polinP r
naire
school.
De VOORZITTER R en W. hebben rie 7e tiek. De financieele toestand van rgk en geliist. die werd toegestuurd, niet gecontroleerd meente is zoodanig, dat uit alles blükt, dat
wy aan de grens van ons financieel kunnen
Dit lig» niet op hun weg.
De heer WESTRA (r-kv Het blükt. dat ziin gekomen. Veel wat wenschelük is zal
de commissie nirt mrt dr noodige zorg rirzr achterwege moeten blijven, 't I»
goed
lijst hreft samengesteld Nu ren naam onjuist mogelijk, dat hrt stabiele vlak. waarop
wtJ
is Is hrt ook mogpliik. dat dr andere namen volgens B en W. zün aangeland, nog
eens
hefook onjuist zi|n
P>n nader ondrrzoek l« tig zal worden bewogen Spreker kan het
goedkeuren, dat B. Rn W bij
nood7akrliik
deze begrooting
Dr hrer POSTHUMA 'rd.ii.V Bü no. 2 Is nog geen rekening gehc ,drr, hebber, gehouhet ook mis. Daar -taa» dat mrj Ct. de Jong den met den oorlogstoestand Spreker*
meerderjarig ondrrwiizrr 1«
tic hoopt dr houding aan te nemen
van H M.
Dr heer WTFRSMA vraagt zich af. of no. 9 meest loyale oppositie.
fdr heer van Raal|' wel Juist Is.
De heer STÏRRENOA (mmm.) wenscht
Het punt wordt aangehouden
ook enkele opmerkingen te maken Hi| begint
Benoeming van een voogdes van het Nieuwe o. m het tr zeggen riat hij.
zooals beker
Stads Wreshuls. vacaturr-mevrouw H. A. laatste Jaren trgenstanrirr
is geweest van verFrUzlln—Straalman
schillende uitgaven, die ziin gemaakt, en ook
Dr aanbeveling van hrt bestuur luidt als van te grriner ondersteuning
der werkloozen.
volgt:
dir mr* hun duurtrtoeslag wat het peil van
1
Mevrouw F de 1
ienga: 2 hun levensstandaard
be'reft. nog verder naar
mevmuw H. Dijkstra—Horksma: 3. mevrouw beneden
gekomen. Volgens spreker moet
zün
J Hulshoff—Boonstra.
daarin nonrizakelljk verandering komen, doch
Benoemd wordt mrt bijna algemeene stemde raad heeft met de deshetreffer 'e vor
men mevrouw de Boer—LanOaapL
len van spreker niet willen meegaan. Waar
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KERK EN SCHOOL, BENOEMINGEN ENZ
Geref. kerken
Aangenomen naar Harmelrn door cand, C. H
Appels, hulppred. te Montfoort

.

-

heel'

KFRKFXUKE VERKIFZÏNG
Doopsgezinde

r/rmernte
Oudebildtzijl- Herkozen als secretaris
de heer R. Wijmenga te Oudebildtzijl.
Gisteren

«laagden

aan

de

Universiteit

te

Groningen voor het doctoraal examen rechtsge-

leerdheid de heeren G. C. Lammer»
Tiemens.

en

H. F.

Benoemd zijn tot onderwijzer te Groningen aan
school XVIII de heer K. Spieker te Haak en aan
school XX de heer A. D. Oosten te Noordwolde.
Benoemd op arbeidscontract als tijdelijk ambtenaar ter secretarie der gemeente Dantumadeel
de heer G. Grolleman. thans tijdelijk ambtenaar
ter secretarie in Wonseradeel.

dr. dushkind
Barometerstand

te

Leeuwarden

’

.

A Ék]| A

_____
«^— ff^Mtf-ÉDSsaal

Behandeling Gemeentebegrooting 1940 begonnen

1940

militairen

■(bayer] f':

RAADSVERGADERINGLEEUWARDEN

De groot» *""-"» gaafl dan Hand aan raa
hedenmiddag 3 uur 759 9 mM.
He» aunne luniir
*«"* «ta«d aaa raa
<""*"1 mM.
gistermiddag 1 uur ?M
Tim

Hedenochtend 0 uur XX gr. Fahrenhatt
Gisterochtend 0 uur M gr. Fahranhatt
Windrichting te Uetiwarden: Enidooet
Mededeellngen van hat KNMI ta da BUt tn
den murgen v.n 30 Januari.
algemeen overzicht

Scandinavische hoogedrukgebied van
1042 mbar verplaatst zich een «reinig naar bet
oosten. Bat heeft zich ln de afgeloopen M
vardar over da randstaten uitgebreid, «raar de
vont Is toaajanoman tot streng en jliililaTJl
teer streng
De depressie over de Golf van
Blscaye dringt verder nur onse ontga vlag door
en doet den luchtdruk hier vrü veel dalen. Dlenlengavolge nam het JuchUrukvervel toe en
rrde de oostenwind aan. Daarbij was de
<<"h!endtemperat ...r i.jurrr :n ('
'■'"■■ onder
hel vriespunt Ajt dc lawaUllPdg WH «*"■■-.> erod
hoogedrukgebied trekken ovar de Noordelijke
Uuee voortdurend storingen tn Doocdoortlltlke
e-ren tan
zuiden van Jaa Mayen ars
mbar, aen tweede van 1004
mbgsT aV %ttk WtWlaKI V«Ua BCaTVQajTItoOO fIÊMMNb
Over Groenland bevindt zich aan ■M-rhniim van
10» mbar. Tusschen Groenland en Jan Mayen
door worden arctische luchtraassa» In zuideltjke
I crtransporteerd Onder Invloed hiervan
-rdwesten van U-dand de vorst
:'.tj de Azoren Is de luchtdruk rrU veel
ens blijft de depressie»
Op den Balkan wtjren de
barometers een veel hoogeren «und aan dan
gicteren. De vont b
evenals ia Hongarije. Enkele plaatsen meldaa
aaar strenge vont ln lun# I» de lucht maaat
betrokken. In bet noorden valt htor an daar
motregen, gepaard met mist, waarbij da tatnparatuur enkele graden ondtr het -rrtospunt la.

-

Dan yd*r

a*tr«w

«awraart; "wtod faaa-fcllg;

VHaringen:

betrokken wind krachtig, ooat*

Daßflt:

iwaar

bewolkt- -wtod

Oronlngen* btirakkm;

inatlg. ooat;

-»ftndl jondhtJißatdooat;
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De stand van het boetemwster te Leeuwarden
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de S.D.A P. thans ziting heeft grnomen in de

regeering. is

voof

;

de t"
aoc.dem raadsfractie hier tpr stede zich venai
heeft tegen de door spreker r
<-geering»>
voorstellen. De tegenwo

politiek is ten nadeele
en daarvoor Is de S D A P mede aansprak
Die politiek uit den Haag wordt ook hier
gevolgd en daarom ziet si
h genoodzaakt er zich legen tr verzetten, met name wat
't

de

voorgeschreven

versoberings-

politiek. welke ook in deze begrooting naar
komt en waarin spreker niet kan meegaan.
De heer POSTHUMA fc d u ) bespreekt de
veTkiezingsartie en betoogt, dat de a.-r. ove»*
het algemeen hier ter stede een waardige houeft de
ding hebben aangenomen
cri u
dat de
orgrsdap een politieken nmk
maakt. lat
:>en. Als de
hadden gezegd: Stem
want
dan stemt gij eet.
'aatspensioen of dan stemt gij een anti-militairist
dan was dit volkomen vrrklaaeest
hr» is is niet te
rie c du. bestrijdt met te wijzen op het ) i
van het openbaar onderwijs. Dit belang
alle politieke partijen hier in ri<
Het verheugt spreker, da'
christeliike groepen in den raa
gegaan. Spreker K
kiezing groote belangstelling, dai
eraag
hier een Chr-prntesta
M g.
Doch de geheimzinnigheid, waarmee de voor-

■

:

bereiding van de wethoudersverkiezing heeft
plaats gehad, is in strijd met alle begrippen
van de democratie. Later heeft het spreker
verbaasd, dat de s.-d. een overeenkomst met
de c-h. sloot. Immers de heer Stobbe is indertijd niet herkozen, omdat hij vooruitstrevender was dan de heer van der Schoot. In de
c-h. heeft een verschuiving naar rechts plaats
gehad. Spreker verheugt het, dat er een prowethouder is gekozen,
testantsch-christelüke
doch hü betreurt het, dat de a.-r. groep, als
sterkste groep, met mannen van veel ervaring,
is voorbygegaan. Spreker betreurt het, dat de
r.-k. wethouder is verdwenen. Een logische
vraag is: Wat is het program van de samenwerkende partüen? Tot nu toe hebben ze geweigerd hun program bekend te maken. Tegen
de verkiezing van den vrüz.-dem. wethouder
had spreker bezwaar. Het was bekend, dat de
heer Turksma onderwijs zou krygen en gezien de interrupties, welke de heer Turksma
zich wel eens heeft veroorloofd jegens de
christenen, acht spreker dit raadslid als wethouder van onderwüs niet op zyn plaats.
De economische positie van de gemeente
wordt het best gekenmerkt door het feit, dat
een vierde van al onze gemeentelüke uitgaven
wordt besteed aan ondersteuning der werkloozen en behoeftigen. Dit toont aan, welk
een ontzaggelijke nood hier wordt geleden.
Al die menschen, die op hulp zün aangewezen,
hebben ondanks deze hulp nog gebrek aan
alles. Hiervoor is in de stad Leeuwarden
geen verbetering aan te brengen, doch het is
een absolute veroordeeling van de verhoudingen, waaronder wü leven en ieder, die
het wel meent met de menschen, zal moeten
streven naar betere verhoudingen, waarbü de
productie wordt ingesteld op de behoefte.
Met dit al is de financieele positie van de
gemeente verre van rooskleurig. Met al onze
belastingen zitten wü aan den top.
De straatbelasting wordt opnieuw op 6.-". pet.
gesteld, wat absoluut onjuist is. In geen
enkele andere gemeente wordt een zoon hoog
percentage geheven. Ook de erfpachtsrente Is
veel te hoog. 'Desondanks moet nog een
extra büdrage van 200,000 worden gevraagd.
De schuld ligt niet bü het gemeentebestuur.
Doch spreker had graag gewild, dat B. en W.
hoogere extra büdragen hadden gevraagd, opdat de straatbelasting en de erfpachtsrente
lager werden. Wü hebben al
zooveel van
den Haag geaccepteerd. Waarom er niet opgewezen, dat wü 2 procent straatbelasting meer
betalen dan andere gemeenten? Op het gebied
van arbelderswoningbouw is te Leeuwarden
veel te doen. Als er van de zijde van B. en W.
iets in deze richting geschiedt, zal dit de
hartelijke medewerking van sprekers fractie
hebben. Spreker brengt nog eens ter sprake
de kwestie van den Groningerstraatweg. Hij
had hierover gaarne mededeelingen, desnoods
in besloten zitting. Is er ook vergoeding
betaald voor de schade, welke de scholen te
Leeuwarden geleden hebben door huisvesting
van militairen? De belooning van de kweekelingen met acte is onaanvaardbaar en alles, -wat
om verdediging van die belooning wijst,
moet zoo scherp mogelijk worden afgekeurd.
Wat het bestuur van MaatschaDpelijk Hulpbetoon betreft, spreker wil dit collega graag de
plaats geven, die het toekomt, maar dit mag
er niet toe leiden, dat men zoo absoluut
onmondig wordt, dat raadsleden geen vragen
mogen stellen over inlichtingen door den wethouder van Sociale Zaken gegeven.
De heer VAN DER MEULEN bespreekt de
wethoudersverkiezingen Het gevolg van den
verkiezingsuitslag was, dat het aantal zetels
der drie samenwerkende partyen (r. k., v.-d.
en s.-d.) daalde van 19 op 17. Uit niets bleek
echter, dat deze drie partijen het vertrouwen
van de kiezers hadden verloren Evenmin kan
zooiets gezegd worden van de oppositiegroepen. Wat de eene groep aan stemmen verloor, won de andere weer. In geenen deele
heeft de verkiezing een overwinning gebracht
voor de oppositie. De eerste indruk van de
S. D. A. P. was, dat er geen reden was om
wüziging te brengen in de samenwerking van
de drie partüen, die het college van B. en W.
samenstelden. De vrüz.-dem. dachten er echter
anders over. Zü durfden, waar het zeteltal
der drie partyen gedaald was van 19 op 17,
geen samenwerking meer aan met de r. k.,
gezien het gebrek aan homogeniteit van de
r. k. fractie. Zich te wenden tot de toen nog
bestaande Chr. protestantsche raadsfractie,
hiervoor voelde men niet, daar men met deze
fractie geen vruchtbare samenwerking mogelyk achtte. De vrijz.-dem. zijn dus in de eerste
plaats verantwoordelük voor de verbreking
van de samenwerking. Echter, de eisch van
een andere formeering was voor de s. d. a. p.
niet onaanvaardbaar. Ook de s. d. a. p. vreesde
het gebrek aan homogeniteit in de r. k. fractie.
Het gaat hier niet om de capaciteiten van den
heer Westra, waarvoor spreker alle respect
heeft. Hü betreurt het niet terugkeeren van
den heer Westra zeer, doch de verantwoordelijkheid hiervoor komt voor de r. k. fractie
zelf, die den heer Westra telkens weer alleen
liet staan.
Nu het 2e punt. De gezamenlüke Chr.
protestantsche partüen hadden een stemmenpercentage behaald van ruim 31 procent. Het
kon een eisch van de democratie zün, dat deze
groep een wethouderszetel kreeg. Mits de
mogelijkheid tot een vruchtbare samenwerking bestond. Doch de klanken uit de
a-r partü waren zoodanig, dat de eisch tot
samenwerking met de S.D.A.P. uitermate verwonderlyk klinkt. Spreker wüst hier op een
rede van den voorzitter der a.-r. Tweede
Kamer-fractie, den heer Schouten, die samenwerking tusschen a.-r. en S.D.A.P. principieel
onmogelyk acht. Maar sprekers fractie hier
in den raad acht samenwerking tusschen
beide partijen principieel onmogelük. Hierover moet men van a.-r. zijde geen rumoer
maken. Op 14 Juli j.l. schreef de a.-r. raadsfractie aan de s.-d. raadsfractie een brief,
een chr.-proteswaarin gepleit werd voor een
omdat
wel
tantechen wethouder en groep is. a.-r.,
Deze
brief
de
sterkste
deze fractie
24
Juli
middag
van
in
den
ontvangen
werd
protestantsche
de
chr.
op een moment, dat
raadsfractie reeds ter ziele was. De chr.-histe
torischen hadden besloten afzonderlük opa.-r.
wierpen
de
moment
op
dit
treden. En
zich op om als vertegenwoordigers van een
verdwenen groepeering een wethouderszetr-l
te bezetten. De c-h. en de c d. u.-fractie
Werden niet erkend.
Dus vüf van de negen chr.-protestantsche
raadsleden achtten de a.-r. niet meer representatief De c-h. als middengroep achtte
>nen meer representatief. Ook het a.-r. standPunt is, dat een col'°ge van B. en W. zoo moet
worden samengesteld, waarvan een stabiele leiding kan worden verwacht. De S.D.A.P. staat
op hetzelfde standpunt en wil op grond van
haar beginsel een stabiel college samenstellen.
Er is jarenlang tusschen a.-r. en S. D. A. P.
een belangrijk principieel vrschll geweest op
het gebied van de gemeentepolitiek. Als alle bezuinlgingseischen aan de a.-r. waren ingewilligd, zou Leeuwarden nog in een heel andere
positie verkeeren dan nu.
Stemmen: En de Chr.-historischen dan?
Zy hebben dezelfde eischen gesteld.
De heer VAN DER MEULEN: Fet is niet
aan mij, maar de Chr.-historischen hierop te
antwoorden. Gezien de houding van de a.-r.
ln de laatste jaren, was het onmogelyk te zoe-

’

