3e jaargang

LeeuwardeD 'binnen o«>
Hulrum I l SS. Duiten b
«mkr'rsi
ft» oer 1 mnd Weekab II a 11 et
Losse nrs. 5 et Giro 149891
Bureau»
rr. Crt Voorsrreek in tel «dm OO
red 111» CJ!t& N V de Leeuwarder Courant en N. V. Leeuwarder Nieuwsblad
ADonnemeut:

No. 123

27 Mei 1944

Zaterdag

e-

FRIESCHE COURANT

Politiek Weekoverzicht
In den slag aan het Italiaansche fro
sedert ons vorig weekoverzicht belangrijk'
gekomen. Het meeit in
meer teekening
het oog springend operatieve doel van
het geallieerde offensief is blijkbaar de
vereeniging van
Anziohet 'gebied
ïno met het door de Anglo-Amerikanen bezette deel van Zuid-Italië.
meenen het beste te doen over het
verloop van den grooten slag aan de hand
van het in dit nummer afgedrukte kaartje
enkele opmerkingen te maken.
Eerst over het kaartje zelf. Dit omvat
slechts een sector van het slagveld. In
den rechter bovenhoek ziet men de rivier
de Liri met het plaatsje San Giovanni.
Oostwaarts. aan dezelfde rivier juist bui-

,

ten den rand (dus niet meer op de kaart
te zienl ligt Pontecorvo. dat den laatsten
tijd nog al eens in de legerberichten is
genoemd. En op eenigen afstand OostNoord-Oost van Pontecorvo Cassino.
Geheel links tegen den bovenrand van
de kaart ligt Cisterna. dat volgens het
legerbericht van gisteren tot nog toe alle
vijandelijke aanvallen wist af te slaan,

hoewel in dit gevechtsgebied sterke
vijandelijke pantserformaties oprukten en

het zwaartepunt zich verplaatste naar het
gebied ten Zuiden en ten Oosten van
Velletri, ten Noorden van Cisterna gelegen en niet meer op de kaart zichtbaar.
Het slagveld nu strekt zich uit van af de
kust tot de* streek ten Noorden van Cassino waar het front aansluit bij de oude
frontlijn door de Apennijnen tot aan de
Adriatische kust. Sedert thans ongeveer
veertien dagen geleden het groote offensief begon, heeft de slag verschillende
fazes doorloopen. In de eerste faze legden de Duitschers het front van de linie
door de Britten ten
Cassino—Minturno
onrechte Gustav-linie genoemd
terug

naar

—

het

zware gevechten konden

De Duitsche

worden

afgeweerstandslinie liep

toen van Terracina aan de kust van de
Middellandsche Zee naar San Biago.
Lenola en Pico (zie kaartje) verder naar
Pontecorvo en Aquino naar de Zuidelijke
hellingen van de Mopte Cairo. Het verst
waren in deze eerste faze de geallieerden
doorgedrongen aan de Westelijke kust,
waar zij een terreinwinst van 40 km be-

haalden.

ZWAARTEPUNT THANS BIJ
Hevige gevechten ten Oosten van
Oostfront nog steeds plaatselijke

deze plaats.

—

FRANKRIJK

DELUCHTA NVAL EN OP

Eischen 2000 dooden per week
De Zwitsersche bladen publiceeren berichten over de geallieerde luchtaanvallen
op de Fransche burgerbevolking. De
Gazette de Lausanne schrijft o. a.:
..Sedert zes weken zijn per week 2000
personen .gedood. Wanneer de geallieerden hiermede doorgaan, dan ontstaat er
een doodelijke haat. Het optreden van de
geallieerden zet bijzonder
veel kwaad
bloed. wanneer onschuldige en niet
..geïndustrialiseerde"
wijken onder de
blindelings toegebrachte -slagen ineen"en. De radio-appèls der geallieerden
zijn volkomen zinloos. Waarheen moet de
burgerbevolking gaan en welke wegen
moet zij gebruiken? Men moet werkelijk
een volkomen onjuist idee hebben van
den binnenlandschen toestand in Frankrijk
om aar de doeltreffendheid van dergelijke middelen te gelooven. In werkelijkheid is Frankrijk weer
eens p
gegeven en opgeofferd.
"»

Vaart voor Europa!

=

--

Pinkster-Maandag, 29 Mei, verschijnt
de Friesehe Courant niet.

PINKSTEREN

—

.

Tijdens deze faze kondigden versterkte
verkenners- en stoottroepengevechten op
het bruggehoofd Anzip-Nettuno aan. dat
hier waarschijnlijk eveneens operaties van
grooter formaat te wachten waren. En
inderdaad, enkele dagen geleden meldden
de bladen, dat het groote offensief op
het landingshoofd was begonnen. Hier liet
zich al spoedig tweeërlei operatief doel
onderscheiden. In de eerste plaats een
verbinding tot stand te brengen tussehen
het Zuidelijke front en het Nettuno-front,
m.a.w. de kuststreek tussehen Littori;
Terracina te veroveren. En in de twi
DE STRIJD IN ITALIË
plaats een aanval in Noord-Oostelijke
richting, in het gebied van Cisterna. die
Hardnekkige
doorbraakpogingen
de bedoeling moest hebben een belangrijk
der
geallieerden
stuk van den ouden toegangsweg naar
De militaire correspondent van het
Rome, de Via Appia in handen te krijgen.
Volgens het legerbericht van gisteren pu D- N. B Hallenslcben. schrijft, dat de slag
in Italië sedert Donderdag nog neviger is
was de stand van zaken aldus:
In het gebied van Cisterna rukten geworden. De Anglo-Amerikanen pogen
met steun van hun terreinsterke geallieerde pantserformaties naat- hardnekkigdiepe
een
doorbraak in het Duitsche
het Noorden op. zoodat de zware gevech- winst
ten zich verplaatsten naar het gebied ten steunpuntstelsel te bewerken. Het comZuiden en ten Oosten van Velletri. een mando van het sde en het Bste leger
plaats aan de Via Appia ten Noorden van tracht tot een succes te komen, dat van
is en
Cisterna gelegen. Cisterna zelf hield nog werkelijke militaire beteekenis
stand, de bezetting wist alle aanvallen af deinst voor geen offer en geen moeiten
te slaan.
terug om een doorbraak te forceeren. Van
In het gebied Littoria—Terracina waren uur tot uur werpt het nieuwe strijdkrachreeds Woensdag distancieeringsbewegingen ten in het vuur, voor welke thans een
begonnen De Duitsche troepen trekken grootere onlplooiïngsmogelijkheid aanzich uit dc kustvlakte naar de daarachter wezig is Vooral het pantserwapen heeft
de taak toegewezen gekregen door het
gelegen bergketen terug.
Opmerkelijk is nog een passage uit het Duitsche verdedigingsstelsel te stooten.
legerbericht. waarin gemeld wordt.» dat om Duitsche afdeelingen den weg af te
de geallieerden thans met sterke strijd- snijden.
krachten hun aanvallen in het Lirigebied Tot dit doel heeft dit wapen zich op twee
voortzetten en dat het den Anglo-Ameri- punten speciaal geconcentreerd: op het
kanen is gelukt voet aan wal te zetten op gebied van Cisterna, waar het een verdere
penetratie ook tot stand heeft kunnen
den Noordelijken oever van de rivier.
en op den driehoek, gevormd
Voaj'rr het verdere verloop van den slag brengen
Met het
verwijzen we naar de rubriek buitenland. door de rivieren Melfa en Liri.
op het aanstormende geweld der masVermeldenswaard is nog. dat de Duit- oog
sche commentaren door blijven gaan den sale pantserafdeelingen schijnt generaalafweerslag in Italië in grooter verband te veldmaarschalk Kesselring tot een verdere frontcorrectie te hebben besloten. Hij
zien. Zij gaan voor alles* van de
onderstelling uit dat de geallieerden met gaf het bevel al strijdende op de punten
zwaarsten druk uit te wijken.
het offensief in Italië in de eerste plaats van den nog
Maar
voor deze beweging in den
Duitschland willen noodzaken, n
■"otor
hij
de
uit het Oosten en Westen naar Italië te flankeerende begon, versterkte
steunpunten met
zijn
Duitsche
bedoeling
het
Ook
zou
de
zenden.
strijd- zijn zware moderne wapenen voor de begroote deeien van de Duitsche
strijding der pantserwagens. Onder de begevecht
te
stellen.
macht buiten
scherming van die wapenen werd de dissteeds
legerberichten
Een feit is. dat de
tancieeringsbeweging
volbracht. De vijanin
laten uitkomen, dat de Duitschers
delijke pantserwagens leden zware verItalië tegenover een geweldige overmacht liezen. Hier en daar kwamen
zij zoo dicht
staan.
langs de Duitsche afweerposities, dat het
Waarschijnlijk is niet het eerste en pantserafweergeschut al» het ware tot
eenigste doel den toegang tot Rome te for- schijfschieten kon overgaan.
Pas toen de
ceeten, doch wel met zoon geweldige laatste munitie verschoten was. trokken
treden,
dat
Duitsche
te
de
op
overmacht
zich ook de .bezettingen dezer D
strijdkrachten in Italië hun bewegingssteunpunten terug op de voorben
de
vervrijheid zullen verliezen en dus
Hingen. Van hier uit wordt de strijd
nietiging tegemoet gaan.
hardnekkigheid voortgemet
verdubbelde
Volgens de Berlijnsche correspondenten zet. De Anglo-Amerikanen. alsmede de
van verschillende bladen wijst men er in Fransche. Poolsche en Afrikaansche afdeeDuitsche militaire kringen niet zonder
lingen. lijden verliezen, die vergeleken
voldoening op, dat het de Duitsche leger- kunnen worden met de sovjetverliezen
leiding, ondanks de groote moeilijkheden, tijdens
de groote afweerslagen aan 'f Oostwelke de slag biedt, tot nog toe gelukt is front.
te voorkomen, dat belangrijke deeien van
Het verdient aandacht, dat de slag van
het Duitsche leger werden omsingeld of Duitsche ziide not steeds met betrekkelijk
dat
waarschijnlijk,
lijkt
afgesneden. Het
geringe strijdkrachten wordt gevoerd. Welverdere ver- iswaar
de Duitsche staf ook bij het vermetigingsheeft Kesselring hier en daar opeloop van den slag met deze
ratieve
reserves in den strijd geworpen om
bedoelingen der geallieerden rekening zal de
van het frontverloop te beeenheid
de
zeer
op
zal
steunen
daarbij
houden en
waren, maar hij heeft dat zeer spaarzaam
verdediging,
gunstige mogelijkheden van
gedaan en zijn hoofdreserves achtergewelke het Italiaansche berglandschap
houden. Hieruit blijkt, dat den Anglobiedt Luitenant-generaal von Dittmar
nog zware uren. waarschijnAmerikanen
verklaarde zelfs, dat wanneer het den
zwaarste, te wachten staan.
de
lijk
zelfs
geallieerden mocht gelukken door een
Kesselring heeft zich hiermede weer de
bij
strijdkrachten
de
vereeniging van
keuze van plaats en tijdstip van een vastNettuno en die van het front Terracinaberaden tegenstand voorbehouden en men
van
de
Monte Cairo een aanzienlijk deel
is zelfs geneigd aan te nemen: ook plaats
kuststrook tot vlak voor Rome m handen
en tijdstip van zijn tegenactie In veldzeer
hen
aan
te krijgen, deze situatie
tochten veranderen de situaties vaak in
ernstige bedreigingen van de Duitsene
enkele uren. maar zoover is het ongetwijflank zou blootstellen.
nog niet.
feld
Op een andere belangwekkende omverloop van 't Duitsche steunpuntHet
aande
slotte
wij
ten
standigheid willen
front laat overigens duidelijk zien. hoe wei.
landacht vestigen. Van de verwachte
nig 't Anglo-Amerikaansche offensief heeft
dingen op groote schaal aan de Italiaansche kunnen doordringen en hoe handig de
beginne
en Fransche kust. welke in den
wer- Duitsche verdedigin^^geopereerdlieeft
met het offensief in Italië in verband heel Van
gebied ten-B
niet
zoo
nog
toe
den gebracht, is tot
van Anzio
noorden
inzet
den
wie
veel terecht gekomen. Ookgroote
loopt het
front
schaal
van valschermjagers op
ever Velettri
thans
uitgebedrogen
is
verwachten
mocht
naar Aprilia. vankomen. Bij hun -pogingen om de linie,
daar over Cisterna.
forte
insluit,
bezettingshoofd
die het
Priverno
Sezzo.
geook
eeeren. hebben de geallieerden
gebied
het
naar
die
valschermjagers,
bruik gemaakt van
van
noordelijk
achter de Duitsche linies werden neervangelaten, doch deze acties zijn tot nog toe Vallecorsa.
Pastena
daar
naar
geweest.
weinig
van zeer
beteekenis
uitmonding
Tevens melden de berichten het mis- en de
de
Melfa in de
van
lukken van een poging om ten Noorden Liri dan naar het
aan
landingshoofd
van het
van Nettuno.
gebied van Roce?de kust. vlak achter de Westelijke Duit- secca
Piedische sperlinie tussehen deze linieCam-en monte. enwaar het
Rome
dus in de Romeinsche
vijf kilopagne
te landen. Te Berlijn eohter acut ongeveer noordelijk
men het niet uitgesloten, dat de geallieer- meter
den in de 'egenwoordige faze van het van Cassino aanzullen sluit op het oudf
Italiaansche offensief pogingenlandingsbergfrort dat naar
wagen om ten Noorden van het
hoofd van Nettuno nieuwe ftndings- de Adriatische zee
loopt.
hoofden te vormen.

——

VELLETRI

Aan het
gevechtsactiviteit.
Succesvolle afweer van een Sovjetaanval op Duitsch convooi.
Het opperbevel van de weermacht maakt
het in het WeerI onderscheiden. Bij gemelde
heden bekend:
machtbericht van 25 Mei
gevecht
In Italië lag het zwaartepunt van de van Duitsche» beveiligingsvaartuigen en gegevechten gisteren in het gebied van wapende veerbooten in
zeegebied van
Veiletri. Ten zuiden en ten zuidwesten Livorno zijn volgens dehetdefinitieve rapvan de plaats werden vijandelijke aan- porten nog een vijandelijke motortorpedovallen afgeslagen, geringe plaatselijke boot tot zinken gebracht en een in brand
penetraties afgegrendeld en verscheidene geschoten.
opnieuw in gereedheid gehouden batalVan het oostelijke front worden slechts
jons met pantserwagens door geconcenplaatselijke gevechten aan den Benedentreerd artillerievuur uiteengeslagen Ten Dnjestr. in het voorterrein der Karpathen
oosten van Veiletri blijft de vijand met en ten zuidoosten van Witebsk gemeld
gebruik van zeer sterke pantserstrijdBij een nieuwe aanvalspoging van bolsjekrachten in noordoostelijke richting aan- wistische vliegtuigen op een Duitsch convallen. Verbitterde gevechten zijn hier vooi voor d° kust van Noord-Noorwegen
aan den gang. Aanvallen van den vijand schoten Duitsche jagers zonder zelf verop Castro dei Volsci mjslukten.
liezen te lijden 37 vijandelijke vliegtuigen
Hierbij werd een aantal vijandelijke neer.
pantserwagens stukgeschoten.'
In de Finsche Golf brachten Duitsche
In de gevechten van de laatste dagen motortorpedobooten ten Noordoosten van
heeft zich de 90ste pantsergrenadiern
het eiland Seskaer in ?en nachtelijk
die reeds bij Cassino dapper gestreden artilleriegevecht
met vijandelijke beheeft, onder bevel van generaal-majoor wakingsvaartuigen
bolsje«
een
Baade met de onder zijn bevel geplaatste vaartuig tot zinken. Twee andere vaarformaties van het leger en de luchtmacht tuigen werden zoo zwaar beschadigd dat
opnieuw bijzonder onderscheiden. Als afaangenomen kan worden dat zij vernietigd
zonderlijke strijders hebben zich de jagers zijn.
Fries, richtkanonier bij een valschermEnkele vijandelijke vlie^tuiger. wierpen
pantserjagerscompagnie. door het stukin den afgeloopen pacht bommen neer op
schieten van 17 vijandelijke pantserwagens steden
hland.
in twee dagen, de ..obergefreiter" Schrems LuehU
dkrachten
stormcompagnie
regiment
in een
van een
boven het riik^Eebied de bezette gebieden
jagers, door het vernietigen van 3 vijandein het
n in het Middells
lijke pantserwagens in den strijd op korten Zeegebied 23 vijandelijke vliegtuigen neer.

—

massief van het Auruncigebergte, waar de zware aanvallen der
Britten en Amerikanen dagen lang in
slagen.

WEERMACHTBERICHT

Advertentiën: Cit mesJ tod l-ll rt
I l «". elke rem mw lt j^^ Buiten
«"""aillet Z.terdan 1 cv
-""-> Br od oo M t\ .*"-, t-ï Mcd
»4 i sov er-, A-.:e-rrt I x. Incassokosten il en. Verschijnt
eaamMaa Ka
en feestdagen

EDEN OVER DE BUITENLANDSCHE
POLITIEK
Verdragen gesloten met België,
Nederland en Noorwegen

En als Hij dit gezegd had. blies
Hij «p hen en zeide Kot
hen:
Ontvangt den Heiligen Geest.
Joh. 20:22
Hoe wij ook tegenover het wereldgebeuren staan, ieder
van ons zal sterker
of zwakker de behoefte gevoelen
zich
boven de dingen van den dag zij mogen
dan nog zoo belangrijk zijn, te verheffen.
Dit verlangen moet niet verward worden met de neiging om de geweldige
processen van dezen tijd te
ontvluchten
een neiging, welke bij maar al te velen
openbaar wordt en zich uit
in jacht naar
sportsensatie. of vermaak, het zich
werpen op een geliefkoosde

vinden, onder bescherming der
Kriegsmarine. regelmatig plaats. De veel otiv*ttende taak
dezer beschermers is van zeer groote waarde voor Europa s
toekomst.
Nederlanders, toont U de naam van ..de zeevaarders van
Europa" waardig, neemt deel aan dit belangrijke werk en
meldt U als vrijwilliger bij de Kriegsmarine.

