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De oproeping derAmerikaansche marine-reserves en de heropening van de Birma-weg.
u

»e minister van mam\__ Kn ox^aanscIdezer
dagen in een
i

groot gevaar beteekenen,
wanneer liet pact tegen Rusland was
gericht. Omgekeerd'echter zou Rusland
een sterk lid van het driemogendhedenverdrag worden, wanneer zijn veiligheid werd gewaarborgd en wederzijds
de bereidwilligheid bestond, om tot samenwerking te komen."
Voor Rusland zal die bereidwilligheid
moeten blijken uit het laten vallen van
een aantal eischen in China ten aanzien
van gebieden, die voor de Russisch
Japansche oorlog aan Rusland behoorden. Punt van uitgang bij de besprekingen zal moeten zijn de opbouw van een
geheel nieuwe wereldorde. Een voorw; irde waarvan niet kan worden afgeweken is daarbij de Japansche eisch
dat de Russische wapenleveringen aan
Tsjang Kai Sjek geheel zullen ophouden
Of het daartoe komt? Rusland heeft
naar zijn oordeel groote belangen in
China; dientengevolge heeft het er steeds
naar gestreeft, veel invloed te krijop Tsjang Kai Sjek, en booze tongen
beweren, dat succes daarbij niet is uitgebleven.
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„Londen binnenkort een
tweede Carthago”
Een neutraal diplomaat over de
toestand in de Britsche

hoofdstad.
„Over enkele weken zal het zinneloos zijn, dat Duitsche vliegers nog langer Londen bombardeeren, wanneer tot
zoolang de Duitsche aanvallen even intensief worden voortgezet, als het geval
was tijdens de laatste dagen van mijn
verblijf in Londen. De verwoesting van
Londen zal dan in de geschiedenis worden opgeteekend als de ondergang van
zoo verklaarde een neuCarthago,"
trale diplomaat, die op 23 September
uit Londen is vertrokken en die thans in
Genève is aangekomen.
De laatste dagen van zijn verblijf in Londen, zoo wordt in deze indrukwekkende
beschrijving gezegd, was bij er zich bewust
van geworden, dat het grootste economische
centrum der wereld ten ondergang was gedoend. Er bestaat in Londen en omgeving
geen 'industriewijk meer, die niet geleden
heeft onder de Duitsche bomaanvallen. Geen
verstandig mensen kan meer spreken van
een normale voortzetting van 't voor GrootBrittannië zoo beslissende Londensche economische leven. leder economisch en handelsverkeer, dat zich op bet oogenblik nog
in Londen en een Londensche haven afspeelt, dient alleen nog tot het transportee
reu van de daar aanwezige grondstoffen naar
het binnenland, on om het machinemateriaal
van belangrijke Londensche oorlogs-industrieën van de vernieling te redden. De desorganisatie van het Londensche verkeersleven is reeds door de Duitsche vliegers
tot stand gebracht. De voorziening van de
Londensche bevolking van levensmiddelen
is intusschen tot een netelig probleem der
autoriteiten geworden, nu aan duizenden
dakloos en broodeloos geworden menschen
ook neg maaltijden moeten worden verstrekt. Hoe dapper de Londenaars zich tot
dusverre ook gehouden hebben, toch kan
hun moreel gezien de slechte voorbereiding
van Londen op het groote Duitsche luchtoffensief, niet op peil gehouden worden.
Alleen zij, die één enkele maal een nacht
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officieel aan Moscou is medegedeeld.
De fout zal nu worden hersteld, niet

alleen

KNAAP ZAG ZIJN GESTOLEN FIETS
BIJ DE KERK STAAN.
De dief bleek in het gebouw te zitten.
Zondagmorgen vervoegde zich een jongen buiten adem aan het politiebureau te
Amersfoort, aldus meldt de Cr t., om mede
te deelen, dat hij zijn rijwiel, dat eenige weken geleden was gestolen, bij de kerk op
't Zand had zien staan. Een agent in burger
ging met den knaap mee en constateerde
direct, dat de fiets niet op slot stond. Dat is
op zichzelf al strafbaar. Toen de eigenaar
uit de kerk kwam, kon
d. w. z. de nieuwe
hij niet per fiets naar huis gaan, doch hij
moest mee naar het bureau. Het bleek te
zijn de 25-jarige T. aldaar, die bekende de
fiets ontvreemd te hebben. Hij werd opgesloten en de jongen, die zoo flink gespeurd
heeft, zal nu zijn fiets wel spoedig terug

uit beleefdheid, maar ook op
grond van het streven, de relaties met
de Unie te verbeteren. De vraag is natuurlijk, of de heropening van de Birmaweg op de operaties- in China veel invloed zal hebben. De Japanneezen beweren van niet, en ze staven hun bewering met er op te wijzen, dat hun
luchtmacht de weg heel gemakkelijk onbruikbaar zal kunnen maken.
Overigens is dat niet een zaak van
buitengewoon groot belang. Van beteekenis is vooral het principe, waarop deze beslissing berust. Er wordt een zeer
grof spel gespeeld; de leidende kringen
in Engeland vertrouwen klaarblijkelijk, krijgen.
het te kunnen winnen. De tijd zal leeren, in hoeverre deze verwachting uitDE DUITSCHE OPPERBEVELHEBBER
IN ONS LAND.
komt.
Opperbevelhebber
van het Duitsche
De
leger, generaal-veldmaarschalk Von Brauvertoefde «Zaterdagmiddag in Den
VERRE chitsch,
Haag. De" generaal-veldmaarschalk bracht
een bezoek aan den Rijkscommissaris RijksDE PLICHT TOT VERDUISTEREN.
miuister Seyes-Inquart, waarbij eerbetoon
werd gebracht door een eere-compagnie met
Nietvoldoende afgeschermd
een muziekcorps. Vervolgens bracht hij een
een weck hechtenis.
aan den Duitschen Militairen BevelDe Haagsche kantonrechter heeft een bezoek
hebber in ons land, generaal der luchtmacht
ambtenaar van maatschappelijk hulpbetoon, Fr. Christiaii6en.
J. G. K., aldaar, die een kabinet in» zijn
In de late namiddag vertrok de generaalwoning zoo onvoldoende had afgeschermd, veldmaarschalk
naar Utrecht, vanwaar hij
dat het licht naar buiten 6traalde, tot één des avends afreisde.
week hechtenis veroordeeld.
NA VIJF MAANDEN BERICHT!
OUDHEIDKUNDIGE VONDST.
Ap ingedammer in Portugal beland.
Urn uit de Romeinsche tijd.
Sedert 10 Mei, zoo schrijft de „App. Crt.",
De gemeenteveldwachter, de heer F. had men over den heer G. Bos, bakker in
Meens, te Bunnik, heeft een belangrijke his- de Wijkstraat te Appingedam, nooit meer
torische vondst gedaan. Het betreft een urn iets gehoord. Alle nasporingen bleven vruchuit de Romeinsche tijd, welke gedeeltelijk teloos, maar men vermoedde dat hij behoormet asch, gedeeltelijk met nog gaaf gebeen- de tot de Nederlandsche troepen die in de
te was gevuld. De urn werd gevonden op algemeene verwarring België en Frankrijk
ruim 2% meter diepte, op een plaats, waar waren binnengedreven. Thans heeft zijn
onder leiding van de Ned. Heidemaatschap- vrouw eindelijk bericht ontvangen uit Porpij oude fortificaties worden weggeruimd.
tugal, dat haar man zich in goede welstand
Hij heeft zijn vondst aan het Provinciaal bevindt. Hij had de brief zelf geschreven.
Utrechtsch Genootschap voor Kunsten en
Wetenschappen geschonken.
GEORGANISEERDEN BIJ DE NEDERL PLUIMVEECENTRALE.
1M ligt in de bedoeling, binnenkort een
ECHTPAAR DOOR DE DUISTERNIS MISLEID.
regeling vast te stellen, welke inhoudt dat
Te water goraafet en verdronken.
het opkoopeu en inzamelen van eieren alsmede het in het groot verhandelen of opHet echtpaar A. A. van der Drift, te Voorburg, keerde Zondagavond van een visite slaan in koelhuizen en kalkputten en het
huiswaarts. Vermoedelijk door de duister- verhandelen aan detaillisten of het aflevenis misleid, zijn de twee menschen, die bei- ren voor industrieele doeleinden slechts zal
den 52 jaar zijn, nabij de spoorbrug aan de zijn toegestaan aan degenen, die georganiWestvlietweg in de Vliet geraakt en ver- seerd zijn bij de Nederlandsche Centrale
dronken. Laat in de nacht is het lijk van den voor Eieren en Pluimvee te Beekbergen.
Allen, die tot de Centrale wenschen te
man en later op de dag het lijk van de vrouw
worden toegelaten en ingedeeld in een der
opgehaald.
groepen ~verzamelaars," „handelaren" of
Het echtpaar v. d. Drift genoot in Voorburg een groote bekendheid.
„grossiers," kunnen zich, voor zoover zij aan
toelating meenen te volZondagavond is te Muiden de 39-jarige on de vereischten tot
doen,
binnen
een
week met een daartoe
gehuwde J. Pouw door de duisternis mis- strekkend verzoek tot
de Centrale te BeekHeerengracht
in de Sluiskolk
leid, aan de
bergen wenden.
gevallen en verdronken.
VERVOERVERBOD VAN APPELEN.
De secretaris-generaal, waarnemend hoofd
hebben doorgebracht op een der Londensche van het departement van Landbouw en Visondergrondsche stations, kan met eenig recht scherij maakt bekend, dat het met ingang
een oordeel uitspreken over de zenuwproef, van Maandag 7 October 1940 verboden is
die de Londenaars sedert weken dagelijks versche appelen van door de Nederlandsche
moeten afleggen. De diplomaat vertelde groenten- en fruitcentrale aan te geven
hiervan schokkende voorbeelden.
soorten en variëteiten te vervoeren, te veiVan de aangerichte schade kunnen de len, te verhandelen of te exporteeren.
Londenaars zeff zich volstrekt geen denkOntheffingen.
beeld vormen, zoo bevestigt de neutrale diplomaat verder. De het meest getroffen
Tot nader order wordt van dit verbod alindustrie- en havenwijken zijn afgezet. De gemeene ontheffing verleend voor:
journalisten van Europeesche dagbladen
a. de verkoop en het hiermede in verband
kunnen zich nog alleen door middel van hun staande vervoer van winkeliers en and-ere
Amerikaansche collega's eénigszins een in- kleinhandelaren aan consumenten, voorzoodruk vormen van hetgeen bij de laatste
betreft de in hun bezit zijnde appelen
offi- ver
bombardementen is aangevallen. De regel
voor ten hoogste 5 kg. per keer en per afcieele mededeelingen bevatten in den
nemer.
gegevens over schade, die acht dagen tevoren
b. Voor het vervoer van deze appelen
bij de Nederl. Groenten- en Fruitcenis aangericht.
door
~_..,
komen,
aangesloten telers of pachters van geMen kan alleen nog in de City
trale
in
oogst fruit vanaf de boomgaard naar hui
wanneer men kan aantoonen, dat men
dat deel der stad woont ol iets te doen heelt opslagplaatsen.
gewone sterSedert 20 September kan de
c. Voor het veilen van kroet van deze
kathedraal
noch appelen.
St.
Pauls
de
veling noch aan
brenaan de Bank van Engeland een bezoek
De hierboven bedoelde soorten en variëwoordediplomaat
de
gen
zijn vastgesteld door de Ned. Groenzoo
verklaarde
teiten
lijk' "Mettertijd is de Londensche bevolking ten- en Fruitcentrale en zijn gepubliceerd
er aan gewend overdag te vluchten in de in de gelijktijdig met dit bericht in de bladen geplaatste publicatie.
parken, ofschoon dat verboden is.
Toen in de week van 16 tot 21 Sept. het
plaatselijke Londensche postverkeer twee- HULP VOOR DE OORLOGSSLACHTOFFERS
maal was onderbroken, deed het gerucht de
ONDER HET SPOORWEGPERSONEEL.
ronde dat het Londensche hoofdpostkaaHei
toor èveneen9 vernield moest zijn.
Tot dusver werd er 1115.000
mijn
van
dagen
had
de
laatste
postverkeer
bijeengebracht
zware
stonog
verblijf in Londen steeds
uit
een
brief
van
bekenden
had
ringen Zoo
Zooalö bekend, is er door de directie van
Surbiton, dat met de trein van Waterloode Ned. Spoorwegen een commissie in het
station 25 minuten af ligt tien dagen noo- leven geroepen welke een plan zou uitwerdia. De voorsteden van Londen zijn door ken, dat hierop neerkwam, dat alle oorlogsde Duitsche luchtaanvallen onbereikbare slachtoffers van de Nederlandeche Spoorwestreken geworden. Omgekeerd kunnen de gen niet eigen middelen geholpen zou worden, n.l. doordat het geheele spoorwegpermeeste bewoners der voorsteden niet moer
de
rijden.
spoornet
Het
van
naar Londen
soneel voor dit doel 1 % van zijn salaris
d.w.z. de lijnen zou afstaan. Het toen in bet leven geroespoor voor de buitenwijken, Surrey
binnen- pen „Steuncomité N.S. 1940" is direct na
die in Waterloostalion uit
komen, moet zwaar geleden hebben. Van de installatie begonnen met het werk en
de ongeveer 18 lijnen, die in VVaterloo-sta- reeds over eenige maanden beschikte het
tion aankomen, zijn er drie geheel uitge- comité over zoovee] geldelijke middelen, dat
daaruit een groot gedeelte van het getrofvallen.
mijn fen personeel voldoende kon worden gedat
sedert
denk,
er
aan
ik
Wanneer
vertrek uit Londen de Duitsche aanvallen holpen.
bracht in
verdubbeld zijn, zoo besloot üe neutrale Het actief dienende personeelgld.
bijeen,
verslaggever, lijkt het mij onmogelijk, dat totaal een bedrag van 96.739.02
nog
gepensionneerden
gld.
van
Londen
als
van
van
de
15.620
terwijl
tijd
in
korte
men
een stad kan spreken, die in economisch of werd ontvangen. In totaal is dus 115.000
strategisch opzicht een nuttige functie voor gld. bijeen gebracht.
Uitgegeven werd 119.198.46 gld., welk be
de Britsche verdedgiing kan vervullen."
drag
toen
over ongeveer 500 personen werd veris
in
verschillende
Dit verzuim
deeld.
kringen
gecritiseerd.
Londensche
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Op bon van uw dokter

Sterke beperking van het
petroleumgebruik
Men doet goed naar een vervangingsmogelijkhd
uit te zien.
Wanneer een vreemdeling cijfers hoort
van het verbruik van petroleum in ons land,
staat hij steeds weer verbaasd over het
groote aantal liters petroleum, dat jaarlijks
verkocht wordt voor kook-, verwarmings- en
verlichtingedoeleinden. In het buitenland is
een dergelijk verbruik, dat jaarlijks eenige
honderden millioenen liters bedraagt, iets
geheel onbekends. Hoe en waarom het komt
dat wij in Nederland zoo op petroleum aijn
gesteld, is een vraagstuk waarover veel geschreven zou kunnen worden. Het is echter
thans niet van belang. Van veel meer belang
is, dat al die millioenen liters petroleum uit
het buitenland moeten komen. Zooals men
begrijpen zal is dit thans uit en daar zitten
wij nu midden in de moeilijkheden. De moeilijkheden zijn zoo groot, omdat het verbruik
van petroleum zoo enorm is, aldus meldt het
A.N.P.
Elke petroleumverbruiker moet er daarom van doordrongen zijn, dat van een noemenswaardige aanvoer in de komende maanden geen sprake kan zijn. Het rijksbureau
voor aardolieproducten tracht in samenwerking met het departement van handel, nijverheid en scheepvaart de aanwezige voorraad zoo rechtvaardig mogelijk te verdeelen.
Bij deze verdeeling wordt het algemeen belang gesteld boven het persoonlijke belang.
ledereen zal begrijpen, dat men geen petroleum krijgt om koffie of thee te xetten, indien gas of een kolenfornuis aa;.
Er zijn sommige industrieën en bedrijven,
zooals b.v. de spoorwegen, welke het product eenvoudig niet kunnen missen. Dat aan
deze ondernemingen petroleum toegewezen
wordt, is immers in een ieders belang.
Daarom wordt den petroleumverbruikers op het hart gedrukt te doen, alsof
zij niets meer zullen ontvangen. Er komt
maannog wel wat in de
den, in het bijzonder voor verlichting,
maar een ieder doet goed naar een product uit te zien, dat de petroleum kan
vervangen, hoe eerder, hoe beter.
Gas, electriciteit, kolen, turf, carbid
en spiritus kunnen petroleum gedeeltelijk vervangen.
f
Voor hen, die in de 6leden wonen, is het
vraagstuk van de vervanging van petroleum
niet zoo moeilijk. Lastiger wordt het voor
hen, die op het platteland hun woonplaats
hebben. Hun wordt aangeraden, als het maar
even kan, zich voor de verlichting te laten
aansluiten aan een electriciteitsnet. Heeft
een landbouwer b.v. electrisch licht in het
woongedeelte, dan doet hij verstandig het
net door te laten trekken naar de 6tallen.
Is aansluiting op een bestaand net niet mogelijk, zoo is het te overwegen, zelf electrisch licht op te wekken door een windkracht-installatie. Het instituut voor landbouwwerktuigen en gebouwen te Wageningen nam met verschillende modellen molens
reeds vele geslaagde proefnemingen. Ook zal
de ouderwetsche carbidlamp weer in eere
komen. Voor verlichtingsdoeleinden is zij
zeer goed te gebruiken. Hetzelfde geldt voor
de spirituslamp.
Kolen, turf en als aanvulling spiritus zullen voor verwarming «n voor kookdoeleinden moeten dienen. Indien men geen kachel
heeft, schaffe men zich er zoo 6poedig mogelijk een aan. Bij voorkeur een, waarin men
alle soorten brandstof kan stoken en waarop
tevens kan worden gekookt.
Nog eens, op petroleum moet men niet
meer rekenen.
In het eigen belang wordt aangeraden zoo
spoedig mogelijk te handelen. De oeconomische voorlichtingsdienst, Rijnstraat 24, Den
Haag, is bereid verdere inlichtingen te verstrekken.

WAT EEN BRANDSTOFFENEENHEID.
ledere punt van de brandstoffenkaart vertegenwoordigt een eenheid; één eenheid zal
gelden voor: een hectoliter
dat is 75 kilo
anthraciet, steenkolen, inof één mud
dustrie- of eierkolen; óf twee en een halve
hectoliter kolenslik; óf 110 kilo bruinkoolbriketten; óf 195 kilo turf, zijnde 300 stuks;
óf 100 kilo cokes, dat is twee mud.
Omtrent de toewijzing van bepaalde bonnen voor verschillende perioden kan men
binnenkort een officieele mededeeling verwachten.

—

—

OP DE ONBEWAAKTE OVERWEG OM HET
LEVEN GEKOMEN.
Gisteravond is de 23-jarige B. de Bruin
die op zijn rijwiel de onbewaakte overweg
bij Wadenoyen passeerde, door
een trein
die om 20.16 uit Geldermalsen naar
Tiel'
rr
eegrePCn De on e e,ukki
op
was
Be8e
slag dood

STADSNIEUWS
GESLAAGD.
Geslaagd voor het politiediploma te
Amsterdam ■c'-e heer J. Bartstra, van hier.

LAND- TUINBOUW- EN ZUIVELARBEIDERS.
Vanwege het hoofdbestuur van de
Ned. Bond van arbeiders in het landbouw-,
tuinbouw- en zuivelbedrijf werden Zaterdag
te Leeuwarden en te Heerenveen twee bijeenkomsten belegd ter uiteenzetting van de
nieuwe richtlijnen van de moderne vakbeweging en van het nieuwe program van actie
van de bond. Op de bijeenkomst te Leeuwarden waren inleiders de heeren J. Hilgenga en K. Singer en te Heerenveen de
heeren G. Akkerman en J. Lageveen. Een
90-tal afdeelingen en federaties waren door
onderscheidene bestuursleden vertegenwoordigd.

——

BIJBELCURSUS PROF. WAGENAAR.
Wordt deze winter op Dinsdagmidagen
gehouden.
Evenals zoovele bijeenkomsten kon
ook de bijbelcursus, die professor dr. C. G.
Wagenaar op Dinsdagavonden placht te houden deze winter niet doorgaan, althans niet
op de gewone tijd. De cursus wordt thans
gehouden op Dinsdagmiddagen en wel van
2,30—3.30 in het Wijkgebouw Immanuël.
De onderwerpen die prof. Wagenaar deze
winter behandelt zijn Daniël en de Openbaring van Johannee.
Er is nog gelegenheid voor cursisten om
deel te nemen.

_—

KORFBAL
HET
EINDEDER F.K.B. COMPETITIES.
Was de le klasse der F. K. B. reeds uitgespeeld, de 2e klasse en de adspiranten lieten lang op zich wachten, maar ook ondanks
de vele moeilijkheden konden hier de competities beëindigd worden.
In Siegerswoude werd de finale om de
kampioenstitel der 2e klasse gespeeld tusschen V. Z. K. (Haule) en Quick (Oudega),
waarbij de eerste er in slaagde een 2—l
overwinning te boeken en hiermede de kampioenstitel te behalen.
In Oudega (Sm.) werd Zaterdagmiddag een
halve competitie gespeeld tusschen de kampioenen der drie adspiranten-afdeelingen.
Jong Leven (Leeuwarden) speelde gelijk
(1—1) tegen LDO (Terwispel), doch verloor
daarna met I—3 van W.K (Jubbega.) Deze
wist de wedstrijd tegen LDÖ met o—l te
winnen, zoodat de jonge Jubbega'sters kampioen der adspiranten werden.

BURGERLIJKE STAND
HENNAARDERADEEL, van 26 Sept.— 2

October.
Geboren: te Hens Aukje dv. H. F. Kleefslra en S. Lantinga; te Wommel9 Rients zv.
L. Miedema en G. Risselada.
BAARDERADEEL, van 26 Sept.— 2 Oct.
Geboren: te Oosterwierum Sjoeke Wiebe
zv. A. Schaafsma en F. Homminga; te Oosterlittens Jorrit zv. R. Sieperda en L. Postma.

SCHIP ZONDER
BEMANNINGOP DE
VECHT GEVONDEN.
Beide opvarenden verdronken?
Op de Vecht bij Ommen werd gistermidDE PROVINCIALE BIBLIOTHEEK.
dag een vrachtboot onder stoom opgemerkt,
welke stuurloos ronddreef. Bij onderzoen
van
verkrijgt
ingang
Wumkes
met
Dr. G.A.
bleek, dat de beide opvarenden, G. Veltmaa
1Januari a.s. eervol ontslag.
en zijn zwager H. Korthuis, die in dienst zijl
Ged. Staten hebben aan den heer van den vrachtvaarder H.' van Elburg, niet
dr. G. A. Wumkes op zijn verzoek met in- meer aan boord waren. Het vermoeden begang van 1 Januari 1941 eervol ontslag ver- staat, dat zij door nog niet opgehelderde
leend als bibliothecaris van de Provinciale oorzaak overboord zijn geslagen en verdronBibliotheek, met dankbetuiging voor de beken. Veltman was gehuwd en vader van
langrijke diensten, aan de provincie bewetwee kinderen. Korthuis was ongehuwd.
zen.