EEN BRANDJE
ken naar de basis van samenwerking. Was
met het oog op de tijdsomstandigheden het
Gisteravond omstreeks halfacht brak brand
misschien gewenscht een college op „breede
de Javastraat. De beuit in perceel 18 aan
basis" te formeeren? Maar op grond van de DE ECONOMISCHE VERDEDIGING VAN DE woonster
van dat perceel had even te voren
tydsornstandigheden is in geen enkele geeen biezen mat achter de kachel te drogen
meente een zetel ingeruimd aan de s.-d. Wü NEDERLANDSCHE VOLKSHUISHOUDING gezet. Vermoedelük is deze mat met de
hebben onze beginselen te verdedigen en te
Voor de leden van de Friesche Christelüke kachelpÜP in aanraking gekomen, tengevolge
verwerkelijken en kunnen het veld niet vrij- Werkgeversclub,
afdeeling van het Verbond waarvan de mat ln brand geraakte en het houtwillig ruimen voor den politieken tegenProtestantsch-christelyke werkgevers in werk om de kachel schroeide.
van
stander.
Nederland, sprak gistermiddag
Door de bewoonster is het vuur gebluscht,
Spreker komt nu tot de bezwaren van den Nieuwe Doelen" mr. C. H. in hotel „De
de gealarmeerde brandweer geen hulp
Meyer,
van
zoodat
heer Posthuma. Er moest snel gehandeld woradjunct-secretaris van het behoefde te verleenen.
Gravenhage,
's
den, daar er persoonlijke belangen van de beover de nota van minister Steentrokken wethouders in het spel waren. Wat Verbond,
berghe aan de Staten-Generaal over „De
besprekingen
betreft, deze gaan den heer
de
verdediging van de Nederlandsche
Posthuma niet aan. Tijdens deze besprekingen economische
volkshuishouding".
mededeellngen aan een buitenstaander te
Spreker begon met te zeggen uit deze
doen, hiertoe was spreker niet bereid. Het
omvangrüke
materie een greep te moeten doen.
eenige waarover later en hier gesproken kan
'
WAGEN VAN EEN DIESELTREIN
worden, is het resultaat van de samenwerking. De nota is te verdeden in een algemeene
-zegeven
waarin
de
inleiding,
ONTSPOORD
maatregelen
Ook over de zetelverdeellng en over het program kan voordien niet gesproken worden. summier zijn behandeld en een büzonder geAs gebroken
Immers zetelverdeeling was een zaak van het deelte, waarin meer in details wordt afgeGisteravond ongeveer halfacht is een wagen
daald. Uit deze nota blükt, aldus spreker
college en in de vergadering,' waarin de wetvan een Dieseltrein Amsterdam —Groningen
houdersverkiezing plaats had, zou over prode wensch van den minister om het bedrüfshouden.
De
ontspoord nabü den post Crailo tusschen Bussurn
begint
minister
grampunten slechte incidentieel gesproken leven intact te
en Hilversum.
kunnen worden. Dit hoort thuis bij de bemet op te merken, dat kan worden geconstagrooting.
teerd, dat de economische ontwikkeling zich
Bü het passeeren van het station Naarden—
Een bepaald program is niet opgesteld. Wel onderscheidt van 1914, waarop van invloed zyn Bussurn weid opgemerkt, dat er iets niet in orde
eenige richtlynen, o.m. een krachtige actie geweest het uitblyven van een onbeteugelde was bü den met groote vaart voorbürijdenden
voor werkverschaffing en werkverruiming, reactie bü de bevolking en belangrijke struc- dieseltrein. Of een as gebroken was dan wel
een trekstang kon niet worden uitgemaakt,
verzet tegen verdere bezuinigingsmaatregelen, tueele wijzigingen in ons land.
Voor het wegblyven van de reactie noemde maar een feit was, dat een uitstekend onderdeel
bevordering van het openbaar bewaarschoolspreker twee oorzaken, n.l. het toenemen van wissels raakte en stuksloeg. De chef heeft dadeonderwüs, krotopruiming, verzet tegen inbreuk op de gemeentelijke autonomie. Brengt de binnenlandsche industrie en het zien aanlük den volgenden post gewaarschuwd den trein
te doen stoppen. In verband met de groote
de oorlog ook verandering in deze richtlijnen? komen van den oorlog.
't Spreekt vanzelf, dat thans niet alles verwezenvan
de
mobilisatie en het snelheid van den trein kon dit eerst geschieden
De afkondiging
by den post Crailo.
lijkt zal kunnen worden wat men graag wil. begin der vyandelijkheden vormden de aanToch zal men streven naar datgene wat beHet bleek, dat een as was gebroken, waarvan
leiding tot het treffen van maatregelen voor
reikt worden kan en om Leeuwarden datgene de verdediging van onze volkshuishouding.
uitstekende deelen de wissels tusschen het
te verschaffen wat het noodig is als provinDe regeering was op alle gebeurlykheden Naardermeer en Crailo beschadigden. De defecte
ciaal centrum. Wil de a.-r. T dit program steuvoorbereid en de diverse Kon. besluiten lagen wagen is, nadat de passagiers waren overgestapt, langzaam naar Hilversum opgereden en
nen, dan zal dat gaarne worden aanvaard. gereed, omdat zü er naar streefde de gebeurtePersoonlijke grieven tegen de a.-r. fractie nissen vóór te zijn. Vele afgekondigde maatdaar op een dood spoor geplaatst. De andere
heeft de s.d.a.p. niet
regelen zijn slechts uit voorzorg genomen, wagens heeft men teruggevoerd naar Bussurn en
de
samenstelling
Over
der commissies is omdat de regeering inziet, dat de economische vandaar op het andere spoor doen plaatsen.
vroeger nimmer overleg gepleegd. Stelde men situatie wordt beïnvloed door oorzaken, waarMet ongeveer een uur vertraging is de reis
naar Groningen voortgezet. Het op- en neerdie van andere zijde op prijs, dan zou het te op zij geen invloed kan uitoefenen.
overwegen zijn geweest, maar voor den dag
De economische situatie droeg eind gaande treinverkeer moest over één spoor tot
van de stemming heeft sprekers fractie nooit Augustus, aldus spreker, duidelijk de sporen Hilversum worden geleid, zoolang de beschaeen verzoek tot medewerking bereikt.
van desorganisatie en het is niet mogelyk een digde wissels nog niet zün hersteld, zoodat
Hierna wordt gepauzeerd tot 2 uur.
beeld te geven van de veranderingen, welke ernstige stagnatie ontstond.
zich reeds voltrokken.
(Voor vervolg zie Eerste Blad).
Wel zeide spreker te kunnen wüzen op
eenige belangrijke verschuivingen, als een toeHISTORISCH GEBOUW OP TEXEL
nemende vraag op de binnenlandsche markt,
IN VLAMMEN
een daling van den export, de prüsbeweging,
de grondstoffenvoorziening, de reactie op de Brand in het algemeen weeshuis in den Burg
geld- en kapitaalmarkt en de werkloosheid.
uur brak brand uit
Ten opzichte van den verstrekten kooplust opGistermiddag om zes
van
het algemeen weesbovenverdieping
de
zeide spreker, dat deze al weer tot het veri Bescherm Uwkeel in dit venijnige °?gJI
Burg op Texel. Het vuur ontstond
huis
in
den
stygenden
invoer
leden behoort. Tegenover een
A weer door geregeld gebruik van .r^-vT
een schoorsteen en injzeer korten tüd sloemoet helaas gesteld worden een dalende bü
de medicinale
L*sC7
gen
de vlammen reeds naar buiten. De ininvoer.
woners
van het huis, de vader, de moeder en
dat
deze
Nopens de werkloosheid zeide hü,
een
weezen, konden zich tijdig in
vüftiental
door de mobilisatie niet vergroot is; er is veiligheid stellen. Om halfacht was men den
geechter gebrek aan geschoolde arbeiders
brand meester. Het gebouw bestaat uit een
constateerd.
gelükvloersch gedeelte met een verdieping
Dank zij de getroffen maatregelen heeft de erop. De kamers, welke zich op deze verdieprijsstijging geen buitensporigen omvang aanping bevinden, zijn geheel uitgebrand. Naar
genomen, zoodat de kosten van levensonderde zolders in de vleugels is het vuur even
KUNST
houd niet in de mate zün gestegen als wel doorgeslagen.
KUNSTKRING „LEEUWARDEN"
werd verwacht. Vergeleken by 1938 bedraagt
Aangezien het vuur zich tusschen den vloer
net ruim 5 pet.
Gezelschap Saalborn-Parser: Grompie
verdieping
plafond
van
de
en
het
Na te hebben gewezen op de voorlichting van
gelukvloersche
gedeelte
het
Horage
bepaalde
maatHodge en van de regeering, waarom
„Grompie", tooneelspel van
gebruikte de brandweer groote hoeWigney Percival, dat het gezelschap Saalborn- regelen zijn getroffen, behandelde spreker in nestelde,
veelheden
water en dit bluschwater heeft aanParser, waarschijnlijk tot veler voldoening, in zijn vogelvlucht de nota, waarbü hij in het
zienlijke schade aangericht. Deze wordt echter
repertoire heeft opgenomen, is niet een nieuw bijzonder
stilstond bü de buitenlandsche door verzekering gedekt.
stuk. Al bijna een geslacht geleden behaalde handelspolitiek, de tallooze in- en uitvoerVoor de weezen werd bü particulieren
Rooyaards er tromfen mee, of laat ons zeggen verboden, de bemoeilijking van het verkeer ter
gevonden.
onderdak
bij triomfen denkt men onwillekeuAlgesuccessen
de
roepen
van
zee en het in het leven
gebouw
rig aan een meesterwerk en een meesterwerk is meene Nederlandsche rnvoercentrale.
van het algemeen weeshuis staat
Het
„Grompie", dat niets meer en niets minder wil zijn
wijdde spreker vervolgens uit over op de lust van Monumentenzorg. Het is voor
Uitvoerig
dan een zeer genoeglijke en geestige comedie, niet. de taak van de onderscheidene Rijksbureaux, de reformatie een Agnietenklooster geweest,
En thans is het Louis Saalborn, die de successen een taak, die in hoofdzaak een goede distributie waarin in het begin van de dertiende eeuw
oogst. Inderdaad successen; deze acteur Dj dan betreft, het uitoefenen van controle op den gravin Ada van Holland gevangen gezeten
ook wel buitengewoon geschikt voor de rol, welke prys en het aankoopen van goederen voor de heeft.
hem is toebedeeld. HIJ maakt van den even weermacht.
Alle antieke voorwerpen hebben militairen
brommerigen als sluwen advocaat in ruste, die
daartoe onder leiding van den secretaris van het algewerkzaamheden
Een
van
de
eerste
door zijn kleindochter met den naam „Grompie" was het verrichten van een inventarisatie, meen weeshuisbestuur naar buiten gebracht.
wordt gesierd, een prachtige figuur. Grompie waardoor mede de kettlnghandel aan banden Hieronder bevindt zich ook
een
antiek
had, als de speler minder goed zijn rol begrepen
van Ada van Holland.
schilderü
gelegd.
werd
had, deze comedie kunnen doen verlagen tot een
Na ten slotte nog iets te hebben gezegd over
alledaagsche klucht, maar Saalborn wist haar op
van de regeering en de
te voeren tot een fijnzinnig tooneelspel, dat altijd de prijzenpolitiekspreker met er op te wüzen,
ordening,
besloot
op peil bleef. Hij beheerschte het geheele tooneel;
FAILLISSEMENTSSTATISTIEK
den ontnaast hem schenen de andere acteurs, die ook veel dat wij eerbied moeten hebben voor
gelegd.
Het overzicht van het aantal uitgesproken
ten koste
minder vaak op de planken waren, alleen te zaglijken arbeid aan deze zaakGrondsma,
onderwaarmede de zoo juist verfaillissementen,
De voorzitter, de heer G.
dienen als achtergrond, waartegen hij zijn talengericht
waardeering,
schenen
faillissementsstatistiek
over 1938 (bevan
streepte
de woorden
ten kon ten toon spreiden. Hij is geestig, deze
doch
meende
het
Centraal
Bureau
voor de
minister,
werkt
door
van
den
aan
het
adres
oude dwaze en slimme Grompie en hij is genalatig Statistiek) aanvangt, doet zien, dat perioden
voelig. Hij heeft zich in het stuk tot taak gesteld te moeten ODmerken, dat de regeering
van groote stijging van het aantal faillisseis in het afsluiten van handelsverdragen, waarln de eerste plaats om de verloving van zijn kleindochter met zrjn neef tot stand te brengen en aan ons land zulk een groote behoefte heeft. menten afwisselen met die van een belangrijke
Nadat verder aan de discussie nog hadden daling. In de jaren 1932 tot en met 1935 was
daarnaast neemt hij op zich licht te brengen in
beroovingszaak,
in
zrjn
deelgenomen
de
die
huis is voorgevallen
de heeren Wiersma, Schootstra, het aantal faillietverklaringen groot. Eerst in
en waarbij een kostbare diamant is verdwenen. En Volkers, Okma, Van Dyk en H. Landstra Jr., 1936 kwam er een gunstige wending; de daling
die door den spreker werden beantwoord, sloot was echter van nog wéinig belang. In de jaren
hü slaagt natuurlijk in zijn voornemens.
1937 en 1938 was de vermindering buitende voorztter de vergadering.
In het stuk wordt veel meer de aandacht gegewoon groot: 1936
4118, 1937: 2888,
vestigd op de wijze, waarop Grompie zijn plan1938:
2334.
«.
nen uitvoert dan op het opsporen van den beALGEMEENE HENGELAARSBOND
specificatie naar de economischroover zelve. Want bijna onmiddellijk als
Uit
de
Feestavond van de afdeeling Leeuwarden
Grompie de lijn te pakken heeft, die door middel
geografische gebieden blükt, dat voor 33 van
aangeduid
van camelia's wordt
en naar den dief
Het aantal bezoekers van den jaarlükschen de 42 groepen de cüfers van 1938 gunstiger
leidt, kan de toeschouwer reeds den boosdoener feestavond der afdeeling Leeuwarden van den waren dan die van 1937. Een belangrüke
aanwijzen.
Algemeenen Hengelaarsbond was de laatste daling wordt opgemerkt, o. a. voor de
Maar hoe geestig en oorspronkelijk heeft men
Jaren zoo groot, dat splitsing van den feestavond Groninger veenstreken (1937: 32, 1938: 17),
deze speurtochten van Grompie, die door zijn be- in tweeën eigenlük onvermydelük werd, hetAmsterdam (resp. 387 en 302), industriegebied
diende, uitstekend gespeeld door C. Dommelsgeen dit jaar dan ook gebeurde. Gisteravond langs de Maas (78 en 36), Zuidelijke Veluwehulzen, wordt bijgestaan, uitgedacht en hoe veel kwam de eerste groep der hengelaars met hun grens (137 en 107),
münstreek (53 en 27).
verrassingen biedt dit stuk, ondanks de al spoedig dames bijeen, om het jaarlüksche feest te vieren.
Het aantal gefailleerde bedrüven bedroeg in
glasheldere intrige, door de levendige dialogen,
De voorzitter der afdeeling, de heer F. Dijkde jaren 1936 tot en met 1938 resp. 3148, 2092
de komische intermezzi en de allerkostelijkste stra, sprak hen namens bestuur en feestcommisbrompartijen van Grompie. Men verveelt zich dan sie een woord van welkom toe. Hü drukte er en 1676. Belangrük lager waren o. a. de
de volgende bedrüfsgroepen: bouwook geen seconde.
zün spüt over uit, dat de eere-voorzitter, de cijfers van onderhoud
en reinigen van straten
bedrüven,
wegens
gezondheidsredenen
Saalborn,
Woude,
Naast Louis
op wiens meesterlijk heer S. v. d.
240), bereiding van
1938:
(1937:
wegen
en
300,
spel we reeds de aandacht vestigde, treden hier niet aanwezig kon zün.
(resp. 234 en 138),
genotmiddelen
voedingsallen,
dank
aan
die
en
bracht
nog vele spelers op van groot formaat. We noemDe heer Dükstra
(241
en
verkeerswezen
(861
707),
handel
den reeds Dommelshuizen, maar ook Sternberg, aan de voorbereiding van de beide avonden hadaan
schenkers
182).
bizonder
de
en
als de dief en de man, die bij de vrouwen succes den meegewerkt, ln 't
heeft, leverde knap spel. Carla de Raet was een der prüzen voor de verloting, die ook ditmaal
Terwül het aantal door insolventie geeindigde faillissementen in 1938 belangrük
charmante en gewiekste kleindochter, terwül gehouden werd.
Vervolgens nam de penningmeester, de heer verminderde (van 2074 tot 1590), waren de
K. van Dük als de neef naast minder goede oogenblikken vlot spel vertoonde. Verder hadden Nel C. Bülenga, het woord en huldigde den heer bedragen der baten in totaal nog iets hooger
Snel, Julia Cuypers, Hans Kaart en Jos. Liesting Dükstra, die zün eerste lustrum als voorzitter dan in het Jaar tevoren (1937 5,957,722, 1938
nog een kleine rol, waarmee ze veel eer inlegden. vierde. Ook de secretaris, de heer Aarnout,
6 467 065). De passiva waren lager, deze beLouis Saalborn, bü wien de regie berustte, liet moest voor zün nuttigen arbeid een kleine droegen ’35,926,297
tegen
’40,177,610
ln vlot tempo spelen, waarmee dit stuk zeer ge- hulde, in den vorm van een mand bloemen voor in 1937.
nemen.
baat was.
zün echtgenoote, in ontvangstmeer
officieele gemin
of
Aan de preferente crediteuren in de door
het
Daarmee
was
aanwezigen
De
toonden zich dankbaar voor de
gegeëindigde faillissementen werd
en
kwam
het
insolventie
avond
voorbü
voorstelling en na ieder bedrüf was er langdurig deelte van den
Klomp en zün makker» op de uitgekeerd f 2,036,011 of 62 pet. van het totaal
zelschap
Teun
applaus.
AD. INT.
planken om de aanwezigen verder aangenaam hunner vorderingen (in 1937 49.6 pet.). Voor
bezig te houden. Dit lukte wonderwel; van het de concurrente schuldeischers kwam in totaal
begin af aan heerschte er een feestelüke stem/ 2,725,778 of 8.4 pet. van hun vorderingen
ming in de zalen Schaaf en de refreintjes werterecht.
den spoedig door allen meegezongen. Teun
In de statistiek over 1938 zün voorloopige
Klomp en zün makker brachten hun bekende
cüfers voor de maanden Januari tot en met
en minder bekende liedjes, de muzikale clownNovember 1939 opgenomen. Samengesteld
buikspreker Poor Billy, alias mr. Santo, gaf was het aantal faillissementen in deze maanden
staaltjes van zün veelzüdig talent, terwül Else
tegen 2341 ln dezelfde maanden in 1938.
Schmidt de mannen bü zang en in een sketch 1981
Hoogland
toonde
pianist
Bert
assisteerde. De
verder nog lets van zün kunnen op de accordeon,
i
DE POSTVLUCHTEN OP INDIË
"
ook
Het was een zeer geslaagde avond, waarop
Op de uitreis bereikten gisteren de Buizerd
het „bal na" natuurlük niet ontbrak. The
Midnlght Swingers zorgden voor muziek.
met gezagvoerder Sillevis Bandoeng en de
Vanavond komt de tweede groep aan de Oehoe met gezagvoerder Viruly, Jodhpur Dit
vliegtuig wordt 1 Februari te Batavia 'verbeurt.
wacht.
Op de thuisreis landden gisteren de PeliEEN BAAN OP DE BONKEVAART
kaan met gezagvoerder te Roller te AlexanOns wordt medegedeeld, dat de baan van de drië en de Cier met gezagvoerder Geysendorffer te Medan. Deze vliegtuigen worden
Bonkevaart tot de Hooge brug aan den Grogemaakt
door
wordt
in
orde
onderscheidenlük
van,
lang
ningerstraatweg
dat
de
trein
hier
heden en 3 Februari te
„Bent U er zeker
Napels verwacht.
genoeg stopt voor Tante om in te stappen?" particulieren.

STADSNIEUWS

BINNENLAND

.Gevaarlijke Mist!

___

_

—

’

’

ADVERTENTIËN
In plaats van kaarten.

",*

Ondertrouwd:

GRIETUS RIJPSTRA
en
ANNA

CATHARINA

LOUISA VISSER.
Huwelyksvoltrekking Vrijdag 16
Februari a.s.
Leeuwarden, 30 Januari 1940.
Singelstraat 39.
Groningerstraatweg 69.
Receptie op den trouwdag van 4.30
—6.30 uur, Singelstraat 39.
Toekomstig adres:
Goudsbloemstraat 6.

V

Getrouwd:
THEO J. TROMP
MARIA E. JONGSMA,
die,
mede namens hun ouders en
familie, hartelük danken voor de vele
blüken van belangstelling, vóór- en
bü hun huwelük ontvangen.
Sneek, 30 Januari 1940.

V Getrouwd:

MINNIE J. v. d. ZIJL
en
LAMMERT G. LETTENGA.
Kaapstad, Zuid-Afrika.

V

De heer en mevrouw

SCHELTEMA—HEINZ

zeggen, mede namens wederzydsche
ouders, hartelyk dank voor de blüken
van belangstelling, vóór en bü hun
huwelijk ondervonden.
Breda, 30 Januari 1940.

V

Met blüdschap geven

wü

ken-

nis van de geboorte van een dochter
TJITSKE.
H. J. DE VRIES.
T. DE VRIES—POSTHUMUS.
Oudega (W.), 27 Jan. 1940.

P. OOSTERLOO
en
G. OOSTERLOO—TERPSTRA
geven met blüdschap kennis van de
geboorte van hun zoon
HARMEN.
Salverd bü Franeker, 28 Jan. 1940.

V

V

Geboren:

UILTJE,

zoon van
ANSKE AGEMA
EELKJE AGEMA—

HOEKSTRA.
Lutkewierum, 27 Januari 1940.
Gjin kaerten

*»"

Berne

TRYNTSJE,

famke fen
R. P. KEESTRA.
T. KEESTRA—BERGSMA.
Ünder Kollum, 30 Jan. 1940.
Heden overleed, tot onze diepe
droefheid, in het Diakonessenhuis te Leeuwarden, onze geliefde echtgenoot, vader, behuwden grootvader

CORNELIS ALBERTS KINGMA,
in den ouderdom van 76 Jaar,

na een gelukkige echtvereeniging
van bijna 49 jaar.
Zyn gegronde hope op het
borgtochtelyk lüden van Christus
is onze troost.
Wanswerd ad. Streek,
28 Januari 1940.
Wanswerd a/d. Streek:
Wed. C. A. KINGMA—
HOGENDIJK.
Birdaard:
A. PLANTINGA—KINGMA.
JAC. PLANTINGA.
Birdaard:
E. KINGMA.
IJ. KINGMA—MEINDERSMA.
Rinsumageest:
Wed. H. NICOLAI—KINGMA.
Wanswerd a/d. Streek:
A. KINGMA.
S. KINGMA.
Birdaard:

A. KINGMA.
KINGMA—BOLHUIS.

H. F.

BESTUUR en RAAD VAN TOEZICHT van de Coöp. Boerenleenbank „Wanswerd" geven met
leedwezen kennis van het overlüden van den heer
C. A. KINGMA,
in den ouderdom van 76 jaar.
Ruim 18 Jaren mocht hü als
Kassier met groote trouw en toewüdlng de belangen onzer Bank
dienen. Met dankbaarheid zullen wü steeds hem en zün werk
voor onze Bank blüven gedenken.
Wanswerd, 28 Januari 1940.

Heden overleed, zacht en kalm,
in de volle verzekerdheid des geloofs, onze zeer geliefde moeder,
zuster en schoonzuster
TIETJE DE GROOT—
KAASTRA,
sedert 8 October 1934 weduwe
van G. A. DE GROOT, in den
ouderdom van 77 Jaar en 9 maanden.
Leeuwarden, 27 Januari 1940.
Van der Kooüstraat 23.
De diepbedroefden:

Leeuwarden:
Aa. DE GROOT.
A. DE GROOT.
Hardenberg:

T. DE GROOT
en wederzüdschi rAMILIE.

Tandarts KABEL

3 uur overleed,
zacht en kalm, ten huize jan
jongste zuster, onze geliefde broeder en behuwdbroeder
Hedenmorgen

Op 27 Januari werd tüdens
haar verbluf te Zaandijk van ons
weggenomen onze lieve moeder
en oma
KLAS BIJLENGA,
geb. HIJMA.
Zaandijk:
WIERDA—BIJLENGA.
R.
J. WIERDA.

WARNS.
IJSCLUB
WLid

fün

B.

morgen spreekuur
tot 12 uur

ANTHONIUS TOBIAS

van

Hengelo (O.):

.

Wed.

J BONTHUIS—BIJLENGA.
D J. H. BONTHUIS.

Uw handelsmerk
Beschermt
deponeeren het voor U.

Wü

J. BUL—NEUMAN.

HENDRIK SEEBE.

Leeuwarden:
G. BIJLENGA.

TJ.
27 Januari 1940.
Gr.straatweg 131.

Coöp.

Boerenleenbank

ZWAMA—NEUMAN.

ZWAMA Sr.

IJSCLUB „HARMONIE"
WARTENA

WESTERHOF.
T
WESTERHOF—KOOPAL.
Leeuwarden:
W. WESTERHOF.

weduwe van G. BIJLENGA.
Leeuwarden, 27 Jan. 1940.

Postadres: Jan Lievenstraat 31,

J.

Tel. Warga 253
Inleg 25 cent

D. ARENDS

PRIJZEN:

Leeuwarden:

G. HIJMA.
L HIJMA—GOEDEMOED.
A. GOEDEMOED—HIJMA.
H. GOEDEMOED.
M. WESTERHUIS—HIJMA.
A. WESTERHUIS.
NEVEN en NICHTEN.

geheele land

op DONDERDAG I Febr.,
des namiddags il uur
PRIJZEN:
f 80.-, f 50.-, f 30.-, f 10.-en f5-

.-

’

1—
Aangifte tot 12 uur in het café Grooten,
Entree 25 et.
Tel. 101

HET BESTUUR

S.

HIEMSTRA

te Hallurn.

AGENDA:

Zacht en kalm is, na een kortstondig lijden van slechts enkele
dagen, geheel onverwacht ontslapen myn hooggeachte patroon,
de heer
J. W. TERPSTRA,
ln den* ouderdom van ruim 74
jaar.

Leeuwarden, Jan. 1940.
Zijn huishoudster,
TRIJNTJE HEERINGA.

Heden overleed, na een kortstondige
ongesteldheid,
mijn
innig geliefde dochter

HENGST.

grootmoeder

WILLEMKEN SCHOEMAKER,
wed. van ANTONI HAIJTINK,
in den ouderdom van 88 jaar.
Buitenpost, 29 Jan. 1940.
Haar kinderen,
Ermelo:
H. J. HAIJTINK.
Buitenpost:
H. HAIJTINK.
B. A. HAIJTINK—

Prijzen:

BESCHERMVROUWE

OP

D|ENENOE

VRIJDAG

2

FEBRUARI A.S.

Match op de 140 en 500 M. (lange baan)

"BOEKHOUDEN

tusschen

Gonne
Donker te llpendam,
kamp.oene van Nederland op de
lange baan, en
Sietske Pasveer te Akkrum,

(NAJAARSEXAMENS 1939).
Mijn geslaagden zijn d„ w
K. Koopmans, ü. Koers, W. Glastra van Loon, G.
Visser Wr
H. Kraan, F. Elgersma, P. H. Rusch, J. P
' *R' McÜer'

!

JS

EXTRA NUMMER:

Januari 1940.

ST''

SNEEK: Kruizebroederstraat

KONINGIN

OP DE KORTE BAAN

de ziekte
onzen besten
vo*
u °verlÜden
vader, behuwd-, grootvader en oom
I. TER VEER,
de famÜie haar oprechten

G. CIERAAD, Vred. de Vriesstr. 23, tel 4206
FRANEKER: Dijkstraat 1.

H. M. DE

, EN WED£R
Hardrijderij van Mannen en Vrouwen

VOORLOOPIG BERICHT:

end-"?; *ontvangen tijdens
van

Reehoorn.

’ ’

TE LEEUWARDEN

Voor de vele bewijzen van deel-

PRAKTIJK EXAMENS

Mannen op de korte baan

KONINKLIJKE VEREENIGING „DE IJSCLUB"

Wier, Januari 1940.

dank?*
Burum,

l

,

kampioene van Nederland op de
korte baan
ZIE ADVERTENTIE VAN

44.' |
-"

WOENSDAGAVOND
DE DIRECTIE

—

.

iMChtiilvarfg.M

35
834
849
877

5078 6101 5863 5398 5465 5470 5606 54***
5792 5885 5887 5899 9070 6093 6120
6245 6256 6418 6448 6623 6848 7080 TOB»

61MJ

7381

6976
«279

81
387
652
944
1348
1619
2016
2084
3309
2625
3083
3212
3584
3775
4144
4521
4713
5088
5431
5668
5998
6349

6590

6630 6649

1327

’5O, ’3O, ’l5 of 2 maal ’7.50.

’

betuigen wy onzen hartelüken dank.
TR. DE HAAN—TOLSMA
en KINDEREN.

HAZENKAMP.
KLEINKINDEREN.

Tan

4811

4963
56-3
620»!
7302
7365

74*4 7986 7671 7700 7713 7998

80»S«

8671 8707 8803

88*1

8677
9304
10162
10887
11849
13434
12992
14162

9505
10172
10942
11908
13485
13150
14202
15359 15697
18453 16475

17026 17073

18172 18404
19143 19297
19961 19973

9530
10175
10953
11929
13571
13263
14207
15820
16529

9644 9*o
10219 10364
11104 11»!
11942 1198*
13599 13621
13283 13483
14402 14440
15904 15931
16538 10634
17198 17308 17310
18418 18456 18476
19350 19529
20020 30055 30343

19585J

GEEN PREMIEN

Aanvang 12 uur. Aangifte tot Donderdagmorgen 9 uur in 't Hotel
GROEN te
Heerenveen. Telef. 25.
Inleggeld 0.50.
Entree baan: Vreemdelingen 0.50 plus sted. bel. Ingezetenen
van Heerenveen, niet-leden, 0.50 plus bel.

