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Terwijl de Franschen zich in Syrië hardnekkig verweren tegen de Britsche troepen
zich hier en daar moeten terugtrekken voor
de overmacht, elders weten te handhaven in
beginnen de inheemschen
felle gevechten
in sommige gedeelten van het SyrischPalestijnsch gebied een oorlog op eigen houtje
tegen de Engelschen.
De middelen, waarvan zij zich kunnen
bedienen, zijn bescheiden en aan die bescheidenheid zijn hun methoden aangepast.
De Droezen
die eens in bloedigen opstand
tegen de Franschen kwamen
hebben nu
naar hun geweren gegrepen en zich onder
hun voornaamsten leider ingesteld op de
guerilla tegen de Engelschen. De Palestijnsche Arabieren
altijd nog verbeten wegens
de door Londen in het land gebrachte
Joodsch-Arabische controverse
hebben zich,
wat hun oproerigste en vermetelste elementen
betreft, aaneengesloten achter den „rebel voor
het leven", den door de Britten bij verstek ter
dood veroordeelden vroegeren officier bij het
Turksche leger, Fautsi Kaukdsji of Fawzi
Kawksji, en beijveren zich nu de Engelschen
op allerlei onverwachte plaatsen en oogenblikken zooveel mogelijk lastig te vallen en
schade toe te brengen. Hun jongste prestatie
is het opblazen van een station van de befaamde olie-pijpleiding en het vernielen van
die leiding op twee andere punten.
Deze inheemsche actie is voor de Engelschen
niet ongevaarlijk, omdat zij weliswaar betrekkelijk bescheiden en locaal, maar hardnekkig is en een grootere verspreiding kan
krijgen. Vroeger was een soortgelijk verzet
riskanter voor de geregelde troepen dan
thans, omdat toen de transportfaciliteiten veel
geringer waren en troepencontingenten
hoe
sterk bewapend ook
dikwijls dagenlang in
een moeilijk, afmattend terrein en klimaat
moesten marcheeren, waar herhaalde overvallen niet zelden het moreel van de soldaten
aantastten. Bovendien werden de weinige
bronnen dan nog dikwijls onbruikbaar gemaakt, zoodat de bewegingen der afzonderlijke troependeelen aanmerkelijk werd be-
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lemmerd.

Soortgelijke bezwaren acht men in de
moderne koloniale legers veel geringer, omdat
de verplaatsingstechniek er enorm op is
vooruitgegaan, ook in de woestijn en in bergachtig gebied. De ravitailleeringsmogelijkheid heeft daarmede gelijken tred gehouden.
De mogelijkheden voor inheemsche, meestal
ongeregelde en in los verband ageerende,
troepen zijn dus veel geringer geworden, doch
daartegenover staat, dat ook de inheemschen
veelal over eenige technische ervaring beschikken en modernere hulpmiddelen zijn
gaan gebruiken. Explosieven vooral zijn zeer
geliefd, met name bij een zoo kwetsbaar
object als de belangrijke olieleiding, welke
onmogelijk over zijn heelen afstand door de
woestijn kan worden bewaakt en gecontroleerd. De talrijke schuilplaatsen in de minder
dicht bewoonde gebieden ten Oosten van de
kustvlakte bieden den opstandelingen duizend
en één gelegenheid om bij verrassing op te
treden, waartegen zelfs een zuiveringsactie
van een hypermodern leger soms niet geheel
is opgewassen.
Het hangt van de geleidelijke verspreiding
der opstandige beweging af of de „kleine
oorlog" een drukkende last op het Engelsche
bestuur gaat leggen of niet. Tot dusverre
krijgt men uit de berichten niet den indruk dat
de actie bereids een grooten omvang gekregen
heeft, doch de jaren 1936 en '37 hebben aangetoond, dat de mogelijkheid van een sterke
verbreiding altijd voorhanden is. Er hangt
ook veel van af of de afzonderlijk ageerende
inheemsche troepen materieelen en geldelijken steun verkrijgen van de tegenstanders
dergenen, die ze als hun vijand beschouwen.
In hoeverre Fautsi Kaukdsji op dat gebied
verbindingen heeft, is niet bekend. Het ligt
echter wel voor de hand, dat hij uit Arabische
bronnen steun ontvangt. De groot-moefti van
Jeruzalem bijvoorbeeld beschikte tot voor
kort over ruime geldmiddelen, waarvan hij
een deel wel zal willen bestemmen ten behoeve van het actieve verzet tegen Engeland.
Dat de Engelschen hun inheemsche
opponenten niet onderschatten blijkt wel uit
de omstandigheid, dat zij onmiddellijk een
aantal gevluchte Palestijnsche Arabische opstandelingen, die in Syrië gevat werden, lieten
dien
terechtstellen. Ze zouden ook gaarne één",
"p*destijnschen vijand nummer
Kaukdsji, in handen hebben, maar die is hun
t(-t dusverre nog altyd te vlug afgeweest. Ook
■*-e prijs,
welke de Britten op zijn hoofd
tot zijn verontwaardiging
hebben gesteld
bedroeg die slechts 500 pond sterling, waarop
hy een gelijke premie stelde op het hoofd van
den Britschen bevelhebber in Palestina
heeft nog geen resultaat opgeleverd. De
Arabieren vreezen en bewonderen dezen geboren Syriër, die in het Turksche leger als
officier diende, den Franschen later als
Arabisch adviseur groote diensten bewees,
n^r hen vervolgens tezamen met de Droezen
beoorloogde, die als militair raadgever bij
Ibn Saoed optrad en later directeur werd van
de militaire academie van Bagdad, om vervolgens opstandelingenleider in Palestina te
worden, welke functie hij nu weer opgevat
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heeft.

In ieder geval zal de Engelsche militaire
leiding met de mogelijkheid moeten rekenen
dat achter het „groote" front een ..klein" front
ontstaat, dat zich echter onder bepaalde omstandigheden tot het geheele Nabije Oosten
*3u kunnen uitbreiden.
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namen espel en algodel weer in eere herstellen, langer bij den Opbouwdienst is werkzaam genaar dorpen, die vroeger op Urch, het toen weest.
veel grootere eiland Urk moeten hebben geb. Een maand bezoldiging, c.g. vermeerderd
legen. Espel is geprojecteerd ongeveer halvermet toelagen, indien het korter dan vier maanDe besprekingen te Batavia
wege Urk en Schokland. Even voorbij
den bij den Opbouwdienst is werkzaam geweest.
Schokland zou dan het dorp Kamperzand
Art. 5. (1). Aan het gezin en de verwanJapans delegatie zal Ned.-Indië verlaten
komen te liggen op het thans bestaande ten van het personeel, dat niet overgaat naar
Kamperzand. Aan de kern, aan den Kuinderden Nederlandschen Arbeidsdienst, die in het
Het D.N.B, meldt uit Tokio:
weg, tusschen Nagele en Kuinre, zou eerst de genot waren van kostwinnersvergoeding, wordt
naam Veenhuizen zijn gegeven, doch daar deze de laatstelijk aan hem toegekende kostwinnaarsIn een zitting, die ruim vier uur heeft gereeds bestaat, heeft men de voorkeur vergoeding, uitbetaald tot en met het einde van
duurd, heeft het Japansche kabinet, naar naam
gegeven aan Kuinderveen.
de kalenderweek, volgende op die, waarin het
officieel wordt medegedeeld, zijn definitieve
De hoofdkanalen stelt men zich als volgt vertrek plaats had.
houding tegenover Nederlandsch-Indië bevoor te noemen: van Nagele naar Lemmer:
2. Ten aanzien van de in het eerste lid benaar Urk: Urkervaart, naar de doelde personen, die op het einde van de week,
Lemstervaart,
paald.
Zwolsche vaart.
volgende op die, waarin het vertrek plaats
De publicatie van de nieuwe instructies Voost:
vond, nog geen inkomsten hebben verkregen of
De sluizen wil men doopen: die bij Lemmer:
voor de Japansche delegatie zou binnenkort Friesche sluis, bij Urk: Urker sluis, bij de loongevenden arbeid hebben kunnen aanvaarkunnen worden verwacht.
Voorst: Voorster sluis, de sluis in den polder den, wordt de kostwinnersvergoeding doorbebij Maanhuizen: Maanhuizer sluis, die in het taald tot en met den dag voor dien, waarop zij
In welingelichte kringen verluidt, dat beGanzendiep, buiten den polder: Ganzensluis,
zoodanigen arbeid hebben kunnen aanvaarden,
sloten is tot terugtrekken van de Japansche
doch uiterlijk tot en met het einde van de vierde
de sluis bij Kadoelen: Kadoelersluis.
delegatie en dat alle daaruit voortvloeiende
De primaire wegen zullen, volgens het plan, kalenderweek, volgende op die, waarin het veraldus worden genoemd: van Nagele naaf den trek plaats had.
gevolgen zijn besproken.
(3). Aar. ongehuwden, wien een vergoeding
Ramspol: Kamperweg, van Nagele naar Urk:
Instructies aan Joshizawa gezonden
voor ongehuwden is toegekend, kan deze verUrkerweg, van Nagele naar Lemmer:
Lemsterweg, van Nagele naar Vollenhove:
goeding worden doorbetaald gedurende dezelfde
Het D.N.B, meldt uit Tokio:
termijnen en op dezelfde voorwaarden, als in
weg.
Zwolsche
De Japansche regeering heeft vandaag de
het eerste en tweede lid is bepaald ten aanzien
Het haventje aan het eind van het randinstructies voor Josjizawa, waartoe in de
zal Schokkervan de doorbetaling van kostwinnnersvergoekanaal
Zwartsluis—lJselmeer
afgeloopen dagen besloten is, naar Batavia haven komen te heeten. omdat ze de haven en
ding.
gezonden. De strekking dier instructies zou
Art. 6. Dit besluit wordt geacht in werking
reede van Schokland vervangt, de vaargeul
nog heden gepubliceerd worden. Matsoeoka van de Schokkerhaven naar de Ramspol het te zijn afgetreden op 21 Maart
1941.
is vanochtend door den Keizer ontvangen en Ramsdiep en de afwateringsgeul bij Ramspol,
heeft verslag uitgebracht over het Nederde Ramsgeul. Het meer bij Kampereiland,
MAXIMUMPRIJZEN VOOR ASPERGES
landsch-Indische vraagstuk en de regeeringswaarin het Zwartewater zal uitmonden: het
Naar
de gemachtigde voor de prijzen medebesluiten ten aanzien van Josjizawa's terugZwartemeer, het kanaal Kadoelen—Blokzijl,
deelt, zijn er maximumdetailprijzen vastgesteld
roeping.
langs het land van Vollenhove: Vollenhoofsch voor asperges,
die met ingang van heden algekanaal en de nieuwe Uselmond door de meen zullen gelden. Daarmede
Japansche persstemmen
zal een einde
Kattenwaa d: Kattendiep.
komen aan de vrij willekeurige vaststelling van
Domei meldt uit Tokio:
Voorts zijn er tal van secundaire water- en den kleinhandelsprijs, zooals deze zich in den
Het blad Asahi Sjimboen werpt een teruglandwegen ontworpen, die meestal genoemd laatsten tijd
voordeed. Bij het aan de markt
blik op de handelsbesprekingen tusschen zijn naar de plaatsen waarop ze hoofdzakelijk komen van
den
nieuwen oogst bleek de prijs
Japan en Nederlandsch-Indië, welke thans
aansluiting geven.
belangrijk hooger te liggen dan in het vorige
dreigen te mislukken als gevolg van onopjaar, meej* dan noodzakelijk en verantwoord
rechtheid in de houding van de autoriteiten
was.
te Batavia, zooals de Japansche pers beweert. DE WATERSPORT OP HET SNEEKERMEER
Om tot een behoorlijke prijsregeling te komen
De Asahi Sjimboen herinnert aan de beheeft men de asperges ingedeeld in een aantal
Verzachting der verbodsbepalingen?
sprekingen van het vorige jaar Juni, toen een
groepen, waarin de prijzen varieeren naar geaceoord tot stand was gekomen tusschen den
Men meldt ons uit Sneek:
lang van de kwaliteit.
toenmaligen
minister van Buitenlandsche
De bemoeiingen, ten aanzien van de beIn een officieele publicatie van den gemachZaken, Arita, én den Nederlandschen gezant kende verordening no. 100, waarbij o. a. het tigde voor
de prijzen, zal een overzicht der
in Tokio, generaal J. C. Pabst, om Japan te Sneekermeer
tot verboden gebied voor
nieuwe prijzen worden gegeven.
voorzien van Nederlandsch-Indische producpleziervaarders werd verklaard, hebben tot
ten, ten einde aan de Japansche vraag te resultaat gehad, dat waarschijnlijk binnenkort ENGELSCHE VLIEGTUIGEN AAN NEDERvoldoen. De onderhandelingen kwamen in een nadere regeling is te verwachten, waarbij
LANDSCHE KUST NEERGESCHOTEN
vollen gang met de aankomst te Batavia van het varen met pleziervaartuigen op het
Het D.N.B, meldt uit Berlijn:
den Japansche afgezant Ichizo Kobajasji, den Sneekermeer onder bepaalde voorwaarden is
Bij pogingen van de Britsche luchtmacht
minister voor Handel en Industrie, op 12 Septoegestaan.
om naar de Nederlandsche kust te vliegen en
tember van het vorige jaar. Kobajasji werd
bij luchtgevechten boven het Kanaal, hebben
vervangen-door Kenkitsji Josjizawa, maar, zoo
EN DROOGMAKING VAN DEN
INDIJKING
jachtvliegtuigen en
Duitsche
op,
onderhandelingen
merkt het blad
de
in
luchtdoelartillerie in de middaguren van gisteren, naar
Batavia vorderden niet, hetgeen te wijten was
ZUID-WESTELIJKEN POLDER
het D.N.B, verneemt, vijf Britsche vliegtuigen
aan de traagheid en onoprechtheid van
In het driemaandelijkse!* bericht betreffende neergeschoten.
Nederlandsch-Indië.
Hierover wordt nog vernomen, dat twee
Ook het blad Jomioeri Sjimboen beschuldigt de Zuiderzeewerken wordt herinnerd aan het
besluit van de regeering den Zuid-Westelijken Britsche bommenwerpers van het type Bristolde Nederlandsch-Indische autoriteiten van polder
te maken en reeds dit jaar met de Blenheim tegen den middag probeerden naar
gebrek aan oprechtheid, hetgeen, naar het
blad betoogt, de aanleiding geworden is voor bedijkingswerken van dien polder te beginnen. het kustgebied van Nederland te vliegen. Zij
Hieromtrent wordt medegedeeld, dat in verwerden daarbij door een Duitsche patrouille
de Japansche regeering om tot terugtrekking
band
delegatie
van haar
uit Batavia te besluiten. polderhiermede een algemeen plan voor dien jagers tegengehouden en na een kortstondig
werd opgemaakt, dat thans in onderzoek vuurgevecht brandend omlaag geschoten. Drie
Het blad interpreteert evenwel de terugtrekking van de Japansche delegatie als een is. Dat onderzoek is bereids zoover gevorderd, Britsche jagers van het type Hurricane vlogen
dat de richting van de Westelijke, Zuid-WesteJapansche regeering
stap van de
om lijke
in het gebied van Calais naar de Fransche
en Zuid-Oostelijke bedijking kon worden Kanaalkust. Ook zij vielen alle ten offer aan
Nederlandsch-Indië een laatste kans te geven
vastgesteld. Zoodra het algemeen plan ook verzijn houding te herzien en niet als een verden Duitschen afweer. Terwijl twee der
breking van de diplomatieke betrekkingen der zal zijn vastgesteld, zal daarvan een bevliegtuigen door Duitsche MesserBritsche
kunnen worden opgenomen.
schmitt-jagers
met Batavia. Naar de meening van het blad schrijving
werden neergehaald, vernietigDe geaardheid van den zeebodem in het de luchtdoelartillerie het derde vliegtuig.
zal Josjizawa opdracht krijgen van zijn
Zuidelijk deel van het IJselmeer is van dien
regeering, de Nederlandsch-Indische autoriteiten er aan te herinneren, dat er voor hen aard, dat aan den eigenlijken dijksbouw een beENGELSCHE LUCHTAANVALLEN
langrijke grondverbetering vooraf moet gaan.
een ongelukkige toestand zou kunnen ontIn
den afgeloopen nacht vlogen er tamelijk
De voorbereiding van de uitvoering van het
staan, indien zij tot de conclusie zouden overEngelsche vliegtuigen boven ons land. Het
veel
dat
de terugtrekking van de eerste gedeelte van deze grondverbetering is resultaat was in verhouding echter zeer gering.
hellen,
Japansche delegatie uit Batavia beteekent, dat bereids in een vergevorderd stadium.
In een stad in Zuid-Holland beliepen een 30-tal
Japan zijn naar het Zuiden gerichte politiek
woonhuizen glasschade. Van de burgerbevolking
EEN CREMATORIUM TE ZWOLLE
heeft opgegeven.
werd een zwaar, en werden twee minder zwaar
De raad van Zwolle heeft met 14 tegen 10 gewond.
stemmen goedkeuring gehecht aan het voorIn een andere stad kregen 'rails wat schade,
De naamgeving in den N.O. Polder
stel van B. en W. om een gedeelte van het doch zoo gering, dat het verkeer niet onderbrolandgoed Kranenburg, ter grootte van 37,800 ken is geweest.
Het A.N.P. meldt uit Zwolle:
M te verkoopen aan de Vereeniging voor
Nu de Noord-Oostpolder steeds meer tot zijn Facultatieve Lijkverbranding voor f 11,750,
MOND- EN KLAUWZEER
eigenlijke bestemming nadert, wordt de ten einde daar een crematorium met coiomGedurende het tijdvak van 1 tot en met
barium en urnentuin te stichten.
kwestie der naamgeving actueel. Er zijn ver7
Juni j.l. was in de provincie Friesland 1
veronderstellingen
schillende
geuit voor
boerderij
met mond- en klauwzeer besmet.
DE INKOMSTENBELASTING
namen, welke het meest in aanmerking zouden
boerderij
is gelegen in de gemeenten
Deze
komen voor de dorpen, kanalen, vaarten en De afschrijving bij bedrijven
en
onderMenaldumadeel
en
Het Bildt. Het betreft hier
gemalen, zonder dat men hierop van officieele
nemingen
geen
geval.
nieuw
zijde heeft gereageerd. Thans is echter een
rapport verschenen, houdende „een eerste
Naar de N. R. C. van het departement van
EEN SCHOOLMEESTER-JENEVERSTOKER
suggestie van naamgeving aan de voornaamste Financiën verneemt, zijn zeer
binnenkort
In de 18e eeuw
Noord-Oostelijken
polder".
elementen in den
nadere regelingen te wachten, als aanvulling
We mochten hier inzage van nemen en er een op
het besluit betreffende de nieuwe
In Volksonderwijs vertelt J. L. v. d. G. hoe een
en ander uit overnemen, mits daarbij werd inkomstenbelasting, houdende richtlijnen ten Meyerijsche
schoolmeester in het begin van de
vermeld, dat het een suggestie is, en het plan aanzien van de afschrijvingen bij bedrijven
18e
eeuw
aan
den kost kwam.
als zoodanig de hooge goedkeuring nog been ondernemingen.
Meester Daniel van Esch was een beklagensnaamgeving
Door
deze
worden
tal
van
hoeft.
Hierbij zullen bepaalde percentages worden
waardig man.
historische bijzonderheden ook voor het nagevastgesteld. Deze percentages zullen geen
Dagelijks werd hij door nijpende geldslacht bewaard.
enkel verband houden met den omvang van
zorgen gekweld. Het kleine dorpje Vlierden,
Dat voorgesteld wordt den geheelen polder de gemaakte winst.
waar hij schoolmeester was, had geen enkel
Urkerland te noemen, is reeds vrywel algebijbaantje voor hem beschikbaar. Terwijl de
meen bekend. Aan de gemalen zou men de
DE ONTBINDING VAN
meeste zijner collega's er als substituut-secrenamen willen geven van belangrijke strijders DEN NEDERLANDSCHEN
ontvanger of iets dergelijks een aardig
taris,
OPBOUWDIENST
voor de plannen der inpoldering, n.l. „Buma"
centje bij verdienden, moest hij maar zien er
de oprichter
voor het gemaal by Lemmer
In de Staatscourant is heden opgenomen het van zijn „maghere salarium" te komen. Een
Zuiderzeevereeniging in 1886, volgende uitvoeringsbesluit van den secretarisvan
de
kleine verhooging van het schoolgeld en de bevoor het gemaal bij Urk
„Vissering"
generaal van het departement van Algemeene graafrechten hadden zijn boeren zelfs niet genaar mr. G. Vissering, die de plannen vooral Zaken betreffende de ontbinding van den accepteerd en uit hun zakken moesten toch de
economisch en financieel heeft verdedigd, en Nederlandschen Opbouwdienst.
penningen komen, die meester Daniel zoozeer
voor het gemaal bij de Voorst
Art. 1. Het op 21 Maart 1941 bij den Neder„Smeenge"
van noode had. Eindelijk vond hij een middel:
—, naar mr. Harm Smeenge, die zich vooral landschen Opbouwdienst ingedeelde personeel den brandewijn! Rijk en arm deed zich in dien
meer populairen zin aan de propaganda wordt geacht op dien datum den dienst te tijd in ruime mate aan dezen draak te goed. Als
voor de verwezenlijking van den polder heeft hebben verlaten.
om strijd werden predikanten en schoolmeesters
Art. 2. De werkzaamheden van het afwikkegewijd.
door de classis vermaand zich van „exessen in
,krijgen, lingsbureau
van den Nederlandschen Opbouwdrinckerijen" te onthouden, hoewel menigmaal
De bevolkingskernen zullen namen
dienst moeten uiterlijk op 30 September 1941 hare leden zelf in kennelijken staat van de vervolgens de hier bedoelde suggestie, van
gadering thuis kwamen of zelfs wel in dien toevroeger bestaand hebbende plaatsen in het zijn beëindigd.
Art. 3. Het bij het afwikkelingsbureau van stand, blijkens de classicale acta, daar aanwezig
gebied van den polder. Als zoodanig zullen
den Nederlandschen Opbouwdienst ingedeelde waren. Dat ook de plattelandsbevolking er raad
Ens en Emmeler op Schokland blijven bekruising van de personeel wordt, zoolang het als zoodanig dienst mee wist, blijkt wel uit de
op
de
hoofddorp,
Het
staan
enormedrankrekeninvaart en den weg van Urk naar Zwolle en doet, bezoldigd naar de regelen, welke op 21 gen, die vaak nog in boedelscheidingsdossiers
bij
den Nederlandschen Opbouwaanwezig zijn. Wel verbood het schoolreglement
den weg van Kampen naar Lemmer, zal Maart 1941
aan de schoolmeesters het tappen, maar in VlierNagele worden genoemd, naar Nakala, dat dienst golden.
het jaar 1000 moet hebben
Art. 4. (1. Aan het personeel van den den was geen predikant en die van Deurne was
rüer omstreeks Noordoostelyk,
snypunt Nederlandschen Opbouwdienst, het in artikel 3 ver genoeg weg. Trouwens voor
op
het
Meer
relecen
naar bedoelde personeel daaronder begrepen, worden meester allerminst bevreesd: was nietdezen was
van de wegen van Steenwijk en Zwolle
voor
naar
het bezoldigingen en toelagen uitbetaald tot en met ganger van zyn vader, die schoolmeesterdewas
Urk is Muinhuizen geprojecteerd
te
Deurne, door stoken en tappen een welgesteld
den da.rt van vertrek.
vroegere Maenhuysen genoemd, dat met ver
ontvangt
gelegen
Aan
het kader een uitman geworden? En dat was nog wel
(2). Bovendien
van Emmeleroord moet hebben
een zwager
zwaaer
keering ten bedrage van:
van den predikant!
den straatweg van Urk naar Lemmer Noordbezoldiging,
c.g. vermeera. Twee maanden
meester met zjJn nieuwe nevenlijk van Nagele komt, volgens het plan,
hp"„
toelagen,
indien
het
men
met
vier
maanden of beroep,
in de woonkamer yan het ichoolhuis
de
derd
wil
liggen
Voort*
Ruthne te
2.,
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ZON EN MAAN
Zon onder: heden 22 01; op: morgen 5.17
Maan op: 0.12; onder: 8.48
Laatste Kwartier 16 Juni; Nieuwe Maan
24 Juni; Eerste Kwartier 2 Juli; Volle
Maan 8 Juli.
Men is verplicht te verduisteren van
zonsondergang tot zonsopgang
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plaatste hij een ketel en de zaak marcheerde
uistekend. Reeds het volgend jaar zag hij zich
genoodzaakt, een vaste installatie in het schoollokaal te plaatsen. Niemand zou bezwaar ge-

maakt hebben, ook niet o* er het feit, dat des
zomers in 't geheel gean en in den winter slechts
onregelmatig school gehouden werd, had niet
onze vlijtige jeneverstoker bij al zijn drukte het

klokgelui vergeten.
Door deze nalatigheid stuurde hij in een dorp
dat geen uurwerk Dezat en waar men horloges
nauwelijks kende, het geheele dagelijksche leven
der bevolking in de war. Nu gingen de regeer-

ders van Viierden bij hun drost, Pieter de Cort,
die tevens het ambt van drost en notaris te Helmond en nog een half dozijn andere functies bekleedde, hun beklag indienen.
Uit de opgemaakte akten hooren we niet
alleen dat „den schoolmeester Daniel van Esch
in den schoole, daar de jeught ende kinderen
moeten werden onderwesen, heeft laten maecken
en innemetselen twee sliry- of brandewijnketels
met de cuypen als andersints, daertoe dienende
en waerop de gemelde schoolmeester daeghelycx
sliry of gedisteleerde wateren is stoockende,
deselve aan ieder met de groote ende cleyne
maet is uytvercaopende", maar ook „dat neffens
de scoole is een schuerke om de brandt van den
schoolmeester daerinne te leggen, welcke
schuerke neffens de schoole staet onder een
dack, waerinne den gemelten schoolmeester
tegenwoordigh een verckenscoey heeft innegemaeckt en oock alnogh daerin is hebbende vier
verekens, die den gemelten schoolmeester door
de spulingh als anderen affval van de voorseide
gedisteleerde wateren comende, is opvoedende
en alsdan wederom vercopende".
Van al deze klachten trok meester zich echter
niets aan en, hoewel later nog eens verklaard
werd, dat hy nog altijd was brandewyn brandende en dat hij „tegenwoordigh alsnogh twee
verekens is hebbende, die niet dar. vrutende en
gravende sijn, waerdoor 't schoolhuys sal comen
te vervallen en dat oock door de dampen van de
stoockerij de kleyne kinderen benout valt daer
in de school en de roock te itten", oefende hij
zyn bijbetrekking nog twaalf jaar uit, waarna
hij zijn branderij voor 36 gulden 's jaars aan een
ander overdeed. Hij had nu wat beters, n.l.
deurwaarder by den Rade van Brabant. Niet
lang heeft meester Daniel van zijn verbeterde
omstandigheden geprofiteerd; een paar jaar later
overleed hij reeds.