IN NIJ STIK FEN SCHUITMAKER BY IT NIJ FRYSK TOANIEL.
Yn Grou de earste opliering.
Op forsyk fen it Nij Frysk Toaniel,
lieder de hear L. Popma, hat Schuitmaker
in nij stik skreaun: „De Lange Jacht," in
blijspil yn trije bedriuwen.
Krekt lyk as forline jier mei „De Moskeflap," det" troch it neamde selskip forline
winter 24 kear spile waerd, hat ek nou wer
for dizze winter it
~It Nij Frysk Toaniel''
It nije stik is
Fryelân.
opfieringsrjucht for
nou yn stúdzje nommen. It leit yn 'e bidoeling om de earete opfiering to jaen yn Grou
en"wol yn de twade helte fen Novimber.
ONGEVAL?
Man vermist.
De heer H. Spindelaar, Molenpad 41,
die Zondag j.l. 's avonds om ca. 7 uur zijn
woning heeft verlaten, is daarin tot heien
niet teruggekeerd.
Vermoed wordt, dat hem een ongeluk is
overkomen. De politie is met het geval in
kenni9 gesteld.

AGENDA
DNSDAG 8 en WOENSDAG 9 OCT.
Halfjaarlijksche collecte voor de Vrije
Evang. Gemeente.

Raad Het Bildt
7 October.

Een benoemingskwestie.
In de heden gehouden raadsvergadering
waarin de heer P. A.
Marra met kennisgeving
afwezig was,
werden de rekeningen van het BurgerIk Armbestuur en die
stichting van
der
„Voor Oud van Dagen", welke in handen waren gesteld
der heeren P. Boerrigter, Sj. Lep, H.
H. Bennema, voor
HET BILDT onderzoek, nadat een
vraag van den heer
D. Bierma in verband met de centrale verwarming in het gesticht van „Voor Oud
van Dagen" was beantwoord, goedgekeurd.
■De ontvangsten en uitgaven der eerste
(BA.) hadden bedragen f 56.436,08, gemeente subsidie f 51-887,72, der tweede voor Oud
van Dagen 125.407,91, gemeente subsidie
f 16.467,11.
Daarna kwam nogmaals de benoeming
van een onderwijzer aan de 0.1. school aan
de orde, waarvan de voordracht: 1> L.
Glimmreveen, kweekeling met akte te Leeuwarden; 2. J. M. Bekiue, tdelijk hoofd der
01. 6chool te Goutum; 3. U. Zondervan,
kweekeling met akte te Huizum, nogmaals
ongewijzigd werd aangeboden.
Alvorens tot de benoeming werd overgegaan gaven verschillende raadsleden te kennen, dat zij een andere voordracht hadden
verwacht.
De heer D. J. BIERMA gewaagde er van,
dat de voordracht, bij de vorige raadsvergadering ingediend, velen had bevreemd,
doordat de heer J. Jensma, van Oudebildtzijl, daar niet op wae geplaatst. Deze toch
had aldaar vijf jaren zijn krachten aan het
onderwijs gegeven en er werd niet dan
met groote waardeering over gesproken,
zoowel door de oudercommiseie, en de commissie van schooltoezicht, als door het hoofd
der school.
De heeren SJ. LEEP, R. TJ. TIMMER, P.
Roerrigter ondersterepten het door den heer
Bierma gesprokene.
De heer WEIDEMA had gaarne gewild,
dat er bij de opmaking dezer voordracht
meer aandacht aan de sollicitanten uit de
gemeente was geschonken. Nu zijn we echter
gebonden aan deze voordracht.
De VOORZITTER verklaarde, dat B. en
W. het belang van het onderwijs hebben getracht te dienen.
Bij de stemming werden op den heer Glimmerveen 7 stemmen uitgebracht, die daardoor onder de nu bestaande voorwaarden is
benoemd; vijf stemmen (van onwaarde) waren op den lieer Jensma uitgebracht,

—

ONGELUKKEN

De 30-j arige slooper A. M. de
Jonge, uit de Crooswijkschestraat te Rotterdam ie bij het sloopwerk aan de Groote
Schouwburg, aldaar, van een hoogte van 4
nieter gevallen, en zoo ernstig verwond, dat
hij aan de gevolgen overleed.
De 20- j arige mej. Van den B.
uit de Bilt, die Zaterdagavond op de Soestdijkschestraatweg door een auto werd aangereden en met ernstige verwondingen naar
een ziekenhuis te Utrecht werd overgebracht, is daar gistermiddag aan haar kwetsuren bezweken.

—

len voor gewoon 1.0. op f 11503.33 en voor
de u.1.0.-school op f 3527.54;
b. het bedrag, dat overeenkomstig het
krachtens art. 55bis dier wet per leerling
bepaald bedrag, beschikbaar was gesteld
resp. op 885 X f 12.30 = f10885.50 en 225
X f 13.45 = f3030.73;
c. het bedrag, waarmede de werkelijke
uitgaven voor de scholen voor gewoon 1.0.
het voor die scholen beschikbaar gestelde
bedrag hebben overschreden op f617.83 en
het bedrag, dat voor de school voor u.1.0.
meer is uitgegeven op f 496.81.
In verband met de noodzakelijk gebleken
vervanging van de ingestorte wal bij de
Waterpoort, waarvan de ko6ten begroot
worden op totaal fBOOO, werd z.h.s. besloten
het op de gemeentebegrooting 1940 uitgetrokken bedrag voor verbetering van straten en wallen met f 11000 te verhoogen.
In verband met het aanbrengen van electrisch licht en eenige verbetering in de woning van den schoonmaker van het gerechtegebouw, waarvan de kosten pl.m. f 175 zullen bedragen, werd z.h.s. besloten de huur
van deze ambtswoning te verhoogen van
f 150 tot f 176 per jaar.
Z.h.s. werd besloten op de gemeentebegrooting 1940 een post, groot f25000 in te
stellen ter bestrijding van de kosten voor
verrichtingen ten behoeve van de Duitsche
weermacht in Nederland.
Het verzoek van den heer W. Pot, om
hem een bijdrage te verleenen in de kosten
van het bezoeken door zijn zoon van de gemeentelijke hoogere burgerschool te Leeuwarden, werd, waar het hier een niet door
het Rijk gesubsidieerde school betreft, z.h.e.
afgewezen.
In verband met de vèrduistering6maatregelen werd op voorstel van B. en W. z.h.s.
besloten de werktijden van het personeel
der secretarie en de uren van openstelling
van de secretarie en van het bureau van de
burgerlijke stand, te wijzigen. Ook van de
instructie voor de gemeente-ontvanger zal
tijdelijk kunnen worden afgeweken.
B. en W. werden voorts gemachtigd, zoolang de zomertijd duurt, van deze gewijzigde regeling af te wijken.
Voor het nazien der gemeenterekening
over 1939 werden de volgende eectiee getrokken: le sectie de heeren v. d. Veen,
Maeeland, Santema, Groeneveld, Vis en
Tromp; 2e sectie de heeren Stoelwinder,
Dokkim, Boeijenga, Cornelis, De Groot en
Lindeman.
Z.h.s. werd besloten de verordening op de
genees-, heel- en verloskundige armenzorg
aan te vullen met een bepaling, dat al6geneeskundige voor het bijwonen der besprekingen met de ouders of voogden, die hun
kinderen niet voor de leeftijd van één jaar
hebben laten inenten, zal worden aangewezen de gemeente-geneesheer, die voor dat
jaar belast is met het verrichten van de
koepok-inentingen bij bedeelden en bij hen,
die gebruik maken van de driemaandelijksche gelegenheid tot kostelooze inenting.

MARKTBERICHTEN

Raad Sneek
7 October.

Vee.
SNEEK, 9 Oct. Melk- en kalvekoeien
Afwezig de heer f140—270; varekoèien fl50 —190; na.
Greidanus (comm.), 1 jaarskalvende koeien f200—260; pinken
f 140—220; vaarakalver'en f. 4.0—95; slachtvacature.
schapen f3 5—65; enterschapen f30—45;
Beëediging gemeente- weideschaprjn f 16—24; vette lammeren
120—36;
mestvarkens f 18—50; kleine
ontvanger.

Nadat de nieuwbenoemde gemeente-ontvanger, de heer J.
Wind, door den secretaris was binnengeleid
en de door den Rijkscommissaris voor het
bezette Nederlandsche
gebied verlangde onderteekende verklaSN EEK
ring aan den voorzitter had overhandigd,
legde hij de vereiechte eeden af.
Hierna wenschte de voorzitter hem hartelijk geluk met zijn benoeming, waaraan alle
raadsleden met groote voldoening hebben
medegewerkt. Gedurende de lange reek 6
van jaren, dat u in dienst der gemeente
Sneek is, hebben wij u leeren kennen als
een plichtsgetrouw, serieus en vakkundig
ambtenaar. Wij wieten altijd, wat we aan
u hadden, en daarom kunnen we het beheer
van het geld der gemeente gerust aan u opdragen. Ik hoop, dat u voldoening in uw
nieuwe werkkring zult vinden en bedank u
persoonlijk ook nog voor de krachtige steun,
die ik in deze moeilijke tijden ook van u
mocht ondervinden. Ook als chef van de
secretarie hebt u de sympathie van allen,
die met u in aanraking kwamen, verworven.
Het ga u verder wel.
De heer Wind dankte den voorzitter voor
diens goede woorden, en gaf de plechtige
belofte, dat hij zn beste krachten voor de
dienst der gemeente zal geven.
Ingekomen stukken.
Voor kennisgeving werd aangenomen het
schrijven van den heer J. Prins, houdende
mededeeling dat hij wegens vertrek ontslag
neemt als lid van de gemeenteraad.
Geloofsbrief nieuwbenoemd raadsild.
Nadat de geloofsbrief van het nieuwbenoemde raadslid, den heer O. Lindeman,
door een commissie, bestaande uit de heeren Maseland, mr. Cornelis en Vis, was nagezien, adviseerde eerstgenoemde namens
deze commissie tot toelating, waartoe z.h.s.
werd besloten.
Benoemingen.
Met algemeene stemmen werd, met een
proeftijd van een jaar, benoemd tot leeraar
in de oude talen aan het Gymnasium, de
heer drs. W. van der Wielen, tijdelijk
leeraar aan het Gymnasium.
Met 7 van de 13 uitgebrachte stemmen
werd benoemd tot onderwijzer aan de 0.1.
school no. 3, ter voorziening in de vacature
J. H. Braaksma, de beer P. Zijlstra, thans
tijd. onderwijzer aan de openb. school voor
Ulo te Sneek, no. 2 van de voordracht. Op
no. 1, den heer A. Smink te Meppel, werden 6 stemmen uitgebracht.
Deze benoemingen geschiedden onder
voorbehoud, dat de benoemden niet van
Joodschen bloede zijn.
Diversen.
Z.b.s. werd besloten voorloopig vast te
stellen, overeenkomstig het bepaalde in
art. 55ter, le lid der L.0.-wet 1920 voor bet
dienstjaar 1939:
a. het bedrag, dat de gemeente terzake
van de in art. óóbis dier wet bedoelde kosten werkelijk heeft uitgegeven voor descho-

biggen f 9—13.
De rundvee-aanvoer is grooter dan de
vorige weken. Wegen» iets lagere prijzen
bestaat er voor levering aan de regeering
iets minder belangstelling. Ook de gebruiksveehandel is minder vlug. Beste pinken en vaarskalveren worden ongeveer
prijshoudend verhandeld. Daar Duitschland
de laatste tijd voor kalvekoeien iets minder wil betalen is de handel op de markt
in najaarskalvende runderen minder vlug.
Ook de wolveehandel Is minder vlug. Kr
wordt beweerd, dat maï. prijzen voor
schaapvleesch zullen worden vastgesteld.
De handel in drachtige zeugen, loopvarkens en biggen is niet vlug.

AMSTERDAM. 7 Oct. Ter veemarkt wa-

ren heden aangevoerd 300 schapen en lam-

meren f 30—60 per stuk. Schapen ruime
aanvoer, vlugge handel, vaste prijzen.
GRONINGEN, 8 Oct. Kalf- en melkkoeien f310 —330, f250 —270, f 180—210;
kalfvaarzen f250—285, fl90 —220; vroegmelke koeien f240—310, fl70 —200; vare
f 120—150;
vaarzen
fl6o —lBo,
koeien
fl20 —165; kalveren e» pinken f75—130;
melkschapen f20—30; weideschapen f25
f32; vette lammeren f2 2—32; vette
schapen f5 4—70, f 38—45; biggen f 4—7,
f 0,90—1,50 de week.
Aanvoer: 845 runderen, 236 kalveren,
1564 schapen, 205 biggen, 19 paarden.
De kalf- en melkveehandel verliep in de
beste soorten, waarvan het aanbod gering

12—30 et.; spinazie per kg. 20—21 et.;
spruiten 20—26 et.; tomaten 11—19 et.;
koolrapen per 10 kg. 37—48 et.; uien 68—
140 et.; sjalotten per kg. 11 et.; groene
kool per 10 kg. 66—71 et.; witte kool 53
et.; Chineesche kool 33—53 et.; zandrapen
71—83 et.

Visch.

MAKKUM, 7 Oct. Gemeentelijke Vigch1500 pond
afslag.
Heden aangevoerd:
echtere aal f 47,50—49; 600 pond roode aal
f27—28; 400 pond voorn f 5,35—6; 150
pond snoekbaars f26,20—26,80; alles per
100 pond.

lammeren verliep de
met onveranderde prijzen. Voor de biggen,
welke in ruime mate aangevoerd waren,
hielden de prijzen zich met moeite staande. De verkoop hiervan was zeer slecht.
PURMEREND, 8 Oct. Runderen totaal
1013 stuks. 652 vette koeien voor levering;
257 gelde koeien f 160—230, matig; 80
melkkoeien f240—340, matig; 24 stieren
voor de levering; 25 paarden f250—500,
stug; 7 6 vette kalveren voor de levering;
111 nuchtere kalveren voor de levering
f 16—24, matig; 60 vette varkens voor de
slacht 60—64 et.' per kg.; 45 magere var3134
kens f25—45; 144 biggen fB— l4;
schapen voor de handel f 30—40, voor de
slacht f40—65, matig; 93 bokken f4 —lB,
matig.

Eieren.

GRONINGEN, 8 Oct. Vcilingvereeniging
Gronin/Eendracht" v.h. „Het Noorden".
gen Aanvoer 8000 stuks. Kipeieren f 6,63
per 100
7,26; kuikeneieren f 4,5

—f

stuks.
Officieele

Groningen.

Gr..
handelsprijs f6; kipeieren f6.75; kleine
eieren f5,60; kuikeneieren f 4 per 100
stuks; kleinhandelsprijs f 1,50 per 20 st.:
handel onveranderd.
eiernoteering

Groenten.
LEEUWARDEN, 7 Oct Appels per kg.
10—35 et; peren 10—29 et.; druiven 39—
per48 et.; meloenen per stuk 11—20 et.;
per
10
andijvie
et.;
ziken per stuk 2—B
stuks 12—27 et.; augurken lier kg. 10—31
et.; bloemkool per stuk 10—26 et.; boerenkool per kg. 5—6 et.; stokslaboonen 24—

34 et.; stamboonen 20—24 et.; snijboonen
30 et.; pronkers 11—17 et.; komkommers
per 10 stuks 2 6—4 7 et.; kroten per 10 kg.
27—37 et.;
41—120 et.; kroten per 10 bos et;
savoye
per
kg.
kool
10
52—79
re-ode
90—kool 49—72 et ; bospeen per 10 bos
-130 et.; wortels per 10 kg. 69—120 et.; prei
50—75 et.; raapstelen per 10 bos -°
radijs 23—30 et.; schorseneren per kg. 15
et.; sla
et.; khollen per lo stuks 70—135

""

*°

du:eterd.

,

De begraafplaats „Vredehol”
Schiermonnikoog.

De begraafplaats „Vredehot

monnikoog, waar het stoffelijk ov a
aarde besteld wordt van de uit
j
484eSTAATSLOTERIJ.
lende oorlogsslachtoffers van a"e
naliteit, moet in verband met *\ (
Hoofdprijzen Dinsdag 8 October.
dige omstandigheden, waardoor kjfÊy
f 1000: 16852 22229
aanspoelende lijken is gestegen. M
f 400: 10606 14167 15319 23408 23491 24376 worden uitgebreid. De vereenig' JjJÊ
f 200: 5168 8701 9711 10237 15485 18495 met het beheer over deze De^.ra pnii'al
23404
belast, beschikt niet over vo
i 100: 3732 4449 6145 6421 7658 9459 middelen om deze uitbreiding »e
10161 15034 15052
en heeft gedurende de laatste »'6o
paganda-actie gevoerd, om geld
sympathieke doel te verkrijgen-vi, jftlli;
Mede dank zij de activiteit 'i.j:i:
KERKNIEUWS
stuurslid, den bekenden hotelbou"
NED. HERV. KERK. Beroepen te Tolbert Werff, is thans door bemiddel*? Mi
(toez.) ds. W. G. v. d. Leeg, te Boyl.
heer J. C. Knecht, Prinsengracht
NED. HERV. KERK. Beroepen te Leiden dam, bij het bestuur een totaal tJ j'W
(vacature wijlen ds. Joh. W. Groot Enzerink) f390.— binnengekomen, afkomst'B,
schillende milde gevers uit
dr. G. J. Streeder, te Leiderdorp.
b jjd« |t
het binnenkomen van dit bedrag
"
beschikbaar gestelde middelen, vo oiW
vrijwel vast, dat de uitbreiding pW
INTREDE DS. H.J. LANGMAN TE GRONINGEN.
vinden. Het bestuur heeft deon
Ds. H. J. Langman, predikant te Jutrijp- kan
gevers een dankbetuiging voor
Hommerts, heeft Zondagmiddag zijn intrede deerde geste gezonden.
gedaan bij de Ned. Herv. Kerk te Groningen, na daar bevestigd te zijn door zijn vaBesmettelijke veeziekten.
der, ds. H. J. Langman, die vroeger ook te
Groningen het predikambt heeft bediend.
Gedurende de maand Septeittö jj»
De nieuwe predikant had als intreetekst in de provincie Friesland de v ( fw,
gekozen Galaten I : 3—5.
vallen van besmettelijke veez»e *
stateerd:
eij*3
Schurft 481 gevallen bij
AFSCHEID EN INTREDE
de volgende gemeente»'a Je
De Bolkeetein beroepen predikant bij de en wel inFranekeradeel
42
4 (1), J m
(1),
Ned. Herv. Gemeente te Jutrijp en Homjs'
152
38
Kollumerland
ca.
(3),
merts hoopt op Zondagmiddag 3 Nov. af- geradeel 208 (1), Rauwerderne»
echeid te nemen van de Ned. Herv. GemeenTietjerksteradeel 17 (1) en vvv
te te Drogeham—Harkema Opeinde en op
Zondag 10 Nov. zijn intrede te doen- te Jut- 5 (1).
Rotkreupel 65 gevalle»
rijp en Hommerts. Als bevestiger hoopt op
naars in de volgende gemeente"'
te treden ds Frederikee van Vorchten.
veen 19 (2), Leeuwarderadeel
werderhem 13 (1).
el)j<'
Miltvuur 3 dieren van 1 e
Doniawerstal.
hii^rf
V a r k e n s p e s t 497 gevallen h
MISLEID DOOR DE DUISTERNIS.
naars en wel in de volgende jj),
Een persoon verdronken.
Baarderadeel 48 (9), Barradeel *%(!».
HARLINGEN, 7 Oct. Het gemeentebestuur ward 5 (1), Dantumadeel 48 (»h ft_\
heeft langs de waterkant op verschillende stal 1 (1), Ferwerderadeel 20
gevaarlijke plaatsen hekken doen plaateen, 5 (1), Franekeradeel 9 (5),
)|Ä
teneinde voetgangers die bij donker zich op 13 (4), Idaarderadeel 22 (5),
straat bevinden, zooveel mogelijk te bevei- 19 (2), Leeuwarderadeel 75 si} ffi|
ligen. Nu wae het Zondagavond beangstigend madeel 7 (2), Rauwerderhem /,
(3)- f
duieter, waardoor, naar wij vernamen, een steradeel 10 (2), Utingeradeel J» |VU
dongeradeel 8 (1), Weststelling; jtser»
zestal personen te water geraakte op onderWonseradeel 36 (7), W»J« U'
scheidene plaatsen aan Franekereind en Kanaal. Er konden vijf gered worden, maar de 47 (9).
f
bejaarde Brandenburg heeft het met de dood
Mond- en klauwzeer*
moeten bekoopen.
geval.
(De cijfers tusschen haakje» r\f
Druk in de scheepvaart.
aantal eigenaren aan, onder
ziekte
werd geconstateerd.
ZWAAGWESTEINDE, 7 Oct. Als een
bewijs dat nu-het autoverkeer stil ligt iet
wel druk is in de scheepvaart, mag blijken
eigena rdigongev f.
Een
Uit het feit dat de heer H. Deelstra alhier
BERGUM, 7 Oct. J.l. Vrijdag
nog een partij turf in de Valthermond heeft G. Algra op de veemarkt te
j
saan, doch geen schipper kan krijgen om ze
hij met iemand tegen cc .$, *Jk
toen
naar hier te vervoeren.
te praten en een drijver me'ge»
langs kwam. Deze <" j.Belïï
koeien
Cursussen voor zuivolbewerkers.
Algra op, waardoor hij in e pc
In verband met de te verwachten vermin- tusschen een koe en het ]}e
dering van de melkproductie zal er in de ming was zoo erg, dat bij \!.i
■}~- i»J
komende maanden aan de zuivelfabrieken verloor. Na in de wachtpost
r
minder werk komen, waardoor de persoder veemarkt te zijn binneng'*''pw
neelsleden dj beschikking zullen krijgen bij na eenige tijd weer bij. e
0
over meer vrije tijd. Met het oog daarop herinnert hem nog aan het
hebben de arbeidereorganieaties de Commissie voor onderwijs uit de Bond van CoöKabelballon richt schad caan.
peratieve Zuivelfabrieken in Friesland ver,»»<
ZWAAGWESTEINDE, 7
zocht verschillende ontwikkelingecureuesen
Ate e\W„
dag
omstreeks
half
vijf
te willen beleggen en de deelneming daaraan te willen bevorderen. Gedacht wordt lijke hoogte een kabelballon » t \tWA
o.m. aan landbouwonderwijs, cursussen in dorp nogal eenige schade
vJf
bedrijfecontrôle en veevoeder-, paarden- en kabel vernielde het electrisr»
m
rundveekennie. De commissie voor onder- ook enkele woningen het
den.
wijs heeft haar medewerking toegezegd.
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Vergadering

Kabelballon.
ZWAGERVEEN, 7 Oct. Evenals voor
kele weken, kwam ook nu een kabelballon
uit Zuidwestelijke richting aangedreven en
richtte schade aan op nog geen 100 meter
afstand van de plaats, waar dit toen geschiedde. Was het toen het huis van den
heer S. Dantuma, dat gehavend werd,
thans moest de boeienhuizing van den
was, redelijk vlug. Overigens was een heer H. R. de Vries het ontgelden. De
langzame handel waar te nemen. Ook het schoorsteen werd titaal vernield en veropzetvee had een trage handel. Door de scheidene dakpannen sneuvelden. Ook werCentrale werden ongeveer 300 runderen
den draden van electriciteit en radioovergenomen. In de vette schapen en vette centrale kapot gerukt.
handel redelijk vlug

—

.

en

Tijden van zonsopondergang.
Vandaag geat de zon om 19-02 u
Zonsopgang 9 October 7.54 uur.
de tusschenliggende tijd moet

v.v.