Belangrijke

! transporten

Indiensttreding bl) de Knegsmanne is mogelnk voor iederen Nederlander
tussehen 17-45 jaar Aanmelding en inlichtingen -bl) de fylanneannahmestelle West. Plompetorengracht 24. -Utrecht: alle Hafen- en Ortsltommandanturen en de verschillende f^ Melrlestellen m Nederland

BINNENLAND

INLEVERING GROENTEBON
De debatten la het Britsche Lagerhuis
over de buitenlanusclie pontiek zijn geInwoners van gemeenten, waa: '-lantensloten met een rede van Eaen. Deze zeiae binding voor groenten geldt, dienen bon
om., dat Engelanc dt lauwe aagi..Groente 7de periode 1944" vat, '8 Mei
eenkomsten
heeft gesloten met België. tot 3 Juni a.s. in te leveren 'lij den
Noorwegen en Nederland. Het is handelaar, van wien zij van 11 Juni tot
moeilijk, aldus Edei.. deze o-,
en met 8 Juli a.s. groenten en trust wensten openbaar te maken, omdat zij niet schen te betrekken.
politieke maar ook militaire clausules bevatten
De betrekkingei. met de V. S. zijn
INLICHTINGENPLICHT VOOR
..nauw en hartelijk", roo.i
ds geïjn Met de Sovjet-Unie wil EngeOm den consument t» beschermen tegen
land de meest volledige en nai:
dc dikwijls buitensporig hooge prijzen, die
belang
van voor dranken of grondstoffen ter bereiding
a Het is echtei :n het
inden te erkennen, dat zich hierbij van dranken worden gevraagd, is aan fa..zekere moeilijkheden" voordoen. In de brikanten van deze artikelen de inlicheerste plaat; is er de ..erfenis van het tingenplicht opgelegd.
wantrouwen' die nauwelijks overdreven
Dit betreft hoofdzakelijk limonade en
kan worden
Dit wantrouwen
I limonadesiroop <met uitzondering van
reeds in den tijd vsr het <
ie Rusvruchtenlimonade en -siroop', wijnlikeuren
e betrekkingen
land. In de w<
en alle surrogaatartikelen op dat gebied.
heeft het zijn rol gespeeld en het h<
De formulieren, waarop de gegevens beeigenschap dat het vanzelf steeds grooter treffende samenstelling en kostprijsbewordt
rekening miicli'i worden ingevuld, zijn
Er is een verdenking hunnerzijds die verkrijgbaar bij den gemachtigde voor de
weer een vertenking onzerzijds uitlokt,
moeten tezamen met
den
en voor we nog goeo weten waar we aan
Leeft zich een berg van wantrourschrift is verdesbetrel
Het
wen opgestapeld Als remedie noemde schenen in de Ned. Staatscourant van 24
Ikander geleidelijk beter leeren Mei 1944.
kennen en de Engr-Uehe regeering wil
daartoe al het mogelijke doen Er zijn
meer moeilijkheden en VERPAKKINGSVOORSCHRIFTEN VOOR
nog
echter
meeningsverschillen. b.v. in den regeeringsvorm. in de houding tegenover het
Geen „kolen in papieren zakken" meer
individu en de pers. Al deze verschillen
In de Staatscourant van 25 Mei 1944 is
ziin vrij aanzienliik. Andc-rziids is het een
een
wijziging van de verpakkingsvoorgroote
in
wereldconflicfeit. dft
de dn*
voor papier en carton gepublischriften
oorlogen,
den
ten
de Nanolt-r-ntisi-he
waarbij
deze met een aantal bepaceerd,
huidigen
ooreerste" wereldoorlog pn den
lingen werden uitgebreid. In het vervolg
log
Engeland gemr-"re za«k hreft geartikelen
maakt met Rusland. Bii de bpidc vorige is het onder mcci verboden
<"-l"-">'ihpdPn zijn dn beide landen het meervoudig te verpakken, voorzoover niet
noodzakelijk ter bescherming van
weldra weer oneens geworden. Dat moet strikt verpakken
de te'
artikelen.
♦*>"»»", b°t"r goHaan wolden
Voorts is een bepaalde verpakkingswijze
Eden bevestigde,
dat de Engelsche
voorgeschreven aan fabrikanten en omrenepring geconsulteerd is bii de oublipakkers
van: havermout, gort gortgrutvan
de
catie
d°r
vredesvoorwaard^n
soepblokjes, .usblokjes
ten
gortmout.
en
bij
de
Soviet-Unie voor Roemenië en
en sausblokjes jus- en sauspoeders. alsonderhandelingen mer Finland
en bouillonDe minisfpr zeide dat bii dc mate van mede jus- en sauskorrels
in<;r»-*nr»ing. Hip men zich in Fngpland en blokjes.
Van belang is ook het verbod om de
Hp c;m-;p*.TTnie m<-<Pt getroosten om van
volgende
artikelen in zakken of zakjes te
WPrVpli'v'K»*''
verrir">g
een
hpt 90-iqrigp
verpakken:
beschuit in een hoeveelheid,
be'Hp
c*-it«n
~->n Wiivpnrle WH«rl» voor
yiinder dan 2 rantsoenbonnen
te rr^lrpn. p»pn oo«»enn''k xttu willen h-"". welke op
verkrijgbaar wordt gesteld, opticienartiketoiKcppj-en Voor de te-komst s'aaf hier^e»
en dassen, foto's, fournituren.
«> r i,*o r 700 enorm vp«-1 oo het snel. dat len. boorden
galanteriet*aren,
hoeden en petten, brood
belHe uartiien zich alle moeiten moeten in iederen
vorm of soort horlogeriewaren.
»"»i om het succe» te verzekeren.
juweliersartikelen. kolen, monsters, overT~n<;lot*o vpric'a^rHo F.den. dat de V S
Hp c"-,-:r,«.lT nip hot Rritschp "omwichott hemden, schoenen en schoenonderdeelen.
speelgoederen, waschgoed. briefkaarten,
en C^ina on rrilit-jir en nolitie''- tPrrein inmaakvliezen,
eieren en heele kazen, ijzer«mcnwprl'"".
Nen
voore
nauw moeten
mag plakband voorzien
waren.
Tenslotte
deze
wprplHir«.>r»io*i«" kan on
crpnprripn
van het merk ..colliband" alleen voor
vier croste pinöpn^^a^en en om haar buitenverpakking
dienst doen.
nn»«bonwd worden.
RUIMN BAAN VOOR HET JONGE
FABRIKANTEN

.

PAPIER

.

studie

bigotterie.
Zij. die verlangen

VAN

EN

DRANKEN

CARTON

NIEUWE BONAANWIJZING UKRAINASIGARETTEN

Voor de eerstvolgende distributieperiode
der Ukraina-sigaretten zijn op 19 Mei van
de Roode bonkaart de bonnen 32, 33 en 34
en van de blauwe bonkaart bon 22 geldig
verklaard.
De bonnen 22 t m. 31 van de roode bonkaart en 12 t m. 21 van de blauwe bonkaart .worden dus overgeslagen en verliezen thans hun geldigheid. Ze kunnen
zonder meer vernietigd worden. De reeds
eerder aangewezen bonnen 1 tm. 21
(rood en 1 t m. 11 blauwi behouden echter
tot nader order hun geldigheid.
BADPAK-DRAMA

of

naar werkelijke verheffing, willen niet de plaats, waarop zy
in het moeilijke leven van
thans gesteld
zijn. verlaten, maar
zich er voor behoeden,
dat hun taak tot sleurwerk
wordt Zij
willen deze taak m een hooger licht zien,
opdat zij haar beter en
zuiverder kunnen
vervullen.
Pinksteren moet. meer nog dan

eenig

andere Christelijke feestdag, ons op de
zuiverheid van onze aardsche roeping

doen bezinnen.
Als de discipelen na de kruisiging bijeen
zijn
en voor de ontzaglijk moeilijke taak
staan
al de volken het
Evangelie te verkondigen, komt Christus
tot hen, blaast op hen en zegt: Ontvangt
den Heiligen Geest.
Wij weten, dat zonder den Heiligen
Geest geen( waarlijk
vruchtdragende
Evangelieverkondiging mogelijk geweest
zou zijn.
Wij weten ook, dat zij, die bij hun
getuigen, van den Heiligen Geest worden gedragen, hun Boodschap rein weten
te houden en aflaten van alle booze werken
als daar zijn
bedrog,
laster

huichelarij,

valsche getuigenissen. Zulks
niet alleen in hun prediking, maar ook
in hun handel en wandel. Dit geldt niet
alleen voor hen. die officieel belast zijn
met de verkondiging van het Evangelie,

maar voor allen, wie de Pinksterboodschap
zeggen heeft.
Ex-veldwachter tot 2½ jaar veroordeeld
Er zijn er tegenwoordig, die zich beDe ex-veldwachter R. v. d. 8.. uit Hierlo. zorgd maken over de toekomst van het
in West-Europa. Wij deeien
die op een mooien Julidag van het vorig Christendom
Afgezien van de
jaar in de bosschen rondom dit plaatsje deze bezorgdheid niet
welke het Evangelie zelf geeft,
aan het wandelen was. bemerkte op een beloften,
meenen wij. dat onze geheele cultuur zoo
stil plekje een dame en een heer, die. onverbrekelijk
met het Christendom vergekleed,
lagen
in
een
te
badpak
slechts
is. dat zij zich zonder dezen
zonnen. Hij liet de zonnebaders een oud bonden
politie-legitimatiebewijs zien en zeide hun. Christelijken inslag niet meer denken
dat hij in verband met hun ontoereikende laat.
Men moet Rijksminister Bosenberg gekleedij
proces-verbaal moest opmaken
Echter 'toonde hij zich al direct bereid een lijk gever, als hij zegt. dat Christelijke
en ander nog eens door de vingers te zien. Hottentotten nooit Gothische Domkerken
als de zondaars over de brug kwamen met zullen bouwen Maar omgekeerd hebben
de kleinigheid van 50 gld. en een doosje Heidensche Germanen ook nooit Gothische
sigaretten, terwijl hij ter opwekking de Domkerken gebouwd. Waarmee wij niet
willen zeggen dat er geen verschil is tusmoeilijkheden schilderde, die een verdoch
volging voor hen zou met zich sleepen. De sehen Hottentotten en Germanen,
overtreders besloten dat. ook ten slotte slechts, dat bij de terecht zaai bewonal morrend om maar te betalen, doch lnter derde Gothische Domkerken evenals bij
maakten zij werk van de zaak. wa&i'nJ zooveel andere monumenten van Gerbleek dat de verbalisant geen veldwachter, maansche cultuur het Christendom een
maar een ontslagen ex-veldwachter was zeer belangrijke plaats inneemt.
geweest
En steeds n zeer belangrijke plaats zal inDe Bossche rechtbank veroordeelde den nemen, mits het ten Christendom is. dat
man tot 2 jaar gevangenisstraf, van welk werkelijk
wordt gedragen door den
Heiligen Geest, dat zuiver is en zich niet
vonnis hij in appèl kwam.
Bij de behandeling in hooger beroep laat misbruiken in dienst van het een of
voor het Bossche Hof eisehte de advocaat- andere aardsche streven.
generaal verhooging van de straf tot drie
Het allerbeste, dat iets van zijn waarde
jaar. Het Hof heeft thans in deze zaak uit- verliest, zakt zeer snel af tot het slechte,
spraak gedaan en hem veroordeeld tot ziehier een geestelijke wet. waarvan heel
22 jaar gevangenisstraf
de schepping en heel de geschiedenis
iefs te

spreken.

JONGEN DOODGESCHOTEN
Het 15-jarig zoontje van de
Kamperland iZeelónd). is

schot

van

een

familie L te

door een
Anglo-Amerikaanschen

jager doodelijk getroffen.

DRAMA TE APELDOORN

En een Christendom, dat zich niet zuiver zou weten te houden, zou een oordeel
over zich zelve inroepen, een Tordeel. dat
ongetwijfeld op verschrikkelijke wijze

zal

worden voltrokken.
Het kan hier niet de bedoeling zijn in
de tegenwoordige gespletenheid van ons
volksbestaan te willen poneeren. dat een
of andere groep of partij het Christendom
in* al zijn zuiverheid bezit, terwijl dit
bij de anderen ontbreekt.
Hier is meer dan 'ooit van pas het veel
gebruikte woord van den Apostel: ..Een
iegelijk zij in zijn gemoed ten volle ver-

De substituut-officier van Justitie bij de
rechtbank te Zutfen, mr. Des Tombe,
heeft een gevangenisstraf van 15 jaar
geëischt tegen den 28-jarigen J. van D.
uit Apeldoorn, die het vorig jaar in een
bosch te Apeldoorn Hermina Simons van zekerd".
het leven beroofde.
Pinksteren 1944 valt in een fel bewogen
Na een zitting met gesloten deuren tijd Algemeen heerscht de meen ing. dat
dramatisch
hield mr Des Tombe een requisitoir. de oorlog wat men noemt zijn
aan
Mede op grond van een rapport en de hoogtepunt nadert. lederen dag weerdood
over
tijdingen
DE BELGISHCE LEVENSMIDDELENmondelinge
de
couranten
toelichtingen
prof.
brengen
GESLACHT
Carp
van
oordeelde spreker, dat angst voor ontdek- en verden. niet alleen van de defronten
VOORZIENING
bezette
De titel van het door Max Biokzijl te king van zijn daad van
ontucht het motief doch ook uit het achterland en
Verlaging van het broodrantsoen houden politieke weekpraatje. dat Maanvan verd is geweest om zijn schandelijk ucbicclpn
Hilversum 1 om 18.45 misdrijf uit te voeren. Ook daarna heeft
Moge dit alles aanleiding zijni-oor zeer
De Belgische secretaris-generaal van dag 29 Mei overuitgezonden,
op de
uur
zal
worden
is:
..Ruim
van
D
overleg
met
het Ministerie van Landbouw en Voedselen sluwheid gehan- velen om zich ernstiger dan ooit a J.
jonge geslacht
bezinnen.
,deld.
baan
voor
het
te
Pinksterboodschap
voorziening, de Winter, heeft voor vertegenwoordigers van de pers een verklaring afgelegd over de Belgische voedselingevoerd.
voorziening. De voorraden broodgraan zijn
ECONOMISCHE
KRONIEK plicht voor elk bedrag werd
geen Duitmochten
voldoende, zoodat voorloopig daaruit de
spoorwegen
O k de
b*>halve *?£*{£
behoefte bevredigd kan worden. Voor het
CONTRA
ZWART
Slechts
oogenblik
moet echter worden overgeHit kassenscheine" meer aannemen.
weg goederen
dielangs den normalen personen
gaan tot een verlaging van het broodrantBijna zoolang deze oorlog duurt heeft ten opzichte van den zwarten handel zal 7
hadsoen van 300 op 250 gram per dag en van men in de bladen kunnen lezen over den zijn.
aan Duitsche instanties of
bewezen,
hadden
zwarten
handel
den
of
gr.
per
margarinerantsoen
op
het
50
en over
meer
minDaji is er nog een ander middel, 't Is den verkocht of diensten
maand, terwijl het boterrantsoen wordt der succesvollen strijd der organen van algemeen
nog met een gerus
bekena. da' de zwarte handel konden
verhoogd van 325 op 350 gram per maand politie en justitie hier tegen. Echter is zijn afzetgebied
de aldus verworven runs
i«inls
7
voorheen
niet alleen in Nederland
Daar graanlevc-anties uit Duitschland en het ieder wel duidelijk, dat deze strijd Van vindt, doch dat een deel van het zwart marken ter inwisseling blijven aanbieden.
Frankrijk onderweg zijn. is de voorziening politie en justitie, hoe nuttig en nood- verhandelde over de grenzen gaat. Een
in Duitschland werden s.ndsd.en
zakelijk ook. nimmer tot een volledige illegale export dus. En een export waar- maatregelen
genomen, w-elke parallel
van de bevolking verzekerd.
overwinning
zoolang
kan voeren.
de van de kleine man in Nederland, die de lieDen met de Nederlandsche
'Europap:
de commissaris-geneoorzaken van den zwarten handel niet hooge zwarthandelprijzen niet kan beOo 13 Maart had en
economie voor de
aangepakt. Deze oorzaken talen,
worden
krachtig
financiën
JAPANNERS VEROVEREN LOYANG
de dupe wordt Tegen dezen raal van
laten zich samenvatten in: Een te weinig illegalen uitvoer nu zijn den laatsten tijd bezette Nederlandsche gebieden dr. F.schVolgens berichten uit de vuurlinie is aan goederen en een teveel aan geld.
maatregelen genomen.
Nu is in een tijd als deze de goederenLoyang Woensdag in handen der JapanDeze maatregelen hebben ten grondslag
ners gevallen nadat de stad tevoren was schaarschte niet op te heffen Zoolang de de omstandigheid, dat. als iemand in
omsingeld. Meer dan 2000 gesneuvelde oorlog duurt zullen wij van onzen aanDuitschland in Nederland szwart wil
vijanden werden geteld en meer dan 4000 voer verstoken blijven en zal de productie koopen met het doel het zwart
gekochte
langs den weg van de
gevangenen gemaakt. Onder den buit be- zoo sterk op den oorlog zijn ingesteld, dat illegaal uit te voeren, hij in Nederland
het reizigersverkeer en
geschut
goederen
valutatransactie,
en onge- in de behoefte aan vele
vinden zich 15 stukken
niet vol- gangbare betaalmiddelen noodig heeft.
nieuwe bedoende kan worden voorzien.
veer 800» zware geweren en machineTen einde nu te zorgen, dat hij hierover van de goederenleverant.eszwarten handel
Met het teveel aan geld staat het eenigs- niet kan beschikken, is op 10 Maart j.l. een lemmeringen voor den
geweren.
anders. 'Een deel althans van het overheidsmaatregel afgekondigd, volgens
Deze vloeien logisch voort
he°geen
Duitsche rijkscommissans
geld.
men
de
tegenteveel aan
of zooals
dit
welke de banken bij elke inwisseling van uU
onlangs in een bijwoordig" noemt, van de zwevende koop- rijksmarken
pr.isvorming
storting op guldens- voo- de
kracht, kan door middel van belasting- rekening van ofDuitsche betaalmiddelen,
van de ..Gauwirtschaftsbanner
heeft betoogd. Het was. zoo
heffing worden weggezogen. Onze be- voor zoover het bejrag de 200 rijksmarzefdThij
ngpolitiek re sinds jaar en dag op dit ken te boven ging
een Duitscher even zoo gevoor
door den aanbieder vaarlijk
om de prijswetten en
wegzuigen ingesteld. Echter alle deskun- een
strafbaar
en
formulier moestet. laten onderteekein de bezette gedigen zijn het er over eens. dat het mede nen, waarop dete zijn
but.evoorsehriften
voornamen,
die in Duitschom sociale <- i psychologische redenen domicilie en nummer naam.
van het persoons- bedel, te overtreden als verder
hardere
Er zouden
onmogelijk zal zijn via de belasting de bewijs of ander legitimatiemiddel
zelve
land
behoort maatregelen worden getroffen, want in
heele zwevende koopkracht weg te zuigen. op te geven.
geen prijsstijgingen
Er dient dus naar andere economische
Stortingen en betalingen met Duitsche Duitschland mochten
van ingevoerde
prijzen
hoogere
middelen ter bestrijding van den zwarten betaalmiddelen bii de oostkantoren zouden door
handel te worden omgezien Een dezer niet meer mogelijk zijn Door dezen maat- goederen ontstaan.
middelen is het verhoogen van de aller- regel werd het mogelijk om na te gaan. op
Ziehier dus wat reeds gedaan is om den
laagste loonen. zoodat de trekkers dezer welke wijze
illegalen export" en daarmee een zeer
rijksmarde
aanbieders
van
loonen voldoende verdienen om het d
ken ter inwisseling in guldens de Duitsche belangrijk afzetgebied voor den zwarten
butiepakket te kunnen koopen en niet betalingsmiddelen
te bestrijden. In hoeverre aanvulhadden
verworven:
noodig zijn zal de pracmeer gedwongen zijn een deel hunner ..zwart" verkoopen van goederen aan de handel
lende maatregelen
bonnen in den zwarten handel te gelde te bezitters van rijksmarken zouden kunnen tijk moeter uitwijzen. Indien zij noodig
de gezindheid
maken. Ook hieraan wordt gewerkt wonden achterhaald, hetgeen de animo mochten zijn. zullen zij
Onder deskundigen bestaat echter ver- voor zulke transacties wel moest
van Nederlandsche en Duitsche autoriverminschil van meening over de vraag hoe groot deren Op 24
cngetwijfeld
verd bovengenoemde teiten staat hiervoor borg
het effect van een dergelijke loonpolitiek maatregel nogMaart
d. J.
verscherpt Identificatie- genomen worden.
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FONDSEN-MARKT anders

Kentering op Staatsfondsenmarkt

zullen ons daarin echter maar niet
verdiepen, omdat niemand * cc* hoe lang
de oorlog nog duurt en onder
omstandigheden de zaken dan moeten

ie
-e staatsfondsen
heeft er zich een opmerkelijke ken
tering voorgedaan.
Zoo bleek de vraag
Op

naar de

vooroorlogsche leeningen plotsetegendeel te zijn verkeerd
en
viel er veel aanbod op te merken, speciaal
e
*1
le«*'ng
1937
en de
ï^,o
pet
1938 Versterkt aanbod viel er3—3^
eveneen,
ling in

in

gemeenteled

en pandbrieven. zoodat men den
indruk
kreeg, dar velen, die tevoren een
zoo

ruimte, doch men geeft er zich terdege
rekenschap van dft deze geldruimte vin
betreVkeliiken p:»r»J is en wel doordat het
bedrijfsleven
thans zoo gord als geen
nieuw geld noodig heeft D-»t kan evenwel

STADSNIEUWS
ALBERT BAKKER
TACHTIG JAAR
Vraag een oudere: „Wie is Albert
Bakker?" en honderd om een, dat hij antwoordt: „Albert Bakker? Is dat niet die
tooneelspeler0" De naam is een begrip geworden, welks inhoud is: tooneel, vooral
het oude tooneel. van het soort ..De twee
weezen" of ~De voddenraper van Parijs".
Heel wat keeien heeft de oude heer deze
stukken mee opgevoerd
en steeds met
veel succes. De Jongeren mogen deze producten van tooneelschrijversvaardigheld
misschien niet meer waardeeren, hun

—

vaders en moeders

weten ze nog wel te
genieten, zooals een paar jaar geleden nog
is gebleken.
Hoe het ook zij
Albert Bakker Is voor
velen in den lande geen onbekende. Vandaar, dat zij met belangstelling zuilen
hooren. dat hij Woensdag a.s. zijn tachtigsten verjaardag hoopt te vieren
heel dit lange leven is besteed aan het
tooneel. De heer Hakker stamt uit een
geslacht van artisten. imttlkénfc
tooncelspelers en al heel Jong noest hij in
het gezelschap van zijn vader kl<-ine rollen
kreeg hij al doende de
Vervul
noodige vaardigheid
Hij A-erd tijdens een
tournee geboren te Numansdorp rp
I
land en is dus eigenlijk op net tooneel
opgegroeid. Dat verklaart waarschijnlijk
wel zijn liefde voor het ..vak".