WILLEM S. DE HAAN,

KLEIN- en ACHTER-

afstanden van 140 M. en 500 M.

Hardrijderij

Voor de vele bewyzen van deelneming, ondervonden by het overlijden van onzen lieven man, vader
en behuwdvader

Heden overleed onze lieve
moeder, behuwd-, groot- en over-

Mejuffr. METJE NIENHUIS van Heerenveen,

OP DIENZELFDEN DAG:

Voor de vele blyken van belangstelling en deelneming, ontvangen
tijdens de ziekte en bij het overlijden
van onzen waarden broeder, zwager
en oom
FROUKO JANS HIEMSTRA,
betuigen wij bij dezen onzen hartelijken dank.
Stiens, Januari 1940.
Namens de familie:
G. HIEMSTRA J.Thz.

Wolsurn, 29 Januari 1940.

Kampioene van Nederland Korte Baan 1940,

f Ti.—

327
280 478
880 850 1118 1188 11*7 HM
1263 1388 1340 1410 1427 1514 1585 1700 175*
1U37 1938 1989 2212 2306 2637 2908 2913 3113
320-/ 3217 3257 3270 3294 3446 3534 3671 37111
3839 3851 3930 4012 4066 4089 4368 4306 434*

8219 8303 8427 8493
H22a 9364 9268 9279
9615 9885 10048 10077
10609 10665 10684 10698
11471 11756 11799 11804
13100 13116 13310 13386
12778 12803 12854 12907
13550 13834 13981 14008 14047
14634 14799 14866 14927 15010
15940 15942 16039 16123 16359
18693 K7oe 16837 16987 17007
17468 17614 17616 17765 18003
18701 18705 18875 10942 19120
19644 19661 19700 19707 19847
30378 20446 20876 20919 30941

Nederland,

Deze match vangt aan des middags te 2% uur.

Dankbetuiging.

Heden nam de Heere tot Zich
mijn
hooggeachte huisgenoote
mejuffrouw
MARIA THEODORA
VAN TELLINGEN,
in den ouderdom van ruim 83
jaar.

langebaanrijdster van

Mejuffr. S. PASVEER van Akkrum,

op

"

»»a>"""»1>'»»»""»»»""»»»»»a»»»a*«»aa«a»»»»ai»---i

PEEMIEN VAM
94
1235
1788
3177
3818
4513
4876
5676
6207
7129
7335
8054
8194
8996
9691
10474
11430
12068
12660

Kampioene van Drente 1939,

Voor de vele blijken van belangstelling, ons betoond bij het overlijden van onzen lieven man, vader,
behuwd- en grootvader
JOHS. JOUKES MIEDEMA,
betuigen wij onzen hartelijken dank.
Uit aller naam:
De wed. J. MIEDEMA—BROLSMA.
Stiens, Januari 1940.

GRIETJE,
in den ouderdom van ruim 38
jaar.
Marssurn, 27 Januari 1940.
K. DE VRIES.

HOOGE PREMIËN
t 10.000.— 20758
1 1 000— 3150 17915 20004
t 400— «71 18007 17234
f 200— 2045 5202 11079 12050 18590
f 100— 1211 1354 3841 7709 7828 11080 12875 14421 18001
18833 19879 19717 20075 20452

MATCH TUSSCHEN:
1. Mejuffr. GONNE DONKER van llpendam,

3.

faillissement van RITSKE SIJMENS
VEENSTRA, veehouder, te Garijp.
De curator: Mr. D. H. OKMA
Nieuwestad 45, Leeuwarden.

40« HACO-TL-XKING
5« KLASSE. 5« LIJST
TREKKING VAN MAANDAG 23 JANUARI f540

BELANGRIJK SPORTEVENEMENT
en

Door het verbindend worden der

eenige uitdeelingslljst is geëindigd het

geraken.

DONDERDAG 1 FEBRUARI 1940

2.

n DUBBELE WONING met erf
en grond, aan den Stationsweg te
Hardegarijp, groot 2.20 are. in huur
bij A. Boonstra en H. de Vries. af.
komstig van den heer Tj. Pietersma.
Aanvaarding 12 Mei 1940.
Betaling 1 Mei 1940.
Bezichtiging op verkoopdagen van
2—4 uur.

bezit zijn van distributiestamkaarten of
Dezen
petroleumdistributiekaarten.
schippers wordt aangeraden, de bemiddeling in te roepen van de gemeente,
waar zrj thans verblijf houden, ten einde
alsnog in het bezit van deze kaarten te

(Aangesloten bij den Bond van IJsclubs)
(IJs en weder dienende)

en

verkoopen:

SCHIPPERS.

HEERENVEEN.

snelste

Notaris Mr J. GORTER te Hardegarijp zal op Maandag 5 Februari
194t, des avonds 7 uur, bij van der
Woud.* te Hardegarijp, prov. publiek

De Minister van Economische Zaken
maakt bekend, dat hem gebleken is. dat
er schippers zijn, die nog niet in het

KONINKLIJKE ÏJSVEREENIGING THIALF

Voor de vele bewyzen van deelneming bij het overlijden van onzen
lieven man, vader, behuwd- en
grootvader
WIEBE FRANCONI,
betuigen wij onzen hartelijken dank.
Uit aller naam:
Wed. W. FRANCONI—SMITS.
Leeuwarden, Januari 1940.
Eksterstraat 19.

te Hardegarijp.

DISTRIBUTIEKAARTEN VOOR

OFFERHAUS.

ANNETTE SOPHIA
MOLENAAR.
Leeuwarden, 29 Januari 1940.
A. de Hoven 2a.
Namens de familie:
N. L. J. ZILLINGER
MOLENAAR, Rauwerd.

DUBBELE WONING

van het
Departement van Economische Zaken

A. MOLENAAR—

Leeuwarden, 27 Jan. 1940.
Mr. P. J. Troelstraweg 191.
J. D. REITSMA.

Allen, die iets verschuldigd zijn aan
borgtochten of stukken onder j>* c jj
hebben geteekend door, of ieta te vor.
deren hebben van nu wijlen den heer
L. KOOISTRA, gewoond hebbend te
Oranjewoud en gehandeld hebbend
onder den naam Firma L. KOOISTRA
1940, wordt
overleden den -'~ Januari
■oht daarvan betaling of opgaaf
te doen vóór of op Zaterdag 10 Febr.
I'UO ten kantore van den
Notaris J. J. v. d. HïIJ
te Heerenveen.

van deelhebbers op Maandag 5
Februari 1940, 's midd. 4 uur, bü

Officieele Publicatie

Hardrijderij van Mannen

Heden overleed, zacht en kalm,
in den ouderdom van 93 jaar,
onze lieve tante

Oproeping.

Buitengewone vergadering

IJs en weder dienende
Bij genoegzame deelname

Tilburg:

Ds. J.

en Huizum worden hierbij uitg. nodigd

Nieuw Weerdinge. 3e Kruisdiep

Aangesloten bij den Drentschen IJsbond

Heden overleed onze beste
schoonzuster
ANNETTE MOLENAAR,
oud ruim 93 jaar.
Leeuwarden, 29 Januari 1940.
Leeuwarden:
A. M. MOLENAAR—ASMAN.

Tot mijn diep leedwezen overleed, na een korte ziekte, doch
gelukkig zacht en kalm, mijn geliefde oom
JURJEN WOPKES TERPSTRA,
in den ouderdom van ruim 74
jaren.

levensmiddelenbedrijt

1. Notulen. 2. Voorstel
van Gecomm. om brandschaden ten
gevolge van vredesmolest, zonder
premieverhooging, te vergoeden.
Ferwerd, 26 Januari 1940.
Het Bestuur der Mij.:
F. ANEMA, Voorzitter.
D. SICCAMA, Secr.-Boekh.

'ha. Jol ons-Genococn"

Plaatsing door het

D. RIEDSTRA.
H. RIEDSTRA—FALKENA
Grouw, 27 Januari 1940.

Heden overleed plotseling, tot
onze diepe droefheid, onze geliefde behuwdzuster en tante
KLAS HIJMA,
weduwe van G. BIJLENGA.
Leeuwarden, 27 Jan. 1940.
Emmakade N.Z. 109.
Uit aller naam,
A. BIJLENGA.

18.-, f4.-ent2.-

en weder dienende
HET BESTUUR

Us

TELEF. 5067

Met leedwezen geven we kennis van het overlijden van onzen
geachten arbeider
EVERT BAKKER,
in den ouderdom van 27 jaar.
Zijn nagedachtenis zal bij ons
in dankbare herinnering blijven.

in Zalen
1 Febr.. 's avonds halfnegen,
Onderwerp: Bespreking enquête vervroegd»
winkelsluitina voor het

—-

BIJLSMA,
AanglMe tot 11 Vt uur bij R

LEEUWARDEN

Wed. J. HIJMA—PETTINGA.
Leiden:
HIJMA.
W.
J. HIJMA—STEINVOORTE.
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Derde Blad
KUNST

Rondom Bach's MatthäusPassion

GROOTE DUITSCHE LUCHTAANVAL
OP BRITSCHE SCHEPEN

Rumor in Casa
Er Is een beetje deining rondom de in uitzicht
uitvoeringen van Bach's MatthausPassion te Groningen en te Leeuwarden. Eerlijk
gezegd mogen wij dit wel! Een beetje actie, een
beetje gerucht kan waarlijk geen kwaad. Het is
gewoonlijk niet gemakkelijk de Friezen uit hun
tent te lokken. Als dit dan eens gelukt en vooral
als dan eens stadgenooten uit hun tent gelokt worden, die in warme bewoordingen een pleidooi houden voor muziek-evenementen, welke in de stad
hunner inwoning plaats zullen vinden, dan is dit
een reden te meer hiervoor erkentelijk te zijn.
Het hoog houden van eigen kunst
en eigen uitvoeringen spreekt eigenlijk vanzelf.
verwachMen zou niet anders mogen en kunnenervaringen,
wU op dit gebied
ten. En toch hebbenbemoedigend
zijn en niet zeldie niet altijd even richting wijzen.
in
andere
een
den
Eigen kunst! Hoe tal van keeren hebben wij
niet een lans gebroken voor onze eigen kunstenaars. Gedurende de jaren, dat enkele Concertbureaux hier geregeld abonnements-eoncerten
organiseerden, hebben wij voortdurend op de bres
gestaan voor onze eigen kunstenaars. Bijna eiken
keer, dat wij hier afgescheept werden met niet
zelden onbekende grootheden van over de grenzen, hebben wij de leiders van deze Concertbureaux trachten duidelijk te maken, dat zij op
den verkeerden weg waren.
En het resultaat van dat alles was, dat de leiders van de Concertbureaux ons met c ij f e r s
aantoonden, dat zij noodgedwongen onze eigen
kunstenaars moesten passeeren. Het publiek
komt voor Nederlandsche kunstenaars óf traag óf heelemaal niet
in beweging.
Helaas behooren deze eens zéér gewaardeerde
abonnements-concerten thans tot den volmaakt
verleden tijd, maar in den geschetsten toestand zelf
Is nog altijd geen verandering gekomen. Kenschetsend is wat Willem Landré in het Januarinummer van „Symphonia" schrijft. Wij lezen
o. m.:
„Van het Residentie-Orkest verneem ik, dat de

belangstelling voor de concerten te 's Gravenhage
niet groot of juister gezegd, gering blijft. Ik heb
dat gevaar voorzien, er al meer dan een jaar geleden voor gewaarschuwd. Het Residentie-Orkest
moet concurreeren met het Concertgebouw-Orkest,
dat al van oudsher te 's Gravenhage den loop
heeft. Ik meen een belangrijk deel van het Haagsche publiek te kennen! Het komt meer
om de beroemdheid dan om de
m u z i e k!"
Ter illustratie vertelt Landré dan, hoe bij een
Kurhaus-concert het publiek, na een heel slechte
uitvoering van Berlioz' Symphonie Phantastique
in extase Schneevoigt toejuichte.... omdat hij
nu eenmaal een buitenlandsche beroemdheid was.
Al weer spelenmij de bittere woorden van Quirinus van Blanckenburg „Het most van verre komen
om goed te zijn" door het hoofd. Inderdaad vinden deze woorden ook in dezen tijd nog toepassing. Het waardeeren van eigen kunst en eigen
kunstenaars is nog niet voor een ieder weggelegd. Zonder dat daartoe reden is, stelt men te
vaak nog kunst en kunstenaars van elders boven
eigen kunst en eigen kunstenaars.
Dit wetende doet het prettig aan nu eens andere
klanken en andere stemmen te hooren. Het verdedigen en het hoog houden van eigen kunst, in
dit geval belichaamd in de op til zijnde uitvoering van Bach's „Matthaus-Passion" te Leeuwarden, valt niet anders dan toe te juichen, zal ongetwijfeld elk rechtgeaard Leeuwarder met sympathie begroeten.
Wat nu het verzoek betreft het „provinciale
publiek" op te wekken de Matthaus-Passionuitvoering te Leeuwarden te bezoeken, moeten wij
al dadelijk zeggen, dat wij t.z.t. hieraan gaarne
zullen voldoen. Van onzen kant zullen
wij de pogingen, die het Toonkunstkoor „Concordia" in het werk stelt in Leeuwarden wederom
Bach's
een op peil staande uitvoering van
MatthSus-Passion" te geven van harte steunen,
zooals wij dat tot dusver ook steeds gedaan hebben.
Moeten wij nu nog iets zeggen over het toetreden van enkele Friesche dames en heeren tot het
Matthaus-Passion-Comité te Groningen? Waarom
deze dames en heeren toetraden? Voor zoover
ze mij bekend zijn. zit bij niemand de gedachte
voor om hiermee belangstelling voor de Leeuwarder Matthaus-Passion-uitvoering ook maar
eenigermate te verzwakken. Hoewel er alles voor
te zeggen zou zijn in een tijdsverloop van drie
weken tweemaal de verheven wijding van
Bach's „Matthaus-Passion" te ondergaan, weet
men ook in Groningen héél goed, dat, mèt of

—
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loren.
Onbarmhartige Russische luchtbombardementen op
Finsche steden en dorpen.
Ten Noordoosten van het Ladogameer leden de Russen een nieuw échec.
De Duitschers in Polen.

—

—

vijandelijke, gewapende koopvaardijvoorpostenschepen. Een
en twee
vijandelijk jachttoestel werd bij Hartlepool neerDUITSCHE LUCHTAANVALLEN OP
geschoten. Alle Duitsche vliegtuigen zijn beBRITSCHE SCHEPEN
houden teruggekeerd.
Op grooter schaal dan te voren
BOMMEN OP DE SHETLANDEILANDEN
Uit Londen wordt gemeld: Duitsche vliegDe Duitsche vliegtuigen, die gisteren boven
tuigen hebben gisteren op groote schaal aande Sheteilanden hebben gevlogen, hebben een
vallen gedaan op Britsche schepen in de Noordzee. De aanvallen hebben zich over een gebied aantal bommen van klein kaliber laten vallen.
Voor zoover tot nu toe is gemeld, is geen
van ruim 600 kilometer langs de kust afgeaangericht.
schade
speeld, van den mond tot de Tay tot de kust
van Kent. Den geheelen ochtend hebben de OOK LETLANDSCH SCHIP AANGEVALLEN
aanvallen voortgeduurd. Hoewel de weersNader wordt uit Londen gemeld: Bij de luchtomstandigheden buitengewoon ongunstig waren
aanvallen,
die Duitsche vliegtuigen gistermiddag
slecht,
en het zicht
hebben Britsche gevechtsvliegtuigen herhaaldelijk den strijd aangebonden op koopvaardijschepen hebben ondernomen,
en voorts bizonder intensief gepatrouilleerd. In zouden zeven man gedood zijn.
Op de Noordzee is het Letlandsche stoomschip
het gebied van de Tyne is bovendien het luchtaangevallen -door een vliegtuig, dat
Tautmila
doelgeschut herhaalde malen in actie geweest.
In verscheidene plaatsen aan de Noordoostkust tien bommen liet vallen. Vijftien man en de
vrouw van den kapitein konden zich in veiligis luchtalarm gegeven.
heid brengen.
Een bombardementsvliegtuig heeft zeven bommen geworpen bij het schip Lian Weïn in het ZWITSERSCH VLIEGTUIG OVER DUITSCHE
gebied van de Tyne, zonder dit schip te treffen.
GRENS
Een ander vliegtuig heeft het s.s. Imperial
Monarch aangevallen, doch gevechtsvliegtuigen
De generale staf van het Zwitsersche leger
dreven de Duitsche bombardeur op de vlucht.
deelt mede, dat tengevolge van het slechte weer
Een Duitsch vliegtuig kwam boven de Tyne een Zwitsersch militair vliegtuig Vrijdag, 26
uit de wolken te voorschijn en ontmoette een Januari, om 16 uur 30' de grens is gepasseerd
aantal Britsche gevechtsvliegtuigen die onmidten Noordoosten van Rietheim, tusschen Kobenz
dellijk het vuur openden. Meer naar het Zuiden en Zurbach. Daarna vloog het over Duitsch gehebben jachtvliegtuigen een Heinkel bombardebied. De piloot bevond zich gedurende ongeveer
mentsvliegtuig
achtervolgd, dat het vuur twee minuten over de grens. Hij is terstond naar
beantwoordde. Een van de gevechtsvliegtuigen Zwitserland teruggekeerd.
werd geraakt, doch liep geen schade van be(Van Duitsche zijde was hierop reeds de
teekenis op.
aandacht gevestigd. Red. L. Crt.)
Ook voor de kust van Yorkshire hebben
Duitsche vliegtuigen schepen aangevallen en ook
De oorlog ter zee
hier zijn de Britsche gevechtsvliegtuigen actief
geweest. Twee van de schepen die zijn aanDE TORPEDEERING VAN L'ALSACIEN
gevallen, zijn volgens een officieele Britsche
Geredden in Frankrijk ontscheept
mededeeling, lichtschepen, die niet over een verdediging beschikken.
De geredden van het stoomschip I'Alsacien,
getorpedeerd is, zijn Zondagavond in een
dat
voornamelijk
morgen
Later in den
werden
haven aan de Zuidwestkust van Frankrijk
schepen voor de kust van Kent aangevallen.
ontscheept. Daar zijn ook de lijken aan land
nader,
voorts
de
De United Press meldt
dat
gebracht van twee leden der bemanning, die
volgende schepen, alle van de Britsche nationaton),
aan
hun wonden waren bezweken.
(1903
„Miriam"
liteit, zijn aangevallen:
(6996),
„British Officer"
„Athelmonarch" BELGISCH MAILSCHIP KON FOLKESTONE
(8995), „Otterpool" (4867), „Wellpark" (4649),
NIET BINNEN
„Knitsley" (2272), „Stauburn" (2881 ton) en
„Danny Bryn".
Het mailschip Princesse Astrid, dat gisteren naar
Folkestone was vertrokken met 70 passagiers aan
DUITSCHE MEDEDEELINGEN
boord, heeft in het zicht der Fransche kust moeNegen schepen vernietigd?
ten terugkeeren, aangezien het de mededeeling
Naar het D.N.B, uit Berlijn meldt, zijn binnen had ontvangen, dat het de haven van Folkestone
het kader van de verkenningsvluchten boven de niet mocht binnenvaren.
Hedenmorgen zou het mailschip weer zyn norNoordzee op 29 Januari vijandelijke convooien,
malen dienst verrichten.
gewapende koopvaardijschepen en voorposten-

De oorlog in de lucht

schepen aangevallen.
Ondanks zeer krachtig vijandelijk afweervuur
en ondanks het optreden van groepen jachtvliegtuigen zijn, volgens dit bericht, vernietigd:

niet beletten, ook in Leeuwarden op het appèl
zijn.

Het toetreden van Friesche leden in het Groninger Comité moet men precies zoo zien als het opnemen van Groninger leden in het Leeuwarder
Comité, ter gelegenheid van het hier gehouden
Improvisatie-Concert. Moesten toen de Groninger
namen de Friezen iets zeggen, nu moeten
de Friesche namen voor de Groningers
iets te beteekenen hebben.
Voor de rest beaam ik met collega George
Stam ten volle, dat wij ten opzichte van de
plaats waar Bach's „Matthaus-Passion" wordt
uitgevoerd, Groningen „ver voor" zijn. Immers,
dit jaar voor het eerst zal men
aldaar dit werk uitvoeren in de Kerk,
de
eenige plaats, waar dit verheven werk uitgevoerd
behoort te worden. In Leeuwarden is, op één
enkele uitzondering na, deze Passion steeds
in de Groote Kerk uitgevoerd. In dit

zeven

schepen

NEUTRALE SCHEPEN TOT
ZINKEN GEBRACHT

Het Deensche schip England en het Noorsche
schip Hosanger zijn door een Duitsche duikboot tot zinken gebracht. De eenige overlevende
van de England is opgepikt, nadat hij 82 uur op
een vlot had doorgebracht. Drie mannen, die
vermoedelijk de eenige overlevenden van de
Hosanger zijn, zijn door een Britsch schip aan
boord genomen.
Bovendien zijn zeven opvarenden van het
Noorsche schip Faro, dat vermoedelijk door een
Duitschen aanval in den grond is geboord, door
middel van kabels aan land gebracht. Acht
andere opvarenden hadden plaats genomen in
een reddingboot, doch deze sloeg om, nadat ze
te water was gelaten; slechts een der inzittenden werd gered. Drie lijken zijn aangespoeld,
vier worden vermist.
DE SCHEPEN-VERLIESLIJST
Volgens een wekelijksche berekening van de
„Lloyds List" brengen de Duitschers gemiddeld
drie neutrale tegen vier geallieerde schepen tot
zinken. Tot Zondag te middernacht bedroeg het
aantal neutrale schepen, dat verloren is gegaan,
113, of wel 77 pet. van het aantal geallieerde
schepen, dat gezonken is en dat 147 bedraagt.

opzicht hebben wij dus opGroningen
zónder Friesche comité-leden, van uit Friesland een voorsprong.
Met eenigen trots
het bezoek aan de Groninger uitvoering tot
de Groningers zullen ons
slechts enkelen beperkt blijft. En deze dit niet euvel moeten duiden
mogen wij LeeuDaarvan waren er 135 van Engelsche, 13 van
enkelen zullen, wanneer de omstandigheden zulks warders dit constateeren.
z
Fransche en één van Poolsche nationaliteit.