\

„Arum.”

y

ARUM, 4 Oct. Heden liadi»
> ie
terschap van den heer W. Vl
meene vergadering plaats v
vereeniging alhier.
n,i;
Uit het verslag van den P* U j
den heer P. Park, ontleenen ..,35.0-. f
I
de: De inkomsten bedroegen
uitgaven waren f 226.45, alzo»?»
f
do van f 25.63. Onder meer te
de nieuwe competitie deel
nt»
dan zullen nieuwe leden ni j
waarvoor gewerkt moet w°.0.
eer 5 je
Tot bode is gekozen de
zinga. Tot leden der kaseon'
ren P. Tjeerdema, Tj. Epema ;,
Jongetje verdronken.
;
Voorts werden de beo
ZWAGERVEEN, 7 Oct. Heden tegen de
?■
en
M. R. Hiemstra
v KAJ*
avond geraakte de 3-jarige Johannes, zoon- ren
Q
tic herkozen. Voor den heer
tje van den heer E. Klaver, in een sloot bedankte,
»e
p
de
is
benoemd
vlak bij de ouderlijke woning. Hoewel men
reeds spoedig het knaapje weer op de wal
had en direct kunstmatige ademhaling
werd toegepast, bleken alis pogingen om
BERGUMERDAM, 7 Oct. fag&M
de levensgeesten weer op te wekken, eerste brugwachter aan a e lolet Jrj
vruchteloos.
heer M. Pebesma, 2e
MAKKUM, 7 October.
e^ie j\
Afloop verkoopingen.
L.Oslaagde voor de acte
.«
.SNEEK, 7 Oct. Notaris H. A. Banning ver- P. G. Bonnema te Makku»'het
café
finaal,
„Onin
kocht hedenavond
Benoemd tot ambten»» v
der de Linden", de navolgende huiepercee- butiedienst in de gemeen v| ,v i» a. \
len:
de heeren J. Veenstra te pu t e»
I. Werkplaats met boyenwoning, aan het Veenstra en J. Ploeg Jr
Singel no. 6. Koopers de heeren J. en W. B. vd. Zwaag te Twijzelrf|
Spoelstra, te Sneek, de tegenwoordige huur»
r
Bij
de
ve
der, voor f 1764.—.
se
J
II en 111. Woning met bleek in de Twee- gaande 16 October, de
van
mej.
Dijkstra,
woning
G.
yj
de Zomerrakbuurt no. 38 en
met
bleek en straatje aan de Tweede Steenklip Sneek.
&
ae
straat no. 20 Kooper van beide perceelen
Te Groningen »s % xiinielJ
1
de heer Tj. Hoekstra te Sneek voor resp. kerkelijk voorbereidend
f934 en fB6O.
J. T. Haven,"
IV. Woning met straat en bleekje aan de
Door den gemeente»»
Gedempte Neltjeshaven no. 13. Kooper de
v
,i» &u
te Surhuisterveen
etra
heer H. Faber te Sneek voor f7lO.
eervol <" eIl0e»"
V. Woonhuis met erf aan de Geeuwkade 14 October a.s.
wegens zU n b
aangevraagd
no. 48. Kooper de heer F. de Zwart g.g. te
C Pjl
korps marechaussee.
Sneek voor f 1660.
g^'
Het huis achter perceel V werd ingehouDe heeren S. de 11
den bij een bod van f592.
te Drachten zijn te Am*
VII. Wo ning met erf nabij de Geeuwkade het politie-diploma.
j «*»>»».
no. 39. Koopster mej. de wed. P Hofstra te
bet
Geslaagd voor
L«euwardeu voor fB9l.
fc.v
neeskunde
J. A- Wierd»
erf,
nabij
Woning
VIII.
de Geeuwmet
kade no 41. Koopers de heeren K. F-lsinga
Voor het examen
en F. de Zwart g.g. te Sneek voor f692.
de de heer P- Bronnenia
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RADIO-PROGRAMMA

STAATSLOTERIJ
<N»et

trtlfc. van

officieel)

{****>—

KRO-Ultzendmg.
8,00 Ber. ANP. 8,15 Wij beginnen de dag.
8,3 Gramof. 10.00 VPRO: Morgenwijding
10,15 Gram. 1130 Godsd. halfuurtje. 12,00
12,45
12,15 Octet.
Ber. 12,05 Gramof.
Nieuws, en econ. ber. ANP en gramof. 1,15
JaarsveW. 414,4

~

M.

n

"B*s
'*».-,. ".f;65 «29 9069
200.-.: .1412l 23941

'

Hiermede vervullen wij den treurigen plicht U kennis te geven van het
overlijden van onzen lieven man,
vader, behuwd- en grootvader
ALBERT DE VRIES,
in den ouderdom van bijna 70 jaar.
Leeuwarden, 8 October 1940.
Waling Dijkstrastraat 19.
Uit aller naam:
G. K. DE VRIES-VISSER.
De begrafenis zal plaats hebben
Vrijdag 11 dezer te Huizum. Vertrek
vanaf het sterfhuis te 2 uur.

WOENSDAG 9 OCTOBER.

Maandag 7 October 1940
°<»e klasse, 6de HJst
Hooge Pr***!!

Orkest. 1,45 Gramof. 2,00 Vrouwenuurtje.
6374 7435 11246 11305
2ïw 3 B3O
23
U
78 5893 9440 9804 10909 3,00 Me-lodisten en sol. 3,45 Orkest. 4,30
< US
15164 15677 17708 18359 21981 Kinderuurtje. 5,15 Nieuws, en econ. ber.
ANP. 5,30 Gramof. 5,45 Kinderkoor. 6,00
Orkest. 6,30 Amusementsorkest. 6,45 Ber.
Van f 70
tos 1023
6,50 Orkest. 7,00 Vragen van de dag ANP.
1327 «57 1385 1404 1446 7,15 Gramof. 720 Deel. en gramof 7,50
& 1587
2i« 1657 1674 1718 194s 2067 Zomerpostzegela 8,00 Ber. ANP. Gramof.
3°15 ,£? 309 2682 2750 2832 2843 8,15 Amusementsorkest. 8,30 Tooneel met
3594 3853 3902 4029 4040 luisterwedstrijd. 8,5 0 Wij sluiten de dag
4108 7 4519
Nieuwsberichten ANP.
S 5372
w 5451 45 32 4700 4848 5011 8,55—9,00
5486
5675
5921
6099
Kootwijk.
1875 M. AVRO-Uitzending.
6104
Voor de vele blijken van belangstelling,
,-,, 5 6763 6823 6829 6896 7018 7,00 Ber. (D.) 7,15 Ber. (Eng.) 7,30 Grah
76 12
7367 7373 7375 7379 7425 mof 8,00 Ber. ANP, gramof. 8,40 Orgel. ondervonden bij onze 25-jarige echtvereni">*> 7643 7644 7729 7772 7899 9,00 Ber. (D.) 9,15 Gramof. 10, 0 0 Morgenging, betuigen wij onzen hartelijken dank.
wijding.
10,15 Gramof. 10,15 Zang en
sd
11*.; 5359 <v?o, 8483 8610 8762 9223 9260 piano. 11,15 Ber. (Eng) 11,30 AmuseB. J. STOKKER
9754 9792 9812 S96<> 10158 mentsorkest en gramof. 12,30 Ber. (D.)
T.
STOKKER—ODINGA.
Hto l022O
1,00
De
ii,,; 10363 10840 10935 11032 11127 12,45 Nieuws, en econ. ber. ANP. 2,15 Or»1324
(D.)
Leeuwarden,
Dahliastraat
40.
2,00
119i5
Romancers
Ber.
en sol.
11440 11441 11568 11610 11724
"<»7 12481 12531
kest. 3,00 Orkest. 3,80 Ber. (Eng.) 3;40
12718
12720
12669
Gramof 4,15 Orkest. 5,00 Ber. (D.) 5,15
US 12848 1988
en econ. ber. ANP. 5,30 Causerie
13560 i, ? 12902 13041 13154 13268 13406 NieuwsOrgel en plano. 6,15 Ber. (Eng.) 6,30
6,00
13973 14096 14144 14225 14271
7,00 Vragen van de dag (ANP).
15*45 1«; 14596 14717 14904 1*972 15155 Gramof.
KEEL-, NEUS-, OORARTS
7,15 Gramof. 7,30 Ber. (Eng.) 7,45 Gram.
16230 ie, 15561 15615 15641 15699 15843 7,50 Causerie. 8,00 Ber. (D.) 8,15 Ber ANP
16'65 irT8 16262 16426 15571 16587 16601 8,25 Gramof. 8,30 Ber. (Eng.) 8,45 Gra16811 16900 1692 17032 17086 mof. 8,55 9,00 Ber. ANP. Sluiting.
17J07 17
ito
*13 1726:2 17391 17393 17415 17771
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OFFICIEELE

HERVAT

PUBLICATIE

VAN HET DEPARTEMENT VAN
HANDEL, NIJVERHEID EN
SCHEEPVAART.

Onderlinge Brandwaarborg
Maatschappij
voor de Gemeente Leeuwarden

ALGEMEENE

NAALDHOUT, POPULIERENHOUT. BRANDHOUT.
Nieten
hoofd
113 1204 1284 1289 1298 De secretaris-generaal, waarnemend
Handel, Nijvervan
departement
het
van
1525 1548 1585 1596 1610
en Scheepvaart maakt bekend, 10onder
1719 1739 1745 1803 1823 heid
Auverwijzing
zijn publicatie van
1940 1958 1988 2005 2013 gustus j.1., naar
de directeur van het Rijksdat
2211 221« 2257 2264 2299 bureau voor hout de bij voornoemde publi- op DONDERDAG 24 OCTOBER 1940, 's nam.
24 H 2418 2434 2438 2447
3'A uur, in het „ORANJE-HOTEL" te
catie verleende dispensatie met ingang van
2577 2599 2624 2659 2681 heden intrekt ten aanzien van:
Leeuwarden.
2869 2876
42 3011 3019
1. Het koopen, verkoopen, afleveren, be3166 3190 3208 3223 3226
Punten
van behandeling:
>
doen
3414 3451 3503 3504 3517 werken, verwerken, doen bewerken en
rondhout-naaldvan
verwerken
inlandsche
1.
Notulen.
767 3808 3884 4083 4090
voorzoover dit op stam met schors
4188 4193 4222 4262 4272 hout,
gemeten een doorsnede op borsthoogte had 2 Verslag van de Directie over het afge4550
4595
4432
4609 4641 van 18 cm. of meer;
loopen boekjaar.

VERGADERING VAN

°

.

DEELNEMERS

3362 ,:?3
3717 v£ 4
il -l
22
4329 **>9
tjj?
*"£ 4723
2a. het koopen, verkoopen, afleveren, beIh *884 28
77 4922 4924 4933 4964
en 3
werken,
verwerken, doen bewerken
8
sl
5039 5061 SHB &147 5152
populierenhout,
H*l B'
an9» 5310 5319 5350 5355 doen verwerken van
***. I,l* SI
ders dan zware kwastvrije onderstammen,
5
462
5464 5472 5488 5499 voorzoover dit populierenhout niet in aan- 4.
% 5628
Ifc 68 19 «o, 5635 5838 5677 5766 5798 merking komt voor de fabricage van tri.

%
%
%.
tó

li
2J

tS

\%
S
*H

?«

6l8«

5940 697
23 6159 6176
*>o
6O 6331 6412 6423 6430 6451
10
6G32 6667 6684
26
SBB 6047 6961 7010 7023 7038
'
1
21
>Jjs f 339 '124 7194 7207 7210 7236 7258
77 3s i444 7470 7506 7554 7588 7617
45 7833 7837 7843 7885 7914
3o
8104 8105 sios 8202 8290
Pd) *3aa 76
%-j '152 ÎS0 11 8542 8598 8602 8612 8890
94 8804 8861
8785 8786
«827
4 8952 8974 8975 9040 9041
%
j£ Jjj »074 9107 9129 9165 9167 9175
I*l*. 8599 q?B7 9321 9458 9495 9497 9514
"804 9605 9618 9637 9700 9745
l
5 "30 9940 9962 9973 10086
E6 10221 10224 14228 10236 10239
%}% 289
10295 10328 10330 10352 10356
,"530 % ,
''lîj % in,58 10619 10636 1°720 10725 10773
1 1,
10978 10"° HOI I 11030 H037
*l0 V,?0 11231 11263 11299 H366 11370
1
11« 71144811451 U5281154211548
61162311739 1177211805 U824
*«98 12027 12045 12057 12058 12091
Jij
12213 12246 12249 12362
I*9 01 12207 ]2436
12403
12442 12465 12484
n> i 562 lo 59
79
12708
12739
12749
12770 12872
1
Jjfb 3 V? 1 1294S 12358 13036 13119
'\ t34 j,J74 13258 13314 13327 13371 13387
63
13479 i35i6 13518 1359213643
]%rr 97 ! i,,
î,o U 13718 13753 13784 13816 13854
% 1 353 U,70 14018 14088 14211 14219 14293
ï4443 14457 14478 14489 14567
,*Bü9 ,^,6330 14677 14688 14719 14737 14779
% :*9il j!? 14868 14890 14903 14905 14909
73 14987 15038 15046 15048 15064
,703
s4 15200 15201 15202 15254 15265
%
ji^96
% 7*ti i^; 15458 15465 15523 15557 15579
% 5877 8 15701 15717 15790 15823 15825
16021 16044 16076 16105 16152
"*73
1e374 16379 16437 16450 16453 16464
%.
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16642 16ti47
Ä5 ,'OOB w l6 16835 16844
ÏÏ°ä 39» 2 17136 17204
lk 1» 617 iVpT 17448 17456
10 28 17« 17702 i77°5

16723 16725 16731
16860 16888 16907
17252 17269 17327
17479 17538 17591
l7*790 17794 17813
o63
617894 17937 î7985 130°1 18016
18180 18193 18263 18319 18400
Ito
Ä1«
1 18544 18545 18599 18646 18656
%
]& 3 5 iqA2° 18770 18821 18901 18989 19014
1 IS °64 1914« 19158 19159 19230
330
47 19393 19406 19413 19419 19423
78
,°?O5 09 18629 19647 19717 19770 19788
5168 jn" 20038 20043 20076 20097 20104
20234 20248 20352 20391 20421
«053! 72
35 20551 2 °559 2 0562 20568 20582
My% 2to 2065 1 20678 20731 20738 20803
U27 2Ï, 20923 21003 21020 21058 21059
Vl läB3 2i }4 35 2U69 21189 21279 21338 21347
îfy f15 28 2l 4 21408 21410 21451 21477 21494
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22579 22605
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230
3
°0 23011
Ä
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22195 22251
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22825 22860
23026 23037
23185 23193
23423 23448
3 23564 23601 23628 23646
23717 23809 23810 23812
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21873
22384
22671
22911
23247
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23862
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FAILLISSEMENTEN.
Ah,Va Jit tdeeli ngslijst in het failliseete°rdan oost vroeger alhier, thans
Ne
r
lgt >sinrl 5 October gedulW
Or- ,f0 «W*' er itlza
e de
Se voor crediteuren
-6

'

ar den

B

'

'

Arromliefc ementB Rechtbank

Verbetering

UITSLACAANBESTEDINGEN.

weg Akkrum-Terhorne.

geme
va n de ente Ulingeradeel is de
e
tA i68«U. r* u weg Akkrum-Terhome
waren:
b*l. \{%svte "'"enzaal met f 129.800; Mij.
utr echt met f 133.000; NoordI]î°-Br2?ch«
HaHin-en met f 135.900;
ni lg le '<»-Gravenhage met
l-W ï*.V
T Siepe
te Winterswijk met
Gun',,;
u n

N«hK

' ,„

Wte

'

2 volgt

i

Rapport van de Commissie tot opname
der rekening en verantwoording.
Benoeming van een Directeur, ter voorziening in de vacature wegens periodieke aftreding van den Heer Y. van
plex, lucifers of klompen;
Slooten.
b. het koopen, verkoopen, afleveren, bewerken, verwelken, doen bewerken en De agenda niet de te behandelen puo.t.;n
doen verwerken van zware kwastvrije populigt dagelijks, van 9—12/4 en van 2—6 uur
lieren onderstammen, voorzoover deze op ('e Zaterdags van 9—l uur), ten KANTORE
gemeten
een doorsnede
stam met schors
op borsthoogte hadden van 45 cm. of meer, der Maatschappij (Eewal 59) voor de deelvoor alle andere dan voor schlldoeleinden iii;iners ter inzage.
ten behoeve van de fabricage van triplex,
8 October 1940.
fineer en lucifers (als onderstam wordt Leeuwarden,
beschouwd het onderste deel van de stam
Namens de Directie,
tot een doorsnede aan het dunne einde van
40 cm.);
W. FEENSTRA, voorzitter.
F. j. HOOGSLAG, secretaris.
3. het bewerken, verwerken, doen verwerken van rondhout, dat in aanmerking
komt voor zaaghout, mijnhout, werkhout
brandhoutof paalhout tot brandhout,
blokjes, blokjes voor gasgeneratoren.
Het bepaalde onder 1 en 2 is niet meer
van toepassing op het verkoopen en afle-

veren

delaar Is.

ADVERTENTIES
Algemeene kennisgeving.
Heden overleed, zacht en kalm, na
een langdurig, smartelijk, doch geduldig gedragen lijden, in het Diarot.essenhuis te Leeuwarden, onze lieve
vrouw, zorgzame moeder, dochter,
zuster, behuwdzuster en tante
JULIANA AALTJE STRüPPERT,
geboren ULTZEN'.
in den ouderdom van 39 jaar en 6
maanden.
Haar heengaan was vrede.
Leeuwarden, 7 October 1940.
Stationsweg 12.
A. STRüPPERT.
OTTO CARL.
Namens de familie:
Naarden: G. ULTZEN.
Leeuwarden: F. O. STRüPPERT.
De teraardebestelling zal plaats
hebben Woensdag 9 October a.s. op
de Noorderbegraafplaats (Schapedijkje). Vertrek van Stationsweg 12 des
voormiddag» te 11 uur.

'T

Heden overleed, tot onze diepe
droefheid, na een noodlottig ongeval,
voorzien van de Genademiddelen der
11. Kerk, onze innig geliefde vader
AMATO GIUSTO FAZZI,
sedert 8 December 1939 wedn. van
MARTHA M. DE BOER, in den ouderdom van 62 jaar.
Leeuwarden, 6 October 1940.
Oldegalileën 28.
J. G. A. FAZZI.
J. N. FAZZI.
De Gezongen Uitvaart zal plaats
.ebben op Donderdag 10 October.
s morgens 9 uur in de Parochiekerk
.an de H.H. Bonifatius en Gezellen,
waarna de teraardebestelling om 1130
uur op de R.K. Begraafplaats.

—■

SJ. VAN DER VEEN

door den producent, die geen han-

Derhalve Is het vanaf heden verboden
de onder 1, 2 en 3 genoemde handelingen
te verrichten zonder vergunning van den
directeur van het Rijksbureau voor hout.
Uit het onder 1 bepaalde blijkt, dat de
dispensatie van kracht blijft voor inlandsche rondhout-naaldhout, dat bestemd is
voor mijnhout.
Vergunningen als bovenbedoeld dienen te
worden aangevraagd bij het Rijksbureau
voor hout. Driekoningenstraat 4, te Am.
sterdam.

■

■''■'■

■i.

Bode bij begrafenissen.
GROOTE KERKSTRAAT 10
Tel. 4-7-0-4.

—'"'—
Departement Leeuwarden
1

—..,

■

van de

Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen

LEDENVERGADERING
1940
op

VRIJDAG 11 OCTOBER

's avonds 7 uur in het gebouw aan den
Oostergrachfswal

Agenda: Jaarverslagen.

HET BESTUUR.
_

Wegens sterfgeval
is onze zaak Dinsdag
en Woensdag

gesloten
Foto Atelier STRÜPPERT

STATIONSWEG 12

Beürtdïenst H. SCHAAP
Meppel.

vervoer PEK
Vanaf heden UITSLUITEND
Emmakade N.Z., bij de

BOOT

—

Ligpiaate
Margaretha de Heeretraat.

Vertrek Dinsdag en Vrijdag 12 uur.

Directe doorverbinding op alle plaatsen in
Z.O. Drente en N.O. Overijssel.

WINTERKLEEDING LEEUWARDERADEEL
Uitreiking van de Vergunningen tot het koopen van een WINTERJAS of WINTERMANTEL geschiedt op VRIJDAG 11 October 1940 in het Gebouw Noorderstraat 12 te
HUIZUM tusschen 10 en 12 uur 'e morgens en 2—4 uur 'e middag». Daartoe dient t
worden ingeleverd een Heerencostuum of een Winterjas (heerenjas of jongensjae), of
een wintermantel (damesmantel of meisjesmantel), of een wollen deken. Ders kleed*ren moeten goed bruikbaar en schoon wezen.
Stamkaart en textielkaart van den persoon voor wien de vergunning

verlangd wordt, meebrengen.
Men knippe

NIET

zelf de bons van de textielkaart.

HET

KLEEDINGCOMITft.

Huizum, 8 October 1940.

IDENTIFICATIEPLICHT IN
LEEUWARDERADEEL

— ——

.

"^

De Burgemeester van LEEUWARDERADEEL maakt bekend, dat voor hen, die
15 jaar en ouder zijn en nog niet in het bezit zijn van een identiteitsbewijs, zitting «al
worden gehouden:
I. Voor de dorpen Huizum, Goutum, Hempens, Teems, Wirdum, Wijtgaard, Lekkum en Miedum in het Wijkgebouw, Noorderstraat 12. te Huizum en wel op:
a. WOENSDAG 9 October a.s. voor hen, wier geslachtsnaam aanvangt met de
letters: A en B van 9—ll uur; C, D en E van 11—13 uur; F, G en I van 14—18 uur;
H van 16—18 uur.
b. DONDERDAG 10 October a.s. voor hen, wier geslachtsnaam aanvangt met de
lettere: J, K en L van 9—ll uur; M tot en met P van 11—13 uur; Q tot en met T van
14—16 uur; V tot en met Z van 16—18 uur.
11. Voor de dorpen Stiens, Jelsum, Cornjum, Britsurn, Finkum en Hijum op VRIJDAG 11 October a.s. in de Bewaarschool te Stiens voor hen, wier geslachtsnaam aanvangt met de lettere: A tot en met E van 9—ll uur: F tot en met I van 11—13 uur;
J tot en met P van 14—16 uur; Q tot en met Z van 16—18 uur.
Zij, die wegens ziekte of gebreken niet in staat zijn IN PERSOON op bovenstaande uren en bureaux te verschijnen, dienen vóór 16 October a.s. ten gemeentehuitê, 2«
eventueel op etunkaart
afdeeling, schriftelijk een identiteitsbewijs (kosten f 0.10)
(kosteloos)
aan te vragen onder overlegging van:
le. een doktersattest of veldwacblersverklaring, waaruit blijkt, dat men niet ïfi
staat is wegens ziekte of gebreken in persoon te verschijnen;
2e. de distributiestamkaart;
3e. een goedgelijkende pasfoto.
Handteekening en adres duidelijk schrijven!
De Burgemeester van LEEUWARDERADEEL,

—

—

HORA SICCAMA.