TWEE BERUCHTE INBREKERS
AANGEHOUDEN
Een hunner is lid geweest van een gangstersbende in Amerika
Haagsche
De
politie is er in geslaagd twee
inbrekers te arresteeren, van wie een reeds een
lang strafregister heeft en ook voor de politie in
den Haag een oude bekende is.
Dinsdag j.l. werd een inbraak ontdekt in een
winkel van levensmiddelen aan de van Alkemadelaan hoek WaaUorperweg. Uit een kantoortje werd een klein bedrag aan geld vermist
en uit den winkel eenige kilogrammen onverpakte koffie en thee, alsmede een groot aantal
busjes Droste- en Blookers-cacao, in totaal ongeveer 40 kg en zeven reepen chocolade.
Nog denzelfden ochtend ontdekte een tuinman, die werkzaam was op het landgoed Arendsdorp, in een plantsoentje op den hoek van de
Oostduinlaan en de Ruychroklaan een hoop zand.
Door nieuwsgierigheid gedreven deed hij het
zand uit elkaar en zag toen twee zakken, waarin
busjes cacao waren geborgen. Hy waarschuwde
onmiddellijk de politie, die de cacao in beslag
nam en het zand weer in den oorspronkelijker!
toestand bracht. Eenige politiemannen stelden
zich vervolgens verdekt op en wachtten.
Het volgende bedryf in deze zaak liet toen niet
lang op zich wachten, 's Middags naderden
twee mannen, die een koffer droegen. In de
omgeving van het plantsoentje stapten zij van
hun fietsen en gingen naar het plantsoentje. De
politiemannen grepen in, arresteerden
de beide
mannen en brachten ze over naar het hoofdbureau.
Hier bleek, dat men een goede vangst had gedaan. Het waren de 37-jarige E. en de 23-jarige
,Vool*- ~ een berucht inbreker. Hü
7.;
is Nederlander
van geboorte, doch heeft vele
jaren in
Amerikaa doorgebracht en is daar herhaalde malen voor misdrijven, o. a.
gearresteerd en tot gevangenisstraffeninbraken
veroor°°k hee" hü eem«e Jaren
de
SmgSing-gevangenis gezeten. E. is lid
geweest van
ga
en maakte indertyd New
pnilf
D
P'ttsburg
en Buffalo
onveilig. Later werd
mer,ka naar Nedp--l->nd uitgewezen,
} Ce anderen
1937 maakte
ZU!? Practijk schuldigInaan
hi
een roofoverval op een postauto in de J. P.
Coenstraat.
weiKe roof voorafging aan
geweldpleging op den
chauffeur van deze auto. HU en zün beide
handlangers werden toe aangehouden, waarna
E. tot twee jaar en zes maanden gevangenisstraf
werd veroordeeld.
De centrale opsporingsdienst ging onmiddeliyk naar de woning van E., doch deze had een
valsch adres opgegeven. Na een onderzoek wist
men echter het juiste adres te vinden. Bü een
huiszoeking op de kamer van E. werden 10
busjes cacao alsmede twee reepen chocolade gevonden. Ten huize van v. d. R. werd een aantal
inbrekerswerktuigen ontdekt.
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Inzittende verdronken

Tijdens het stormachtige weer is gisteravond
OVERSTEKEN OP DE WITTE BAAN
een zeilboot op de Loosdrechtsche plassen omgeslagen. Tengevolge hiervan is de 20-jarige
De breede witte banen over den rijweg bü
E. Albers uit Utrecht te water geraakt en verliet kruispunt
Nieuwestad—Peperstraat
4aV
Wirdumerdijk blijken niet door een ieder bedronken.
grepen te worden. De bedoeling is dat men
bij
het oversteken die banen volgt. Ze zijn zóó
VERGIFTIGDE PALING
aangebracht, dat de voetganger, uit de PeperGisteravond laat werd de 40-jarige mej. Th. straat komende, niet dwars over de heele
tè Maastricht door haar broer by zijn thuiskomst breedte van het knooppunt van verkeerswegen
dood in haar woning aangetroffen. Het onderloopt. Hy moet even rechts afslaan en vindt
zoek wees uit, dat de dood waarschünlük het dan zijn oversteekplaats op het smalste deel van
gevolg is van vischvergiftiging.
den rijweg, waarby hij
het zü nog eens herBij het gezin V. daar ter stede vertoonden haald
op de witte baan moet loopen.
vier leden gisteren vergiftigingsverschünselen na
het eten van paling, welke in de stad was geOUD-LEERLINGEN AMBACHTSSCHOOL
kocht.
Lezing over Maastunnel
De politie heeft een onderzoek ingesteld naar
vergiftigingsverde omstandigheden van deze
De verbinding onder water van de beide
schünselen en nas-r de herkomst van de visch.
Maasoevers te Rotterdam, de Maastunnel, Is in
menig opzicht een belangwekkend werk. Verheugend was daarom, dat voor de lezing van
TE WATER GERAAKT EN VERDRONKEN
den heer A. C. Vreugdenhil, technisch ambtenaar
13-jarige
dochHedenochtend is te Hijken een
bij
de afdeeling tunnelbouw van den gemeenteter van den schipper J. Rink, uit Emmen, te lijken technischen dienst te Rotterdam, gistermeisje
wilde
water geraakt en verdronken. Het
voor de Vereeniging van Oud-Leerlingen
met een haak het schip afstooten, terwyl het avond
(V.0.L.A.) alhier, in
der
Ambachtsschool
onder een brug door voer. De haak gleed af, Schaaf gehouden, zoo veel belangstellingzalen
bewaardoor het meisje overboord sloeg. Toen het stond. Behalve vele oud-leerlingen waren er o.a.
op
gebracht,
weer
was
was
het
droge
kind
het
ook een 100-tal leerlingen der 2e en vervolgleven reeds geweken. Een tragische byzonderklasse
van de Ambachtsschool aanwezig.
heid is nog, dat deze schipper ongeveer zes
voorzitter,
De
de heer S. v. Gelder, heette
weken geleden by een ongeluk een 11-jarig allen welkom en dankte den directeur der
dochtertje heeft verloren.
school, den heer F. Schaafsma, voor de verleende medewerking bij deze lezing. Hij herinnerde vervolgens aan de pogingen, die worden
gedaan om hier ter stede
nadat dit enkele
EENHEID IN DE BEOEFENING
jaren niet is geschied
weer een cursus te
organiseeren' ter opleiding voor het toelatingsDER
examen der Middelbare Technische School, als
hen, die later examen willen
Samenwerking der bestaande vereenigingen vooropleiding voor
doen voor de Nijverheids-Onderwijs-akte.
De heer Vreugdenhil kreeg vervolgens het
Het ANP. meldt uit Haarlem:
dagen
woord.
Heemkunde
heeft
dezer
Hü vertelde hoe de groei van Rotterdam
Bond
voor
De
een circulaire doen uitgaan, waaraan wy het vol- naast de Maasbrug een tweede verbinding tusschen de Maasoevers noodzakelijk maakte. De
gende ontleenen:
keuze viel daarbij op een tunnel, die echter
De vele vereenigingen, die zich op heemkundig terrein bewegen, moeten gaan inzien, dat wegens de gesteldheid van den bodurn niet zoo
alleen dan iets te bereiken zal zyn, wanneer de maar onder de rivier gegraven kon worden,
handen ineengeslagen worden en op die wüze doch op het droge gebouwd moest; in 9 deelen
vele krachten en middelen beschikbaar komen van elk ongeveer 60 M. lengte liet men de
voor de bescherming, bestudeering en verzorging tunnel in een sleuf op den bodem van de Maas
van ons heem. Dan alleen is veel te bereiken zakken. Bij den bouw van de stukken, het laten
zakken en stellen der tunnelfragmenten en het
op het gebied van de streektaal en streekonderling verbinden hiervan, deden zich talpraehistorie,
geschiedenis, oudheidkunde en
volkskunst,
looze vraagstukken voor, die vaak op ingenieuze
landschapsbescherming,
en
natuurfolklore, zeden en gewoonten, kortom alles, wat wyze werden opgelost. Doch ook verder waren
er nog honderd en één bijkomstigheden, die om
met de heemkunde samenhangt.
Wat liggen daar prachtige vooruitzichten wat een oplossing vroegen. Zoo o. a. net probleem
betreft de verfraaiing van ons landschap, van der luchtverversching in de tunnel, waarvoor
onze dorpen en kleine en groote steden; wat is aan weerszijden der rivier groote ventilatorgebouwen moesten verrijzen, die met hun
in dit opt-icht in de laatste eeuwen al niet bedorven, welk een oneindig groot arbeidsterrein machines 2 miliioen M 3. lucht per uur kunnen
verwerken Daar was verder het vraagstuk, hoe
ligt hier voor ons!
men
de wielrijders en voetgangers, voor wie geen
het
oude
handwerk!
Hebben
En denk eens aan
opritten waren geprojecteerd, 25 M. onder den
onze echte smeden timmerlieden en meubelgrond kon brengen. De oplossing bestond in rolmakers hun scheppingsdrang niet moeten wegdrukken onder de allerbanaalste serie-artikelen trappen, die gezamenlijk in staat zijn 64,000
in een warenhuis-allerlei, alleen omdat wy ons personen per uur naar boven of beneden te vergevoel voor het volksschoone hadden verloren voeren, s Nachts, in de minst drukke uren,
of het hadden opgeborgen op onzen muffen zullen de trappen stil staan, doch een fotografische cel brengt ze onmiddeliyk weer in
spinragzolder van gemakzucht en oppervlakkigwerking als er iemand nadert. Trouwens bijna
heid?
Wat weten wij werkelijk nog van de zeden en alles werkt electro-automatisch, zoodat een
gewoonten van onze voorouders? Is het niet enkele man in de controlekamer alles kan
plicht, dat wy ons veel en veel meer verdiepen nagaan, wat er in dit prachtige werk van de
in de geschiedenis van ons eigen, zooals het is Nederlandsche bouwkundigen geschiedt. Hiergegroeid en geworden van de allervroegste van, en nog van vele andere zaken wist de heer
tyden, die grijze oudheid, waarover geleerd werd Vreugdenhil interessante dingen te verhalen.
De heer v. Gelder dankte aan het slot den
en nog wordt, dat onze voorvaderen gekleed
spreker
voor zijn belangwekkende lezing, die
waarbij
we
uit
ons
waren in dierenvellen en
hoofd leerden, dat hun voornaamste bezigheid door lichtbeelden verduidelijkt werd.
was drinken en dobbelen en dat zy zedelyk niet
hoog stonden?
GEMEENTELIJKE SCHOOLSPORTDAG
Wat ligt er nog veel arbeid te doen op het
gebied van natuur- en landschapsbescherming!
Een gevarieerd programma
Al is er veel gedaan, dit geheele werk moet op
Het programma voor den gemeentelüken
andere wijze worden aangevat om het te doen schoolsportdag, waaraan
wordt deelgenomen
groeien als onontbeerlük onderdeel van de
door de leerlingen van school 4, verschillende
gansche gemeenschapszorg!
scholen en het stedelijk gymnasium,
En wat is er voor de ouderen schooner taak dan middelbare
is
verschenen.
het
belangstelling
de liefde en de
voor
heem
Zaterdagmorgen worden de repetities gehoute weltken en in te prenten by de jeugd. Welk den van de ensemblenummers,
welke 's middags
allen,
ligt
hier voor
die de
een schoone taak
uitgevoerd.
worden
jeugd op eenigerlei wyze hebben te vormen.
Voor de jongens bestaan deze uit trainingsDe school, de jeugdvereenigingen, de arbeidsdienst, zij alle zijn gemeenschappen, by uitstek oefeningen onder leiding van den heer P. H.
Smit. De meisjes voeren onder leiding van mej.
geschikt om het zaad te zaaien.
Kuipers algemeene vrye oefeningen uit, terZoo blijft dan het eerste groote doel van den H.
wyl
mej. P. Rosier belast is met de uitvoering
bond: allen die op dit gebied werkzaam zün, der knotsoefeningen.
op
krachten,
te
Alle
die
zich
brengen.
büeen
Ook wordt een kastiewedstrijd gehouden en
het gebied der heemkunde bewegen, zoowel
wordt 's morgens een begin gemaakt met de
landelijke, streek- of plaatsgewijze vereeniginathletiekprogramma voor de
gen, moeten door den bond voor heemkunde afwerking van het vierkampen
jongens,
dat
twee
en persoonlijke
waardeering
met
en
samengevoegd
worden
wedstrijden
omvat.
zooveel mogelijk met inschakeling van al deze
Voor de kleinste jongens bestaat de vierkamp
organisaties. Waar verschillende organisaties
uit
60 M. hardloopen, hockeybal-verwerpen, verhetzelfde werk doen, of waar een betere taakspringen en een estafette 10 x 60 M.
gewenschte
mogelyk
is. zullen we de
verdeeling
De andere jongens nemen deel aan een 80 M.
verbeteringen in overleg met de oude vereeniloop,
speerwerpen, Duitsche driesprong en een
Alle
brengen.
gingen tot stand trachten te
partieele acties willen wü samenvoegen, omdat estafette 10 x 80 M.
In deze onderdeelen worden ook de persoonwü de dingen nu anders willen en kunnen zien lijke
wedstrijden gehouden. Het athletiekgrootere
door
een
en
omdat
dan voorheen
gedeelte
staat onder leiding van den heer J. Olüsamenwerking veel meer middelen en krachten
Naast
de ensemble-oefeningen worden 's midvoor
de
bëscherworden
beschikbaar kunnen
dags de estafettes en de finales 60 en 80 M.
min, de verzorging en de verdere ontwikkeling hardloopen
gehouden. Bovendien spelen elftalverstaan.
willen
wy
van wat
onder heem
len
van
de
M.T.S.
en de Gem. H.B.S. een handwij
Waar wij mogelijkheden zien, richten
balwedstrijd onder leiding van den heer C. de
waarvan
de
op,
streeksgewijze afdeelingen
Jong. De meisjes demonstreeren nog het spel
leden dit streven ondersteunen.
rounders.
moge
uitingen
Wat betreft onze schriftelijke
Na de afwerking van het gevarieerde proworden opgemerkt, dat binnen den kortst gramma worden de pryzen uitgereikt door dr.
mogelijken tijd eenige kleine geschriften zulA. A. Eecen, voorzitter van de Schoolsportdaglen verschijnen.
commissie.
Het secretariaat van den Bond voor HeemHet vorig jaar kon de Schoolsportdag niet
Schaik,
kunde is gevestigd bij G A- van
gehouden in verband met de tijdsworden
Haarlem, Verspronckweg 100.
omstandigheden, maar werden algemeene vrije
oefeningen gedemonstreerd op den Olympischen
dag ten bate van den opbouw van geteisterd
VERKOOP VAN VASTIGHEDEN Nederland.
Deze oefeningen vormden toen een der hoogteNotaris Ottema te Leeuwarden
punten van den middag.
Finaal.
Voor den vierkamp jongens le en 2e klas is de
Winkel-woonhuis, Oldegalileèn 79. Kooper S.
docenten-wisselbeker
uitgeloofd, welke in 1939
Riemersma (3 d.) voor ’4600. Burgerhuis, Willem door de Gem. H.B.S. A I gewonnen werd.
Sprengerstraat 2 Kooper J. Kooi (3 d.) voor
In den vierkamp jongens, 3e klas en hooger,
’3409.
wordt gestreden om den Leeuwarder NieuwsProvisioneel:
bladwisselbeker, welke in 1939 voor de derde
Burgerhuizlnge. Straat van Welgelegen 1. Geb. achtereenvolgende maal doqr de Chr. H.B.S. ge’3057. Idem, Dokkumerstraat 4. Geb. ’3279.
Winkel-woonhuis. Oldegalileèn 77. Geb. ’3361. wonnen werd.
Pakhuisje, Wüde Steeg no. 10. Geb. ’BOl.
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HEEMKUNDE

BROOD
de
oud als de wereld" is
BünaPhoeniclërs
en
kenden het
bekend
al.
„zoo

brood,

Egyptenaren
Gist sehünt veel later

broodgraan

geworden te zrjn; in Abrahams tijd consumeerde
men ongezuurd brood en wie wel eens verloren

in een eenzaam bergdal het brood moest deelen
met de bergbewoners vond ook hier nog het ongezuurde, dat na de eerste verkennende happen

Allemaal routine, denkt de leek en ook organisatie, alles op tijd, uit gewoonte. De bakker
lacht wat en weet het beter. Het publiek weet
zoo weinig van de moeilükheden der bakkers,
het klaagt wanneer het brood klef is, maar ver-

geet daarbij dat in de warme bakkerüen eiken
dag en meer dan vroeger spiedende oogen met

spanning den oven in gaan om te zien of het
lukt.
Reeds jaren, van 1935 af meenen we, ging onze
regeering er toe over
om den boer te steunen

—

—

en de handelsbalans in evenwicht te houden
de buitenlandsche tarwe te mengen met verzeer wel te eten bleek.
Verder zorgde
Ryzen liet men echter spoedig overal waar dit plichte 35 pet. inlandsche tarwe.
voorraad
grooten
voor
een
zij
oorlog
den
voor
mogelük was het deeg. Het rijsmiddel: de gist,
nog een percentarwe,
buitenlandsche
zoodat
we
bereidde men in den ioop der eeuwen op vertage in ons brood hebben. De brooddistributie
schillende manieren, nu is het een afvalproduct
met meel waarin roggebloem en de reeds
kwam
Mfn de spiritusfabrieken. De gist moet versch zyn, veel eerder
voorgescheven inlandsche tarwebloem
Her versch. Wat wonder dat wü hier in het benevens meer
zemelen. Een paar maanden
Noorden in de eerste oorlogsdagen, toen er geen geleden
kwam
er
zich gerstebloem bü voegen.
vervoer was en de b-akkers dus zonder gist het Wit
gebuild, fijner gemalen of
is
langer
brood
brood moesten bereiden, ons waanden op broodzemelen dan het bruinbevat,
wilt,
zoo
u
minder
gebied tot de oudheid terug te keeren of ons
brood, waar alle zemelen in aanwezig blüven. Het
verplaatst dachten in afgelegen bergoorden. Zoo
tegenwoordig meel is dus een mengsel van vergauw dan ook het verkeer met het centrum des
schillende soorten bloem, de samenstelling is niet
lands weer zoon beetje te doen was, waren de constant. Gerstebloem is geen onbekende broodLeeuwarder bakkers de eersten die een afgezant grondstof, men gebruikte het al in de oudheid
per auto naar de gistfabriek in Delft zonden om
om brood te maken en nog wordt, büvoorbeeld
spoorslags het rüsmiddel te halen.
in de Skandlnavische landen, gerstebrood geHet koren
isser in 't land gheen corene, de bakken. In den vorigen oorlog zagen we een
is numbacker en blaest niet op stnen horene
paar jaar lang alleen maar bruinbrood op onze
mer één en dan komt als tweede de gist Vertafel verschijnen.
geet echter den bakker aan zün mengbak. aan
De samenstelling of beter de wisselende samende trogge en vooral aan den oven niet. Eiken dag
vraagt de mensch om brood. Zes dagen van de stelling van het meel bezorgt den bakker veel
meel, kon
week. een heel jaar lang. doet de bakker zijn last. Vroeger, met het buitenlandsch
kreeg
mengen
en
altüd een fatbest het voedsel smakelül-" en goed te maken. de bakker raak
mengen
stukje
een kunst.
soenlyk
brood.
Nu
is
Heel vroeg in den ochtend zün de ovenist en
menger al bezig. De bakkerij vult zich met een Het mengsel heeft een ander kleefgehalte, roggezoeten geur en de warmte komt er hangen in alle bloem en ook gerstebloem maken het brood klef.
Soms is nat deeg noodig. bü een andere partü
hoeken. Twee naakte armen grüpen na het mengen in den mengbak. lichten na eenig rukken er meel is vrij droog mengen aanbevolen. De rijssamenstelling
een 10 a 15 kilo deeg uit. Vlug gaat het. met tijden wisselen eveneens naar de
van het meel. Het gaar krijgen is een bijzondere
de routine van den vakman. De okeren deegmassa beweegt even en sluit zich weer. Oh. zoo kunst, die de bakker by een soort brood tracht te
eenvoudig lykt het allemaal, maar probeer het bereiken door het deeg In de lengte met een
tot bijna op den bodem te knippen.
als leek eens na te doen. Maak ook uw handen schaarnog.
zucht de bakker, weet het publiek na
En
even nat als de bakker en steek uw extra
al
die
moeite
om het gezicht van het brood het
aan
den
ellegewasschen
schoon
armen tot büna
benaderen, niets van ons afvroegere
doen
te
boog in de taaie massa, 'k Wed dat ge groote
wegen,
het
afwegen
om te voldoen aan de verhet
te
deeg
moeite hebt de armen weer uit
eischte hoeveelheid drogestof in elk brood en om
krijgen, laat staan er een ronde, een paar kilohet aantal brooden te halen uit een baaltje meel
grammen, zware homp los te tooveren.
Maar goed, de bakker gooit zün hompen in om uit te komen met de distributlebons. Vroeger
snel tempo op de bank. Handen grijpen er naar. nam een goede bakker op het gevoel wat deeg en
slaan er met een rechthoekig bordje een stuk af. bakte het brood, de drogestof was altijd boven de
wippen het op de weegschaal en voegen er met wet. Nu zyn er bakkers, die speciaal fijne weegeen paar vlugge vinger-bewegingen een stukje schaaltjes hebben aangeschaft om toch maar
scherp iedere homp meel voor een brood te kunbij of nemen er wat af. Weer grypen handen er
wegen. En de bakkersorganisaties zetten in
nen
onbeschüfelyk
naar. draaien de homp in
snel
de vakbladen ingewikkelde tabellen om hun
tempo, rollen haar, slaan haar dubbel, rollen haar
nog eens, geven haar vorm en leggen haar in de leden de moeilijkheden te helpen omzeilen. Maar
razend vlug gesmeerde blikken of los op de daar is de olie voor het smeren van de blikjes
om na het bakken het brood te kunnen verlossen
plank. Opmaken noemt de bakker dit
deeg
rijzen,
Ongeveer 40 minuten moet het
de uit de metalen omhulsels, gerantsoeneerd tot
kleine hompjes voor 4 ons brood moeten eerst 30 pet.
Daar is onze Friesche koek met zün honing, die
büna dubbel zoo groot worden in de rijskast naast
of van den oven. Dan gaat het in den heeten vroeger kwam uit Amerika (Havana- en veel
(Bretonsche
Bretagne
en
boekweithoning)
lucht-, den water-, den olie- of weet ik wat voor
honing).
zijn
Amerispeciale
en
van
De
beschuit
met
een oven en bruin van boven
onder moet
het er weer uit komen.
kaansche bloem, gelukkig nog beschikbaar ge-
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steld door de Meelcentrale, het volkoren br
van zuiver Zeeuwsche tarwe, het suiker- r
nen- en krentenbrood. (") En de
afdeelingen of voor 100 pet. banketbakkers
hun groote behoefte, om te kunnen leven
toewijzing 10 pet.
aan eieren —!
boter
wijzing 25 pet.
toewüzing 80
en suiker
met goleldelüke vermindering
aan
1
aan niet meer amandele
toewüzing 10 pet.
te
gen zuidvruchten en cocos. Zeker, er zijn
den banketbakker vervangingsmiddelen en hH
probeert zich aan te passen met kunstmatige
eiwitten, kunstslagroom, kunst-eierdooier, gecondenseerde taptemelk enz. Het publiek waardeer,
de zeker geslaagde pogingen en legge zich bep er
king op. die in het belang zijn van de bakkers en
van het publiek zelf, dool matig te gebruiken en
daardoor langer te kunnen koopen.
Verwondert u niet, dat ge elders, vooral ln
groote plaatsen, de étalages leeg van banket ziet
Kom dan terug en ziet de nog rijk voorziene wi ni
kels hier en prijs het verstandig beleid van
bakkers. Waardeer de broodbakkerskunst en ge
loof de deskundigen die u voorhouden, dat de
voedingswaarde van het brood niet gedaald is en
de zemelen rijk aan kalkzouten zün.
Ge staat toch. wilt ge zeggen, niet altyd voldaan
op van uw broodtafel.
Ge eet meer brood sinds de brooddistributie en
dat klopt, want het broodgebruik is gestegen. Uw
boterham heeft evenwel niet alujd het vroegere
belegseltje en het waterbrood bevat geen vet en
honing, die uw bakker wellicht vroeger, zonder
er over te praten, u toedeelde, en het melkbrood
geen vet. honing, melk en glucose of wittebroodcrèmes. Allemaal waar, maar ge hebt nog de keus
over te stappen op het bruinbrood en ge woont
hier niet ongunstig, want het Friesche roggebrood, nog volkomen in oorspronkelyke samenstelling, kan nog op uw tafel komen.
Voor den broodeter is het dus nog zoo slecht
niet in ons gewest, de bakker, die ln onze provincie in doorsnede slechts 7 haaltjes per week verwerkt, doet daarvoor zün uiterste best. Hem zl]
dan ook gegeven, dat hü eiken dag in de warmte
van zün bakkerij "de eindjes aan elkaar kan
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bakkers-bank'»
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r>ct~

verkri"
voo"
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onze.

knoopen.
In Amsterdam en Haarlem werd kort geleden

de broodprüs gestabiliseerd. De bakkerij ln
Nederland als georganiseerd geheel streeft er
naar te komen tot een voor het geheele land geldende regeling, met een broodprijs, rekening houdend met den omzet der bakkers in bepaalde gebieden. De wet zou dit streven te hulp kunnen
komen en zoo de onwilligen. als die er zijn,
gen aan een vastgestelden broodprüs mee tedwindoen.
Amsterdam en Haarlem zün wellicht de eerste
symptomen om te komen tot een bindende broodprijsregeling voor het geheele land. Hoe de broodprüs voor Friesland dan zal worden, kunnen we
niet voorspellen, gezien echter de broodpryzen in
de twee bovengenoemde steden en de geheel
andere omstandigheid van de bakkerij in de provincie zouden we geneigd zyn te concludeeren
tot een iets lageren prijs.