—

FEUILLETON

EEN

VEELBEWOGEN
VACANTIE
NAAR HET ENGELSCH
VAN MAXWELL MARCH
34.
Winn kwam overeind, maar voor hij bij de
deur was, werd die geopend en de zuster en de
dokter kwamen terug en bij hen was nog een
man, dien de inspecteur niet kende.
Saxon Marsh kwam vol waardigheid binnen.
Nog nooit was er zooveel van hem uitgegaan.
Zijn geheele verschijning was een en al autoriteit en voornaamheid. Hij keek den inspecteur
aan, alsof die een volkomen nietswaardig
product was.
„Dat gaat toch alle perken te buiten", zei hij
en zijn rustige stem maakte hem nog imposanter. „T>aar ligt nu een algemeen bekend en
hooggeacht man op het randje van een zenuwinstorting van den eersten graad, en daar wordt
maar een stel van die verduivelde politieagenten op hem los gelaten, die zich de meest banale
vragen veroorloven en daardoor zijn toestand
nog erger maken. Maar ik zal er met den commissaris zelf over spreken, dokter. Daar kunt u
op rekenen."
De twee mannen en de zuster keken den
inspecteur verwijtend aan en de dokter sprak:
„Als u nu klaar bent, inspecteur, had ik graag
dat u mijn patiënt wat rust gunde. Ik ben er
bang voor, dat uw bezoek hem nietj dan kwaad
heeft gedaan. Ik hoop, dat het van uw standpunt
bezien, betere resulutaten heeft gehad."
Inspecteur Wi.in ging daar dwars tegen in.
Tegen dergelijke situaties was hij best opge„Ik zal sir Leo nog eens moeten bezoeken",
zei hij.
„Kaar mijn beste mijnheer, daar zullen we

> x' v :-:-:::-x::-:ï

Volgens Duitsche berichten negen schepen tot zinken gebracht; de
Engelsche opgaven ontbreken nog.
Wat de oorlogvoerenden
en de neutralen sinds het begin van den oorlog aan schepen ver-

gestelde

wassen.

Dinsdag 30 Januari 1940
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later nog wel eens over spreken". De dokter
werd boos. „Als u hem nu niet met rust laat,
zult u hem nog zijn graf in zien gaan."
Bij de laatste woorden had de dokter zacht
gesproken, opdat de man op den stoel hem niet
zou hooren, maar Saxon Marsh scheen daar zoo
bang voor te zijn, dat hij het geheele groepje de
gang op duwde.
„Hier is mijn kaartje", zei hij, terwijl hij den
inspecteur iets in de hand stopte. „U zult nog
wel van mij hooren. En als u mij nu excuseeren
wilt, zal ik mijn armen vriend eindelijk eens
gaan bezoeken".
Vergezeld van de zuster, die nog trotscher
keek dan eerst, liep de minder gelukkige inspecteur naar de wachtkamer terug, om zijn getuige
op te halen.
Toen hij daar aankwam, besloot de inspecteur,
die kookte van verontwaardiging en eerst niet
wist welke houding hij aan zou nemen, te blijven.
„Ik blijf hier wachten, tot ik gehoord heb,
wanneer sir Leo mij weer zal kunnen ontvangen", zei hij.
De zuster keek hem verbluft aan.
„Meent u dat?" zei ze.
Maar de inspecteur voelde er niets voor om
met het meisje te gaan redetwisten.
„Dat zijn uw zaken niet, zuster", zei hij koel.
„Gaat u nu maar terug en vertelt u den dokter
dat ik hier blijf wachten".
Leelijk m haar wiek geschoten spoedde zij
zich
de kamer uit en smeet de deur hard achter
dicht, wat zusters echter wel eens meer doen.zich
Er was een lange stilte, die door Ruth verbroken werd.
„Ik heb dien kleinen, dikken man nog nooit
eerder gezien", zei ze. „Ik moest toch niet zeggen, dat het wel zoo was?"
„O hemel neen", zei de inspecteur razend.
„Haal toch niet van die zotte dingen in je hoofd
Je hebt de waarheid te zeggen en verder niets".
Weer was het een poos stil en dan begon ze
weer.
„Wat zag hij er ellendig uit. Ik dacht dat hij
ging bezwijken, vond u ook niet?"
Winn gaf een of ander onverstaanbaar
antwoord en Ruth Dartle, die blijkbaar eindelijk begreep, dat hij geen lust in een praatje had,
hield verder beleedigd haar mond. Op het
laatst hield zij het niet meer uit, stond op en

ging naar het raam, waar ze een stuk van den
aan den voorkant van het gebouw kon
overzien.
Winn zat nog steeds in somber gepeins verzonken. Hij zag zich in moeilijkheden gewikkeld, wel is waar buiten zijn schuld, maar niettemin onaangenaam. Hij werd zoo door zijn
gedachten in beslag genomen, dat hij de voetstappen, noch het gemompel van stemmen op
de gang hoorde en pas een schelle kreet van
het meisje bij het raam bracht hem tot de werkelijkheid terug.
„O, kijk eens!" Ruth wees voor zich uit. „Kijk
eens gauw! Daar is hij. Ik zou hem overal herkend hebben. Dat is hij vast. Ik weet het
zeker! Wat er ook van komt, ik zweer het. Hij

tuin

is het. Kom gauw!"
In een oogenblik was de inspecteur bij haar.
De man, wiens naamkaartje hij in zijn zak
had, de man, die zichzelf als Saxon Marsh had
voorgesteld en wiens naam hij zich vaag meende
te herinneren, was juist naar buiten gekomen
en stond voor zijn groote, grijze auto nog wat
te praten met den dokter, die met hem meegekomen was.
Ruth hief haar bleek en opgewonden gezicht
naar den inspecteur op.
„Dat is nu die man met dien domino aan.
Hij heeft mij verteld, dat hij Lionel Birch heette
en vroeg mij hem de kamer van mijnheer Deane
te wijzen. Of ik het zeker weet? Natuurlijk,
ik durf er een eed op te doen! Wie vergeet nu
zoo gemakkelijk zoon gezicht?"
Zij werd wat kalmer en in de wachtkamer
was het al weer rustig geworden, voordat de inspecteur zich bewoog. Ruth Dartle zou, daarvan was hij overtuigd, _in welke getuigenbank
ook, een allertreurigst figuur slaan, ofschoon zij
op het oogenblik wel zeker van haar zaak scheen
te zijn.
Het kwam slecht uit, dat de Inspecteur op
zoon critiek moment aan zulke dingen moest
denken. Bovendien kon hij moeilijk naar buiten loopen, om iemand in naam der wet op zulke
losse gronden ter plaatse te arresteeren.
Maar dat kon Ruth Dartle natuurlijk niet
weten. Haar bleek, schaapachtig gezicht werd
plotseling rood van emotie en zij toonde een temperament, dat Winn zeker niet bij haar gezocht zou hebben.
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HOUTEN'S

volle melkchocolade

met

een heerlijke toffeesmaak !
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Een combinatie van smaken, zooals U ze slecht» ita een
fijne bonbon verwacht.
Zacht smeltend; met geurig aroma. Breek een paar reepen
in stukjes en U heeft iets om te presenteeren, dat bijzonder
lekker is. Van Houtens bekende K.LM.-reepen zijn ook
melk
nog in 5 andere smaken verkrijgbaar: naturel
melkhazelnoot melkmocca en melkora (sinaasappelsmaak).
Koop ze vandaag nog bij Uw winkelier.
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uitgedrukt zonk 335,832
In tonnenmaat
neutrale tonnage tegen 570,706 geallieerde tonnage of wel 58 pet. Daarvan was 496,243 ton
Engelsch, 62,169 ton Fransch en 14,294 ton
Poolsch. Van de neutrale scheepvaart leed
Noorwegen de zwaarste verliezen: 34 schepen
van te zamen 79,087 ton. Daarop volgt Zweden
met 26 schepen van te zamen 51,214 ton. Dan
Griekenland met 12 schepen van 55.261 ton;
Denemarken met 12 schepen van 36,149 ton.
In het geheel gingen 260 geallieerde en
neutrale schepen met te zamen 908,538 ton verloren.
Duitschland verloor 52 schepen met 142,937
ton.
ENGELAND CHARTERT NOORSCHE
SCHEPEN
Voor steenkoolvervoer naar Frankrijk
Naar vernomen wordt, is een regeling tot
stand gekomen, krachtens welke Engeland
50 Noorsche schepen op commercieele basis
De schepen zullen grootendeels
chartert.
worden gebruikt voor het vervoer van Britsche
steenkool naar Frankrijk.

MOGEN DEENSCHE SCHEPEN NIET MEER
ALLEEN UIT?
Kopenhagen
Naar uit
verluidt, zal binnen
eenige dagen een besluit van het Deensche
ministerie van Handel en Scheepvaart worden
openbaar gemaakt, waarbij verboden zal worden zonder begeleiding zee te kiezen. Derhalve zal voortaan een Deensch schip slechts
tezamen met een of meer neutrale schepen
de Noordzee bevaren.
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gemaakt van enkele steunpunten. Achthonderd
Russen zijn gesneuveld, 160 gevangen genomen.
Vier stukken geschut, vijftien mitrailleurs en
vele andere wapens werden buitgemaakt.
Te Aittojoki zijn Russische afdeelingen, die
poogden een omtrekkende beweging te maken,
teruggedreven, de Russen lieten 450 dooden
achter.
Zondag hebben Sovjet-Russische vliegtuigen
aanvallen gedaan op Kotka, Lovisa, Hangö,
Roema en op plaatsen in Noord-Finland. Te
Hyrynsalmi en Kummoniemi zijn branden ont-

staan.

De Finsche luchtmacht heeft verkenningsvluchten uitgevoerd en heeft troepenconcentraties van de Russen gebombardeerd. Op 28
Januari hebben de Russen twee vliegtuigen en
een kabelballon verloren.
Het Russische legerbericht
Volgens het Russische legerbericht van
Maandagavond heeft zich aan het front niets
bijzonders voorgedaan.

Zeven Finsche vliegtuigen werden neergehaald.
LUCHTALARM TE HELSINKI
Gisteren is vier keer luchtalarm gemaakt te
Helsinki. Incidenten deden zich evenwel niet
voor. Vier Russische toestellen hebben gevlogen boven de plaats waar zich thans de
meeste buitenlandsche legaties bevinden, op
20 km afstand yan Helsinki. Het personeel van
de Fransche legatie kon duidelijk de herkenningsteekenen zien. Nabij de stad werd een
vliegtuig met 3 Russische officieren neergeschoten.

De Russische aanval op Finland

DE RUSSISCHE LUCHT-TERREUR
DE KRIJGSVERRICHTINGEN
Officieel wordt uit Helsinki gemeld, dat de
Sovjet-Russische luchtmacht in den loop van
Uit het Finsche legerbericht
den dag opnieuw bijzonder actief is opgereden
Het Finsche legerbericht meldt, dat Zondag tegen de Finsche bevolking. Deze activiteit is
ten Noordoosten van het Ladogameer fel is geoverigens den Russen vry duur te staan gestreden. Alle aanvallen van de Russen werden komen, aangezien volgens sommige berichten
afgeslagen en de Finnen hebben zich meester twaalf vliegtuigen, waarvan de plaats van
neer„Kijk dan", zei ze, „dat is ie! Dat is de man,
dien u hebben moet. Waar wacht u nu op? Laat
hem er nu niet vandoor gaan!"
Door haar buitengewone opwinding werd haar
stem schril en doordringend, zoo doordringend,
dat zelfs het gesloten raam geen beletsel was.
De man buiten werd opmerkzaam.
Saxon Marsh draaide zich om en zijn oogen
bleven een oogenblik op het tooneeltje aan het
venster gevestigd, het gesticuleerende meisje en
achter haar de inspecteur in uniform.
Nu behoefde Winn niet meer aan Ruth te twijfelen. Hij zag de uitdrukking op het magere gezicht van den man, hij zag zijn skeletachtig
voorkomen een oogenblik verstarren van schrik
en het volgende moment had hij den dokter de
hand gedrukt, was hij in den wagen gesprongen
en had hij een paar woorden tegen den chauffeur gezegd, die hem direct gehoorzaamde.
De dokter stond beteuterd te kijken. Hij begreep er niets van, dat het gesprek zoo plotseling beëindigd werd.
„Nu is hij weg!" Ruth Dartle stak haar gevoelens niet onder stoelen of banken. „U hebt
hem laten ontsnappen! Ik dacht nog wel, dat
jullie politiemannen zoo gauw besloten waren.
U heb hem gewoon laten vertrekken. Dat is de
man, dat verzeker ik u. Ik zweer het
ik wil
er een eed op doen."
Ze was een zenuwtoeval nabij en de inspecteur pakte haar bij haar pols.
„Je moet nu kalm zijn," zei hij ruw. „Je hebt
je plicht gedaan, en heel goed ook en ik zal je
later nog noodig hebben. Maar houd nu om
vredeswil je mond".
„Nou, maar ik moet je zeggen," begon ze
maar toen ze de ingehouden opgewondenheid
zijn oogen zag, hield ze plotseling op en
keek
hem met vragende oogen aan. Inspecteur Winn
haalde het visitekaartje, dat Saxon Marsh hem
gegeven had uit zijn zak. HU streek er met ziin
vingers overheen. Naam en adres
stonden er op
en Winn zuchtte. Het kon nog wel een truc zijn
as het adres zorgvuldig over. Toen nam
hn Ruthh stevig bij den arm, bracht haar rechtstreeks buiten het gebouw en nam haar mee de
straat over naar de dichtstbij zijnde telefooncel.
Terwyl de inspecteur
aan het spreken was,
moest zy geruimen tijd blijven wachten, maar
toen hu klaar was, bemerkte zij, dat hij buiten-
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gewoon in zijn schik was. Hij ging zelfs zoover,
dat hij een pak chocolade voor haar kocht, als
belooning voor haar hulp.

HOOFDSTUK XVIII
Het tweetal zet er spoed achter
„O lieve, wat heb jij lang geslapen. Hoe voel

je je nu?"
Marguérite Ferney zat aan het voeteneinde van
Judy's bed en zag er in haar lange blauwe japon,
die haar mooie blonde haar nog beter uit deed
komen, werkelijk allerliefst uit.
Webb stond achter haar, met zijn handen in
zijn zakken en met zijn gewone opgewekte uitdrukking op het gezicht, een uitdrukking, die
zeker vertrouwen zou hebben gewekt, indien er
niet een zekere begeerigheid uit zijn half dichtgeknepen oogen had gestraald.
Judy lag op het bed en staarde naar de
zoldering.
„Ik begrijp er niets van", zei ze. „Ik voel mij
doodmoe, 't Is al erg laat, niet waar?"
„De lunch is al voorbij", zei Marguérite, haar
toelachende. Nu zij iets te doen had, was al haar
zenuwachtigheid als het ware van haar afgevallen en zij zag er weer kalm en net als anders
uit.
Judy was ln de war. „Het Is vreemd", zei ze,
„erg raar zelfs. Ik heb m(j nog nooit zoo gevoeld.
Wat vreeselijk van mij, hè Marguérite, om in
jouw huis te komen en dan maar dadelijk ziek
te worden. Het lijkt wel een —", ze lachte
droevig, „
een straf, omdat ik ermee gespot
heb, niet waar?"
„O, maar kind, je bent niet ziek. Maak je maar
niet bezorgd hoor", stelde Marguérite gerust.
„Daarom heb ik Carlton juist meegebracht. Hij
speelt wel eens meer voor dokter en ik dacht,
dat hij wel eens jaar je kon kijken."
Carlton Webb slenterde op het bed toe en
pakte de hand van het meisje. Hij voelde haar
pols even, raakte even haar vc orhoofd aan en
keek eens in haar ooi-en.
„O, neen, hoor," zei hij. „Er mankeert niets
aan. Het is alleen door de spanning. Niets om
bezorgd over te zijn. U moet juist de dingen een
be 'je lich'-r opnemen".
(Wordt vervolgd)
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DE VERLIEZEN DER RUSSEN
Zweedsche deskundigen ramen de verliezen
gevan de Russen op 80,000 man aan dooden en
wonden, hierbij inbegrepen zij, die zijn omgeledematen
komen door de koude of die bevroren
hebben. Bovendien zouden sommige commando's reeds drie keer een wijziging hebben
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OEKRAINSCHE VRIJWILLIGERS IN

de
13 September, zoo vertelde
daar ongewerden
kwam,
Polen
(mannen en
veer 13 000 volks-Duitschers zijn in geheime
vrouwen vermist. Daarvan als lijken terug7000 mannen
graven
gevonden. Van deze 7000 zün weder 5600

FINSCH LEGER?
Naar van Oekrainsche zijde wordt medegedeeld, is de voorzitter van het 'nationale
Oekrainsche comité en oud-minister van Buitenlandsche Zaken der regeering-Petljoera, prof.
Szulgyn, te Helsinki aangekomen voor het organiseeren van een legerafdeeling van Oekrainsche vrijwiiJigers, die bij het Finsche leger zal
worden ingedeeld.
Szulgyn heeft een oproep gericht tot de
Oekrainsche soldaten, die deel uitmaken van
het Sovjet-leger en hen aangespoord, niet tegen
Finland te vechten.
TOEKOMST-GELD EN MOORDPROPAGANDA
De z.g. regeering Kuusinen heeft, naar het
blad Nya Dagligt Allehanda bericht, schatkistbiljetten uitgegeven, welke betaalbaar zullen
zijn, wanneer zy het bestuur over Finland zal
hebben aanvaard. Met deze biljetten hebben de
Russische troepen tot nu toe het vee, dat zij by
de Finsche boeren gevorderd hebben, betaald.
De Russen verspreiden drie soorten pamfletten in Finland. In een er van sporen de zoogenaamde Finsche gevangenen hun kameraden
aan, over te loopen naar de Russen. Andere
hebben betrekking op de overeenkomsten tusschen Kuusinen en het Kremlin. Het derde
pamflet wekt de Finnen op hun officieren te
vermoorden, op de eerste plaats den „opperbeul", maarschalk Mannerheim.
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de gevangekrachtig worden ingegrepen, want
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den en zoo was het land vol bij, waarin 100
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bij
weder opgespoord worden en velen pleegden
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functioneeren
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arrestatie
hun
echter weder in alle steden van belarg de
rechtbanken.
Priesters, zoo verklaarde de heer Greiser,
ondervinden niet den minsten last, als zij zich
maar niet met politiek bemoeien. Slechts één
priester is bij Greiser's weten ter dood veroorjeld en geëxecuteerd, te weten de dcm-vicaris
van Gnesen, die de bevolking tot verzet tegen
de Duitsche troepen had aangespoord.
De Polen die uit de Warthe-gouw naar het
aldus de
gouvernement-generaal verhuizen,
gouwleider, doen dat uit eigen beweging. Er
zijn een groot aantal Polen, die juist naar
Duitschland wenschen te gaan, ten einde daar
als landarbeiders werk te zoeken. Deze trek
naar het Westen wordt echter niet geanimeerd,
omdat men in de Warthe-gouw ook landarbeiders noodig heeft.
In de Warthe-gouw worden in het geheel
ongeveer 62,000 Duitsche landverhuizers uit de
Oostzee-staten en 70,000 uit Wolhynië ondergebracht.
Onder laatstgenoemden zijn circa
15,000 tot 20,000 boeren.

BELGISCHE HULP VOOR FINLAND
De gistermiddag te Brussel bijeengekomen
ministerraad heeft besloten, den minister van
Buitenlandsche Zaken te machtigen, een aanvuJJend crediet voor te stellen van 2 millioen
francs, ten einde, het Roode Kruis een subsidie te
verleenen ten behoeve'van Finland.
ONLUSTEN TE MOSKOU EN LENINGRAD?
Volgens mededeelingen van Sovjet-Russische krijgsgevangenen zouden den laatsten
tijd herhaaldelijk ongeregeldheden zijn voorgekomen te Moskou en Leningrad. Talrijke
hoogere officieren zouden zijn doodgeschoten.
Ook verklaarden de krijgsgevangenen, dat de
menschen het koud hebben. Zü willen eten
en kleeding' en geen oorlog.
Het is moeilijk na te gaan, in hoeverre deze
verklaringen van krijgsgevangenen waar zün,
want klaarblijkelük willen zü de Finnen in
het gevlei komen. In Finsche kringen merkt
men echter op, dat de krijgsgevangenen jonge
lieden zyn, uit de omgeving van Leningrad
afkomstig, die duidelijk antwoord geven op
andere vragen, zoodat het mogelyk is, dat
hun verklaringen juist zijn.

Het vermogen van den Poolschen staat
Op 15 Januari is, gelijk bekend, het geheele
vermogen van den voormaligen staat Polen
verbeurd verklaard. Voor 20 Februari moeten
nu alle juridische en natuurlüke personen, die op
een of andere manier aandeel aan het Poolsche
staatsvermogen hebben, daarvan mededeeling
doen. Dit geldt alleen voor Duitschland en
Oostenrük. Voor het nieuwe Duitsche Oosten en
het protectoraat Bohemen-Moravië komen nog

ondergaan.

gouwleider,°n

ongeveer

.

afzonderlyke bepalingen.