Distributiedienst Dantumadeel

Ruiling von Winterkleeding.
Gelegenheid bestaat tot afgifte van bon» voor aanschaffing van een winterjas ef
wintermantel.
Daartoe dient men een heerencostuum of een winterjas of een wintermantel ft
een wollen deken in te leveren.
De Commissie houdt zitting in het GEMEENTEHUIS te MURMERWOUDE op Donderdag 10 October 1940 van 2—5 uur nam-; te ZWAAGWESTEINDE in het lokaal der
NED. HERV. KERK op Vrijdag 11 October 1940 van 2—5 uur nam.

Zie verdere publicatie.

DISTRIBUTIEKRING FERWERDERADEEL
omvattende de gemeenten FERWERDERADEEL en WESTDONGERADEEL

.

Ter kennis van belanghebbenden wordt gebracht, dat PETROLEUMKAARTEN
zullen worden uitgereikt, UITSLUITEND aan die ingezetenen die in de maand Augustus petroleum voor VERLICHTINCSDOELEINDEN hebben aangevraagd.
Zitting zal worden gehouden:
te FERWERD, op Vrijdag 11 October 1940 van B—l2 uur;
te TERNAARD, op Vrijdag 11 October 1940 van B—l2 uur;
te HOLWERD, op Vrijdag 11 October 1940 van 14—18 uur;
te NES, op Zaterdag 12 October 1940 van B—l2 uur;
te WIERUM, op Zaterdag 12 October 1940 van 14—18 uur.
De met „Hoofd" gemerkte 6tamkaart meenemen.
Het is noodzakelijk op de boven aangegeven dagen en uren de kaarten in ontvangst te nemen.
DISTRIBUTIEKRLNG FERWERDERADEEL.

Dansinstituut Henk Craanen
Achter de Hoven 234

-

Leeuwarden

Bi] onze Zondagmiddagclub kunnen nog

Dames en Heeren zich aansluiten
Te koop
voor geldbelegging: ,
Burgerhuis Oostkant, f 4000 eigen
grond, huur f 265,20.
Burgerhuis bij de Sparijaardslaa.i,
f3200 eigen grond, huur f 239,20. Ta
f4200 eigen grond, huur f286 per jr.
Burgerhuizen aan en bij den Groningerstraatweg, f 3750, f4OOO in
f5OOO.
Burgerhuis nabij centrum, f3750
eigen grond, buur f312 per jaar.
Heerenbuis Westkant f5OOO. huur
f416.
Woning f 650, eigen gr., huur f9l
Woning Huizum, fl6OO eigen grond,
t.uur f 130 per jaar.
Woning fl5OO eigen gr., huur f 20S
Vraagt vrijblijvend inlichtingen aan

Kooi's Administratie- en

Voor het aanmaken
van

Prins Hendrikstraat 13—15
Leeuwarden
Telefoon 5734
Beëedigd Makelaar

Uw haard of

kachel:

Prima Vuuraanmakers
los en verpakt.

Berken Aanmaakhoutjes
Houtskool.
Fa. D. v. d. Noord & Zonen
en

Oosterkade 32

-

Telefoon 3330

Gevraagd net

Dagmeisje,
van B—4 uur. Aanmelding WIJBRAND DB
GEESTSTRAAT 35.

Woningbureau

Morgenmeisje
gevraagd, 2 heele dayen per week.

STOPPELMAN, SlotmakensstrMt.
Te koop ruim

Beleefd aanbevelend.

De Ondernemer:

HEDEN

3

H. SCHAAP Hoe bewaar ik mijn levens
GEVRAAGD middelen in oorlogstijd?

IS VAAK

f 0.45

MORGEN VOORZIEN

Boekhandel R. v. d. Velde

Nieuwestad 90
HET LEEUWARDER NIEUWSBLAD
VIA DE GEVRAAGDEN-RUBRIEK IN

Winkelhuis met Woonhuis,

Noordvliet 169 Wordt verhuurd voor f6.50
Koopsom billijk. Te bevragen
Kapper J. DORENBOS, bij de BetonbruK
Bleeklaan. telefoon 3126
per week.

Te koop twee zware

Beuken Stamboomen,

Telef. 3805 ± 10.000 KG Cieechikt voor houtgat
bevragen

bij

den

VEENKLOOSTER.

BOSCHWACHTER
vnm»

Te
te

"

DEUTSCHEN UNTERRICHT

Te koop een Riesenberger
Piano,
flinke toon, voor f 135. Gan-

HUB. ADEMA's Dansinstituut

erteilt

F. E. LAMMERS

piano-orgelhandel,
Nieuwestad 10 3, Leeuwarden
zevoort's

Te koop een
snarige

Bij clubs voor studeerende jongelui,

voor gevorderden nog plaats

VOOR:

-

Aangifte dagelijks IBISSTRAAT 23
i^
i^

(Blind en Phythmisch typen)

Telefoon 6136

—— ——————
r—^—

—^

STENO
NAAR:

Tot 15 woorden 20 et. per advertentie. Elke vijf woorden of gedeelte daarvan 5 et. meer
Adres uitgever 20 et. per advertentie meer
Advertenties, bestemd voor de „Kleine Rubriek", kunnen MET per telefoon worden
opgegeven

VERMIST

INSTITUUT

RÖBEN
SPOORSTRAAT 52

Vermist :

kleine

cypersche kater met
witte bef, en witte sokken,

1

tel. uikmmmmmw

B z.a. net

„Maak er iets leuks van'!

Te koop gevraagd een beste
gebruikte
Winterjas of Jekker
en best gebruikt pak klee-

ren, middelmaat groot. Br.
luistert naar de naam Dicky met prijsopgaaf onder no.
Tegen belooning terug te 629 bureau dezes.
bezorgen Laan 18, Huizum.
gevraagd nette
—-.—Mmm——imm—mmmmm———^ Te koop Kindenvagen
en ledikantje met toebehoo-

PERSONEEL

STOOMWASSCHERIJ „OZON"
Tramstr., LEEUWARDEN, Tel. 3339

.

—mm,

Deze rubriek uitsluitend â contant

en

Wegens vertrek te koop een
nog zoo goed als nieuwe

Haardkachel,
een radiotoestel en een stof-

zuiger, moeten weg. Noordvliet 227, in de steeg bij 229
Te koop een partijtje
Autoglazen.
waaronder triplex glas

en
verstelbaar. Tevens een 2 1.
gelijkrichter, 125 v. en een
ren. Brieven onder no. 631 partijtje hout. Eillartstraat

Te koop gevraagd
staat zijnde

Wegens
omstandigheden
direct voor tijdelijk gevr. net
Dag- of Morgenmeisje,
Aanm. t. 7—B. Korfmakersstraat 15.

Gevlucht en

in goede

Trap- of Handimaimachine.
Brieven onder no. 635 bur.
dezes.

alles verloren

hebbende door het bombardement v. Rotterdam vraagt
een net persoon een

Heerencostu urn

tegen billijke prijs te koop,
slank figuur. Brieven onder
Meisje,
14 jaar, voor de middaguren r.o. 636 bureau dezes.
Onverschillig wat. Brieven
onder no, 637 bureau dezes

B.z.a. net

KOSTHUIZEN

TE HUUR

\—Xif—W/TimrmKfïMmAm\\\ K
Emmakade

TE KOOP

VerduisteringsGordijnen

vbâäg""

BOEKEN

ADVERTENTIES
STEEDS

SUCCES

Orgel
met doorloopende harp en
fluit, voor billijke prijs. Te
bezichtigen
Willem Sprengerstraat 54, Leeuwarden.

z g.a.n.

Te koop

„

Winterjas,
maat 46. Borniastraat
Huizum.

DIVERSEN"
Goedkope
Schalkburgerstraat

Kappersvaks*^

FEUILLETON
„Reçu

5322”

door

Robert Bloemendaal
6
Terwijl Tessdorf en zijn assistent haastig
de meest noodzakelijke benoodigdheden
inpakken, wordt op het vliegterrein reeds
een zware Junker-machine met vier motoren uit de hangar gesleept en startklaar
gemaakt.
Ongeveer tegelijkertijd ontvangt de dienst
doende beambte van de grenswacht te Batel een telegram:
„Grenswacht Bazel stop Angermeier
Vasthouden stop contact met buitenwereld
verhinderen stop indien mogelijk bagage in
beslag nemen stop kom heden per vliegtuig
itop verhoor voorbereiden stop Tessdorf."
„Allemachtig, de oude Tessdorf in eigen
persoon," denkt de officier in Bazel verwij hebben hier blijkbaar een
baasd,
goede vangst gedaan. Nu, wij zullen hem
veilig achter slot en grendel zetten."
En Mattias Angermeier, die bij de pascontrole geen legitimatiepapieren kon too
nen, wordt onder scherpe bewaking van het
tifiuanestation naar een cel van de stadsgevsngenis- overgebracht.
Hij is niet opgewonden en ook niet geschrokken.
Integendeel.
Vriendelijk en tegemoetkomend houdt hij
zijn handen voor de boeien op.
Zonder tegenstand te bieden laat hij zich
visiteeren en naar de gevangenis brengen.
Als men hem herhaald naar zijn bagage
vraagt, zegt hij beleefd maar zeer beslist,
dat hij zonder bagage reist.
M.mr als de kleine groep het station ver-

—

HOOFDSTUK V.
Na de eerste vijf minuten van het verhoor heeft Tessdorf begrepen, dat deze
Mattias Angermeier niet meer de kleine,
sjofele valschspeler is, dien hij in de Keulsche havenkroeg heeft leeren kennen.
Tegenover hem zit een gladde, uitges'.apen jongen, die zich geen oogenblik
vergist en bovendien geheel zeker van zijn
zaak schijnt te zijn.
Hoe de commissaris hem ook aanvalt,
wat hij ook maar probeert, overal loopt hij
op de kalme, hechte verdediging van zijn
tegenstander te pletter.
Neen zoo komt hij niet verder.
Maar hij weet, dat deze man een misdadiger is. Hij is er nu van overtuigd, dit
een zoo intelligent en geraffineerd man
nooit de stommiteit zal begaan, zich zonder
pas te laten inrekenen, wanneer hij daar
mee niet een speciaal doel vervolgt..
En dit doel is onbekend.
Om dit te weten te komen, zal de commissaris voor geen enkel middel terugschrik

ken.

y

Heerenmodellen

3.

'

Aanmelden Jon

„t

enz.

Boekhandel

Nieuwen-

-

*

verhuj'

,

Wij
huis, Sacramentstraat, Leeu10 warden.
ondersteken,
Huurt bij ons uw nieuwste hoogtezonnen,

nü '-,*

'

Tel. 4884.
babyweegschalen, f
Philips Radio
Uw adres voor groote en
schalen, borstpom'
kleine pakkisten is en blijft v. f 1,25 p. week, ln de prijs
inha'f; s,
ketels.
K. Bergsma, Oostergrachtsis inbegrepen het onderhoud koortsthermome' e r" i
wal 47 A, pakhuis Eewal 88 en lampenrisico, na ruim IK kussens,
ijs»» ll:,,,'
Telef. 4884.
jaar uw eigendom. Vraagt flesschen, ligsto*'« "»
ged69
inlichtingen bij Radio-Tech. le. wordt
Geen vetnood
p
huurprU»
Akker,
Th.
v.
d.
bedrijf
Billijke
als u bij ons koopt. Prima
rinse
P
Beijerstraat
Drogisterij
4305,
Telef.
6.
schaapvleesch met voldoen13, Telef. 4071- #X
de vet en tevens nog los vet Leeuwarden.
er bij.

'^J

"*

een

goed

spelend

—

't Is weer Kuipers.
4 stoelen, 2 clubs, alles veerend, nog f 52,50. All«en bij

de
Goedkoope
Meubelhal,
Wortelhaven 25 t.o. belas-

tingkantoor.

't Is weer Kuipers!
stoelen, 2 fauteuils, op
veeren, nog f 36,50. Alleen
bij de Goedkoope Meubelhal
Wortelhaven 25 t.o. belas4

tingkantoor.

Verduister!ngsspecialist.
Laat ons uw verduistering

dan garandeeren
wij u een afwerking, die
aan d 9 eischen voldoet.
verzorgen,

voor groote gebouwen; van verschillende le
klas hotels tevredertheidsbe-

Speciaal

tuigingen. Onze ervaring is
«w waarborg. Jacq, v. d.
Metj, Tuinen 6.
Lampekappenfabrtek.

Ik verkoop nog steeds alle

soorten lampen rechtstreeks
uit eigen fabriek tegen uiterst lage prijzen. Groote

voorraad. Wederverkoopers
speciale prijzen. Reparatie.
Kempenaar, Weerd 14 bij
Nieuwestad.

Mogen wij uw
Lompen
koopen? Ze zijn duur, S et.
per kg., wolgebreid 60 et.
per kg. Wij halen dit zoo
noodig van uw huis, en ver-

zoeken

u niets van klets,

praatjes over ons te willen
gelooven. Aanbieding bij G.
Raadhuisstraatje
Flietstra,
no. 4. stad.

42e HACO-TREKKING

TREKKING VAN MAANDAG 7 OCTOBE»
HOOGE PBEMIEr

’’’
’’

25000.— 14504
1000.— 3946 11450
400.— 453 2024 2271 4914 5786 10741
200.— 1045 3936 5408
„-.,
100,— 1830 3121 3622 4309 6630 7013 " 7UI

19320
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„jé j
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998 107 S .$ (
1393 1426 1439 1591 1633 1835 1906 19»* 3O8» 1
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3392 3402 3410 3551 3554 3664 3680 3685 (
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6654 6684 6730 7161 7482 7501 7853 794' jjjj
8238 8346 8421 8513 8536 8843 9080 921* jjäî
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11417 11649 11590 11645 12015 12124 12212 1249» 4)88
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14639 14728 14813 14955 15030 15052 15077 181°' .576 J
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19673 19736 19808 19851 19978 20209 20244 202" "
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fl3
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3325
3549
3977
4448
4744
5026
6343
6828
6324
6701
7203

7811
7971

8362
8916
9162

9425

9833
10299
10809
11199
11650
12052
13396
12877

13339

3345
3553
3980
4510
4773
6065
5356
5829
6352
6830
7287
7700
7972
8417
8946
9171
9427
9860

3350
3630
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4524
4833
5075
5370
5990
6360

6837

3385
3636
4177
4528
4842
5113
5410
6017
6391
6877
7338
7768
8029
8468
9015
9228
9494
9989
10433
11036
11369
11790
12190

7307
7731
7979
8453
8974
9218
9449
9904
10329 10358
10835 10859
11234 11282
11654 11714
12129 12130
12531 12542 12561
12891 12940 12990
13295 13358 13382
13733 13773 13849
14173 14206 14263
14524 14573 14631

3400
3714
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4547
4856
5153
5437
6035
6399

6984

7355
7822
8261
8519
9021
9244
9500
10015
10504
11060
11461
11808
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12604
13009
13441
13878
14320
14640

3412
3735
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4553
4862
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6989
7356
7830
8291

8563

3417 345« 3g*S
3736 383* 4jB>
4202 433* 471»
4640 466» 49 44
$&
4930
5190 628» 8ï43
5493 5636
6129 621» tM
6433 »**, W
6995 699» -tf/t
7366 7407
7857 78» jjlj
8295 829» $13
8676 880? fil l*
9068
93«»
9337 934» .-ffi
9575 95»* .fljO»
10157 101°; f ,07*?,
ijH»
10675
11059 H°°" Î18»*
11611
il» 1

'

.
'
.,..

91J»

9034
9330
9572
10050
10545
11053
11475
11855 11856
1.?216 12233
12829 12695
13060

IOfJ.
115*2
!
118" {336«;

132" ijT»*j

ISf» 13IS'
1368'
3gS3!
13550 13867 136"
3
13898 133U2 l ?ï« 14*4?i
1
14410 I**?,

13705
14088
14339
< 147»
14483
14668 34719 l*w
14781
isls
14866 14961 15005 15C39 15058 15073 35083 1*1?? .jj»»
15370 16275 15324 15357 15457 154/2 15484 16*?° {58»»
15565 15700 15743 15787 15808 15830 15831
.s}!>
15973 ICOIS 16037 16086 16113 16114 16151 l»}j 1663 ]
16328 16406 16455 16513 1Ü555 IPE7B 18696
ififfS»
16659 16660 16705 18715 16746 16834 16851
.732"
16990 170C9 17022 17053 JL7Q7B 17113 17121 il\_\ 17OT
17319 17323 17341 17351 17404 17457 17552 1758* gjjg
17830 17955 17990 18149 18168 18181 18215 l»»4 1«|
18662 18667 18885 1369c 18698 1R734 18767 1889' '.gIW,
18961 18967 18975 19038 18065 19178 19207 I 9??,
19316 19334 19350 19356 19390 19392 19363 l9**i
19590 19649 19805 19863 19874 19912 19959 19
jO*7
20163 20197 20220 20224 20230 20247 20289 203»»
20655 20732 20833 20697 20918 20969 20996

Daarom breekt hij het doellooze heen en te komen commissaris?"
weer gevraag plotseling af, staat op ei;
„Kom voor mijn part met 'n handkar,
zegt terloops:
kaffer!"
„Morgen laat ik u naar Aken overbrenCommissaris Haller van de opsporingsgen".
dienst is op het vliegveld aanwezig, om zijn
„Waarom?"
collega af te halen. Terwijl zij in een auto
„Preventieve hechtenis".
naar de woning van Angermeier rijden, ver„En mag ik misschien weten, waarvan 'k telt ds Keulenaar:
beschuldigd wordt?" informeert Angermeier
„Direct na ons telefoongesprek êtuurde
minzaam.
ik de overvalbrigade van de dichtebijzijnde
Tessdorf wacht een oogenblik, kijkt den poet naar het huie, om geen minuut te verander recht en scherp in de oogen, gaat liezen. De mannen bleven daar, tot onze
vlak bij hem staan en zegt haast fluisterend, menschen arriveerden. Maar het nest wae
msar zeer ernstig:
leeg. Zij hadden schoon schip gemaakt, de
„Van moord".
heeren. Kasten en laden, alles wae prachtig
Even glimt een vonk in de waterige oogen in orde, de inhoud totaal onschuldig. Niets
ven den gevangene, terwijl zijn gelaats- was doorelkaar gehaald of onderste boven
gegooid. Alleen in de gang stond een stofkleur grijs wordt. Hij perst de lippen opeen, zoodat zij slechts een dunne streep fige cassette, maar leeg. Er waren nog vochvormen. Maar het duurt niet lang. Een pair tige vingerafdrukken op het politoer."
gelaatstrekken
seconden later zijn zijn
„Dactyloscopie?"
weer effen en glad
„Is al gebeurd. Onbekend."
„Voetsporen?"
Maar de commissaris heeft genoeg gezien
en is tevreden. Hij draait zich onverschillig
„Geest van salmiak."
om en geeft den gevangenbewaarder een
„Vervloekt
prullenmand?"
paar korte aanwijzingen.
Hoop
snippers,
liggen op uw kamer."
~'n
„En de buren?"
Nauwelijks echter heeft hij de cel verla„Hebben geen flauw idee."
ten of alle onverschilligheid valt van hem
„Lag ergens een pas?"
af Hij belt dringend Keulen op en gesJt
„Een pas?
commissaris Haller een speciale opdracht
Neen."
„Hm, dat dacht ik wel. Ik kan u zeggen,
Zonder afscheid te nemen, springt hij in
een auto en geeft den chauffeur opdrach:, Haller, dat wij hier met een stelletje te
zoo snel mogelijk naar het vliegveld terug doen hebben, dat one vqorloopig de baas is."
„En dat zegt u, Tessdorf," vraagt Haller
te 'rijden, waar Pachulke bij een vliegtuig,
dat klaar is om te starten, op hem wacht. verbaasd.
„Fritz," zegt Tessdorf, alvorens in te stap„Ik heb gezegd voorloopig, collega, voorpen, „jij haalt onzen man uit de gevangenis loopig," zegt Tessdorf met een onaangenaen brengt hem naar Keulen. Maar levend, me glimlach.
Nu zijn ze bij bet buis aangekomen.
begrepen? Die kerel beeft one waarschijnDe auto stopt, de twee commissarissen
lijk met de bedoeling hierheen gelokt, om
zijn neet in Keulen ongestoord en afdoende etappen uit en langs groetende agenten bete laten ontruimen En wij suffere zijn er ieven zij zich naar de woning van Angerin gevlogen. Ik ga vaet vooruit, om te red- meier.
Vlug en eecuur onderzoekt Tessdorf de
den, wat er nog te redden valt... Moet je
,'eheele woning nog eens persoonlijk.
nog iets weten?"
„Ui Jioel tocb niet met de luchteclommel 1 Zonder eucce*
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laat en op het groote plein arriveert, lukt
het den gevangene, een van zijn handen le
openen.
Ongemerkt laat hij een stukje papier
op de grond vallen.
Het is een bagagerecu.
No. 5322.
En wanneer de escorte met den gevangtne is verdwenen, komt uit de schaduw
van de huizen aan de overkant een man
i« voorschijn Hij komt snel naderbij, raapt
het stukje papier op en leest op de achterksnt twee woorden:
„Het klopt."
Zonder haast te maken stopt de onbekende het refu in zijn aktetasch en slentert op zijn gemak naar het postkantoor en
veert van daar uit een oogenschijnlijk heel
onschuldig telefoongesprek met Berlijn.
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Prins Hendrikßtra^/
Volksromans.
91, Raspoetin, de wonderdoener
KIU
3 delen, in prachtband f 2,50
vl0 g
De doode velden van Sibevliegen,
doodt
r
rië, 3 delen f 1,50, De Am- ten, mieren eto orofl
"jj,
sterdamsche koopman, 6 de55 ets. Alleen
len f 1,25, De schoonheids„Prinsen", T"men J
koningin, 3 delen f 1,50 enz. 4071.

keer- en reparatie-inrichting
Dames- en herenkleermakerij

~

rr

ten, groote voo
prijzen, Iste Boor',
Wij
WesterplanW^X
Repareeren uw uurwerken da,
goedkoop en onder garantie. Vraagt prijs. Hoeksma,
48.