E.
(■") Dit laatste wordt hier sedert eenigen tijd
niet meer gemaakt. Red L. Ct.

eerste en tweede klas huishoudkundigen. BüzonKERKNIEUWS
der practisch is in dezen tyd het verstelwerk en
i
Herv. Kerk
goedkeuring gehecht aan de collectieve veranderwerk, waardoor van veel oude klee) te Spannum ds J. Hogenkamp
Beroepen
dingstukken
'toez
verkregen.
weer
nieuwe
worden
arbeidsovereenkomst in het bloemist- en
Bijzonder aardig zün de teekeningen op een te Hindeloopen.
hoveniersbedrijf alhier, dat voor 1941 is afgebord,
Aangenomen naar Wagenborgen ds. G. P.
voorstellende de mode in 1845, 1916 en nu.
sloten tusschen den Nederiandschen Bond van
Op den gang boven is ondergebracht een Kramer, cand. en hulppred. te Assen.
Arbeiders in het landbouw-, tuinbouw- en
stand van de afdeeling kinderverzorging en opzuivelbedrijf en eon loortcommissie uit pracGeref. kerken
voeding en een afdeeling luchtbescherming.
tisch alle bloemisten en hoveniers te LeeuwarBeroepen te Doetinchem da. J. Tv Meesters,
In het strijklokaal wordt de huisvrouw geden en Huizum.
cand. en hulppred. aldaar.
leerd hoe zij haar wasch moet behandelen en
( hr. <**ref. kerk
welke waschmiddelen tegenwoordig gebruikt
BEËEDIGING
Beroepen
Werkendam
te
ds E. du Marchie van
kunnen worden.
In de civiele zitting van de rechtbank alhier
Voorthuysen
te
Urk.
nog
kükje
Ten slotte kan men
een
nemen ln
is beëedigd als ambtenaar van den burgerlyken het lokaal voor algemeen vormend onderwüs,
stand de heer J. R. J. Schut, burgemeester van waar een hoekje Is ingericht voor onze weideEV.LUTHERSCHE SYNODE
Sneek.
vogels, planten enz.
Mislukte fusie met de Hersteld Luth. kerk
De tentoonstelling is geopend hedenmiddag
Ds.
D. G. Hoeven bracht over het verslag der
STAATSEXAMENS VOOR MUZIEK
tot 5 uur en van avond van 1V7—9 uur en
werkzaamheden
van de synodale commissie over
Benoemd is tot lid der examencommissie morgenmiddag van 2;, tot 5 uur.
1940—1941 namens de daartoe ingestelde commissie
rapport uit.
voor de Staatsexamens voor Muziek de heer
Al waren de werkzaamheden der synodale comGeorge Stam alhier.
AANKONDIGING
missie reeds aanzienlijk uitgebreider dan andere
jaren,
vond zy lun en tijd om met grooten
van vergaderingen, uitvoeringen enz. te Leeuwarden ijver toch
EXAMEN MIDDENSTANDSDIPLOMA
en toewijding haar aandacht te schenken aan
de onderhandelingen mei de daartoe door de HerDONDERDAG 12 JUNI
„ALGEMEENE HANDELSKENNIS"
commissie
stetd-LuUuriche Kerk aangewezen
Gisteren waren voor dat examen opgeIn de Christelyke Industrie- en Huishoudin zake een mogelijke fusie der beide Luthersche
roepen 54 candidaten, van wie 1 candidaat school, Margaretha de Heerstraat, tentoonstelling, kerken.
Aan goeden wil en bereidvaardigheid
niet was opgekomen.
heden van 2Vi—s en 7^4—9 uur en Vrüdag van heeft het der synodale commis:ie daarby zeker
niet ontbroken Te meer stemt het dan tot teleurGeëxamineerd werden 53 candidaten, van 2V4—5 uur.
stelling, dat de aanvankelijke verwachting, dat
wie zijn geslaagd 36 candidaten, t. w.:
het pogen om tot fusie te geraken thans spoedig
H. Rosier te Anjum, mej. J. Th. Salomon,
met goeden uitslag zou worden bekroond, niet in
J. J. Schuurmans, G. Sijtsma, S. Tempel,
KUNST
vervulling mocht gaan
L. v. d. Veer, H. Wadman en J. H v. d.
De commissie van rapport althans meent, dat
3DE
GEMEENTE-ZANGAVOND
Weide, allen alhier, F. P. Schut te Schierverschillende reacties, die deze fusiebesprekingen
monnikoog, D. J, Smit en G. Wuring te Sneek
De derde Gemeente-Zangavond, die onder lei- thans reeds hebben uitgelokt, waarschuwen, dat
nog
ding stond van de heeren R. Beintema
mej. L. Smit, P. van Straten, N C. Veltman
en ds A. M de geesten voor een werkeiykedegoede fusie van
Wijmenga
en
niet
waarom
commissie
Koepelkerk
rüp
die in de
zün Reden
mej. N. Verduyn, mej. G. de Vries en mej. G.
te Leeuwarden
gegever werd, mag alleszins geslaagd
rapport adviseert, in deze materie thans een afgenoemd
War te Franeker, L. J. Steenhuizen, R. Tamworden. De Koepelkerk was zoo goed als geheel wachtende houding aan te nemen, tot over deze
minga, P. Vellinga, D. Walta en J. H. Zelle
gevuld De talryke
reacties meer klaarheid is gekomen en het daarhebben met aante Huizum, R. W. Taekema en J. J. Willekes dacht geluisterd naaraanwezigen
door vaststaat, dat het verlangen naar fusie in
uiteenzettingen
de
van
den
te Harlingen, J. v. d. Veen en A. Zijlstra te heer Beintema en met de noodige overtuiging
beide
kerken krachtig leeft.
en
Kollum, J. Veenma te Nes (W.D.), S. Veenwarmte tal van Psalmen uit ds. H. H a s p er 's
De beide prae-adviseurs der Synode, prof. dr.
H A van Bakel en prof. dr. P. Stegenga. konden
stra te Metslawier, Douwe Vlieg te BuitenPsalmbundel gezongen.
Wanneer ook in het vervolg deze Gemeente- zich met deze conclusie ten volle vereenigen.
post, R. de Vries te Noordbergum, K. WasseZangavonden geregeld zullen plaats vinden
Nadat deze zaak van verschillende zijden was
naar te Wier, IJ. Waterlander te
er met aan te twüelen of de kenspreuk van valt belicht, vereenigde de Synode zich in een motie,
Heerenveen.
P. v. Winsen te Vlieland, W. Zoethout te laatste zang-demonstratie: „Zoo zinge
deze
de gemeente waarin wordt uitgesproken, dat bü de Ev. LutherAkkrum, D. Wiersma te Holwerd en D. haar Psalmen, niet enkel op onze Zangavonden
sche kerk de bereidheid tot voortzetting der onderWierstra te Marrum (Fr )
doch veel meer nog in de gezinnen" zal binnen handelingen In zake de fusie op den in de beniet te langen tyd in vervulling gaan
sprekingen vastgestelden grondslag blijft bestaan,
doch dat het aan het inzicht van de synodale comCHR. INDUSTRIE- EN HUISHOUDSCHOOL
missie wordt overgelaten, te bepalen, op welke
Tentoonstelling
BUZIAU GAAT WEER OPTREDEN
wüze deze onderhandelingen zullen worden voortgezet.
In het schoolgebouw van de Christelijke
Bouwmeester-revue „Sprookjesland"
Naar aanleiding van een vraag over de bevoegdIndustrie- en Huishoudschool aan de Margaretha
De Haagsche Courant meldt, dat het gezelschao heden van een proponent, droeg de synode aan de
de Heerstraat wordt vandaag en morgen een
dat sedert 30 November geen revue synodale commissie op een regeling te ontwerpen
tentoonstelling gehouden van hetgeen door de Bouwmeester,
meer heeft gespeeld in Juli het nieuwe schouwvolgens welke In de Ev Luthersrhc kerk het ambt
leerlingen is vervaardigd op het gebied van de spel „Sprookjesland
gaat opvoeren. Het speelt
van predikant in buitengewonen dienst zou kunin
bereiding van voedsel, het vervaardigen van
den tyd van het Vrouwtje van Stavoren
dat er nen worden ingevoerd.
kleedingstukken enz.
een rol in speelt. Buziau zal in de revue optreden
met als tegenspeler Constant van
In het lokaal by den ingang aan de rechterVerder treden in het gezelschap oudeKerckhoven
zyde is de keuken ondergebracht. Hier
en nieuwe
wordt krachten op. Het
orkest staat onder leiding van
MARKTBERICHTEN
den belangstellenden toeschouwer alle voorBen Geysel. die een proloog heeft gecomponeerd
lichting gegeven om in dezen tyd de maaltyden op motieven van het Friesche
Volkslied
zoo goed en voedzaam mogelyk te bereiden. Op
De première gaat in Amsterdam en dan komt
Gem. Visehafslag te Stavoren op 11 Juni
de ontbijttafel prijken vele gerechten, die misde provincie aan de beurt.
schien vroeger niet zoo gewild v/aren, maar die
Heden aangevoerd: 283 kg paling a’ 0 62—/ I**
per kg; 25 kg bot a
nu om hun voedzaamheid de voorkeur verper kg; 20 kg
0.70—’
EDUARD VAN BEINUM DIRIGEERT
brasem a ’o.2o—’o 36 per kg0.82
dienen. Ook zün er diverse recepten te over
IN DUITSCHLAND
ter aanvulling van de koffietafel.
Vele, om niet te zeggen alle huismoeders
Eduard van Beinum. de tweede dirigent van het
hebben te kampen met botergebrek; een uitConcertgebouworkest, bevindt zich in Dresden om
KORTE BERICHTEN BUITENLAND
stekend vervangingsmiddel is kwark, toebereid 12 Juni een uitvoering van het Dresdner PhilPAARD"
„HET
WINTERCOMPETITIE
WITTE
De Zwitsersche Bondsraad heeft krachtens een
op verschillende manieren. Ook kunnen de harmonisch Orchester te dirlgeeren. Het program
486eSTAATSLOTERIJ
bevat een symphonie van Mozart en de
BEËINDIGD
dames hier leeren hoe boter moet bewaard worzevende besluit van den Nationalen Raad de partü van
van
Bruckner.
Nicole, de Federation Socialiste, verboden
terwyl
den,
de
büge„Het
beëindigde
5e klasse. 16e trekking. Donderdag 12 Juni
de
schaakclub
huisvrouw
tevens
wordt
Gisteravond
wegens haar
zij
bracht
wat
in dezen distributieüjd moet
No. 6669 50,000.
Witte Paard" alhier haar wintercompetitie.
communistische, tegen den staat
gerichte politiek.
weten.
TOONEELGROEP
„STUDIO"
Clubkampioen
werd de heer B. Ondersteun, die
No. 4203 1000 mei premie 30,000
Op een andere tafel zyn de menu's tentoongeNos. 6933 11713 12297 15407 17206 1000
„Tyl Uilenspiegel" ten tooneele
hierdoor voor den tweeden keer den wisselsteld
voor een geheele week, waaronder twee
Nos. 5389 5655 7705 7968 12621 ’4OO
beker verkreeg.
Een Engelsche bommenwerper heeft wegens
Naar wü vernemen heeft de Tooneelgroep
Nos. 7447 9997 1125C 19173 20780 ’2OO
prys voor de tweede klas was een maaltijden met vleesch.
gebrek aan benzine
Als
eerste
btudio
leiding
artistieke
Albert
een noodlanding moeten
Nos 1018 2049 3681 7628 7958 9849 10821 13327 medaille beschikbaar gesteld, welke gewonnen
Een thé-complet ziet er feestelülc uit en doet
Dalsurn en maken
am storm, het opvocrlngsrecht van
in Zuid-Spanje. De leden der bi
15382 16043 16323 18442 18631 18826 100.
verworven
van
den
toeschouwer
Niet
minder
is
watertanden.
is door den heer S. Fokma.
een nieuwe tooneelbewerking van Tyl Uilenspiegel. ning werden naar Sevilla gebracht.
Daar het vorig seizoen de tweede klasse niet dit het geval met een hors d'oeuvre.
Ook aan de zieken is gedacht bij de bereiuitgespeeld werd, is deze competitie dit jaar
BRIEFWISSELING
TOONEELPRIJSVRAAG UITGESCHREVEN
beëindigd. De strüd ging tusschen de heeren ding van de maaltüden.
International News meldt, dat James Roosevelt
Tegenover de keuken is de huishoudafdeeling
vn het midden-Oosten
A.
Ferwerda
DOOR
STUDENTEN
en
J.
Vollema.
Na
verscheidene
op weg is naar Lissabon.
Wolvega.
moePersoonsbewüzen
A. van D. te
gelegen, waar tentoongesteld is hetgeen geremise-parUJen won ten slotte de heer A. Ferhen, die een vetClercke
Cronlke"
noodigt
ten gratis worden verstrekt aan
het
bestuur
~„
werda, die hiermede de uitgeloofde medaille maakt is op het gebied van lümwerk. opknapvan
het Groninger studenten tooneelgezeljchao
kaart hebben; bezitter.-- van een toeslag-textielHet Amerikaansche consulaat te Alexandrie
„Neemt ons zooals
bemachtigde.
poets1.
en
tafelwerk,
ai
de
anderen
diverse
schuurwerk,
rent.
kaart betalen 50
wü zün" de studeerenden aan heeft de
uitgede
versieringen,
terwijl
aangegeven
rüksuniversiteit
tevens wordt
te Groningen uit tot het s, irii- noodigd aldaar woonachtige Amerikanen
de
ven
te
R C De mogelükheid wordt overwogen
var
vertrekken.
een tooneelstuk. en jury Is samengesteld
op welke wyze een tafel gedekt moet worden.
ZWEMMEN
bedoelde aanwijzingen ook in het Nederlandsch
lokaal
gaan we naar een andere zaal
Van
dit
van
voor
elschen
Overigens
U,i prof 3hr
te
maken
ter plaatse kenbaar
temperatuur van het water in de ZwemDe
De Mandsjoerüsche regeering deelt mee, dat
A Enklaar en de Keeren
waar
de
werkstukken
in
de
huishulp
eju"i0?„M
van
het
voor
de
Rut
de algemeene verkeersregels opstelling
Hofman,
E
E.
J,
Kruizinga
baden
Groote
en
Kleine
en
Übink.
sinds
Wielen
houding
uitgestald
uiterst
is hedei. 17
ter bezichtiging *djn
en
Januari van dit jaar in totaal 98b0 Japandus ook fietsers
lien door het gezelschap „Die
langzame verkeer
Linetreckers" ontgraden,
in
Huizum
18
sche
graden.
gezinnen in Mandsjoekwo zijn geïmmienz.
brughekken
die
van
gesloten
middagcursussen
worpen
tevens
de
en
van
de
weg
rechts van den
bü
eerepenoipg wordt als prijs uitgeloofd
greerd.
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Laatste Nieuws

Syrië, het nieuwe strijdtooneel

BUITENLAND

zijn neef, president Roosevelt, talmen uit zwakheid verweten heeft, heeft men in het Witte Huis
naar de Times Herald meldt, blijkbaar besloten
hem op te roepen voor den dienst en hem daarmede den mond te snoeren.

BERICHT

ACTIEVE FONDSEN
Staatsleenlngen

Vorige Koersloop

pet

VEEARTSENIJKUNDE
Utrecht, 12 Juni. Heden promoveerde aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht op proefschrift,
getiteld: „De chemische verhoudingen in den
geboorteweg van het rund, in verband met
puerperale infectie", tot doctor in de veeartsenijkunde, de heer H. Hofstra, dierenarts
te Sneek, geboren te Oldeboorn.

Berlijn, 12 Juni. (D. N. B.). Het opperbevel
van de weermacht maakt bekend:
Een duikboot heeft 22,700 brt. vijandelijke
koopvaardijscheepsruimte tot zinken gebracht.
Het luchtwapen deed overdag en in den
afgeloopen nacht aanvallen op belangrijke
militaire doelen in Zuid- en Midden-Engeland,
alsmede op havenwerken aan de Oostkust van

Schotland.

In Noord-Afrika werden bij Tobroek Britsche troepen, voertuigen en waterleidingen
krachtig onder artillerievuur genomen.

Koer»

w

Luitenant-kapitein Herbert Schultze heeft
als zesde duikbootcommandant meer dan
200,000 brt scheepsruimte vernietigd.

Op bovenstaand kaartje treft men de voornaamste plaatsen van
Syrië aan. De Engelsche aanval schijnt in hoofdzaak tegen
Damascus en Beiroet gericht
Links onder komt nog juist Haifa voor (dat in Palestina ligt) en
waarop door de Duitsche luchtmacht een aanval is gedaan

ITALIAANSCHE WEERMACHTBERICHT

CRITIEK OP DE ENGELSCHE OORLOGSLEIDING
Handelsovereenkomst geparafeerd
(D.N.8.)
Japansche
Moskon, 12 Juni.
De
New Vork, 12 Juni. (D.N.8.) Naar Assoambassadeur te Moskou, Tatekawa, en de clated Press uit Londen meldt, heeft de
volkscommissaris van buitenlandschen handel,
jongste rede van Churchill geen einde kun-

JAPAN EN RUSLAND

Mikojan, hebben sedert 17 Februari onderhandeld over een handelsovereenkomst en
een ruil- en betalingsverdrag.
Naar het agentschap Tass thans meldt, zijn
van weerskanten conces3ies gedaan.
De
onderhandelingen zijn met succes bekroond..
De ontwerp-overeenkomsten zijn op 11 Juni
geparafeerd.
Domei meldt in aansluiting hierop dat de
handelsovereenkomst voor den tijd van vyf
jaar is gesloten.

OORLOGSBALANS VAN BEGIN 1941
De actie van het luchtwapen
Berlijn, 12 Juni. (D.NJ3.). In het overzicht
van het Duitsche opperbevel over de eerste
maanden van 1941 wordt in aansluiting op het
reeds gepubliceerde o. m. nog gezegd:
JJuitsche

formaties

jagers

en

afweergeschut

weerden de aanvallen van den tegenstander op
Duitsch gebied en op de bezette gebieden met
toenemend succes af. Door Duitsche luchtartillerie werden tot eind April 97 vijandelijke
vliegtuigen omlaag gehaald. Het aantal der in
luchtgevechten boven Groot Brittannië en het
vasteland neergeschoten Britsche vliegtuigen
bedraagt 271. Voorts werden 73 Britsche vliegtuigen op den grond vernield. Aldus verloor
het Britsche luchtwapen alleen al op dit strijdANTONESCU BIJ HITLER
tooneel tijdens de eerste vier maanden van dit
jaar 441'vliegtuigen. De verliezen van het DuitMiinchen, 12 Juni. (D.N.8.) De Führer heeft
luchtwapen bedroegen nog lang geen vijftig
sche
hedenochtend om 11 uur den Roemeenschen
procent hiervan.
staatsleider, generaal Antonescu, in den FührerDe Duitsche oorlogvoering ter zee en ln de
bau voor een bespreking ontvangen. Ter eere van
den hoogen gast stond voor den Führerbau een lucht tegen Engeland had er in genoemde
periode büzonder veel voordeel van, dat Italië
eerecompagnie van de Waffen S.S. met muziekcorps aangetreden, die den Roemeenschen in de Middellandsche Zee voortdurend sterke
staatsehef onder de tonen van een marsch de Britsche zee- en luchtstrydkrachten vast hield.
Om de situatie in de Middellandsche Zee te vermilitaire eerbewijzen bracht.
lichten werd begin Januari voorloopig een
De Führerbau was naar aanleiding van de bevliegercorps onder generaal-vlieger
Duitsch
Roemeensche,
en
alsspreking met de Duitsche
Geisker
in beneden-Italië gedetacheerd. In
mc-ie met de Italiaansche vlaggen versierd.
samenwerking
met Italiaansche vliegtuigformaDe Führer verwelkomde den Roemeenaanvallen overdag en 's nachts
schen staatsehef in de hal van den Führerbau en ties hield dit door
steunpunt
Engelsche
het
Malta onder den duim,
werkvertrek,
zijn
begeleidde hem vervolgens in
berokkende den Britschen strydkrachten ter
den
minister
van
tegenwoordigheid
van
waar ia
zee de zwaarste verliezen, bracht een aanzienbuitenlandsche zaken, von Ribbentrop, onmidlyk aantal vüandelijke schepen tot zinken en
dellijk met de bespreking werd begonnen.
bestreed met groot succes de Britsche luchthavens in Egypte en Cyrenaica.
BOODSCHAP VAN PÉTAIN AAN DE
Het optreden in Afrika
TROEPEN IN DEN LEVANT
Korten tyd later besloot de Führer, zoo verVichy, 12 Juni. (D. N. B). Maarschalk volgt het rapport, het Duitshe Afrika-corps onder
Pétain heeft aan de weermacht in den Levant leiding van luitenant-generaal Rommel uit te
de volgende boodschap gericht:
zenden naar Noord-Afrika. Duitsche verkenners,
„Ik ben met mijn gedachten bij u in den die terstond na de ontscheping in actie kwamen,
harden strijd, dien gij voert voor de verdedirukten 22 Februari tot een punt ten Westen van
ging van de souvereine gebieden, die FrankEl Agheila op. Nog vóór generaal Rommel zyn
rijk u heeft toevertrouwd. Het geheele land strydkrachten had geconcentreerd, schikte hü
en ik uiten eenstemmig de beste wenschen zich 24 Maart ten aanval. Reeds op 31 Maart
voor u in den strijd, welken gij voert Frankbraken pantsertroepen van dit corps door de
rijk is trotsch op zijn zonen, die heldhaftig Britsche stelingen ten Oosten van El Agheila.
in dit ver verwijderde gebied op prachtige Bij e°n rustelooze achtervolging van den tegenwijze hun plicht als soldaten vervullen. Weest stander werden El Agheila, Benghazi en Bir
ervan overtuigd, dat gij niet tevergeefs Tengeder ingenomen.
Een deel van de troepen zwenkte hier af naar
strijdt".
het Noorden, noopte nog denzelfden dag by El
HARRIMAN UIT LONDEN VERTROKKEN Mechili een sterke vyandelijke groep tot den
Berlijn, 12 Juni. (D- N. B). De Britsche stryd en versloeg haar vernietigend. De tegende perstander verloor hierbü, behalve talrijke dooden
berichtendienst meldt, dat Harriman,Engeland,
en gewonden, veel meer dan 2000 gevangenen
soonlijke afgezant van Roosevelt m
oorlogstuig. De
Londen heeft verlaten en op weg is naar het en een groote hoeveelheid
namen, zonder acht te
overige
strüdkrachten
Midden-Oosten.
slaan op hevige zandstormen en groote ravitailDE VERLIEZEN DER NIEUW-ZEELANDERS leeringsmoeilükheden, 8 April de belangrüke
kustplaats Derna in.
Berlijn, 12 Juni. (D.N.8.). Naar van beNog op 10 April bereikten Duitsche en Italide
bedragen
voegde zijde wordt medegedeeld,
troepen de omgeving van Tobroek, waar
aansche
n.-jlPverliezen van het Nieuw-Zeelandsche by ac hun versche, sterke
Britsche strydkrachten tegecorps i n den Griekschen veldtocht en
Tobroek
werd omsingeld, terwijl
moet traden.
gevechten op Kreta in totaal 10.710 man.
deze stad oprukten
strydkrachten
voorbü
snelle
Volgens mededeelingen van den plaatsveren dit 12 April innamen. Den dag
naar
Bardia
ministervangenden
Nieuw-Zeelandschen
Capuzzo den bondhet daarop viel de grensvesting
President bedroeg de totale sterkte van man.
Egyptische grens werd
handen
en
de
genooten
in
Nieuw-Zeelandsche hulpcorps 16,530 slechts overschreden. Tegenaanvallen van den vyand
Hiervan waren er na Griekenland
onder zware verliezen opgegeven. EvenH.lBO over. Deze reeds zoo sterk gedunde af- werden
van den tegenstander om uit
delingen werden op Kreta opnieuw in den zoo alle pogingen
breken.
te
Tobroek
"trijd geworpen, waardoor 5,360 man sneuvelIn nauwelijks twee maanden, zoo vervolgt
den, zoodat het totale verlies van het Nieuwhet rapport, heeft het Duitsche Afrika-corps
mdsche hulpcorps 10,710 man ln Griekenmoeilijke omstandigheden en
'''d en Kreta of 65 pet. van de totale sterkte onder bijzonder
tegen sterke Britsche
gevechten
onder zware
bedraagt.
strijdkrachten meer dan 1800 km afgelegd en
in een veldtocht van drie weken geheel
NOG STEEDS VEROORDEELINGEN
Cyrenaica, met uitzondering van Tobroek," herIN ROEMENIË
luchtBoekarest, 12 Juni. (D. N B). De krijgsDuitsche en het Italiaanschemarine,
raad te Boekarest heeft wederom 142 deelItaliaansche
de
benevens
nemers aan den Januari-opstand veroordeeld. waDen
de operaties te land door verkennmg
steunden
vroegere
De
prefect van het district Boekarest, over groote gebieden en doeltreffend ingrijpen
Emil Popa, is bij verstek veroordeeld tot in den strijd, door stoutmoedige aanvallen op
25 jaar dwangarbeid.
schepen en havens benevens door
Sommige beklaagden kregen van 5 tot colonnes,
hpt lecaen van mijnen in het Suezkanaal. In
25 jaar dwangarbeid, andere van 1 tot 5 jaar
tot eind April bij
deze gevechten werden
gevangenisstrafvliegvijandelijke
72
geringe eigen verliezen
neergeschoten.
tuigen
26 AMERIKAANSCHE VRACHTSCHEPEN
transport over
De moeilijke taak van het
NAAR DE ROODE ZEE
werd onder
Noord-Afrika
zee uit Italië naar
zee-strydkrachten
Italiaansche
(DNB).
Vork,
Juni.
New
12
De Federal escorte van
''"hipping Board maakt bekend, dat 26 Amerlsnel en succclvol verricht. Dank zy de zelfbinnenkort
vrachtschepen
in havens opofferende activiteit van deze strydkrachten
-1 aansche
van de Roode Zee verwacht worden, doch er bleven de verliezen van transportformaties brj
nog niet «i)n aangekomen.
dezen overtocht binnen zeer enge grenzen.

'

°VHet

nen maken aan den twijfel van het Britsche
publiek of de tegenwoordige samenstelling
der regeering een overwinning kan waarborgen.

De London Times constateert, dat de debatten zijn voortgekomen uit de zeer verbreide
meening, dat de centrale oorlogsleiding beter
zou kunnen zijn en dat in bepaald opzicht
niet genoeg gebruik van de regeeringsvolmachten wordt gemaakt.
Volgens de Daily Mirror zal eens de tijd
komen, dat het Vertrouwen onder den druk
der gebeurtenissen ineenstort. Dat is in den
wereldoorlog het geval geweest en thans zijn
er teekenen, die op een herhaling wijzen. Uit
het Lagerhuisdebat is gebleken, dat zelfs
mannen, die tevenover Churchill een loyale
houding aannemen, zich beginnen af te
vragen, of een oproep tot vertrouwen nog lets
anders beteekent dan parlementaire bluf.
Op de vergadering van de luchtvaartindustrie heeft de Amerikaansche minister
van marine, Knox, volgens de New Vork
Herald Tribune critiek geleverd op de Engelsche oorlogvoering. Hij verklaarde dat de
nederlagen van Engeland in de Middellandsche Zee het gevolg waren van een versnipperd opperbevel. Het gebrek aan uniformiteit in de Britsche strtrtegie en aan strijdlust
is schrikbarend en de nederlaag op Kreta
vormt hiervoor het beste bewijs.
FRANSCH SOMALILAND WIL ZICH NIET