—

>

Van alles heeft Albert Bakker in den
loop van zijn lange leven gedaan. Eerst
werkte hij in de troep van zijn vader, na
diens dood onder leiding van zijn moeder,
en toen die zich had teruggetrokken, begon hij voor eigen rekening. Met een
schouwburgtent zwierf hij de kermissen af.
alle mogelijke stukken werden vertoond.
We noemden er al een paar; verder mogen
hier van de ernstige nog worden vermeld:
Teun de Nachtwacht. Vader en Zoon en
Martijn de Kruier, en van de kluchten:
Robert en Bertram, Janus Tulp, Inkwartiering.

Dan was hij coupletzanger: ook als zooheeft hij roem vergaard. Hij tpoelde
in revues mee en schreef zelf zoo i u en dan
tooneelwerk. Dat hij actueel wist te zijn,
danig

moge blijken uit een enkelen litei
kapitein van Köpenick". een stuk. dat
zijn ontstaan dankte aan een in die dagen
zeer bekend zwendelgeval. Toen hij eenmaal getrouwd was. ging hij ook vaak met
zijn vrouw den boer op, om voordrachtavonden te geven. Als muzikant is hij
meermalen opgetreden. Met enkele familieleden verzoigde hij de muziek bij de
voorstellingen van zijn gezelschap, maar
ook bij andere gelegenheden kon men hem

beluisteren.
Behalve tooneelspeler Is hij de laatste
dertig jaren ook costuumverhuurder geweest. Hij begon in het klein, liet de
zaak meestal aan zijn vrouw over. terwijl
hij zelf met zijn tooneeltroep op stap .was.
maar als moeder de vrouw op zeker
moment het werk niet af kon door groote
drukte,

stuurde

ze hem een telegram-

metie. Dan kwam haar man na de voorstelling nog even uit het Zuiden of waar
hij maar zat naar de Kleine Hoogstraat
terug. deed. wat er gedaan moest worden
en vertrok dan haastig weer naar zijn
gezelschap. Dat de nachtrust er dan wel

eens bij inschoot, ligt voor de hand.
Langzamerhand heeft de heer Bakker
zich uit dit werk teruggetrokken. Eerst

liet hij de groote rollen aan zün medewerkers over: hij bepaalde zich tot de
zakelijke leiding. De laatste jaren is hij
weinig meer we?
Zijn neef en pleegzoon

Albert Gerlaeh heeft nu de leiding van
het tooneelgezelschap. de oude
heer
Bakker doet nu meer het werk. verbonden
aan het verhuren van costuums. Hierin
w"Ht hii door een neef bijgestaan.
Zijn hart gaat echter nog steds naar
het tooneel uit Zijn liefde voor 'et vak
bliikt wel het sterkst ui* de hooge cisehen.
welke hü aan een uitvoerihg stelt: niets
mag er worden vergetpn alles dient echt
te zijn. Het publiek wil immers de illusie
zoo volkomen moe-elük beleven: daarbij
kan een kleinigheid het geheel bederven
Maar ook voelt men zijn beroepstrots uit
zin herinneringen. Hii vertelt met smaak
van al zün avonturen Zijn woonkamer
-"orseheidrne foto's tüd^ns zün
lange loontvan gemaakt, en verder heeft
,-eic verzameld- berirMen
over zün r""eH'r foto's va" *i>n zuster
w VinV B->kk»r vprsiigen van
jubileumvieringen, hptzii v*>n

trnen var zün

vp^er

h**»tl

de tooneel-

van hemzelf

:llen er Woensda» a«

n He-p oude herinneringen
worden r."oehqa,'] Want dat me"
~.

hpel

weer

den
ve"-i:jar-l!><i vn dan oitd»n heer die zoo
veten Vtee't rteen .veerten en loeien. Zal
vergp'en. is zeer DDWUftehtlnlllk.

ORGELCONCERTHUIZUM
De heer B Zijlstra. organist te Huizum,
geeft in de Ned. Herv. Kerk aldaar Donderdagavond as. een concert. Medewererleent de violist Kor Ket. Het
-nma bevat werken van Vitali. Bach.
Franck. Boëllmann. B. v. d. Sigtenhorst
Meijer.

nen uitkeeren

KP^Vorden*
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ft Er zullen twee
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der gevallen
fiscus worden afgedragen. Het is niet te
verwachten, dat hierin na den oorlog
spoedig verandering zal komen. De Nederlandsche Kabelfabriek te Delft die voor
den oorlog regelmatig dividenden van
16 a 21 pet. uitkeerde heeft nu al eenige
Op een groote bijeenkomst te Amsterdam sprak Reichsleiter Alfred
jaren geen dividend kunnen betalen,
NSDAP/Stipl'Pa» m
S o „. e g
maar dit is dan ook een voorbeeld
een bedrijf, dat niet op volle capaciteit
werkt Toch was de bedrijfsbezetting niet
SPORT EN SPEL
STAND
onbevredigend, zooals in het verslag wordt
BURGERLIJKE
medegedeeld, en de weinig gunstige
PAARDEN
resultaten moesten dan ook mede wordeni Geboren: Thomas Franciscus Jacobus.
Anna
A.
Oost:
Meulenkamp
en
z v W. J
toegeschreven aan de sterk gestegen kosDraverijen Leeuwarden
ten, waartegenover de verkoopsprijzen Francisca.
d v. W. F. Thijssen en G.
Zondag houdt de Friesehe
Aanstaande
en
niet noemenswaard verhoogd -**ochten Banda: Hinke d. v. R. van der VeenHoshaar
3e meeting in dit seizoen.
Sportclub
A.
worden. Dientengevolge kon er niet vol- S. B. de Vries. Arme Willem, z. v. Jacobus,
den vorigen keer zijn de inEvenals
Jan
Terhorne;
was
H.
Vis
van
per
doende worden afgeschreven en
er
en
schrijvingen in alle nummers best. zoodat
evenmin winst voor rente op het geïnves- z v J. J van der Gaast en A. Meijer: Korvelden kan
men wederom goed bezette
Eizenga:
F.
teerde kapitaal. Men weet. dat het nelii z. v. P. Sjoerdsma en
bijna uitsluitend
daar
het
van
verwachten
nominale kapitaal bij de Nederlandsche Arme. z v. T Jansen en A. ten Hoeve
Noordelijke paarden zijn. Begonnen wordt
Kabel ca 17 millioen bedraagt en dat dit Hijlaard: Frederik Jan z. v. F. Jansen en met den prijs van Workum. Een prijzendoor de beurs, bij een aandeelenkoers van G. van der Heide: Reinder Hans z. v. S. J.
welke nog geen
op ca. 55 millioen wordt gewaardeerd. van der Meulen en J. B. Salomon: Cornelia draverij voor paaiden,
gewonnen. Afstand 1610 M.
3000
H.
hebben
de
van
Esch
en
redelijk
Wil men een
rendement van
Adriana Maria d. v. L. C.
aandeelen dan zou er derhalve op zijn Bouwhuis; Willem z. v. P. Feenstra en M. 12 paarden ingeschreven.
Keuze T. A. v. d. Veen (Gonda Scott
minst een netto uitkeerbare winst van Reitsma: Arend. z. v. K. Dantuma en A. A.
Happy Saint. Hanover Gregor.
ruim 2 millioen moeten zijn
het ren- Peters: Wander. z. v. H. Hiemstra en G. Gerardim
2. Prijs van Lemmer. Voor Nederlanddement bedraagt dan nog maar 4 pet. Hoen: Johanna. d. v. H. E. Veldman en G.
van 3000
wat voor een aandeel niet veel is
zoo- Rijpstra: Jantje Grietje, d. v. A. T. Plan- sche paarden met een winsom
ingeschreven.
paarden
12000.
11
vragen,
men
hoe
S.
tot
groot
dat
niet behoeft te
tinga en L. Kuindersma: Akke d. v.
Dit kan een zeer mooi nummer worden.
de verbetering moet worden om dit resul- Hettema en P Wijbenga: Rijnder Johannes
taat te bereiken. Immers vóór dit resul- ? v. S. Dijkstra en R. Nijp. Jeltje Marga- Een keuze uit de kanspaarden H. Smiling.
taat bereikt is. Tullen de reserves weer retha d. v. R. Janzen en G. Salverda; Gonni Z. Gregor Axworthy G. Fellow en
moeten worden opgevoerd en zal er veel Dieuwke d. v W. Hofman en G. Smith; Darwin is niet gemakkelijk. Hiervan
winst moeten worden aangewend voor Jelte z. v. A. Fontein en J. de Jong; Wil- kiezen wij Fellow. H. Smiling. Gonni Z.
verbeteringen.
Prijs van Hindeloopenheat internatiodie
thans nrMerwege helmina Margaretha Johanna d v. H. S. J.
bliiven. Ook de fiscus zal zün deel Huitema en A Jongma: Tjipke Sjirk zv. L. naal. Winsom 4000 of meer. 14 paarden
blijven opeischen en voor de loonen zal Mink en A. Bouwman; Geert z v. T. Vaaringeschreven.
eveneens aanpassing moeten verden ge- tjes en F. Bloksma: Jan Julius en Andreas
Cisca en Bruno hebben een kleine kans
zocht, indien althans een verbetering van Petrus zonen v. J. G Smit en J. J P. Poelvoor de le heat. doch zullen vermoedelijk
de verkoopspriizen wordt
voor
toegestaan.
sma van Oldemarkt: Jelske cl. v. F. de reeds in de 1e heat moeten zwichten
Wanneer men de zaken aldus beschouwt Jong en J. Hofman van Murmerwoude; Freddy Scott V. Laatstgenoemde is dan
Hikt er voorshands weinig aanleiding voor Franke z v. G v. d. Meer en T. Buising; ook de uitgesproken winnaar. E Carla
optimisme en mag men verwachten, dat Hiltje d. v. A. Annema en F de Jong van lijkt ons zijn zwaarste concurrente terwijl
de huid'ge pandeelenkoersen nog vel eens Akkerwoude; Saakje d. v J Wolfslag en bij een eventueele 3e heat Goudster B en
Wij
zullen dalen.
T. Gerlofsma; Tjeerd z. v. G. Reitsma en Frits van Silladar zullen meespreken.
als aankomst: Freddy Scott V,
W. Boersma; Klaas Geert z. v. D. Jacké en vermoeden
B. H. Dijkstra: Gerardus Antonius z. v. A. E Carla Lee, Frits van Silladar.
Prijs van IJlst. Voor paarden met een
KINDERUITZENDING VOLKSDIENST Melein en A. Hoekstra: Gerne d. v. W.
4000. Afstand
winsom
1000 tot
Corvan
meisjes
Dijk;
uit LeeuwarHendrikus
Ongeveer dertig
Hoekstra en D. van
den en de naaste omgeving zijn gistermid- nelis /. v H Koopmans en A. Hoekstra; 1800 M. 7 paarden ingeschreven.
Lutien Trijntje d. v. A. E. Werkman en
Ook in dit nummer heeft entrainement
dag omstreeks vijf uur uit Lunteren terugv. d. Veen in Gerardin en Gonda Scott
gekeerd, waar ze in een kintertehnis van E. T. Kelder; Johannes z. v. M. Oppengoede kanspaarden, terwijl Hennie Rolls
den Ned. Volksdienst een vacantie van zes huizen en F. ledema.
en Dictator zeker bij de voorste paarden
weken hadden genoten. Dit verblijf bleek
Ondertrouwd: B. F<.nnema, 23 j. en A. kunnen aankomen. Een verrassing zou Hea
zeer in den smaak te zijn gevallen en hfd Herder, 2:. j T. o. Kuipers. 31 j. van
Scott kunnen brengen. Wij tippen hierin
■i:en uitstekende resultaten: gemidSneek en F. Mensink. Ü3 j. M. Haarsma,
(Gerardin,
deld waren de kinderen zes tot acht pond M j. en G. A Kesse. Zo j B. Hoeksma, 22 entrainement A T. v d. Veen
Scott), Hennie Rolls. Dictator.
Gonda
aangekomen.
Woensdag a.s. vertrekt er j. en
M. T. Span, 21 j. D. de Vries, 22 j.
Gollen Miller-prijs. Hordenren. Afstand
een transport jongens naar Lunteren.
van IJlst en G. Alberaa. 23 j. R. de Groot, 3200
M. 6 paarden.
j.
j.
Dantuma,
23
18
van Driesurn.
en K.
NAGEKOMEN PREDIKBEURTEN
De
strijd zal hierin hoofdzakelijk gaan
K. G. de Rouwe 23 j. en B Boersma, 23
Herv. Gem Huizum. Kapel j. P. Tromp. 2h j. tn J. Calsbeek. 26 j. tussehen Zuenoula. Ali Pepe en Petrolette,
Pniël Zo. 10 u. Ds. Lietaert Peerbolte: D. van der Meer, 25 j en G. van der Meer waarvan wij laatstgenoemde, dat bovendien een goed hordenpaard is prefereeren.
zang K. Deenik.
Rest onveranderd. 23 j. A. van dei Meer, 30 j. en
T. Schaaftips zijn Petrolette, Ali Pepe,
Onze
gew. opg )
met
j.
Algera,
j..
geh
26
gew.
sma. 23
J.
Zuenoula.
L. J. M. Derks van Dokkum en M. Groen,
Kortebaan. 19 paarden ingeschreven.
23 j. A. M. W. Borgen, 21% j. en S. SimoniGezien den vorm van Fryske Lee -;ien wij
des, 1» j. W. Koolstra. 24 j. en T. StienGerechtshof te Leeuwarden
in haar een groot kanspaard met als voorstra. 22 j. A. W. Dijkman, 52 j. wedn. van
Zitting van 25 Mei
Goudster B. Dictanaamste
J. van der Wielen er. J. van der Werf. 28 tor, Cisca concurrenten
E Carla Lee. Onze tips hierin
en
President mr A.E.Ch. Maitland
j. J. Elzinga. 23 j.. geh. gew. met IJ.
Fryske Lee, Dictator, Goudster B,
Im famllie-ruzie
Roorda van Heerenveen en B. Hoekstra, luiden
Gonni
Z.
j.
j.
Wilting,
23
H.
29
en
Wiertsema.
De 32-jarige los werxman M.
W.
O. te
Concours hippique
Leeuwarden kan niet al te goed met zijn 24 j.. beiden van Dalen A. Jeswiet, 24 j.
Voor het concours hippique te houvrouw opschiet°n On 7 Januari van het en S. J Comello, 24 j.. beiden van Grote
Pinkstermaandag
Bolsward
vorige iaar liep de ruzie zoo hoog. dat hij ningen. J. W. Hteringa, 19 j. van Haren den
lijn o.m. 5 spannen bovenlanders en 5
zich. gewapend met een bijl, begaf naar en B. Haaijema. 18 j.
spannen Friesch ras ingeschreven, in
de woning van zijn schoonmoeder, waarOverleden: J. Oosterbaan, 78 j., weduwheen zijn vrouw kort tevoren met haar naar van W. M. Stap. T. van der Wal, 81 totaal 60 è 70 paarden. Het programma
kind was getroWVen Daar heeft hii heide j weduwe van P. de Boer. H. Koopmans, werd uitgebreid
vrouwen met de steel van de bijl onder 86 j., echtgenoot van J. Westra. S. HoiVOETBAL
handen genomen. Zes weken was het vontinga, 40 j., echtgenoot van W. He Weert.
programma
nis, dit de politierechter deswege tegen Johan Lodewijk. 5 dagen.
Het
z. v. A. van IJs
hem uitsprak. De man kwam hiervan in en T. Bouma van Hallurn. Auke, 10 dagen,
programma
Het
bevat den wedstrijd,
hooger beroep m«ir vandaag werd bede Vries en M. Spoelstra: P. S. welke zeer waarschijnlijk de beslissing in
z.
v.
W.
vestiging gevorderd.
Hollenga, 29 j„ echtgenoot van T. de zake
het landskampioenschap brer.gt.
Ruiter A. Jongsma, 78 j., weduwnaar" van Volewijckers heeft n.l. in haar thuisS. de Vries. R, Hiemstra. 76 j., weduwnaar wedstrijd aan gelijk spel voldoende m de
Rechtbank te Leeuwarden
van G. Hoekstra Jeltje Dora,-d. v. S. G. vlag te kunnen hijschen. Het zal er wel
Economische rechter, Zitting 26 Mei
Hoekstra en J. van Solkema van Buiten- van komen.
Heracles—Longa zal een uitslag brengen
Pieter Toussaint. 27 j., grondwerker post. J. Nieuwenhuis. 85 j.. weduwnaar
zijn
te
die
al
hebben Van D. Ebert. C. Kerkhof. 43 j.. echtge-. welke niet ver van het gelijke spel ligt.
Marssurn,
noot van F, Postma, overleden te 's GraVerder zijn er de vriendscnaopelijke
eu houden kwijt was geraakt ca in ver- venhage.
met
j..
geh.
ontmoeting
64
gew.
J.
Rassin.
van de F.V.C.-combinatie
daarmee
geextratje
band
wel een
kon
bruiken, zocht dit op een verkeerde D. Ruyters van Norg. J. K. Stellingwerf. tegen Go Ahead en de strijd om den Frisia19 j.. vrl. ongeh.. overl. te Ermelo C. M. beker.
manier, n.l door medewerking te verVoor de kwartfinale van de bekerwedleenen bij het frauduleus slachten van een Huizenga, 58 j, echtgenoot van J. Wolkoe ide hoofdschuldige. Cuperus, heeft fert van Scharnegoutum J. Kuipers. 67 j. strijden ontvangt LSC in Sneek Tubantia.
zich door onder te duiken aan arrestatie echtgenoote van J. W. Koch. Janke. 1 dag.,
Versterkt F.V.C.-Elftal—Go Ahead
onttrokken). T. werd veroordeeld tot de d. v. G. Jongsma en M v. d. Woude van
Wijnaldum
versterkte FVC-elftal dat a.s. ZonKrijnen.
echtgeH
76
Het
minimumstraf van ti mnd.. met inlasM.
f.
sching der gratie-clausule. Taede Dijkstra, noote van N. J. Rinkel. T. Loijenga. 83 j., dag uitkomt tegen de bekende Oostelijke
unwerker te Kollum, kreeg weduwe van H Duizendstra, eerder wed. le klasser Go Ahaed is als volgt samenwegens verboden slachten van een schaap van H. Middelberg. M. v. d. Geest. 83 j.. gesteld:
Frisia; achter: J. de Jong
(ram-lami 6 mnd. plus
150 boete; Andr weduwe van J. Regeling A. Koopmans. doel: J. Wiersma.
echtgenoot van B. Beulnkker. T. FVC en K. Delgrosso, Leeuwarden; midden:
Nicolai, 28 J, landarbeider te Kollum. die U i
Frisia en J.
te Surhuisterveen een deel van dit vleesch Adema. 49 j.. echtgenoot van D. v. d. B. Zondervan. FVC: P. Blok,
en vet zou uitventen, doch onderweg werd Spoel van Bolsward. W. R. Hogeboom. 24 Tuinhof. Friesland: voor: Drent, LeeuwarFriesland;
aangehouden, werd beboet met
200; j.. mnl. ongeh.. vsn Soest-, Andreas Petrus. den: Santema, FVC; Pietersen,
3 dagen. z. v. J. G Smit en J. ,T. P Poel- Dolstra FVC Hilarius. Frisia.
Sijmen de Vries. 38 jaar veehouder te GieGo Ahead komt in de volgende opstelkerk. wegens het ongeoorloofd in voorsma van Oldemarkt. J. v, d. Meij. 67 i..
Burgt en
raad hebben van 7 kg gerookt spek weduwe van J. Dreijer. eerder van H. ling uit. doel: Brand: achter: v.d.
M. Koopman; J.
150: Jon Zandberg. 44 ).. veehouder te Broersma. van Bliia H. Biilsma. 80 j.. G. Goldenbelt; midden:voor:
Bloemendaal;
Boornbergum. wegens een dergelijk delict weduwnaar van .1. VissT T. van Alberda.. Kolkman: M. ter Beek:
1 mnd. gev. str.: Jantien Lever 27 j. te 76 j.. weduwnaar van C Vellinga.
Kik: Roelofs: A Kolkman; A. v. d. Beest.
Groningen, een geregeld bezoeker 'van
BOKSEN
Zwaagwesteinde voor zwarten handel in
wint
door k.o. van Lagrand
Nicolaas
250; Thomas Vriesi. 1 mnd. plus
AANKONDIGING
wijk. 45 j., veehandelaar te Wouterswoude
in het gebouw voor
Gisteravond
zou
van vergaderingen, uitvoeringen enz.
1300 een viertal schapen had
die voor
Kunsten en Wetenschappen te 's Gravengekocht, om te „blikken",, aldus verd.
hage een internationaal programma worZONDAG 28 MEI
doch het koopen wa. verboden,
1000 cii
den afgewerkt, waarbij de hoofdpartij zou
Renbaan, draveriren. 1.30 uur.
verbeurdverklaring der schapen: Bauke
gaan tussehen Jan Nicolaas en den Belg
Postma. 35 j houder van een autobedrijf Harmonie. Faveur. 28 en 29 Mei. 2.30 Raymond Renard. De Belgen waren echter
te Murmerwoude. wegens het onbevoegd en 7.30 uur.
opnieuw niet verschenen en nocht dit
voorhanden hebben van 2 en het verboden
Friesch
Koningsstraat 1, 28 en aanvankelijk voor velen een teleurstelling
Museum.
vervoer van 6 schapen (voor Vrieswijki 29 Mei, 10—1 en 2—5 uur.
zijn." hoe geheel anders verliep de avond
tot 2 maal
100 boete en verbeurdverklaring der schapen.
Johs. Fr. Sch losser. 32 j. monteur te
voorts tegen de neutralen toepast.
DE ZWAARSTE PROEF
Enschede, een berucht smokkelaar, is ook
Dtt alles vormt een aaneengesloten
in Friesland geen onbekende. Medio
Onder dezen titel schrijft dr. Göbbels keten
van bewijzen voor het feit, dat het
Maart werd hij te Zwaagwesteinde aan- in Das Reich over
de geallieerde politiek. onzen vijanden aan de noodige machtsgehouden wegens sluikhandel in koffie. Hij kenmerkt het optreden
der Anglo- middelen ontbreekt om langs den rechten
Het vonnis was lang niet malsch: 3 mnd Amerikanen tegenover de neutralen
als weg der militaire oorlogvoering tot het
gev.straf,
1000 boete en verbeurdver- een voortdurend schommelen tussehen gewenschte
doel te geraken. Het valt niet
klaring.
Drie vrouwelijke stadgenooten. twee uitersten en als
een poging om nu aan te nemen dat deze oorlog door polidie deels voor Schlosser. anderdeels voor eens met suikerklontjes
dan veer met tieke trucs beslist kan worden. De bezichzelf „werkten" werden beboet met de zweep tot successen en
te komen. Dit is slissing moet op het eerlijke slagveld be„We
’25. 150 en / 750.
hebben hier van een gevolg
de innerlijke onzekerheid vochten worden en juist dat willen onze
de koffie-smokkelaars uit Enschede meer aan de zijdevan
van den vijand, die riet zoo vijanden voorkomen. Zij zijn er zich van
dan genoeg", aldus de rechter. Janke de sterk is als hij zich den schijn
tracht te bewust, dat hun kansen bij een daarmee
Bruin. 22 ).. te Zwaagwesteinde ..die voor geven. Zou de vijand over voldoende
gigantische wapenbotsing
haar jong huishouden den kost verdiende, machtsmiddelen beschikken, dan behoefde gepaard gaande
zijn. Daarom trachten
zeker
allesbehalve
moest
hij
rusten",
omdat haar man
had o. a.
niet steeds weer een beroep op Duitschzij
langs
omwegen
in het front van onze
ook aan Schlosser koffie afgeleverd voor land te doen om de wapeni neer te leg- bondgenooten
binnen
te dringen en deze
’195 per pond 'gekocht a ’1251. zU en j
n
rou
in
splijten.
ni
staat
7'Jn
Duitschte
Dat is hun bij
binnen
uit
?
van
overigen» geregeld dik in den zwarten land daartoe te
vijand weet Italië eens gelukt; een tweede maal zal
dwingen.
De
handel en werd veroordeeld tot 14 dg. echter, dat hem de macht hiervoor ont- dit niet gebeuren.
gev straf plus
1500 boete.
breekt.
Dr. Göbbels is er van overtuigd, dat de
Wijzend op de openhartige bekentenis
Ook op het gebied van den bonnenhanmoet handelen. De toeziende
vijand
del werden weer gevoelige straffen opge- der vijanden, dat zij Duitschland iedere
gerust de illusie begraven, dat
kan
wereld
legd, zooals aan: Jan Feitsma. 37 j.. koophoop op de toekomst willen ontnemen: coneen
of
anderen dag een wonder zal
er
den
man te Akkerwoude die aan den hierna stateert dr Göbbels. dat het Duitsche oor- gebeuren en er
plotseling een eind
genoemde voor
1500 bonnen verkocht logsmoreel geen gevolg is van den den oorlog komt. De oorlog zoekt een aan
beIhij had er zelf 1400 voor betaald). 6 wk. karakteraanleg van het
volk doch van de slissing: zoo of zoo.
met aftrek van het voorarrest tot gelijken domheid van zijn vijanden
geeft
zijn
Daar
in
overtuiging
deze
als
De minister
duur en 150 boete: Pieter de Vos. pluim- hun eigen land niet in
zijn met het weer dat deze oorlog niet politiek, doch
veehouder te Bodegraven. 6wk met aftrek volk opi te gaan staan staat
zij ook tegenover militair beslist zal worden. Daarbij wijst
en ’5O; Wijtze Wijbenga. 37 j. koopman het Duitsche volk volkomen
zonder be- hij er op. dat het militaire optreden van
te Zwaagwe.teinde.
250: Sjouke Douma. grip Hetzelfde geldt voor hun verhouding den vijand voor het grootste deel door
40 j.. landarbeider te Leeuwarden ’300; tot de met Duitschland
verbonden landen politieken dwang veroorzaakt wordt De
Hendrik Wielinga. 40 J.. arbeider te Slakdie met reeds vervelend wordende regel- oorlogsmoeheid is bij het Britsche
volk
3
kum. mnd hechtenis: Roelof Witteveen. maat uitgenoodigd worden zich onvoor- ongetwijfeld het grootst, niet
omdat het
52 J.. ijscoventer te Leeuwarden 4 wk waardelijk over te geven Dat
oorlog
deze vol- van den
het meest te lijden heeft
gev straf en ’4OO boete: Johs. de Boer
ken, evenals wit. voor hun nationale
leven maar omdat het geen oorlogsdoel heeft
strijden, is blijkbaar in het geheel
21 j melkventer te Opeinde. f 150: Henniet dat de groote massa in geestdrift kan
drik Kiilstra 43 j.. melkventer te Drach- doorgedrongen tot hen. die inde vijandebrengen. Ook de sovjetunie kan
niet meer
lijke landen de politiek voeren. Zü
ten. ’125: Eize v. d. Sluis. 32 j.. melkwillekeurig lang wachten Ma w wanneer
verte
venter
Drachten. 150: Sander Klaver laten zich eenvoudig on hun vaji oud' be- de algemeene ontwikkeling
van dozen
32 j.. handelaar te Drachten ’250
proefde afpersingsmethoden, die
men orlog nog zin heeft, dan weidt Engeland