Slotmakersstraat

Voor uw boterham.
Leverworst 35, p. ons 9,
hoofdkaas 10, rollade, gelïadiotoestcl,
met losse luidspreker, samen kookte worst. IJntema, Wijvoor f22,50, 127 en 220 volt brand de Geeststraat.
De Wetstraat 13, Huizum.
Stamkaart- en
Na ty. uur.
Identitcitsetul's,
zeer mooi en handig, slechts
Te koop witte satijnen
10 en 15 cent. Zie etalage.
Bruidsjapon,
maat 42, niet gedragen, met Stem, Sint Jacobsstraat 6,
Brieven onder Leeuwarden.
schoentjes.
no. 628 bureau dezes.
Pianostemmen
f 1,25, voor buiten f 1,50.
Te koop
Orgel schoonmaken
Studieboeken
vanaf
Politlecursus (Stapel en De f 2,50. W. Bokrna, Weaze 44
Koning). 2e Koestraat 21.
„Het Meubelhuis".
Te koop 6 biezen
Dressoirs, clubjes, clubstelStoelen
len, fauteuilstellen,
tafels,
f 10, 1 hekjekachel met pijtheemeubels, koordspiegels,
pen en plaat f 7. Wijdesteeg bloemtafels,
bijzettafels,
5, a. d. Voorstreek.
kapstokken.
Dijkstra,
Weerd 22.
Te koop een
Te koop
Philips

Net Morgenmeisje
gevraagd, klein gezin, niet Jongeman zoekt
beneden 16 Jaar. Van der
Kosthuis
Verslijten Uw kinderen thans Kooijstraat 24.
in Leeuwarden, 5 dagen per
minder dan vroeger?
week. Geen beroeps. Brienet
ven onder no. 627 bur. dezes
Gaat U zelf niet graag „Vlot" Biedt zich aan
Meisje,
gekleed als vroeger?
als dienstbode of huishoudEen net
Kinderwagen,
Kosthuis
Modevakschool Y. CRAMER ster, voor dag en nacht. Br.
zoo goed als nieuw. Te beWjjnhornster. vragen bij H. v. d. Heide,
geeft U prettig en degelijk onder no. 630 bureau dezes. aangeboden.
2e Korte Houtstraat 9.
straat 8.
onderricht in het veranderen Biedt zich aan een net
tot
„Oud
van
Nieuw".
Beste gebruikte
Dagmeisje,
zelfstandig
jaar,
Damesfiets
oud
21
Spaar Uw punten en leer het kunnende werken en van
to koop. Fa. J. IJpma en
zelf te doen,
Zn., Westerplantage 8.
voorzien.
goede
getuigen
Brieven onder no. 633 buTe huur voor direct een net- Te koop een paar z.g.a.n.
reau dezes.
te ruime
Jongenssch oenen,
Woning,
28, alsmede een hobmaat
Gevraagd net
in het centrum der stad. Te belpaard. Na 7 uur. De RuyMeisje
bevragen 's avonds na half ttrweg 8 boven.
voor de morgenuren, leef- zeven. Slagerij
G. de Wilde, Ter
Woudtijd 14—15 jaar. M.
overname een mooi
Bij de Put 2. P.S. Aan hetstra, Voorstreek 89.
zelfde adre3 een paar zoo modern eiken
Orgel
goed
als
nieuwe damesGevraagd een nette
toe
Leeuwarden
bevragen
te koop (maat 41) voor t 145. Te
echoenen
Jongen,
Ganzevoort's
piano-orgel'Goedgekeurd bij Koninklijk Be9luit van bij de melkwagen, leeftijd
handel,
103,
Nieuwestad
£8 Augustus 1911, nummer 45.
14 a. 15 jaar, tot 12 uur. H.
Leeuwarden.
v d. Meer, Franekerstr. 48
Aangifte tot 15 October.
Te koop
Wie heeft Werk
Linnen rek
voor jongen van 18 Jaar, di- Te koop groene
f2,50, 4 tafeltjes in prijzen
ploma Ambachtsschool en
van f 1, f2, f 3en f 1,75 en
Vulkachel
2-jarige practijk ervaring als met plaat, merk Godin, bij een heerenrijwiel en damesschilder, etaleursleerling of G. Das, Hollanderstr. 23.
rijwiel (tweede
handsch).
op een reclamebureau. BrieG
Flietstra,
RaadhuisPASKLAAR
t ven onder no. 634 bureau Te koop een Baldur
straatje 4.
dezes.
Vulkachel
ALLE MAtENI
een goede
en een hekjekachel, prima, Voor f45Studieplano
met een vaaspot. Blokhuiste koop
in
Ganzevoort's
steeg no. 19.
piano-orgelhandel,
NieuweMeisje van 20 jr. zoekt een Aangeboden een in goede stad 103, Leeuwarden.
staat verkeerende
Vriendin,
overcompleet
te
Wegens
Vulkachel,
Inkoop van alle soorten Boeken. Bijbel», die kan dansen. Brieven onkoop
geschild.
3
45.
prijs
Bagijnestr.
billijk.
Kerkboeken, Studieboeken, Muziek enz. der no. 626 bureau dezes.
Waschtafels,
ZTIIJDENDORP, Breedstraat 47, Leeuwarden
Te koop een gebr.
ais r.ifuw a. f 4,50, 3 waschGebruikte Orgels
stel met karaf en glas â.
Heerenrijwiel
te koop gevraagd. W. Bokmet torpedonaaf. Na zes f 1,50, brons koperen penma, Weaze 44.
dulestel, prima f7, groote
uur. Koeplein 7.
koop
Te
gevraagd
een
kinderpoppenwagen
(moBLAD HEBBEN
knappe
Te koop
dern) 8 gld., 2 wintermanPoppemvajren.
Klnderdriewielerf ietsje.
tels, maat 42, billijk. Te beJ. Hulsman, Landbuurt 52. Geraniumstraat 36.
vragen Ellsabethstraat 38.
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30.

bureau dezes.

Meisje,
lft. 17 jaar, voor dag en
nacht. Brieven onder no. 632
bureau dezes.

Adres: A. GlJSEN.Verl.Noorderstr.67
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Klonn*»^

Bij Zondagmiddagclub

TYPEN

In

Te!et-J^>

aansluiting.

Vereidigter Dolmetscher und Uebersetier

kruls-

stoftendelijke
no. 1 zuivert uW ua:,
Laat nu uw
rin
schadelijk
Orgel schoonmaken
zui v
31
herba
no.
repareeren.
Orgellessen
en
grondig
pj
frischt
zeer billijk. Ook voor buirt
lymphe.
ten. S. Edelenbos, IJsbaanul
drogisterij W. K
Gelder.

Plano,
AlleenJ. l
fabrikaat Gerhard Adam
straat
6.
Wesel voor f 125. Ganzevliet 118,
piano-orgelhandel.
voort's
Lichtgevende Schildjes,
Nieuwestad 103, Leeuwarden
20 cent per stuk. Lichtge35 schoenklompen,
sleutelgatplaten
Ter overname aangeboden vende
»'.!
per stuk. E.L.P., Eewal zen, klompsokken,
cent
prachtig
eiken
een

aanvangende as. Woensdag, nog gelegenheid tot

TUINEN óboven
Deutschlehrer

goede

~

Kruidentableïte»

Verhuisd :

van Bij de Put 38 naar Sa- Joliherba no.
cramentstraat 28 Wed. J. v. grondig uw dar» J0|j
Staatsloterij.
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Peinzend blijft hij tenslotte
keuken staan.
Opeens wordt zijn blik etar.
ln de nog warme gloed van
ziet hij een nauwelijks z[chlo
1
pier. Een alledaagech nietsze 20
je papier.
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Het ie een goedkoop «tuk ff iete.
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de loop van de nacht
vliegers
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ki a[ S
«ko2 doe>wit van hun „heldendaaldu» meldt het A.N.P. Reeds
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erden
de eerste toestellen en
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de malen in heftige strijd
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H>me meu gewikkeld waren. In de
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kra
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3
e
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door de zware
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b
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Brandbommen.
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hommen

groote

DE

Honderden stuks winterkleeding
ingeleverd.

PETROLEUM-DISTRIBUTIE.

Gedurende het tijdvak van Woensdag 9
October a.s. tot en met Zondag 10 November a.s. geeft de met „periode A" gemerkaanvalop
te zegel van de serie, welke is uitgereikt
ten behoeve van hen, die voor verlichting
brandbommen uit. De omgeving van de in het huishouden uitsluitend op het geP. C. Hooftetraat en de Alexander Boers- bruik van petroleum zijn aangewezen, recht
straat had hiervan het ergste te lijden. In
het perceel P. C. Hooftetraat 158 brak een op het koopen van twee liter petroleum.
middelbrand uit, welke echter door de geDE ZEEP-DISTRIBUTIE.
meentelijke brandweer, daarin bijgestaan
van
luchtbescherbrandweer
de
door de
Inlevering van bonnen bij de
mingsdienst, spoedig werd beheerecht. De
wasscherijen verplicht.
derde etage en een vertrek op de tweede
verdieping brandden echter geheel uit. De
De secretaris-generaal, waarnemend
bewoners, die zich te bed bevonden, hadden
hoofd van het dep. van handel, nijverwonder boven wonder geen letsel bekomen.
heid en scheepvaart maakt bekend, dat
Ook de perceelen P. O Hooft6traat 161,
met ingang van heden zoowel de wasAlexander Boereetraat 43 en 39 werden
getroffen.
brandbommen
scherijen als 'iet publiek en instellinrechtstreeks door
Het perceel in de P. C. Hooftstraat was
gen verplicht zijn voor iedere 8
door een bom getroffen, welke dwars door
k.g. droog waschgoed welke gewashet huis heengeslagen en via de serre in de
tot
tenen moet worden, de geldige zeepzij
Daar
kwam
terechtgekomen
tuin
ie.
lon in ontvangst te nemen c.g. af te
ontbranding zonder schade aan te richten.
In het perceel Alexander Boerestraat 43
geven.
had een bewoonster van de derde verdieDeze
moest genomen worden
ping de bom in de luchtkoker hooren val- om aan maatregel
de
concurrentie van
ongewenschte
veiliglen. Zij wiet zich nog juist bijtijds in
wasscherijen
de
onderling,
met betrekking
oogenblikken
later
heid te stellen. Enkele
tot
het
al
dan
niet
nemen van
ontvangst
in
brandde haar slaapkamer heftig. Voorts bonnen van het
einde
te mapubliek,
een
bijgebouw
trof een brandbom een houten
van het Paedologisch Instituut der Vrije ken.
Voorts wordt er op gewezen, dat het
Universiteit in de Voesiueetraat. Met beis, dat alle wasscherijen bij
hulp van een snelbluechapparaat en zand noodzakelijk
Rijksbureau voor Chemische Producten
het
gemaakt.
onschadelijk
werd de bom spoedig
zeep) Laan Copes van Cattenburch
Een drietal brandbommen viel bovendien (sectie
16, te VGravenhage worden ingeschreven
gaseen
waarbij
Vondelpark,
nog in het
Wasscherijen, welke nog niet zijn inbuis is vernield. Op het Muiderpoortetation
geschreven,
dienen zich onverwijld
De
werd eveneens een aanval ondernomen.
schriftelijk tot het bovengenoemde Rijksdoel
n
echter
hun
misten
brandbommen
konden door het spoorwegpersoneel onscha- bureau te wenden.
delijk worden gemaakt. Een brandbom, welke in de Wagenaarstraat viel, werd door
de wijkbrandweer gebluscht.
Op een tweetal plaateen in de stad zijn
voorts personen door granaatscherven geDE VEILIGHEID VAN HET VERKEER
troffen. Zij zijn naar het WilhelminagaatTIJDENS DE VERDUISTERING.
huie overgebracht.
Geen
rijwielen meer tegen gevels of
Vele inwoners van de hoofdstad, door
langs
de weg in Groningen.
zich
getroffen,
vragen
ontsteltenis
schrik en
burgemeester
De
van Groningen maakt
verbijsterd af, waartoe dit alles diende.
bekend,
dat
het
zonsondergang en
wedertusschen
Engelsche
vliegers
de
thans
Waarom
-opgang verboden zal zijn rijwielen le
om de weerlooze bevolking van de hoofdstad hadden uitgekozen als hun slachtoffer. plaatsen op de rijweg of op een voetpad, dan
wel tegen een gevel, stoep of hek van eej
perceel, waar de gebruiker van de fiets zich
tijdelijk bevindt.
Elders in ons land nog drie dooden.
TIEN INBRAKEN TE BUNMK.
Behalve de slachtoffers van het bombarOnberispelijk
inbrekerswerk in
tengevolge
van
dement op Amsterdam, *ijn
provincie Utrecht.
nog
drie
luchtaanvallen elders in het land
In de nacht van Zaterdag op Zondag is bij
dooden en eenige zwaargewonden te be- tien inwoners van de Utrechtscho randgetreuren, zoodat de balans van de afgeloopen meente Bunnik ingebroken, zonder dat ook
maar een gezin daarvan iets heeft gemerkt.
nacht in totaal elf dooden aanwijst.
De politie vermoedt, dat men hier te doen
Bij een aanval op Dinteloord is een ar- heeft met dezelfde bedrijvers van de vele
beider gedood; in Fijnaart werd een perinbraken, die in de laatste tijd in vele ansoon doodelijk getroffen en een ander dere gemeenten in de provincie Utrecht hebben plaats gehad. De inbrekers nemen uitzwaar gewond. Te Aalsmeer werd een huis sluitend geld mee. Kostbaarheden worden
vernield waarbij een persoon werd gedood niet aangeraakt.
en vijf andere min of meer zwaar werden
Brandbommen nabij Abcoude DE EENHEID ALLER GEREFORMEERDEN.
gewond.
De kerkeraad der Chr. Geref. gemeente
brachten aan zeven personen lichte verVli9singen heeft met algemeene stemvan
woningen toe. Ook Stellendam maakte een men besloten de kerkeraad van 's-Gravenangstige nacht mee; bij een poging om de hage-Centrum als roepende gemeente te verplaats te bombardeeren, vielen bommen, zoeken alsnog zoo spoedig mogelijk de Gein Aug. j.l. weid uitgewaaronder ook kettingbommen op bouw- nerale Synode, dieroepen,
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van plaatsen

De nieuwe winterjas

gooiden de
hoeveelheden

Is er genoeg vervangingsmateriaal?
Wie al die menschen met hun nog
goede bullen naar de Beurs ziet tijgen,
vraagt zich onwillekeurig af: hoe komen
zij aan nieuw'? Immers, wie zoo eene een
winkel binnenstapt, kan dadelijk zien, dat
de voorraad goede wollen stoffen niet groot
meer is. En ook de 6lalen-collecties bij de
kleermakers zijn op geen stukken na zoo
dik als 't vorige jaar, terwijl bovendien nog
bij menig staal het woord: „uitverkocht"
staat geschreven.
Wij hebben gistermiddag eene rondgekeken in de kleedingbedrijven in onze stad.

En

""ze

conclusie is, dat het meevalt. Niet

wat de goede losse wol betreft. Die is werkelijk echaarsch, maar confectie is er nog
meer dan voldoende. De kleedingrekken
zijn uitstekend voorzien van voor het meerendeel nog' goede kleeding, welke verkocht
worden tegen prijzen, die niet zoo héél veel
verschillen bij die van het vorige jaar.
Bij de meeste kleermakerijen gelukt het
cuk nog wel s>oede stoffen te krijgen, maar,
zooals gezegd, véél is er niet meer. Wie
iid was zijn keuze te doen uit een vijft:g of meer stalen, die moet zich nu tevre*
den stellen niet enkele lapjes. Doch wanneer de kwaliteit goed is, en dat is zef
doet men verstandig met maar niet zoorauw te kijken. Een warme, solied gemaakte jas kan jaren mee, en ook al hebben;
we dan niet precies het staal dat wij wenschten. de jas is goed en dat is al heel wat.
Zooals gister reede gemeld, loopt het druE
in de Beurs. De kleedingrekken worden at
voller en voller en het laat zich aanzie x,
dat vandaag
de tweede en laatste dag
van de inlevering
ook nog heel wat bijeen komt,
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Boven: DE SPULLEN WORDEN UITGEPAKT.
Beneden: DE KEURINGSCOMMISSIE IN ACTIE.

HET LEVENDE LIJK.
Of een drama met gelukkige ontkuooping.
Des morgens vroeg vonden arbeiders op
htt talud van de Maliesingel te Utrecht bij
de gymuastiekzaal van de Ambachtsschool
een fiets, of liever een heerenrijwiel, dat
vlak bij het water kennelijk op zijn kant gevallen was.
Het voorwiel lag naar het water en meteen werd het denkbeeld geopperd „er is
iemand in het water gereden."
De politie werd gewaarschuwd.
Men dregde van een uur of zes af en
dwaalde steeds verder van de plaats des onheus. Maar men vond niets.
Om een uur of half negen was men al
dreggende bij de Lucasbrug aangeland en
de publieke belangstelling werd steeds
grooter.
Er kwam iemand aanwandelen, een beetje
bleekjes en rillerig, niet zn kraag op en de
handen diep in de zakken.
Hij koek even argwanend naar het dreggen en liep toen speurend langs, het talud.
Af en toe bleef hij staan, keek eens om en
scheen afstanden le meten.
II n loopt weer door en gaal dan in<
rechtstreeks op de fiets al die nog steeds
in het gras langs de singel ligt.
Hij "neemt de fiets op, bekijkt haar van
alle zijden en probeert liet vehikel.
Een agent nadert.
„Meneer, wat moet u met die fiets?"
„Tja, agent, wat zal ik u zeggen. Dit is
mijn. fiets. Ik ben gisteravond in het donker
in hel water gereden
"
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PROVINCIALE STATEN
8 October.
Openingsvergadering tweede gewone
zitting 1940.

De Provinciale Staten van Friesland zijn
hedenmorgen om twaalf uur bijeen gekomen voor de opening van de tweede gewone zitting van dit jaar. Begonnen werd
met het aanbrengen van de punten.
Ingekomen is een adres van M. W. van
der Wal te Elahuizen naar aanleiding van
het voorstel van Ged. Staten tot wijziging
van het reglement voor het waterschap
tergo's IJeselmeerdijken. Het wordt bij de
stukken gevoegd, die op dit punt betrekking hebben.
Vervolgene werden de afdeelingen getrokken.
Benoemd werden tot voorzitters reep. ondervoorzitters van de afdeelingen:
in afd. I de heeren Jellc-ma en Van Raay;
in afd. II de heeren Anema en Hoogland;
in afd. 111 de heeren S. W. de Jong en

Nauta;
in afd. IV de heeren Posthuma en IJtema;
in afd. V de heeren H. de Boer en Pop-

pinga.
Nog worden op de agenda geplaatst een
vooretel van Ged. Stalen inzake de aanwending van het bedrag van f 7r>.()00 voor kosten van hel gewoon onderhoud van kanalen
en vaarwaters, in onderhoud en beheer bij

de provincie;

een voorsiel tot wijziging van hel bijzon„Ja, en toen ben ik er maar weer uilgeder reglement van het waterschap Eernekropen."
woud
„Oh!"
een voorstel lot oprichting van het waler„En toen was ik nat en daarom ben ik
sdiap Augnsünusga iv de'gemeeute Achtmaar niet op de fiets naai' huis gegaan."
karspelen;

„Dan ga ik maar, agent."
een voorstel tot wijziging van de regeling
Deze was nog niet van zijn verbazing be- en het presentiegeld en de vergoeding van
komen, doch het dreggen heeft niet lang reis- en verblijfkosten voor de
leden der
Staten, eti der Ged. Staten, den griffier
meer geduurd.
en
Utr. Crt.
de ambtenaren der l'rov. Griffie.

Voorts wordt machtiging gevraagd voor
het eventueel aanbrengen van eenvoordel
GENEESKUNDE.
tot wijziging van de reglementen
voor de
Gisteren slaagde aan de Rijksunï- waterschappen Ludinga en de Riedpolder
vereiteil te Groningen voor hel doctoraal
Hierna sluiting. De vol
rgaderinc
examen Geneeskunde de heer J. R. Boetes, zal worden gehouden op Dineda" '^Gctohe?
vwpdbc
alhier,
om i 2yur ace BúMaga.
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Toewijzing van varkens

De aangifte-plicht van nietcommercieele
vereenigingen

Bijzondere toewijzing mogelijk
Binnen zeer korte tijd zullen nieuwe toewijzingen voor het houden van varkens
worden vastgesteld. De huidige omstandigheden maken het noodzakelijk dat deze
nieuwe toewijzingen in het algemeen lager
zullen zijn dan de thsms geldende. Evenwel
zal voor personen, die aan bepaalde eischen
voldoen, de mogelijkheid worden geopend
bijzondere toewijzingen te ontvangen. Deze
bijzondere toewijzingen zullen worden verleend teneinde tot een zoo volledig mogelijke benutting van het beschikbare ruw
voeder en de te verzamelen afvallen van
levensmiddelen te geraken.
In verband hiermede zijn de eischen, die
voor het ontvangen van bijzondere toewijzing voor het houden van varkens zullen
worden gesteld in hoofdzaak deze, dat de
houder aantoont zich regelmatig de beschikking te kunnen verwerven over zoodanige hoeveelheden ruw voeder of voor de
voedering geschikte afvallen van levensmiddelen, dat hij in staat is de op die toewijzing te houden varkens zonder eenige
toewijzing van krachtvoeder tot slachtrijp
heid te mesten. Onder afvallen van Jevensmiddelen woren hier verstaan aardappelschillen, groente- en fruitafvallen, geen
afvallen afkomstig van het slagersbedrijt
of van poeliers.
Voor een dergelijke bijzondere toewijzing zullen reeds thans in het algemeen
alleen in aanmerking komen landbouwers
of landarbeiders, die niet in het bezit zijn
van een gewone varkenstoewijzing en voldoen aan het hierboven omschreven vereischte. Houders van gewone toewijzingen
-zullen als regel eerst voor een bijzondere
toewijzing in aanmerking komen nadat de
gewone toewijzingen (zooals in het voornemen ligt) meer in overeenstemming met de
krachtvoedertoewijzing zullen zijn gebracht.
Dit sluit evenwel niet uit, dat personen,
die over zoodanige hoeveelheden ruw voeder of afvallen beschikken of zich de beschikking verwerven kunnen, dat zij ondanks de geringe krachtvoedertoewljzingen
reeds thans aan het bovenomschreven vereischte voldoen, eveneens voor een bijzondere toewijzing in aanmerking komen.
Steeds zal echter als voorwaarde voor het
ontvangen van een bijzondere toewijzing
worden gesteld, dat, indien de houder tarwe, rogge of groene erwten verbouwt, deze
gewassen eerst volledig door hem zullen
moeten zijn afgedorscht en ter inlevering
zijn aangeboden.
De beoordeeling of door den georganiseerde aan de te stellen vereischten is voldaan, berust uiteraard bij de Provinciale
Landbouw-crisis-organisatie (behoudens de
mogelijkheid van beroep volgens de geldende regelen). Er is zorg voor gedragen,
dat de aanvragen nauwkeurig zullen worden onderzocht.
Zij, die meenen voor een bijzondere toewijzing voor het houden van varkens in
aanmerking te komen, worden verzocht
zich ten spoedigste schriftelijk tot de proLandbouw-crisis-organisatie
te
vinciale
wenden.
Voorhanden hebben en huisslachtingen
varkens.