OVERGEVEN
Vichy, 12 Juni. (D.N.8.) In
een mededeeling, die gistermiddag gepubliceerd is,
brengt de minister van koloniën, Platon, hulde
aan den gouverneur-generaal van
Fransch
Somaliland, die dji onteerende voorstellen
van generaal Wavell tot overgave der kolonie
heeft afgewezen.
Het ligt in het yermogen van generaal
Wavell, aldus Platon, Fransch Somaliland uit
te hongeren en kleine kinderen te laten sterven, doch hij kan niet beletten, dat de Franschen de Engelsche afpersing van
de hand
wijzen en op de juiste wijze optreden tegen
iederen gecombineerden aanval van trouwelooze geallieerden en Fransche verraders.
HET VERSLAG VAN WINANT
New Vork, 12 Juni. (D.N.8.) De overzichtschrijvers Alsop en Kintner publiceeren gegevens over het verslag, dat Winant in Washington heeft uitgebracht. Zü wyzen er op, dat
de inhoud van dit verslag nauwkeurig overeenkomt met datgene, wat Roosevelt in de persconferentie „Duitsche propagandaleugens" heeft genoemd.
Deze bewering van Rooi-evelt heeft overigens
de chef-redacteur van de New Vork Times te
Washington, Krock, reeds gisteren op overtuigende wyze rechtgezet door te verklaren,
dat de
berichten over den wanhopigen toestand van
Engeland niet van „Nazi-agenten' afkomstig zyn,
doch uit Londen en van de Engelsche ambassade
te Washington. De overzichtschrijvers Alsop en
Kintner verklaren, dat ambassadeur Winant zeer
verbaasd is geweest over de berichten in de
Amerikaansche Zondagsbladen, volgens welke
hü aan senatoren zou hebben verklaard, dat
Engeland het kan redden zonder dat Amerika
aan den oorlog deelneemt Dit is precies het
tegenovergestelde van wat Winant gelooft. Het
Witte Huis, dat het Amerikaansche volk de waarheid onthoudt, draagt de schuld van dezen verkeerden indruk.
Alsop en Kintner verklaren, dat Winant dezen
indruk heeft willen rechtzetten, doch hiertoe
geen toestemming heeft gekregen.
Winant is niet alleen van meening, dat Engeland den oorlog zonder Amerikaansche wapenhulp niet kan winnen, doch is er vast van overtuigd, dat in een dergelyk geval een Duitsche
overwinning zeker is. Wanneer Engeland de
hoop op een spoedige hulp der Vereenigde Staten zou verliezen, zou zün strijdgeest ineenstorten. De kleine luiden in Engeland, die niet op
de hoogte zyn van den waren toestand, zouden
misschien verder stryden. Doch Churchill, die
den toestand van Engeland kent. zou zelfmoord
verkiezen boven onderwerping. Voor het geval
een nieuwe Engelsche regeering bereid is te
redden wat nog te redden is, zouden de Vereenigde Staten „alleen en weerloos overblüven."
Intusschen is Joseph Alsop, een neef van
Roosevelt en mederedacteur van de bekende
artikelen van Alsop en Kintner, naar de Washington Times Herald meldt, Dinsdag door den minister van marine, Knox, plotseling persoonlük beëedigd als tweede reserve luitenant ter zee. Hü
is ingedeeld bü de berichtenafdeeling van het
ministerie van marine voor het verrichten van
actieven dienst.
Zün collega Kintner had in Januari j.1., toen
Alsop goedgekeurd was vo<.r den dienst, het verzoek ingediend Alsop uitstel te vei leenen, aangezien anders hun gemeenschappelijke artikelenserie stop gezet moeit worden. Daarop had Alsop
uitstel gekregen. Nu echter de laatste weken
Alsop in toenemende mate opgeroepen heeft tot
onmiddellijk deelnemen aan den oorlog en zelfs
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Dito
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821/»
Dito Grootboek ObL I
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4.1000*371
Km»
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do
887/»
88»/,
»88/8
do at 1000 W(3Vi)«
Dito Ned. Werk Sch. 2V» t9"As
90%»
80»'*«.
Indië a tIOOO 1937 I
88i<Vib
Gerechtshof te Leeuwarden
do a f 1000 1937AI
Aandeelen
Zitting van Donderdag 12 Juni
'82
Bank
Koloniale
Arresten:
Nederl. Ind. Handelsbank 120L1,
126
In de zitting van 29 Mei hebben onder meer Ned dandei My C. fIOOO 12/
134
136»/4 t3B»/4
terecht gestaan:
Alg. Kunstzyde Unie
60
«
Van Berkei's eatent
L. S., 38 jaar, los arbeider te Groningen, ver-"h
Calvè-Delfl
degens
JOV.
aldaar,
diefoordeeld door de rechtbank
■90V4
MJJ.
stal van een rijwiel, tot 6 maanden gevangenis- Centr. Suiker
''2
Vliegtxabr.
Fokker
straf. Eisch bevestiging en heden werd ver"09Vs -,21'>
Lever Br. en UoiL C.T.A mVi
dachte veroordeeld tot deze straf.
-90
296
Ned. Ford Fabi.
200
2061)Philips' fabr Gem. Ber 19/»/4
144
G. R., 25 jaar, dienstbode te Lankhorst, ver- -do. do.
Pref. W. A. W*i,
'95
196
oordeeld door den Asser politierechter, wegens Dordtsche Petr Mi).
2184» 22 1V,
diefstal van een paar damesschoenen, tot één Kon. Ned. Petroleum
2245/4
106
107i/4
'077/»
maand gevangenisstraf. Eisch bevestiging. Arrest Hoüand-Amerika L4Jo
1«V'«iJ»
Java-China-japanUln
dagen
20 of 20
hechtenis.
1521/ i
Koa Ned. Stoomb.-MiJ. »3
206
210
Kon. Paketvaart-Mi).
J. W., 31 jaar, reiziger te Groningen, veroor»'"/«
Unie
]"->» «
deeld door de rechtbank aldaar ter zake van Ned. Scheepvaart
,zb
IZ6
Lloyd
Rotterdamsche
flesschentrekkerij tot 6 maanden gevangenisstraf.
Nederland 128
125V4 127
Op 21 November j.l. diende de zaak voor het Stoorav.-Mü.
380
üandeisver. Amsterdam 3851||
3831/.
hof, dat in zün arrest de zaak terug verwees naar
21»
wult Mü I 2201/,
Javasche
den rechter-commissaris.
220
Ned. md. Suikei ünle
De procureur-generaal vorderde bü nieuwe Ver. VorstL Cult MJJ.
'067;»
103
105
'85
behandeling *djf maanden gevangenisstraf en Dcli Batavia Mij.
2541/, 255
heden werd verdachte veroordeeld tot zes maanDeU My. a 1100CC. f. A 2»9Vj
1901), 194
1991;,.
den gevangenisstraf.
Senembah Mi).
231
236
2401/,
G. A. W.. 25 jaar, reiziger te Stadskanaal, die Amsterdam ctubber
204
198V,
door den Groninger politierechter werd vrij- Bandar Rubber MU.
192
Dcli Batavia RubDer MtJ. 1931/,
gesproken van het hem ten laste gelegde uit169
170
Lemb.
Kubber
Kend.
oefenen van het bedrijf van sigarenkoopman,
500
C.
v.
A 151
Oostkust
a
zonder in het bezit te zün van de vereischte ver113
114
Serbadjadi Sumatra Rub 115
gunning.
165
Ver. Ind. Cult. Ondera 169
De eisch luidde 100 boete of 25 dagen
Obligatiën
hechtenis. Arrest dienovereenkomstig.
Middenkoers
E. de G., 27 jaar, incasseerder te Surhuisterpet Vorige Hedei
veen, werd voor een zelfde feit door den
1937
-*Vi 89
90
Leeuwarder politierechter veroordeeld tot f 100 Amsterdam
fti
■Gravenhage 1937
93iy»
boete of 30 dagen hechtenis..
911/,
Leeuwarden 1938
Eisch bevestiging. Arrest dienovereenkomstig. Rotterdam 1938
>H 8/i/w
88»/»
L. v. D., 18 jaar, timmermansknecht te v. d. Bergh en Jurgens
6% 921-5
92i/,
Jubbega, veroordeeld door den Leeuwarder Levers Zeep MN.
é% 103
1031-,
politierechter wegens diefstal van aardappelen Wilton's Mach.tabr. en Sch.w. <H 1031/,
103't,
4H 96»/»
95 V,
tot één maand gevangenisstraf voorwaardelijk Bataafsche Petr. Mi).
»% BH/4
80
met 2 proefjaren. Eisch en arrest ’3O boete of Idem
Stcomv. Mi). Nederland 1930 i**j 100V»
1001/,
15 dagen hechtenis.
Muller en Co.
961-,
Ntd Ind Sp. Mi). 190Ï
3* 76
Aandeelen
UIT DE STAATSCOURANT
Amsterdamsche
Bank
114s/4
1121/,
Bü besluit van den secretaris-generaal van het
departement van Justitie van den 9en Juni 1941, Holl Bank Unie
103»/, 1021/,
113
is benoemd tot commissaris van politie te Zwolle Incasso Bank
1l4»/
4
C v. A 236
—.
de heer A J Stienstra. met gelyktüdig eervol Javasche Bank
000
Nederlandsche Bank /1000
137
ontslag als adjunct-districtscommandant der ryksveldwacht
NederL Handel Blij. ’250
128
Hotterdamsche Bankvei.
122
121
Twentsche Bank Serie A
1281»,
gew. A 256
ONDERWIJS
Algemeene Norit Mi).
Amsterd Droogdok MQ.
2283/4
218
HET BUITENGEWOON ONDERWIJS IN 1940 Amsterd SuperfosLiabr.
1075,4
107
Het telt thans ruim 16,090 leerlingen
v d. Bergh St Jurgens gew. A. (1000 154
62
«o
Mededeeling no. 160 van de afdeeling Cultureele Berkei's Pat N.V. Mij. algest a A
410
Statistiek van het Centraal Bureau voor de Gouda Stearine)-, fabriek
132y4
Statistiek te 's Gravenhage bevat de voorloopige Heemaf N. V.
cijfers aangaande de aantallen scholen, leerlingen Heineken's Bierbrouwerij
191
191
hcllandia Melkproducten
221
en leerkrachten bij het buitengewoon lager onderHollandsche Beton MJJ.
285
wys naar den toestand op 31 December 1940.
Het klinkt als een paradox wanneer wordt opgeHolL Draad- en Kabelfabrieken
234
230
merkt, dat het een verheugend verschijnsel is, dat HolL Kunstzyde Ind.
1521/,
154
het buitengewoon onderwijs zooal niet bloeit, dan Kon. Ned. Zou tin d.
430
toch in elk geval zich in een goeden welstand en B-ocadee en Stheeman
225
22(1/,
vooruitgang mag verneugen. Het ware immers te
Lever
Br
en
Unilever
C.»
Pref.A.
110
1
110
wenschen, dat dit voor geestelijk en lichameiyk
idem
C.v-Pref-A 6 104
104
misdeelde kinderen bestemde onderwijs in het Lijempf fabrieken
193
geheel niet zou behoeven te worden gegeven en
Bakkerijen C-. A. 252%
Meelt.
Ned
253
leerplichtigen
leeftijd
dat alle kinderen in den
het Ned. Gist- en Spiritusfabi.
369
365
normale onderwijs zouden kunnen volgen. Nu Nederlandsche Kabeuaoriek
346
3441),
het echter eenmaal zoo is, dat bepaalde jongens en
159i/< u9l,
meisjes speciaal onderwijs noodig hebben, waarby NederL Scheepsbouw Mjj.
A 1671/,
met hun speciale nooden en behoeften wordt ge- Ned. Staalfabr. Droogdok
284
;go
Rotterdamsche
MJJ.
rekend, is het ook zaak, dat de hiervoor in aan90i/ 4
90
merking komende kinderen er ook de gelegenheid Schelde, Kon. My. de
W A Scholtens AardappelnxtaDi. 174
toe krygen. De rijfers der laatste jaren wyzen er
140
op, dat dit in toenemende mate het geval is, al Stokvis en Zn, Hand. Mij 50—400 I*l
en Co. Machinefabriek
!77»/4 178
moet hier aanstonds aan worden toegevoegd, dat Stork
i wynstras Olie, Pret A
139
141
het accres practisch uitsluitend aan de scholen en Vereenigde
187
Blikfabnekea
ten
zwakzinnigen
goede
gekomen.
voor
is
klassen
141
Het ligt voor de hand, dat na de büzonder sterke Ver. Fapierfabr. v Gelder gew. A I*lo
183
1821/,
toen immers Werkspoor N. V.
toeneming van verleden jaar
1741/,
kwamen er 13 nieuwe scholen voor zwakzinnigen WestersuikerraifinadertJ
167
by en steeg het aantal leerlingen van deze soort Wilton Feüenoord.
1671/*
niet opnieuw zulk een sterke styging Anlem Nat Bez.
280
met 1207
zou plaats vinden. Er kwam ditmaal maar 1 Nederl. Indische Üas-Mlj Nat Bes. 230
225
nieuwe school by, t. w. een Roomsch-Katholieke te Borneo Sumatra H. My.
!78i/
190
4
Venlo. Doch het aantal leerlingen steeg opnieuw Int Cred & Handelsv K dam
209
210
niet onaanzienhjk. n.l. van 13.707 tot 14,372, dat Linde St leves en Stokvis St Zn W9i>5
is een vermeerdering met 665 leerlingen.
71
NederL Wol
Van de 14,372 leerlingen zyn er rond 2600 ln Billiton My Mü
ie
rubriek
408
395
speciale klassen en scholen voor imbecielen ge160
Singkep Tin Mü.
plaatst.
Kon. Ned. Petroleum Ond A f 100 2231/, 218U,
De gezamenlyke scholen en klassen voor zwak241
2351/,
(144)
telden op 31 December 1940 909 Moeara Enim Petr Mi).
zinnigen
260
leerkrachten, van wie er 191 aan speciale klassen Nievelt Goudriaan
"9
Stoomv. Mü- de Maas C v A
120
en scholen voor imbecielen werkzaam waren.
386
Handelsv.
Amsterdam
C.
v.
A
386
opgaven
der
welke
overige
Mededeeling,
Aan de
170
op verzoek kosteloos door het Centraal Bureau Pagottan Cultuur-My
Suiker Cultuur Mü193»'4
voor de Statistiek wordt toegezonden, ontleenen Arendsburg
TaDak Mi).
325
we, dat er op 31 December 1940 waren: 6 scholen
I*oo 66i/4
65
voor doofstommen met 858 leerlingen en 99 leer- Besoeki Tabak Mij
Amst Thee Cult Mi).
70
krachten; 5 scholen voor blinden met 318 leerSedep. Cultuur Mi).
356
lingen en 29 leerkrachten; 3 scholen voor slechttS
-Vnessev
hoorenden met 271 leerlingen en 21 leerkrachten: Blaauwhoedenv
701/ 4
169
2 scholen voor lichameiyk gebrekkigen met 53 Bijenkorf Mag. de
leerlingen en 5 leerkrachten en ten slotte 2 scholen Dcli Spoorweg Mi).
87a/,
871/,
A 53
voor psychopathen met 203 leerlingen en 12 leer- N.-Ind. Spoorweg
50
krachten.
Prolongatie 2* 4 pet.
OFFICIEELE VALUTAKOERSEN
VAN HEDEN
DER NEDERLANDSCHE BANK
Kalme handel. Na onzekere opening
Amsterdam, 12 Juni
oploopende koersen. Nederlandsche
Valuta'a
(schriftelijk en t.t.)
beleggingen vast.
Brussel
30.11 —30.17
New Vork
De markt op de Amsterdamsche Effectenbeurs
I.BBA
I.BBA
Stockholm
legde heden een goed weerstandsvermogen aan
44.81 —44.90
Zürich
43.63 -43.71
den dag. Byna allerwegen gingen de koersen
omhoog er in verscheidene gevallen werden de
Bankpapier:
vorige slotprüzen ruimschoots overschreden.
New Vork
1.861/,- 1.90%
HVA's werden iets lager ingezet en zelfs afgeB"»ssei
30.08
-30.20
tegen
280;
op
middag
later
den
kwam
na
daan
Stockholm
44.76
44 94
enkele schommelingen het slot op büna de beste
Zürich
43.59 —43.75
prijzen van den dag. Vorstenlanden konden
tt.t. = telegrafische transacties).
zich onder beurstyd na ongeanimeerde opening
weer verbeteren. De Rubbe'rafdeeling gaf voor
Amsterdam Rubbers geleidelük aan een herstel in de eerste plaats kwam dit
tot uiting In Aku's
te zien, nadat oorspronkelijk opnieuw tegen
eeg -»eleideli-k aa*van 138% tot
lageren prijs was gehandeld. By het debuut
goed P-U«houdend. De
werden transacties afgesloten tegen 231, doch Phil psaandeelen ,Waren
lagen stevig in de markt en
naderhand kon 236 worden bereikt. Bü de minmonteerden van 200 tot 206%. De
affaire n
der courante rubberaandeelen bestond geen minder courante
Industrieelen was van geringe
voldoende vraag om het vorige koerspeü te kunhet algemeen was
nen handhaven.
mmg prijshoudend.
Tabaksafdeeling
De
was stil en gedrukt.
Op de Belegglngsmarkt kon een vaste tendenz
Senembah's leden zelfs een vrij groot verlies en
waargenomen voor de Nederlandsche
worden
zakten in tot 190*4. Oude Deli's zagen zich met
btaatspapieren
een koers van 254/4 een 5-tal punten ontgaan weergegeven en vooral werd dit duidelük
door de nieuwe 4 procent obligatiën
De Scheepvaartrubriek gaf voor Scheepvaart
Unies regelmatig affaire te zien; ook voor dit Nederland en de gestaffelde leening. De nieuwe
fonds trad een herstel in tot 157, nadat in den vieren stegen van 98A tot 98%. De gestaffelde leening ging langzaam aan naar boven van
beginne tegen 154% was afgedaan.
De affaire 88% tot 88%. De andere jongere emissies konhi Petroleum-aandeelen bepaalde zich
tot den zich gemakkelük handhaven. Ook de Oude
W
C °Pening
en volgde Schuld en de Indische leeningen waren goed
la«-er
Mr U hCt Cinde van
de rel*ening van toon. Gemeentelüke en Provinciale obliga"t w'
he
petroleumaandeel
prijshoudend. Pandbrieven werden
Cen
ein verlies ---casseeren. Voor tegen a/aren
ongeveer de vorige koersen afgedaan.
Industrleelen bestond een goede stemming en
Prolongatie 2"4 procent.

RECHTZAKEN

Pogingen van den vijand om overdag naar
de bezette gebieden te vliegen werden reeds
boven het Kanaal verijdeld. Jachtvliegers en
luchtdoelartillerie schoten daarbij vijf Britsche vliegtuigen omlaag.
De vijand Het vannacht op verscheidene
plaatsen in Noord- en West-Duitschland
brisant- en brandbommen vallen. De burgerbevolking leed verliezen aan dooden en gewonden. In Keulen, Duisburg en Bochum
werden vrij groote verwoestingen aan woongebouwen aangericht. Industriecomplexen en
spoorwegemplacementen werden slechts onbelangrijk beschadigd. De nachtelijke luchtafweer was bijzonder succesvol. Nachtjagers,
luchtdoelartillerie en marineartillerie schoten
tien van de aanvallende Britsche vliegtuigen

Rome, 12 Juni. (Stefani). Het Italiaansche
w-rrmachtbericht luidt als volgt:
In den nacht van 11 op 12 Juni hebben onze
bommenwerpers in opeenvolgende golven de
vliegvelden van Malta aangevallen. Gisteren
hebben onze vergezellende jachtvliegtuigen
tijdens de luchtverkenning boven het eiland
in een luchtgevecht twee Hurricanes neergeschoten.
In het centrale gedeelte van de Middellandsche Zee hebben onze jagers vijandelijke bommenwerners den weg versperd en een Blenheim
neereeschoten. Een ander Britsch vliegtuig werd
ten Zuiden van Pantellaria door den luchtafweer
van onze torpedobooten neergeschoten. Een van
onze verkenningsvliegtuigen is niet teruggekeerd.
In de Aegeïsche Zee hebben Britsche vliegtuigen een plaatsje op het eiland Rhodos met bommen bestookt.
Tn Noord-Afrika werden aan het front van
Tobroek concentraties van vijandeliike pantserwagens en auto's door onze artillerie doeltreffend beschoten. Onze vliegerformaties hebben
ravitailleerinesinstallaties alsmede verdedigingswerken in Tobroek herhaalde malen aangevallen, waardor branden en ontploffingen werden
veroorzaakt.
Formaties Duitsche vliegtuigen hebben de
doelen op het steunpunt Mersa Matroeh getroffen. Een benzine-opslagplaats raakte in brand.
Britsche vliegtuigen hebben eenige plaatsjes in
het gebied van Benghazi gebombardeerd. De
houding van de burgerbevolking was, zooals
steeds, kalm en gedisciplineerd.
In Oost-Afrika hebben onze troepen als gevolg van den verhoogden vyandelüken druk
nieuwe achterwaartsche stellingen betrokken.

Officieele noteering van 12 Juni
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BIOSCOPEN |k

HOOFDNUMMERS VAN

TIVOLI

13 TOT EN

MET

19 JUNI

op Zondag 15

manier doet vergeten.
Toegang boven 18 jaar.
Besproken plaatsen in Sigarenmagazijn D. Ebbens, Wirdumerdijk 3, tel. 5577. Zondags van 2 uur af aan de kassa, tel. 5372.

CINEMA-PALACE
brengt een origineel filmwerk van de Meteorfilm

een

Film-Atelier

liefhebber.

I
I

met de charmante ASSIA NORIS, die alle bezoekers in extase
zal brengen.
Een aaneenschakeling van de onmogelijkste
situaties en de dolste verwikkelingen.
4
In het voorprogramma: LICHT.
Toegang voor iederen leeftijd.

\\\\\^-\\z\\z% Verdachte ontkent \\^-\\\\\\\m

-

ALBRECHT SCHOENHALS GUSTAV
DIESSL.
Een poging tot m00rd.... een sensationeele aanklacht
en de belangrijkste getuige weigert te spreken!!!!
WAAROM????
Toegang boven 18 jaar.
Aanvang avondvoorstelling ACHT uur.
Zondags doorloopende voorstelling van 2 uur af.
In het voorprogramma der theaters Hollandschen Wereldnieuws.

JMÊ

\__W

Se TREKKING HAIGHTON 8, CO.
Wettig* Premleleening 1912
S« KLASSE. 11* LIJST
THEKKING VAN WOENSDAG 11 JUNI 1941
HOOGE PREMIËN

11011
6072 7152 9862 17129 19834
118 5076 7438 8765 11919 15564 17957
156 275 770 2754 3608 4862 7447 9398 10297 15109
15745 16361 16649 17197 17672 17723 18103 18526 19835
PREMIËN VAN
33 200 260
265
290
345 476 508 626 837
840 874
894 1500 1546 1661 1670 1741 1897 1976
3130 2134 3143 2143 2223 2261 2420 2612 2734 2821
2826 2878 2920 2958 3155 3166 3261 3330 3359 3363
3364 3427 3499 3534 3735 3813 3826 4265 4266 4455
4479 4486 4524 4750 4872 4989 5091 5111 5196 5211
C.232 5261 5352 5649 5751 5838 5940 5951 6015 6100
6173 6287 6329 6388 6492 6689 6690 6786 6795 6811
6919 6947 6994 6995 7236 7277 7299 7309 7443 7450
7531 7705 7889 7955 7984 8095 8120 8188 8208 8278
8283 8347 8390 8454 8805 8921 9028 9085 9121
9137 9272 9292 9295 9352 9369 9439 9473 9603 9650
9660 9845 9941 9967 9998 10104 10272 10295 10335 10381
10395 10613 10796 10811 10813 10855 10915 10957 11043 11200
11496 11723 11786 11826 11878 11909 11968 13003 12144 12430
12468 12593 12700 12890 12937 13395 13461 13*82 13756 13758
13787 13868 13934 14018 14295 14319 14487 14768 14985 15011
15083 151<".3 15257 15306 15313 15329 15558 15646 15809 15867
16033 16307 16344 16363 16573 16589 16628 16794 16924 16976
17004 17075 17094 17104 17152 17277 17285 17329 17420 17597
17627 17741 17746 18134 18144 18260 18261 18276 18345 18468
18560 18692 18746 18816 18838 18901 18915 19296 19335 19385
19549 19551 19663 19797 19816 20164 30193 20260 20341 20343
30783 30954 20958 20970 20995
GEEN PREMIËN
183
198
95
101
104
113
161
194
2
40
362
427
432 439
446 468
483
393 300 333
753 848
605
569
589
634
666
674
675
744
958
964
870 872
879
902
952
857
858
861
1196
1294
1332
1361
1040 1059 1093 1096 1173
1265
1367 1387 1401 1411 1422 1453 1456 1490 1523 1581
1595 1639 1642 1674 1768 1783 1803 1830 1861 1934
1951 1968 1998 3005 2085 2067 2128 2135 2167 218
3188 3351 3380 3366 2399 2431 2449 2478 2602 2630
3638 2650 2698 2703 2713 2716 2718 2737 2769 2812
3814 2851 2858 2923 3952 2983 304 i 3048 3074 3081
3090 3093 3152 3185 3194 3242 3283 3287 3294 3298
5345 3404 3478 3488 3511 3617 3523 3615 3686 3687
3718 3745 3796 3858 3903 3977 4001 4009 4086 4098
4109 4121 4306 4237 4252 4259 4383 4347 4383 4396
4407
4433 4453 4507 4611 4512 4534 4813 4697 4728 4780
4781 4788 4825 4860 4887 4888 4889 4914 4951 4952
4961 4979 4986 5032 5048 5053 5098 5110 5133 5145
6186 5188 5193 5205 5272 5288 5397 5315 5340 6341
5354 6363 5442 5563 5616 5672 5674 5686 5689 5701
5716 6745 5793 5871 5872 5890 5913 5924 5950 5964
6001 6020 6069 6076 6115 6183 6210 6259 6279 6292
6311 6338 6361 6373 6443 6549 6629 6643 6846 6652
6674 6683 6694 6700 6709 6721 6747 6755 6845 6974
6<'7.S
6990 7029 7034 7077 7083 7087 7105 7127 7183 7235
7261 7270 7303 7318 7349 7374 7389 7405 7406 7436
7437 7473 7493 7599 7512 7562 7605 7688 7728 7732
7733 7790 7853 7879 7888 7898 7937 7939 8008 8060
8098 8104 8139 8155 8161 8173 8179 8183 8307 8218
8226 8269 8375 8446 8457 8506 8517 8536 8540 8565
8599 8606 8626 8702 8709 8752 8764 8766 8786 8899
8901 8933 8936 8954 8958 8987 9003 9011 9017 9136
9167
9210 9221 9259 9296 9393 9427 9463 9487 9488 9498
9504 9554 9610 9655 9692 9718 9759 9832 9837 9863
9905 9908 9913 9916 10035 10044 10176 10202 10264 10328
10335 10347 10401 10471 10602 10510 10547 10568 10579 10626
10656 10665 10746 10763 10782 10806 10815 10816 10817 10832
10841 10950 10952 10968 10997 11019 11129 11135 11169 11181
11195 11293 11298 11302 11330 11357 11375 11390 11406 11411
11433 11477 11516 11551 11569 11579 11639 11648 11686 11690
11897 11771 11782 11799 11823 11856 11876 11951 12063 12079
12088 12130 12131 12171 12179 12193 12194 12235 12236 12246
12269 12273 12274 12297 12319 12322 12323 12360 12369 12395
12404 12414 12491 12523 12537 12573 12589 12594 12608 12633
12671 12686 12739 12751 12765 12782 12810 12849 12858 12874
12880 12891 12920 12938 12939 12960 12980 13012 13030 13087
13108 13114 13141 13167 13198 13237 13238 13281 13286 13323
13365 13383 13417 13436 13459 13489 13501 13563 13649 13694
13885 13916 13926 13984 14006 14016 14030
13705 13776 13854 14127
14144 14150 14187 14206 14219 14286
14039 14072 14079
14302 14314 14381 14395 14399 14409 14413 14496 14524 14547
14593 14656 14762 14803 14840 14845 14849 14902 14939 14957
14973 15010 15013 15043 15051 15119 15177 15284 15304 15330
1533» 15364 15443 15447 15453 15483 15486 15486 15490 15503
15508
15549 15554 15596 15598 15661 15697 16702 15703 15756 15804
15841 15852 15872 15875 15896 15900 15922 16004 16021 16047
16121 16157 16164 16176 16177 16203 16257 16303 16322 16355
16370 16371 16376 16382 16431 16461 16464 16476 16520 16527
16552 16585 16614 16762 16765 16813 16830 16839 16887 16889
16905 1698S 17017 17023 17052 17122 17139 17248 17257 17264
17341 17353 17357 17365 17392 17428 17599 17606 17633 17686
17702 177C7 17727 17795 17800 17842 17884 17987 18047 18074
18081 18097 18122 18176 18194 18243 18284 18293 18414 18431
18447 18470 18510 18531 18540 18614 18815 18686 18780 18819
188r.O 18852 18855 18945 18946 18958 18969 18975 19004 19029
19395
19069 19104 19237 19271 19288 19294 19304 19331 19336
19396 19419 19422 19439 19508 19543 19545 19547 19592 19599
19896
19633 1965C 19701 19702 19706 19717 19755 19769 19782
20142 20345
19901 19906 19922 19944 19981 20064 20077 20102 20514
20634
20250 20271 20290 20291 20305 20316 20331 20445
20535 20536 20583 20648 20843 20914

’

’7o.—.

9

en peulvruchten.
De Prov. Inkoopcentr. van Akkerbouwproducten voor Friesland vestigt er nogmaals de aandacht op, dat alle verbouwers van granen, zaden en peulvruchten verplicht zijn, de nog bij hen
aanwezige voorraden van deze producten vóór 1 Juli 1941 te leveren aan
bovengenoemde centrale. Deze verplichting tot inlevering geldt ook voor haver
van eigen verbouw, welke men indertijd
kreeg toegewezen als voeder voor zijn
paarden.
In verband met het bovenstaande Is de
laatste keuring van granen, zaden en
peulvruchten, die men ter inlevering
wenscht aan te bieden, vastgesteld op
Vrydag 20 Juni a.s.
Aanbieding dient plaats te hebben door
bemiddeling van één der erkende com-

missionnaL'S.

voor het waterschap en dat deze gedurende dertig dagen, vanaf 13 Juni
a.s., voor belanghebbenden ter inzage
zal liggen bij
W. JELLEMA
te

Notaris K. OKKINGA te Harlingen
zal op Woensdag 18 Juni 1941,
's avonds 8 uur, in Hotel „Centraal"
aldaar, wat perc 1 betr. krachtens
Rechterl. bevel, prov. veilen:
1929 nieuw gebouwde
1 De in
tot 14 Juli 2028),
(erfp.
HUIZINGE
a. d. Zuiderstr. 5 te Harlingen, gr.
1 a; tot 12 Mei 1942 in huur b. d- hr.
C. Kuiper voor 5 p. w., excl. waterl.
2. De ln 1921 nieuw gebouwde
HUIZINGE met erf, a. d. Liemendijk
20a aldaar, gr. 1 a. 7 ca., tot 12 Mei
1942 in huur b. d. hr. C. de Vries voor
4.50 p. w., excl. waterl.
3. Het WOON- en WINKELHUIS
plaats, a. h. Kerkpad 18 aldaar,
gr. 50 ca, tot 12 Mei 1942 in huur
b. d. hr. H. Bijlsma voor 3 p. w.,

’

’niet

Binnen genoemd tijdvak van dertig
dagen staat voor ieder belanghebbende
beroep open bij
den
SecretarisGeneraal van het Departement van
Waterstaat. Het adres van beroep
moet worden gericht aan den Secretaris-Generaal voornoemd, doch ingediend bij den Commissaris in de
provincie Friesland.
Mantgum, den 11 Juni 1941.
Het Bestuur voornoemd:
K. IJ. BOSMA, voorzitter.
TJ. v. GOSLIGA, secretaris.
S

Waterschap

„De Oosterwierumer
Oudvaart".
De SECRETARIS van bovengenoemd
waterschap brengt ter kennis der ingelanden, dat de KOHIEREN VAN
OMSLAG voor het dienstjaar 1941,
betreffende:
a. de bemaling, vaarten en admini-

stratie;
b. de zetten en bruggen, en
c. de Makkumerreed, Kleiterpsterlaan en Schillaarderweg,
vanaf Vrijdag 13 Juni 1941, gedurende acht dagen, te zijnen kantore worden nedergelegd en dat binnen dien
termijn ieder zijn bezwaren '*ij het
Bestuur kan indienen.
Mantgum, den 11 Juni 1941.
De secretaris voornoemd:
TJ. VAN GOSLIGA.

Onteigening.
Uittreksel uit het vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Leeuwarden
d.d. 5 Juni 1941 in de zaak van den
COMMISSARIS DER KONINGEN in
de provincie Friesland, thans genaamd
COMMISSARIS der provincie Friesland, wonende te Leeuwarden, eischer
g.g., Procureur Mr. C. H. BEEKHUIS Jr.,
contra
WYBE POSTMA, wonende te Kimswerd, gedaagde, Procureur Mr. R.
POLLEMA.
De Rechtbank enz.
Spreekt de onteigening uit ten algemeenen nutte en ten name van de
provincie Friesland van het daartoe
aangewezen zuidelijk gedeelte ter
grootte van 90 are 30 ca, van het perceel kadastraal bekend gemeenteRied,
Sectie C no. 2661, geheel groot 4 H.A.
62 are 60 ca.;
Stelt het bedrag der aan gedaagde te
betalen schadeloosstelling vast op
1553.16, met de renten daarvan ad
vijf ten honderd per jaar vanaf 23
Januari 1941 tot aan de voldoening;
Verstaat, dat door overschrijving van
dit vonnis in de daartoe bestemde
registers
ten hypotheekkantore te
Leeuwarden de eigendom van bedoeld
perceelsgedeelte zal overgaan op de
provincie Friesland, zulks vrij van
alle hypotheken, lasten en rechten,
daarop rustende;
Wijst aan enz.
Veroordeelt gedaagde in de kosten
dezer procedure,
tot op deze
uitspraak begroot op 339.78 en in
de kosten en het salaris der deskundigen, door den President
dezer
begroot
Rechtbank in totaal
op
230.15.
Voor uittreksel,
De Officier van Justitie
te Leeuwarden:
NAHUIJS.

’

’

’

Huizing m. Tuingrond

het vorig perc, a. d. Vianen 22 aldaar, gr. 60 ca., tot 12 Mei 1942 in
huur b. d. hr. Hoekstra, voor 2.65
p. w., mcl. waterl.
5. De WONING c a. a. d. Kleine
Ossenmarkt 10 aldaar, gr. 57 ca., tot
12 Mei 1942 in huur b. d. hr. Tj. Vogel
voor / 2.50 p. w., excl. waterl.
6. De WONING c a. Jekelsteeg 1
(naast perc. Schritsen 21) aldaar,
gr. 58 ca., tot 12 Mei 1942 in huur b.
1.75 p. w.,
d. hr. R. de Jong, voor
excl. waterl.
Aanv. na gunning, onder gestandd.
der loopende huur.
Betaling 1 Aug. as.
By biljetten breeder omschreven.

’

’

HUIS en ERF te WITMARSUM.
Notaris K. OKKINGA te Harlingen
zal op Donderdag 19 Juni 1941, des
avonds 8 uur (off. tijd), in café
Kuperus te Witmarsum, beh. Rechterlijk bevel, prov. veilen:
Het WOONHUIS met erf ca., a. h.
Zandwijt 3 te Witmarsum, gr. 1 a. 25
ca., laatst in eigen gebr. geweest bij
nu wijlen mej. wed. G. Obbema;
bij vorige adv. breeder omschr.
Aanv. na gunning Bet. 1 Aug. as.
Bezicht. op verkoopdag van 2—5 uur.

BURGERHUIS m. ERF en STEEG
te

FRANEKER.

Notaris K OKKINGA te Harlingen
zal op Maandag 23 Juni 1941, des
nam. 2 uur, in Hotel „de Valk" te
Franeker, prov. veilen:
Het goed onderhouden BURGERHUIS met erf en vrije steeg, a. d.
Dr. Jelle Bangastraat 59 te Franeker,
gr. 1 a. 51 ca., in eigen gebr. bij mej.
wed. A. F. Hofstra—Hibma.
Aanv. na gunning. Bet. 1 Aug. a.s.
By' biljetten breeder te omschrijven.

Grasverkoopingen.
Notaris J. ELSINGA te Bergum zal
op Zaterdag 14 Juni a-s. zitting houden voor de toewijzing van verschillende perceelen GRASGEWAS (enkel
eerste snede) en wel:
des morgens 9X uur (off. tijd) bij
Terpstra in de Drie Gekr. Baarzen te
Bergum voor perceelen, vorig jaar
verkocht
te Bergum, Suawoude,
Noord-Bergum, Tietjerk en Eestrum,
en des nam. 2 uur (off. tijd) bij R.
Wijmenga te Suameer voor perceelen,
vorig jaar verkocht te Suameer,
Oostermeer en Garijp.
Koopers van 1940, die niet op de zitting aanwezig zijn, worden geacht
geen gading naar de perceelen te
makenMede-koopers
moeten persoonlyk
verschijnen; borgbriefjes worden niet
aangenomen.
ONGEHUWDE

MOEDER

wenscht

afstand van haar kindje te doen.
Br. fr-, no. 2181, bureau dezer cour.
Drie jongelui zoeken langs dezen weg

Kennismaking
met 3 jongedames, leeftijd 18—25
jaar. Discretie verzekerd.
Br. fr., no. 2182, bureau dezer cour.
TE HUUR aangeboden

Gemeub. Kamer
en 2 slaapk., met gebr. v.
Gaasterland, bij bosch en
prijs maand Juli f 105,
123. Br., no. 2183, bur.