NIEUWRAPPORT OVER POLEN
Paus Pius XII heeft, naar Havas meldt, een
nieuw rapport ontvangen over den religieuzen
toestand in de provincies van het bezette Polen
en over den druk op de bevolking.
In het document wordt voorts gesproken over
een plan tot verplaatsing van de burgerlijke bevolking naar andere gebiedsdeelen in het binnenJand
een plan, dat reeds op uitgebreide
schaal wordt toegepast, zoodat de ethnische
situatie van een groot deel van West-Polen binnenkort geheel gewüzigd zal zün.
't Rapport eindigt met een verzoek, doeltreffende stappen te nemen, opdat aan de vervolging, waaronder de R.-K. kerk volgens dit rapgebukt gaat en aan de „uitroeiing van het
port
ZWEDEN BEVREESD VOOR EPIDEMIEËN
Poolsche volk" een einde kome. Het rapport
De chef van den Zweedschen Openbaren doet tevens beroep op het internationale Roode
Geneeskundigen Dienst, dr. Herrlin, heeft aan Kruis te Genève en op de liefdadigheid, opdat
United Press medegedeeld, dat de autoriteiten de lüdende Poolsche bevolking eenige verlichin Zweden in geheel het land een campagne ting ontvange.
zullen gaan voeren voor kostelooze inenting
POLEN ACHT ZICH NIET VERLOREN
tegen pokken- en cholera-epidemieën, die, naar
Verklaringen van President Racziewicz
men vreest, wel eens het gevolg zouden kunnen
zün van het feit, dat duizenden gesneuvelde
Racziewicz, de President van de Poolsche
soldaten onbegraven op de Finsche slagvelden regeering, heeft
tegenover den correspondent
blijven liggen. Vooal de aanstaande lente van de Daily Telegraph
bü het Poolsche leger
acht men hiervoor een gevaarlijken tyd.
ln Frankryk een verklaring afgelegd, waarin hij
o. m. zijn geloof aan de practische mogelijkheid
Van het Westelijk front
van een wederopstanding van zijn vaderland bevestigde.
LUCHTMACHT- EN ARTILLERIE-ACTIE
Op een vraag, wat er volgens hem zou gebeuHet Fransche legerbericht van gisteravond ren, nadat Duitschland zou zijn overwonnen, antluidde: Een zekere activiteit van luchtmacht woordde de President: „De Duitschers zullen in
en artillerie.
hun eigen land te veel te doen krijgen, om zich
ook nog op vreemden grond staande te kunnen
DE BRITSCHE OORLOGSINDUSTRIE
houden. De ineenstorting van Duitschland zal
De Fransche oorlogscorrespondenten bü het voor de Sovjet-Unie eveneens
nederlaag beBritsche leger, die zich op het oogenblik in teekenen; wanneer wij eenmaal de
ln het thans door
Engeland bevinden, zyn gisteren ontvangen door Duitschland
bezette gebied vasten voet hebben
Leshe Burgin, den Engelschen minister voor de kunnen krügen, zullen
wü er ook in slagen, het
Ooriogsleveranties. Deze gaf een uiteenzetting
door Sovjet-Rusland veroverde gebied terug te
van wat door Engeland tot stand is gebracht op winnen."
het gebied der oorlogsindustrieën, een reusONGEREGELDHEDEN TE LEMBERG?
achtige krachtsinspanning, die drie of zelfs
vier
maal zoo groot moet zijn als die van den voriNaar uit Cernauti (in Roemenië) vernomen
gen oorlog. Burgin wees op de volmaakte samenwordt, hebben zich op Zondag 20 Januari te
werking, die verwezenlijkt is tusschen
zün dien- Lemberg ernstige ongeregeldheden voorgedaan,
sten en die van minister d'Autry, zoowel ten ter gelegenheid van
godsdienstplechtigheden, die
aanzien van de wetenschappelyke en technische in de kathedraal zouden
worden gehouden in
inlichtingen ais van uitwisseling van
materiaal
met de herdenking van den 2lsten veren grondstoffen. Hij bevestigde, dat de oorlogs- verband
jaardag der onafhankelüksheidsverklarlng der
producties geïntensifieerd moeten
worden. BinOekraïne, welke elk jaar door de Oekrainsche benenkort zal een millioen vrouwen in dienst gevolking wordt gevierd. In den ochtend stroomde
steld kunnen worden.
een groote menigte naar de in het centrum der
DE HERDENKING VAN 30 JANUARI 1933
stad gelegen kathedraal. Russische politieagenten, die meenden, met een politieke beDe Duitsche bladen publiceeren tal van
artikete doen te hebben, verspreidden de
len naar aanleiding van den zevenden terugkeer tooging
van den 30sten Januari, den dag waarop Hitler menigte. Er ontstond een straatgevecht, waarbij
in 1933 Rijkskanselier werd, welke dag overigens van vuurwapenen gebruik werd gemaakt en
verscheidene personen werden gewond. Velen
niet, zooals tot dusver het geval was, wordt gevierd. De illustraties in de couranten hebben werden gearresteerd
naar de Berlijnsche correspondent der N. R Ct'
DE „ROODE DEKEN" AAN 'T WOORD
meldt, vooral betrekking op de historische dagen
8
Een merkwaardig betoog
van het jaar 1939.
Hewlett Johnson, deken van Canterbury, de
TOL-UNIE DUITSCHLAND-PROTECTORAAT „roode deken"
genaamd wegens zyn Russische
De Duitsche regeering heeft den regeeringen sympathieën, welken bü den eersten den
der Balkanlanden er van in kennis gesteld, dat besten keer dat hij in het openbaar het woord
in Maart of April het protectoraat Bohemen en voerde na het begin van den oorlog met FinMoravië ingelüfd zal worden ln het Duitsche land tot uiting kwamen, heeft voor de toen
douanesysteem. Alle handelsaccoorden, gesloten door hem gebezigde uitdrukkingen
zyn vermet het vroegere Tsjechoslowakije en tot dusontschuldigingen aangeboden. Zaterdag heeft
verre van kracht gebleven, zullen na 1 April onergadering* die door de vereeniging
geldig zijn. De Duitsche regeering noodigt de n£j?|
d
vprtrioo
TTVan Heden" was georganiseerd,
Balkanlanden uit deel te nemen aan de bespreJ' et spijt mi->* dat Rusland Finland
I.
kingen voor het op een nieuwen grondslag stelIk "u wenschen, dat dit
len van hun economische betrekkingen met het niet prTg^
S ' Volgei^
m«n meeninS Seprotectoraat.
Hp
T "
JC "Unie
over de geheele wereld
DE OORLOG EN DE HUWELIJKEN
0m haar grenzen
te ympatJlieën
Het aantal huwelijken ln Duitschland is in
o kunnen laten, zooals vroeger.
USland en D«itschland tegenover
de maanden October tot December sterk geWij beliJden den
stegen. De 56 groote steden, zonder Weenen, Christelyken
godsdienst,
maar in Rusland
Graz en Linz, melden 100,181 huwelijken, brengt men hem
in toepassing. Geen enkele
tegenover 61,237 in dezelfde periode in
1938.
Met Weenen, Graz en Linz inbegrepen werde groote steden te "-amer 112,189
Huwelyken geregistreerd.
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van den onderstaatssecretaris
Berg»
generaals Soddu Monti, Amoroso en
die
hem
-"
kolonel Fortunato ontvangen
den aa
hebben uitgebracht over den
de
S-*nze"
leg der verdedigingswerken aan
verdediging tegen
de voorbereiding van de
Voorts heeft
versterK mg
richtlijnen gegeven voor een verdere
een
behalve
der nationale verdediging, welke
uit cc
zal
bestaan
uitbreiding der bewapening
oproeping van personeel der
oefe
troepen voor oefeningen. Het tüdvak der
ningen zal later worden vastgesteld.
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ITALIAANSCHE VOORZORGEN
leiders
Mussolini confereert met de militaire
Mussolini heeft gisteren in tegenwoorjua
van Oorlog

de, Duce^meuwe

fuchtaanvallen.

h^yMverdedigings

TURKIJE EN

BULGARIJE

naar Sofia
Turksche
Uit Ankara wordt gemeld, dat de
baradjogioe
Zaken,
minister van Buitenlandsche
morgen naar Belgrado zal vertrekken en Donbuiderdag te Sofia aankomen, waar hij met den
zaï
gaarschen minister-president een onderhoud
hebben.
PRINS BERTIL VAN ZWEDEN
BIJ ROOSEVELT
dollar
Zweden wil een crediet van 25 millioen
Prins Bertil van Zweden, de leider der
VerZweedsche economische delegatie in de leden
overige
de
Staten,
is tezamen met
eenigde
op een
der missie door Roosevelt uitgenoodigd comweigerde
prins
tea in het Witte Huis. De
mentaar te leveren op het doel van zijn missie.
Zweden heeft zich in verbinding gesteld met
crede bank voor in- en uitvoer, teneinde een
nemen.
op
te
diet van 25 millioen dollar
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Maandag 29
5e klasse. 5e trekking.
PRÜZEN VAN 1 70.

Saradjogloe

ZUID-AFRIKA

Rassen-eenheidsfront
Onder bescherming van de Vereenigde partij
(de partij van Smuts) is een nieuwe organisatie
in het leven geroepen, de R. E. G. (Rasseneenheidsgroep), welke ten doel heeft een goede
gezindheid tusschen Engelsch- en Afrikaanschsprekenden te bevorderen en om de blanken
die sympathiek tegenover de Vereenigde partij
staan, met elkaar in verbinding te brengen
en nationale aangelegenheden te bespreken.

Winter 1940
DE

VERKEERSMOEILIJKHEDEN
IN ENGELAND

Reuter meldt uit Londen, dat de chaos in
het verkeer per as en rail in Groot-Brittannië
tengevolge van het strenge winterweer gisteravond nog voortduurde. Sinds menschenheugenis is er niet zulk een desorganisatie in
het verkeer voorgekomen. Honderden reizigers, die het weekeinde in treinen hebben
doorgebracht, waren nog steeds niet op hun
bestemming aangekomen. Zij vertoefden in de
stations en restaurants. De spoorwegdiensten
naar en van Schotland en Noord-lerland waren
volkomen stopgezet. In sommige gevallen zijn
levensmiddelen gezonden naar passagiers, die
in vastgeloopen treinen zaten en niet weg
konden. Onder de honderden, die vertraging
hebben, bevond zich een aantal op den voorgrond tredende personen, o. m. de Finsche
gezant, Gripenberg en zijn vouw, die Zondagavond uit Londen naar Glasgow vertrokken
waren en die nog steeds niet verder waren
gekomen dan Carlisle.
Uit nadere berichten blijkt, dat men vooral
op het platteland terug heeft moeten grijpen
tot vervoermiddelen, die reeds geruimen tijd
afgeschaft waren. Er was geen sprake van,
dat een enkele doktersauto tagen de sneeuwmassa's op kon, waarop vele geneesheeren hun
rijpaarden van stal hebben gehaald om hun
patiënten te bezoeken.
De „Flying Scotsman" is met twaalf uur vertraging te Londen aangekomen en vele doorgaande treinen hebben onderweg moeten
stoppen, zoodat de reizigers op de tusschenstations of in wachtkamers den nacht hebben
moeten doorbrengen.
Heel erg was het in Lancashire en in Schotland. Glasgow miste iedere verbinding met
het Zuiden en te Preston stond op een perron,
vanwaar dagelijks 140 treinen vertrekken, de
sneltrein naar Birmingham, die Zondagmiddag
een uur had moeten vertrekken, Maandagavond
zes uur nog op dezelfde plaats. Ook de electrische treinen in het Zuiden konden geen
dienst doen, maar hier is men er in geslaagd
eenige stoomtreinen in te lasschen.
De minister van Voedselvoorziening heeft
de bevolking geraden zich in het onvermijdelijke te schikken en verzekerd, dat de aanvoer
van melk heden verzekerd was. Al het
reserve-personeel der spoorwegen en eenige
honderden losse wegwerkers zijn twaalf uur
in de weer geweest om de spoorbanen vrij te
maken. Er is tijdelijk schaarschtè aan runden varkensvleesch.
SPOORWEGVERBINDINGEN IN GRIEKENLAND GESTOORD
Naar de meening der spoorwegdirectie zal
het herstel van de normale en volledige verbindingen tusschen Athene en Saloniki een
tiental dagen kosten, aangezien de spoorweg
beschadigd is door de overstrooming tusschen
de stations Gravia en Lianokladi. In dien
tusschentijd worden de reizigers tusschen deze
twee stations met autobussen vervoerd.
KORTE BERICHTEN
Naar vernomen wordt, heeft de Belgische regeering besloten, binnenkort alle reserve-officieren,
die vader zijn van zes kinderen, te demobiliseeren.
Door het slecht functionneeren van een
wissel is op het station van Luttre (België)
een personentrein tegen eenige stilstaande
wagons opgereden. Vijften reizigers werden
gewond, de materieele schade is aanzienlijk.
Een meisje, dat bij de Britsche luchtmacht
Frankrijk diende, Julia Myles, is onder be"»
schuldiging van desertie gearresteerd en onder
geleide naar Engeland
gebracht.
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r& ---uden
verricht,

Tn een der zalen Schaaf te Leeuwarden
gehouden««*
v»n
gisteravond de jaarvergadering
van d
Leeuwarden-Huizum
afdeeling
de
Friesche Vereeniging voor Luehtbeschermin'g,
van den heer L
onder voorzUterschap
er aan herinnerde, dat
openingswoord
die in zijn
afdeeling
de
1938
ln Januari
aan het eind van dat
met een 16-tal leden, dat ongeveer 400
tot
aangegroeid
Zond*
jaar was
te willen 1„
on het jaarverslag vooruit
zeide spreker, dat het ledental nu de 1800 heeft
V\i--i>i'p i W t
orgaan „Luchtgevaar"
Ten opzichte van het
het orgaan slechts
dat
voortaan
zeide spreker,
men
1 contriontvangen kan worden, Indien
butie betaalt.
Spreker heette vervolgens welkom den eerevoorzitter, jhr. mr. J. M. van Beijma burgegelegenheid stelde een
meester, dien hü in de
tot de aanwezigen te
aanmoediging
woord van
spreken.

HOFM^

9

werd."Plicht

’

Toespraak burgemeester
Spreker begon met te memoreeren

het ver-

scheiden van het hoofd van den Luchtbeschermingsdienst, kolonel b. d. Hajenlus, waarna hy
3289 6679
3364 6707
mededeelde, dat het nieuw benoemde hoofd, de
3382 671
heer Jonckheer van Haarlem, verhinderd wa»
3625-6774
aanwezig te zijn.
5736 6820
Is het nu nog noodig een woord tot opwek3957 6870
18768
13184
15937
king te spreken? Spreker meende van wel,
4076 6963 10033
omdat wij allen kans loopen te verslappen op
NIETEN.
dit terrein. Wü behoeven maar te denken aaa
19101
9807
16459
12732
den dag van morgen (Elfstedentocht).
1005 4054 7025
30
wat de toekomst voor
1042 4065 7070 9851 12798 16534 19
Wü weten echter niet
1057 4066 7088 9872 12800 16553 19154
verborgen houdt. Eenige malen reeds hebons
12937 16570 19202
1094 4070 7132 9874
ben wü gezien, dat de verloven werden Inge1121 4071 7196 9892 12997 16579 19247
trokken,
of niet meer verleend.
16584
13031
19266
1147 4087 7222 9922
16616
19289
Hoe is nu de toestand op het oogenblik? Dt
1163 4095 7242 9990 13093
19341
10160
13137
16661
staat
7393
van oorlog Is in ons land afgekondigd, dat
4104
1183
19418
beteekent, dat nu het militair gezag kan
1185 4172 7435 10169 13167 16715 19428
1229 4181 7438 10234 13182 16724
den, in overleg met het burgerlek gezag. Krijgen
1236 4203 7476 10301 13230 16731 19452
wij echter den staat van beleg, dan behoeft er
1268 4213 7477 10314 13253 16804 19488
geen raadpleging meer plaats te hebben. De
1288 4234 7521 10318 13263 16817 19496
autoriteit heeft dan het hoogste gezag
16833
19605
militaire
13303
1357 4238 7528 10323
19630
13344
16858
en ten aanzien van do luchtbescherming heeft
1403 4246 7535 10342
1405 4253 7546 10373 13388 16671 19740
men dan te doen, wat wordt bevolen. In vele
1418 4336 7559 10412 13480 16885 19844
gevallen zal het militaire gezag wel hetzelfde
1424 4399 7598 10426 13510 16926 19852
doen als tot nu toe de burgerlüke macht heeft
1440 4422 7641 10499 13530 16933 19966
gedaan, maar op verzoek van den territorialen
19975
1508 4516 7670 10503 13539 16951
bevelhebber wil spreker nog eens de te nemen
1533 4517 7686 10536 13548 16982 20012
maatregelen releveeren. Indien het ernst wordt,
1711 4519 7715 10546 13569 16987 20036
1716 4554 7717 10550 13634 17064 20058
zal de straatverlichting niet branden, terwül het
1756 4636 7726 10595 13710 17112 20070
verkeer ook een geheel ander aspect zal hebben.
1819 4787 7790 10627 13740 17119 20118
Nu 'moeten wü van den anderen kant ons dien
1887 4792 7795 10641 13811 17144 20183
toestand ook niet te zwart denken. We moeten
7816
13829
17153
20199
1891 4800
10655
de gevaren niet kleiner, maar ook niet grooter
1892 4830 7817 10681 13856 17201 20200
zien. Ziet men het gevaar te groot, dan zal dat
1919 5003 784 S 10737 13864 17206 20202
1959 5021 7868 10738 13909 17225 2021 J wellicht eenig geld gekost hebben, maar meer
1972 5049 7888 10746 13936 17244 20223
zal er niet verloren zijn. Ziet men het gevaar te
2017 5082 7922 10757 13974 17245 20231
dan zal men plotseling voor het feit
klein,
2065 5086 7933 10804 13978 17359 20250
maatregelen genomen moeten worden.
staan,
dat
2084 5104 7942 10821 13979 17382 20252
Men zal naar de telefoon willen grüpen, maar,
2124 5187 7946 10871 14008 17431 20254
zoo zeide spreker, gehoor zal men niet Knijen,
2145 5222 7973 10884 14009 17474 20314
2214 5270 7983 10885 14013 17482 20356
omdat de militairen alle lijnen bezet hebt*».
2231 5272 8048 10899 14019 17489 20364
Spreker ging vervolgens eenige wettelijk»»
2321 5330 8098 10911 14102 17490 20491
na, zooals het recht tot inbeslagmaatregelen
2324 5349 8121 10960 14108 17508 20573
name en de gedragsregels, waarna hü naging
2330 5374 8177 10966 14164 17538 20721
wat gedaan moet worden om een goede ver2353 5416 8178 10988 14192 17558 20740
duistering te krügen. Men moet n.l. tenminste
2356 5499 8183 11000 14207 17579 20747
één kamer, de keuken en de slaapkamers ver2384 5565 8191 11171 14246 17585 20772
2402 5574 8214 11173 14266 17587 20786
duisteren, want het beteekent op den duur een
2414 5623 8275 11203 14369 17608 20795
achteruitgang als men dag ln, dag uit
moreelen
2450 5659 8292 11212 14392 17616 20812
vertoeft
licht van minder gehalte.
bü
2461 5755 8351 11218 14424 17632 20827
Tot de aanwezige leden zeide spreker: kükt
2527 5790 8377 11230 14434 17633 20828
nu thuis uw genomen maatregelen eens na,
2599 5862 8397 11237 14459 17661 20831
opdat u straks niet voor onaangename verrassin2612 5878 8407 11246 14521 17668 20895
2716 5879 8526 11265 14591 17748 20925
gen komt te staan. Het heeft nu reeds tweemaal
2721 5926 8529 11284 14600 17772 20940
gespannen en belde malen heeft spreker een
2766 5928 8550 11346 14644 17816 20947
telegram van den betrokken minister gekregen:
2767 5939 8583 11364 14672 17823 20948
geef onmiddellijk order tot verduistering Indien
2800 5982 8602 11470 14693 17830 20973
de militairen dit eischen.
2817 5986 8603 11474 14735 17860 20984
2824 6035 8634 11488 14782 17870 20996
Vervolgens wees spreker op het brandgevaar.
2842 6036 8642 11537 14830 17871 21042
De
brandweer zal niet blusschen, tenzü de par2844 6076 8645 11549 14851 17904 21071
ticulier gedaan heeft wat hü kon.
2851 6106 8655 11554 14877 17907 21089
Ook drong spreker aan op het aanschaffen van
2862 6110 8722 11564 14985 17960 21110
de voorgeschreven voorwerpen om brand2897 6118 8774 11605 15004 17965 21123
2920 6155 8790 11628 15013 18009 21141
bommen enz. te bestrijden, waarna hü weei op
2927 6159 8813 11629 15015 18034 21162
de schuilgelegenheden. In vele plaatsen treft
2959 6175 8837 11661 15059 18035 21169
men ze aan en ze zün bestemd voor het op straat
3006 6192 8858 11673 15062 18039 21176
publiek. In onze gemeente is beverkeerend
3055 6194 8884 11722 15073 18073 21226
geen schuilgelegenheden te bouwen,
sloten
3109 6242 8930 11772 15122 18086 21266
omdat, volgens spreker, het gevaar hier minder
3135 6247 8935 11778 15138 18107 21275
is dan in de vesting Holland en men hier
3170 6251 9066 11877 15167 18143 21312
spoediger thuis kan komen, dan in de groote
3192 6310 9076 11895 15179 18155 21358
3249 6325 9078 11900 15274 18168 21376
steden. De meening in den raad was, dat ieder
3342 6355 9148 11918 15279 18169 21383
voor zich in eigen huis met eenigen goeden wil
3390 6424 9162 11955 15306 18194 21401
wel beschermende maatregelen kan nemen, waar
3392 6469 9172 11960 15327 18232 21461
nog
bükomt dat decentralisatie op dit gebied de
3393 6499 9190 11985 15366 18264 21473
voorkeur verdient.
3400 6500 9195 12037 15388 18272 21502
Ook adviseerde spreker de noodige verband3412 6535 9209 12039 15407 18278 21509
3486 6548 9265 12051 15450 18316 21523
middelen in huis te nemen en die zelfbescner3491 6588 9299 12102 15475 18355 21547
mingsmaatregelen te nemen, die nu nog genomen
3493 6592 9305 12106 15492
3256 664

-5e klasse. 6e trekking. Dinsdag 30 Januari
Nos. 2495 10289 21940 / 1000. Nos. 2355
2361
5031 15401 16813 ’4OO. Nos. 8827
11031 16400
Tüdens hun verbluf te Parijs heeft een aantal 18593 200. Nos. 11820 12327 12336 14646 1649";
Portugeesche journalisten
een bezoek gebracht 19785 ’lOO.
aan de vroegere Koningin-Moeder van Portugal,
K-oningm Amelie, in haar
kasteel te Versailles. In
het onderhoud verklaarde de Koningin, groote beDe Russische üsbreker „Sedov" dip ftl?
wondering te hebben
voor Cormona en Salazar, 1
*~~
rondg^
die zoo waardig en met succes Portugal leiden.
de y
„Josef Stalin" zün gisteren
in de hav n van
Moermansk aangekomen.

Zuid-Slavische kringen hebben
dat reserverofficieren en hooge
tera
v°?r den duur der vijandelijkn n
net ZUllen deelnemen aan officieele
«eorganiseerd door de legaties
v»n n„gten'
s
van
oorlogvoerenden.
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Taylor> ben°emd tot speciaal
afcePresident der Vereenigde Staten
hee" gisteren een
t
,ster
Cordell Huil. Vol-jende
maand zal ■ïï
Taylor naar Rome vertrekken.
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1939 9,379,000 heeft be1,357'°00 mlnder dan ln

kunnen

wordrn.

In antwoord op 'n desbetreffende vraag, zeide
spreker, dat men op het oocrnl-lik gasgevat»
vwr de burgerbevolking niet aanneemt. Me"
moet volgens spreker het scherfgevaar primair
zien, daarna het brandgevaar en In de laatste
plaats het gasgevaar.
Naar aanleiding van een opmerking deelde
spreker alg zün groote
vrees mee. dat het personeel van den Luchtbeschermingsdienst
niet
voldoende geoefend zal blijken te zijn. omdat
men niet regelmatig genoeg de oefeningen mee-11133Kt,

Jaarverslagen
DE VOORZITTER sprak hierop een weord
van dank tot den burgemeester, waarna de
secretaris, de heer C. JOLES, zijn jaarverste*

uitbracht.

Hieraan ontleenen wü, dat het aantal betalende leden 1800 bedraagt.
Gememoreerd werd het verschelden van den
eersten secretaris, mr. Veldman en van het hoofd
van den Luchtbeschermingsdienst, kolonel b.d.
Hajenlus.

Blükens het financieel overzicht van den penningmeester, den heer R. SMEDING, bedroegen
de ontvangsten ’2505 en de uitgaven ’2452,
zoodat er ln kas bleef 53.
Rondvraag
Bü de rondvraag drong de heer COHEN aan
op het houden van een oefening
De VOORZITTER zegde toe. deze vraag ter
bestemder plaatse te zullen brengen.
De heer ROORDA vroeg welke maatregelen
genomen kunnen worden tegen
brisantbommen.
Hem werd geantwoord, dat
burgerbevolking
er weinig tegen kan doen. de
De heer TROELSTRA vulde
dit
n
e zeggen* dat de kleine brisantbommen
i
wel zün te
overwinnen. Ook zeide spreker nog,
dat de■uitstraling van de brandbommen
'*#
meevalt zo.d t men die bommen wel tot oP
n fstand kan benaderen.
n v,'
oS
De
VOORZITTER
deelde nog mede dat het
voornemen bestaat binnenkort
op bet Zaailand
ie te houden-waarna hu de ver'

’

a.f» T!