Welke vereenigingen van personen
en welke stichtingen moeten
aangifte doen?

De Verordening van den Rijkscommiasaris over de niet-commercieele vereenigingen
en stichtingen stelt een plicht van aangifte
voor al deze organisaties in, welke binnen
20 dagen na het inwerkingtreden der verordening, dus na 21 September j.1., moet
worden vervuld. De aangifte geschiedt door
inlevering van een ingevulde vragenlijst en
een vermogenetaat, beide in duplo, onder
toevoeging van twee exemplaren der statuten, bij den bevoegden procureur-generaal,
wien tijdig om toezending van de vereischte formulieren moet worden verzocht.
Het aantal van vereenigingen en etichtingen, welke aan de bepaling van deze verordening onderworpen zijn, is grooter dan
op het eerste gezicht wellicht zou schijnen.
De verordening bepaalt dat alle niet-commercieele vereenigingen moeten worden
aangegeven, due alle vereenigingen. welker
voornaamste doel niet op zakelijke bedrijfsvoering is gericht en welker werkzaamheid
niet voornamelijk winst beoogt. Beslissend
is volgens de tekst der verordening bet
hoofddoel. Wanneer dus bijvoorbeeld een
sportclub haar vereenigingsgebouw gedeeltelijk verhuurt en daaruit voor de club
huuropbrengsten verwerft, blijft toch bet
doel in hoofdzaak op de bevordering van de
lichamelijke oefening en de sportbeoefening
der leden en op bet spelen van wedstrijden
gericht, dus op niet-commercieele doeleinden.
Al deze vereenigingen, bonden, organisaties en of vereenigingen gelijkende groepsvormingen, die in hoofdzaak niet-commercieele doeleinden beoogen, zijn zonder uitzondering aan de aangifteplicht onderworpen, onverschillig onder welke naam zij optreden, onverschillig ook of zij erkend zijn
of rechtspersoonlijkheid bezitten. Evenmin
speelt bijvoorbeeld het aantal leden of het
al dan niet bestaan van een vereenigingsvermogen een rol.
Do bonte verscheidenheid in bet verenigingsleven, dat juist in Nederland zoo groote vlucht heeft genomen, maakt het onmogelijk, een ook slechts bij benadering volledige opsomming van alle vereenigingen te
geven, waarop de voorschriften van de verordening van toepassing zijn.
leder verenigingsbestuur zal daarom
goed doen onverwijld na te gaan of de
onder zijn leiding staande vereeniging,
bond enz. onder de termen van de aanmeldingeplicht vallen, want opzettelijk
of nalatig verzuim van aangifte wordt
gestraft.
In geval van twijfel verdient het aanbeveling de vragenlijst in te vullen en den
procureur-generaal toe te zenden. Blijkt uit
de vragenlijst, dat de vereeniging niet onder de verordening valt, dan ontvangt het
betreffende bestuur hiervan terstond bericht.
De volgende opsomming van afzonderlijke
groepen van vereenigingen welke in de regel van niet-commercieele aard zijn, bedoelt
alleen eenige voorbeelden te geven om een
ieder de beantwoording van de vraag, of
de verordening op zijn vereeniging betrekIn de naaste toekomst kan een verbod king heeft, te vergemakkelijken.
worden verwacht van liet voorhanden hebben van varkens, welke zwaarder zijn dan
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Groote drukte bij het Kleedingcomité
varkens,
bestemde
huisslaebting
van voor
zwaarder dan 110 kg, is bepaald, dat zulks
alleen geoorloofd is, indien die varkens als
Men krijgt zijn vergunning niet
zoodanig voor 19 October 1940 zijn opgegevoor niets!
ven en uiteraard eveneens onder voorwaarde, dat het door den georganiseerde voorhuisvrouwen hebben het tegenhanden gehouden aantal het hem toegewe- woordig De
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meer in zijn jekker kunnen. En
gsven op het slachten van één varken, zuldan?
Dan
had hij niets meer! Daarom
wat
uitgereikt
aan
hoiflen uitsluitend worden
toog
vanmorgen
moeder
maar vroeg op
den van gezinnen en aan instellingen met
zijn
jasje
voegde zich Dij
en
pad
met
oude
onbaatzuchtig
een liefdadig of ander
doei,
ginwachtenden.
Gesprekken
van
do
schare
die georganiseerd zijn bij een Landbouw- gen heen en weer.
nog
Het
zoon
was
zijn
van een
Cri6is-organi9atie, in het bezit
varkenstoewijzing en tevens aantoonen, dat goeie mantel, die in haar rietenwatmanije
moest
zij het betreffende varken gedurende ten zat, zei een oude juffrouw, maar
oorlog
een
menech?
Wanneer
de
het
volminste vier maanden als eigenaar hebb:n
verlegon
was,
gend
jaar
nog
niet
uit
zou
ze
gemest.
want zóó lang zou de mantel hel
Ter verkrijging van bovenbedoelde mach- zitten,
En de buurvrouw kniktj.
niet
uithouden.
tiging zal een aanvrage op een daartoe vastje nu nog een goee
Zoo
wa
9
het.
Wanneer
gesteld formulier bij den plaatselijken bujas
nieuwe
mantel
een
kon krijgen moist
of
reauhouder moeten worden ingediend. Bij je er bij zijn.
aanvrage
verklaring
zal
een
van
de
deze
Het duurde lang voor de groote deur-in
plaatselijke distributiediene' overgelegd die- van
de Beurs opengingen en de stroom
dat
de
vleeschworden,
blijkt,
waaruit
nen te
naar
binnen mocht. Doch hier was het ook
kaarten van den georganiseerde benevens u\ gauw
weer halt. Bij een paar zware draaipersonen
zijn
van alle bij hem inwonende
9tond
een portier en die liet a«
deuren
ingeleverd. De gelegenheid tot het inleve- dames
beeren
want die waren er ook
en
ren van de vleeschkaarten zal worden open- «pkele
slechts bij drieën of vieren tegegesteld van 12 October 1940 af.
lijk binnen.
„Hier gaat de geheele morgen mee heen,"
zeiden
de menschen tegen elkaar. Intuv
AANRIJDING MET DOODELIJKE AFLOOP.
schen kwamen er nog steeds meer. Geen
Zondagavond omstreeks half tien is op de vscnder, dat er twijfel werd geopperd of t
provinciale weg in de nabijheid van café In Leeuwarden nog wel zooveel goede
„Vugts" te Kaatsheuvel een aanrijding ge- wollen 9tof zou zijn om allen, die thans hun
beurd, waarbij de 40-jarige D. Grootzwager oude spullen inleverden, van nieuwe te kunuit Kaatsheuvel om het leven kwam.
nen voorzien.
G. kwam met zijn vriend Ligtvoet te voet
„Ik mag er vanmiddag wel dadelijk weer
van Loon op Zand in het stormachtige, don- op uit, anders is alles uitverkocht" besloot
kere weer. Een chauffeur van de Tilburg- een jonge vrouw. Tegelijk schoof de dicht
eche etationstax, die van Kaatsheuvel naar opeengepakte groep weer een eindje op,
Tilburg reed, zag plotseling een persoon voor want de draaideur was nog eens open gezijn wagen. Hij hield meer rechts aan, doch gaan. Maar het ging allemaal zoo langzaam
reed met tamelijk groote vaart op G. in, en de koffers werden zwaar in de handen..
terwijl ook L. werd geraakt. G. was vrijwel Er werd dan ook door menige vrouw een
onmiddellijk dood; L. kwam er met een zucht van verlichting geslaakt als ze eindehoofdwonde af. Grootzwager was gehuwd lijk toegang tot de zaal had gekregen en
sa. vader yaji d_rje. kinderen.
looi de lange tafel mosht gaan zitten. Ou-

Een oude
een nieuwe
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Aan de plicht tot aangifte zijn b.v. onderworpen: ambtenarenvereenigingen, vereenigingen van overheidspersoneel, vereenigingen van leerkrachten bij het onderwijs, vereenigingen van medici en juristen, studentenverenigingen, politieke partijen en politieke vereenigingen, technische vereenigingen, organisaties van deskundigen, etenoarbeidersverenigingrafenvereenigingen,
gen, pensioenbonden, liefdadigheidsverenigingen, sociaal-politieke vereenigingen, charitatieve vereenigingen, vereenigingen op
het gebied der volksgezondheid, verenigingen voor jacht- en boschbouw en voor bescherming van dieren, natuurbeschermingevereenigingen, vereenigingen van huis- en
grondeigenaren, sportverenigingen, wandelverenigingen, auto-, motor- en wielrijdersbonden, culturele vereenigingen, wetenschappelijke vereenigingen, schoolverenigingen, vrouwenbonden, jeugdverenigingen,
alsmede alle godsdienstige vereenigingen;
voorts alle niet-commercieele stichtingen.
Tenslotte moet nog op die soort van vereenigingen worden gewezen, die men kan
samenvatten onder het verzamelbegrip gezelligheidevereenigingen. Hieronder zijn alle
vereenigingen, onder welke naam zij ook
optreden te begrijpen, welke oprichting en
werkzaamheid het vermaak en het gezellige
samenzijn in de breedste zin des woords beoogt.

VAN HEINDE EN VERRE
„VROUWENPOST” VERBODEN
De N.V. Bosch en Keuning te Baarn heeft
de abonné's van „Vrouwenpost" medegedeeld, dat de verdere uitgave van dit week-

blad door de autoriteiten is verboden.

SLA GEEN ZUURKOOL OP!
De Vereenigde Zuurkoolfabrikanten in
Nederland geven het publiek in overweging
geen zuurkool in voorraad op te slaan, aangezien dit artikel zich niet voor opslag leent
en bij verpakking in klein-fust veel kans bestaat voor een spoedig bederf.
RADIOREDE ZOMERPOSTZEGELS.
Woensdagavond 9 October zal de waarnemende secretarie-generaal, waarnemend
hoofd van bet departement van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen, mr. H. J. Reinink, van 19.50 tot 20.00 uur over beide
zenders een radio-rede houden over de
Zomerpoetzegel6.

HET POSTVERKEER MET HET NEUTRALE
BUITENLAND.
Met ingang van heden zijn gewone en
aangeteekende drukwerken, monsters, acten
en gemengde zendingen voortaan ook in het
verkeer tusschen Nederland en het neutrale
buitenland weder toegelaten.
OPENBARE LEESZALEN.
Gewenschte en ongewenschte lectuur.
De Centrale Vereeniging voor openbare
leeszalen en bibliotheken heeft Zaterdagmiddag in Utrecht een bijeenkomst belegd van
bestuursleden en directies der openbare leoszalen, in welke druk bezochte bijeenkomst dr
Plutzar, verbonden aan het Generalkommis6ariat fiir Verwaltung und Juetiz, een toelichtende uiteenzetting heeft gegeven van de
„Richtlijnen", welke de Duitsche autoriteiten
voor het bepalen van gewenschte en ongewenechte lectuur door openbare leeszalen
hebben vastgesteld.

—

der het keurend oog van mevr. Buisman
Blok Wijbrandi ging dan de koffer open.
Mevr. Buisman bracht daarop de kleeding
naar de keuringscommissie achter in de
zaal, en die besliste dan: aangenomen of
afgekeurd.

Tientallen malen is mevr. Buisman vanDat lijkt
morgen heen en weer gedraafd.
haast niet vol te houden! Daar zal wel
meer hulp moeten komen!
Vanzelfsprekend was het ook bij de keuEen wollen
ze-commissie hard werken.
deken, frisch en geurend van Sunlight zeep,
die er haast niet meer is, werd opgehouden.
De blikken van de heeren gleden er vlug
over heen. „Uitstekend! In orde!"
En de eigenares van de deken kreeg een
papiertje, waarmee ze naar een andere
commissie, eveneens in de zaal aanwezig,
kon gaan.
Ook deze commissie heeft het druk. Ook
hier een file van menschen en dus A-eer
wachten. Doch eindelijk is het dan toch
voor elkaar! De bon is verkregen en de
verlangde jas of mantel kan gekocht worden. Doch die vergunningen krijgt men
werkelijk niet cadeau! ZieV.baar vermoeid
van het karwei van wachten en nog eens
wachten verlieten velen de Beurs. Was het
resultaat goed geweest, hâd men de gewenschte vergunning, dan voelde men zich
spoedig getroost; doch het gebeurde ook
nog al eens, dat een kleedingstuk afgekeurd
werd. Het was reeds al te lang gedragen
en de kwaliteit was nooit erg goed geweest
Groot was in deze gevallen de
teleurstelling. Teleurgesteld voelde zich
ook de militair, die een burgerbetrekking
had gekregen, doch géén burger-overjas
meer bezat. Hij bood zijn uitstekende militaire overjas aan, doch wat moest het kleedingcomité hiermee doen? Zij wist er geen
raad me» en de jas werd geweigerd. Zoo
ook een kindermantelje, dat te klein was,
en een mantel, die niet zwaar gene-eg was.
„Zomergoed!" zeiden de experts, en aan
de zomer zijn we nog lang niet toe!"
Af en toe moest beslist worden: stoo
men! In zoon geval had de klant achter de
tafel f 1.75 of f 1.80 te betalen. Doch dat
kwam niet vaak voor, want het meeste
goed was reeds schoon en zag er keurig uit!
Vandaag, de geheele middag, kan ook
nog kleeding ingeleverd worden en morgen
eveneens. Daar komt heel wat bijeen! Het
lijkt er zelfs veel op, dat de inleveringstijd
van 2 dagen te kort ie en dat deze verlengd
moet worden.
"Wat de uitreiking van de ingekomen
kleeren betreft, die zal ongeveer half October plaats vinden. Zooals gezegd, stellig
zullen velen blij gemaakt kunnen uworden
.n de
met goede, gratis winterkleedintï
kleermakers, die nu als-maar keeren en
verstellen, zullen straks het genoegen smaken weer eens nieuw goed onder handen
te krijgen. Zoo is iedereen per slot wel tevreden, niet het minst de man of de vrouw,
die straks een goede, nieuwe jas of mante'
mag aantrekken en zich daarmee voor vele
winters in de meest letterlijke zin gedekt
voelt '

—
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SLACHTOFFER DER DUISTERNIS.
Vrijdagavond is het 14-jarige dagmeisje
E. Th. Hauwer, wonende in de Van Speykstraat te Groningen, toen zij van familiebezoek per rijwiel naar huis terug keerde, tegenover de Rembrandt van Rijnstraat in het
Hoendiep gereden en verdronken. Het lijk
is Zaterdagmorgen opgehaald.
DE OMZETBELASTING.

Boeken en weekbladen tot nader order
buiten de heffing.
Het hoofd van het departement van Financiën maakt bekend, dat de met ingang van
1 October 1940 in de omzetbelasting 1933
aangebrachte wijzigingen tot nader order
geen toepassing zullen vinden ten aanzien
van boeken, weekbladen en alle andere periodiek verschijnende geschriften. Zulks beteekent derhalve, dat boeken, weekbladen
en alle andere periodiek verschijnende geschriften, evenals tot dusverre, van omzetbelasting en bijzonder invoerrecht blijven
vrijgesteld en dat de met het oog op de naheffing voorgeschreven opgaaf van op 1 October 1940 tot het handelsbedrijf van
handelaren behoorende boeken achterwege
kan blijven.

DE NED. JOURNALISTENKRING.
Vanwege het bestuur van de Ned. Journalistenkring verzoekt men ons het volgende
te willen meedcelen als aanvulling op het
bericht omtrent het referendum, dat door de
kring is gehouden.
Bij de stemming over het bestuursvoorstel
tot aanmelding en bloc bij het Verbond van
Ned. Journalisten, zijn 479 geldige stemmen
uitgebracht, zijnde nog geen twee derden
van het aantal leden, dat gerechtigd was tot
stemmen.
Van degenen, die stemden, brachten ruim
71 pet. hun stem uit voor het bestuursvoorstel, dat steunde op sociale overwegingen,
nadat de strijd voor een principieel andere
persorganisatie niet langer kon worden
voortgezet.

„Onder de aanmelding en bloc" zullen alleen begrepen zijn degenen, die na de nog
te houden algemeene vergadering(en) niet
uit de kring zullen zijn getreden.

BUITENLAND
Het Duitsche Legerbericht.
BERLIJN, 7 October. (D.N.8.) Het Opper
bevel van da Weermacht maakt bekend:
Op 6 October en in de nacht van 6 op 7
October zijn, in weerwil van de zeer moeilijke weersomstandigheden, Londen en andere doelen in Zuid-Engeland wederom met
succes aangevallen. In Londen deed zich een
ontploffing voor in een groote gasfabriek,
waarna een hevige brand uitbrak. De Duitsche luchtmacht slaagde er verder in een
waterleidingeinetallatie ernstig te beschadigen. Afzonderlijk vliegende toestellen hebben aanvallen gedaan op verscheidene wapenfabrieken in Zuid-Engeland en vernietigden ketelhuizen, montagehallen, machines,
afgewerkte producten en voorraden. Herhaaldelijk zijn stations en spoorwegemplacementen door bommen van zwaar kaliber
getroffen. Tengevolge van bomtreflers op
eenige vliegvelden zijn verscheidene hangars ingestort. Talrijke vliegtuigen werden
door bomtreffers en machinegeweervuur op
de grond vernield. De gevolgen van aanvallen op verschillende troepenkampen ten zuiden van Londen waren nog geruime tijd
waar te nemen. Men heeft talrijke recbtetreekeche treffers op barakken en onderkomens kunnen constateeren. In Thameshaven en Port Victoria ontstonden door
bomontploffingen nieuwe groote branden.
Andere gevallen waren gericht op havenwerken aan de Zuid- en Zuidoostkust van
Engeland.
Wegens de weersomstandigheden hebben
zich gisteren geen luchtgevechten ontwikkeld.
Aan de westkust van Denemarken hebben
vijandelijke vliegtuigen getracht een aanval
op twee Duitsche patrouillevaartuigen te
ondernemen. Een vijandelijk vliegtuig werd
neergeschoten, de andere gedwongen terug
te keeren.
Bij de aanvallen op wapenfabrieken in
Zuid-Engeland hebben zich door bijzondere
dapperheid onderscheiden: de eerste luitenants Braun, Ziemer en Kühn en de Oberfeldwebel Wolf.

Het Italiaansche Legerbericht.

SPORT

Friesche Voetbalbond.
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le klasse

A.

Zwaagwesteinde—Leeuwarae

Akkrum-FVC 3
Frisia 3-HZC 2
Friesland 3—Oldeboorn
B. CAB 2—De Kooi 2
le klasse B: Sneek 3— S.N.V.v.
le klasse C:
p
Reade Duvels
2e klasse
A MKV—Zwaagwesteinde 2
B. GAVC 2-FVC 4
2e klasse C: Sneek 4-L.S.C.ljJ>
2e klasse D: Drachten 3—r> "'pjijlî :
2e klasse E: Read Swart-Gorreu'
3e klasse
E Terhorne—Akkrum '2
3e klasse F: Geraloot—Read ="
r,lb
Blue Boys 2-Boo

—'

-

Adspiranten
le klasse

A- GAVC-Friesland

Leeuwarden—Rood-Geel

B. Zwaagwesteinde—Leeuwaru
C. DTD—Aristides
FVC 2-MKV
2e klasse
A. Leeuwarden 3—GAVC
Frisia 2-FVC 3
B Leeuwarden 4— Freno
le klasse H: Drachten—Bakken
le klasse I: Blesse—D.O.G.,
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KOOI-FRIESLAND

„

4-1.