’

te

op

doch in het meerendeel
moet de extra-winst aan den

’

door ko.

Bennen te Drachten

—

—

'

WINDHONDEN

—

groote

voorkeur voor deze beleggingen
aan den dag hadden gelegd, nu hun geld
althans ten deele weer wenschten
maken. De populaire spoorwegdrieën
daalden ze'fs beneden pari en in sommige
pandbrieven kwamen omzetten van eenige
tonnen tot stand. Daarentegen bleven de
3 li pet. oorlogsleeningen vrijwel op peil
ofschoon men toch ook hier op een
van 1001, zoo t- zeggen kon krijgen koers
wat
men hebben wilde. Welke de oerzaak van
deze«kentering is. valt moeilijk te beoordeelen Men weet. dat er op de geldmarkt
al veel-eerder een zekere terughoudendheid was ontstaan, in veaband waarmede
reeds de opmerking was gemaak». dat het
eenigszins verwonderlijk mocht heeten
waarom er van een dergelijke terughouding op de obligatiemarkt niets te
bemer"'l. indien het waar zou zijn
de
terughoudendheid, althans drang dat
naar
grootere liquiditeit verband hield met
politieke oorzaken, zooals invasiegeruchten e. d.
Merkwaardig was het eveneens dat er
ng ook wat meer aanbod kwam in
diverse soorten aandeelen. Scheeovaartwaarden en rubberaandeelen werden «oms
vrü regelmatig genoteerd: bij industrieel?
aandeelen kon
hetzelfde veischijrsel
worden waargenomen. Aandeelescheepswerven, zooals Wilton
Fiienoord
Nederlandsche Scheepsbouw. De Schelde
en Verschure waren aangeboden, evenals
Stork Spanjrard. Vereenigde Chemische
Tieleman ie Dros. Van Gelders Papier
Internationale Viscose. Lijemof. Hollandsche Draad- en Kabel De Muinck Keizer
enz., wel niet bij pro-.te posten, maar dan
toch zoo regelmatig, dat het verschijnsel
de aandacht trok.
,Men kon ter beurze weer illerlel bespiegelingen
hooren over de vraag, hoe
het zou gaan als de oorlog afjcloooen tl
Op het oogenblik wordt p'ke n»iging tot
dalen op de aandeelenmarkt weliswaar in
de kiem gesmoord door de groote geld-

Pe^y^rn^aag

zijn dan op
het oogenblik het geval is maar ten deele
zullen zij daarmede ook overeenkomst
vertoonen. Een maatstaf bieden in dezen
de bedrijven, die thans ten volle voor de
oorlogseconomie zijn ingeschakeld
iswaar verdienen zulke bedrijven veel
geld
een heeft van de exploitatiewinst ruim 7 ton aan het personeelfonds kunnen afdragen en daarna nog
een onveranderd dividend van 6 pet. kun-

i1

nemen

doofk.o-

worden voortgezet
Zij zullen ten deele anders

het

waar te

'

worden, wanneer de oorlog afgeloopen is en het zakeneven moet worden

DAMMEN
Jubileum-tournooi „Gezellig Samenzijn"
In de 3e ronde weru-^
Eeregroep.

te spelen
sfaan
Door scherp op aanval "ken.
hij er nog iet. van
probeerde
£
Schambach
te

restende
U
v'^Koof
einS
opgeven.
'«
hü mc^st spoedig
meeren tou
doch

een
Bandstra speelden
onregelmatig
Stenekes begongretig
op in
spelen waar Bandstra
spoekampioen
kreeg:
De Friesehe doch Stenekes. die het
d ■
toepas
ongreTelma7ige spel bij voorkeur
wist erger
en hierin volkomen thuis is. op
een geToen
deed om
geven moment nog een-poging
te halen
te trachten de volle winst binnenaverechtnam. had dit bijna een echter te
en
n
sche uitwerking. Er stonde
nog te winnen en
weinig stukken op om.
Stenekes en

goede nartij

fe■Tn?

oositfevoordeel.

fe voorkomen.

Bandstra,

risico

'

een hangpartü
wegens
uitgespeeld
niet
moet
Wierstra staat een schijf voor en
,
winnen.
De verdere uitslagen luiden:
Hoofdklasse: S. v. d. Kooi-G. Tilstra
v. d. Bos o—2 _*..*"
0-=2. Nicolai—P.
Arnold—K. Wijma 2—o. K. Poortinga—
v d Kooi o—2. G. Tilstra-J. Posthumus
2_o'. G. Faber^T. v. d. Meulen 2—o
Eerste klasse A: F. de Boer—G. Kooistra
2—o M Nicolai—A. Wijbenga o—2
Eerste klasse B: J. v. d Goot—Tj.
Brouwer 2—o. J. v. d. Stouwe—Ni
Jousma I—l M. Jousma—Jv. d. Wal
I—l A Hollander—H v. Gelderen 2—o.
A: M. Dijkstra—R
Tweede klas-e
d Wal
Veenstra 2—o L. Lamsma—L. v.o—2,
M.
o—2. K. v. d. Hom—K. Rinsma
v. Gelderen—L. Lamsma 2—o.
Tweede krasse B: W. v. d. Wal—J.
Boersma 2—o. C. Poorte—J. P. v. d.
Meulen o—2. H. Kamminga—J. Visser
2_o G Stheeman—J. v. Hattum 2—o.
D. Dorenbosch—W.
Derde
klasse:
Stelostra 2—o. A. Oost—A. Wagenaar 2—o.
,T Otter—F. Veldman I—l.

ziekte^

en is nog

~

.

GEVONDEN VOORWERPEN
Beurs; zwarte lakriem: zakmesje; zilv.
armband m. steenen. zwart linker schoentje; vulpen Imperial"- zwart lederen actetasch: bankbiljet: bos sleutels; groot bedrag aan bankbiljetten: dop Parkervulpen;
levensmiddelenkaart: sjaaltje: bijtring en
rinkelbel: gouden broche; twee zilverbonnen en 2 bonnen: autoband m. wiel van
vrachtauto: 3 zilverbons: bril; geel lederen
dameshandschoen: verchroomd damespolshorloge; armband m. zilv. knopjes: driehoek; blauw kindersokie: 1 pr. glacé handschoenen; bruine parapluie: 1 pr. wollen
heerenwanten; montuur van een bril:
bruine glacé handschoen; koeken in doos;
zwembroekje: handkar; bruine glacé handschoen: blauwe" dames glacé handschoen:
?roen woll. want: vulpen merk „Blackbird" en vulpotlood: actetasch. inh. geldsbedrag en schoenen- en bandenbonnen: 1
pr. eymnastiekschoenen: monocleglas met
gouden rand: sportpakje.

De

propaganda-actie der N.S.B
Propaganda-actie

in Het fcn*
Over
van den Insp Hoofd,?}
onder leiding
Pers en Prop., den heer P. de Kant, sc ;;
w
men o. a.: gezegde,
dat.
is
een
doelend
Er
od kons land. spreekt
paalde streken vanmet
v=ao
die
kranten
wereld,
\
een
zit dip'Cbt*
geplakt.
,
, kregen
wij ongeveer
Zoon indruk
wij met onze propagandastoottro ep a ffi
leiding van den inspecteur Hoofd-,/
den heer P. de
Pers en Propaganda,
Friesland
van
Noorden
het
intrekken
wij willen zeggen, dat men 'rl,
Niet dat
zijn
achterlijk
zou
het vili
bepaald
zou men gevoegl^ „!?
St Annaparochie
een Haagsche buitenwijk kunnen
,:>ro-)a ,:.
doch voor de Nat.-Soc.
blijven.
te
doof
men
Tcch
scheen
hier op Dinsdagmorgen. 23 Bloeim aVr,ji
op de jaarlijksche „lammetjesmarkr ,
St Annaparochie een geluidswagen „te
Y*n
opgesteld.
de' N.S.B,inwoners
van
dit
vredige
a,-..
Vele
bekend staan
in het Noorden, die
hun „spiker-hirde fc^jt
bezit van
de
hadden eendrachtig besloten
ordelingen, wier snoode plan reed,
schijn van kans te g
kend was. geen
ttï*
blijven staan, alhoejj
zou
mensch
Geen
dit eenige moeilijkheden voor net -««£
zou opleveren, aangezien het verhandeV
der schapen nu eenmaal niet giin 2.
kan geschieden en de sterke luidsprek.'
de geheele markt bestreken.
Enkele dorps-notabelen waren rHi
voortijds op de plaats des onheus aanwezi,
en waren blijkbaar bereid aan de situatie
het hoofd te bieden.
Wij probeerden nog vooraf een aantal
aan den man te brengen, doch
brochures verleidelijke
roep: „dit is gratis"
zelfs onze
kon slechts enkelen er toe bewegen
schichtig zoon boekje aan te nemen en'
het direct in den binnenzak te bergen
Toen betrad kam. Hendriks, met éen
naar het ons scheen, ware doodsverachting'
het primitieve podium en plaatste zich
voor den microfoon. En het wonder, dat
eigenlijk heelemaal niet zoon wonder was
geschiedde: men liep niet door en men
probeerde niet net te doen alsof er
niets aan de hand was.
Men kan het voor propaganda houden
doch de waarheid is. dat de geheele markt
één vergadering werd van aandachtig
luisterende volksgenooten.
Kam. Hendriks sprak: in het begin voorzichtig, zoekend naar het Juiste woord
doch allengs beduidde een knik, een kort
gebaar uit het publiek, dat zijn uit het hart
deze eenvoudige
p;esproken woorden
menschen boeide. Het onontbeer'.ijke contact tussehen spreker en hoorders was tot
stand gekomen en men luisterde, met

-
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houd?!
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no-Ta-
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Kwam misschien in de harten van de
oudere St. Armasters weer de herinnering
boven aan den man. die eens in hun
midden had gestaan en die ook eens met
zijn bezielende woorden de Friezen in het
Noorden tot nieuwe gedachten had geroepen?
Had de groote Nederlander
Domela Nieuwenhuis niet zijn eerste vergadering te St. Annaparochie gehouden en
was ook toen de tegenkanting niet veranderd in een gemeende instemming?
Toen kam. Hendriks uitgesproken was,
maakten we van de ons gunstige atmosfeer
gebruik om een aantal Vova's en brochures
te verkoopen en te verspreiden, hetgeen
ditmaal vlot ging.
Maar waarom, Bildtkers, kijken jullie'
eerst om je heen, als je een krant wor :
aangeboden? Waarom beslissen jullie, als
vrije Friezen, niet zelf of je een
brochure wilt aannemen? Dit is toch ccije
kwestie, die persoonlijk is en waar
domsgenooten niets mee te maken hebben?
Wij hebben met hen gesproken Haarna,

i i openwas gebroken. TTit die
gesprekken kwamen verschillende vra^Tv
naar voren, die door kam. Hendriks werden verzameld en ten slotte voor de microfoon beantwoord.
Toen kam. Hendriks geëindigd was, kon
lnlichtirgi-n zijn te verkrijgen aan het
de eigenlijke markt beginnen, zóó
eerst
Maandags.
Woensoolitiebureau alhier:
dags en Vrijdags 'usschen 11 en 12 uur was er geluisterd.
De sombere voorspellingen, die de
Schriftelijke verzoeken moeten zijn voorNiet
inwoners
ons eerst gedaan hadden, zijn
antwoord.
zien van postzegel voor
nif,
het Bildt heeft met aanuitgekomen:
per telefoon
dacli* kennis genomen van de voorwaar27
Leeuwarden.
Mei 1944.
dfl, die ook voor haar inwoners gelden
om te komen tot wederopstanding: het
n: t.-rpalisme en het socialisme.
Bioscopen

tijdens het colporteeren, eerlijk
hartig:

het

ijs

Bouritius

CINEMA PALACE
Puck speelt comedie.
eerst, om haar
speelt
comedie
Puck
positie te verschafman een behoorlijke huwelijk
te redden,
fen, dan, om haar
haar man.
zijsprongetje
door
van
een
dat
dreigt te stranden. Ze speelt haar kleine
een kostelijke manier;
comedies op
trouwens, als ze dat ook niet deed, zou
haar eigenlijke naam geen Jenny Jugo
zijn. Waarmee maar gezegd wil zijn, dat
de comedies, door Puck in elkaar gezet,

Veemarkt te Leeuwarden ep 26 Mei
Aanvoer: 40 enter- en 7 twenterstieren,
95 vette koeien 134 melk- en kalfkoeien,
6 graskalveren, 356 nuchtere kalveren,

die door
Viktor Staal vlot en pikant wordt gespeeld. Een rolprent als deze is een verademing te midden van het vele,
dat
eigenlijk beneden de maat blijft.
D. P. van Wigeheren.

de Leeuwarder veemarkt was de
aanvoer van rundvee minder, schapen en
lammeren waren echter ruim aangevoerd.
Op de afdeeling biggen was de aanvoer
redelijk goed de handel echter matig vanwege het geringe aantal aankoopvergun-

—

te

allereeestigste film vormen,
Jenny Jugo. Willy Fritsch en

zamen een

MARKTBERICHTEN

691 vette, en weideschapen, 828 lammeren,
19 vette varkens, 228 biggen. Totaal 2419

dieren.