’

keuken. In
zee. Huurmnd. Aug.
dezer cour.

f25 belooning.

TE HUUR gevraagd te Leeuwarden
of Huizum WONING. Huurprijs 5 è
6 per week.
Br. fr., no. 2185, bureau dezer cour.

’

’

TE KOOP

Burgerhuis,

te Minnertsga.

aan de le Oosterveldstr. te GROUW.
inrichting: kamer en suite, gang, kenken, kelder en ruime bergplaats; verder 3 slaapkamers en vliering. Thans
bewoond door R. Rozema.
Te bevragen
NIEUWEBUREN 5,
LEEUWARDEN.

’

’

BANK N.V.

NEDERLANDSCHE
HYPOTHEEKBANK KV.

Groningen, Veendam, Winschoten, Amsterdam, Den Haag.

Hypotheken

.

■
f 131,800,000.-

-■

GELOEN BESCHIKBAAR VOOR EERSTE HYPOTHEEK
Zeer billijke voorwaarden

’

en Korenmolen
Notaris R. JOLLEMA te Sexbierum
zal op Woensdag 18 Juni 1941, 's nam.
3 uur (off. tijd), bij Van der Leij te
Minnertsga, finaal publ. verkoopen:
a. De HUIZING met erf en tuingrond, bij den molen te Minnertsga,
kad. groot 4.15 are, laatst in eigen gebruik by wijlen den heer M. Knol.
Bod perc. I 1560, p**rc. II 209.
b. Krachtens art. 1223 B. W.: De
KORENMOLEN met erf te Minnertsga, kad. groot 5.05 are.
Bod perc. 111 f 683, perc. IV / 370.
Aanv. perc. IV 1 Nov. 1 41, overigens
1 Juli 1941.
Bet. 1 Juli 1941.
Bezichtiging op verkoopd. I—3 uur.
Biljetten verkrijgbaar.

FRIESCH-GRONINGSCHE
HYPOTH EEK

mcl. waterl.
4. Het WOONHUIS met plaats, naast

Mantgum.

nT».

Inlevering van granen, zaden

De Secretaris-Ontvanger
voornoemd:
W. DE BOER Jr.

Politieverordening

ONGECORRIGEERD
Verbeteringen Se klasse 10e lijst: Premie Tan f 70— 3038
m -r 2030- 6078 m. is. Keen premie; 13138 ontbreekt.
13589; 16617 m. s. 16619; 30933
Cieen premiën IUB9
m. z. 20E23.

van het departement van Landbouw
en Visscherij.

dienstjaar 1941—1942, voor ingelanden ter inzage zal liggen gedurende 8
dagen, van 12 Juni tot 20 Juni 1941,
te zijnen huize te Oppenhuizen.
Binnen gemelden tijd van 8 dagen
kunnen bezwaren tegen dat kohier
worden ingediend bij het bestuur,
p. a. den heer B. DIJKSTRA te
Oppenhuizen.

HET BESTUUR van het waterschap
„De Oosterwiernmer Oudvaart", in
de gemeenten Baarderadeel en Hennaarderadeel. brengt ter openbare
kennis, dat de Gedeputeerde Staten
van Friesland bij hun besluit van 21
Mei j.1., no. 168, hebben goedgekeurd
de op 29 April 1941 door Volmachten
vastgestelde

I 1500—
I 400.—
200.—
1 100.—

PROVINCIALE PUBLICATIE

Waterschap
„Oppenhuizen c. a."
KOHIER VAN OMSLAG,

de sensationeele Ufa film

-

Aangifte uitsluitend per formulier
geteekend door afd.-secr., tot Zondagmorgen 10 uur, bij den secr. K.
RIEMERSMA of café TERPSTRA.
Inleg / 0.25.
Aanvang 12-4 uur.

De SECRETARIS-ONTVANGER van
bovengenoemd waterschap maakt bekend, dat het door hem opgemaakte

LEEUWARDER BIOSCOOP
OLGA TSCHECHOWA

Juni.

Prijzen: Lnxe voorwerpen, benevens
Sportbeker voor den koning der partij,
aangeboden door een Franeker kaats-

Hoera, er is een Stamhouder!
Een film vol fijnen en geestigrn humor, met KATHE GOLD
THEO LINGEN - HANS KNUTH. Een allergenoegelijkste film,welke U de zorgen van den tegenwoordigen tijd op een prettige

in

te Winsum

1941

de amusante en pikante Sonora comedie

Schandaal

d. e. I.

WOON- en WINKELHUIZEN
te HARLINGEN.

Watersport.
TE HUUR KAJUITZEILJACHT, voor
dagtochten met schipper.
Jachthaven L. W. S.
FERWERDA,
TE KOOP gevraagd kleine

B. M. of Lark.

Br. fr., met prijsopg., no. 2184, bur.
dezer courant.

Te koop gevraagd:

Gevraagd

16 M-. B.M.'s, VOGELJACHTJES
e. d. HAARSMA BOOTVERHUUR,
Warmond. Tel. 54.

een nieuwe gecombineerde MAAIMACHINE of zoo goed als nieuwe
met opgaaf van prijs
JAN HIEMSTRA,
smederij, Oudega (Wijm.)

TE KOOP mahoniehouten

Motorboot,
lang 9 M., waarin nieuw radiotoestel,
prachtboot voor weekend.
Huizum.
Te bevragen Schrans 7,
telefoon 4716.

Te koop
houten ROEISCHOUW (puntermodel)
met mast, zeilen en zwaarden en een
luxe MOTORBOOT (race-model, loopt
snel), met 5 pk Penta-motor. Alles in
prima staat.
E. IJPMA, Kleinzand 16, Sneek.

ruim,

TE KOOP
leerd

keurig gemeubi-

Woonschip.

Te bevragen onder lett. B, Boekhandel B. L. MULDER, Peperstraat 5,
Leeuwarden, telef. 6250.

TE KOOP gevraagd 1.2

Hooiwagens,
geschikt voor steenrijden,
onder no.
Br. fr., met prijsopgaaf,
2189, bureau dezer courant

TE KOOP een in goeden staat verkeerend

Draaiorgel,
met 27 boeken, op wagen.
Te bevragen by R. BEDNTKMA,
taxateur, Zuiderkade 2'i, Frantktr.

Gevraagd een of twee

Werkpaarden,
voor de zomermaanden, tegen
nader overeen te komen vergoe-

ding. GEBR. ELZINGA, Drach.
ten, telefoon no. 114.
Flinke jongeman, vast werk,

’

vraagt

200.— ter leen

tegen maandel. aflossing Hooge rente,
Br. fr., no. 2188, bureau dezer

,

(i: KRIKTEN

cour!

z. borg en HYPOTHEKEN. Br. aan de H S C. F Corfstr. 45, Alkmaar, Tel. 2581, of aan den
Inspecteur Ger. Doustr 25, HUIZUM.
Vele dankbetuigingen.
FFELEN,

SNUFFELEN. Snuffel

in Uw oude gouden en zilveren spullen. verkoop ze of laat er iets nieuws
van maken. Gratis advies geeft
Z I L WO, KELDERS 33 te LEEUWARDEN. ZILWO maakt heel wat
stuk is.
Alleenstaande man vraagt voor
zellig samen te leven

ge-

Dame of Weduwe

,

zonder kinderen, uit den gegoeden
stand. G G middelbaren leeftijd.
Br., no. 82, Boekh. G. v. d. PIJPEKAMP. Sneek.
Gevraagd een

Aangeboden

Worcester-Orgel,
één-spels, moderne kast, koperen
tongen, binnenwerk als nieuw,
daardoor 10 jaren gezegelde
garantie, mooie volle lieflyke
toon, dit lste klas merk eigen.
Spoed. Prys slechts 82 H.
Br. fr., no. 2186, bur. dezer crt.

’

Baker,

,

tegen einde Juli begin Augustus.
Br. Fr no. 2179, bureau dezer cour.
Gevraagd voor direct of 1 Juli een net

Morgenmeisje,
niet beneden 17 jaar.
RUNIA, Leeuwarderstr. 17, Hulzum.
Direct gevraagd een flinke

Boerenmeid,
Gelegenheidskoopje
Wegens plaatsgebrek aangeboden

klas Duitsche
Kruissn. Piano,

best kunnende melken,
DRAIJER, Molkwerum.

’

C.

Gevraagd

tijdelijke Hulp,

lste

indrukw. toon, lichte aanslag,
van binnen nog als fonkelnieuw
en gepantserd (weinig gebruikt)
sterk, solied instr. in mooie salonkast. Ev t. ook inruilen (orgel
b.v.). Jaren garantie. Nog de
oude degelijke qualiteit. Prachtgeldbelegging! Prijs 285.
Br. fr., no. 2187, bur. dezer crt.

bü F.

zinkwerker, rijwielhersteller enz.
SPANJER, telef. 271, Beetgumermolen.
Direct gevraagd

Bakkersknecht,
ongev. 18 jaar, v. g. g v.
G. BOSMA, Wartena.

Wird frege for direct

Bakkersfeintsje

Aangeboden
Nicholson SCHUDDER en Duplex
HARKKEERDERS, z. g. a. n. SLE*-*PHARKEN.
R. v. d. BERG, tel. no. 5, Parrega.

SIJBR. C. EELMAN,
SCHAPENEXPORT - TEXEL

fen in jier ef 16—17. Kr. beg.
P. KOOISTRA, Aldebildtsyl.
Gevraagd flinke

Hooier,
goed kunnende maaien.
J. D. TWERDA,
Voor direct gevraagd een

Hooier,

(tel.

122, den Burg)
U
steeds
het allerbeste Texellevert
sche Wolvee, geregistreerd of ongeregistreerd. Ooi- en Ramlammeren
heb ik er pi. m. 300 loopen, de prijzen
loopen van 20 tot 100! 't Is geheel
een zaak van vertrouwen, alles wordt
ongezien verkocht! Gelukkig hebben
wij al 40 jaar het vertrouwen en
zullen 't absoluut bewaren. Ik heb
nog 43 éénjarige Fokschapen, waarvan 8 met lammeren loopen (van de
80), 5 zware geregistreerde Schapen,
geen melk gevend, prachtdieren, dik
in 't vleesch, jong, 20 oudere Melkschapen, ongeregistreerd.
Ik raad U: wacht niet met koopen,
wij trachten alle afnemers spoedig
te helpen; wie bestelt, ontvangt
Doch alles kan niet tegelijk, er is veel
werk aan.
Vraagt prijs en inlichtingen. Verzending
eiken
Donderdag per
v. d. Vis naar Harlingen
Vrijdagmorgen in Leeuwarden. (Geeft stal
op, of afhalen boot Prüu v. Oranje)

’ ’

—

Kubaard.

ook kunnende melken.
P. SANTEMA, Greonterp, bestelling
Blauw huis.

Direct

gevraagd een flinke

Hooier,
liefst uit naaste omgeving.
K J. DE JONG, Miedum bU Leeuwarden.

Üngetider frege.
Moat alles kinne.

W.

K TAMMINGA, Skieppedykje

Terstond

mV

gevraagd

"
Vrijgezel

of arbeider, alle boerenwerk verstaande, voor korten of langeren tijd.
P A. LEMSTRA. sybrandalmreia-

Tweede Blad

LEEUWARDER COURANT
PENNEKRASSEN UIT PARIJS

Parijs anders en toch niet

veranderd

DE STEMMING IN DE WERELDSTAD
(Van

onzen correspondent)

Parijs, Mei 1941.
Parijs
veranderd bij vroeger? Als men
Is
slechts op het uiterlijk afgaat, dan zonder
twijfel. De Ville Lumière heeft momenteel
weinig van een lichtstad. Het kent fietstaxi's,
de halve wereld trouwens bestijgt tegenwoordig het stalen ros, en de aapjeskoetsier, dien
njen in een vergeten tijdperk verloren waande,
jj, opnieuw op de boulevards verschenen.
Daarbij kennen we, als een groot deel der
huidige menschheid, de restricties. Aangenaam zijn die dingen natuurlijk niet. In den
beginne geven beperkingen een triest gevoel,
men moet afstand doen van heel wat dierbare
gewoonten. Geen sterveling vindt het bijronder leuk als hij een kwartierlang queue
moet maken teneinde een pakje piraatjes te
bemachtigen, en van de bonnenknipperij is de
aardigheid ook al volkomen af. Maar wie
daaruit concludeert dat te Parijs aan alles en
nog wat gebrek heerscht, doet de waarheid
geen eer aan.
Trouwens die optochten voor de winkels
beginnen allengs te verdwijnen. Ze waren
veeleer een gevolg van massapsychose en onvoldoende organisatie dan van een heerschenden noodtoestand. De Franschen bezitten een
menigte goede kwaliteiten, maar ze zijn ten
eenenmale slechte organisatoren en bovendien
nieuwsgierig als vrouwen. Voor een rat die
met doodsverachting de straat oversteekt,
voor een koopje dat bij nadere beschouwing
allerminst een koopje is, voor een middelmatige film, voor niets dromt men samen. De
goede abbé had gelijk toen hy verzuchtte:
„men maakt queue voor bazars en bioscopen
maar niet voor de kerken, want die kent men
wel en daar wordt men niet bekocht."
Van die menschelijke en dus vergeefelijke
dwaasheid hebben we nog kortgeleden wederom een voorbeeld beleefd. Een snuggere
Parijzenaar had bedacht dat het Frankrijk
straks wel eens aan tabak zou kunnen mangelen. Dies begon hij in het geheim groote
voorraden in te slaan. Maar een geheim
blijft te Parijs nooit langer dan een dag een
geheim en dus ging er onmiddellijk het gerucht dat Frankryk aan tabaksgebrek dreigde
ten onder te gaan. De „tabacs" konden niet
meer aan de plotseling enorm gestegen aanvraag voldoen, hun debiet vertienvoudigde
binnen enkele dagen. Het droevig gevolg is
thans de rij van wachtenden voor den winkel
van rookartikelen en de prijsverhooging van
alle soorten tabak. In werkelijkheid is er het
eerste jaar nog voldoende voorraad, Frankrijk
verbouwt overigens zelf tabak, doch de vox
populi wilde tabaksnood en dus was er
tabaksnood. Een tijdige distributie zou al
die nervositeit hebben voorkomen.
Hetzelfde is even het geval geweest met de
levensmiddelen. Ook ten opzichte daarvan
is men te laat met de distributie aangevangen,
de marche noir, de zwarte markt, vond alle
gelegenheid en uiteraard de vrijheid om reusvoorraden op te koopen en op te
achtige
testen. Er was een tijd dat ieder die over
ac noodige middelen beschikte, weinig scrupules had en den
weg wist, zich te goed kon
doen zonder zich behoeven te storen aan bons
en verbod. Gelukkig is thans krachtig ingegrepen en de groepeering der restaurants in
vier categorieën, namelijk van vijftig, vijf-endertig, vijf-en-twintig en achttien francs,
waardoor dus eensklaps alle restaurants prixfixe zijn geworden, heeft een einde aan een
onbillijke verdeeling gemaakt, onbillijk omdat
ze de gegoeden bevoordeelde ten koste van de
minder gegoeden.
Het typische van den toestand is wel, dat
vele dier regeeringsmaatregelen feitelijk bij
het persoonlijk initiatief ten achter komen.
Menig winkelier had zelf al lang een soort
rouleeringssysteem voor zijn klanten bedacht,
eer de officieele Fransche instanties op die
idee kwamen en het voorschreven Nadat we
maandenlang broodkaarten en dergelijke hebben bezeten waarvan men de „tickets" zelf
diende te knippen, hetgeen in winkels en
restaurants een onnoodig en lastig oponthoud
veroorzaakte, zijn de nieuwe kaarten, alweer
op aandrang van het publiek, geperforeerd,
zoodat een ieder zich voortaan zelf kan helpen. Thans is het wachten op de textielkaart,
met de invoering waarvan men helaas pas
begon toen de voorraden al aardig uitgeput
raakten.
Frankrijk heeft een beetje het beleid gevoerd van den krekel uit de overigens biolo-
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De orkaan

„Beiden zagen Robin op hetzelfde oogenblik.
v-J ontweek den blik van Gwynne. Met door
lnBPanning
Julian;

bijna onherkenbare stem zei hij tegen

kom om jou, Faust.... Er dreigt
De storm wordt erger en de kapitein
heeft alle mannen aan dek noodig. Kom gauw

»0h.... ik

«evaar.

mee!"

Dat er gevaar dreigde was spoedig meer dan
duidelijk, zelfs voor de bemanning, die toch wel

aan

erg weer gewend was. Het werd onmogelijk
slingerde en stampte
op een stoel kon
blijven zitten. Inez en mevrouw Maitland kregen
zenuwtoevallen en de anderen konden hen
nauwelijks een weinig tot bedaren brengen.
De hofmeester en zijn helpers liepen zenuwachtig rond om de patrijspoorten te sluiten. Felle
bliksemstralen doorlichtten het vaartuig tot in
alle hoeken en lieten, als ze verdwenen waren,
een verstikkende duisternis na.
Gwynne draalde een lichtschakelaar om, maar
net bleef donker. De electrische leidingen waren
defect. Ze hoorde den kapitein zijn bevelen
rondschreeuwen, het onafgebroken heen en
weer hollen over het dek en de schrille kreten
der beide vrouwen.
„0h.... we zijn verloren! Verloren! O. Robin,
laat me toch niet alleen! Ik ben zoo doodsbang!"
■Ude Inez, door de gang wankelend.
.Ik moet weg," antwoordde Robin. „Ik moet
helpen. We zijn allemaal noodig. Ga maar naar
gaan dineeren. Het jacht
■*
zoo geweldig, dat niemand

gisch onjuiste en moreel niet te

verdedigen

fabel van La Fontaine. Rooskleurig ziet de

toestand er dus niet uit, het heeft geen den
minsten zin om het te ontkennen. Wij baden
allerminst in overvloed en weelde, ja zelfs niet
met teveel en te beste zeep. Maar het is pure
dwaasheid zich Frankrijk voor te stellen als
een hongerend land en Parijs als een stad die
gebrek lijdt en bleek ziet van ontbering. leder
heeft zijn deel van den gezamenlyken last te
dragen, een last die zoo billijk mogelijk wordt
verdeeld. De besten vinden dat een eer, de
slechtsten een schande, en de laatsten hebben
gebrek aan gemeenschapszin en ongelijk. Over
het algemeen echter neemt men de zaak nogal
gemoedelijk op, aan „bon sens" ontbreekt het
Frankrijk niet; de Franschen zijn realisten.
Een vrijheid die tot losbandigheid ontaardde
en tot het grofste egoïsme leidde, heeft plaats
gemaakt voor wat meer begrip en wat
meer
discipline, en nu men wat aan orde en regel
is gewend is de stemming onder het
volk aanmerkelijk beter dan ze was in de barre wintermaanden.
Natuurlijk is het niet alles botertje tot den
boom. Men wil wel eens vergeten dat een
wapenstilstand nog geen vrede beteekent, men
weet niets van den oorlog dan indirect door de
kranten, want bombardementen en luchtalarm heeft Parijs in geen maanden gekend
Door de dagelijksche moeilijkheden moet men
heen als een kind door de mazelen. Wie daarvan griezelige verhalen ophangt geeft niet
alleen blijk van groote fantasie maar ook van
groote onverantwoordelijkheid.
Parijs is anders dan het voorheen was. De
Parijzenaar is er stellig wat ernstiger op geworden; het zou wel zeer vreemd zijn als het
anders was. Maar men maakt het drama van
Frankrijk niet grooter doch geringer door het
te overdrijven. Waarlijk, Frankrijk herbergt
nog voldoende vertrouwen en vitamines voor
een beteren tijd die komt Humor en geest
hebben den Parijzenaar heusch niet verlaten
In vertrouwen dat uit de debacle iets groots
geboren kan worden, in de overtuiging dat de
overwinnaar van vandaag de vriend is van
morgen, kortom, in Ue idee der samenwerking
in het kader van een nieuw en verjongd
Europa, verliezen brood- en vleesch- en boterbons voor den Franschman veel van haar verschrikking. De stemming in de wereldstad
neigt naar optimisme, de Parijzenaars zijn
immer optimisten geweest. Ondanks alles
de Parijzenaar zichzelf gelijk gebleven en
daarom is Parijs wel anders maar toch in
wezen niet veranderd.
T O.

Donderdag 12

BUITENLAND
OORLOGSBALANS VAN BEGIN 1941
De Britsche scheepsverliezen
Berlijn. 11 Juni. (D.N.8.). Het opperbevel
publiceert vandaag een samenvattend overzicht
van-de oorlogssuccessen tegen Engeland in de
eerste maanden van dit jaar. Hierin wordt o.m.
verklaard.
In de eerste maanden van het oorlogsjaar 1941
heeft de Duitsche weermacht in den strijd tegen
Engeland te land, ter zee en in de lucht nieuwe
groote overwinningen bevochten. De voornaamste taak van de vloot, de vernieling van de
vijandelyke levensaders door den handelsoorlog,
werd in ononderbroken aanval door onder- en
bovenwaterstrijdkrachten volbracht. Duikbooten
vielen op den Atlantischen Oceaan van de kusten van Groot-Brittannië tot aan de Westkust
van Afrika negentien convooien aan, dreven ze
in een taaie achtervolging, die vaak verscheidene
dagen duurde, uiteen en vernietigden ze ten
deele op weinige schepen na. Daarbij werd het
Britsche slagschip Malaya, dat midden op den
Atlantischen Oceaan een convooi probeerde te
beveiligen, door torpedotreffers zwaar
beschadigd.

In totaal werd in de eerste vier maanden van
dit jaar door onderzeeërs 978,000 b.r.t., door
493,000 b.r.t., dus
bovenwaterstrijdkrachten
tezamen 1,471,000 b.r.t. docr de marine tot zinken
gebracht. Daarby komen de aanzienlijke, in bijzonderheden nog niet te constateeren verliezen,
die de vijand door mijnen in afgelegen en nabije
wateren heeft geleden. Voorts kon een alleszins
groot aantal waardevolle pryzen door zeestrydkrachten op Duitsche steunpunten afgeleverd

-

worden.

De marine heeft 71 vijandelijke vliegtuigen
neergeschoten, waarvan 52 door marine-artillerie te land en 19 door strydkrachten ter zee.
Tegenover deze successen bedroegen de verliezen van de marine in deze periode een torpedoboot, drie duikbooten en drie kleinere oor-

Te Beerse werd een groot complex bosch aangekocht dat zal dienen voor de
papierfabricage.
(Holland)

ANTONESCU TE

DE STRIJD IN

MÜNCHEN

Onderhoud met von Ribbentrop
Miinchen, 11 Juni. (D.N.8.) De leider van den
logsvaartuigen.
staat,
Roemeenschen
Antonescu, is vanNiet minder succesvol is de luchtoorlog tegen middag per vl'egtuig generaal
aangekomen. Op het
alhier
koopvaardij
en
geweest.
Bij
de Britsche marine
werd hij welkom geheeten door minisaanvallen overdag en 's nachts werden rondom vliegveld
Ribbentrop.
ter
von
op
den
Atlantischen
Groot-Brittannië en
Oceaan
Antonescu heeft, na zijn aankomst, in het
acht Engelsche oorlogsschepen tot zinken ge„Vier Jahreszeiten" een eerste bespreking
Hotel
24,
bracht en
waaronder twee kruisers en acht gevoerd
met den rijksminister van Buitentorpedojagers, beschadigd.
By onvermoeide activiteit tegen convooien en landsche Zaken, von Ribbentrop. Naar men verafzonderlyk varende gewapende koopvaarders neemt verliep het gesprek in den geest van de
brachten gevechtsvliegtuigen, waaronder met hartelijke vriendschap, die beide landen verbindt.
grooten actieradius, en Stuka's in hetzelfde geIn aansluiting gaf de rijksminister ter eere van
764,000
bied 170 schepen van omstreeks
b.r.t. tot
den gast een diner, waaraan het gezelschap van
zinken.
In totaal verloor Engeland van het begin van den Roemeenschen staatsleider en talrijke
het jaar tot eind April op dit terrein van den prominente Duitsche persoonlijkheden uit staat,
stryd aan eigen of beschikbare scheepsruimte party en weermacht deelnamen.
door gevechtshandelingen van de Duitsche
EEN NIEUWE DUITSCHE VLOOTVOOGD
marine en het luchtwapen 2 235,000 b.r.t.. terwijl
Berlijn.
meer dan 1.200.000 b.r.t. werd beschadigd.
11 Juni. (DNB.) De vlootvoogd,
Met de grootste hevigheid zette 't luchtwapen admiraal Lütjens, heeft bij den ondergang van
daarnaast den. strijd tegen het Britsche eiland het slagschip Bismarck den heldendood gevonvoort. Acht en dertig in omvang steeds toeden. Tot zijn opvolger heeft de Führer en
opperbevelhebber der weermacht den chef van
nemende groote vergeldingsaanvallen waren gericht op Engelsche verkeerscentra, havens en den staf der oorlogvoering ter zee, admiraal
'schaf u een
industriegebieden. De hoofdstad Londen was Schniewind, benoemd.
het doel van dertig luchtaanvallen, waaronder
twaalf groote vergeldingsaanvallen.
KONING BORIS BIJ HET ITALIAANSCHE
Het zwaartepunt van de vergeldingsaanvallen
KONINGSPAAR
van het luchtwapen lag op de voor den oorlog
AAN
belangrijke Britsche havens met hun werfRome, 11 Juni. (D.N.8.). Op de terugreis
installaties. Dat haar prestatievermogen hieruit Duitschiand heeft koning Boris van
l
heeft nog keus vanaf het door zeer sterk benadeeld werd, lijdt geen twijBulgarije een kort bezoek gebracht aan het
gewone houten-kuip-model tot fel. Byzonder hevig werden ook de sleutelItaliaansche koningspaar.
de
volmaakte, geheel metalen posities van de Britsche oorlogsindustrie getrofZWARE ONTPLOFFING IN SERVIE
fen. Deze industrie is daarmee in haar producmachine met ingebouwde centritievermogen
nog
meer
belemmerd.
Een reeks
fuge (drooginrichting).
Vooral
Honderden dooden en gewonden
succesvolle aanvallen op de uitgangspunten van
dit laatste is een practisch instruBelgrado, 11 Juni. (D.NB.). Een zwaar ontment, Uw volle aandacht waard. het Britsche luchtwapen verminderde de trefkracht daarvan.
ploffingsongeluk heeft zich voorgedaan in een
Servische opslagplaats van buitgemaakt mateHet is juist iets voor dezen tijd,
BERLIJNSCHE INDRUKKEN VAN
riaal in de middeleeuwsche citadel van de
waarin U dubbel zuinig met Uw
Servische stad Semendria (Smederovo). Het
goed moet zijn. Een wringer, hoe
DARLAN'S REDE
ongeluk heeft eenige honderden dooden en gegoed ook, gaat wreeder te werk,
Berlün, 11 Juni. (A.N.P.) Admiraal Darlan wonden geëischt onder de burgerbevolking. De
juist met Uw kostbaarste stoffen.
Soms breekt hij knoopen of rukt heeft uiting gegeven aan de overtuiging, dat stad heeft ook te lijden gehad. De schade gaat
geenszins eenigerlei gevoelens, maar natuurlijke echter niet uit boven den gebruikelijken
ze af en hij ondermijnt de weefelementen
aan Frankryk geen andere keus laten omvang.
sels.
Bovendien kost wringen
De citadel zelf bleef in hoofdzaak behouden.
veel moeite en vergeleken met de dan te zorgen voor een dusdanige verhouding
centrifuge gaat het met een met den overwinnaar Duitschiand, dat een vrede De Duitsche weermachtsautoriteiten hebben, gegunstige vooruitzichten voor het bestaan van steund door Servische hulporganisaties, overal
slakkengang. Deze laatste maakt Frankrijk
biedt.
terstond helpend ingegrepen.
4Vi kg waschgoed in ca. 2 minuten
Aldus is vandaag in de Wilhelmstrasse de
droog. Zoo droog, dat U er met
GEHEIME ZITTING VAN HET BRITSCHE
de hand geen druppel meer kunt radiorede van den plaatsvervangenden Franpremier gekwalificeerd.
schen
uitwringen.
KABINET
Men wees hier voorts op Darlan's betoog, dat
Berlijn, 11 Juni. (D.N.8.) De Britsche berichKomt U eens met de centrifuge dit beschouwd moet worden als voorwaarde
voor samenwerking tusschen de Europeesche tendienst deelt mede, dat vanmiddag een gekennis maken bij
volken, die Frankrijk niet kan ontberen. In dit heime zitting is gehouden door het Engelsche
verband noemde men in Berlijnsche politieke kabinet.
kringen de rede van Darlan een beroep op de
Ir. deze zitting werd voorgesteld alle dominiale
Fransche bevolking om de oogen niet te sluiten ministers bijeen te roepen voor een conferentie.
voor deze waarheden en feiten, en zag er het Churchill zou hebben geantwoord, dat hij welisstreven in voor de Duitsch-Fransche betrekkinwaar een dergelijke ontmoeting verwelkomen
gen een sfeer te schepper, waarin Duitschiand, zou, maar dat dit toch met moeilijkheden verzoodja de vrede komt, Frankrijk niet meer als bonden is. aangezien nauwelijks alle dominiale
een latenten tegenstander behoeft te beschouministers tegelijkertijd in Londen zouden kunnen
wen.
aankomen.
"

Verlicht Uw
Waschdag!