De Kooi opende het ellT h\_]
thuiswedstrijd tegen
kan de thuisclub een licMg e
*
oefenen, dat tot enkele
vallen leidt. In het strafschop, <M
de bal met de handen be» ffl
Rauwelaar benut de Koeges\s jjffl
(1-0). De Kooi blijft.«evaariHet voordeel van de train" 1». aai tr\
lijk. De Boer loopt eenmaal »
passeert den Friesland-doelman
voor rust verkleint de Fries1
uit een corner den achtensta ,
e
Na de ru6t verwacht uien
ttyl
ren strijd voor De Kooi,
werken uitstekend en v. d. .^iand*°Tl
p(|ff
het derde doelpunt. De
doet uitstekend werk, maar
Ijl
de overzijde is ook best opvschitterend 6chot brengt
stand op 4—l, terwijl Glas ze ,\.VU
le scoren. Dit doelpunt vvor <>
jf.
rechte door den
De Kooi wint volkomen veru'

*

* - &J,
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STADSNIEUWS

JONGENS TEWATER.
Gistermorgen om t
OP
een vijftal jongens op de
,„■
nabij „Fortuna" aan het voel"
gegeven moment verdween
water. Een der jongens ePj a.i
öm een roeibootje te halen;
feM
hij de bal trachten te reda"' -t>M
weg was, liepen twee
aar }?J>M
boenstap om te zien, of ze ''
tuig zouden kunnen opvissen
ging om de bal te bereik*-& ~
uit en vielen in de vaart.
hun kameraad, die het ""ïgipeö/
liaald, weer op het droge g e

2"frli°« 1

..

an^e^i
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LEDENVERGADERING COöPERAR.
„EXCELSIOR”

..

c
Zaterdag heeft de

<^

celsior" haar halfjaarlijkectie {JjeyiP j
gadering gehouden in de
_. \\
de Harmonie.
De voorzitter, de heer ">■ je
tot zijn groote voldoening
I
het bedrijfsresultaat over
1940 ondanks de groote
ale gevolg van de distribnW
slagnatie zijn gerezen, g"" je êf_\
Hieruit blijkt duidelijk. baar ä
el,
het vertrouwen van de, bij ver
v tir f ti>'l
De
loden heeft behouden.
de afd. huishoudelijke- e \,
naar het nieuwe pand aan
levert het bewijs dat de
thans voortgaat haar bedrij juel» i
den en het belang der ver"
*
nen.
adj^jVj
De heer A. Hageman, " IDÄi«rJ
i»
van de Coöperatieve
[0
(tf
„Ilaka
De Handelekamer
complimenteerde liet
ning van de nieuwe
~-&&,-fit
B
de Handelskamer een
areo
Van een aantal relaties
e
ken binnengekomen.
bestuurshandelingen
De
keurd.
~ior ".
De directeur van „Exc"» va n
Koopal, gaf naar aanleiding
trent bet financieel verslag kI fl geP (Ti
jaar 1940 gemaakte 0P Dl e nie e?, n'
«!u
voerige toelichting. De ..fy|k
tenrekening over dat t'J d
overschot van f 25125.44.
Het financieele verslag.
andere bes!uursvooreteH e ur d.
gemeene eteniinen goedg
j
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In zijn legerbericht no. 122 maakt het
Italiaansche hoofdkwartier het volgende bekend:
Dezelfde flottielje waarvan melding gemaakt is in legerbericht no. 121, heeft een
andere vijandelijke duikboot tot zinken gebracht. In de Roode Zee is een vijandelijk
convcoi, dat geëscorteerd werd door kruisers en torpedojagers, door een van onze
luchlformaties- gebombardeerd.
In Oost-Afrika wa 9bedrijvigheid van onze
verkenningsafdeelingen voorbij Kassala en
in de zône van El Zoean ten Westen van
Omager.
De vijandelijke luchtmacht bombardeerde
Gallabat, waarbij vier Askaris gedood en
zes gewond werden.
Bij andere luchtaanvallen op Otoeml.i,
Massaoea, en op Metenima werden drie personen gedood en twee gewond, onder de
inlanders» Eenige hutten werden vernield.
Een vijandelijke duikboot, welke opdook
in de omgeving van Savona, heeft eenigü
kanonschoten gelost op de stad, waarbij
Opening nieuwe zaak.
burgerwoningen getroffen werden en onder
de bevolking een persoon gedood en zes
Zooals gemeld, oP end,eon
«V,
gewond werden. De materieele schade is sior" U.A. te Leeuwarden
niet groot.
een nieuw filiaal in nuis n d V'
artikelen en wel in bet P» -,*v
Reeds
direct na de open'"», ,„>;
KERKNIEUWS
kijk- en kooplustigen.in e« op e< t>
me winkelpand, waarine e v
MET EMERITAAT.
èn op de eerste étag bt elM ll
De classis Zwolle der Christelijke Gereformeerde Kerk heeft aan de. L. de Bruyne goederen zeer overzie
te Zwolle op zijn verzoek om gezondheids- stald.
redenen eervol emeritaat veleend. Ds. De
Bruyne, die in 1880 te Grijpskerke op
Walcheren werd geboren, werd in 1907
te Harlingen tot zijn dienstwerk ingeleid. In 1909 ging hij naar Bunschoten, in
1915 naar Zaamslag en sinds September
Na-inlevering militaire kleeding uitrusting.
1922 dient hij de gemeente te Zwolle.
v jtflir
Op Zondag 20 October zal de. De Bruyne
;'
*- De na-inlevering
afscheid nemen van zn gemeente. Hij zal ding en uitrusting van mi!t i" I
zich metterwoon te Soeetdijk vestigen, waar niet aan de verplichting to dez>hij. voorzoover zijn gezondheidstoestand dil ben voldaan, heeft v°° „et
toelaat, de kleine Christelijke Gereformeer- plaats te Leeuwarden. 1
#
de gemeente aldaar in prediking en ambtelokaal Groote Kerkstra»14 eö
lijke arbeid zal dienen.
11 October a.s. van 9-
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Nederlandsche steden.
nemen we het volgende

l°gstechniek trekt de
WTa aroorhumane
overwegingen

steeds nauwer. De tijd dat soldaat slechts
tegen soldaat vocht, is lang voorbij. Naar
gelang de oorlogsfronten zich uitbreidden,
ver buiten de omtrekken van de eigenlijke
slagvelden, geraakte de burgerbevolking
steeds meer in het nauw. Waar een landoorlog een bewegingsoorlog werd, e|i de
strijd over geheele landstreken golfde,
kreeg daar ook de burgerbevolking haar
deel van de gevechten en de bombardementen der militairen. Ter zee omvatte de
blokkade-politiek met de moderne interpretaties van het recht van aanhouding,
controle en inbeslagneming niet slechts de
oorlogvoerende landen, maar heele groepen
van landen, tot continenten toe, waarbij
neutralen en belügerenten in menig opzicht practisch over één kam geschoren
werden. De honger-oorlog is zelfs niet in
de eerste plaats tegen de militairen gericht, maar veeleer tegen het burgerfront,
d.w.z. tegen het uithoudingsvermogen van
de oorlogvoerende staat als geheel.
Door de lucht-oorlog zijn nieuwe technische problemen gesteld. Te land en ter zee
kan een leger of een vloot door een paraten
tegenstander veelal worden tegengehou<'/n.
of in zijn werkingsspheer beperkt. Maar de
practijk heeft geleerd dat de grenzen van
een land in de lucht niet hermetisch kunnen worden afgesloten. Ook de landen met
de grootste luchtvloten zijn niet in staat
gebleken lucht-invallen van den tegenstander overal te beletten. Het luchtruim is in
letterlijke zin des woords te ruim om wijd
en zijd, hoog en laag tegelijk, doeltreffend
bewaakt te kunnen worden. Wat vroeger
aan sommige kleine, neutrale landen waar
anderen overheen vlogen, door de belügerenten soms als onachtzaamheid werd verweten, is door de ervaring een materieele
onmacht gebleken waaraan ook de 6terken
zich niet weten te onttrekken.
Dientengevolge is het operatiegebied der
luchtvloten veel gemakkelijker te verruimen dan dat van legers en oorlogsschepen.
En de bombardementskansen uit de lucht
zijn dienovereenkomstig uitgebreid. Maar
daarmede is dan ook op de luchtstrijd
krachten een veel grooter verantwoordelijkheid gelegd om de normen van recht,
behoorlijkheid en menschelijkheid ook in
deze nieuwe gevechtstechniek te handhaven. Want met hun grootere bewegingsvrijheid hebben zij veel grootere kansen gekregen om weerlooze burgerbevolkingen
rechtstreeks te treffen.
Volkenrechtelijk is men er nooit in geslaagd om deze materie afdoende te regelen. Het ontwerp-luchtoorlog-reglement van
1923 is nooit als verdrag verwezenlijkt
Maar het gaf toch de rechtsgevoelens weer
van de overgrote meerderheid der beschaafde landen, daar waar het de burgerbevolking zooveel mogelijk in bescherming
trachtte te nemen; zeker op plaatsen buigevechtszone,
ten de eijenlijke
De aanplaatsen
daarbinnen.
op
en zelfs
wezigheid van een of ander „militair object"
alles dat bruikbaar is voor oorlogstemvoering kan militair object heeten
pelt een plaats toch zeker niet zonder meer
tot „feitelijke gevecht s-zone". Maar zelfs
al deed het dit, dan nóg mag worden verwacht dat met de belangen der burgerbe
volking zooveel mogelijk rekening wordt
gehouden. Waar een luchtbombardement
andere omstandigheden niet nauwkeurig
door groote hoogte of slechts zich of door
kan worden gericht, behoort het in het belang der weerlooze burgerbevolking te
worden vermeden. Worden deze normen
niet in acht genomen, dan moet de moderne
luchtoorlog, met zijn vergeldingsmogelijkheden tusschen twee sterke partijen wel tot
oen grenzenlooze wreedheid leiden, dat elk,
menschelijk gevoel ten diepste kwetst. "
„Maar wat voor rechtstreeks met elkander strijdende partijen geldt, zal in nog
grootere mate moeten gelden ten aanzien
van een weerlooze bevolking wier weermacht de wapens heeft moeten neerleggen,
en die dus als passief element onder
vreemde bezetting het verloop van de oor
log moet afwachten. In die positie verkeert
de Nederlandsche bevolking sedert 15 Mei
Men mocht verwachten dat de nonnen der
menschelijkheid voor haar lot met eenig
bijzonder begrip van de toestand door de
aanvallende vliegers zouden worden toegepast. Het doodencijfer der Nederlandsche
getroffen burgers schijnt evenwel te wijzen
op een toenemende hardheid. Het ziet er
hijwijlen uit alsof de vliegers die ons land
bestoken, in totale onervarenheid en met
een volkomen gemis aan verantwoordelijkheid en kennis van plaatselijke omstandigheden, eenvoudig bommen en mitrailleurkogels strooien in de hoop dat er hier of
daar óók wel een militair doelwit zal worden geraakt. In de naam van een humaan
besef dat toch ook in oogenblikken van hevige strijd de handelingen van verantwoor
delijke menschen moet blijven beheerschen
en begrenzen, is daartegen een woord van
scherp protest geboden."

—

—

Onverschillig doelwit.
Ook de N. Rt. Crt. spreekt afkeurend
over de Engelsche bombardementen, vooral
over dat van Rotterdam:
„Onze stad ie in de Mei-dagen getroffen
door een luchtbombardement, dat nog altoos
vele malen méér verwoesting heeft aange
richt, dan de Engelschen op al hun bij
voorkeur nachtelijke bezoeken sindsdien
hebben veroorzaakt. Maar het was een
militaire verrichting, welke de capitulatie
van ons leger ten gevolge heeft gehad en
een einde aan de oorlog maakte. De Neder
lander, die een nuchter oordeel heeft en
ook waar hij in het diepst van zijn gevoelens geschokt wordt, nog objectief tracht te
blijven, heeft dit niet over het hoofd gezien.
Zoo ziet hij ook niet over het hoofd, dat
wanneer thans een nieuwe golf van Engelsche luchtaanvallen over ons land slaat, dit
op de een of andere wijze samenhangt met
de ontwikkeling van de Duitsche aanval op
de Britsche eilanden. Dat wij in het oorlogsgebied zijn blijven liggen, blijft ons om
vele andere redenen duidelijk en Engelsche
luchtaanvallen hebben wij vanwege onze
ligging nog eerder te verwachten dan vele
deelen van het Duitsche Rijk.
Maar toch wanneer dan, gelijk in de af
geloopen week, uit Amsterdam, uit Haarlem, uit Beverwijk uit Rijswijk de berichten
komen, dat de bommen, welke de Engelsche
vliegers afwierpen, wederom de levens van
talrijke burgers hebben genomen en nog
vele malen meer gewonden maakten; wanneer we de foto's zien van de doellooze
verwoestingen, her en der aangericht;
wanneer we ons het leed indenken, dat
wederom zoovelen treft, dan vraagt men en
men heeft het recht te vragen: waartoe?"
Dat de Engelschen er ook op uit zijn
militaire doelen te treffen, gelooft het blad
wel. Maar ook te Rotterdam zijn weer dan
burger-levens en burgerwouingen vernietigd.

No. 9.
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Nadat den boer het
le opgelegd, verheft de
Wijze Geit zich opnieuw van zijn
zetel, terwöl hij zegt:
„Meneer Sim, u hebt van uw
boomen waarschijnlijk een groo
ten oogst. Kunt u uw eigen
vruchten herkennen als u ze
irgens riet?"
„Natuurlijk," klinkt het veront
.vaardlgd, „dacht u som* van
aletï Mtjn appels zijn om zoo te
zeggen eenig in hun soort. Ik heb
ten minste nooit gehoord, dat hter
in den omtrek nog lemand woont

LEEUWARDER
RECHTBANK
5 Oct.
Diversen.

Arme H., groentenventer, 33 jaar te Peins,
werd overeenkomstig de eisch veroordeeld
tot 1 maand voorwaardelijke hechtenis met
2 proefjaren, omdat hij eendoorden burgemeester van Franekeradeel aan hem verstrekte machtiging tot aflevering van 10 liter benzine aan hem, vervalsebt had door
liet getal 10 in 20 te veranderen, gepleegd op
27 Juni j.l.
.Tilt Z., boerenknecht, 26 jaar, te Follega,
heeft aldaar op 7 Juli j.l. A. Keur mishandeld. Ze hadden ruzie over een meisje en
toen heeft verdachte er maar op los geslagen.
Verdachte: Ik heb er epijt van.
Rechter: Wie van julie heeft nu het meisje?
Verd.: Geen van beideOfficier: Als twee honden vechten
Eisch en vonnis: f4O boete subs. 40 dagen
hechtenis.
Bertue 11., caféhouder, 38 jaar te Haulerwijk, is tot f 5L-j-ïte subs. 5 dagen hechtenis
veroordeeld wegens het in zijn café voor het
publiek ter beschikking «tellen van een z g.
fruitautoniii.it, waardoor .het hazardspel bevorderd wer.i. Bovendien paf de rechter bevel tot vernietiging van bet gewraakte in-

strument.
„Weer moet worden geconstateerd, dat de
levens en goederen van de vreedzame beVerder vonnissen.
volking het onverschillig doelwit zijn voor
Hernvin de H., 40 jaar, slager te Leeuwareen actie, die alleen maar verdriet en schawegens prijsopdrijving van vet, werd
den,
de zaait, een droevig facit van de Engelde eisch vrijgesproken.
overeenkomstig
sche oorlogvoering in de lucht."

Het treinverkeer.

Klaas C, 51 jaar, winkelier te Huizum,
wegens prijsopdrijving, werd overeenkomstig de eisch veroordeeld tot fl5 boete of
15 dagen.
IJpe H.. 41 jaar, handelsreiziger te Dokkum, wegens aflevering van suiker zonder
bonnen.
Eisch f4O boete eubs. 1 maand hechtenis.
Adrianue de V., 40 jaar, bakkersknecht te
's bet koopen van die
LrSeuwardi
suiker. Eiech f25 of 25 dagen. Vonnis f 15 of
15 dagen.
Sijbe R-, 36 jaar, auloslooper le Leeuwarden wegens bet zonder vergunning doen
vervoeren van een viertal gemonteerde autobuitenbanden. Eisch en vonnis f25 of 25 dagen.
Wierd V., 28 jaar, koopman te Hardegarijp
wegens het zonder bonnen afleveren van
kunstmest. Eisch en vonnis f 5 of 5 dagen.
Arme S. 8., 61 jaar, veehouder te Drog-e-ham, wegens het koopen van een ongeoorloofde hoeveelheid kaas.
Eisch f 10 boete of 10 dagen; vonnis f 5of
5 dagen.

leder die thans per trein reist, weet, dat
het met de dienst nu niet altijd even gesmeerd loopt en dat er treinen zijn die niet
op tijd rijden. De klachten hierover worden
behandeld in een „Open brief aan alle reizigers", welke door de „zwoegende N.S."
gepubliceerd wordt in het Maandblad
der Ned. Spoorwegen. Hierin wordt
o.a. het volgende gezegd:
„Denkt eens even rustig door: Denkt
steeds
eens aan de moeilijkheden van het
toch rijdend!
spoor! Denkt eens aan het
's nachts rangeeren, in de diepste duisternis, waarbij iedere manoeuvre steeds weer
vol problemen is!
Onderstelt eens: zou het wachten op die
lange kolentrein niet eens juist voor het
vervoeren van Uw portie kunnen zijn?
Heusch, ook wij weten al te goed, dat
het met de loop der treinen
zooals het moet.
Maar wij kunnen u verzekeren: over
heel de lange baan, wordt van hoog tot
laag, door ieder 't alleruiterste gedaan!
En wij achten al die moeite en die arOvertreding motorbrandstoffenbeschikking.
beid ruim beloond, indien u slechts een
begrijpen onzer moeilijkheden toont.
Tenslotte stonden nog terecht wegens het
Spring u eens één enkel keertje voor ons
in strijd met de niolorbrandsloffcnbeschikspoortje in de bres!"
king gebruiken van benzine:
Berend W., 19 jaar, chauffeur, Dokkum
De Opbouwdienst.
Eisch en vonnis f 15 of 15 dagen.
11. Af van het Fr. Dgb 1. (a.r.) vraagt
Roelof K-, 38 jaar, arbeider te Grouw.
opheldering. Nog maar eenige weken gele Eisch en vonnis f 5 of 5 dagen.
den openbaarde men groote plannen met de
Pieter M., hotelhouder, 32 jaar te EerncOpbouwdienst, en nu:
woude. Eiech f 15 of 15 dagen. Vonnis f 10 of
„Nu komt plotseling de mededeeling, dat 10 dagen.
alle korporaals en manschappen boven de
P., aardappelhandelaar, 49 jaar,
25 jaar uit de opbouwdienst zullen worden te Gerben
Franeker. Eisch en vonnis f 10 of 10 daverwijderd. Binnen een week.
gen.
geduidelijk,
waarom dit
Het is niet
Tjitze de R., assurantiebezorger. 35 jaar
beurt.
Verworpen moet worden do veronderte Ureterp.. Eisch f 15 of 15 dagen en vonnis
stelling, dat van het begin af aan reeds f 10 of 10 dagen.
het voornemen bestond, de opbouwdienst
Antonie van 0., machinist, 58 jaar te Homals zulk een doorgangshuis te gebruiken. mertB. Eisch f 10 of 10 dagen. Vonnis f 5 of
Want dan zou er in de uiteenzettingen van 5 dagen.
voor enkele weken een geestelijk voorbehoud zijn gemaakt.
Dus blijft slechts over de mogelijkheid,
Moeilijkheden
dat er een kink in de kabel is gekomen. En
dan zijn twee gevallen denkbaar: Of de
en restaurants
dienst beantwoordde niet aan de verwachomstandigheden
zijn
feiten
en
tingen o f er
de dienst, die dit ingrijpen noodzaDe vleesch- en
brooddistributiemaar
kelijk maakten.
medewerking
vooral
de
slechte
dat
In elk geval is het gewenseht,
van het publiek, brengt het
personeel tot wanhoop.
„Ober, aannemen!"
„Ik kom mijnheer."
„Ik wilde een heele uitsmijter en een
kop koffie."
„Heel graag mijnheer. Mag ik uw bonnen even knippen?"
„Mijn bonnen....!?"
„Jawel mijnheer."
„Moet dat dan?"
„Ja zeker, mijnheer."
Menige dialoog van deze aard is op het
oogenblik in de Nederlandsche cafés en
restaurants te beluisteren.
En het betreurenswaardige is, dat bij de
moeilijkheden voor het personeel deze allergrootste zorg komt, dat het publiek zoo
weinig meewerkt.
■
Waiit op de vraag naar de bonnen wordt
veelal geantwoord, dat men deze niet bij
zich heeft en wanneer de kellner dan zegt
dat men dan maar wal anders moet bestelvoortreffelijke
vruchten
He zulke
len, komen ze plotseling toch te voorschijn.
Men is over het algemeen blijkbaar nog
kweekt."
steeds niet doordrongen van liet feit, dat wij
Nu richt de Wijze Geit weer het
in een versoberings-, in een distributiewoord tot den president en vraagt
periode leven. Men denkt nog alles en dan
of hij den appel mag zien, die zie:
volop en vrij te kunnen krijgen en dat is
in Bruintje'fl zak bevond.
nu eenmaal niet het geval.
Dit bleek wel de grootste grief te zijn van
„Ga," beveelt de rechter dei
den heer Hartje, directeur van het Jaarbode, „dien appel halen, doe het
beurs-restaurant te Utrecht, met wien een
terstond."
verslaggever van de U tr. C r t. een onderEven later wordt de vrucht
houd had over de distributie-moeilijkheden.
keurig op een blaadje, binnen ge
Groote moeilijkbeden.
dragen. De Wijze Geit verzoek'
Voor iedere hoeveelheid brood of vleeech
Sim hem goed te bekijken, want
welke
men op het oogenblik in een e
hij zal hem er ieta over vragen.
legenheid nuttigt moet een bon worden afgegeven. Voor twee broodjes met vleesch
{Morgenavond vervolg.)
moet men due een broodbon en een vleeech-

—

—

voor café's

buiten'

BRUINTJE BEER EN DE GESTOLEN APPELS
stilzwijgen

ons volk wordt ingelicht. En dst met
name de jonge mannen, die nu plotseling
verwijderd worden, een verklaring ontvangen van deze gang van zaken. Want zij
hadden dit niet verwacht. Zij begrijpen nu
de toespraken en inlichtingen van hun
commandant niet. Wanneer er rondborstig
met hen gesproken wordt, zullen zij het er
minder moeilijk mee hebben."

UW KINDJE
VERKOUDEN
borstje
ij~m Wrijf dan keel,

In mei

rug en

"1

i "J Dampo.Wonderlijk zooals dat helpt!
'^(f ÏhLhÜXPoI 50 et. Tube 40 et. Doos 30 ef.
ste'
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bon afstaan, waarvan men een halve broodbon terugkrijgt. Deze halve broodbon kan
echter alleen weer in een eetgelegenheid
opgebruikt worden.
De grootste moeilijkheid voor de zaken
zit hem in de ontzettend ingewikkelde adbestelling,
ministratie. De kellner k
erop
de
bonnen
en geeft
deze,
plakt
ert
ze door.
In de keuken neemt men de bestelling op,
controleert de bonnen en brengt deze bij
elkaar.
Dat lijkt heel eenvoudig, maar in een
flinke zaak, waar veel gegeten wordt, loopt
rganisatie in een minimum van tijd „in
de eo.
Want het opvragen en opplakken van de
bonnen door de kellners en het er afhalen
en controleeren der bonnen in de keuken
kost veel tijd.
Als de klanten ongeduldig worden.
Nu is een goede kellner een man van
groote rust niet een degelijk geheugen. Maar
nu hij er nog bij moet onthouden: die mijnheer krijgt een halve broodbon en een halve
vleeechbon terug en die andere klant enz.
enz., en allebei de heeren beginnen te klagen dat het zoo lang duurt, dan loopt het
hem ook over het hoofd.
En in de keuken, waar men steeds onder
groote spanning (want de gerechten moeten ukken'') hard en in een groote hitte
werkt, daar weet men heelemaal geen raad.
■t zijn zeer groote moeilijkheden,
maar men moet er doorheen en dat zal ook
wel gaan als liet publiek maar meewerkt
en inziet dat directie en personeel heusch
alles in het werk stellen om het hen zoo
gemakkelijk en aangenaam mogelijk te maken, maar aan
::en kunnen we niets
veranderen.
~l

De toegewezen hoeveelheden.
Over de toegewezen hoeveelheden wne de

heer Hartje niet ontevreden. Tenminste niet

wat het vleesch betreft. Wel van boter, dat
was veel te weinig en vet krijgt men in het
geheel niet, zoodat ook in dit opzicht het
bedrijf niet gemakkelijk te voeren is.
is al heel wat gewonnen indien
Maar

het publiek meewerkt en het noodige geduld betracht. Dan komt er namelijk nog

veel in

oi

BUITENLAND
DE DUITSCHE LUCHTSTRATEGIE.
Een deskundige uiteenzetting.

Van deskundige zijde is aan het D.N.B.
betreffende ds
een uiteenzet!:
Daarin werden de
Duitsche lucht:
welke tot dusver door de Duitis in de L
mengevat
1. De Engelsche luchtverdediging is stap
voor stap van het Kanaal naar de Zuidkust
en van de Zuidkust naar de Zuidelijke
[schappen, en van daar naar Londen
[gedrongen. Het Kanaal en het Zuiden
van Engeland zijn daarmede tot gebieden
van de Duitsche heerschappij in do lucht
den.
wereld2. Het hart van het
rijk, Londen, is in zijn functies ei
stoord. Deze verlamming van het leiding:id apparaat heeft noodzakelijkerwijze
momenten van zwakte ten gevolge, en dezs
zijn thans reeds duidelijk waar te nemen.
3. De blokkade ter zee, die door duikbooten en de luchtmacht gehandhaafd
wordt, wordt op* doelmatige wijze door de
methode van de hamerslagen der luchtmacht
."vuld. De vernieling van de haven.ii, wapenfabrii
agplaatsen van
olie en levensmiddelen, gas- en electriciteitswerken en van de spoorwegen in de
beide centra Londen en Liverpool, verlamt
niet slechts bet geheele zaken- en bedrijfsleven en de productie, doch ook het dagalijksche leven van de burgers.
4. De Duitsche aanvallen strekken zich
uit van Londen, over Zuid- en Midden-Enid, tot de Shetlands-eilanden. De uit.ing, die de verschrikkelijke hamerslagen van de Duitsche luchtmacht op het moder aangevallenen hebben, blijkt uit
verklaringen van gevangenen en uit neutrale uitlati.
5. De Britsche lucht\
a is dosr
de verliezen aan jachh
le laatste
weken zwaar getroffen. De Duitsche aanyalsmethode dwingt de jachtvliegers steeds
weer, ln
nn instructies,
de strijd aan te binden. Zijn zij echter gedwongen, de strijd aan te bindan, dan zijn
zij ook aan de sleeds op afzonderlijke punten in massa en bij verrassing optredend}
Duitsche jagers overgeleverd. Daarmede is
de v.
iperioriteit in de lucht naar
pij in de lucht voor de Duitsche
luchtmacht afgebakend.