ïï^ysKt"

antwoordt

kreeg ter plaatse aller medewerking
en
slaagde er ln de hand te leggen op een
lndertüd
bü de uitvoering der Zuiderzeewerken gebruikte
opzichterskeet. Deze keet is keurig opnieuw ingericht en gemeubileerd en blükt in een groote
behoefte te voorzien. Zü is geplaatst op een aan
de gemeente behoorend strookje grond, gelegen
aan de oostzüde van het automatenhuisje van den

missie
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Wapen U legen het
van
am Bescherm Uw keel, luchtpijpen en
longen met antiseptische
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VALDA PASTILLES
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Hollandsch» doozen

UIT DE PROVINCIE

NA DEN

ELFSTEDENTOCHT

AFSCHEID NA 40 DIENSTJAREN
Akkrum, 29 Januari. Vanmorgen heeft de
heer Ten Hagen, stationschef alhier, na veertig rust U heerlijk uit bü een lekdienstjaren officieel afscheid genomen van zyn
kachel. U heeft bij
telefoondienst te Ried, welk strookje grond voor ambt en van hen waarmee hü dagelüks ln aan- ker warme
de gemeente weinig waarde meer had Na de raking kwam. Voor deze gelegenheid was door Niermeüer ruime keus en vooral
stichting en inrichting verkreeg het
het personeel één der wachtkamers feestelijk thans zeer billyke pryzen:
„Dorpshuis" en namens de commissie werd thans Ingericht en weldra was dit lokaal geheel bezet
met
"1 h75
door haren voorzitter, den heer S. van Wük ge- met belangstellenden uit de burgerij en het per- Zwart emaille Huishoudkachel
J
kookgelegenheid
vraagd het bedoelde strookje grond aan hem' ln soneel met dames.
*-^
eigendom af te staan. En wel omdat het gebouw
Nadat de heer en mevrouw Ten Hagen waren Flinke Vulkachel, emaille, met
50
zyn tijdelijk karakter heeft verloren en
binnengeleid nam de chef van den spoorwegdienst, kookgelegenheid
voor
vele
J
doeleinden wordt gebruikt.
de heer van Soest, als eerste spreker het woord!
Naar aanleiding van dit verzoek werd door Spreker stelde er prüs op om dit afscheid per- Flinke Vulkachel, onafbrandbaar, X 97 50
J
B. en W. opgemerkt, dat de commissie geen soonlük bü te wonen. Uit het groote aantal aan135 M'
rechtspersoonlükheld bezit en verkoop aan
wezigen had hü reeds begrepen
en
terecht
haar
geheel gletyzer, -C njsd
dus niet mogelijk is. Verkoop aan den heer Van dat de scheidende ambtenaar de genegenheid der Luxe Vulkachel,
180 M' J ""-»«
brandstoffen,
Wük achten B. en W. niet in het belang der com- ingezetenen van zün omgeving had verworven. voor alle
vervolgens
missie, omdat daaruit, b v. by
loopbaan
de
50
schetste
van den Spaar-Haardkachels af
overlüden van Spreker
den heer Van Wyk, allerlei ongewenschte verchef en huldigde hem als voorbeeld van een goed
wikkelingen kunnen voortvloeien.
Het gevaar ambtenaar.
origineele „Frisia" en
Burgemeester van Smlnia voerde het woord Eenige
daarvoor moet In ieder geval veel grooter geacht
worden Indien de grond aan een particulier per- namens de feestcommissie.
„E. M. Jaarsma" Haarden en Vulsoon in eigendom behoor., dan wanneer de geDe heer S. F. Hoekstra sprak als vertegenwoor- kachels voor bijzonder lagen prys.
meente daarvan eigenaresse is. Daarom
diger van V. v. V. en bood den jubilaris een
wordt
dan ook voorgesteld op het verzoek afwüzend te keurige haardkachel aan uit naam van de Friesche Directe plaatsing!
Coöperatieve Exportslachterü, de Zuivelfabriek, M.
beschikken.
Dit schynbaar onschuldige voorstel ontlokte Twynstra's Oliefabrieken, firma C. B. van Woereen uitvoerige discussie en gaf aanleiding tot het den, Schaatsenfabriek firma G. S. Ruiter en de
doen van verschillende afwykende voorstellen. Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer.
De richtingj-stryd kwam zelfs in het geding naar
De heer D. Swierstra voerde het woord namens LEEUWA'fO'-r'.
KELDERS 29-31
aanleiding van een opmerking van
groep plaatsgenooten en overhandigde ten
een
den heer van geschenke
een schilderstuk, een schoorsteender Schaaf, dat het ingediende verzoek een ncvolg is van de door den raad aan de vergunning mantelklok. benevens een gedenkalbum vervaarEINDLES HUISHOUDCURSUS
digd door den letterkundige, de heer S. W.
voor het gebruik van den grond verbonden voorwaarde, dat het gebouw op Zondag gesloten moet Tietema.
Woudsend, 29 Januari. Met een toepasselyk
De heer F. G. Dokter sprak waardeerende woorwoord van pastoor Welsing, had bü de eindles
zyn. Tegen de door dezen spreker veroordeelde
vrijheidsbeperking van andersdenkenden, merkte den als directeur der Friesche Coöperatieve van den éénjarigen landbouwhuishoudcursus van
den A.8.T.8, de uitreiking plaats van de dij-.oma's
de voorzitter op, dnt dit het oude liberale stand- Exportslachterij.
De heer S. Schoppen voerde het woord voor de
punt Is om aan leder de vryheid te laten, die hy
Leerares en leidster van dezen cursus was mej.
Kuks en leeraar de heer de Ruiter van Balk.
zelf wenscht. doch dat het z. i. tot de taak van Nutsbewaarschool.
De heer P. van Woerden sprak namens het Het was voor de mede-genoodigden een recht gede overheid gerekend moet worden bepalingen
omtrent het gebruik van den Zond'g te maken. kaa"--exoortbcdnif der firma C. B. van Woerden zellige avond.
Een voorstel van den heer van der Schaaf tot in- en Zonen.
De diploma's werden met 'n geestig woordje aan
De heei S. de Vri<-s. exportslager, dankte den al de cursisten uitgereikt, n.l. aan: Ginnie Aukes,
trekking van de genoemde voorwaarde, indien tot
Anna Huitema, Anna de Jong, Pietje de Jong,
afwijzing van het verzoek werd besloten, kreeg chef voor diens ideale opvatting van ambtenaarsplicht.
Klinkhamer, Baukje Laagland. Johanna
Dora
onvoldoenden steun om in behandeling te komen.
J3e heer S. Rienstra, directeur der zuivelfabriek, Nagelhout, Froukje Rünja, Tinia Temming, Berber
Een voorstel van den heer Hibma om de beslisde Vries, Luzie de Vries, Wieske de Vries, Renske
sing op het verzoek aan te houden, welk voorstel sprak namens het bestuur dezer coÖDeratie.
De heer T. Dykstra, directeur der schaatsenvan der Wal, Marijke Westerhof en Lena van der
beoogde te onderzoeken of te Ried niet een
rechtspersoonlykheid bezittende vereeniging of fabriek firma G. S. Ruiter, dankte voor de groote Weü.
instelling tot het koopen van het strookje grond welwillendheid op hoogtü-dngen als tegenwoordig
BUURTVEREENIGING
aan dit bedrüf bewezen.
bereid was, werd met 5 tegen 6 stemmen verPepe
g
r
a,
29 Januari. In café Russchen verDe heer Plantine vo «rde ten slotte het woord
worpen. Een voorstel van den heer Andela om
gaderde de Buurivcreeniging Peperga—Blesdüke.
den grond voor 40 cent per M-'. aan van Wijk te nnmens het pprson?el van staMnn en van weg en
werken en ver-orden den vertrekkenden chef Aanwszig waren 29 leden.
verkoopen werd van verschillende kanten onderBü de bestuursverkiezing werd de heer A. de
steund, maar ten slotte door den voorsteller weer m<-t een mooi? e'ectrische lamp.
als secretaris herkozen De inkomsten beLange
Na
hu'dieing
deze
betuied**
de
heer Ten Hag"n.
ingetrokken in de verwachting, dat te Ried wel
droegen ’56.32. de uitgaven ’29.20, saldo ’27.12.
zijn echtgenoote. zün dank
mede
namens
voor'
de
instelling
rechtspersoonlijkheid
een
bezittende
tot
Het bestuur werd gemachtigd mede te werken
medewerking bereid gevonden zal worden. Deze vele waardeerende woorden en de geschenken
aan de op te richten lykwagenvereeniging.
plotselinge intrekking van het voorstel was voor hun aangeboden op dezen dag van scheiden
meerdere leden schijnbaar een verrassing. Het
EENDRACHT ZIJ ONS DOEL
VERTREK VAN DEN HEER W. NUMAN
voorstel van B. en W. werd hierna met 7 tegen 4
Bolsward,
27 Januari De werkliedenverstemmen aangenomen, doch het bleek duidelijk,
Lemmer, 29 Januari. Wat hier in de laatste,
dat in een volgende vcr^ndorint» tot verkoop zal maanden wel gevreesd werd, wordt inderdaad' eeniging EZ.O D. hield haar jaarvergadering in
worden besloten, indien dat aan een rechtsperbewaarheid. De heer W. Numan. hoofd van de het Volksgebouw. De voorzitter, de heer A.
Frankena. sprak er zyn teleurstelling over uit, dat
openbare school voor ULO. zal.
soon kan geschieden.
om gezondheidszoo weinig leden ter verg idering waren opgeredenen, zyn plaats in de school
niet meer komen. Uit het jaarverslag bleek, dat het ledental
Bezoldiging personeel
innemen.
181 bedroeg. Het aantal verzekerden van de
Voor de school beteekent dit een gevoelig verVan het hoofdbestuur van den Alg. Ned.
afdeeling Ziekenhuisverpleging bedraagt 1087.
lies.
Gedurende
jaren
Politiebond was een verzoek ingekomen tot een
de
welke hü aan deze school
van de prysontwikkeling van de eerst noodzake- werkzaam is geweest, is toch wel gebleken welk De financieele toestand van de vereeniging is zeer
Hjke levensbehoeften afhankelüke herziening van een goed onderwyzer hy was. En dat niet alleen; gunstig. Het batig saldo van EZ.O.D. was op
1049.18 en op 31 December
de salarissen van het politiepersoneel, terwijl voor zyn leerlingen was hij ook een vriend, die 1 Januari 1939
batig
1523.15.
Het
slot van de afdeeling Ziekenhen,
ook
na hun schooltijd, nog gaarne eens hielp.
door den centralen raad van de R.K. Standsorganihuisverpleging was op 1 Januari 1939 1647.07 en
Ook in het verenigingsleven,
satie voor den werknemenden middenstand wc-rd
waaruit de heer op 31 December ’2556.86.
verzoent aan de in dienst dezer gemeente zijnde Numan zich reeds had moeten terugtrekken, blyft
Het aantal patiënten, dat verpleegd werd in
intellectueele werknemers een duurtetoeslag of een plaats open. Reeds bijna direct na zyn vestidiverse
ziekenhuizen was 24 met in totaal 278
salarisverhooging te verleenen. Ofschoon, aldus ging alhier werd hy bestuurslid van verschillende
B. en W. niet te ontkennen valt, dat. tengevolge vereenigingen. o. a. van de plaatselüke afdeeling verpleegdagen.
Als bode werd herbenoemd de heer S. Woltvan den Internationalen toestand en de daardoor van „Volksonderwijs", welke vereeniging wel in 't
huizen,
terwül de heeren K Nieuwenhuis en D.
ook voor ons land ontstane zeer bijzondere omzyn
büzonder
liefde heeft en van zijn werkkracht
de Jong respectievelük werden herkozen tot
genoot.
standigheden, de kosten voor noodzakelyk levensonderhoud reeds zyn gestegen en wellicht te
Voor het instituut voor arbeidersontwikkeling secretaris en penningmeester.
Na een geanimeerde discussie over ziekenvervreezen valt, dat de pryzen van verschillende hield de heer Numan meermalen lezingen, meest
pleging
en Ziektewet werd deze vergadering door
boekbesprekingen,
eerste levensbehoeften een verdere styging zullen
welke altyd een goede belangden voorzitter met een goeden wensch voor 1940
ondergaan, wil het ons toch voorkomen, dat de stelling hadden.
ontwikkeling van dit pryspeil nog niet voldoende
Den heer Numan en zyn gezin wenschen we gesloten.
kan worden overzien, om reeds thans daarop een by hun vertrek naar elders nog veel goeds.
WATERSCHAP
herziening van de salarissen te kunnen baseeren.
Rinsumageest,
Ons wil het wenschelyk voorkomen, dat thans op
29 Januari. Hedenmiddag
60-JARIG BESTAAN IJSCLUB
de verzoeken nog geen beslissing wordt genomen,
werd alhier de jaarvergadering gehouden van
Blesse. 29 Januari. De ysclub „Eendracht" ingelanden van het waterschap „de Eewal".
maar dat eerst nog eenigen tijd wordt afgewacht
heeft
naar 60-jarig jubileum op waardige wyze
hoe het verdere verloop van de prijsontwikkeling
In zyn openingswoord herdacht de voorzitter
herdacht.
talrijk publiek had aan de uitde
noodzakelijke
voor
levensbehoeften zal zyn. noodiging Een
het
overleden bestuurslid wylen den heer P. D.
gegeven om getuige van deze de Groot.
De raad vereenigde zich met algemeene stemmen belangrijkegehoor
gebeurtenis
te zün.
met deze zienswyze.
De rekening sloot als volgt: ontvangsten
De voorzitter riep allen een hartelyk welkom ’34,570.17.
uitgaven ’34.513.06, batig saldo ’57 11.
In veiligheid brengen van gelden en archieven toe en deelde mede. dat verschillende schriftelüke
omslag werd bepaald op ’27 per H.A,
De
felicitaties waren binnengekomen, alsmede een
Als
werd herkozen de heer J.
Overeenkomstig het voorstel van B. en W. is
viertal bloemstukken. De voorzitter g3f daarna een Tolsma bestuurslid
te Sijbrandahuis. In de vacature-P de
besloten tot vaststel lm% van een instructie voor overzicht
de ambtenaren in dienst dezer gemeente in tijden oprichting van het vereenigingslcvcn, van de Groot werd benoemd de heer J. Hoekstra te
af.
Hierna kregen nog verschillende Birdaard.
van oorlog, oorlogsgevaar en andere buitenge- sprekers het
woord.
Als leden der financieele commissie werden aanwone omstandigheden, met betrekking tot het in
Door de familie Hart van Groningen werd het gewezen
wed. T. Boersma en de heeren W. v. d.
veiligheid brengen van gelden en archieven.

den'naamvan

’
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Raadsvergadering Franekeradeel
29 Januari

In de gehouden voltallige raadsvergadering
werd o. m. medegedeeld, dat door B. en W. Is benoemd tot tüdelyk handwerkonderwüzeres te
Dongjum mej. A. de Boer te Weidurn, die tevens
als kweekelinge met akte werkzaam zal zyn.
Vergoeding gebruik schoollokalen
aanleiding
van een verzoek van de VrijNaar
zinnig Hervormde Vrouwenvereeniging te Midlum
om verlaging van de thans voor eiken dag van
1-, plus
gebruik verschuldigde vergoeding van
kosten van verlichting en verwarming, voor het
gebruik van een schoollokaal te Midlum, stelden
B. en W. voor de volgende algemeene regeling
vast te stellen omtrent de betaling van vergoeding
voor het gebruiken van lokalen van openbare
lagere scholen: per uur of gedeelte daarvan: 30
cent voor een verlicht en verwarmd lokaal; 25
cent voor een verlicht, maar niet verwarmd lokaal
en 20 cent voor een lokaal zonder verlichting en
verwarming. Dit voorstel is na eenige discussie
met algemeene stemmen aangenomen.
Het voorgestelde tarief werd algemeen zeer
billük geacht, doch de heeren Wierda en Vlietstra
vestigden er de aandacht op, dat de muziekvereeniging te Ried door deze regeling in een belangryk ongunstiger positie komt en bepleitten de
mogelükheid tot het maken van uitzonderingen.

’

Openbare scholen

Zonder discussie of stemming is aangenomen het
Voorstel van B. en W. om wederom te beslissen,
dat de instandhouding van de openbare lagere
scholen te Hitzum, Dongjum en Herbayum wordt
gevorderd ingevolge artikel 19 der Lager Ondervyswet. Het aantal leerlingen dezer scholen
bedraagt minder dan 50 en het is noodzakelyk
daarvoor leder jaar opnieuw de genoemde beslissing te nemen en aan Ged. Staten ter goedkeuring te zenden.
Vergoeding bijzondere scholen
Op de aan de besturen der bijzondere lagere
scholen te Tzum. Hitzum en Achlum over het jaar
1940 toekomende vergoeding uit de gemeentekas
in de exploitatiekosten dezer scholen zyn voorschotten verleend tot bedragen van respectievelyk
’973.70, ’452.97 en ’809.64. Deze voorschotten
zün berekend naar 10.70 per leerling, op welk
bedrag de uitgaven per leerling van de openbare

lagere scholen ook

’

zün

Onderwijsvergoeding

geraamd.

aan andere

gemeenten

Voor leerlingen uit Franekeradeel, die bizondere
lagere scholen in andere gemeenten hebben bezocht, zijn door deze gemeente uitkeeringen verschuldigd in de boven bedoelde exploitatiekosten.
Deze uitkeeringen zyn vastgesteld als volgt: voor
het dienstjaar 1936 op 225.87 en 169.74 aan de
gemeente Franeker en op
554.49 en 11.04 aan
de gemeente Harlingen en voor het dienstjaar 1938
op 158.45 aan de gemeente Franeker.

’

’ ’ ’ ’

Vernieuwing Dongjumertille

—

De toestand van Dongjumertille
aldus B. en
W.
eischt dringend grondige verbetering. Aangezien de weg, waarin deze brug ligt, voorkomt
op het tertiair wegenplan, zal het mogelyk zijn in
de kosten van deze verbetering een bydrage te
ontvangen van 80 pet. Blijkens een door den
gemeente-architect opgemaakt plan is voor deze
verbetering een geheel nieuwe betonbrug geprojecteerd, ongeveer 7 meter ten Zuiden van de
bestaande, met opritten en 230 meter walmuur.
Door het zuidelüker leggen van de brug zal de
bocht in de vaart ter plaatse verruimd kunnen
worden en zullen de op de brug aansluitende weg-

—

gedeelten gunstiger ligging verkrygen ten opzichte van de verder in den weg voorkomende

bochten. De totale kosten van ulvtoering van dit
werk, waarvoor ongeveer 2500 M". grond aangekocht zal moeten worden, zün geraamd op
33,400. Bü toekenning eener bydrage van 80 pet.
zal hiervan 6680 ten laste der gemeente komen.
Dit Is voor de gemeente een zeer belangryke uitgaaf, maar aanvaarding daarvan wordt niet alleen
onvermüdelyk, doch ook verantwoord geacht. Dit
bleek ook de meening van den raad te zyn, die
zonder discussie of stemming besloot tot de uitvoering van dit werk, indien daarvoor 80 pet. der
kosten door Ged. Staten worden beschikbaar ge-

’

’

steld.

Dorpshuis te Ried
Voor ruim een jaar werd door een te Ried gevormde commissie besloten tot de stichting van
een ontspanningslokaal voor werkloozen. De com-

’52

K. A. NIERMEÜER

feestprogramma
verzorgd.
Opgeveerd
werd
„Djahin". Met gespannen aandacht werd
hiernaar geluisterd. Een nastukje volgde, waarom
hartelyk gelachen werd.
Het was reeds 1 uur toen de voorzitter deze
uitstekend geslaagde bijeenkomst sloot met een
woord van dank aan alle medewerkenden.

Verhuur oud-schoolhuis Schalsum
Aangenomen is het voorstel van B. en W. lot
het verhuren van het voormalige schoolhuis te
Schalsum, tegen een huurprys van 156 per jaar,
aan door B. en W. aan te wyzen personen. De
tegenwoordige huurder heeft de huur met 12
Mei a.s. opgezegd en om te voorkomen, dat voor
C.A. KINGMA
eiken nieuwen huurder weder een raadsbesluit
Wanswerd a/d. Streek, 29 Januari.
moet worden ganomen, wordt door den raad de
In den ouderdom van 76 jaar is in het Diaconesaanwyzing van de huurders aan B. en W. overgelaten. Medegedeeld werd, dat zich reeds
een senhuis te Leeuwarden overleden de heer C. A.
nieuwe gegadigde heeft aangemeld, aan wien de Kingma, sedert 1922 kassier der Coöp Boerenleenbank „Wanswerd". Met den overledene is
woning ook wel zal worden toegewezen.

’

HET GEHEIM VAN DE IVOREN SCHAT

weer iemand van de oude garde heengegaan. In
het maatschappelyk leven heeft hü verschillende
bestuursfuncties waargenomen, o.m. van het
Groene Kruis Birdaard—Wanswerd ca ; van de
anti-revolutionnaire kiesvereeniging te Birdaard.
het burgerlük armbestuur in Dantumadeel, terwül
hy als ouderling de Ger. kerk te Wanswerd ad.
Streek gediend heeft.
TWEE JUBILEA
Heerenveen, 29 Januari. Op 1 Februari a.s.
herdenkt de heer J. Legendal, commies der Ned,

23. 800-100-la achtte het beneden
zijn waardigheid om den Braziliaan te
antwoorden. Terwijl hij zich zijwaarts
door de nauwe deur wrong, stapte hij
op de pier en kwam naar hen toe. „Deze
man is in mün dienst", bromde Lopez.
„Myn agenten hebben het met hem in
orde gemaakt. Is het waar of niet, jy
zwarthuid? Geef antwoord, is het waar
of niet?" „Ik denk, dat 800-100-la jou
niet graag als baas heeft", merkte
René op. Opnieuw kwam er een trek
van razernü over het gezicht van
Lopez, dat van doodsbleek vuurrood

werd.

'

’

’

24. En buiten zichzelf van woede door
het zwijgen van den kaffer en de
ironische opmerking van René, hief
Lopez plotseling zijn stok op om er den
olifantsman mee te slaan. „Dat zul je
wel laten!" riep René, terwyl hy een
stap voorwaarts deed. „Bemoei je er
niet mee!" brulde Lopez. Hü keerde
zich om en sloeg nu naar René. Deze
dook op zij, maar de stok floot langs
zyn oor en kwam met een hevige slag
op zün

schouder terecht.

’

Mei en H. v. d. Kooi.