Wasch machine

"

den rooksalon, daar heb je het minste last van
het slingeren. We komen by je, zoodra het maar
mogelijk is."
Gwynne vond in het donker de deur van den
salon op hetzelfde oogenblik, dat 'n bliksemflits
Robin en Inës, die zich krampachtig aan hem
vastklampte, in fel witten gloed zette. Hy zag
het meisje en wendde zich smeekend tot haar;
„Toe, neem Inez in den rooksalon bij je. Dat is
de beste plaats tijdens dezen storm."
Ze brachten het overspannen meisje tusschen
zich in den rooksalon binnen. De meubels gleden
over den grond bij elke styging en daling. Even
later kwam mevrouw Maitland met Rachel, elk
voorzien van een zaklantaarn.
Een uur kroop voorbij en onophoudelijk
schommelde het schip als een dronken man van
den eenen naar den anderen kant. De machines
hadden het zwaar te verantwoorden en het stampen ervan klonk zoo, alsof ze elk oogenblik stil
zouden staan. En boven alles uit klonken de
kreten der mannen aan het dek. Nu en dan
hoorden ze het kraken van hout, als een geweldige breker van sch.iimend water zich met donderend geweld over het schip heenstortte. Al die
geluiden te zamen maakten den indruk alsof een
geweldig monster lag te kermen en te steunen.
Tweemaal slaagde Ambrose er in, den salon,
bereiken.
waarin de vrouwen zich bevonden, te
Hij deed zijn best, zoo opgewekt mogelijk te
praten.
Blijven jullie nu toch in vredesnaam bedaard', bemoedigde hij hen. „Het is erg, dat
nog heel wat
geef ik dadelijk toe, maar het kon
pogingen,
geen
om hier
erger zijn. Doe vooral
het
zijn
Jullie
hutten
door
gaan.
vandaan te
overstroomd."
water
En na die waarschuwing verdween hy weer.
Dit nieuws bezorgde Inez weer een aanval.
Haar wilde kreten overstemden het lawaai van
daar ben ik
We gaan naar den kelder
zijn
we allepaar
minuten
zeker van' Over een
in
dat
verVerdronken
maal verdronken!....
o**.-0**.-schrikkelijke donkere water!
'*-*
wil nog niet dood! Ik ben zoo bang om dood te

Ze legde haar koele hand op Inez' hoofd en
streek haar kalmeerend over het gelaat, zooals
ze reeds zoo vaak haai overspannen nicht tot
bedaren had gebracht.
„We komen best door dien storm he-jn," bemoedigde ze haar. „Geef den moed nou toch
niet op. Flink zijn, beste meid. Ze doen al het
mogelijke, om ons te redden en het jacht is zoo
'
sterk gebouwd en.
„Ik moet Robin hebben", jammerde Inez.
„Haal hem toch hier. Toe, ga hem halen! Hij
hoort nu bij mij te zijn! Hij zal nog van dat
dek afgespoeld worden!"
„Hij zal niet mogen, Inez", zei mevrouw
Maitland. „Dat is gewoon onmogelijk. Ze hebben alle mannen aan boord veel te hard noodig.
Wees nou toch verstandig. Het minste, dat wij
voor hen kunnen doen is toch wel, dat we hen
steunen door ons moedig te toonen. Houd je
dus bedaard!"
Maar terwijl ze nog sprak, stopten de machines plotseling. De salon helde angstig schuin
over, ging met een schok terug en bleef daarna
scheef liggen. Gwynne werd dwars door het
vertrek geslingerd en kwam met haar hoofd
terecht tegen een boekenkast en wel zoo hard,
dat ze het bewustzijn verloor. Op hetzelfde
oogenblik drong een golf water door een gebroken venster naar binnen. Margaret, Inez en
Rachel kropen schreeuwend en gillend naar de
deur toe. Boven hen klonk de vreeselijke kreet,
die aan schipbreukelingen reeds zooveel angst
heeft aangejaagd: „In de booten! We vergaan!"
Op het ten ondergang gedoemde jacht
heerschte een vreeselijke paniek.
Nergens
brandde eenig licht meer. De rooksalon was
niet meer dan een door water overstroomde
vloer in dichte duisternis gehuld.
De drie
vrouwen kropen langs den vloer omlaag naar
de deur en tegelijkertijd trachtten eenige mannen binnen te komen. Het waren Ambrose en
enkele anderen. Doordat het schip zich plotseling weer wat oprichtte, waren ze ln staat
de vrouwen te bereiken.
„Zijn jullie hier allemaal?" schreeuwde hi)
met zijn zware stem. „Er valt geen oogenblik te verliezen. We hebben nog maar twee
sloepen over. De andere zün weggeslagen." Hü
salon
door
den
Gwynne
moeite wankelde
zyn vrouw in zijn armen.
nam
lag
te kermen.
de rustbank, waarop Inez

g*Met
naar

Juni 1941

.

Een bliksemstraal zette Robin een oogenblik
fel in het licht. Inez greep hem in wanhoop
beet en klemde zich aan hem vast. Een matroos
trok Rachel, die, geheel overstuur, tegenspartelde, mee.
Ze moesten tegen het gevaarlijk ne) lende dek
opklauteren en in de panische verwarring
miste niemand Gwynne. Elk hunner dacht, dat
zij er het type niet naar was, om het hoofd
kwyt te raken, zelfs niet in levensgevaar.
Eindelijk hadden ze de sloepen bereikt. Ze
werden neergelaten en door de nu eens wild
stijgende, dan weer dalende golven op en neer
gesmeten. De matrozen wierpen zich op de
riemen en roeiden uit alle macht van het overhellende schip weg.
Maar op het ondergaande, langzaam verder
zinkende schip kwam Gwynne langzaam aan tot
het bewustzijn terug. Ze hief haar pijnlijke
hoofd op en besefte plotseling het groote gevaar,
waarin ze verkeerde. Ze lag in het water, dat
ze langzaam voelde stijgen.
Zonder zelf te weten hoe, krabbelde ze overeind, greep zich ergens aan vast en trachtte haar
duistere omgeving met haar oogen te doorboren.
Ze riep zoo luid ze maar kon: „Inez! Mevrouw
Maitland! Rachel!.... Waar zijn jullie ergens?"
Ze kreeg geen antwoord. Ze was alleen in den
salon.
Een oogenblik verlamde de angst al haar
ledematen. Waren ze allen verdronken in die
snel onderloopende kajuit? Ze zocht op den tast
naar de deur, slechts geleid door de flikkerende
bliksemstralen.
Maar in die korte oogenblikken, dat het
even licht was, ontdekte ze, dat de anderen
verdwenen waren. Haar knieën knikten, haar
hart bonsde met felle slagen en ze stikte bijna
van benauwdheid. De dikke buil op haar hoofd
waar ze tegen de kast was opgevallen, deed haar
veel pijn. Ze werd duizelig. Ze zou er nooit in
slagen naar buiten te komen waar ze
'en minste
om hulp kon roepen! Ze moest sterven als een
muis in een val op het zinkende schip
Maar de wil om te leven overwon
sten en pijnen. Ze verzamelde al haar alle angkrachten
en hernieuwde haar pogingen, om
uit
ke gevangenis te komen en een haar
r.n dood te ontgaan. Het
ren
water stond al boven
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SYRIË
tegenstand

Verbitterde Fransche
Vichy,

11

Juni.

(D.N.8.)

Het

Fransche

ministerie van Oorlog deelt hedenavond over de
militaire situatie in Syrië mede, dat in den middag van den tienden Juni en in den ochtend van
den elfden Juni de Engelschen, na versterking
van hun stellingen en het in het veld brengen
van nieuwe strydkrachten, felle aanvallen hebben ondernomen op de Fransche posities.
In het Zuiden van den Libanon gelukte het
Australische troepen met steun van de artillerie
van een sterk eskader, dat door de Fransche
weerstandscentra onophoudelijk onder vuur genomen werd langs de kust ten Noorden van de
rivier Litani lichtelijk op te rukken. De Fransche troepen bieden, ondanks zware verliezen,
aan den in aantal superieuren tegenstander verbitterden tegenstand.
Ten Westen van het Hennon-gebergte moesten
de Fransche Strijdkrachten, die Merdz Ayoem
verdedigden, teruggenomen worden naar de
hoogte van Asbaja. Tusschen den Hennon en
de Djebel Droes hebben Fransche afdeelingen
Dinsdagmiddag met steun van het luchtwapen
verscheidene succesvolle afzonderlijke aanvallen
uitgevoerd en ten Zuiden van Kissuje den tegenstander, die tracht op te rukken naar Damascus,
tegengehouden. De strijd ging hier Dinsdag
voort. Verbitterd verdedigen de Fransche troepen zich tegen de felle, door pantserwagens
ondersteunde aanvallen der vijandelijke infanterie.
Een uit Irak oprukkende Britsche pantserafdeeling is met Fransche troepen aan de Syrische grens in contact gekomen.
Het Fransche luchtwapen grijpt overal buitengewoon doeltreffend in de defensie in, door
de strijdkrachten te land en de scheepseenheden
van den tegenstander met bommen te bestoken.
Franschen trekken terug bij de Litani
en bij Merdz

Ayoum

Vichy, 12 Juni. (D.N.8.). In militaire kringen
verneemt men bijzonderheden over de operaties
in Syrië. De Britsche strijdkrachten zijn een
hevigen aanval op den rechtervleugel der Fransche stellingen tusschen het Hennon-gebergte en
de Middellandsche Zee begonnen, nadat zij aanzienlijke versterkingen hadden gekregen, en met
steun van de Britsche vloot. Zoo zijn de Britsche
troepen er in geslaagd de Litani over te steken
en ten Noorden van deze rivier op te rukken

in de richting van Saida. In deze zone waren de

Engelsche aanvallen zoo heftig, dat de heldhaftige tegenstand van een Fransch bataljon
werd gebroken, doch pas na een verbitterden
strijd van twee dagen. De rest van de Fransche
troepen heeft zich achter de Litani teruggetrokken en de verdediging van Saida georganiseerd.

Meer naar het Oosten, in de streek van MerdzAyoum, was de aanval eveneens zeer heftig. De
Franschen moesten de stad ontruimen en trokken naar het Noorden, in het Hermongebergte,
terug.

Op den straatweg tusschen Deraa.en Damascus
zijn de Britsche troepen tot staan gebracht na
verbitterden stryd tusschen Gabaghi en Kissee.
haar knieën toen ze eindelijk de deur bereikt
had.

Intusschen hadden beide reddingbooten zich
van het jacht verwijderd en-waren nu buiten
gevaar, meegezogen te worden met het zinkende
schip. De inzittenden konden eikaars gelaat in
het donker niet onderscheiden.
Mynheer en mevrouw Maitland, Inez, Robin,
Julian en Rachel bevonden zich in de ééne, de
bemanning en de bedienden in .de andere sloep.
Alleen de kapitein en de bootsman waren achtergebleven en hadden in allerijl een vlot samengesteld, waren er op gesprongen en dobberden
nu rond op de wilde golven.
„Goddank, dat we allen gered
en een
kans hebben, behouden te blijven",zün
zei Ambrose
Maitland met groote dankbaarheid. „Binnen
enkele minuten zinkt het schip,
weet zeker
dat ik ook den kapitein op het vlot gezien heb'
juist toen hü het van het jacht
afstiet, is het
zoo niet Faust?"
Beide mannen sloegen nog een laatsten blik
in de richting van het mooie jacht,
dat binnen
graf zou vind-n i" dc
ger]blikketn eneeneen
'--ngaanhout'
dende bliksemstraal
een hartverscheurend tooneel aan hun oogen openbaarde
Een tengere, in het wit gekleede
klemde zich aan de verschansing van hetgestalte
gezonken jacht vast.
Met
tenheid was Gwynne er tenwanhopig,,
slotte in geslaaad
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Hü begon zün oliejas uit te trekken, om zich
vrüer in het water te kunnen bewegen. Maar
zün vrouw greep hem vast.
„Neen, Ambrose, dat kan nic-t!" Kilde ze. „In
zulk weer kun je geen twee slagen ver zwemmen. Ik laat je dat niet doen! Toe, doe het
niet! Toe!"
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(Wordt vervolgd).

In de andere sectoren van het Zuidelijke front
tonden alle Fransche stellingen behouden
blijven.

Raadsvergadering Sloten

Raadsvergadering Barradeel

Guerilla der Droezen
10 Juni
Voorzitter de heer S. M. Janzen, loco-burgeBeiroet, 11 Juni. (ANP.) De Droezen hebben
onder bevel van hun leider sultan Pasja Atrasje meerter.
Afwezig met kennisgeving de heeren S. R.
naar de wapens gegrepen en vormen in het ge- Faber,
P. Post en H. v. d. Weübied van den Djebel Droes een guerilla tegen
Vernieuwing Firda-umer tille
de Engelsche soldaten.
De Firdgumer tille, liggende in den weg, dfe de
verbinding vormt tusschen het dorp Firdgum en
Weer een bomaanval op Beiroet
den hoofdverkeersweg door de gemeente, verBeiroet, 11 Juni. (A.N.P.) De haven van Beikeert in een zoodanig slechten toestand, dat herroet is in den nacht van Dinsdag op Woensdag stelling niet meer mogelijk is. B. en W. achten het
herhaalde malen door de Royal Air Force aandan ook niet te verantwoorden met herstelling van
gevallen. Het afweergeschut trad in werking, genoemde brug te volstaan. Op grond van deze
zoodat de Britsche bombardementsvliegtuigen omstandigheid stellen B. en W. voor over te gaan
algeheele vernieuwing van deze brug. De uitvan koers moesten veranderen en hun doelen tot
voering zal geschieden in gewapend beton op
niet vonden. De meeste bommen vielen ln het paalfundeering.
water en richtten geen schade aan.
Overeenkomstig het voorstel van B. en W. wordt
vernieuwing besloten.
tot
ENGELSCHE LUCHTAANVALLEN OP
Borgstelllngsfonds voor Friesland
DUITSCHLAND
Het
verzoek
van het Borgstellingsfonds voor
Berlijn, 12 Juli. (D.N.8.) In den afgeloopen
Friesland om financieele medewerking van de
nacht zyn vijandelüke vliegtuigen in verspreide gemeente wordt overeenkomstig het voorstel van
linie boven West- en Noord-Duitschland ver- B. en W. afgewezen. De financieele deelneming
schenen. Zü richtten hun aanvallen in hoofd- zal voor de gemeente een uitgaaf vorderen van
zaak op het industriegebied van Rünland en rond ’1550, welk bedrag B. en W. niet verantWestfalen. De vüand liet een aantal brisant- en woord achten.
Kinderbijslagregeling
brandbommen vallen, waardoos eenige personen
In zake het bekende schrijven van Ged. Staten
getroffen werden en eenige schade werd aangevan Friesland in zake toekenning van een kinricht.
Volgens de tot dusverre ontvangen berichten derbijslag aan burgemeesters, secretarissen en
ontvangers, alsmede toekenning van een duurtelijn twee Britsche vliegtuigen neergeschoten.
bijslag aan daarvoor in aanmerking komende
deelen B. en W. in hun voorstel
FAUTSI KAUKDSJI OP HET OORLOGSPAD functionarissen
mede, dat zij zich met den voorgenomen duurteAleppo, 11 Juni. (D.N.8.). Volgens hier toeslag kunnen vereenigen, hetgeen evenwel voor
is, daar het
uit Palestina ontvangen berichten heeft de deze gemeente niet van toepassing
betreft
alleen
beneden
1900
salarissen
vrijheidsstrijder
bekende Arabische
Fautsi
Voor wat den toe te kennen kinderbijslag aanKaukdsji, dien de Engelschen onlangs "bij vergaat merken B. en W. op, dat zü zich met
stek ter dood veroordeeld hebben, met zijn de regeling van Ged. Staten niet kunnen
menschen een station van de olieleiding opgevéreenigen. Voorgesteld wordt de gemeentelijke
blazen en twee andere punten van de leiding regeling, zooals deze in een verordening voor het
gemeente-personeel is neergelegd, te volgen. Deze
zwaar beschadigd.
regeling stelt de toelage voor elk kind beneden
18 jaren op 3 pet. van de bezoldiging, met een
VOORBEREIDING VOOR DE VERDEDIGING minimum
van ’6O en een maximum van 205
VAN CYPRUS
per jaar. Bij wüze van tijdelijken maatregel Is
bedrag van ’6O verhoogd tot ’75 per jaar.
Stockholm, 11' Juni. (DNB). In een hetÓp voorstel
van B. en W. werd besloten aan
bijzondere correspondentie van de Times uit Ged. Staten te berichten, dat de raad zich heeft
Nicosia, de hoofdstad van Cyprus, wordt beuitgesproken voor de invoering van een kindervestigd, dat voorbereidingen getroffen worden byslagregeling voor de B. S. en 0., doch dat de
regeling, zooals die door B. en W. werd voorvoor de verdediging van het eiland.
Ged.
De vrouwen en kinderen, benevens enkele gesteld, wordt geprefereerd boven die van
invoering
datum
van
Staten.
Bovendien
wordt
als
zullen
verCyprus
gezinnen,
Amerikaansche
dezer regeling 1 Januari 1941 aanbevolen.
laten. Een deel der geëvacueerden gaat naar
Met het toekennen van een duurtebyslag verZuid-Afrika en Rhodesia.
klaarde de raad zich eveneens aceoord.
Benoeming onderwijzer o. 1. school Sexbierum
ENGELSCHEN BRENGEN COLUMBIAANSCH
Tengevolge van de verlaging der leerlingenSCHIP OP
schaal dient te Sexbierum een derde leerkracht
Bogota. 11 Juni. (A.N.P.). Het Columbiaansche te worden benoemd.
In verband hiermede was door B. en .W. een
schip Alicia, is op een geregelde diensttocht van
opgemaakt die als volgt luidde: 1.
voordracht
zeestrydBritsche
Aruba
door
Rio Hacha naar
Bootsma, kweekeling met akte o. 1. school
L.
B.
krachten opgebracht, naar Woensdagochtend uit te Sexbierum: 2. A. Wielenga, idem te LeeuwarRio Hacha is gemeld.
den, beiden wonende te Ried: 3. D. A, v. d. Meer,
Ter motiveering van dezen maatregel beweren idem en wonende te Leeuwarden.
de Engelschen, dat het schip Duitsche oorlogsDe heer L. B. Bootsma werd met algemeene
stemmen benoemd.
schepen op zee van levensmiddelen heeft voorzien. De kapitein van de Alicia wordt door de
Engelschen gevangen gehouden.

’

’

LUCHTPOSTVERKEER INDIË-SINGAPOREHONKONG GESTAAKT
Sjanghai, 11 Juni. (D.N.8.). Het luchtpostverkeer
van
Indië naar Singapore en
Hongkong is, naar in Simla bekend is gemaakt, gestaakt. De redenen voor dezen maatregel zyn tot dusver nog niet medegedeeld.
betrekkingen

uiterst

TERAARDEBESTELLING H.H.v. HULST
Harlingen, 11 Juni. Hedenmiddag is onder
zeer groote belangstelling het stoffelijk overschot
van den heer H. H. van Hulst, industrieel en oudwethouder van de gemeente Harlingen, op de
Algemeene Begraafplaats ter aarde besteld.
Toen de stoet op de begraafplaats aankwam,

AMERIKA EN FRANKRIJK
Diplomatieke

UIT DE PROVINCIE

gespannen

waren daar aanwezig burgemeester A. E. Hannema,
de wethouders J. J. Krol en B. de Vries, raadsleden en oud-raadsleden, bestuursleden van de
„Spaarbank", de , Vereeniging voor verschaffing
van betere woningen aan den arbeidersstand* en
van de Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het Verplegingsgesticht, alsmede tal van
particulieren. Op verzoek van den overledene
dekten geen bloemen de baar en werden geen
toespraken gehouden. Slechts ds. J. P. H. Grootes,
Doopsgezind predikant alhier, sprak een kort
woord, terwül de oudste broeder van den overledene, de heer J. v. Hulst uit Hilversum, dankte
voor de groote belangstelling.
Een plechtigheid, die indruk maakte door den
eenvoud, die naar wensch van den overeden betracht werd.
De ontslapene was ridder in de orde van
Oranje Nassau.

11 Juni. (A.N.P.). Staatssecretaris Huil heeft tydens zijn onderhoud met den
Franschen ambassadeur in Washington, Henry
Haye, waarbü deze uitdrukking gaf aan de verontwaardiging van Frankrijk over den nietgeprovoceerden aanval van Engeland op Syrië,
een nieuwe, ernstige waarschuwing gericht aan
de regeering in Vichy betreffende de voortzetting van de samenwerking met Duitschiand.
Frankrijk zou geenerlei tegenstand hebben
geboden tegen Duitsche bezetting van de militaire en luchtsteunpunten in Syrië. Huil duidde
by deze gelegenheid op de mogelijkheid, dat ook
in andere Fransche bezittingen een soortgelyke
situatie zou kunnen ontstaan.
UIT DE VLASINDUSTRIE
In diplomatieke kringen alhier heeft de
scherpe verklaring van Huil groot opzien geBergum. 11 Juni. Tusschen de directie van
baard. Er wordt op gewezen, dat de Fransch- de N.V. Friesche Vlasindustrie te Noordbergum
Amerikaansche
diplomatieke
betrekkingen en Molenend en de vertegenwoordigers van de
uiterst gespannen zijn.
betrokken arbeidersorganisaties zyn besprekingen
gevoerd over de loonen en arbeidsvoorwaarden
LOONEISCHEN VAN AMERIKAANSCH
voor 1941/42. Overeenstemming kon echter niet
worden verkregen. De arbeidersorganisaties hebSPOORWEGPERSONEEL
ben nu het college van Rijksbemiddelaars verzocht
de loonen en arbeidsvoorwaarden van het persoChicago, 11 Juni. (D.N.8.). De vertegenneel, hetzy blijver.d hetzij tijdelijk werkzaam bij
woordigers van de spoorwegvakvereenigingen, voormelde vlasindustrie, te willen vaststellen.
die meer dan een miliioen leden tellen, hebZWAAR BELADEN MELKWAGEN TE WATER
ben vandaag bij de maatschappijen loonSt. Jacobiparochi e-W esth o e k,
11 Juni. Hedenmorgen ging alhier een groote
eischen ingediend, die gedeeltelijk op een
hoeveelheid volle melk verloren. Een voerman van
verhooging met 30 pet. neerkomen.
den heer W. Renzema. de melk ophalend voor de
„De Lijempf" te Berlikum, was bezig
melkfabriek
Washington,
12 Juni.
De met
(D.N.8.).
van een bus melk, toen een
het
afladen
minister van Marine, Knox, heeft op een verzijner paarden onrustig werd. Het liep achteruit,
gadering van luchtvaartindustrieelen verwaardoor de wagen in beweging kwam.
Wel
klaard, dat oproerige elementen, die de vakgreep de voerman terstond naar de rem, maar hij
organisaties gebruiken als dekmantel voor kon niet voorkomen, dat de zwaar beladen wagen
hun bedoelingen, voortaan als vijanden van bij den hoogen Oudebildtdijk neer reed en in de
diepe vaart terecht kwam?
den staat behandeld zullen worden.
Paarden en wagen, ruim 50 bussen met volle
De regeeringsmaatregelen tegen de staking melk,
meer dan 50 bussen met drinken voor het
Inglewood
in de vliegtuigfabriek te
bevee en een flink kwantum boter belandden in het
teekenen, aldus Knox, geen gevaar voor den water. De voerman sprong ln de vaart om de
arbeid der vakvereenigingen of voor het paarden los te maken. Hulp was spoedig aanwezig
stelsel der collectieve arbeidsovereenkomsten. en met vereende krachten werd veel op het droge
Zij zijn een uitdaging tot degenen, die van Ï;ebracht. maar de melk en de boter waren veroren. Vooral in dezen tijd een schadepost
deze rechten gebruik willen maken om de
SCHAFTLOKAAL UITGEBRAND
vryheid der Vereenigde Staten aan te vallen.
Scharnegoutum,
Juni. Hedenmiddag
EEN AMERIKAANSCH EXPEDITIECORPS omstreeks ha.fvijf brak, door11onbekende
oorzaak,
New Vork, 11 Juni. (D.N.8.). United Press brand uit in het schaftlokaal van de Coöp. Zuivelalhier. Het gebouw, dat geheel uit hout
beweert in "Welingelichte Congreskringen te fabriek
vervaardigd is. stond door den sterken wind spoedat
een
marinevernomen,
hebben
divisie
dig in lichter laaie.
infanterie en legerinfanterie in versneld tempo
Aan het kordate optreden van het personeel,
op oorlogsvoet gebracht zullen worden om een dat met emmers water het vuur bestreed, was het
expeditiecorps» te vormen.
te danken, dat het vuur niet oversloeg. Het mag
Men betoogt, dat weliswaar niet gedacht een geluk heeten. dat op dit uur het personeel
moet worden aan het zenden van troepen byna voltallig was.
Het gebouw brandde geheel uit en niets van de
buiten het land, maar dat de vorming van dit
geborgen kleedingstukken kon worden
expeditiecorps geschiedt „voor onvoorziene daarin
gered.
gevallen".
De waarnemende burgemeester van Wijmbritseradeel, alsmede de chef-veldwachter waren op het
AMERIKA'S HULP AAN ENGELAND
terrein van den brand aanwezig. Verzekering dekt
New Vork, 11 Juni. (D.N.8.) In een rapport de schade.
aan het Congres becyfert Roosevelt de tot dusver
ZEDENDELICT
onder de wet op de hulpverleening aan Engeland
Sexbierum, 10 Juni. De gemeente-politie
vallende leveranties op 75 miliioen dollar.
heeft aangehouden een 24-jarig mansIn hetzelfde rapport verklaart de president, alhier
persoon wegens het plegen van een zedenmisdrijf
dat de Ver. Staten Engeland zullen helpen de onder het dorp Tzummarum. De verdachte werd
spilmogendhtjfcn ten aanzien van het wapen- heden voorgeleid voor den Officier van Justitie
materiaal te overvleugelen. Men zal er op let- te Leeuwarden.
ten, dat het wapenmateriaal daar komt, waar het
doeltreffend voor de verzwakking en de nederlaag der „aanvallers" in het veld kan worden bekend is gemaakt, verdere troepentransporten
uit Indië onderweg zün. De troepen komen voor
BRITSCHE TROEPEN NAAR DE
het grootste deel uit Noord-Indië.
THAILANDSCHE GRENS
Uit Bangkok wordt gemeld, dat behalve de
aankomst
van vier duizend soldaten het vertrek
Domei-bericht
Een
(D.N.8.).
Tokio 11 Juni.
van groote transporten wapens en munitie naar
minste
vierduizend
ten
meldt,
dat
Bangkok
uit
het Burmaansche grensgebied is waargenomen.
troepen op verman Australische en Engelsche
Burma
KORTE BERICHTEN
schillende punten aan de grens tusschen
De vraag of
geconcentreerd.
Sir
zijn
Stafford
Cripps is, naar de Engelsche beThailand
en
bedreigd wordt richtendienst
meldt, m Londen aangekomen,
Thailands veiligheid wordt
waar hy besprekingen zal voeren met Britsche
regeeringspersoonlijkheden. Hy zal
Sjanghai wordt gemeld, dat voor de verslechts
aan de
sterking van de Britsche garnizoenenin Delhi enkele dagen in Londen blüven en dan weer
naar zyn post terugkeeren.
Burnwanach-Thaüandsche grens naar
Washington,

frooten

BCUi!'

Ver/oog

10 Juni
Heden kwam de raad dezer gemeente in vergadering bijeen onder voorzitterschap van burgemeester J. Bakker.
Afwezig met kennisgeving de heer P. P. de
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van het Borgstellingsfonds voor Friesland om een
bijdrage uit de gemeentekas, aangezien de behoefte aan dezen vorm van credietverleening voor
deze gemeente niet werd gevoeld.

RECHTZAKEN
te

Leeuwarden

Zitting van Woensdag 11 Juni
A. N., 21 jaar landarbeider te ï Drogeham,
eigende zich op B'April toe een twintigtal ledige
zakken, ten nadeele van W. Postmus.
Eisch by verstek 3 weken gevangenisstraf.
Vonnis 6 weken gevangenisstraf.