Overzicht

"

Op

ningen.

Ook op de schapenmarkt verliep de handel eveneens kalm.
Door de N.V.C, werden heden overUITGEBRAND
Dinsdagnacht is te Bergen op Zoom genomen de aangevoerde kalveren en
schapen en ongeveer 100
brand ontstaan in de groote wagenloods varkens; enkele
De overige runderen werden
van den heer L. Janvier, kermisexploitant, runderen.
aan de Moerstraatschebaan. De brand is aangeboden op de taxatiemarkt.
vermoedelijk ontstaan, doordat de resten
KAAS. Goudsche 20+ ’0.87. id. 40-1van den leeggehaalden generator zijn -’1.12. Edammer 20+ ’0.87, id 40+ 1.12.
blijven smeulen, tengevolge waarvan een Broodkaas 40+ 1.12. Leidsche 20+ 102.
deur vlam vatte.
Toen.de brandweer arriveerde, stond de
loods reeds in lichter laaie. Deze brandde
CORRESPONDENTIE
geheel uit. In het gebouw bevonden zich
twee dieselmotoren, twee orgels, eenige
Het groentenprobleem.
F. A. te L.
wagens en veel kermisqaateriaal.
Alles breekt een lans voor het afhaalsysteem,
bij
werd een prooi der vlammen
den kweeker,
waardoor z. I
De schade bedraagt ongeveer ’6O 000. beide partijen
d.
w.
z. kweeker
Zij wordt door verzekering gedekt.
Schrijver
en afnemer gebaat zijn
neemt aan, dat men van distributiezijde
alles deed om de eerlijke verdeeling te
door politieke noodzaak tot een militair bevorderen. Maar, zoo schrijft *i
avontuur gedwongen, waarin het met het geeft dat, als niet allen medewerken. »?'
grootst denkbare risico zijn nationale blijft er voor den consument over s's
bes '
leven op het spel moet zetten. Zijn leiding groentenhandelaar eerst
zijn
zal er- zich duidelijk van bewust zün dat vriendjes bedient en die het mooiste?
zijn bondgenooten het niet eens al te zeer beste ontvangen. Ik zou niet g"ar!?e,
aren
betreuren zouden, wanneer het daarbij zün
len beweren, dat alle groentenandeiar=
J
leven verloor.
ik
zich hieraan schuldig maken, m»»r *
Engeland loopt meer en meer gevaar niet graag hun den kost geven, die dit. «
tussehen vijanden en bondgenooten ver- doen. Echter ook bij de kweekers Kom
bloem
pletterd te worden. Thans
A. voor, dat één -"rie
reeds is het ge- het volgens
nog gee'
.ontvangt
h
kooien
en
Wat
de
ander
zienswijze
betreft voor
Zi(£Z°ÏV?\
het bolsjewisme
en wat macht betreft kleintje kan krijgen. Om knoe'.crijen1US'
voor het Amerikanisme te bukken.
beperken, zou schrijver een zwarte
Het is van
overtreders willen aanleggen en-„ t
Engeland
g de besliss'ng langs
namen
met dikke letters in deze courani
geden
m,kLr ? weg te
makkelijken
bereiken. Dezs pogin- willen bekend maken.
tot "-^lukken gedoemd.
ZUli eChtCr
Engeland
moet vechten en wel onder
ie voor 2Ün
Tg3,
Men m°ge de zaak keeren
min* z-Vnv,En«eland
geval
aaan Hen
den kant van den staat in .elk
verliezer en heeft
" ook
aat
verdiend. Deze oorlog is het werk
van Engeland en ziin joden. Aan
Engeland
en aan hen zal ook de historische wraak
beginnen.
LOODS MET KERMIS-MATERIAAL

’’

’

—

°

twJ^^' -131
Fr?«i
zoog nstdl/ hedeV

steedS

dansen zie?

De geschiedenis gehoorzaamt aan eigen
wetten. Wat niet duurzaam is, heeft voor
haar ook geen reden van bestaan. Het
komt er dus op aan voor haar stand te
nouden. Dat is de groote taak waarvoor
wij Duitschers in de komende weken en
maanden gesteld zijn. Wij houden ons
verre van pochende grootspraak bij de
beoordeel ing van de komende beslissing.
Wij achten ons volk sterk genoeg om deze
in haar volle scherpte in te zien en daaraan mee *e werken. Wij gaan haar tegemoet als een Godsgericht. Wij zullen voor
ons leven strijden en ook winnen.

Da
eerstegroente, welke in den
Noord Ooitpolder Ii varbouwd. n,L
aplnazie, wordt thana gaoogrt

CNF/r. Bulten/Pax m

OFFICIËELE

.

MEDEDEELINGEN

It keatsen yn

Jêededeelingen Plaatselijke
Distributiedienst
SINAASAPPEL-DISTRIBUTIE

Keningen fen nou en eartiids

verdeelkantoor voor Gro.<t bekend,
dat de volgende
en
-:voorraad,
voor de kind-ren van 4—u Jaar:
j
Alfrtnk. W Beintema, D. Boomsma, 8.
Boor.stra. S Bouer. R. Braaksma, M. Braak"sroa S. Braaksma. S. Brouwer. Wijnhornsterstraat B. v. d Brug, N Bulthuis. P. Dirk
rt J. Dokter. S. Dokter. J. Dorenbosch
Duizendstraal, A. v. Dijk,
Douma Sc Bj'. R. Dijkstra,
J M. Dijkstra. S.
j v. Dijk. J- H.
nukstra J Ep<wia. T. Epema, Coöp. Excelsior.
M. Ferwerda. W.
A. Fahner. W
3. Gardenier. J.
rokkema, W » d.
Groen, C. Gro,, M de Haan. A. v. d. Haring.
Haring.
H. v. d. Haring, 3. J. v. d.
K v d.
Haring, W. Haijma. C. Hoekema, H Hoitinga,
Huizinga.
S
Fa. Tj. W. Huizinga,
S Hoogterp,
p. Huizinga, T. Hukema, R. de Jong. P.
Keuning.
Keverkamp,
G.
Th.
Kamma,
d. KoolJ. C. Kramer. H. Kramer.
g v
v.
d.
Kuipers.
H.
t' Kramer. R.
Th. v. d. Leij, E. v. d. Meer,
laan
Meulen,
d.
\V Mendel. A. v. d. Meulen. J. v.
X v d. Meulen, M. v. d. Meulen, D. MuntenNauta,
rtam J- Muntendpm. S. Muntendam. B.
i. v d. Net, H N'oordbruis, G. Oppenhuiaen.
Ritman,
T Ozinga. R. Paling, J. Poelsma, A.
Schaaf. A. Schuiti' de Ruiter. Wed. v. d. w
Teems,
Visser,
JSlot
S. Vogt, C. Vossenberg. V. P. N..
,"n Vries, H. v d. Wal, M. de Wal. W. v. d.
A.
B Weistra, D. Weistra, Joh. Weistra,van
wierda H. Wierda, K. A. Wierda. LI.
Wij
ma,
u/
TJ. Wiersma, P. Woudstra, K.
«. IJlst. B. v. Zwol, E. v. Zwol, I. Zijlstra,
He

Sf

keatsen, dêrom dit kear eslibben fen Arme v. d. Ploeg üt F.
alde doarp. det namme hat yn de keatierswrald, en it plak dêr't 'jonge keatsers
wenje dy't op 'e nij in bilofte ynhalde for
de tak
Mei hjarren keatsër«loopbaen
langer wêze as dy fen v. d. Ploeg, mar
siz ik ek: meije hja sa spe:
it fjild wêze as earen v. d Ploeg
de jonges keatst er noch net safolle, mar
hy is noch mar 13 jier ald. den gie:
Easterhttens ta. rinnende fense'
lottet by Rinze Werkhoven, dv't tige blütf
Is mei san. maet en hja winne de premy.
De pms U for jonge Jan. Mei twa goune
yn e büse giet er wer op hüs yn altyd
noch rinnende Sa wirdt er al keatsende
.en wrottende Slder. Ja. Ek foaral det léste
net to forjitten. Hwent al hiel jong waerd
dizze keatser de beage om de skouders
lein En as er den 18 jier ald is. giet er
mei de broerren Pekel nei .de Bond" vn
Easterhttens. En dêr lit er dy de
det er slaen kin. Hja moasten it om priis
en premy forlieze tsjin Wytmarsum. om't
hjar opslach to koart wier. Mar I
It wier yn ien wird ..fenomenaal" DVt
hjir in wird for wit yn 't Frv-k. det mv
'like folie seit. dy stjürt it mv mar ocr de
"ar! Foaryn. dêr wier svn plak en
et er fen him óf Den efkes letter
wirdt er yn 'c Ryp ütnoege ep lottet by
Hylke Rollingswier en Anne Zwaagstra.
In seldsum moqi partür. det om de premy
keatse moat tsjin Tsjeard Wiebrens en
svn maten. Hja moatte it forlieze, mar
slach op slach geane Tsjeard Wiebrens syn
ballen fier ocr alles hinne En dochs noch
forlieze. scil jim sizze? Ja! Hwent as it
5 earsten gelyk wirden ts. forknoffelje de
beide maten de boel. Mar ik wit it noch
sa klear. der wier mar ien rop: de lytse
v. d Ploeg üt Rie. det ts 'm Det is de
man dy'*, üs hwet sjen lit Dy kin der ocr
hinne. de diveker. hwet kin dy slaen!
Vn Snits v.-a°rd yn dy jierren in ..Internationale" hS'den en yn 1911 hienen de
woun. Alle 4 Fryske partüren der óf yn de earste omloop. Det
'f line en yn 1913 wa«»rd der tige op
tasjoen. hwa't nei Snits ta scoenen om de
eire fen Fryslan wer omheech to heljen
Rolline-wier. Zwaae«tra en v. d Ploeg
harden dêr by. As v. d Ploeg dêroan

Fryslân

;

v.d. PLOEG

ANNE

Dykstra
üt ~De Prins to
Frjentsjer hie my
op in joun in bosk
Frjeon

alde kranten en
meitiidskriften
jown.
Hy
sei:
„Sneup dêr mar
ris hwet yn om,
mannich
keatser
fen foarhinne scil
jo

dêryn

Miskien
komme.
det jo dêr stoffe
yn fine om oer

.

hjarren

skriuwen:"

to

En

(Femyljefoto)

sadwaende sjuch
jy'. Det wier de
oanlieding det ik op in middei nei Rie ta
ried, de wyn yn it Noarden. mar folop
sinne. It wier sikerwier in nocht troch üs
moaije lansdouwe to riden. Oeral om yen
maker
slotf
hinne stie it koalsied
to bloeijen en de
vYwerioon.
swietrook loek oer it lan.
ió-al
Sa kaem ik den yn it jounsskoft fen de
dei tolanne yn it hüs fen Arme v. d
eren'
Ploeg, in man fen 50 jier êld en immen
hwaens namme ik tomiette kaem yn de
alde kranten fen Dykstra. Nou wit ik
moai fêst. det der ünder-myn lezers wol
GROENTEN-DISTRIBUTIE
güds binne dy't sizze scille: mar lytse
voor Groenten Y.
Het Plaatselijk Verdeelkantoor
d. Ploeg wier dochs gjin keningbekend,
dat de handelaren
maakt
én Fruit
58. uitgezonderd no. keatser? En den wol ik soks foartdaliks
met de nummers II tmeen
tajaen en v. d Ploeg scil de earste wêze
restant sla.
5» bevoorraad zijn met
75, uitgezonderd de om det to sizzen. mar der efteroan komt
verder de nummersen5974,tm
voor de helft bevoornummers 63. 65, 71
den fen my it sizzen. det der mar selden
raad met krop Ma.
ien west hat. dy't sa moai ünder de ballen
en dy't sa fier slaen koe It wier in
Leeuwarden skikte
jonge keatser. dêr't it Side doarp Rie
great op wier. immen dy't biloften ynhold
Wijziging zitdag te Stiens en Jelsum
for de takomst Mar efkes hat er op it
op
In verband met Pinkster-Maandag wordt
mar mei care. det siz ik jim.
Donderdag 1 Juni zitting gehouden te Jelsum mêd stien.
sjen
van 11-^l2 uur en te Stiens van 14.30—16.30 uur. En om yn to litten, det it faeks hiel oars
In het vervolg wordt echter weer op Maandag üt komt
it libben as det men tinkt. Ek
gehouden.

w-

Distributiedienst

xitting

Distributie van rUwtelbanden
aanvragen zijn thans afgeIngediende
Alle
werkt. Zij. die geen toewijzing ontvingen,
kunnen hun aanvraag als afgewezen beschouwen. Uitreiking- nieuwe formulieren voor
Inwoners van Leeuwarden, Huizum, Goutum
en Hempens vindt plaats in de benedenzaal
van de Beurs 'box 16), van 9—l2Vi en van
14—17 uur op «0 en 31 Mei a.s.
Inlevering der formulieren In de Beurs op
den datum, welke op het formulier staat
vermeld.
Voor de dorpen 11 de uitreiking der formulieren op de zltdagen. n.1.:
te Wljtgaard op Dijisdag CO Mei van 14.30—15 30
uur; Inleveren op Dinsdag 6 Juni a.s.;
te Wirdum op Dinsdag 30 Mei van 16—17 uur;
Inleveren op Dinsdag 6 Juni a.s.;
te Lekkum op Woensdag 31 Mei van 14.30—13.30
uur; inleveren op Woensdag 7 Juni a.s.:
te Jelsum op Donderdag 1 Juni van 11—11 uur;
Inleveren op Midndag 5 Juni a.i.;
te Stiens op Donderdag 1 Juni van 14 30—16 30
uur; Inleveren op Maandag 5 Juni a.s.
ZIJ, die een zelfstandig bdienen aan te vragen op een b
Per poat ontvanten, In de bus, geworpen, of
te laat Ingediende formulieren, worden niet
In behandeling genomen. BU de inlevering der
formulieren moet de eerste Distributiestamkaart worden overgelegd.

werom tinV.
er to glimkjen.
I
..Seldsume dei", seit er. ~En h*et fordraeid aerdige keardels dy Belgen, sa
rejael yn alles As ik in '-»1 boppe sloech.
en ik sloech se einen fier, den kamen se
alle trije fen 'e stuit óf yn 'e krite
fleanen en hja joegen my de hi\n. Forskate kearen kamen se by my fleanen,
ik wier 100 persint." It oantinken
oan dizze dei scil dizze keatser by bliuwe,
him en ek de oaren, dy't yn it fjild
en.
Letter giet v. d. Ploeg yn Snits nei „de
Bond" ta mei syn maten. De beste partüren slane hja der óf en yn 't lêstoan
moatte se tsjin „Harns". „Dat kanst niet
houwe, seun". seit Ids fen Harr
Harns'krige mar trije earsten. Om de
premv forlieze se it tsjin „Snits". P.
sloech alles en alles wei dy deis. Op de
P C komt v. d. Ploeg üt mei Ids fen
Wommels en as lieder Meindert Helfrich
-nsert. Och. ik wit it as de dei fen
-wet In moai partür: dy beide jonge
rs mei him. dy't ienkear ien fen üs
alderbêste keatsers wier. Tsjin de prliswinners forlieze hja it: 4—5, 6—6, mar it
forjitten.
binne dagen om nea wer to Ploeg,
en
..Mei dizze keatser". seit v d.
hy bidoelt Meindert Helfrich. ..hie ik
graech altyd keatse wollen De learing fen
dy dei scil ik nea forjitte."
Mar in jier ef trije hat v. d Ploeg yn
it keatsfjild stien. mar altyd op 'e nij
liet er sjen, det er ien fen de alderbêste

30 jier letter helle
ütslagfi
i
de dokter yn syn earm in saneamd müske.
it net
Sünder mis ien fen de redenen, det
len fen de redenen,
mear slaen woe.
hwent de oare scil wêze, det v d Ploeg
altyd swier arbeide hat. Langer al as
de pol32 jier stiet er yn de sleatten fen
ders dêr omhinne to slatten. Altyd mar
goaije mei modder en drek.... mar lokkich-net nei in oar'
V. d Ploeg ik bin der fen oertsjüge. det
mannige frjeon fen it keatsersfjild der
bliid mei wêze scil det er jou namme noch

.

ris tomiette kaem yn de krante En meije
jou tinzen dêr yn de polder noch faek
tobek gean nei de tiid dot jo jong wieren
en keatse koene Nei dy tiid. dot it libben
fol biloften wier.

Kerk en School, Benoemingen
De

voor

verduisteringstijd

de komer.de weke'.i;ksche !
:de als volgt vastgesteld:
j
van 28 Mei—3 Juni v. 21.45—5 30 uur
Mei:
Zon op 5 27, onder 21.48 :
onder 208, op 11.14 ;
;
5 26. onder 2149.
op
'. 29 Mei- Zon
Maan onder 2.37. op 12.18;
;
ï E. K. 2
6 JunL
:
■
Ma

!is

:
|

voor

"

!28

-.

WAT DE OMROEP BRENGT

standplaats

"] G E.
cand.

,

KerkelijV

bediening ln de Ned.
Herv. Kerk
F. Keuring te Donkerbroek,
voor-

K. J.

nee:
Ds.

1300

Rijke

.

*"r^

Tem?

-

’ ’ ’

*

'

-
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C/Ufo**

Nanne neemt een

—

’