IJSCLUB

Jacobiparochl e-W e s t h o e k,
29
Januari. Zaterdagavond werd alhier een huishoudelyke vergadering gehouden van de onlangs opgerichte ysclub „De Westhoek". Een reglement
werd vastgesteld. Hoewel de wenschelijkheid van
aansluiting by den Frieschen Bond van IJsclups
erkend werd. werd aansluiting nog uitgesteld.
Het aantal leden bedraagt thans ruim 70. Het
voorloopige bestuur bleef gehandhaafd, t. w. de
heeren A. Miedema, voorzitter, A. v. d. Wal.
secretaris, Joh. Tjepkema, penningmeester,
F.
Miedema en M. Kingma.
Aan de hardryderü op Zondag van Bildtkerts
namen 26 deelnemers deel. De uitslag was:
le prys 12 50 Sj. Riemersma te Vrouwbuurt,
2e f 5 Joh Velkers te St. Jacobiparochie, 3e en 4e
2.50 W. Kuik van Vrouwbuurt en H. Postma te
Berlikum.
DAMMEN
St.

’

’

D r o n r ij p, 29 Januari. Uitslag van den alhier

gehouden damwedstryd.

Hoofdklasse: le prijs P. Gerbrandi te Herbayum,
T. v. d. Kooi te Dronrijp. 3e Joh. Kuperus te
2e
Tramweg-My., alhier zün 25-jarig ambtsjubileum.
Op denzelfden dag is het 25 jaar geleden, dat Tritsum. le klasse: le prüs W. C. Veltman te
mej. F. Deelstra, directrice der Nutsbewaarschool, Dronryp. 2e J. H. Hilwerda te Dronrijp. 2e klasse:
le prys J. Baarda te Dronrüp. 3e klasse: le prys K.
alhier deze functie aanvaardde.
Haanstra te Dronryp, 2e J. Tolsma te Dronryp.
Troostklasse: le prijs P Visser te Dronrüp, 2e J.
UIT DE A.-R. BEWEGING
Stelwagen te Dronryp.
Murmerwoude, 29 Januari. In het lokaal
In de 2e klasse moeten nog spelen om den 2en
jaarvergadering
de
werd
de
prys
geGeref.
Kerk
B. Schotanus te Dronryp en Jac. de Vries te
bü
houden van de plaatselyke afdeeling van de A.-R. Menaldum. Er waren 32 deelnemers.
Kiesvereeniging, onder leiding van den heer
UITVOERING REDERIJKERSKAMER
W. H. Veenstra.
Het ledental vermeerderde met ruim 90. De
1) ronr ij p, 29 Januari. Gisteravond
gaf de
rekening kon, niettegenstaande hooge uitgaven, Rederijkerskamer „Demosthenes" haar jaarlyksche
nog worden vastgesteld met een klein batig saldo. uitvoering bü Rinsma.
Als bestuurslid werd gekozen de heer T. FedOok al door den druk der tijden moest de
dema te Akkerwoude, zulks In de plaats van den kamer spelen voor een niet geheel gevulde zaal.
heer H. Sübesma, die zich niet weer beschikbaar Maar niettegenstaande dat was er den geheelen
stelde.
avond een gezellige sfeer. Het publiek heeft volop
Door den heer E. Hekstra werd een inleiding genoten van het door de Rederijkerskamer gegehouden over art. 3 van het A.-R. program, geven stuk „De Privé-verpleegster".
waarop een drukke bespreking volgde.
„Demosthenes" heeft weer, zooals we dat trouook gewend zyn, keurig werk geleverd
wens
Het
DORPSBELANG
publiek was dan ook vol lof en keerde na
een ge'
zellig
hoogst
Zaterdagavond
bal
voldaan uiswaarts.
Herbayum, 29 Januari.
hielden de vereenigingen „Dorpsreiniging" en „DorpsBEGRAFENISVEREENIGINGEN
belang" haar jaarvergadering onder leiding van
Nljemlrdum,
heer
T.
Schurer.
De
reiniging
voorzitter,
den
den
27 Januari. Onder voorzitterschap van den heer Joh. Veltman
had een voordeelig saldo van ’73.23 en Dorpshield De
belang van ’23.71.
Laatste Eer" haar jaarvergadering
De vereeniging telt volgens de' verslagen
De aftredende secretaris, de heer H Bulthuis,
106
werd herkozen.
leden. Het afgeloopen jaar behoefde de vereeniDaar bü de rondvraag geen belangrüke punten ging slechts 2 maal dienst te doen en wel 1 maal
naar voren kwamen, kon de vqorzitter, dan ook voor een lid en 1 maal voor een nlet-lid. Oe ontal spoedig deze matig bezochte vergadering sluiten. vangsten bedroeren ’55.30, de uitgaven / 76.30,

nadeelig saldo ’2l. Hierdoor slonk het bezit der
vereeniging tot 133.10.
Als vaste drager is aangesteld de heer K. Mulze-

’

laar. Aangaande aansluiting bü de federatie werd
nog geen besluit genomen. Naar de kosten van
verzekering van het personeel zal worden gevraagd.
De aftredende

bestuursleden de heeren

Jon.

zün

Veltman, Douwe H. Boersma en K. Postma
herkozen.

Dokkum,. 30 Januari. De begrafenlsvereenl-

ging „Betterwird ca." kwam Maandagavond in
algemeene ledenvergadering büeen in café de
Vries b. d. Aalsumcrpoort, onder voorzitterschap
van den heer K. A. Banga. Vergeleken bü andere
jaren was de opkomst niet groot.
Voor 1940 was herbenoemd de bode H. Mlnkes,
voor het rüden van overledenen, M. Wouda Azn.
en voor overleden kinderen G. Westra Bzn.
Het personeel was tegen ongelukken verzekerd
by de Kollumer Verzekering Bank.
Uit het jaarverslag van den secretaris-penningmeester, den heer A. Steensma, bleek, dat het
ledental 318 bedroeg, allen hoofden van gezinnen
en 63 alleenstaande personen.
De vereeniging
had 8 maal dienst gedaan In 1939. De ontvangsten
bedroegen
621.32, de uitgaven ’533.73, zoodat er
een saldo was van 85.58. Het reservefonds steeg
hierdoor tot 1086.58.
De controlecommissie rapporteerde gunstig.
Benoemd werden tot leden van de controlecommissie de heeren M. v. d. Meulen, P. Dükstra
en R. Dykstra. als reserve de heer L. van Breeden.
De secretaris-penningmeester, de. heer Steensma,
werd met byna algemeene stemmen herkozen.
Het bestuur overweegt een voorstel tot oprichting van een „kistenfonds".

’’ ’

St.

Jacobiparochie,

29 Januari.

Zaterdagavond hield de alhier bestaande begrafenisvereeniging haar jaarvergadering in hotel „De
Aardappelbeurs". Aanwezig waren 47 leden.
De exploitatierekening over 1939 geeft een ontvangst van ’1795.74, een uitgaaf van ’2274.09,
nadeelig saldo ’478.35. Het ledental bedraagt 789.
Benoemd werden twee bestuursleden, wegens
periodieke aftreding van den heer Jentje J. v. d.
Wal (die zich niet herkiesbaar stelde) en vacature
wylen den heer M. G. Broekens. Gekozen zün de

heeren F. Straatsma en A.

Koning.

PAARDENFONDS
Dantumawoude, 29 Januari. Hedenmiddag
waren de leden van het Onderling Paardenfonds
„Dantumadeel" ter vergadering bijeen onder voorzitterschap van den heer J. G. Minnema.
Van de 245 deelnemers waren er 25 leden aanwezig. Over het eerste halfjaar waren van 247
deelnemers 304 paarden verzekerd tegen een
totaal bedrag van 60.475. De ontvangsten bedroegen over het le half jaar ’2057.85, de uitgaven 2044.76, het batig saldo 13.09. De omslag bedroeg 1.80 per 100 verzekerde waarde.
Over het tweede halfjaar voor een totaal bedrag van
59.265. De ontvangsten bedroegen
’2027.87 en de uitgaven (met inbegrip van ’250
voor reserve)
1963.67. De omslag bedroeg 1.50
per
100 verzekerde waarde. Van 1 Juli tot 31
December 1939 werd aan 11 deelnemers ’1476
schadevergoeding betaald voor afgekeurde paarden. De zuivere opbrengst van deze paarden was
’lll2.
Als leden der financieele commissie fungeerden
de heeren H. Huitema, W. Zuidema en K. Annema,
allen te Dantumawoude.
Als bestuursleden werden herkozen de heeren
J. L. Schaafsma te Zwaagwestelnde, D. G.
Sikkema te Dantumawoude en J. J. v. 4 Wal te
Murmerwoude.

’

’ ’
’

’

’

’

’

’

VOOR DE MILITAIREN

Beetsterzwaag, 27 Januari. De onder lei-

ding van mevr. Poppinga—Bergsma te Beetsterzwaag in Opsterland opgerichte dames-comlté's
„Breit allen mee voor onze
gemobiliseerde

militairen" hebben wel succes gehad.
Niet minder dan 440 paar sokken, 185 bivakmutsen en 37 paar handschoenen konden worden
verzonden. Een woord van hartelyken dank aan
allen, die tot het welslagen hiervan hebben medegewerkt, is hier zeker op zün plaat».

COLLECTE VOOR FINLAND
II e e r e n v e e n. 29 Januari. De door de afdeeling Heerenveen van het Roode Kruis georganiseerde geldinzameling ten behoeve van de hulpverleening aan Finland heeft opgebracht 2246.30.
Van nog een enkel sub-comité uit de gemeente
moet de verantwoording nog binnenkomen.

’

ONGEVAL OP HET IJS

Dokkum. 28 Januari. Een üstocht werd den
heer S. K. alhier noodlottig. Door een val op het
ys brak hü de heup. Overbrenging naar Leeuwarden was gewenscht.
ONGEVAL
Lemmer, 29 Januari. Hedenmorgen kwam de
stoker G. de Wilde, tydens zün werkzaamheden
aan de gemeentelyke gasfabriek alhier, door een

ongelukkig toeval, in een kelder van 2"£ meter
diepte te vallen.
De W., die over hevigen pün in den rug klaagde,
werd het kantoor beginnengedragen en Is daar
door de beide plaatselüke geneesheeren behandeld.

Voor een nader onderzoek Is
huis te Sneek vervoerd.

hü naar

het zieken-

MILTVUUR
Dantumadeel, 30 Januari. In deze gemeente is bü een drietal veehouders miltvuur geconstateerd.

FINANCIEELE MEDEDEELINGEN
ONTGINNEN VAN WATERKRACHT
IN ZUID-DUITSCHLAND
Een nieuwe maatschappij opgericht
Dezer dagen is te München de „Bayerische
Wasserkraftwerke a.g." opgericht, die beschikt
over een kapitaal van 15 millioen mark, dat verhoogd zal worden tot 300 millioen.
Aandeelhouders zün het land Beyeren. de Rheinisch-Westfalische Electrizitatswerke a.g. te Essen en de
maatschappü van de Vereenigde Rüksindustrieondernemingen. Het doel van deze maatschappij
is de tot nu toe nog niet gebruikte waterkracht
van Beyeren te ontginnen. Jaariyks zal dit een
energie van vele milliarden kilowatt opleveren,
volgens een nieuw systeem, dat goedkooper
Is dan
de tot nu toe gevolgde.

HET ROEMEENSCHE PETROLEUMCOMMISSARIAAT
Gisteravond is officieel het petroleumcommissariaat gevormd. De Commissaris, Netta, sprak bü
deze gelegenheid een rede uit, waarin hü het doel
der instelling verduidelükte. „Wy zün verplicht",
zoo zeide hü o. m., „ons te verbinden tot de levering van petroleum in voldoende hoeveelheid om
het hoofd te bieden aan de behoeften der gewapende macht en aan de economische behoeften.
Ook zal overgegaan worden tot het Industrlaliseeren van alle gassen. De petroleumindustrie zal
zich steeds beschermd moeten gevoelen door den
Staat".

UIT DE STAATSCOURANT
Kon. besluit is benoemd tot substituutbü de rechtbank te Rotterdam mr. J. G. L.
Roder, waarnemend griffier bü de rechtbank te
Rotterdam; te Utrecht mr. J. F. J. H. Loomans,
waarnemend-griffier bü de rechtbank te 's Hertogenbosch.

Bü

griffier
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De werkloosheid in de week van 8 t.m.

MARKTBERICHTEN
Le.uw^.n op *>*««■"
Groenteveiling
* et P»*!"* k
5-22
Appel, per

Januari RADIO-PROGRAMMA
Sl Januari
«■
I,
golfl. 1875 «
Hilversum
6.30-.
VARA-ultzendlng. 10.-10.20 v.m. VPRO.
RVU. 7.30—8.— VPRO.
8.15
,^„m „zlek
Berichten ANP,
B
Keukeniw
9.30
Orgelspel. 8.45 Gramofoonmuziek:.
Morgenwüdtng. 10.20
continubedrijven. ll.su v
in
de
arbeiders
vrouw.
12.— Gramofoonmuziek.
\ANP.
UP
en solist 12.46 Berichten
gramofoonmuziek. 1.-1.45 Orgrfspel.J^t
rie „Haakwerk". 2.30-3.10 «ouwennan-kwlnt
o
de hinderen
en gramofoonmuziek. 3.15 Voor
Motie*
Cyclus
6.30
en
soliste.
VARA-orkest
«.- ARAstrija
den hedendaagschen religieuzen
7.10 Koorz
Kalender. 7.05 Felicitaties.
Bybelvertelllngen. 8.- Herhaling
dio
8.45 Radto
8.03 Berichten ANP. 8.15 De Ramblers.
tam
Bernhard
tooneel. 9.30 Jagerkapel „Prins
Woensdag

4£4

._

n"o

praatjTlO.-

Voor^

\'-"

Amusementsorkest

.,.

*£■r£"J£.
SOS:^

boers,

hoornblazers^eh

10.— v

trompetters

vraag
Varia. 10.05 Rosian-orkest 10.40 Medische VAKA
baak. 11.- Berichten ANP. 11.10-12.-

mu-

ANP. ld» Schrijn-, Geluk
&£?BÏÏ*t«
8.20 Gramofoonmuziek (9.30—9.45
tatie.

wenschen). 10.30 Morgendienst. 11.- GramofoonAm
muziek. (Om 12.30 Berichten ANP). 1—2.2S

sterdamsch salonorkest en gramofoonmuzieK. a.
».
Christelüke lectuur. 3.30 Carillonbespeling.
ac
voor
5.—
Gramofoonmuziek. 4.45 Felicitaties. Taalles en
6.30
jeugd. 5.45 Gramofoonmuziek.
technisch onderricht. 7.- Berichten. 7.15 GramoBerichten ANi-,
foonmuziek. 7.50 Toespraak. B.—
NCRV-Symphonieherhaling SOS-berichten. 8.15
en Harmonie-orkest, vocaal ensemble en sPr<*er*
Vlooi
10.— Berichten ANP, actueel halfuur. 10.30
11.50—12.—
Ca.
en orgel. 11.15 Gramofoonmuziek.
Schriftlezing.

De directeur van den rijksdienst der werkloosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling
deelt de volgende resultaten mede van de verzameling door het Centraal Bureau voor de
statistiek van de voorloopige gegevens over de
week van- 8 tot en met 13 Januari 1940.
Arbeidsbemiddeling

Op 13 Januari 1940 waren bij de organen
der openbare arbeidsbemiddeling ingeschreven
362,985 werkzoekenden (347,438 mannen en
15,547 vrouwen). Hiervan waren 287,861
(277,128 mannen en 10,733 vrouwen) werkloos en waren 58,971 personen door overheidshulp tewerkgesteld bij cultuurtechnische en
administratief daarmede gelijkgestelde werken.
als
Blükbaar waren er dus 16,153 personenvrije
werkzoekende Ingeschreven, die in het
bedrijf werkten, doch ander werk zochten.
Werkloosheidsverzekering

In de week van 8 tot en met 13 Januari 1940
waren bij gesubsidieerde vereenigingen met
werkloozenkas aangesloten 593,303 personen,
onder wie 75,304 landarbeiders.
Van de 517,999 verzekerden buiten de landarbeiders was het werkloosheidspercentage
27.5 (in de vorige verslagweek van 27 tot en
met 30 December 1939 was dit percentage 24.1).
Voor de 593,303 verzekerden, met Inbegrip

IJSSPORT

0r-

Uitslagen van hardrijderijen
MANNEN

Rien.

IJsclub „Eensgezindheid". Uitslag
hardrydery van mannen, die nog niets hebben
gewonnen. Aantal deelnemers 37. le prys 10 S.
Wynia te Wommels, 2e 5 S. Postma te Sneek, 3e
’2.50 W. Hoogland te Oppenhuizen.

’

Engeland, golfl. 391 en 449 M. (Na 6.20
n.m. ook 342). 12.20 Orgelspel. 12.50 Altviool en
piano. 1.20 Berichten. 1.30 Henry Hall en zün
orkest. 2.05—2.20 Declamatie. 3.20 BBC-Northemorkest en soliste. 4.05 Causerie. 4.20 Berichten.
4.35 BBC-Harmonle-orkest 5.20 Kinderhalfuur.
5.50 Zang en piano. 6.20 Berichten. 6.35 „The
World goes by", actueele uitzending. 7.05 Variété.
7.20 Mededeelingen. 7.40 Radiotooneel. 8.20 BBCSymphonie-orkest. 9.20 Berichten. 9.35 Actueele
causerie. 9.50 Reportage. 10.20 Populair programma. 10.50 Literair-muzikaal programma. 11.20
BBC-Theater-orkest en koor. 12.— Orgelspel. 12.20
—12.35 Berichten.
van de landarbeiders, was het werkloosheids26.5).
verslagweek
P a r ij s, „R a d I o-P ar 1 s", golfl. 1648 M.
percentage 30.0 (vorige
van
verslagweek
12.05
Cembalovoordracht. 12.20 Fellx Raugel-koor.
overeenkomstige
In de
Januari was het werkloosheidspercentage voor 1.05 Zang. 1.35 Trio Jean Manuel. 2.— Gramofoonalle verzekerden in de laatste jaren als volgt muziek. 2.05 Trio Jean Manuel. 2.30 Hoornvoor(tusschen haakjes zyn vermeld de percentages, dracht. 3.20 Viool en piano. 3.50 Radiotooneel. 4.50
indien de landarbeiders buiten beschouwing Cellovoordracht. 5.20 Radiotooneel. 5.35 Kamermuziek. 6.35 Cello en piano. 7.20 Met Giordlnoworden gelaten):
de
1932: 28.2 (26.5), 1933: 35.4 (34.0), 1934: orkest. 7.50 Radiotooneel. 9.05 „Le Pardon 10.35
Ploërmel",
opera.
10.20
Cellovoordracht.
(36.6),
35.4 (31.3), 1935: 35.7 (34.7), 1936: 38.0
1937: 35.7 (32.9), 1938: 35.3 (32.5), 1939: 31.7 Zang. 11.20 Instrumentaal trio. 12.05—12.20 Gramofoonmuziek.
(29.3), 1940: 30.0 (27.5).
werkloosbeloop
Keulen, golfl. 456 M. 5.50 Gramofoonmuziek.
der
De grafiek geeft het
heidspercentages weer in de jaren 1930 tot en 7.40 Omroeporkest 9.30—9.50 Quatre-mains. 10.50
met 1939. Daaruit blijkt, dat de stijging der Gramofoonmuziek.
11.20 Concert 12.20 Weerpercentages, welke in het najaar een normaal macht-concert. 1.15 Muzikaal tusschenspel. 1.35
verschijnsel is, in 1939 niet is voorgekomen Populair concert 2.45 Muzikaal tusschenspel. 3.20
Voor de soldaten. 4.50 Folkloristisch programma.
(in December is er een sterke stijging in verband met de ingevallen vorst).
5.20 Gramofoonmuziek. 6.30 Radiotooneel. 7.35
Een overeenkomstig beeld geven de cijfers Sluiting. Zie Deutschlandsender.
betreffende het aantal geheel werkloozen
Brussel, golfl. 322 en 484 M. 322 M.: 12.20
onder de als werkzoekende ingeschrevenen bij Gramofoonmuziek. 12.51 en 1.30 Omroeporkest.
de organen der openbare arbeidsbemiddeling. 1.50—2.20, 5.15 en 5.55 Gramofoonmuziek. 6.20 en
In de afgeloopen 7 jaren werd geregeld een 6.50 Zang. 7.20 Gramofoonmuziek. 8.20 Omroepaanzienlyke toename van dit aantal geconsta- orkest. 9.20 Kamerorkest en solist 10.30—11.20
teerd, zelfs van 82,000 van Juli tot einde Gramofoonmuziek. 484 M.: 12.20 OmroepdansNovember. In 1939 bepaalde zich de toe- orkest. 12.50 Gramofoonmuziek. 1.30 Omroepneming in dit tijdvak tot 2000. Men zou hierin dansorkest 1.50—2.20 Gramofoonmuziek. 5.35 Het
een aanwijzing kunnen zien, dat de normale Brusselsche Instrumentale kwintet. 6.10 Gramoseizoenstijging door de mobilisatie vrüwel is foonmuziek.
6.35 Orgelconcert 7.05 Zang. 8.20
opgevangen.
Voor de soldaten. 8.50 Omroepsymphonie-orkest
en Omroepkoor. 10.05 Gramofoonmuziek. 10.30—
11.20 Omroepdansorkest en soliste.
Deutschlandsender, golfl. 1571 M.
7.35 Wapendaden van Posensche regimenten. 9.20
Berichten; hoorberichten. 9.50 W. Krüger's orkest
i:r
10.20 Politiek overzicht. Hierna: Omroeporkest.
11.20 Berichten, hierna tot 12.20 Nachtconcert.

’

WERKLOOZEN

"Op van Zenuwen"?

Dan hebt U teveel van Uw
zenuwen gevergd. Neem een
"AKKERTJE", dat werkt kalmeerend en ge komt 10l rust.

W

/

f.

"AKKERTJES
J)
direct
ï

__^

Lemmer:
A. Schaap, W.
Verhoeff en F. Schippers; 2e prüs IJ. Byisma, A.
Boomsma en G. Rottiné; 3e prys A. Visser, K.
Beenen en Joh. de Jong; 4e prüs G. G. Bootsma,
H. Rottiné en G. Bootsma.