I

■ Y/^'^l

heer Klynsma.
Aan Ged. Staten zal worden bericht, dat de
raad aceoord gaat met hun voornemen om met
ingang van 1 Juli a.s. aan de daarvoor ln aanmerking komende burgemeesters, secretarissen en
ontvangers een kinder- en duurtebijslag toe te
kennen, met dien verstande evenwel, dat in overweging wordt gegeven den kinderbijslag te bepalen op 3 pet. der jaarwedde met een minimum
van 75 en een maximum van 205 per jaar.
Afwüzend werd beschikt op een verzoekschrift

Rechtbank

"

Wv* tw^m

In verband met het feit, dat de Arbeidsbemiddeling met ingang van 1 Mei j.l. rijkszaak is geworden, werd besloten de verordening op het agentschap der arbeidsbemiddeling in te trekken en
met ingang van 1 Mei j.l. eervol ontslag te verleenen aan den agent der arbeidsbemiddeling, de

’
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SANATOGEN!
m zenvwen
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„Tegenwoordig heb ik weer dat prettige gevoel van onvermoeibaarheid,
en zenuwstoornissen, die schadelijk
°P den bloedsomloop -werken, zij»
sedert het gcbmik van Sanatogen

uitgebleven",

schrüft een bekend kansel-

V-^^^
f

■

redenaar uit N. Holland.
Meer dan 25.000 doktoren spreken eveneen»
hun lof uit over Sanatogen en bevelen het aan
als middel ter versterking van Uw zenuwen.
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Het

zenowtteftend»

Bevolkingsonderzoek drooggelegde
Zuiderzeepolders

vpe-lsel

**

exploreerd zün, werden de skeletten

veelal ln

situ aangetroffen. Zelfs bü de meest gavt
skeletten werd de borstkas ingedrukt gevonden.
Uit de voorloopige bewerking bleek reeds het
belang om de opgravingen, zoodra dit mogelijk
is, voort te zetten.
Voor de sectie voor taalkunde en phonetlek
is de uitwerking van de destüds in de Wieringermeer verzamelde gegevens voortgezet, terwijl
voorbereidingen werden getroffen voor een
phonologisch onderzoek ln den NO.-polder en
de randgebieden van dezen polder.
Voor de sectie voor sociographie Is door dr.
in dienst der Sociographische Sectie '.
Plomp
een onderzoek begonnen naar de sociaal-economische ontwikkeling der Zuiderzeevisscher».
bevolking sedert de afsluiting, waarbij de
waardevolle medewerking is verkregen van Ir.
Houben, directeur van den dienst tot uitvoering
der Zuiderzeesteunwet. Bovendien verleent het
departement van Sociale Zaken een subsidie
voor deze studie. Deze zal naar gehoopt wordt
eind 1941 beëindigd zijn.
Onder leiding van dr. T. van der Zee is een
onderzoek begonnen naar de bevolking van den
N.0.-Polder. Daarbü is de medewerking verkregen van de Fryske Academy. Een studie
over de „Visschers van Enkhuizen" is aangevat
door den heer M. A. J. Visser, terwül drs G. J.
Kriste zich belast heeft met een onderzoek
naar de Wieringermeer als kolonisatiegebied.
Hierbü zal gebruik gemaakt worden van de
resultaten der vroeger gehouden enquêtes.
Voor de sectie voor Sociale Hygiëne werden de
gegevens uit de Röntgenphoto's van die schoolkinderen in de Wieringermeer bü wie een positieve reactie van Pirquet was gevonden, door
dr. D. G. Winkler op formulieren gebracht, zoodat in het archief thans een overzicht der uitkomsten aanwezig is. De photo's zelf bleven
voorloopig nog in het Consultatiebureau te
Hoorn afzonderlijk opgeborgen, met het oog op
de verdere controle der patiënten.
Dr. Eykel bereidde het tuberculose-onderzoek
op Urk voor, waarbij de geheele bevolking zal
worden doorgelicht. Het Phrophylaxe-Fonds
stelde daartoe een bedrag van 3750 ter beschikking, hetgeen hier met groote erkentelijkheid zü vermeld.
Prof. dr. B. C. P. Jansen deed in aansluiting
aan het anthropologisch werkkamp op Schokland aldaar een onderzoek instellen naar de
voeding der polderwerkers. Dit onderzoek gaf
belangrijke uitkomsten, waarover prof. Jansen
op de wintervergadering reeds het een en ander
mededeelde en welke binnenkort door hem zullen
worden gepubliceerd.
De uitwerking van de gegeven», die het
budget- en voedingsonderzoek in de Wieringermeer heeft opgeleverd, U onder leiding van dr.
R. V. G. Claeys gereed gekomen. De publicatie
er van, in de reeks der Stichting, kan in den loop
van dit jaar worden tegemoet gezien.
Voor de sectie voor Statistiek werd het kaartregister der bevolking geregeld bygehouden
door aanbrenging van de mutaties, door huwelüken, geboorte, sterfte, vestiging, vertrek en
verhuizing op de kaarten. Evenals over 1938
werd over 1939 een statistiek van de beweging
der bevolking samengesteld, die aan de leden
gezonden en in de dagbladen en tijdschriften
gepubliceerd werd.
Voorbereidingen werden getroffen om de bevolking der eerste gemeente, die tot den N.0.-polder zal behooren, n.l. Urk, vóór de drooglegging op de kaarten over te nemen.
Het overbrengen van de psychologische,
sociographische en phonetische gegevens werd,
voor zoover daartoe geschikt en beschikbaar, op
de kaarten voltooid.
De dialectenkaart werd voltooid en is op het
bureau te bezichtigen.
Voorts bevat het verslag de werkplannen voor
1941, een verslag dat financiën en een jaarverslag van het genootschap Flevo.

ALGEMEEN VERSLAG
S. v. d. T., 24 Jaar. boerenknecht te Slappeterp,
Het jaarverslag van de Stichting voor het beeigende zich op 15 Januari 1938 een melkzakje, volkingsonderzoek in de drooggelegde Zuidermet een inhoud van 150 toe. toebehoorende aan zeepolders herdenkt het overlüden van twee
de Coöp. Zuivelfabriek te Achlum.
harer curatoren, mr. dr. A. baron Röell en prof.
De Officier van Justitie eischte 2 maanden ge- E.
D. Wiersma. Dr. W. de Vlugt bedankte en
vangenisstraf, waarmee de rechter zich vereenigde.
mr. A. J. Backer, Commissaris der provincie
S. v. d. L., 41 jaar, venter in aardappelen te Noord-Holland, nam 10 Maart 1941 een uitnoodiStiens, eigende zich op 24 Maart een 5 kilogram ging in het curatorium zitting te nemen aan.
gewicht toe. ten nadeele van Polet aldaar, die by
8 November 1940 overleed ds. Chr. van der
de loods op het stationsemplacement bezig was Vliet, predikant te Middenmeer. lid der Psychomet het lossen van kunstmest.
logische sectie, die aan het werk dezer sectie in
Verdachte geeft toe het gewicht te hebben meebelangrijke mate heeft deelgenomen.
genomen, maar niet om het te behouden.
25 Maart 1941 overleed prof. dr. N. van Dijk.
Eisch 14 dagec gevangenisstraf; vonnis ’4O
sinds eenige maanden lid der Sectie voor Taalboete of 40 dagen hechtenis.
kunde en Phonetiek. hetgeen voor deze aectie
H. F, 43 jaar, los arbeider te Harlingen, een groot verlies beteekent.
eigende zich in de maand April toe een hoeveelNiettegenstaande door het ultblüven van verheid krachtvoer voor paarden, terwyl hy te scheidene
de
buitenlandsche tüdschrlften
Koetille werkzaam was.
verarming vertoonde, werd zij
bibliotheek
een
Eisch 1 maand gevangenisstraf. Vonnis ’3O
verrukt door verschillende schenkingen. Mr K
boete of 30 dagen hechtenis.
Jansma schonk een belangrijke verzameling
Hendrikje de J, 24 jaar, dienstbode te Akkrum, krantenknipsels, de drooglegging der Zuiderzee
kwam op 11 April in den winkel van C. St A. te betreffend en aanvangend 1920, met de toeLeeuwarden om een blouse uit te zoeken.
zegging, dat deze verzameling regelmatig zal
Terwijl ze daarmee bezig was. zag de winkel- worden aangevuld.
Juffrouw B. Woudstra. dat het meisje een blouse
Het aantal bezoekers van het Archief Utp
wegmoffelde. Getuige antwoordt bevestigend op
begriipelykerwyze
terug. In verband hiermee
een vraag van der rechter, dat het nog al eens
voorkomt, dat men tracht iets mee te nemen.
ook het aantal uitgeleende boeken.
Op Vrijdag 10 Mei 1940 werd al het mateVerdachte betoogde niet te hebben willen vragen
een blouse te mogen passen. Daarom nam ze riaal, dat als onvervangbaar moest worden bestiekum één mee, om die daarna terug te brengen. schouwd, des morgens tusschen 8 en 8 uur naar
Eisch 40 boete of 40 dagen hechtenis, de recheen particulieren schuilkelder gebracht volgens
ter halveert deze straf.
een tevoren opgemaakt plan. Na het eindigen
van
den plaatselyken oorlogstoestand bleef zoo
SJ. M, 43 jaar, chauffeur te Surhuisterveen, kon veel mogelijk materiaal in den schuilkelder,
ook zijn handen niet thuishouden en eigende zich terwijl
telkens datgene, wat In bewerking
toe 2 pond zuurkool, een dameshemd. 2 kindergenomen, naar het Bureau werd
moest
worden
kleinigheden
hemden en andere
Eisch 14 dagen gebracht.
gevangenisstraf; vonnis ’3O boete of 30 dagen
hechtenis.
Op 1 October 1040 eindigde de heer H. Tj.
Piebenga zijn werkzaamheden, het verzamelen
L. T. 31 jaar. muzikant te Bergum, vond op den van anthropologisch en psychologisch materiaal
straatweg aldaar een beurs met een inhoud van op Wieringen, in verband met zijn voorgenomen
8.45. Toen eenige jongens hem kwamen vragen promotie in Duitschiand. Het is te betreuren,
of hy ook een beurs had ge* onden. antwoordde hy dat dit belangrijke werk,
dat door het departeontkennend. Hü sneed daarna de beurs stuk en ment van Sociale Zaken in
den vorm van een
verstopte het geld. Eisch 3 weken gevangenistewerkstelling
mogelijk
gemaakt, moest
werd
vonnis
14
dagen
straf:
gevangenisstraf.
worden afgebroken.
Zooals in 1939 besloten was, werden ln 1940
H te W.. 37 Jaar. zonder beroep te Haskerdiiken.
maakte zich by herhaling schuldig aan diefstal van de kosten van onderzoek door de secties zelf
melk uit de langs den weg staande bussen van P
gefinancierd. Dit geschiedde met zeer wisseHemminga. Eisch en vonnis ’2O boete of 20 lende uitkomst.
dagen hechtenis.
Verslagen en werkplannen der secties
Voor de sectie voor Anthropologie en SomaR. E.. 20 Jaar. arbeider, en G. E. 20 Jaar. arbeider te Harkema-Opeinde. moesten terechtstaan ter tische Erfelijkheidsleer hield in het afgeloopen
jaar de voorzitter verscheidene
zake van poging tot diefstal van een paal, toebebesprekingen
hoorende aan A de Hoek onder Rottevalle. Eisch met de leden dr. H. J. T. Bylmer en dr. A. de
en vonnis bü verstek ’l5 boete of 15 dagen Froe. Ook bezocht
de voorzitter den heer Piehechtenis.
benga om een indruk te krijgen van diens werk
op Wieringen. Het programma voor dit werk
TELEFOONKABEL VERNIELD
werd door de Werkcommissie opgesteld. Zoowel
In den ochtend van 5 Maart wilden de schippers voor het anthropologische
als voor het psychoA S 38 jaar. te Groninren en Sj. v. d. S. te logische
deel van het onderzoek werden nieuwe'
Hoogkerk, de brug onder Berlikum passeeren,
lijsten samengesteld, de eerste door dr. de
waarin ze verhinderd werden door een telefoonFroe,
de laatste door prof. Wiersma. Op grond
kabel Ze hebben toen zich zelf geholpen door
den kabel te vernielen tengevolge waarvan veel van deze besprekingen werd den heer Piebenga
last en storing is ontstaan.
een taak opgedragen, waarvan slechts een geDe officier van Justitie zeide ditmaal nog geen ring deel tot uitvoering ia gekomen. De
heer
gevangenisstraf te willen vragen en eischte ’4O Piebenga onderzocht
400
schoolkinderen
(geen
boete of 1 maand hechtenis; vonnis 15 boete of volwassenen), daarby geen
rekening houdend
15 dagen hechtenis.
met de herkomst der kinderen, hetgeen het
onderzochte aantel relatief nog kleiner maakt.
In het vroege voorjaar werd een aanvang geAANBESTEDINGEN
maakt met de voorbereidingen voor het onderDe Rijkswaterstaat te Arnhem, directie Nieuwe zoek op het eiland Schokland.
Wegen 111, heelt het maken van een viaduct van
Bü de opgravingswerkzaamheden kwamen begewapend beton o.ider de gemeente Driebergen halve de gezochte beenderen van
vorige Schokaanbesteed. Laagste inschrijver was A. S. Krikke kersgeslachten ook de
fundamenten van een
te Heerenveen voor ’84.500.
middeleeuwsche kerk te voorschijn. Een beschaving van deze fundamenten, zooals zy door
de expeditie zyn blootgelegd, vindt men van
VOOR OE LEVERING VAN
hand van den heer A. J. Reyers, architect de
te
Kampen, in den Kamper Almanak
van 1941
Wat het skeletmateriaal betreft moet
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van
in aanmerking nemen, dat ook de skeletten die Leeuwarden brengen ter openbare kennis dat by
hen i« ir gekorrn-n ten verzoekschrift van
p«r scheepsgelegenheid het laatst begraven zijn, toch reeds meer
honderd jaar aan de vernietigende invloeden WIJTSKE FEENSTRA. wed J Schreiber. alhier,
vraagt prijs aan
zijn blootgesteld geweest. De bedekkende laag om een verlof B als bedoeld in de Drankwet in het
bleek vrij dun, n.l. ongeveer 40 cm en was veelal perceel Groeneweg no. 317—319.
Binnen twee weken na de dagteekenlng dezer
puinhoudend, dus vrij poreus. Ook was ten bebekendmaking kan ieder tegen het verleenen vsn
hoeve van den bouw van den lichttoren een bedit verlof schriftehjk bezwaren bü Burgemeester
langrük deel opgegraven en op vrü nonchalante en
Wethouders inbrengen
wyze herbegraven. Het behoeft dus geen
verLeeuwarden,
11 Juni 1941.
wondering te wekken, dat een vry groot deel
Burgemeester en wethouders voornoemd,
beschadigd of vernietigd bleek te zün. In de
J. M. VAN BEIJMA. burgemeester.
TELEF. 3102 EN 3572 diepere lagen, die echter nog niet volledig geE. SCHOTMAN, sec-etai is
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PERSOVERZICHT
Het Agrarisch Nieuwsblad vindt
in de nieuwe regeling der Inkomstenbelasting
veel te prüzen, maar vindt ook eenige bezwameent het blad, echter zonder veel
ren die,h*9den
kunnen worden opgeheven.
n-oeiliik
bezwaar is, dat is vastgesteld,
eerste
„Het
loonbelasting
die
dat zü aan loon genieten betalen en een invan minder dan vier
komen gulden
met daarnaast niet meer dan
duizend
twee honderd gulden aan andere inkomsten,
nlet zullen worden aangeslagen in de inkomstenbelasting.

Door deze regeling betalen al diegenen, die
ln de loonbelasting vallen en van deze regeling kunnen profiteeren, minder belasting, dan
z jj, die met een inkomen beneden de vier
alleen maar worden aangeduizendln gulden
de inkomstenbelasting. Dit is het
slagen
gevolg van het feit, dat de tarieven voor de
inkomstenbelasting belangryk hooger zün dan
«/nor de loonbelasting.
Laten we eens een vergelük maken tusschen
die met een eigen bedrijfje zich een
een boer, verwerft
van f 1000.— en een landinkomen
arbeider, die ln loondienst ook komt tot een
inkomen van 1000. Laten we aannemen,
dat zoowel de boer als de landarbeider gehuwd zijn en elk één kind hebben.
De boer wordt aangeslagen in de Inkomstenbelasting en moet betalen 16. De landarbeider, vallende in de loonbelasting, betaalt

’

’

We zullen hier nog een vergelüklng geven
en wel voor een inkomen van ,f 2500 per jaar
voor gehuwden. Bij een aanslag in de inkomstenbelasting wordt betaald
242, by een
aanslag in de loonbelasting 221.52.
Nu kan men natuurlijk van het standpunt
uitgaan, dat voor hen die alleen in de Inkomstenbelasting ziin aangeslagen, het inkomen
voor een deel bestaat uit arbeidsloos-inkomen
en dat daarvoor meer aan belasting moet worden betaald dan voor een inkomen genoten uit
arbeid. Vandaar dan een hooger tarief voor
de inkomstenbelasting. Maar er zijn verschillende gevallen, waarin het inkomen van hem,
die in de inkomstenbelasting is aangeslagen
en niet in de loonbelasting, toch alleen wordt
verkregen door arbeid. Al deze zelfstandige
werkers nu moeten meer betalen aan belasting, dan zij, die een gelijk inkomen genieten
en vaak het/elfde werk verrichten, maar in
de loonbelasting vallen.
De bestaande onbillükheid kan worden weggenomen door vast te stellen, dat zij, die een
inkomen verwerven, dat verkregen wordt
voor het grootste deel door arbeid te verrichten, voor een Inkomen beneden de vier duizend gulden, eenzelfde bedrag aan inkomstenbelasting moeten betalen als zij. die eenzelfde
inkomen genieten, maar onder de loonbelasting vallen.
En nu komen we tot een tweede bezwaar.
De vrijstelling van de inkomstenbelasting
eindigt voor hen. die loonbelasting betalen
bij een inkomen van vier duizend gulden.
We nemen als voorbeeld een gehuwde met
een maandsalaris van 331 of een Jaarsalaris
van
3972. Aan loonbelasting moet hij betalen 552 24. Hij krijgt een salarisverhooging van 60. Zijn jaarsalaris is nu geworden 4032. Doordat dit meer is dan 4000
valt hij nu ln de inkomstenbelasting en moet
betalen ’62130 (hij betaalt natuurlijk eerst
loonbelasting, maar wordt later ln de inkomstenbelastine aangeslagen, zoodat hij totaal

’’

’

’’
’ ’

’621.30

’

betaalt).

Het verschil tusschen zijn vroegere en zijn
nieuwe belasting is: 621.30 min 552 24 Is
’69 06. Zijn salarisverhooging bedraagt echter slechts 60, zoodat de man erop achteruit
gaat.

’

’

’

Deze kwestie heeft haar ontstaan te danken
aan het verschil in tarief tusschen de inkomsten- en de loonbelasting.
Met wat goeden wil is er ook hier wel een
overgangsregeling te treffen, waardoor salarisverhoogingen bij inkomens even onder de
vier duizend gulden niet tot gevolg hebben,
dat zij nadeelig zijn voor degenen, die de
salarisverhooging krügen.
Tot slot kunnen we zeggen, dat met de
Invoering van de nieuwe Inkomstenbelasting
weer een belangrüke verbetering in ons belastingstelsel is verkregen. Wij vertrouwen erop,
dat daar, waar de nieuwe belasting voor sommigen onbillyk is, verbeteringen zullen worden aangebracht."
INDIË

SCHAKEN

SPORT EN SPEL

DE NIEUWE INKOMSTENBELASTING

niets.

ten Oceaan (Rusland, Amerika en Japan) ten zonder behoorlijke voorbereiding meeliepen;
aanzien van den Europeeschen oorlog nog neuhet risico is dan echter groot en zulke gevallen
traal, althans niet-belligerent zijn, al werpt behooren uitzondering te blyven.
haar afwachtende positie ook voor de EuroThans is het echter reeds begin Juni. Indien
peesche machtsverhoudingen van nu en straks dan de Vierdaagsche eind Juli zou plaats vinKAATSEN
voortdurend gewicht ln de schaal; het feit den, zouden er dus niet meer dan een zestal
dat het thana tijdelijk doorsneden rük der weken voor training overblijven. Wü achten
LEDEN
Nederlanden over twee gebieden, waarvan het dit beslist onvoldoende. Of moeten wij aanOosterlittens. le prils P. Santema en
eene ln betrekkelijken vrede, het andere ln nemen, dat de deelneming uitsluitend bedoeld Jan
Annema; 2e Joh. Heidstra en A. v. d. Weide;
oorlog, verdeeld ligt, maakt het vraagstuk is voor personen en groepen, die in de achter 3e H. Jepma en G. Dükstra.
voor Indië nog ingewikkelder. Eenzijdige ons liggende maanden reeds braaf gewandeld
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streken tot dusver nog bewaard bleef, in gezouden gaan deelnemen.
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zün rükdommen het ons voor
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Ziedaar enkele opmerkingen ln kritischen 29 Juni
Afd.parturen Sen
Franeker
heeft daarvan mede geprofiteerd, zoo
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Afd.parturen Jun.
ac rest van de wereld, en niet in degoed als een waardeerende bespreking van de instelling 29 Juni Huizum
laatste
29
Juni
Amsterdam
De. 1. Seniores
plaats Europa, dat straks, na
Vierdaagsche
Afstandsmarschen" als zoode oorlogsver- ~De
arming, aan de goedkoope Indische producten
danig. Het lykt ons wenschelijk, dat de orgaen grondstoffen dubbel behoefte zal hebben nisatoren van deze of dergelyke marschen ln
PAARDEN
Die veelzijdige functie wil Indië, als deel van dit jaar zich nader verklaren. Dat zou eenige
de Nederlandsche rükseenheid, handhaven en, ongerustheid kunnen wegnemen."
DE TWEEDE DRAVERIJ TE LEEUWARDEN
zoo noodig, verdedigen. Die functie zal het
De N. V. De Friesche Sportclub te Leeuwarden
met vrucht voor alle belanghebbenden kunheeft besloten om, behoudens toestemming van
nen vervullen, wanneer zij niet door monode autoriteiten, op Vrijdag 11 Juli op de Wilhel486eSTAATSLOTERIJ
minabaan onderstaande draveryen té doen verpolistische tendenzen van
buitenstaanders
rijden:
wordt doorkruist."
trekking.
Woensdag
5e klasse. 15e
11 Juni
Prijzendravertj 4e klasse over 1800 M., prijzen
’250, ’5O en ’25.
PRIJZEN
VAN
f70.
LEERAAR EN LEERLING
Heat-Handicap le klasse over 1600 M., prijzen
1045 4801 7489 10780 13164 16304 18875
De Standaard driestart:
’450
en ’lOO.
1069 4852 7591 10822 13176 16309 18884
„In
Prijzendravenj 2e en 3e klasse 2210 M., prijzen
Christelük Middelbaar Onderwijs
1246 4964 7930 10906 13193 16336 18894
schrijft dr. J. W. Marmelstein. in De Telegraaf
’350, ’75 en ’25.
1304 5013 7933 10976 13217 16415 18898
dr. W. Sleumer Tzn. over de examens, die voor
1417 5017 8001 10986 13219 16542 18978
Heerrijderg-prijzendraveril le klasse om het
1475 5102 8107 11157 13387 16618 19141
kampioenschap van Noord-Ned. over 2210 M.,
de deur staan.
1506 5275 8122 11168 13443 16806 19218
prijzen 300. ’5O en 25. benevens kunstvoorBeide deskundigen wijzen op de exceptio191 C 5277 8328 11297 13729 16846 19230
werpen, aan te bieden door de Ned. Heerrydersneele omstandigheden, die hun invloed hadden
2145 5347 8368 11308 13808 16859 19369
club.
en hebben op het onderwijs en op de leer2230 5353 8450 11504 13896 16891 19534
over 600 M.. prijzen ’250,
Kortebaandraverü
lingen en beide bepleiten clementie.
2383 5433 8483 11531 14014 16895 19546
75, 50 en 25.
Dr. Marmelstein zegt o. m.: „Hoe normaal
2503 5451 8500 11604 14032 16906 19629
2724 5571 8719 11755 14160 17076 19731
ook de zaken op de school haar gang weer
2822 5591 8830 11805 14176 17147 19785
gaan en de lesuren elkaar afwisselen in haar
2871 5749 8839 11870 14200 17228 19804
KUNST
betrekkelijke eentonigheid, het is onmogelijk
2894 5876 8843 11908 14360 17233 19811
leerlingen,
dat onze
evenmin als de candi3173 5955 8870 12067 14366 17246 20040
NEDERLANDSCHE TOONEELSCHRIJFKUNST
daatjes voor het admissie-examen, hetzelfde
3197 6019 8958 12096 14628 17256 20068
kunnen presteeren als onder normale om3416 6053 9139 12137 14668 17263 20096
De secretaris-generaal van het departement van
3466 6199 9216 12173 14962 17692 20260
standigheden."
volksvoorlichting en Kunsten stelt voor alle
3526 6228 9248 12194 15012 17757 20323
Nederlanders, die den drang in zich gevoelen voor
Een lange lijst van oorzaken somt hij op,
3653 6265 9281 12243 14174 17780 20364
het eigenheemsche tooneel te schrijven, de geten deele controleerbaar, berekenbaar en
3686 6361 9338 12260 15186 17815 20437
legenheid open vóór den lsten Augustus van dit
tastbaar.
3724 6377 9543 12273 15355 17863 20590
jaar een werk van hun hand aan het departement
Met de uitwendige moeilijkheden van
3832 6571 9813 1Ï487 15403 17873 20664
in te zenden. Nadat uit deze inzendingen een
school en gezin is elk ouderpaar op de hoogte.
3879 8798 9874 12661 15420 18018 20854
keuze is gemaakt zal het hoofd der afdeeling
3997 6872 9943 12723 15525 18072 20992
De regelmaat kwam dikwijls in het gedrang,
theater en dans de opvoering van het beste en ge4243 6878 9972 12915 15803 18099 21384
de omstandigheden lieten menigmaal geen
schiktste stuk 'eventueel stukken) door een be4310 6917 10071 12926 15888 18143 21492
roepsgezelschap, als ook de eventuëele opneming
normalen gang van zaken toe en ook de tijd,
4379 6928 10076 12941 15891 18281 21538
in het speelplan financieel begunstigen. Bovendien we beleven, heeft zijn merkbaren invloed
4625 7066 10112 12948 15903 18385 21567
dien zullen — naast een vergoeding van onkosten
op de jonge menschen. „Daarom
4630
7155
zoo schryft
10275 13032 15906 18624 "21657
enz.
aan de uitverkorenen
de talentvolle ge4677 7302 10279 13057 15923 18727 21732
hij
is het onze dure roeping, hen, èn met
roepenen, wier werk nog niet kan worden be4685 7431 10289 13080 15932 18740 21820
kroond, een blijk van aanmoediging genieten.
het admissie-examen, en bij de overgangen, en
4689 7445 10466 13129 16117 18806 21830
De stukken, die voor opvoering in aanmerking
groote
eindproef
de
met
te
bebü
mildheid
4730 7450 10574 13181 16154 18844 21865
komen, dienen vakkundig geschreven te zijn, geoordeelen.
4782 7452 10768
boren uit den Nederlandschen geest De aanDr. Sleumer wyst op de zelfde omstandigmoediging zal gelden hem of haar, die
ongeacht
heden en ook z. i. moet met al deze rekening
NIETEN.
blijk gegeven heeft van
techniek of ervaring
gehouden.
worden
1003 3838 «395 9250 12308 15275 18587
een belofte te zijn voor het tooneel in volkschen
„De normvergaderingen, die uitgingen van
1010 38110 6431 9253 12401 15312 18600
geest. De beoordeeling geschiedt door den leider
1086 3884 6432 9255 12415 15328 18804'
de gedachte der gelijke omstandigheden, zyn
van het dramaturgisch bureau.
1074 3911 6449 9298 12428 15353 18653
Met de schrijfmachine duidelijk leesbaar getypte
daarom van hooger hand afgelast. Elke eind1091 3962 6479 9330 12432 15357 18656
manuscripten zijn vóór 1 Augustus 1941 in te
examencommissie is gehouden de bijzondere
1159 3975 6584 9346 12501 15436 18657
zenden aan het hoofd van de afdeeling theater en
omstandigheden van de eigen school en de
1!88 4062 6605 9354 12509 15476 18695
dans van het departement van Volksvoorllchtlng
eigen leerlingen in aanmerking te nemen.
1229 4100 6614 9371 12523 15643 18731
en Kunsten, Prinsessegracht 21, den Haag.
Voor de candidaten bestaat dus de zekerheid,
1230 4112 6619 9379 125?6 15664 18802
1235 4166 6630 9386 12541 15697 18813
dat zij geen slachtoffer zullen worden van een
1240 4184 6631 9471 12559 15735 18820
DRIEJAARLIJKSCHE BREEROOPRIJIS
automatisch werkende machine. Ze krijgen
1242 4189 «708 9620 12570 15795 18846
een individueele behandeling."
Dt secretaris-generaal van het departement Tan
1185 4233 6735 9621 12576 15829 18928
Het is duidelijk, dat hierbij de redelükheld
Volksvoorlichting en Kunsten deelt mede, dat
1272 4238 6749 9831 12624 15852 18939
ingesteld is een driejaarlyksche prijs ter herinnemoet worden betracht.
1274 4275 8794 9634 12755 15863 18989
ring aan onzen grooten Nederlandschen tooneelNatuurlijk rust op ons
zegt dr. Marmel1289 4286 6843 9642 12762 15919 18991
schrijver Breeroo.
stein
de even dure roeping te zorgen dat
1298 4291 6859 9646 12865 16129 19014
Te beginnen met 15 September 1942 zal deze
de toelatingen, overgangen en eind-examens
1321 4293 6943 «680 12903 16135 19022
prys, waaraan een bedrag van 3000 is verbonden,
1323
4303
jaar
niet waardeloos worden dit
en dr.
6957 9710 12908 16144 19037*
telkens na drie jaar worden toegewezen als erken1329 4332 7017 9716 12953 16203 19090
Sleumer zegt terecht: „De clementie mag niet
ning van een bewondering voor het gezamenhjke
1429 4378 7123 9755 12970 16272 19214
te ver gaan. Met te groote soepelheid, met
werk van cci. Nede"ands^*hen tooneelschryver,
4500 7143 9761 13003 16297 19215
1441
weekelijkheid zijn noch de maatschappij, noch
wien door het departement deze prijs waardig
1466 4535 7148 9775 13014 16317 19234
wordt geoordeeld.
de leerlingen zelf gediend."
1469 4558 7156 9782 13053 16324 19281
bewijs van erkenning en blyvend
Uiterlük aansporing
gezegd,
gedeeltelyk
Anders
deze
abnormale
1481 4576 7171 9805 13090 16341 19312
ter
zün de uitreiking van een
teeken
1549 4639 7177 9851 13104 16342 19315
omstandigheden moeten geen vrijbrief worden
van Breeroo.
met
den
beeldenaar
eerepenning
574 4647 7196 9897 13154 16363 19345
voor de leerlingen om met weinig inspanning
beoordeeling geschiedt door den leider van
De
"37 -31*»7 16392 194<»
te slagen. Wij zouden het geen teruggang
theater en
JS« A*lr]l
JS?Ï 7201
het dramaturgisch bureau der afdeeling
215 "57 -3205 16*-*-5 19*135
.SS
J
achten als ook de eischen van het middelbaar
dans van het departement van Volksvoorlichting
1622 4728 7310 9991 13235 16449 19507
en Kunsten.
en voorbereidend hooger onderwys gematigd
1745 4736 7313 10039 13242 16496 19527
werden, om daardoor voor vakken als Neder7346
-325« 1«519 19567
\lïÏÏ5 7354 10047
1847 4767
landsche taal en geschiedenis meer tüd be10074 13336 16Ó24 18578
1851 4805 7366 10093 13368 16538 19579
schikbaar te krijgen, doch het resultaat van
1855 4836 7579 10109 13392 16540 19580
het vorige jaar, toen het percentage geslaagde
1884 4837 7582 10110 13398 16558 19587
candidaten nog iets hooger was dan van
1898 4876 7584 10124 13403 16568 19628
Vrijdag 13 Juni
andere jaren, vraagt wel een nauwkeurig toe1941 4884 7586 10183 13432 16573 19651
1947 4885 7590 10187 13452 16608 19693
zien, opdat overdrijving niet het peil van het
Hilversum 1, golfl. 415.5 M.
1952 4894 7598 10200 13476 16622 19737
onderwys aantaste.
6.45 Gramofoonmuziek. 6.50 Ochtendgymnastiek.
2006 4912 7720 10241 13481 16665 19739
Te overwegen ware of nog niet een andere
7.— Gramofoonmuziek. 745 Ochtendgymnastiek.
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EN JAPAN