AlkmaarT

te„ S?harnegoutum. De ovPr6di
werd 10 Dec. 1886 te Pietersbierurr.
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zullen de verliezen echter wel meevallen.
Havdn. 16.36 ..MozartSommige
heneaen Kamermuziek van
voorwerpen
gaan
20.15 InstrumentenDE PRIJSBEHEERSCHING TREEDT OP
inkoopsprijs de deur uit. leze wordt voor Beethoven-concert.
21 Ou Artisten van Zweedschen
acmbatiek.
andere ongeveer bedongen en een enkel
..In beslag genomen op last der
de zaak nu in orde zijn. De voorwerpen zal er In waarde iets boven ';ggen. Over bodem.
Prijsbeheersching". Een groot plakworden voorzien van prijskaat tjes. ver- het geheel zal de winkelier er ?ijn geld
laf 30 Mei. Hilversum I. golfl. 414.4
kaat met koeien van letters erop. dat
meldende den ouden en den nieuwen prijs, echter wel ongeveer uithalen. Hij '.eeft nu
13 Viool en piano. 13.30 Op het witte
in de Oekraïne.
op de ramen komt een plakkaat: Verlaagde
dwars over de winkelruiten is geplakt,
echter het voordeel, dat hij niet met cc.i pad 14 00 Ontmoetingen
stelt de voorbijgangers op de hoogte
16.00
Orkestwerken
prijzen op last van de prijsbeheersching. te duren voorraad blijft zitten
15
30
Voor
de
zieken.
een gevan het lot van den voorraad van een
en dan kan de verkoop beginvaar, dat verbonden was aan een optreden van Sibelius. 18.05 Scala-ork. te Milaan.
galanteriewinkel.
Niet alle zaken zijn bij de eerste con- tegen den fabrikant.
19 15 Bonte verscheidenheid.
„Nou. nou. dat seit nochal ut een en
trole onder handen genomen. Hier ter
Hilversum II 17.00 Sonates voor cello
Optrechter zoo langzamerhand
ander", mompelt een oude man, die
stede hadden achttien het voorrecht van noodzakelijk. De prijzen stegen nog maar en piano. 19 20 Orkestcomposities van Berhet opschrift leest Hij schudt zijn
een bezoek
twaalf ervan zijn van een
k niet meer in eenige lioz. 20.45 Opera-concert.
plakka
hoofd en.loopt door, onderwijl zich afn. De anderen hadden zich verhouding tot de gebruikswaarde
Woensdag 31 Mei. Hilversum I, golfl.
om
vragend, wat de winkelier wel mag
al aangepast aan de
en. Het van de materiaalwaarde maar
11.30
4114 m. 900 Operettefragmenten.
Ledental
is echter de bedoeling, dat alle zaken in te zwijgen. Enkele voorbeelden mogen
hebben uitgehaald, dat tot zulken en
Clarinet en piano. 12.15 Nederlandsch pronet
drastischen maatregel werd overgegaan
ranrhe. die Leeuwarden heeft, hun verschil duidelijk maken. Van een kroon- gramma. 13.45 Voor de jeugd. 14.00 KerkWat er precies aan de ham!
n aan. een herziening onderwerpen. lamp was de verkoopsprijs
155. de ge- orgelconcert. 14 30 Zang en piano. 15.15
nij de tweede controle, over eenige
on» dezer dagen door den commanwerd vastgesteld op 98. van Halfweg. 17.00 Voor jonge,menschen. 19 15
bruikswaarde
dagen komen alle winkels aan de een andere bedroegen deze getallen resp. Omroep Symphonie Orkes"t en Alb. Dankdant van den opsporingsdienst verbeurt, en wee dan dengene, die niet aan
teld.
255 en 95. Voor boeksteunen weren ze
er, piano 19 45 Per trein door de taal.
hen voldoet. Die krijgt een procesb.v.
en ’5.25. voor een tafellamp 20.15 Omroep Symphonie Orkest. 21.00
Een landelijke actie verbaal:
1.2.25
en nu ’22.75 en ’13.50. voor een 'canlelaar
zi.in voorraad wordt
et ionge hart.
’5
Enkele weken geleden is de Prijs- echt!
in beslag genomen en wegK'
Hilversum 11. 1920 Fragmenten uit
en ’2. voor een wandlamp ’l5 en ’7.50.
beheersching een krachtige actie begonWaarom deze methode? voor een andere tafellamp resp ’B2 en komische opera's. 21.15 Klassieke kwarnen tegen dc zg. luxe artikelen, die
1 42, Niet altijd waren de verschillen tetten.
rijst,
momenteel in groote hoeveelheden in den De vraag
waarom men deze methode trouwens
Donderdag 1 Juni
zoo ontzettend
Hilversum I. golfl.
man gemidDistributiedienst Dantumadeel.
handel worden gebracht. Daaronder is n.l. heeft verkozen boven die. waarbij de deld
was er toch tussehen beide bedragen 4144 m. 1100 Boeken van inzicht. 11.13
eigenlijk volkomen waarde- maker van al dat moois op de vingers
heel
veel.
dat
marge van 30 pet.
Bijzondere Arbeid
Zang piano en fagot.
14.00 Oud-vaderDesniettemin worden deze voorwordt getikt. Tenslotte hebben die toch in wel een
landsche fnlkloristen IX. 15 00 Viool en
.ondergaan
naamlijsten
btjberekend,
De
winkeliers
gewerpen
grof
geld
prijzen
ingevulde
verkocht;
met
Inkt
voor
de
e
over
het
tegen
Da
verhooge
zonderen arbeid voor de 7de periode dienen vaardigers huldigen blijkbaar dei
15.30 En hier is de koffergramo.Aan het piano.
rdt de wiilkelier de dupe en niet heel deze actie vrij gelaten.
'te worden ln^leverd in de week van 29 Mei regel, dat een ding waard is. wat een gek de fabrikant. Het zijn vragen die bij de eind van den oorlog zouden we aan veel foon.
17.00 Theo Uden Masman. 1805
tra 2 Juni W44
van deze dingen waarschijnlijk toch een Duitsche opérafragmenten. 19.15 Nedergeeft En inderdaad wordt deze slachtoffers zuildie ook bij strop
D« toeslagkaarten worden uitgereikt In de rommel
grif
verkocht.
smaak
hebben gehad " zei er een, dien we landsche liederen. Ca. 19.30 Concertgevrij
opkvvamert
het
kantoor.
De
van
en
die
we
hebben
ons
dus
daaropvolgende week aan
20.00 Een fotocentrale voor
de massa is niet erg ontwikkeld; ook in steld.
bezochten. ..De prijzen, die er nu voor gebouwork
De werkgever dient de naamlijst voor het geheele personeel In een keer In te leveren ew
tijd wil men nog wel eens een
simpel: „Practisohe zijn vastgesteld, zijn werkelijk niet gek; muziekmanuseriDten. 20.15 Het Concertantwoord
was
de toeslagkaarten aan het kantoor In ont21 00 Het
was op eenen
cadeautje geven, en zoo koopt men artike- bezwaren
Meermalen is al gebleken, óat ze zijn wel even een tegenvaller, maar gebouwork
vangst te nem»n.
len, die veel te duur en altijd slecht zijn.
de maker niet te vinden is, omdat de be- over het geheel toch redelijker ''an de zomerschen dag. 17 00 Kamermuz. van
Hilversum 11.
Spreekuur Leider
oude. Het kon ook inderdaad neen kant
Op de prijzen van deze prullen heeft de treffende voorwerpen „zwart" worden geVoor eventueele klachten houdt, de Leider Prijsbeheersching het nu begrepen. Om die kocht. Bovendien: pakt men een fabrikant meer uit. Maar ja. wat doe je? We Beethoven en Eiahms. 19.30 Cabaret Cate drukken, is men begonnen, met aller- voor het eene artikel aan dan ..Viiicht" waren nog blij. dat we althans iets te ver- meleon 11. 20 00 Vnn ouder op ouder....
spreekuur op Donderdagen van 11—12 uur.
koopen hadden. We kochten du«. al leek 0f... van mond. tot mond. 20.30 Ned.
Verzoeken, die den laat.,ten tijd veelvuldig i lei galanteriezaken aan een onderzoek te hij in een ander en kan men weer opvoorkomen om aanvragen voor rijwielbanden, I onderwerpen Ploegen, bestaande uit twee nieuw beginnen.
de prijs ook vaak veel te hoog. Er is Volksklanken.
schoenen en textielproducten te bespoedigen, I
gaan
Vrijda? 1 Juni. Hilversum I. golfl. 414.4
Dus Is men bij de winkeliers begonnen. zelfs nog een kans. dat we allerlei "ingen,
worden In geen geval In behandeling genomen. 1 warendeskundigen en een politieman,
winkel, pikken er Op die wijze oefent men toch ook een die onverkoopbaar waren.
-'oor den m. 11.00 Vooi de kleuters. 11.30 MomentZIJ. die in de toekomst dergelijke vragen tot naar een willekeurigen
den Leider rich'en, worden direct afgewezen een aantal voorwerpen uit. gaan den verzekeren druk uit
de kleinhandelaar zal nieuwen prijs nog kwijt raken". Hetgeen opnamen uit oude steden. 13.45 Voor de
Verder wordt nog bekend gemaakt dat de koopprijs er van na en vergelijken dien niet ten tweeden male bereid zijn, hooge een andere kant is van deze 'ask.
vrouw. 15.30 Zang en piano. 18 10 ArnLeider noch aan zijn huis noch op straat lastig met de z.g. gebruikswaarde. Zit de, winkeprijzen te betalen voor dingen, waaraan hij
Het spreekt vanzelf, dat deze rctie zich hemsche Orkestvereeniging. 19.15 De filmgevallen wenscht te worden met vragen belier nu te hoog in den boom, dan kan zijn al eens een strop heeft gehaald. Voor het niet kant tegen het werkelijk goede band rolt.. 20.00 Van het een op het
treffende dlstributle-aangelegenheden.
waarvan trouwens de prijs c ,k ander.
Het bovenstaande Is eveneens van toepassing voorraad in beslag worden genomen. Er ontstaan van een ..zwarten" handel is men artikel
wordt bij deze prijzenvaststelling geen te bevoegder plaatse niet bevreesd, omdat meestal wel vast staat. Hier gaat het
Hilversum 11. 18.30 Weensche kleinten behoeve van de distributie-ambtenaren.
rekening gehouden met de factuurwaarde net hier geen levensbehoeften betreft
tege,n den rommel, de Kitsch. Hier "*ordt kunst. 19.20 Voor Operaliefhebbers. 20.45
■ke concerten.
of met materiaalprijzen: trouwens: ook de
Voor de bonafide fabrikanten is deze dus nuttig werk gedaan. Moge het resulDrinkwatervoorziening in geval prijs van 9 Mei '40 speelt in dit geval geen gang van zaken een waarschuwing. Velen taat conform d* verwachting zijn: daarZaterdag- 3 Juni. Hilversum I. golfl.
rol. Doorslaggevend is slechts, welke waar- hebben dan ook al een prijsvaststelling mede is een groot volksbelang gediend.
414.4 m. 900 Klassieke orkestwerkêrl.
van nood.
de het stuk voor den gebruiker kan heb- voor de door hen gevoerde artikelen aan1400 R'damsch Philharmonisch Orkest.
Wgn.
De Prijsbeheersching bedient
15.00 Bonte middag. 17.20 Aansluiting
De Burgemeester van Leeuwarden maakt be- ben. Dat die meestal aanzienlijk lager is gevraagd.
dan de verkoopsprijs, ligt voor de hand. hen op hun wenken. Voor goede voorwerkend, dat op Dinsdag 30 Mei a.a. van gemet....
cabaret „Femina" te Amsterdam.
meentewege een aanvang zal worden gemaakt Ze is echter nog hooger dan de prijs van pen wordt een prijscalculatie toegestaan,
19.15 Polka variatie.
19.30 De gemasaanvan
de
in
de
Gemeente
het
vullen
worden;
met
Mei 1940. Van de aldus getaxeerde voor- die rendabel geacht moet
de aan- Bij' luchtalarm tempert men de kachel, kerde <I). luisterspel. 20.00 Salonorkest.
wezige regenbakken met
werpen ontvangt de winkelier een lijstje, .vragers gaan er als regel mee aceoord
20.40 Heerenveensch Muziekcorps
ieder Is verplicht den In zijn bezit
geschatte verkoopprijzen bevat. Rommel kan men nu meteen weren, door sluit men alle kranen van gas- en
Hilversum
14.00 Zangallerlei
regenbak hiervoor beschikbaar te stellen. dat de
Deze zijn voor de betreffende voorwerpen er een zoodanigen prijs voor vast te stel- Waterleiding, behalve de hoofd- Voor de jeugd.11. 15.30 Orkestconcert. 15.00
Bewoners van perceelen, welke aan de water17.00
niet
meer
vervaardiging
leiding zijn aangesloten, mogen geen water de maximumprijs
len,
en verder is het
uit
dat de
Meisjeszangklasse van het Blindeninstilijstje een richtlijn, waarnaar de rest van kan en dus automatisch wordt gestaakt. kranen, let men goed op, of geen tuut te
uit de gevulde bakken betrekken.
Bussurn. 17.30 Cor de Groot
Zij, die niet over een aansluiting aan de den voorraad binnen enkele dagen moet
En de strop, die de winkelier heeft? Er verdacht geluid in het huis wordt piano. 18.00 Omroep Operette Orkest en
waterleiding beschikken, mogen uitsluitend worden omgeprijsd. Is de daarvoor
be- zal. zoo zei men ons. inderdaad wel eens gehoord en controleert men van tijd koor en solisten. 19.30 Het Pro-Artekwarten behoeve van hun eigen gezin water uit
stemde termijn afgeloopen. dan wordt op- worden verloren op den verkoop van in
hun bak gebruiken.
tet. 20.15 Boeken van inzicht. 21.00 Pianonieuw een controle ingesteld. Als regel zal
erlaagde artikelen. Over het f eheel tot tijd zijn woning.
concert no. 1 van Brahms.
De Burgemeester voornoemd, Schönhard

—

pred. te

Huizinga +Op 58-jarigen
leeftijd overleed ds C. M. Huizing*
G,
(

boren studeerde aan de Theol
HooceAan het programma voor de komende «chool te Kampen en deed op 10 Dcc
week is het volgende ontleend:
intrede te Hoogesmilde. Sinds 1923"
was
Zondig 28 Mei tien Pinksterdag) Hilverredikant van de kerk te Scharoeontwaken; goutum.
sum I. 414.4 SI. 10.00 Het groot
1100 Staf muziekcorps der Staatspolitie te
Kerkelijk hnwelijk. Te
Rotterdam; 12.15 Het Nederl. Kamerwat nog nimmer is voorgekomen
dezer
koor; 12.45 Als ik 't voor 't zeggen had; dagen een huwelijk kerkelijk
ingezege
13.00 Pianosonates van Beethoven XII; Het jonge paar
13.30 De schijnwerper; 14 00 Het Concert- Achlum en Tj H. Kooistra, van Warstiensgebouworkest, 15.00 Naar het U
voorganger ds. van Dijk, van
P
spel; 17.00 Hier is onze fiere Pinkbierurn. die sprak over 1 Cor. 13 :
sterblom;
18.15 Nederlandsche volks- predikatie en inzegening
richtte d
Dijk een persoorjijk woord tot
klanken. 19.30 La Bonème. opera van Puchet
Radiepaar en bood hef namens
cini. Van 22 15 af alleen .voor de
den kerCentrales. 22 15 Symphonisch gedicht van Warstiens een bijbel aan
..Mazepra van Liszt.
Benoemd tot tijd. onderwijzer aan de
Hilversum 11. 12.15 Vlotte melodieënBijz Lagere School te
Suameer de heer
14.30
Straussjeugd.
reeks 14.00 Voor de
B. Tamminga te Jellum.
walsen. 15.00 Melodieën uit een uitstalBenoemd tot districtsarchitect voor de
kast. 16.00 Symphonisch middagconcert.
gemeenten Havelte, Nijeveen
19.10
VI.
philosophen
Ruinerwold
17.30 Nederlandsche
20.00 en De Wijkbijde heer P. de Groot, op.-,
Uitnoodiging tot de danslustigen.
teekenaar
Gemeentewerken te B<
Zoeklicht. 21.00 Kamerorkestconcert.
Aan den Slagersvakschool te Utrecht
Pinksterdag).
Hil<2en
Maandag 29 Mei
slaagde voor het diploma
versum I golfl. 414.4 m. 9.15 Pinksterheid de heer Corn. Boonstravakbek
te D«
morgen zónder zorgen. 10.30 Kamerork.
van de Nederlandsche Kameropera en
dameskoor. L 2.15 Haagse^ blaaskwintet
»„ h'C,7-" Buitenland 8. D. de Jong
De Pinksterkroon is weer in het
W Hlel,C,eur. enenb'"«rüand
prov,nc,e
sport J. Hoolri.-.g
!„7,J
land 14 00 Pinksterprijsvraag. 17.30 Schui
Landbouw
en
18.00 Ass buitenland J volkscultuur R Brolsma
bert-Brahms. 17.45 Voor de jeugd.Viool,
Gutmao
en acbooliieuw. en verslagen a vanKerk
Nederlandsche volksklanken. 1930
WlgchJiD^Symphonie
Omroep
„e
20
Artver.en.le.
00
R
Cr.af „len te I """der,
altviool en cellc.
Orkest, en Corrie Bijster, sopraan. 20.45
De ruisehende harp 11. 21.15 Omroep
Symphonie Orkest en Cor/ie Bijster,
sopraan. '
,
Hilversum 11. 12 15 Populair orkestprogramma.

—

Paterswolde. hulppr-:
Arnold. hp. te KolHurT
examen. Het prov Kerk--

r V;an °^-ery»el heeft na gehouden
be^
coll.U,idoctum toegelaten tot de
I*v\ng

besluit voordr 13.15 Idyllische impressies.
14 00 Voor de jeugd. 15 00 Nieuw begin
luisterspel. 15 30 Bachprogr. Ca 16.05
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Alden
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M
a.s.
# Ouders
ó Ouders
:'/.: Ouders
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at de Heere hen n<
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B. Veenstra—v. d. Galiën Tzummarum, April 1944.
weg 76,' Leeuwarden.
Easterbjirrum, Maeije 1944
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■«"rdea Caoera toren,
waaraan ieder rechtgeaard Nederlander gehecht

zooa's "° ï°<>Tei*
andere raderlaodiche
tradit.e*. A> wat het maar
die rao het geurige bakje
troost, dat oot ook né
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degelijk*
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wacht.

Niemeijer'i

111 koff iesurrogaat

Ondertrouwd:
HARING POSTMA en
ANNA LAVERSMA

Huwel.voltrekking. 10 Juni

Oudkerk
In plaats

-44
kaarten.
van

TJIBBE SNIEDER en
ANTJE SANTEMA
geven kennis van hun voorgen, huwelijk, waarvan de
voltr zal pi. hebben Donderdag 8 Juni te Menaldum.
Beetgum 156/Dronrijp 5.

Mei 1944.

Met groote blijdschap
dank aan God geven
kennis van de voorspoedige
geboorte van een welgeschapen zoon SIERK.
Sexbierum, 25 Mei '44.

H. v. d. WAL.
A. \\d. WAL—ROORDA

De Heare joech üs hjoed in
jonkje. Wy neamden him
nei syn pake:

DUIK BOUWES.
Alles is tige best.
B D. ELZINGA

T ELZINGA—DEELSTRA.
Readtsjerk. 26 Maeije 1944.
Den 21en Mei werden
verblijd met de geboorte

van een zoon
KLAAS GEERT.

D JACKÊ
JACKÊ—DIJKSTRA

-B.'

Alles wel.
Huizum. P. Potterstraat 44.
Tijd. St. Bonifatius Hosp.
Tot ons groot leedwezen
geven wij kennis van 't
plotseling overlijden van
onzen besten Broer en
Zwager

KRIJN nESLINI
ruim 41 jaar oud
Mei 1944.
Nam. wederz. familie:
Driesurn;

F. Postma.
J. Postma-Hes'.ir.ga.
Kollumerzwaag:
T. v. d. Veen.

A. v. d.

Veen-Postma.

ter. Schoonz
.".te
JOHANNA DE HA\\

-:ema.

eerder wed. ve
De Heere heeft ges
De Heere heeft genomen.
De diepbedroefden:
T. de Haan-Hulzinga,
G. de Haan
C. de Haaneed,
Tj. Efdé-de Haan.

..

:'dé.

e Haan.
G. de Haan-de Vries

en Kinderen.

1944.
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droefheid seven
.iet over-

-n onze lieve
Schoondochter en -Zuster
J. Ai
E HAAM
Fam. T_ Aukema.

*

ek.

Heden overleed, zacht
en kalm nog o:
wacht, in het Diakones-

senhuis te Leeuwarden,
geliefde
onze innig
Vrouw, Moeder, Beh.en Grootmoeder
\n I.JE B. v. d. PLOEG
.in den ouderdom van
ruim 56 jaar na een gelukkige

echtvereeniging

van 30 jaar.
De diepbedroefden:
N. K. Nicolai
K. Nicolai 1
J. Nicolai.— \ Ferwerd
Bartel.

Grietje.

en

-tra

I

Pieter. Oeds.
Gooitzen. Foppe

Kleinkind.

Kollumerpomp,
25 Mci 1944.
De begrafenis zal plaats
hebben as. Dinsdag 30
:n. 2 uur (off.

t.>. vanuit Hotel De Roskam te Kollum.

I heid overleed heden p.
: onze innig
e Vrouw en Moeder

'

zacht

en kalm.

onze lieve
Beh.zuster
IE B. v. d. PI I
in der. ouderdom van

Kooten:
F. B. v. d. Ploeg.
E. v. d. Ploeg—Veenstra
Rauwerd:

/
G. B. v. d. Ploeg.
T. V. d. Ploeg—Hoekstra
Giekerk:
R. v. d. Ploeg:
R. v. d. Ploeg—Veenstra

Twijzel:

.
.

T. Boersma—v. d. Ploeg
S. A. Boersma
We

o.

o

25 M

Heden overleed, zacht
en kalm. onze geliefde
Moeder Ben-, Groot- en
Overgrcotmoi
HINKE ai' 1

INGA,

m den ouderdom van
ruim 87 jr., wed. van
Jaring Wassenaar.
Franeker; 26 Mei '44.
Lijnbaanstraat 11.

Uit aller naam:
W. Sijbesma-Wassenaar,
S. Sijbesma.
Heden overleed, tengevolge van een noodlottig ongeval, ons beste
nd en Buur
AIZE KOOI'M IK
in den ouderdom van 45

,

jaar, echtgen. van B.
Koopmans-Beulakker.
De gezamenlijke Buren.

Heden overleed pl>
ling. door een noodlotgeval, onze onvergetelijke Vriend
AIZE KOOPMANin den ouderdom van 45
jaar. Zwaar valt ons dit

verlies.

Uit aller naam:
Fam. Hoving.
L'warden 25 Mei 1944.
Kweekerijstraat 29

Heden overleed plotseling, door een noodlottig
ongeval, onze innig geliefde Man. Broeder en

Behuwdbroeder

jocurM 1
!
VAN lil i; WOI.IIE,

in den ouderdom van 55
jaar na een gelukkige
echtvereenig. van ruim
27 jaar.

Uit aller naam,
Tj. van der Woude-

Kramer.