-

FARINACCI IN PARIJS.
Repatrieering van Italianen in voorhereiding?
De Italiaansche minister van staat, Fa-

rinacci, die on

.nacht aan

Berlijn, is dezer dagen vandaar vertrokken
en bevindt zich op het oogenblik in 1'
Van dez
hij in het bijzonder gebruik gemaakt om verbetering te
:i het lot van de talrijke in Frankrijk wonende Itali
:ezinnen. Naar
verluidt,
<rhigsplan
I
voor alle in Frankrijk wonende Italianen
in voorbei

■

IERLANDS DEFENSIEVE KRACHT.
Neemt voortdurend toe.
Volgens Reuter heeft De Valera gisteren
aard, dat het natie»
van lerland tl;
s t Crk is
voor het i be conflict. lerland
H-nt zoo snel mogelijk.
De. leider van de oppositiepartij, Cosheeft verklaard, dat
jngsverschillen in de politiek terzijde geschoven
zijn. In haar vi
|
nonPns handhaving der neutraliteit verheugt de natie
zich wellicht voor de eerste maal in haar
geschiedenis in een eensgezinde politiek.

~

■
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DE VORDERING DER NOORDOOSTPOLDER-WERKEN
SLUIZEN- EN GEMALENBOUW
Bij Lemmer is men het verst gevorderd.

Princessehof Leeuwarden

I

Jaarverslag.

——

Aan het verslag van den Conservator van het Princessehof te Leeuwarden
over het jaar 1939, ontleenen we het vol-

*

gende:
De noodzakelijke inwendige

Het electrisch geniaal, van den zeekant af gezien.
de drie zuigkanalen.
De werkzaamheden aan de indijking en
'drooglegging van het Noordoostpoldergebied zijn thans in een zeer interessant stadium gekomen. Want de gemalen, welke het
volgend jaar met het droogmalen zullen
beginnen, zijn reeds zóó ver gevorderd, dat
ze binnen afzienbaren tijd klaar zullen
zijn, al gingen de vorderingen dan ook niet
overal even snel en had men hier en daar
wel eens met tegenslagen te kampen. Zoo
is het gemaal in den sluis- en gemaalput bij
Urk bijvoorbeeld nog lang niet zoo ver
gevorderd als dat bij Lemmer. Het laatste
zal dan ook hoogstwaarschijnlijk reeds begin
Januari in werking kunnen worden gesteld,
terwijl het met Urk en De Voorst (ten zuiden van Vollenhove) waarschijnlijk wat
later zal woorden.
Er wordt hard gewerkt aan den Noord.Wel bracht' de oorlog eenige vertraging en ook tegenslagen
tegenslagen,
welke vooral te Urk geducht werden gevoeld
maar met den materialenaanvoer
gaat het naar omstandigheden zeer goed
en als er geen verdere tegenslagen komen,
dan zal het nieuwe, reeds veelomstreden,
poldergebied het volgend jaar droogvallen.
We zullen in enkele korte artikeltjes een
overzicht geven van den huidigen stand van
zaken. Bekend mag weft-den geacht, dat de
werkzaamheden aan de dijken, die den
polder omringen, vrijwel gereed zijn, dat

_

:
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Urk. dftgr.

reeds meer

—

inn^er,

dan een jaar eiland-af is en
dat, wanneer het gemaal le Lemmer eenmaal klaar is, het wachten nog slechts is op
de baggermachines, welke nu nog' in het
poldergebied reeds bezig zijn aan de werkzaamheden voor de toekomstige kanalen.
Doch daarover in een volgend artikel.
Behalve de gemalen worden in de bouwputten te Lemmer, Urk en de Voorst ook
sluizen gebouwd, w-elke in de toekomst de
6chepen, welke uit of .naar den polder
moeten, zullen schutten. Bovendien kunnen
die sluizen ook gebruikt worden voor het
materiaal, dat' er bij het in cultuur brengen
van het drooggevallen gebied noodig zal
zijn.

De werkzaamheden aan deze sluizen en
gemalen vorderen den laatsten tijd in flink
tempo. .Zooals wij reeds opmerkten, is men
bij Lemmer het verst. We hebben daar dezer- dagen aan den bouwput een bezoek
gebracht en, zooals bij ieder bezoek, viel
het ons weer op, hoever een groot werk als
dü ,in slechts enkele weken opschiet. Het
gemaal verheft zich thans reeds als een
groot bouwwerk uit den put en het wachten
is* nog slechts op de uitwendige afwerking
en het' plaatsen van de resteerende machines.
Prachtige pompen en motoren zijn daar
in dat Lemster gemaal te bezichtigen! In
den polderkelder komt een Dieselgenerator, welke bij storing in den stroomtoevoer
dienst zal doen om stroom te leveren voor
de verlichting van het gemaal en de daarnaast gelegen sluis, terwijl hij dan ook
stroom kan leveren aan enkele hulpmotoren. Er komen drie motoren niet een vermogen van 3000 volt. 88 omwentelingen per

:

Men ziet duidelijk

minuut en pompen, die 550 M3. water per

minuut kunnen verwerken.
Tot zoover de technische bijzonderheden
van het gemaal. De gemalen te Urk en De
Voorst hebben met dat te Lemmer veel
overeenkomst. Urk krijgt echter in plaats
van een electrisch een Dieselgemaal en De
Voorst krijgt in het gemaal in plaats van
drie slechts twee zuig-openingen.
„Januari beginnen te malen", is thans
het parool in den Lemster sluis- en gemaalput. En het zal ook best gaan. Het P.E.8.,
dat bij Lemmer en Heerenveen transformatorstations laat bouwen, zal ook vrij zeker per 1 Januari den voor het gemaal benoodigden stroom kunnen leveren.
Ook met de sluis schiet men flink op, bij
Lemmer. Deze sluis zal een schutlengte
van 40 meter en een doorvaartwijdte van
7 meier krijgen. Het is een vreemd gezicht,
die lange, wi[betonnen sluis daar zoo in
den put te zien liggen, le-rwijl er nog geen
water is. Doch het zal, naar de ingenieur
ons vertelde, nog slechts ecu kwestie van
dagen zijn en hel water zal in de sluis
komen. En over enkele weken zal het
eerste schip er kunnen worden geschut.
Waarvan overigens direct niet een zeer
groot gebruik zal worden gemaakt!
Behalve het plaatsen van de pompen en
motoren in het electrisch gemaal is het
belangrijkste werk in den Lemsier bouwüroi)d\\ei'k...Meo is da.ar
put d
dan ook druk mee bezig, want nog slechts
drie maanden scheiden ons van het tijdstip, waarop men wil beginnen te malen.
Verder maakt men voor de sluis en het gemaal van rietstukken en basaltzuilen de
z.g. „stortebedden", welke onlgronding
moeten tegengaan.
Daar het verschil tusschen den waterstand van het Uselmeer en dien van den
polder ongeveer zes meter zal bedragen,
moet er voor gezorgd worden, dat tijdens
het schutten van de schepen het water zoo
kalm mogelijk de schutsluis vult en weer
verlaat. Hiervoor bevinden zich in het
boyenhoofd ruimten, welke dienen voor
het doorlaten van het schutwater naar de
kolk. In elke bovenbouwhelft bevindt zich
een riool, dat een sterk verbreeden mond
in het sluisfront heeft. Het water stroomt
door deze riolen, over een schuin vlak, via
den z.g. woelkeider, in de schutkolk. Moet
daarna het water in de schutkolk weer op
het polderpeil werden gebracht, dan laat men
dit door een riool weer wegvloeien. Deze
riolen, welke in de hoofden zijn uitgespaard,
worden door ijzeren schuiven afgesloten.
Men heeft thans ook de sluisdeuren geplaatst. Deze sluisdeuren, z.g. puntdeuren,
hebben aan de polderzijde een hoogte van
ongeveer tien nieter en aan den anderen
kant van ongeveer zes meter. Ze werden
op het werk vervaardigd van Borneo-teaik.
De sluizen bij Urk en De Voorst zullen
niet noemenswaard vaii die te Lemmer
afwijken. Over den stand van zaken in de
bouwputten aldaar hopen we in een volgend
artikeltje nog eens iets mede te kunnen
deelen.
De werken bij Lemmer vorderen gestaag.
De dijken zullen zich spoedig geheel sluiten
en dan zal in korten tijd het einde daar
zijn van een ouden bekenden uithoek van
de voormalige Zuiderzee.
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De sluis, waar spoedig het water in zal komen. Meu is thans bezig
met bei maken SAn het z.g, stortebed

restauratie
van de boven-voorzalen, waarmee in de
herfst van 1939 een aanvang zou worden
gemaakt, moest wegens de tijdsomstandigheden worden uitgesteld.
In begin September werd het museum
gesloten voor het nemen van beveiligingsmaatregelen, welke vooraf werden besproken met den waarnemend directeur
van Gemeentewerken, Ir. K. Rienks, en den
opzichter van de Gemeentegebouwen, den
heer A. P. Oosterhof.
In de daarop volgende maand werd met
de uitvoering van de besproken werkzaamheden een aanvang gemaakt, werden de
zolders van brandbaar materiaal ontruimd
en een gedeelte van de depôtcollectie werd
ondergebracht in het Coulonhuis.
Het achter-benedenzaaltje in het Princessehof en de kelders van het Coulonhuis
werden door met ijzer beslagen luiken en
zandzakken beveiligd tegen de scherven
van in de nabijheid eventueel neerkomende bommen en verder van stellingen voorzien om in noodgeval de kunstvoorwerpen
zoo mogelijk een veiliger plaats te kunnen
geven. Óp gelijke wijze werd ook de Goudleerkamer aan de tuinzijde door zandzakken beveiligd en werden de ramen van de
porcelein-zaal met strooken papier beplakt
om het in scherven uiteenvallen ten gevolge van luchtdruk te voorkomen of te matigen. Nadat deze beveiligingsmaatregelen
verricht waren, werd eind October de sluiting van het museum weer opgeheven.
Door Burgemeester en Wethouders was
een bedrag van f 500 voor deze werkzaamheden ter beschikking gesteld. Waar, om
de stellingen doelmatiger en van een blijvend karakter te maken, eenige honderden
guldens meer benoodigd waren, moest
hierin door particuliere bijdragen worden
voorzien. De beide beneden-zalen, welke
anders gedurende het winterhalfjaar in gebruik zijn bij de Mij. tot bevordering van
Schilder- en Teekenkunst voor het houden
van wisselende tentoonstellingen, konden
daardoor deze keer daarvoor niet worden
afgestaan. Noodgedwongen moest de Maatschappij dus voor dit seizoen voor het houden van deze tentoonstellingen afzien.
In Mei kon worden overgegaan tot opening van
de Princessehof-bibliotheek.
gevestigd op het bovenhuis Prins Hendrik
straat 4, naast het woonhuis en boven de
kantoren van den Conservator. Bij deze
gelegenheid waren de directeuren van de
andere Openbare bibliotheken hier ter stede uitgenoodigd. In gezamenlijk overleg
werd toen besloten, dat aan studeerenden
boek- en plaatwerken uit de Princessehofbibliotheek zouden kunnen worden uitgeleend door bemiddeling van gemelde instellingen.

De Princessehof-bibliotheek,

sfe verwant met het stuk in het Frie*
, 04 ?
seum.
Dit huis Nieuwestad no 75 wem
vember 1711 door een zekere V°~_M
van fm
niae verkocht aan Livius Dirk
van
Ontfanger-Generaal
ga !),
renthe van de Provincie
werd het door zijn
Men kan dus wel aannemen, dat d
bij het betrekken van zijn huis aan " -\
Otto Swalue opdracht voor bet m»* jj
dit schoorsteenstuk heeft gegeven,e
\
daar zijn wapen, drie paalsgewijz Jj
te klaverbladen, op het schoor*
voorkomt. Swalue werd in l' lo
Schildenaar te Leeuwarden vernie
Ook van de bouwgeschiedenis
Princessehof bleek mij
een aardige bijzonderheid.
Anthoniue Coulon wijzigde de ">"
sche gevel van het middel-gedeelte Jj
rijke "Moai'e paleisje, het legen*
Princessehof, door boven de,
zandsteen-ornamenten versierde,
rij lage zolderramen aan te breng'
tusschen in zuivere Daniel Maf'de
beeldhouwde houten pilasters
,e w
lijstgoot dragen.
door
eenige
tijd
geleden
ik
Toen
van de Heerengracht liep, zag lls
heerenhuizinge no. 479 aan de bv
van die gracht, vrijwel recht teg^l
huis Goudstikker en de Nieuw?
straat, van een geheel
verdieping was voorzien. Bij v l
niet de kopergravures van de
de Heeren- en Keizersgrachten e ell
dam, in het midden van de 18«
gegeven door Barnardus Mourik
veerd door Caspar Philips, b^ee
»1
het veelvuldig voorkomen van dez
derheid, dat Coulon ook in dat «F'. (\ y\
architecten van de Hollandsche D* f\
rot-stijl had gevolgd, terwijl er 00 üol'JjJj
concludeerd kan worden, dat de
jffl
sche huisvrouwen omstreeks die
hebben van een aparte, goed ver'
nenzolder als eisch aan onze arcni''
gonnen te stellen. Sommige der n
zen aan de Amsterdamsche gracWl ' y/1
bij deze typische zolderverdiep" ?'
komen, dragen op Philips kop*" 1
datums uit de laatste dertig jare
eeuw (1671, 1773, In 't derde Vree'
*\
terwijl deze typische bouworde ook
komt bij rococo-gevele uit het n n,eei*j
derde kwart der 18e eeuw. H et
deel van de gevels met deze bijz
yj
is echter zeker toe te schrijven aa
vóór
omstreeks
verbouw
kort
of
de
het Princessehof, d.i. 1731.
urtP*
!) In Abraham Ferwerda's
x
U
Wapenboek wordt hij genoemd
''
dorue van Andringa, die woond' ,
landgoed Groot Herema, te Sweins.
Nieuwestad 75 was zijn huis in de
Bezoekers.
De openingeuren van het P rinC wij<if 5
ven gelijk, met uitzonderirg van d«
sluiting. Het aantal bezoekers was
beneden normaal, te weten 131 L
De scholen, welke bet
waren om.: U.L.O. school 4 en de,
tescholen L.O. 1, 2, 6a, 6b. 7a, 7b, '
Ingevolge daartoe door den bee
gedane opwekking werd het 'Je* '
ook bezocht door een groep '? er
de school uit het dorpje Corle in 0 j
te Winterswijk, die de kennis,
door het
van het Indisch
het Princessehof aan de praktij 11
,
toetsen.
J 4,
Ook een viertal groepen jongel
zochten het Museum.

die reeds

tot CCJI 10.000 banden is uitgegroeid, bevat:
een vrijwel complete verzameling van wat

verschenen is op het gebied van de Chineeeehe Ceramiek, veel wat betrekking
heeft op Andere Ceramiek, Oude Kunstnijverheid, Indische cultuur, buitenlandsche
reizen, enz. Ze is in de eerste plaats een
studie- en liandbibliotheek, betrekking hebbende op de verzamelingen in het Princessehof tentoongesteld en in depot bewaard.
Aanwinsten.

Verschillende nieuwe aanwinsten werden
verkregen door bemiddeling van ien heer
A. J. de Lorm, conservator van het Schoolmuseum in Den Haag, bestaande o.a. in
een collectie fraai gesneden planken van
een Menangkabouwsch huis, houtsnijwerken
van Nias en Nieuw Guinea, verder bamboekokers van Borneo en weefsels van Flores en Timor.
Een buitengewoon mooie aanwinst was
een voorouderbeeld, een bijna levensgroote
gestyleerde menschenfiguur, prachtig in
hout gesneden en van ornanientwerk voorzien en een soortgelijk houtsnijwerk, dat
de voorsteven van een prauw werd genoemd.
Deze beide ongemeene voorwerpen waren voor vele jaren meegenomen van de
Tenimbar-eilanden en in een buitenlandsch
museum verzeild, vanwaar ze door ruiling
konden worden terugverkregen.
Ten geschenke werd ontvangen van den
heer H. F. Tillema, te Bloemendaal, een
pracht-collectie weefsels van Borneo en Sumatra. Deze goede vriend van ons museum
voorzag ons geregeld van transparantfoto's
van door hem in het Indisch hoekje. In de
plaatselijke bladen geplaatste afbeeldingen.
Mej. W. T. L. Popma, in Den Haag, gaf
ten geschenke een handgeknoopt zakdoekje,
eens toebehoord hebbende aan een Prinses
op Celebes, en een paar gebatikte doeken
van Java.
Van den heer L. Gratama verkreeg het
Museum eenige voorwerpen uit de Bataklanden, waaronder een tooverstaf, muziekinstrumenten, pijlenkokers, enz., van mevr.
Waldhaus, Doelestraat alhier, een kris van
Celebes.
Verder werd de beneden-goudleerkamer
van Marijke-Moai nog verrijkt met een geschilderd portret van 11. Ed. Gemaal, Johan
Willem Friso. Dit fraaie portret van den
helaas jong gestorven Prins maakte vroeger
deel uit van de verzameling van Jhr. Mr.
P. A. J. van den Brandeler, den vroegeren
bewoner van het Princessehof en kon
hierdoor dus naar zijn vroegere woning
terugkeeren.
De reeds aanwezige collectie Ceramiek
van den kunstpottenbakker Chris Lanooy
werd met eenige belangrijke etukken aangevuld.
Ook de afdeeling Oost-Aziatische Ceramiek werd met vele belangrijke stukken
aangevuld en wel naar aanleiding van een
serie artikelen over Chineesche Ceramiek
door den Conservator geschreven voor bel
Maandblad voor Beeldende Kunsten en hel
daarin opgenomen Bulletin van de Veree
niging van Vrienden van de Aziatische
Kunst te Amsterdam. Deze serie artikelen
wordt door een groot aantal afbeeldingen,
speciaal van voorwerpen uit de Princessehof-collectie, versierd.
Authouius Coulon.
Van de werkzaamheden van dezen
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„bouwmeester van Hare Hoogheid de Princeese-Douairière van Orangiën en Nassau te
Leeuwarden" gaf ik een beschrijving bij de
„lepening fen de Fryske Akademy" op 10
September 1938, gedrukt in no. 1 van de
uitgaven van deze stichting.
Ik stelde daarbij het jaar van het Coulonhuis op 171*, op grond van het feit, dat
Anthonius Coulon en zijne echtgênoote op
„12 May 1713 in de ledige reëele en actueele possessie" kwamen van de huizinge
toenmaals staande ter plaatse van het tegenwoordige Coulonhuis en afkomstig van
Joannis Mancadan. Uit de koopacte, die in
de Groot en Klein-concentboeken der stad
Leeuwarden te vinden is, kennen wij de
inrichting van het huis, nog zonder kelder
en zonder verdieping. Bij de restauratie
bleek, dat de architect bij de nieuwbouw
gedeelten van de oude huizinge had laten
bestaan.

Onze Gemeentearchivaris, Mr. A. van der
Minne, was zoo vriendelijk mij attent te
maken op een schuldbekentenis, dd. 29 Jan.
1721, voorkomende in het Hypotheekboek
van Leeuwarden, waaruit blijkt, dat de
verbouw en inrichting van het huis inderdaad plaats heeft gehad eenige jaren vóór
laatst genoemde datum.
Het echtpaar Coulon toch erkent bij gemelde acte schuldig te zijn aan „Mr. Freerck
Haeyema cum uxore de som van 850 Car.
gulden ter saecke geleverde verwen, arbeydsloonen van verwen, schilderen aen
ons Debiteuren huys gedaan mitsgaders
wegens geloond en verschoten geld als ook
van verschenen interessen."
De afbetaling schijnt de Coulons wel
moeilijkheden te hebben opgeleverd, daar
zij in Maart van hetzelfde jaar nog een
schuldbekentenis ten behoeve van Haeyema
hebben geteekend. Uit een kantteekening
op de hoofdschuldbekentenis blijkt deze
eerst in 1736 te zijn afbetaald.
Behalve de bouwtijd van het Coulonhuis
„in 1713 en (of) eventueel de direct daarop
volgende jaren" kunnen wij nog twee niet
onbelangrijke gevolgtrekkingen uit bovenbedoelde schuldbekentenissen maken.
In de eerste plaats niet hoeveel zorg en
Geldelijke opofferingen de architect Coulon
de inwendige beschildering van zijn bouwwerk heeft doen uitvoeren en in de tweede
plaats de zekerheid, dat hij het verf- en
schilderwerk in zijn huis opgedragen heeft
aan Freerck Haeyema, den decoratie-schilder, die in 1717 of 1718 gelijke werkzaamheden uitvoerde aan het nieuwe Stadhuis,
waarvan de bouw ook in 1713 werd aangevangen.
Wij kunnen dus wel zeker aannemen, dat
Haeyema de schilder geweest is van het
plafond in de groote tuinkamer in het
Coulonhuis en van het schoorsteenstuk met
de vrij zwak uitgevoerde engeltjes in de
kleine hoekkamer boven-achter.
't Is zelfs mogelijk, dat de bloemstukken
in gemelde beneden-tuinkamer, evenals
het bloemstuk in de boven-voorkamer van
zijn hand zijn. Dit laatste stuk was oorspronkelijk als sopra-porte geplaatst in de
oude Raadkamer (de tegenwoordige Burdaar plaats
gemeesterskamer), doch had aangebrachte
later
moeten maken voor een
klok. Door een gunstige beschikking van
B. en W. kon het als bruikleen in het Coulonhuis geplaatst worden, daar waar vroeger een portret van Marijke-Moai had ge-

.

zetcn.
Dr. A. Wassenbergh meende laatst genoemde bloemstukken te mogen toeschrijven aan
den schilder Albartus Otto Swalue, op grond
van overeenkomst of etijlverwantschap met
een door laatstgenoemden schilder gesigneerd bloemstuk, bewaard in het Friesch
Museum.
Dit laatste stuk is echter veel fraaier en
stijlvoller dan de eerstbeschreven stukken.
Bovendien bleek dezer dagen, dat Swalue
zijn schoorsteenstukken geregeld van een
calligraphisch goed uitgevoerde hand-teekening voorzag, want ook het dezer dagen
door het Princessehof verworven fraaie
bloemstuk uit een schoorsteen van de vroegere heerenbuizinge Nieuwestad no. 75
draagt deze handteekening en ie ten nauw-
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