Twüzelerheide. Jongens 7—B
Veenwoudsterwal. IJsclub „Eendracht", Wessel J. de Roos, 2e Arme A. Veenstra,
23 rydsters: le prüs

jaar: le
3e Jacob

L. de Groot te Grouw; 2e G. Plantinga; meisjes 7—B jaar: le Antje S. de Haan,
Murmerwoude; 3e G. Rüpkema te 2e Gepke G. Leegstra.
Jongens 9—lo jaar: le Kornelis S. v. d. Veen, 2e
Jelle SJ. Veenstra, 3e Cornelis Tj. Postma; meisjes
3 AAN DEN STOK
9—lo jaar: le Marie de Roos, 2e Sjoukje J. Bosma,

Jelsum. IJclub „Doarpswille", (heer dame 3e Hennie J. Bosma.
Jongens
jaar: le Fokke v. Leyen, 2e
heer): le prys A. v. d. Wal, mej.
D. Langhout en Brant S. v.11—12
d. Veen, 3e Hendrik M. Kloetstra;
J. Sybenga; 2e L. de Jong, mej. G. v. Meerlo
en
B. Veenstra; 3e W. Voersma, mej. M. v. Huizen meisjes 11—12 jaar: le Elisabeth S. v. d. Veen,
2e Jannie Hulshoff, 3e Bettie Dykstra.
en E. Hoekstra.
Jongens 13—14 jaar: le W. Plantinga, 2e H. G.
Leegstra, 3é G. Postma; meisjes 13—14 jaar: le W.
LEDEN
F. de Roos, 2e Tj. Venema, 3e A. Veenstra.
Frieschepalen. IJsclub „Fryskepeallen"
„drie aan 't haakje", 8 drietallen: le prys mej
St. Jacobiparochie: Kinderen. UitU slag.
Byisma, G. Tuinstra en T. Klompmaker;
Meisjes 6, 7 en 8 jaar. le prüs Annie Jensma,
mej'
H. v. d. Harst, D. de Jager en W. Hoekstra; 2e
3e mei 2e prüs Pietje Kingma. Jongens 6, 7 en 8 jaar. le
prys Klaas de Vries, 2e prüs Dirk Prosje,
T. v. d. Brug, J. v. d. Harst en Joh. v. d Brug
3e prüs
Lolke de Vries. Meisjes 9, 10 en 11 jaar. le prüs
Tjik Schoonbergen, 2e prys Tine Slager, 3e prüs
JONGENS
Aukje Fopma. Jongens 9, 10 en 11 jaar.
le prüs
Siegerswoude. IJsclub
cht" prüzen Rein van Noord, 2e prys Nanne Miedema. Meisjes
’6, ’3, ’1.50 en ’1: le B. Koel.
,e J. Koelstra
4
le prijs Minke Wassenaar, 2e prüs
"
3e D. de Jong, allen te Bakkevee..; 4e J. Terpstra MemtJe
Draaisma en 3e prys Tjik Bosma. Jongens
te Siegerswoude.
aar* le prijs Joh* TJepkema, 2e prüs
Wilke
K-olthof,i 3e prüs Jan Hogenhuis.
KINDEREN
Leeuwarden. Op initiatief van enkele
jongens uit de Bothastraat heeft gisteren een INITIATIEF VAN „THIALF" TE HEERENVEEN
hardrijderij plaats gehad op het üs aan den
Een wedstrijd tegen Gonne Donker
Noordersingel bü het pontje. De rijderij bestond
uit drie groepen.
vp«L— ,Tag zal Wde baan der Kon. UsKlasse I. Jongens en meisjes 6—lo jaar: le prüs
te Heerenveen een match
J
G. Witteveen, 2e Truitje Onsman, 3e J. v. d. Wal.
tusschen de kampioene van
°Uden,
Nederi
a
nH
Meisjes
Klasse 11.
6—14 jaar: le prüs Elske v. d.
P
lBnge baan" mej* Gonne Donker
en de
Veen, 2e Dirkje Schippers, 3e Mike v. d. Hoek.
e3Che rijdste" Sietske P^eer,
Klasse 111. Jongens 10—14 jaar: le prijs G. MeTie^ip
baan)
1940 en
n
Bosma, 2e J. Stoelwinder, 3e S. Koning.
De laatste k«mpioene 1939 van
Drente
Dokkum. Jongens en meisjes Kleindiep, 31
m
gCreden °P afstanden
van 500
paren: le prijs (2 polshorloges) Hein Jansen en en

IJ -iaar'
v-Hl

ei£

wordenBïl hlalf'
-2.
nfM° Fri
kamnLn.
r" N!derland
*

Jantje Visser; 2e

paar „IJsters") Gelly Dykstra
en Aafke Sikkema; 3e (vulpennen) Jan Zeinstra
en Gyntje Vogt; 4e" (portemonnaie) met inhoud)
Rikus Visser en Annie Mulder.
(2

ENGELSCH-GRIEKSCH HANDELSVERDRAG
Regeling der oude Grieksche schuld
op basis van 43 pct.
De diplomatieke redacteur van de Times meldt
enkele bizonderheden over het Engelsch-Grieksche

Dokkum. IJsclub Aalsumerpoort, 91 deelVROUWEN
nemers: le prüs Anny de Jager, 2e Detje VeenNüla m e r. Aantal deelnemers 19: le prüs, stra, 3e Jacob Krol, 4e Sietske de Vos, 5e Klary
’BO, Antje Koopmans te Oosterwolde; 2e, ’4O, Wouda.
Metje Nienhuis te Heerenveen;
Ringrijderij van ouderen, 21 deelnemers: le prüs
3e, ’3O, Tjitske
Hielkema te Langezwaag; 4e, ’lO, Tryntje van W, Buwalda, 2e H. Vellinga,
3e R. v. d. Vinne,
Zinderen—Hemminga te Drachten; se, ’5, Süke 4e H. Zwenger. 5e P. Jansen.
Verhoef te Echtenerbrug.

Oudkerk.

EINDIGING FAILLISSEMENT
Het faillissement van Ritske Sümens Veenstra,
veehouder te Garijp, is geëindigd door het verbindend worden der eenige uitdeelingslyst.

9'**r

Estafette, le prüs

Boersma te

FINANCIEELE MEDEDEELINGEN

f

Dr4o meterWOrdt

Onderhandelingen

met Anti» v
de
kampioene van Frieshmd r
"
Groningen
seizopn\i!
en Drente
voor dit
afgespronBen op door deze
rijdster
ryaster eesteld
gestelde te hooge geldelijke

\ll

,

'

Koopmani_
eischen.

handelsverdrag, dat gisteren is onderteekend
en
dat volgens den redacteur, een succes is
voor
geallieerden in den
economischen oorlog. Het
schijnt dat na besprekingen,
welke drie jaar hebben geduurd, beide landen er in hebben toegestemd, de oude Grieksche
schuld te regelen op
een basis van 43 pet. Door
dit verdrag is het
mogelyk dat het Engelsch-Grieksche
handelsverkeer zich aanzienlyk
zal ontwikkelen. Engeland
zou er in hebben toegestemd, groote
Omk^jroducta te koopen, hoeveelheden
voornamelük
naar Dults<-W<»nd zou kunnen
"J 1*""vormt
«.n
gaan. Het verdrag
een aanvulling van de
overeenkomst met Turküe.

w!

ECONOMISCHE MAATREGELEN

IN ROEMENIË

Voor de petroleum- en „zware"-industrie
Het Roemeensche ministerie van
Economische
gatten heeft thans twee voor de ontwikkeling van
net Roemeensche
economische leven belangrijke
instellingen opgericht, n.l. een commissariaat voor petroleum
en een
bureau
voor
de zware
industrie.
Het
commissariaat voor petroleum heeft tot taak
alle
noodzakelyke maatregelen
betreffende de ontwikkeling van de productie,
de verwerking, het vervoer, het opslaan
en de verdeeling van petroleum
voor het binnenlandsch verbruik volgens een
bepaald plan te
coördineeren. Verder zal dit commissariaat op de bedryvigheld van de petroleummaatschappüen toezien en deze verplichten rekemng te «ouden
met
eischen van de Roemeensene volkshuishoudingde en de behoeften
van den
staat.
**et bureau voor de zware industrie zal controle uitoefenen op de
activiteit der ondernemingen behoorende
tot dezen tak van nüverheid
verzorging met grondstoffen waarborgen en
alle maatregelen treffen,
welke het bevorderen
van de productie begunstigen.
In verband met
het oprichten dezer beide organisaties zyn ook een
aantal maatregelen getrofZooals
een verandering van de Münhüï,
bouwwet, de oprichting van een
bureau voor oud
productie van binnenlandsche grondstof'ter bevordering
renl
van den binnen- en buitenlandschen handel zullen
de Kamers van Koopalsmede de Beurzen gereo£
!, n Fabrleken.
priJscontróle verscherpt worden.
3",- wet
Verder
op de industrieele productie
»n h.
en
de wet op het kartelwezen
aan de tegenwoor!
d
om standiBheden worden aangepast.
De
t«t
+
rdt
te"elnde
g»" een in een hand vereenigde
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ONS GEMEENTEBELEID

Krot-oprulmlng en bouw arbeiderswoning
Met belangstelling nam ik kennis van de w
heugdheid van geine.nL-niadsleden over _u
mingen. Toch
voortbouw van a>
nadenken
deze vreugde w,,
eenig
mü,
dat
het
bü
1.50.
eenigszins behoort te worden getemperd.
"
I.lo—’
kg
25
per
et, wortelen
of ik van een wuniugbeheer o»
weet
niet
Ik
Beursnoteerlngen te Franeker op 29 Januari
een wanbeheer moet spreken, aangezien met
wel
was
hjnzaad
voortbouwen der woningen het groot,- tek
In
Granen niet aangevoerd.
nog wel aanmerkelülc zal stügen. Dat de »».
kalm
overigens
.esterna.
aanvoer, maar
meente een woningbedrijf exploiteert, uj^
zoowel ln geschoond
De handel ln vlas, tengevelge
nieuwe
kend,
maar in de eerste plaats moet deze e-tP oi,
de
was
«troovlas
geheel
nog
ledere andere „rendeejen". w_n
evenals
tatie,
product,
op dit
noteerlngerL
behoeft niet te worden gemaakt, doch evenmj.
lusteloos, met als gevolg geen
ach«teeds
nog
mag het voorkomen, dat, op dit betrekkelijk
aardappelen
De vorst houdt de
gevolg geen omzet.
klein aantal hulzen, in 1939 een tekort was v» a
ter slot en grendel, met als
52,000 rond. Ik vraag mü ln gemoede af: V/aat
moet
dit heen, als er maar doorgebouwd wordt,
SNEEKER VEEMARKT
Want wie moeten dit betalen? Een gemeente,
en kalt koelen / 125.- tot
RVFEK S 0Jan. 126 melk-165raad kan wel een heel goede beurt slaan, doof
.tieren
tot / 250.-.
koeien f
62
230
,
f/_;_
tot
f
een klein aantal burgers uitverkoren te achten
»e«" kalveien /
tot /
kalveren.
nuchtere
en een miHMll'HinnlrH te verstrekken pi. m 44
tot
80.-.
*S
45—
/
«T-raskalveren f 410 schap.»
lam522
pet.
beneden den huurprüs, doch u, belasting,
HB.-tot/23.-. 135—,
betaler en Ik hebben maar te zorgen, dat dit
meren ML- tot f 19—. 366 varkens / 's—tot/
weer gedekt wordt en vinden ona deel op h^
tot /
—»
terug.
belastingbiljet
_^_ tot f —"—. 1 paard f—
f
tevens verhuurders, wor
woningeigenaren,
Samen 1949 stuks vee,
De
/O.M,
tot
I'riiten pc' P°nd* *ett* "iMD 0.31
rij op unfaire wjj„
daar
getroffen,
dubbel
tot f-.-, vette varken. f 0.25 den
eigen gelden. D,t
Tette
hun
met
beconcurreerd
worden
-—.
tot ’0.30, vette louter» f -.— tot f
„algemeen
Leeuwarden
in
belang*1,
Vette koelen noemt menleden
vroegen inlichtingen over
Melk- en kalfkoeien kalme handel.goede
Andere
handel.
flink pryshoudend. Graskalveren
saneering der Weerklank en wat er zal gebeuen lamNuchtere kalveren iets hooger. Schapen
ren. Ik kan hun wel mededeelen wat er nu
meren kalm, vette soorten iets hooger. Varkens
reeds gebeurt, n.1.:
prüsen zouters vrüwel pryshoudend. Biggen
1. Onder verlokkende voorwendsels trachten
houdend.
de eigenaren te bewegen, de eigen straat t»
geven aan de gemeente met betaling van een bc.
Veemarkt te Heerenveen op 29 Jannari
drag hierbükalVette varkens 54—«0 et per kg; nuchtere
2. Een rapport opmaken over de woning,
hooger; veelal berijden de waarheid. Hierin alles
Vette
varkens
per
stuk.
veren ’4—’7.50
uo
zwart mogelük afteekenen. zoodat «en basis k«
nuchtere kalveren prüshoudend. Handel vlug.
worden gevonden voor onbewoonbaarverklar^.
3. De woningen onbewoonbaar verklaren, o»,
GRONINGER MARKT
dat het gebouw voor 'n zacht prysje kan worden
overgenomen.' De straat met het geld rijn reedt
Veemarkt te Groningen op 30 Januari
binnen.
Aan den gedupeerden eigenaar wordt
Aanvoer 644 runderen, 858 kalveren. 308
misschien staat deze kleine eigegedacht,
niet
5
biggen,
varkens,
paarden.
92
schapen, 538
naar
straks
wel
bü de steun Hoofdzaak is „het
et,
2e
Prüzen per kg: Stieren le soort 54—58 resp.
bereikt".
Wat kan de gemeente methaii
doel
Is
soort 48—50 et, 3e soort —.— et; slachtvee
voordeelig zaken doen.
macht
toch
73_74 et, 58—62 et, 40—13 et: vette kalveren
Ik geloof werkelijk, dat de gemeenteraads84—88 et, 70—78 et, —.— et; vette lammeren leden in hun functie hun oogen wel eens moten
resp
12—16 et. -.— et. —.— et vette neerslaan. Hoe denken wg met wrevel vn de
schapen resp. 24—30 et, 19—20 et. —.— et; vette ons opgelegde straatbelasting,
zünde een maxivarkens resp. 55—58 et. 50—53 et; zouters resp. mum van 6.5 pet, hetwelk een bedrag opbrengt
50—52 et; weidelammeren resp. 7—lo et; vette van 232.000, terwül voor 't straten-onderhoud
lammeren 10—17 et
slechts benoodigd was een bedrag van 42^20,
Prüzen per stuJc Vroegmelke koelen le soort
dit is het maximum bedrag dat de wet toelaat
180—’ 200, 2e soort 130—’ 160, 3e ioort ’—f —: De hulseigenaren en verhuurders hebben, grookalf- en melkkoeien resp. 240—’ 260, 210—’ 220, tendeels, reeds lang hun vertrouwen in het hui’l3o—’lso; kalfvaarzen resp. ’2OO, ’2lO, ’l2O. dige gemeentebestuur verloren tn beschouwen
150,
—; voorjaarskoelen resp. 160—’ 180. het als „gemeenschaps-vüand no 1". Hoe steekt
—; weidelammeren, 6 weeksche resp.
—,
hierbij af het gemeentebeleid van Groningen,
’—’
’—’
140,
—; vare koeien resp. 150—f 170, waar een prachtig overleg heerscht tusschen
f 120—’
—; melkschapen resp, / 10—’ 14, gemeentebestuur
120—’ 140,
en eigenaren-verhuurders.
’—’
9—’ 18, Hoe steekt hierbij af het vaak («wraakte
—,
—; weideschapen resp,
’—’
3—’ 5.50; vette schapen resp, 22—’ 24, f 13— Duitschland, waar de leuze heerscht: Tevreden
17,
—: vette lammeren reap. f 7—’ 8; huurders, tevreden eigenaren.
biggen B—’l2, ’1.40—’2 per week.
Laten wij hopen, dat de Leeuwarder oterntUk
Overzicht: Kalf- en melkkoeien: handel zeer op den ingedwaalden weg ten halve nl keeren.
traag, pryzen lager. Slachtvee: aanvoer lets alvorens de burgerü eenparig zal moeten optragrooter, handel traag, pryzen eveneens lager. den en H. M. de Koningin bescherming zal mosStieren: ruim zoo hoog. Vette kalveren: handel ten afsmeeken.
K.
zeer langzaam, nauwelijks prüshoudend. Nuchtere
kalveren: prüshoudend,
4—’ 8.50 per stuk.
We hebben bovenstaand stuk ln handen geWolvee: vette schapen en vette lammeren iets steld van de betrokken Gemeentelüke Dlenstsa,
beter te plaatsen met vastere prijzen, andere waar men geen aanleiding vond, er op ln te gau.
soorten handel zeer traag. Vette varkens: handel Red. L. C.
lets minder vlug, de prijzen hielden zich met
moeite staande. Zouters: iets lager. Biggen prüsZATERDAGAVONDMARKT IN DE SNEEUN
houdend.
Als een trouwe bezoeker van de Zaterdagavondmarkt
Is 't mü een behoefte geworden
te
op
Groningen
Graanmarkt
30 Januari
iedere week eenige malen een rondgang tl
W. Haver, Binder ’8.50—’8.60; idem, Zeger maken langs de keurig opgestelde stalletje»,
’8.60—’8.75; idem Adelaar ’8.20—’8.60. Karwüwaarbü het groote aantal bezoekers een fleurige
zaad 32—’ 34. G. Mosterdzaad 24—’ 26.50. 81. omgeving vormen.
Maanzaad ’31.50—’33. Lünzaad ’13—’l4.
De kooplieden, die hunne waren aanbieden en
waaronder dan ook van alles te vinden Is en dt
Eiernoteering te Groningen op 30 Januari
manier waarop het wordt aangeboden, maakt geV. E. G. Officieuze noteering. Groothandelprijs zamenlük een geheel uit, waaraan men ln haait
4.— per 100 stuks. Kleine eieren 3.50 per 100 iedere groote plaats den Zaterdagavond kan herstuks. Kleinhandelprijs 1 per 20 stuks.
kennen. Zoon marktplaats vormt dan ook het
middelpunt van onze stad en is als een meubelGEMEENTELIJKE ZUIVELBEURS MEPPEL stuk ln een gezellige huiskamer onmisbaar geworden. *t Is daarom, dat ik J.l. Zaterdagavond
Noteering van 29 Jannari
teleurgesteld werd bü 't betreden van de markt;
tot f 24.—, (ioudsche 30 %
Goudsche 40 % / 23.
het was in één woord treurig gesteld met den
f—.— tot f—.—, (ioudsche 20 %f 14.- tot / 14.50, aanblik dien ik daar onder de oogen kreeg.
Edammei 40% ’23.- tot ’23.50 Edamme- 30%
Er was niets, maar dan ook niets gedaan aaif—.— tot /—.—. Edammer 20 % / 14.— tot f U.50 den daar
opgehoopten sneeuwboel, de bezoeken
Leidsch* 20 % ’l4.— tot ’15.-. Broodkaas 40 "/„’23.
konden niet goedschiks langs de stalletjes hun
tot ’24.-. Alles pei pond. Boter / 1.64 pei kg.
rondgang maken.
Stemming kalm.
Voor de vele menschen, die dat Zaterdag»gewend zün, was dit een ware teleuravonds
MARKT
ROTTERDAMSCHE
stelling,
maar nog erger was dat voor de koopVeemarkt te Rotterdam op 30 Januari
lieden, die ln deze tüdsomstandigheden en
Ter veemarkt waren heden aangevoerd: 88 slechte weersgesteldheid het al zoo zwaar hebpaarden, 4 veulens, 574 magere runderen, 840 ben te verantwoorden.
Algemeen werd dan ook met verontwaardiging
vette runderen, 15 vette kalveren, 59 graskalveren, 1077 nuchtere kalveren, 361 schapen en gesproken over de nalatigheid van hen. die daarlammeren, 2 varkens, 35 bokken en geiten.
voor hadden moeten zorgen, 't Eerste wera
Prijzen per kg: vette koelen le kwal. 84 et, 2e natuurlük de schuld gegooid op den Gemeentekwal. 70 et., 3e kwal. 48—58 et.; vette ossen resp. lijken Reinigingsdienst; ook ik was met vele be80 et., 70 et., 48—58 et.; stieren resp. 78 et, 68 et., zoekers van meening, dat die schuld gez<*ri'
56 et.; vette kalveren resp.
1.45, 1.25, 0.95— moest worden bü de overheid van de gemeen^
Echter op mijn verder doorwaden ln de d»
1.05; schapen resp. 50 et, 45 et, 40 et; lammeren
losse
sneeuw, stuitte ik op een groep schreeuresp. 52 et, 47 et, 42 et; graskalveren
et., 65
wende personen.
et, 55 et; nuchtere kalveren resp. 50 et.
Wat was het geval? De kooplieden weigerd*"
40 et; slachtpaardën resp. 62 et, 52 et, 42 et
als protest de staan- en lichtgelden te beUl .*r
Pryzen per stuk: schapen le kwal. 30, 2e kwal
ook al, omdat zü dit bedrag nog niet hadden v
22, 3e kwal.
17; lammeren resp. 20, 17
12'
nuchtere slachtkalveren resp. ’l3
/s' gebeurd.
Deze regeling Is n.l. In handen van
slachtpaardën resp. 270. 190. 130; werkpaarden
ders van den Marktbond, pacht zoowel als
resp. ’360, ’240, ’140; hitten resp.
’250 ’2OO
waren zü ook verantwoordelük. dat
’120; kalfkoeien resp. ’285. ’195,
’l4o' melk' Zoo
markt
schoongemaakt had moeten worden.
fm boeien
In dit groote tumult, dat plaats had, ver""*
’2OO, ’145, ’110; vaarzen resp.
’145, ’125 f 9-5 ik,
dat hier niet de schuld lag aan den Gerne*
/65; *raska*v*ren
telijken Reinigingsdienst, maar aan de
’6O, ’4O, ’3O; bokken en geiten
resp. 12 ’8 ’5 bestuurders
en
van den Marktbond, die **a,tt
Overzicht: Vette koeien en ossen aanvoer
nagelaten een verzoek voor het schoonmaken
handel levendig, prüshoudend. prima
koe
markt aan te vragen; was dit wel gebeurd, ,
per kg. prima os
86 et. per ke SUe" ,
had 't hoofd van den Reinigingsdienst lel J.
geluk vorige week,
tameH
k
dat voldoende manschappen aanwezig waren i
en 2e kwal. hooger.' 3e
weest om de markt schoon te maken.
vette
,__<_
kalveren aanvoer gerine hon^«i
luera- Vette
en
't Tumult, dat ontstond, was dan ook doora
constant, prima L55
r kg
de kooplieden de bestuurders op hun nalatig"
am"
meren aanvoer veel korter
?,
wezen;
toch had dit weer zijn goede zijde,
PrUzen
voor zware schapen M. .*"
%
,m'
VCrder aIS den velen bezoekers werd daarmede duid_V og'steren. Nuchtere sbcht
en fokkalveren
f
aanvoer gemaakt, dat de schuld niet lag bü den Gen-etgeliik voripp
u \
prijzen van telijken Reinigingsdienst.
te handhaven- Paarden
Hierdoor werd dus een verkeerde cond"l9le
aanvoer
lets kleiner
1
W
prljzen ho
Kalf" en tot openbaring gebracht en de in dezen *"cc" e
«.„
k°
handel
Pr«zen tyd toch al moeilijk werkende afdeeling aer
arekoeien
"nvoer
geluk
vorige meente niet ter, kwade veroordeeld.
week h fl nH„i
PrÜZen iets hooser Vaarzen
Leeuwarden.
E.
er iets korter- PriJzen -»-«-P«w-*
Priizen «1,
e
Graskalveren aanvoer
teta
BRIEFWISSELING
,1 handel vlot' «oed Prijshoudend. Bokken
e
gelljk vorl«e
h«"deï
R. te L.
v uB. -fTyzen hooger.
v'ufU haalt hier te veel een particuli
""<-<*"
ongelegenheid door een algemeene kwestie.
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