Hallurn, 24 Mei 1944.
De begrafenis zal plaats
hebben te Hijum op
Zaterdag 27 Mei. 's nam.

2 uur <off. tijd), vanuit
het
lokaal der Ned.
Herv. Kerk aldaar.
Algem.

kennisgeving.

Heden overleed, zacht
en kalm, onze lieve Man
en Vader
JACOB FRANSSEN.
in den ouderdom van 48
L'warden. 25 Mei 1944.
Nieuweburen 36.
L Franssen-Döuwes.
Antje, Pieke, Tini.

zal
De teraardebestelling
plaats hebben Dinsdag
30 Mei a.s op de Noorderbegraafpl. te Leeuwarden. Vertrek van
Nieuweburen 36 om 11
uur v.m.
Heden overleed in het
St. Antonius Ziekenhuis
te
Sneek ons aller
vriendje

JACOB ADEMA,

op den aanvaFiigen leeftijd van ruim 4 jaar.
Sterke de Heere de
zwaar beproefde ouders.
Cubaard. 24 Mei 1944.
De gezamenlijke Ven'-. -iema.
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Parrega

vraagt voor direct

in het
* Heden overleed HospiSt Bonifatius
taal
te Leeuwarden.
na
voorzien te
zijn
van de H.H. Sacramenten der Stervenden, door
een noodlottig ongeval,
onze lieve Zoon Broe-

der. Behuwdbroeder

rara \ 11 1 vi \n.
in den ouderdom van 26
Dronrijp. 26 Mei 1944.

De ouders:
K Veltman.
V Veltman-Graat
Broeders en Zu-

De plechtige
uitvaart
wordt gehouden op 30
Mei, 's morg. halfnegen,
in de Parochiekerk te
Dronrijp. daarna begra-

fenis.
den
is van mij
■heengegaan,
na voorz.
n van de H. Sacramenten der Stervenden,

mijn innig geliefde
PIET Ml I vi \N

voor de bezette gebieden

Voor

—

WACHTS LIEDEN

Gezelschappen

\ V \NTIE
WIJK
OP HET WATER
Trektocht door het Friese
Merengebied via Bonds-onderdaken en Bonds-kamp.boerderijen. met ons snelADVIESBUREAU
varend tjalkschip ..Fryslan"
ARBEID
IN
111
lil
111
\M>
VOOR
1
Nl
Max. 20 pers. Huurpr. van
Heerestraat 19 m 't schip mcl. schipper
a^Hßßava^ '»-M;— 'aaS^
150 per week
(Zaterd. 15 u. Zaterd. 12 u.)
Hotel „Paviljoen V.V.V.
Sneekermeer" bij Sneek.

MN

loon- en arbeidsvoorwaarden, alsmede goede sociale verzorging look voor familieleden). Huisvesting, voeding en kleeding vfij.
Vraagt persoonlijke inlichtingen bij het

VC.rnningen

föok

’

G ij

hoort bij ons

-

Ondergeteekende is ' voornemens een rit voor

is een koffiekan zonder

TOSS

KOFFIKSI 'RROCjAAT

BINNEN

ÉÉN

PERSONENVERVOER

DAG

apparaat 'lersleld.
Ing.-Bur. J. SPAN.

uit te oefenen van Eernevvoude, Oudega tot Nije-

Nieuwestad 83.

KOOLZAADTOUW

Vertr. van Eernewoude 7.45, Wanneer U ons Uw bon
zorgen
Oudega 8.30 in aansl. tram zendt,
wij
voor
Leeuwarden —Drachten.
vlotte levering.
Nam.
vertr Eernewoude DE BOERS Borsielfahriek.
2 4.ï. Oudega 3.15. vertr. na
Drachten— L'warden. Tel. K Ï100-4279.
aank.
tram
L'warden van Nijegasterhoek 5.40. Op verzoek wordt Zaadh. V/h Zaadnoordijk
ANDRIESSEN,
doorgereden
tot
HooiNieuvvestad,
dammen
Verder beschikbaar voor: levert nog prima HerfstTrouw-, pleizier- en ge- andijviezaad. Prei, Wortelen.

Zijn diepbedroefde:

A. v d. Wal
Dronrijp, 26 Mei

■ML

legenheidsritten.
feestdagen niet.

N.S.K.K.

vastgestelde

27 Mei 1944.
Dinsdag 30 Mei

en Koolrapen, Knolrapen, SnijIngaande boonen, Spercieboonen.
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een
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gen.
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Leeuwarder Nacht-

Kerk- BiTTen
cv. wor< H Rusthuis.zooGr.
sp. mog. Veiligheidsdienst
r

■

den soll. oPgei-m Tv,°P, v *KFß
v. WIJKWAKER

I

v, \ \I- 1 R. teve-s hoofd trekking
Per.sioenreg.

In SURVEILLANT. Eischer.:

dLir.nenk.

\anb bij mevr. Molenaar— Ut boy. 30 jr., onbespr. geSieperda. Emmakade Z-Z. drag gez. en krachtig gestel,
"
fl non. woonachtig in Leeuwarden. Soll. vergezeld van
BAKER, omstn
u|
fi afschr. getuigschr 'geen oa28
C,
Achlum
ir.: Agent Tr.
Vred. de

v«»^anJt_Ru3thu:s.
eini*;,^

.

Vat
Victorientje
brengt, dat mag «

J

gineele) schr.
Vriesstraat 67.
C°V
BEZORGERS USTERS).
groote i
iiscCjTts~ j
Van oudst bekenoe
zoekt
weekblad-uitgeverij
en becontact met act. sters.
v Aangeb. best PAAlti)^
Bergers
tr ouwb.
0
met hooiing t. nader
Br.,
bijverd
loonende
D fe
komen
voorw.
J.
T.
D>;?
uitv. faiL^no. 1815
el«nja.
te Munne- Tzummarum.
keburen vr. vr. KANTOUK
m. opg. V.
BEDIENDE. Soll.Jun).
verl. sal. vóór 5
boerengez.
K. Welk
damsch MEISJE v 7Ï*'
Dir fl. iKNECHT bij
Sehoenmakerij. eenigen tijd tot zich'neml?.
Bijlander,
Parochx.
Liefst op boerderij iï
Jacobi
St.
HUISHOUDSTER bij Fl. JONGEN v. opl. Moderne Haegens. Justus v È».^
Bej
man-all. voor samenwoning.4 Sehoenmakerij G. V. «■ straat 57 A.
H Hettema. Jelsumervaart Werff. Heijermansstr, 4i).
Wie wil 2 gezo^ide~Ror^7'
KINDERTJES in g«
In Vrijz. burgerL Ttz.. man
voor onbep. tijd'- 'i;£.
er. 3 j., 12-17 j., t. Sp fl. Personeel
HUISH.
cpart. Jongen wordt JnjHULP IN DE riepkemaJ. Wagenaar. Jac.
BAKER voor de maanden -9 j.. meisje Aug. 8 i Br° J' Sv
straat 40. Heerenveen.
Juni en Juli. Br. no. 1737. no. 1733.
DIENS IMI IBJE v. d. en n.
Net MEISJE "an buiten 2*H. R'DAMSCHFTMÈrsn*;
Huisel. verk. Aanb. na 7 u. zoekt lichte betr. m. goeden U2en 14 jr.), zoeken direct
Hoogterp. Kl. Kerkstr. 43. kost in L'warden of Hurzum. tegen betaling, PLAATS op
licf st bij nf
Herstellingsoord te Loenen Br., lett. 12. Agent Fr. Crt.. BOERDERIJ,
vlak bij elkaar. Willen medr
(Vel.), verb. aan ieeds iang Murmerwoude.
werken. Br. aan: G v d
best gr. industr. ondern.. HUISBEWAARDERS, m. en Boogaardt, Drie
KAMERMEISJES,
niet
Vrienden
vr 2
vr.. nette lieden, om een straat 7 A,
jonger dan 16 j. intern, huis te bewaren. Br. no. 1742
t goed loon en v-ijen kost
Zakenman wenschc ernstig
en inw. ..De Scha 'senberg"
KENNISM. m eenv
te Loenen (Veluwe).
Ie t-Joop gevraagd rette burger- of boeren35-45 j. N H
Fl. MEISJE voor morgen, Eciup. z. k. vr. HUIS, of dochter,
Opgew.
dög of d. en n. Goed loon en inwoning, ook waar hulp (orth.).
Br.
no.
1592.
Parkins,
M3vr
pr. behand.
noodig is. J. de Jong, TorenPeperstraat 10.
Wie vestigt zich te Eestrum
straat 30. Huizum.
Fl. MEISJE .weg. huw. v. h. ORGEL of Piano. Nieuwen- als KAPPER? Inl. bij den
secr. van „Plaatselijk Betegenw) v. d. of d. en n.
huis. 0.-Grachtswal 91.
langd J^es^rumJH
Mevr. Hofer, Lijsterstr^J>6.
KINDERLEDIKANTJE.
Dir. net MEISJE voor hulp Commode en goed onderh. WIE RUILT mij^^onïng
gel. in Leeuw. O. en bev'.
in
de huish.. meer hulp Kinderwagen.
C. Liberg.
aanwezig. Mevr. Reinalda. M. H. Trompstr. 4. Huizum. kamer-suite, geriefl. keuKen, :ï sl.k., w.o. 1 m. vaste
Nachtegaalstraat 2.
kwalit., waschtafel met' str. water,
KINDERWAGEN,
o.
"
In Kinderhuis (20-25 kindetrekT. Sijbesma. berghok, kolenhok,
ren), t. 1 Juni net MEISJE, nw. model. D.
closet,
voorDeinurr.
en
55.
achterKruidenier.
fl helder er. zelfst. kunn. w.
„Het tuintje, huurpr. ’l9 p. m,
Goede kost. Br. aan mevr. 2 JUTEZAKKEN.
Vrouw",
Schrans 122 t. woning bij station of Hui.
Kinderhuis Rijk d.
Halbertsma,
zum? Br. no. 887 Adv.-Bur.
„Statum", Eigendomsweg 98,
..ReAlta", Tweeb.markt 42.
Soest,
Te koop aangeboden Pr. Excelsior Stofzuiger, 127
Direct
flink
KEUKENV., RUILEN t. 220 V. A.
MEISJE en flink KAMERM. Luxe MINIATUUR SCHIP, IJpma, Van Cronenburch„Piet
gen.
lang
Hein",
1.20
Goed loon. Geh. intern.
175. K. straat 5.
Dir. Badhotel, Vlieland m., pracht schip,
Net en flink DAG- of Postma, Dokk. Trekweg 22. IN RUIL aangeb. z.g.a.n.
MORGENMEISJE, v. g. g. v. ZEIL m. 2 fokken, mast en Beenkappen t. hooge H.kl. gez.. gr. wasch buitensh. giek ’3OO. W. Stegewans. schoenen, m. 44. B. Osinga,
Holwerd 290.
Goed loon' en goede behand. Fred. Ruyschstraat 29.
.1. Heerema. Bildtschestr. 32. D. PIANO
77 500. Geen RUILEN: 1 woll., 2 zijden
Besch. Mb~RGENMEISJ~E. J. kruissn. Pronkst. B. IJkema, Dekens v. wieg of wagen. t.
Jaeger wol of Breikatoen;
Brolsma, P. Langendijkstr. Weaze 22.
20 (bij Harl.straatweg).
ORGEL, 11 reg.^ ’BOO. U. J.schoenen 34 tegen 36.
Sj. de Jong, Koeplein 4.'
MEISJE v. d. morgrnuren of Tjeerdsma, Inialaan 256,
Garijp.
3 heele d. Aanb Boonstra.
WIE
RUILT Heerendemi, m.
Auke StellingwerfstraaOld Finish DRESSOIR ’250 50, d.grijs, goede kwal., t.

nette BAKER.
dienstb. aanw. A. Bergnuis.
Birdaard.
I Augustus
nette BAKER. Br
aan J. B. Douma, Agent Fr.
Crt. Menaldum.
Ir. het Fr. SanaMrium te
Appelsga wordt v. sp. md.treding een JI'FFR voor de
huish gevr.. leeft, bij voorkeur 25 j. of ouder. Br. a. h.
Hoofd van de Muishouding.
Wegens teleurst. zoo sp.
mog een HUISHOUDSTER.
midd. leeft., in kl. gez.
P. v. d. Witte, Wtmarsum.
Begin Aug.

.

overe!

ïoöTzuivelfabr

-

***

Diversen
wJo>s

.

Rotterdïm-West
n;

aangeboden

.

__

Rotterdam^

zonder

uw Philishave iroogscheer-

gasterhoek
op Maandags,
Woensdags en Zaterdags.

op den bloeienden leeftijd van 26 jaar.

Heden
overleed te
ween in Huize ~St.
It" ons gel. Zoontje en Broertje
V I KT,
I
ruim 10 jaren oud.
G. Posthumus.

Als een

\

f

eener,
accountantsdienstworden

.
.
. .
te

f,

PLEEGSTER

—

'

-

"er en

ruim 56 jaar. echtgen.
van N. K. Nicolai.
Buitenpost:
O. B. v. d. Ploeg.

■

FRIF--LAMI

-■ 7 -| iq

mrrrm. landskampioen
HUTJE PIEII I
Aanvang 1.30 uur. Prijzen JO e:
Tribune 25 et verkocht wor
Verwerkers van P & s
\ \n pon \
Jongens 25 en 15 cent.
KI~-l srv\~l
*. SIIIKI
smaakstoffen voor de
nalatenscha;
in den ouderdom van 2ea PINK-I I 1:1. \g
11:
uit
de
."--"-"'
-:-:?:--nSPOKTTABK .CAMBI
66 jaar.
dr H. Thode
bezichtigen,
WEDSTRIJDEN
I-BEKER
om
den
FRISIA
dag
Eiken
te
S. P Rypma.
Stuur de leege
Deelnemers
Be Quick er. 'GVAV.. Gror.ir.gen:
P. N. Rypma
1890.|
Leeuwarder,
en Frisia.
C.
I
emballage terus!
Aanv. 5 morgens 10.30.
Pingjum. 26 Mei 1944.
MEI,
vj \ \Nli
De begrafenis is bepaald
NEDERLANDSCHE
KULTUURKAMER
ag.
2.30 uur.
op Dinsdag 30 Me.
Reeionale Tentoonstelling van Beeldende Kunst Awil fl—ln n v.B -beker
om 2 uur off.
lm de Btjveßnal van dr II \i:M'>Ml ti LEEUWAADES
LS.C— TUBANTIA
N.V. Polak & Schtcvvan 17 t.e.m
Heden overleed oGeopend, alle dagen van 9—12 en 2—5 uur.
Essencefabrit
et. JongEntree
50
(Levering
I
uitsluitend
wach't onze lieve BroeToegang 25 c*
eren onder geleide 10 cent -25 c:
e 50 et.) ZitI
aan
de verwerkende
der en Oom
Voorverkoop
et.
plaatsen
25
industrieën)
1
Koningsstraat
HET FRIESCH MUSEUM
IAOOa \'. BOM 11.
aan de k3ssa.
Beide PUWKSTSSDAGEN geopend van 10—1 en van 10-11.30
in den ouderdom van
Toegangsprijs 1* cent pr.- persoon.
aar.
Verhuring „Ouden Dijk"
s t' 9jaar.
S
TANIA-S TA TE te OENKERK
arsum. 22. Me
Het Dijksbostuur der Contri-dag B—l 2uur kunnen
West- letters J. K. L. M. N en O
Musmm Park
ThrrM hrnkerij butie-Zeedijken van
rropeDd.
C. W. Bosch.
Dongeradeel biedt bij geslo- REPARATIE brengen.
G. Bosch-Faber
BEZOEKT IN DE PINKSTERDAGEN
oriefjes te huur aan
en Kind*.
HARMENS Schoenrep.,
IN-ilon en Lunchroom 'T PISTE DOEI een en ander behoud, goedHichtum:
Grondkamer
keuring
Ipe Brouuersteeg 13.
van
de
G. Bosch.
Waag
Achter de
Nieuw r-Uri
26 perceelen
A. Bosch-Boersma.
v Friesland
Honthorststru l
Rodrn Us en Alcoholvrije dranken. Gebr. Ber,.
Berm v. d.
..Oudrn Dijk"
SI Hl SPOOKV.
vanaf Dijkslobbe onder HolFRICO MELK EN
Ontslapen in vrede, na
werd tot Keimpe-ommereed
MELKPRODUCTEN
lijden
een
van ruim 6
Tijdelijke beperking
onder Ternaard. Men wordt
jaar. nujn gel. Vrouw.
bel. verz. bij de inschr. de Aan onze afnemers:
Moeder, Beh.- en Grootnummers der paaltjes, waar Onderget. delen mode, dat
moeder
RUW 'lEL VERVOER
tussehen de gevr. perc. lig- hun melktappers opdr. hebWOPKJE H<>\ IN
Er wordt aan herinnerd, dat het vervoer van rijwielen gen, te willen verm. en wel ben, U op Uw verlangen gedurende de zomermaanden
in den ouderdom van met treinen naar keuze van den reiziger over afstanden voor ieder perc. afzonderlijk.
dag. van melk en meikprod.
ruim 73 jaar. na een gevan meer dan 40 km van 25 Mei t m 31 Mei en van 29 De voorw. liggen ter inzage
ten huize van B. Bilker te te voorzien.
noegelijke echtver. van
Juni t m 2 September 1944 wordt gestaakt.
secr. te COÖP. EXCELSIOR U A.
Holwerd en bij den briefjes
50 jaar.
ongez
verplicht bij verzending per spoor zijn rijwiel
is
De
Men
Ternaard.
FRICO
De bedroefden:
duidelijk en doelmatig van naam en adres te voorzien.
gem. H. worden ingewacht
B. Sinnema.
uiterlijk 6 Juni bij den secr.
J. Sinnema.
Het Dijksbest. voornoemd:
A, Sinnema-de Boer
J. B. Hannema. Dijkgraaf
en Kleinkinderen.
J. Boersma. Secretaris
De Wachtdienst der Organisatie Todt

jaar.

Heden overleed,

-

JTBrLErMTvTDSTRITD TFRP.FT\- LVV.