Het Handelsblad wyst er ten aanzien van de moeilykheden tusschen Japan en
Nederlandsch-Indië op, dat men over minder
gegevens dan tüdens de onderhandelingen in
1934 beschikt om den toestand te beoordeelen.
Het blad meent, dat de Japansche bladen zich
nu wel ongeduldiger, maar tevens minder
Het
vyandig getoond hebben dan in 1934.
Hbld. betoogt dat Japan zoo vaak en zoo
nadrukkelyk zijn vredelievende bedoelingen
heeft uiteengezet, dat het vooralsnog niet kan
aannemen, dat het In stryd daarmede zou
gaan handelen, alleen omdat het op bepaalde
punten van economische voorziening niet alles
kan verkrygen wat het wenscht.
„Tenslotte moet een economisch vergelijk
tusschen twee gelykwaardige partyen toch op
wederzydsche behoeftenbevrediging berusten.
De Indische regeering zal, overtuigd van het
belang van goede betrekkingen met Japan,
ongetwüfeld ten aanzien van de Japansche
verlangens zoo tegemoetkomend zijn geweest
"Is in overeenstemming te brengen viel met
Indië's eigen behoeften en belangen, politiek
*n economisch. En deze zyn onder de tegenwoordige, uiterst moeilyke omstandigheden
n»tuurlyk bijzonder gecompliceerd.
Indië ligt nu eenmaal op een plaats waar
de belangensferen van verschillende groote en
jachtige mogendheden elkander raken. Het
"«eft zyn welvaart gebouwd op wydvertakte
en daardoor kwetsbare internationale handelsbetrekkingen, die niet door eenzydigen invloed duurzaam kunnen worden vernauwd
zonder de positie van onzen archipel in gevaar
te brengen. Het heeft als tropisch productiegebied een wereldfunctie, welke ten nadeele
van Europa en ook van Amerika geschaad zou
worden wanneer het zich al te sterk op een
groot-Oost-Aziatische levensruimte zou gaan
oriënteeren. Juist als deel van een rykseenheid, waarvan het moederland straks na
den vrede in de Europeesche economie als ervaren land van zee-transporteurs en veredelaars een uiterst belangrijken arbeid zal kunnen verrichten, zal het ook vooral met die
Eu-*opeesche belangen, naast andere, rekening
"willen houden.
Om in dien zin zich naar alle kanten te
kunnen ontplooien, om de rijkdommen van
rijn bodem in redelükheid en billijkheid naar
alle kanten toegankelijk te maken, zal het zich
vrij willen houden van eenzijdig overheerachende buitenlandsche invloeden. Dat plaatst
de Indische regeering op dit oogenblik voor
uiterst delicate problemen, in politiek zoo
goed als in economisch opzicht. Het feit dat
drie groote mogendheden rondom den Groo-

—
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PROBLEMEN
No. 34
Visser,
Van P. B. van Dalfsen, Zwartsluis en E.
Blokzijl. Eerste publicatie.

-

’

Tweezet

Wit: KhB, De7, TdB, Rhl en h 2, Pel en «8, pionnen b 2, b4en e2.
Zwart Kd4, Dds. Ta 3en eS, Pc 2en d7, RcB,
pionnen c4, c5, d2, f6. f7en h5.
No. 35

Dr. W. Maszmann, Kiel, le prijs Neue Leipziger

Ztg. Se kw. 1936. (Nederlander 6 Dec. 1940).

’

’ ’ ’
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BOEKENTAFEL

’

RADIOPROGRAMMA

—

—

Kleine Advertenties

"rt°g (re-J»,

foWn

bezit

ondervinden. Wü

Vlerzet
Wit Kf4. Tes. Pd3.
Zwart Kh4 pion f2.
Een zeldzaam fraaie compositie, waarin met zeer
weinig middelen iets moois is bereikt.
Oplossingen binnen 4 weken.
OPLOSSINGEN
Van probleem no. 28 (r. v. d. Straat te Amersfoort): 1. Pb2xc4.
Van probleem no. 29: 1. Dhl en Dal.
CORRESPONDENTIE
K-Kwadraat te L. Het boek van Weenlnk zal
u door een boekhandelaar hier ter stede worden
toegezonden. Gaarne verneem ik t. z. t de goede
ontvangst
C. D. te L. Vriende-lilk dank voor uw waardeerende woorden en de toezending der problemen. De twee-zet is beslist de moeite waard. Op
het eerste gezicht dacht ik een nevenoplossing te
zien, doch er was een fraaie weerlegging U vindt
het probleem reeds in de volgende rubriek. Ik
hoop. dat het u gelukt den driezet nog te verbeteren.
J. H. GOUD,
Prof. Dleperlnklaan 10 te Utrecht

—
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Bü Bom te Assen verscheen de tweede druk van
het werkje
lig e r

„Oorlogsschepen en Belsamengesteld door A. L. de Wolf.

n t n",

" "

Dl v e r s e ■
In de serie Weten en Kunnen verscheen een
werkje, dat in dezen tüd een groote actueele
waarde heeft en door velen op prijs zal worden
gesteld, n.l. Practische Konünenteelt
van R. Stenhuis. Verscheidene foto's en teekeningen helpen den lezer zyn konynen een zoo
goed mogelijke opvoeding te geven.

"

Twee brochures van Arnold Meüer verschenen

bü

de Uitgeverü „De Veste" te 's Gravenhage.
In de eerste, getiteld Nederland en de
Joden, zet Arnold Meüer zün standpunt t o. v.
de Joden uiteen en geeft in groote lünen de
richting aan welke men zal moeten volgen, om
in één generatie een einde te maken aan het
Jodenvraagstuk, zonder daarbü tot al te schokkende, lngrü pende maatregelen te moeten overgaan. Het werkje beleefde reeds een vierden
vermeerderden druk.
In de tweede brochure Wat wil Nationaal
Front, wordt nog eens uiteengezet, wat in
hoofdzaak in Arnold Meyer's werk „Wat wil
Zwart Front" is neergelegd. Hü zet de houding
uiteen van Nationaal Front tegenover verschillende brandende kwesties, zooals Kerk en Godsdienst, vrijmetselarij, rechtspraak enz.,
terwül
aan het eind het .Nationaal ideaal" wordt
uiteengezet: Hereeniging met Vlaanderen, een
grooter stamgenootschap met de
Zuid-Afrikaansche boeren enz. enz.

"

Uit vele boeken en geschriften, die ons uit
middeleeuwen hebben bereikt, kunnen de
wü
nagaan, dat in de oude tijden de
hekserü en
tooverij een groote rol moeten hebben
gespeeld
Wü beschouwen dat als iets vermakelüks lezen
geïnteresseerd de beschrüving van de uitwassen,
g
kon aannemen, maar beseffen
eigenlyk nooit, dat die vermeende
bovennatuurlijke krachten menig
gronde
menschenleven
hebben gericht. Wel weten we het eenteen
ander
over ter dood brenging door middel
van
den
brandstapel, maar dat deze manier van
recht"
heeft
K v
t °nS
diC
zijn boek
Van d«««k »enwaagbeschriJ*t
teOudeWater
en
andere te weinig bekende
k °nï ietS dat in
gewone were.d
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ongelukkigen zich to. de buitenwere.
verdedigen. De eerlüke methode van wegen
neen er veel toe bügedragen, dat in ons land de
neksen processen eerder dan in het buitenland
zyn opgehouden te bestaan (de schrijver spreekt
van 100—160 jaar).
By dit zeer lezenswaardige boek waarin ons
op prettige manier
ndsche geschiedenis worrlt medetc
lessor
dr. Jan Romen
rrede. waarin hij zich
zeer waardeerend uitlaat over Casimlr Vissers
werk. Het boek is een uitgave van de N.V. Ultgevers-Maatschappü „De Tüdstroom" te Lochem.

ONDERWIJS
MIDOF.NSTANDSEXAMENB
Geslaagd te Heerenveen: I. B. Adema te Bolsward, G. v. d. Akker te Gorredyk, A. Andringa
en F. Baarsma te Leeuwarden G. Bakker te

hulzum, C. de Haan te Gersloot A. J. HanewaeVer Balk, And. Koomstra »n J. Koornstra te Joure,
Uede v d. Kooi te St. Annaparochie, Sj. G. Koster te Hemelum. F. Krol te St. Annaparochie, M.
Kuik te Berlikum, K. v. d. Kuur te Gaast, J. Lammertsma te Oosterend en N. S. Langenkamp te
Oudemirdum.
De met een " gemerkte candidaten zijn dames
Geslaagd 42. Afgewezen 15.

te Sneek. G. Hartstra te Akkrum. E. J. Helnlnk
te Leeuwarden, M Herder te Leens, G. Hiemstra
te Leeuwarden, Kl. Hiemstra te warga. S. Hilwerda te Dronrijp, F. Hinkema te Oldeberkoop.
A. H. v. d. Hoek te Hulzum, J. Hogendorp te
Oosterbierum. E. Hollander te Bolsward, J. L.
Holscher te Lemmer, H. de Hondt te Bayum, S.
de Walle te Ferwerd
Opgekomen 81. Afgewezen 19. Geslaagd 62.

Lemmer, H. Bakker te Steenwyk, K. A. Bakker
Aan de St. Lucia kweekschool te Rotterdam
te Sneek. W. J. Beenen te Gorredijk, G. Bekius
slaagden voor onderwijzeres de dames C. Faber
te Minnertsga. J v. d. Berg te Grouw, K Bloemen H. A. F. van Rossum te Harlingen.
sma te Akkrum. J. G. de Boer te Bolsward L de
Makkum,
Geslaagd
Boer te Gorredyk, M. K. Bonnema te Minnertsga R. Haagsma te Sneek: Tj. de Groot te Rauwerd,
Op de alphabetische voordracht voor hoofd der
*IJ. de Haan te
M Bonthond te Steenwük. H. Bootsma te H. Haitjema te Abbega,
O. L. school te Hykersmilde 'Dr.) komt voor de
Sondel,
te
T.
te
Franeker.
Harkema
Echtenerbrug J Bouma te Nes, M
J. v. d. Mei te Harlingen, onderwijzer aan
Bremer te S. Heeringa
St. Jacobiparochie, Tj. Hernamt heer
Hallurn J Brinksma te Jubbega-Schurega A M te Sneek, H.te Herrema
Jacobiparochie, J. gemeenteschool A aldaar.
te
St.
Brouwer te Worku-n, G. Th. Brouwer te Sneek Hiemstra te Dronrijp. B. Hoekstra te Lollum. J.
Geslaagd te Amsterdam voor het artsexamen
P. Brouwer te Heerenveen. S. Buikema te WeheHoekstra te St. Jacobiparochie, S. Hoekstra te (le gedeelte) de
heer J. Haagsma van Bolsward.
den Hoorn, F. Burggraef te Exmorra, D. H Byl Joure,
K. Holwerda te Makkum, B. Hoogeveen te
en F. S. Douma te Leeuwarden, S. Douma te Hoornsterzwaag,
Gesflaagd
voor
het examen machinist stoomHoogma
R. J.
te Oosterwierum,
Menaldum, L. A. Douwenga te Stiens, J. Draisma J.
bedrijf F voorloopig diploma de heer R. Overwijk
Bakhuizen,
G.
Huitema
Hijlkema
en
H.
te
L.
te Wirdum. H. v Dyk te Boxurn J Dijkstra te de Jager
te Haskerdijken.
Franeker, S. Dijkstra te Leeuwarden. G. Elsinga de Jong tete Tirns, A. de Jong te Langweer, H.
Jong te Hommerts. J. de
Joure.
J.
de
en G. Elsinga te Minnertsga. P. van Elsloo te Jong te Sneek. J. de Jong te Bolsward. Joh. de
Heerenveen. J. B. Elzinga te Bolsward. A. Eijer Jong te Workum.
de
Jong
K.
te
te Jubbega. J. Fennema te Leeuwarden K
Jorwerd,
Tj.
de Jong te Sloten 'Fr.ï, H.
Fennema te Weststellingwerf. P. Frankema te' Jonker te Leeuwarden
J. M. Jorritsma te
Aan de Rijksuniversiteit te Utrecht is bevorderd
Lemmer. F P Gerlofsma te Leeuwarden J Hennaard, J. S. Jorritsma
te
Wommels.
Tr.
tot
doctor in de theologie op een proefschrift geGlazema te Minnertsga J. J. Gorter te Bolsward Kamminga—Feenstra* te Wirdum, D. Keulen te titeld:
als apologetisch prediker" ds. W.
IJ. Groeneveld te Minnertsga, L. J. de Groes en Nüland, H. J. Kleefstra te Sneek, G. Kloostra te Aalders,„Pascal
predikant der Ned. Herv. gemeente te
M. Haagsma te Lemmer. R. v. d. Haak te RoordaIJlst, A. A. M. de Kok te Sneek, H. Koopmans te Koudum.
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For de
bliken fen meilibjen,
by
ünderfoun
üs 25-jierrige troudei,
betsjfigje wy hjirby. Ek üt namme fen
de bern, üs hertlike tank.
Jislum, Simmermoanne 1941.
FEMYLJE J. HEERINGA.

V

Ondertrouwd:
JACOB v. d. MEER.
AALTJE VISSER.
) 11 Juni
Britsurn,
Fróskepolle,
, 1941.
Huwelijksvoltrekking 28 Juni a.s.
Geen receptie.
m
Ondertrouwd:
JOHAN DIJKSTRA
en
ANTJE KOSTER.
Leeuwarden, 12 Juni 1941.
Baljeestraat 9boven.
Camperstraat 19.
Algemeene kennisgeving.

V

In plaats van kaarten.
V Met blydschap geven wij kennis van de geboorte van ons dochtertje
en zusje
IJBELTJE.
S. VAN DER WAL
en
D. VAN DER WAI^-OENEMA
en FOKIE.
Leeuwarden, 10 Juni 1941.
Harlingertrekweg 45.

'

In plaats van kaarten.
blijdschap geven wij kennis
Met
V
van de geboorte van onze dochter
MAAIKE.
JOH. ODOLPHI
D. ODOLPHI—HOEKSTRA.
Midlum, 11 Juni 1941.
Algemeene kennisgeving.
V Met dank aan God geven wü
kennis van de geboorte van een welgeschapen zoon
REIN.
W. BEERDA
T. BEERDA—RIEDSTRA.
Giekerk, 10 Juni 1941.
Algemeene kennisgeving.
V J. VAN WIEREN.
S. VAN WIEREN—KUIPHOF
geven kennis van de geboorte van hun
dochter
TRIJNTJE.
Huizum, 10 Juni 1941.

Heden overleed, na een kortstondige ziekte, onze geliefde vader,
behuwd- en grootvader
SAKE BIJLSMA,
in den ouderdom van 84 jaar,
sedert Dcc 1940 wedn. van
ATJE DIJKSTRA.
Oudesluis:
K. BIJLSMA.
G. BIJLSMA—MOSK.
Wester Blokker:

'

ANTJE FOKKEMA,
sinds Maart 1939 wed. van A. R.
TURKSTRA, in den ouderdom
van 76 jaar.
Uit aller naam:
H. BOOMSMA—
TURKSTRA.

A. KOOMEN—BIJLSMA.
A. KOOMEN.
Dokkum:
H. BIJLSMA.
T. BIJLSMA

en KLEINKINDEREN.
Dokkum, 10 Juni 1941.

Heden ontsliep, in haar Heer en
Heiland, onze geliefde moeder,
behuwd- en grootmoeder
TJITSKE DE JONG,
sedert 12 April 1912 weduwe van
RINTJE VAN DER WEIDE, eerder van SJIRK CNOSSEN, in den
gezegenden ouderdom van byna
91 jaar.

CAMPERSTR. 20, LEEUWARDEN
TFLEFOON 4260

Tot mijn groot leedwezen overleed hedenavond mijn geachte
mijnheer
THEODOOR HEIJNEN,
in den ouderdom van ruim 83
jaar.

Leeuwarden, 10 Juni 1941.
Bleeklaan 93.
Mej. W. VISSER.

Heden overleed, zacht en kalm,
na een geduldig gedragen lyden,
onze innig geliefde vrouw, moeder, behuwdmoeder en schoondochter
SIETSCHE W. WESTRA,
in den ouderdom van 61 jaar en
9 maanden, na een gelukkige
echtvereeniging van 39 jaar
Rijperkerk, 11 Juni 1941.
De diepbedroefden:
TJ. O. BOTTINGA.
F. GAASTRA—BOTTINGA.
G. GAASTRA.
Wed. TJ. O. BOTTINGA.

VAN

ADMINISTRATIES

BELASTINGZAKEN

DUITSCH
Examens - Conversatie
Handelscorrespondentie

G.H.Ch.Cath.Arts
van Zaterdag tot nadere
aankondiging AFWEZIG
Praktijk de artsen:

BANGMA
VAN DROOGE
VAN DER HEM

’
’

’

’

Veemarkt te Wolvega op 11 Juni
Aangevoerd: 85 koeien, 150 varkens. 290 biggen, 31 schapen, 170 lammeren. 12 geiten, 14 paarden en 30 nuchtere kalveren.
Biggen 12—’ 23, schapen 38—’ 50, lammeren
19—’ 25. paarden 600—’ 1400, geiten 10—’ 30

’

per stuk,

’

’

’

Harlingen op

’

10 Jnni
Aangevoerd: 7186 kg kom-ansjovis
25.70—
’55, 399 kg kuil-ansjovis ’55, alles per 100 kg;
Gem. visehafslag te

628 kg

’

consumptie-garnalen 31—32 et. per kg:

178'i kg bot 60—89 et. per kg; 3145 stuks makreel
’4.45—’5.45 per 100 stuks.
Gem. visehafslag te Lemmer op 10 Juni
Aangevoerd: 1500 kg aal ’3l—’77, 200 kg
snoekbaars 34, 25 kg baars 18, 250 kg karper
25, 500 kg blei 10. alles per 50 kg.

’

Sinds 1887 een zaak van vertrouwen
van gouden trouwringen
inlevering
van oud goud
zonder
Verkoop van pendules, wekkers, horloges, groote keuze en prima kwaliteiten
In- en verkoop van OUO GOUD en
ZILVER
Geschikt adres voor
Handelaars
en Taxateurs "M~\
H.H.

’
RECHTZAKEN

/3iüTiïf

'

KETTINGHANDELAAR VEROORDEELD
Voor den economischen rechter te Gronin«>»
stond gisteren terecht de 25-jarige koopman Ha
uit Vlagwedde. Verdachte had op 1 April 11 «b
Groningen 65 pond koffie gekocht, en wilde dia.
verkoopen aan arbeiders, die naar
Duitschlanrt
gingen, waarbij hü vijftig cent per pond
kon ver
dienen.
justitie
van
achtte
De officier
het gepleegde
feit zeer ernstig. Hij eischte een gevangenisstraf
voor den tijd van 6 maanden.
Mr. J. Feitsma, de economische rechter, veroordeelde A. overeenkomstig den eisch tot 6 maanden
gevangenisstraf met verbeurdverklaring van
de
in beslag genomen koffie.

PERSONALIA
De heeren T de Jong. F. Jonker, R, de Swart
en J. Vreeburg, stations-assistent brj de Ned
Spoorwegen te Harlingen zijn. te rekenen van i
Januari 1941 af, benoemd tot stations-ambtenaar

aldaar.
Beëedigd Is als makelaar in landerijen en

renhuizingen

boe.

de heer D. P. Bouma te Stieni.

Tolk en beëedigd

v h. eerstvolgend examen, door het Bureau voor Middenstandsopleidin*
„BUMO". Dir. H. W. BORN, cand.-notaris.
Voor elk onderdeel een speciaal docent. Ook schriftelijke en clublesga-m
Laag lesgeld. Inl. en aangifte bij het Secr., Marnixstraat 13, Leeuwarden.

—

(hooiharken"
fl. 1.60

F.E.LAMMERS.T"-nen6bo-g.
Translateur

OUDE KWALITEIT

è**f

DE BOER

j

mIN 6 LESSEN

Dir. P.

J. HEERINGA,

TELEFOON

Parkstraat 11

2898

LEEUWARDEN

l

TEL. K 5100-4270

J

Benzine!!
GEEN RIJVERGUNNING??

1111111111111111111111111111111111l

IV* Wilt

******.

Wij zijn nog steeds koopers Tan nw
luxe AUTOMOBIELEN, mits niet
ouder dan 1936.
Goede prijzen.
Contante betaling.
Aanbiedingen met prijsopgave aan de

U steeds
versche Groenten? Fa. Hoogeveen en Toomstra,
Dan zijn J. DOKTERS Groenten- en
Fruitcentrales het aangewezen adres!
Altijd eerste kwaliteit.
Dus voordeeliger.
Prima puikbeste Roode Star,
per rantsoen, l'/ikg 12 et
1X kg 25 et
Goudgele Andijvie
Pracht Postelein
1X kg 25 et
De grootste Bloemkool p. stuk 22 et
Zware bossen Wortels,
gratis geschr-, p. bos 18 et.
Dikke kroppen Sla
3 krop 11 et
Sla- of Snijboontjes, uit 't vat
p. Vt kg 15 et
p. stuk 12 et
Mooie Komkommers
Extra groote Komkommers
p. stuk 16 et.
p. kg 10 et
Pracht Rabarber
Perziken vanaf
2 voor 25 et
Eerste soort Tomaten,
geen zieke, p. Xkg 27 ct
Aardbeien tegen dagprijs.
Verder: Spinazie, Snijboonen, Raapstelen etc.
Wij vragen en bezorgen alles gratis
aan huis.
Alleen in de moderne Groenten- en
Fruitcentrales van

J. DOKTER,
Schrans 121b.
Telef. 3577.

Oosterkade 20Telef. 3688-

11111111111111111111111111111111111111l

Hiermede betuigen wij onzen hartelyken dank voor de vele blüken van
deelneming, by het overlyden van
ons lief dochtertje en zusje
JANKE
ondervonden; inzonderheid aan het
personeel en de leerlingen van de
O. L. School te Tietjerk voor het
mooie gedenkteeken, op haar graf
geplaatst.
Ouddeel onder Leeuwarden.
P. KOOISTRA.
A. KOOISTRA—RIJPSTRA.
en KINDEREN.
Voor de vele en hartelijke bewyzen
van deelneming, ondervonden bü het
overlijden van onze lieve vrouw,
moeder, behuwd- en grootmoeder
TETJE VIËTOR,
betuigen wy onzen hartelijken dank,
in het byzonder den WelEd- Zeergel.
Heer Dr. VAN DER MEULEN en
Zuster GOSLINGA voor de zorgvuldige behandeling en verpleging, haar
bewezen.
FAM. S. VAN DER SCHAAR.
Franeker, Juni 1941.

’

Verkoop

INRICHTEN, BIJHOUDEN
EN CONTROLE

Witmarsum:
J. B. DE WITTE.
en KLEINKINDEREN.

’
’ ’’

lid Ned. College voor Belastingconsulenten

Sneek:
S. VAN DER VALK—
CNOSSEN.
J. J. VAN DER VALK.

IJtens:

—’

’

16 Jnni a-s. begint te Leeuwarden de zesde officieel erkende mondelinge
cursus ter opleiding voo * het

Sneek, 9 Juni 1941.
Looxmagracht 14.

O. R. VAN DER WEIDE.
A. VAN DER WEIDEDE LEEUW.

Groenteveiling te Harlingen op 11 Juni
Bospeen per 100 bos 13, sla per 100 stuks 1.20
2, komkommers per 100 stuks 7—/ 14. bloemkool I per 100 stuks 14, Idem II per 100 stuks
8.40—’ 10.50, peulen per 100 kg ’s9—’6l. spinazie per 100 kg 16—’ 23, postelein per 100 kg
’ls—’l6, prei per 100 kg ’2l—’23, andüvie per
100 kg 15—’ 17. Aardbeien: Mad. Lefèbre per kg
1.50— 1.60, Dutch Evern per kg ’1.45—’1.55.

-

Gem. visehafslag te Makkum op 11 j/nn
Aanvoer: 500 kg bot 41—’ 50 per 50 kg- a/yt i,
ansjovii ’55 per 100 kg; 25 kg fuikaal
75 kg karper 25, alles per 50 kg.
*7»

’ ’ ’
Accountantskantoor I De Wilde
DE JONG
Goudsmid - Horlogemaker MIDDENSTANDSDIPLOMA
HALLUM, TEL. 292

Berlikum, 10 Juni 1941.

Urn

C. J. P. HUISMAN.
M>
G. J. HUISMAN—
2j
v, d. MEULEN. i__
PIETJANNY.
<SH
>m>
Receptie
16
Juni,
n.m. 3—5 S»>
«art
uur, Vegelinstraat 29, Leeu- >«►
<JK
__: warden.
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grootmoeder
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Algemeene kennisgeving.
Heden overleed, zacht en kalm,
in Huize „Thabor" te Sneek, onze
lieve Moeder, Groot- en Over-

MARKTBERICHTEN

LEEUWARDEN SCHRANS 15*17 TcL.4894

p\ &1

WIJBRAND DE GEESTSTRAAT 28.
LEEUWARDEN
TEL. 6165.
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't Is eenvoudige* dan U denkt, om Uw theerantsoea
te rerdubbelen! Gebruik Santé... het Theesurrogaat, dat zóó goed is. dat U er desnoods de échte
thee geheel door kunt vervangen! Doe vooraan 'n
half schepje thee in de trekpot
en doe er 'n half
Santé-tabletje in **"*) . niemand die het proeven zal!
*) Viadt U u dom aig m sterk . .
-ets dan aig tutnigtr mei Uu thee f
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THANS WEER OVERAL VERK RIJGB AAR!

Kelders 13

"

10 Santé-tabl«tjes In 'n zekje: 25 cent.

-

Tel 4625-4187 Leeuwarden
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ADVERTENTIES
betreffende geneesmiddelen en
geneeswijzen worden in ons blad
alléén opgenomen indien de

Commissie van Controle op de
aanprijzing van geneesmiddelen
en geneeswijzen (te 's Gravenhage) tegen de plaatsing geen
bezwaar heeft De teksten dezer
advertenties
behooren vóór
plaatsing door deze commissie te
worden afgestempeld.

Waarschuwing

aan Breuklijders

Ons Is gebleken det men tracht een minderwaardig
product te doen doorgaan voor
onze gepatenteerde

„NO PA BREUK BAND"

Alleen de zaken der „NOORDERPOS
T". gevestigd
't#d#n dM ~nd "I" ««"*-.--9«. «."«"■
breukband te verkoopen. M. n'-zi|
dus gewaarschuwd.
Ook In onmtt e.-~mrm
-a
andara mrtikmt-*.
mrttkmlmn bt-mngan
mta allaan kat kamta
L-»«uwarden, Peperstraat
Groningen, Zuiderdiep 30
"

L n,. IV'!B.*

_

„DE NOQRDERPQST"

»

Financiering

van Auto's met

-

O
—
—
ÜuLU rxu. Aeeft fy teAoefre \ffl^
aan Act aJêekie-te voedset

W\J&-.*

Gasgeneratoren
kunt U vlug en voordeelig
laten verzorgen door
8. T. SCHAT, Tel. 5121, HUIZUM,
Van Miereveltstraat 5
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Nog uit voorraad leverbaar:
CORMICK-, DEERING- en FAHR
323—
MAAIMACHINES

FAHR gecombineerde

’

HOOIHARKEN ’445—
De

mooist

geconstrueerde

solide

HARKKEERDER.
1 gebruikte SANGLIER
HAKK, 32 tands.

SLEEP

Bij:

JAN Sj. v. d. BERG
BLAUWHUIS
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