Heden behaagde h
Hee
gel. Dcv

~,

F L ÖVaL I A

fn

'humeur

’

v

uren gereden. Deinum Boxurn Blessurn Dir HOI RÈND7BÖDE. Geen Spotkoopje.
«iJCoster. 2e D wintermantel, m. 42, goede
Beleefd aanbevelend.
zal dit jaar geen planten m. A. H Rienks Winsum Rembrandtdw.str. 8.
GRUPPE LUFTWAFFE
kwal: electr. Strarlkachel.
A. G. v. d. MEULEN, uitgeven. Contributies wor- (Fr.).
15; Elec. 220 V., t. 127 V.; Klomw*.
TIIEEKAST
Eik.
biedt lederen Neder
#$a\Wa\w?C 28 Oudega (Sm.). den niet opgehaald. Veld- Wegens ziekte d. geh. terst. Kamerlamp 15; vijf Keu- 7 j., t. grootere? Hastoi,
OMW
mmMmaaaaam *«*. IJaB
lander, leeftijd 17-45)
bouquetten-tentoonstelling BOEREND.BODE, geen m
J. Posthumus.
kenstoelen 10: Keukentafel Cl. Bs BalckstraatL 4.
de gelegenheid als CHAUFFEUR (o 2 i|n dienst te
m XX II K.l NBUREAU voor de jeugd gaat door. of
van der Wal.
door
Tuintafel ’7; Ledikant. Compl.
Hulp
v.
d.
Huish.
’9
Verpleegsterscost
voor den LANDBOI U N V
treden. Zij, die nog niet kunnen chaufleeren. ontvanHet Bestuur.
17.50; Spiraalmatras
Winsum (Fr.). 2 p.
E
v.
d.
Meer.
Jellie. Harmke.
met Sch. RUILEN t. Japon
gen vooraf een opleiding Minimum diensttijd 1 jaar. Oude Koemarkt 75-77-79
Schilderijtjes
18;
4
10:
In overleg met 't best. van Gemeente Westdongeradeel.
L'warden, 25 Mei 1944.
Zij, die dienstnemen. zijn vrij van tewerkstelling in
BNEEK
eik. Secretaire 38. Na 6 u. en Sch.
Fr. P. St. is de
Gevr. een HOOFD -.do. 1. v. d. Weide, Voorstreek 84 Steinvoorte. Bildtschestr. 8.
Eenige kennisgeving.
Duitschland Jnlichtingen over familievergoeding en
Voor het zaaien en poten HENGST „MARIUS" sch. te Nes (éénm.sch.). BeZomermanteltje
RUILEN^
I
verzorging uitsluitend bij de
van maïs, erwten en boonen: tot 1 Sept. gestat bii H. v. d. voegdh. voor lich. oef. ver- (winkel).
t De 26e fen 'e Blommebijpass, hoedje, ongev. 5
m.
N.S.K.K. Ersatz Dienststelle Niederland.
I NNÏSRACKET.
’25. j.. kw., mantel, 8 j. of
St. vóór 10 luni a IBoontje.
moanne is to Drachten
Autom. Plantstokken VLUGT te Nijtap Opeinde. deischt.
Huizumerlaan 135. gr, o.oo)c o. t.kw. A. Harder,
Burgem.
Westdongerav.
yn
Haag,
Lange
Vijverberg
Den
10
gebl.
t üs beste
Gust
merries
kunnen
Werken ses nv>al vlugger
leid lste soort GLA- Cambuursterpad 15.
deel te Ternaard.
Soan'< en Broer
dan met de hand. Capaciteit gedekjt worden d. den Pref.
DIOLEN,
alle kl., met 10 p.
„HELD"
van
hengst
J.
W.
Gemeente
Wonseradeel.
Hill \n kim I-M
RUILEN:-d/blauwe D.manI ha. per dag. Levering uit Hoogterp.
FEN BILANG FOR DE KLOMPENMAKKERIJ voorr.
Deersurn
1
Gevr voor de o 1. sch. bloemz. voor snijbl., perken tel, o. kw., m. 42, t. swaßSer
I KU II
zonder aankoopverg.
cri
potten,
fr.
huis
voor
si.
Sijrr.buren
JANSMA,
M. S.
It oantugrn fm ark for dr klompenmakkerij is m
te Arum TIJD. ONDERm. 42, o. kw. A. Hoekstra,
berne to Dockum de
14.50
WIJZERES) van bijst. als ’5. Okko Derksema, Zaad- Zwitserswaltje 28.
maklik. Det m it iltse t.ikm.in. Binammrn om ears.tr klis Eén-hands uitv.
Sept. 1914.
handel,
Scheemda.
Twee-hands uitv. 12.50 De N.V. Saccharine Mij. boventallige leerkracht.
spil t» krijen is slim. Kk wij kinnr nrt alt 11.11 lykaa «ij
Hy wirdt to Dockum de
WÏË RUILT zwartwollen
wnlle. lloch Irvrrje vv ij nm Ii \\ n] hv. et gords. Rommel is Bestellingen worden op volgWitte
KÓMKOMMERPLAN^
2
Voor
de
te
o.
1.
sch.
te
R'dam
„Hollandia"
Mantelpakje, m. 40. o. kw.,
31e Maeije to hóf brocht
altyd to djür. Ha Jo dos rarne forlet fen, freegje den oan orde v. binnenk. uitgevoerd
Pingjum
TIJD. ONDER- TEN met potkluit. T\ Jorna, z g.a.n.,
Dockum.
heeft ons den alleenverkoop WIJZER (ES)
t. Mantelpakje, m.
Tuinder. Kanaalweg 1, Har- 42 of wollen
L. DUURSMA & SOAN
Fam Erich.
APELDOORN. Uit voorraad leverbaar: opgedr. van hare prod. voor St. binnen 10 d.v. nabijst.
Jurk? M. de
lingen.
deze opr.
en den kop v. NoordVries,
11 dr oare: Blstrl hij nuursma rn it komt klrar.
Friesl.
lste
Torendwarsstr.
II
Prac- l
Ni'LA.NT. MAIS- Holland
burgem. te Witmarsum. Sol. 6-d. KONIJNENHOK
met de eilanden. a d
43. Huizum.
PLANTEN. VOEDER-. SUI- Inl. worden
Aangezien het ons onm is EENVOUDIG
en
aan de detaill. Distrih.kr. Kerweideradeel. m. eternietbodems.
100: 2 RUILEN: Tweedjas 1. 15 j.
DOELMATIG
KERen
POFMAIBen
pers.
allen
te bed. voor de
Voedsters, geb. '43 en
conserveeren van gras en groenvoeder's rOM \II Nl-l \N |. in div. op aanvr. gaarne verstrekt. De Burgem. v.'Ferwerdera- Holl.
—-.
symp. bew. v. deeln.,
een 81. W-encr Voedster. t. dito jas. 17 a 18 j. Gevr.
toevoeging van
deel.
Hoofd
v.
d.
Distributieonder
VITA
S
A
Otter,
pr. bes klarinet. Br. m. pr.
N.
Firma
H.
A.
IT_ArAjÊA\
soorten.
voor de woorden van zoo gr. (
H. Radelaar. ,| Bavinn.
kring, roept soll. jp voor de geb. '44.
handleiding en brochures A. G. DE KOK. Oosteinde 86 Groothandel
.^r
W Lodewiikstr. 1
{nlichtingen,
waard, en vriendsch. ook
Drachten.
f
betr. v. plaatsverv LEIDER. Handelstraat 24.
verkrijgb. bij Uw plaatselij ken leverancier WATERINGEN (Westeinde)
gespr. bij de teraardebest
RUILT 2 k.jurkjes, lft
"' Giro 488746
(iNKiti id op erven, lanen, Bekendh.
m. best distri- 7 gebr. T^nSOKKËn772Ö WIE
KOOPMANS Ml I 1I MIKII KI N N.V.
van onzen lieven broeder
jr..
teg. dito 13 jr. en k.10
10 en ’5; 2 pr. get.
straten enz. staat leeiijk. butievoorschr. is vereischt. 15.
Mr 1> Cl II INI.II
mantel
lft. 10 jr. teg. dito
„HOLLANDIA" SCHOENREPARATIEBEDRIJF II 11. F É H AL D E R S! Het
wordt eenvoudig, vlug Sal. volgens Rijksreg. Soll. Gr. Chinch.. 5 mnd.. ’35 p. 13 jr.? E vent. bij te bet
paar;
110-II K (.K \( IITSWAL 125, LH I\\ \KDEN
1
gew. Proc.-Gen. bij het Gepr.
Burgem.
Loth.,
te
richten
a.
d.
10
weken.
„V I T A S A N"
en afdoende verw'jderd met
rechtshof te L'warden. bet. Ihnsdaj, van B—l2. kunnen de houders van de nummers it preperaet for It biwarjen
voornoemd vóór 1 Juni.
’l5 (n. get.) In één koop Dantuma, Eewal 66.
SIRUZOUT.
wij uitsl. langs dezen weg 101—200 reparaties brengen.
wollen A*
125. Na 6 uur J. H. Berend- RUILEN: nw. bl. winterjurk
De Burgem.,
grienfoergèrs
fen
en
9 kg (voor ± 200 M!.) distributiekringHoofd v! d. sen, Gron straatweg 103.
badpak
onzen oprechten dank.
Per
stof
v.
Steeds moeten de reparaties vóór 12 uur in ons bezit gewassen.
t.
RauwerderYnlj. to krijen by
Dr. W. Reilingh, Den Helder zijn en Zaterdags vóór 12 uur worden afgehaald, tegen
’5.50. per 25 kg ’22.50. hem, roept soll. op naar de 2 voorl. opgen. ENTËIf- of winterjurk m. 42. JousM'
C. W'Y4*.l Ni \
contante betaling. Helpt allen mede aan een vlotte afS. R U N I A,
betrekking van KASSIER S4TIEREN, 71 en 74 p. en 1 Landbuurt 51.
Foeragekeapman. Womn
Voor de vele blijken van wikkeling; een ander wil.ook graag geholpen
61, Leeuwarden WAARDEMATERIAAL b. d. afgek.. allen kleinz. van WIE RUILT donkerbl. wollGr.
Kerkstr.
worden
deeln. ons bet. bij het overl. Zu, die nog niet in 't bezit zijn van de
verbruikskaarten
T I S W AT! Voor wederverkoopers spe- distr.dienst. Sal. volg. rijks- Bontjes Adema. Beste prod. H.badpak t. 2'knot roode ot
van onze lieve Moeder en en numm
"erriagmorcen afhalen.
reg. Tevens gev.- eenige J Faber, Ureterp-vallaat bij blauwe wol? S. Dijkstra.
ciale condities.
Direct uit voorraad leverb.
Behuwdmoeder
vrouvvel. KRACHTEN, bij Drachten.
Marnixstraat 84.
goeden
bon-vgije
Voor den
gang van zaken wordt beleefd verzocht Versterkte
zwarte
VMvl
111-VIV
voork. admin. ónaerl Sal. Voorl. opgen. ENTERSTIER WIE RUILT 2 pr. wollen D-"
medewerking
van onze geachte cliënteele. Bezorgt Uw en bruine VETERS, kleur- SCHOENREPARATÏE
bet. wij hiermede onzen Schoenen uitsluitend den eersten dag van de week echt. 60 en 85 cm. en nog 'n Dinsdagmorgen de nos. 701 n leeft. volg. riJKsreg. St. JAN No. 29439. geb. 26 Oct. en H.badpakken (o. kw.) t.
hartelijken dank.
wanneer het Uw beurt is. Alleen Zaterdags tot 4 uur partij prima kwaliteit MEU- tot en met 750 ieder gezins- binnen 10 d. n. h versch. 1942. beste lijsten. T.b.c.-vrij woll Damesjapon m. &'**'
B. J. D. Bosch
1
f
ZC tegen contante betaling afhalen
BF.LWAS. zwarte en bruine lid 1 paar schoenen brengen v. d. bl. a. d. Burgem. te bedr. Dekt en bevr. best
Zwikstra. PoppewejJWA Jansen —Schuitemaker vr >v
Dit
geldt voor alle soorten van werkzaamheden schoencrême. in bussen van
Fa. J. MEIJER en Zn. Rauwerd.
P. Bottema De Kooi od VERLOREN te Drachten
J. H. W. Janssen
1 kg voor
2.60 per kg.
Schrans 10.
Aan de O. L. Sch. ie Koudum Tzum bij Spannum
zw. Mont Blanc Vulpen mLeeuwarden. Mei 1944
SCHOENMAKERIJ HERM. DE JONG,
(bussen vrij) bij
TIJD.
HOOFD.
sp.
mog.
zoo
De
opgen.
ingegrav. naam. Bij ter.bez.
voorl.
Spechtstraat 7.
m \i:i \ LOIHSASTBAAT 8.
B. Bouma, schoenmaker, Br. aan den Burgem. van STIER HERMAN V ENTERr
G. KUITER!.
hooge bel. J. Werkhoven,
ALARHemelumer Oldep.iaert c. a. DUS 25445 (82 p.). 9 x bekr Stationsweg 85, J)j^chten_
Kwrekerijstraat 8
Hiermede bet. (rij onzen
GESLAAGD
G.G. Het Leger des Heils Wortelhaven 274. DOKKUM Aan de
beurt zijn de num- te Koudum.
hart. dank voor de belang- v. h. diploma vakbekwaamM. 98412 (80 p.). Pr. prod VERLOREN! Dinsdag
H.H. landbouwers: mers: 30 Mei 1—30: 5 Juni
Tuinen 14
16.
onderv. bij het heid aan de Eerste Nederl.
stelling,
Gem. Idaarderadeel.
Fokker
P. A. Marra St Mei j.1., leeren portemonondergeteekende
houdt 31—60: 12 Juni 61—90.
overl. van onzen innig gel. Slagersvaksrhool te Utrecht EERSTEN PINKSTERDAG De
Idaa, deradeel Jacobi Par. Tbc. vrij bedr
Ter
van
secr.
zich beleefd aanbcv voor h.
naie t. Cornjum en Lwa '
Man. Vader en Grootvader de heeren
wordt gevr. TIJD. AMBTE- J P. Huistra. Scharnegou- den, inh.
"
v.m.
10 uur. Inzegening van ENIJDI N \ \n ui Ni.STEN
5 en extra rants.
n \ \R in den rang
kleederverf"
U K. ADI MA.
KOOPMANS
"esvan adj.- tum. Tel. 2368. Sneek^
leden;
nieuwe
n.m.
8
H.
BECKERS.
toeslagk.
uur
W.
Ter. te bezMeer.
ui ik-ii
in alle kleuren, uit voorr. commies ter secr op een ÖpgenT^afgek.
Uit aller naam.
Evang^amenkomst.
Groote
d.
Accamastr.
37.
Leeuwarden
of niët-iè¥ bel. bij M. v.
D. SIJBI RSM V
Merk T LINTJE wedde van
Wed. A Adema
1200 per jaar. ENTERSTIEREN;
Zang.
Erkend castreur leverbaar.
verder v. Swietenstr UJ^L
allen tr Srxbierum. MajoorMuziek. Toespr., 0.1.v. Tel. 4138
p.
p.
et.;
Solist,
15
INGE-verf
?0
in;rcw.
et.
worden
en kind3ren.
vóór
en Mevr. G. B. Bakoudere Stieren'ïn geschetste
M. u'/
I
WTINGA's
DROGIST.
25
Biskikber BOOTJES
Haniasteeg
21
I
Mei.
ker—Nebbeling.
L'warden.
Stierkalveren.
opnJ.
A.
Brens
Belastingzaken en
TENA
'« £
St.
I
VI.
forearst
Jacobsstr. 16. 'warden De Onderl. Verz. Mij van Oudwoude.
I WIEDEN PINKSTERDAG H.H. BAKKERS
Springjild ’2O- Ek
Dr. O. SCHREUDER,
t s
Boekhoudingen
i. d. ,Z W
n.m. 3 uur Wijdingsdienst.
keap. SpringjiW
GOOI GEEN OUDE Paardenhouders
Chirurg.
hoek v. Friesl. roept geg. op
met
omlijsting
van
11*
gewijde
Te huur gevraagd XXVIII 30. R.'.,
W. Dijkstra,
voor INSPECTEUR voor het
KOUSEN WEG
is tot Maandag 5 Juni Ml'
muziek en zang, in de Ned.
Bitgg^—-Belastingconsulent
te consulteeren.
Herv. Kerk 'Gr. kerk) b. d.
Gaasterland
Wij repareren
geladderde ressort
e O. Te Franeker net KOSTHUIS Koarnjum. post
opge
(lid Ned. Coll. v. Belast
voorl.
Ihstr.
ter
Beschikbaar
de
inz. bij den secr door heer-all. Br.,
Put. De Fr. afd. vereenigd.
kousen weer als nieuw.
no.
2783
consulenten)
P-aISX;
Zenuvs
74
Weersma,
M.
Binnen twee dagen terug. boekhouder L. Dokkum, Boekhandel J. v d Veen. STIER TITUS.Dekgeld 1*l0
■"
prod. best.
Hendrikstraat 7a, N.V. De Groninger
heeft de praktijk HERVAT. Prins
A v. d. WAL,
Kousen- Dammensweg.
Koudum Franeker.
P.
HllverdaJglÜSS:
Schr.
aanm.
G.
uiterlijk
reparatie-inrirht..
6985,
Leeuwarden.
Tel.
Waeze 27
1 Juni Heer vraagt
ZIT-SLAAPK.,
bij geen gehoor 3685.
aan bovengenoemd adres.
N. SAMSOM.
»'*
Orkestvereeniging
ADEMA voor!. H°oB
m. of z. pension. Br. no. 1743 BERT
D. V7.
gev.
v. inwendige ziekten,
Oud
beschikbaar.
"Ni
Zaadhandel-vr
I
Personeel
gevraagd
HOTEL DE HERDER I
KT. Dinsdag 20 Mei
vr. mooie ZIT- en SL.- terp. Vrouwbuurt.
act. TEELTAGENT v N.-W Heer
lot 5 Juni GEI H BRSBKK
HARMONB Leeuwarden.'
m. pens. Br. 1739.
BEETSTERZWAAG.
kuststrook
en
omg!
voor
PRAKTIJK.
Dirigent: Jan v. Epenhuysen
II'R,
WI I.
Rijksbur. te L'warden vr. Zurich,
kan 12 Juni weder
jongelui
Nette
'om
z. k. zoeken
contr. af te
Jan Keesen. viool.
bekw -II Nu II JJ^ IK. die
hn 1 v \NGEN i Solist:
of ged. v. Woning,
De praktijk van wijlrn GASTEN
Werken v. Johannes Brahms Herbouw en 'rrpuraoe v*n de Duitsche taal beheerscht sluiten, voor de teelt van WONING
keukengebr. Br. no. 1714.'
en stenogrammen in die taal tuinbouwz. Liefst bek. bij m.
Dr. BLEEKER te Drachten
IAanv. conc. 7.45 uur Plaatsmachines en pUatwerk
boeren.
bijverdienste
voorlopig
voortgezet
Goede
Ged.
2 wek. in Juli WOONkan opn. Soll. aan h. Gew.
wordt
Goede en beschaafde
bew. afh. a«. u b Dinsdag
Br. no. 1734.
SCHIP
door
hen 10 en 1 uur in de
v.
Arbeidsbur.
L'warden.
Boelens, RamKLEINKUNST Harmonie, dan tevens afg D. RIXGXALDA Vrouwen. Eewal 75. afd. In een BedrTte~L'warden. 4 person.ofH.ZOMERHUIS
J. HAAGSMA.
dat werkz. is voor de Voed- straat 33.
brengt het
' TEL 6209
|2de kaart voor abonné's.
Cabaretgezelschap
De
Spreekuur als gewoon.
selvoorz.. worden eenige PAARD voor de hooiing,
Brandstoffencommissie
te Drachten vr. v. Sp md
Waterschap
Ruigelollum
KANTOORBEDIENDEN gen. er een jong Paard voor
„QUINT*
jT~VAN_DER VEEN,
op no. fr. een TYPISTE Soll a d 'm. of vr.) gevr. v. admin.- te weiden. J. J. Akkerman.
De Koh. v. Omslag betr den Heden viel bij ons
Secr. vóór Si Mei Geen en typew. Soll. uitsl. schr. Oudeschoot.
TANDARTS,
LEEUW ARE- Alg. Ligger en
der bijz. 24861 de ’50,000 en op no. pers. bezoek dan na oproep.
Eerlijk
Fa. Hettema Zonen. Aard- Mak PAARD v. d. zomer; I II NI \F\VE Z 1 G Corr adres Breedstr 60 1 Liggers over hetdiedienstjaar
13840 3 x de 5000.
appelexport.
rrnd.
of
Fonteinstr. 79.
ruilen t hooi kl
Telef 5855.
1944 zullen vanaf 27 Mei ge- Deze prijzen werden terHerhaalde .oproep.
Tandartsen LEEUW
durende acht dager, bij den stond uitbetaald.
Lijempf vr. voor haar bedr. Br., no. 84. Agent Fr
NV.
Gemrrnte
Barradeel.
-prerkuur
i.IIN
Dinsdag
Secr.-Ontv. v. h. Waterschap
Aan de o. 1. school te Sex- fabr. te Drachten ervaren Crt.. Wartena.
Vereen. Volksonderwijs te
LOTISICO
Lollum
ter inz. liggen. trekking
\s-ISTENT. dipl. R.Z.S of
bierum
gevraagd
ONDER- gelijkw.
Tandarts KABEL
Afd. Leeuwarden.
Binnen dien tijd kan ieder spoedig, 10 Juli a.s. Bestelt VtUZEKES. Bevoegdh
Bekendh. met ce Te huur aangeboden
wij
n
v
d
zijn
alvorens
Jaarverg. Donderdag 1 Juni. zijn bezw. h. h. bestuur md
heeft wegens ziekte GI I
ber. v. verstuivingspoeder
akte
en
J
K
uitverkocht.
's av. 8 uur, in Hotel De Lollum. 26 Mei 1944
str. tot aanbev. Br. m voll.
spreekuur. Voor spoede-Standpl 3e kl. Inz.vereischt'.
SLAAPGELEGENHEID
OfHESURROGAA
van st ml. betr. leeft., opl werkkr..
agb. voor net meisje
De Secr.-Ontv
len de Tandartsen Ablij en Klanderij.
Schafraad's Adm.-Kant.. voor 5 Juni
aan
den
Burgejonge
enz.,
De Secr.: M. Schaafsma
verl. aal.
a. d. Direci
Leeu«.irdei; meester te
Leeuw.
P. A. Sj-ikwerda Weerd U
arbeidersvrouw 'met
Sexbierum.
teur d. tnator. te Drachten.
2 kinderen. Br. no. 1740
I IWJMQQi VANDit ftAATS KW*
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