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Het doel van de Duitsche regeering is wederom sprake is van bepaalde invloemen denkt onwillekeurig aan
door een reeks publicaties aan de hand den
moet nog afgewacht worden.
bewijs
Rusland
leveren,
van
documenten
het
te
zegt DANK voor de welwillende medewerVon Ribbentrop heeft de geallieerden
king haar alleszins verleend met hare VER- dat:
beschuldigd, dat zij reeds lang
LOTING.
Prijzen vielen op de nos.:
1. Engeland en Frankrijk sinds ge- ervan
30 31 41 42 53 56 61 62 69 76 89 ruimen tijd de bezetting van Noorwegen een landingsplan gereed hadden liggen.
Daaraan zal wel niet behoeven te wor106 116 125 133 134 135 140 156 157 162 167 hadden voorbereid.
187 194 218 223 228 232 234 250 281 283 289
den getwijfeld. De politiek van Enge291 293 295 312 321 326 333 339 348 350 351
2. De Noorsche regeering van dit land en Frankrijk inzake den Firasch—
356 367 368 372 379 392 397 398 400 403 405 feit op de hoogte was.
Russischen oorlog impliceerde een lan406 409 414 432 434 436 439 443 444 454 458
Een expeditie3. In tegenstelling tot Zweden, de dingsplan in Noorwegen.
462 465 466 473 474 480 481 485 489 495 496
stond
gereed om
van
100.000
man
leger
bij
dit feit had
500 504 511 521 528 531 534 535 537 538 544 Noorsche regeering zich
antwoord
van
een
bij
toestemmend
550 561 567 568 570 572 583 602 603 612 626 neergelegd, resp. bereid was, zooals zij
naar
Finland
te
onde
reis
630 642 648 655 659 673 676 679 692 693 694 ook deed, aan de zijde van Engeland en Scandinavië
dernemen. Dit plan was tot in bijzon695 696 715 727 736 738 755 757 765 768 781 Frankrijk den oorlog in te gaan.
782 790 795 799 802 812 825 841 855 886 887
derheden voorbereid, bet ligt voor de
898 901 908
4. Door het optreden van Duitsch- hand cm deze onthulling van von Ribland in slechts enkele uren de Britsche bentrop kan dus zeker niet als een bijSPREI viel op no. 28.
poging verijdeld werd en dat de latere zondere sensatie worden aangemerkt.
ONTBIJT/LAKEN op no. 24
Engelsche en Fransche verklaringen
Aan den anderen kant, gelet op de
leugens zijn".
wijze, waarop de Duitsche expeditie ten
uitvoer werd gelegd, is het vermoeden
Von Ribbenitrop heeft in zijn redevoe- gewettigd, dat er ook van Duitsche zijde
ring tal van uitspraken v&n staatslieden zooi ets als een plan heeft bestaan
uit geallieerde landen aangehaald, tenEen plan dat, naar valt aan te nemen,
einde aan te toonen, dat na het befaam- meer tot in details was uitgewerkt, dan
de „praatje bij den haard" van Chur- het geallieerde, waar het zelfs rekening
ehiül, op 21 Januari, in geen enkele re- hield met de vorming van een regeedevoering de eisch aan de neutralen ring-Quisling.
heeft ontbroken, deel te nemen aan den Dat de geallieerden bovendien tweestrijd tegen Duitschland.
maal vier en twintig uur noodig hadden
„De te Narvik gevonden papieren ge- om te besluiten, troepen in Noorwegen
VON RIBBENTROP BESCHULDIGT
ven een inzicht im de actie van den En- aan land te zetten, doet er twijfel aan
gelschen Secret Service in Noorwegen, rijzen, of von Ribbentrops informatie inDE GEALLIEERDEN.
die langs de geheele Noorsche kust, als zake de troepenschepen, die reeds onmede in Oslo en andere Noorsche ste- derweg was, wel geheel en al juist was.
den, de landing van het Britsche en
SCHERP BRITSCH COMMENTAAR.
De historie aal ook over deze docuFransche expeditie corps en de bezetting menten, gelijk ov&r de andere witvan Noorwegen moest voorbereiden.
blauw-groen- en rood-boeken van dezen
„Op grond van het uitgebreide mate- wereldoorlog het oordeel geven.
Zaken, diie buiten den oorlog omgaan, riaal, dat de Duitsche regeering reeds
Het juiste oordeel, want
plegen, voorzoover zij betrekking heb- eerder bezat en dat thans door nieuwe
#de historie is onbarmhartig
ben op de buitenlandsche politiek, die belangrijke vondsten is aangevuld, moet

De ST. VINC. VEREENIGING
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Over de Grenzen
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OVER NOORWEGEN

buitenwacht slechts matig belangstelling in te boezemen. Zoo is het ook gegaan met het parlementaire stormpje im
Men denkt er al niet meer aan.
België.
De Kassier houdt zitting:
En toch iis het verloop van de crisis bevan 9-12. langwekkend genoeg, om ©r de aanWOENSDAG 1 MEI
dacht op te vestigen.
Koning Leopold heeft de liberale dissidenten niet voor de consequentie van
hun daden gesteld, doch kort en goed
HEERENVEEN
het ontslag van de regeering
te
en zijn vertrouwen uitgeaanvaarden
Woensdag
Heden (Maandag) im.
in
hét
sproken
kabinet-Pierlot. Dit opeiken avond 8 uur
den
Koning is zeker niet
treden van
LAATSTE 3 Voorstellingen zonder beteekemis. Hij heeft het optreaangrijpend gedicht,
Rudyard
den der Mberailen op waardige en afherschapen tot een machtig filmwerk
doende wijze gecorrigeerd en hun daarmede te verstaan gegeven, wat onder de
gegeven moeilijke omstandigheden voor
België van primair belang moet worden
geacht. Men mag er dan ook vrij zeker
met CARY GRANT, VICTORMc. LAGLAN, wel op rekenen, dat hier niet slechts
DOUGLAS FAIRBANKS.
sprake is van een uitstel van beslissingen, maar van een doelbewuste poging
om de parlementaire zeden te zuiveren
van onjuist geachte methoden.
De eenheid van het land is in dezen
tijd van grooter belang, gelijk de gebeurtenissen van de laatste maanden
wel zeer duidelijk hebben aangetoond.
Dat heeft Koning Leopold opnieuw aan
zijn volk duidelijk gemaakt.
De oorlog met zijn ingewikkelde formaties van oorlogvoerenden, niet-oorlogvoerenden, van strikt neutralen, halfof nietnneutralen vraagt alle aandacht
op. Het zijn eenerzijds de krijgsbedrijven, waarmede we ons hebben bezig te
houden, aan den anderen kant zijn er
de diplomatieke offensieven, die het
steeds moeilijker maken, zich van den
stand van zaken en van de verantwoordelijkheden een juist beeld te vormen.
We worden overladen met documenten „onweerlegbare bewijzen" en alle
partijen beijveren zich hun optreden te
rechtvaardigen en zij zijn er uit den tegenstander zoo zwart mogelijk af te teeBureau
Achterd.Kerkö
kenen. Dat is 't beeld van iederen oorFÉLÉUS
log en naarmate de propaganda-tech277
Dir.
F.
A.
HEERENVEEN Tel.
niek volmaakter wordt, worden ook de
middelen om de zienswijzen ingang te
OPLEIDING
doen
vinden, geraffineerder!
voor STENO en TYPEN
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***

iik de volgende verklaring afleggen:

„1. Uit alle mededeelingen en stukken, waarvan de Duitsche rijksregeering kennis heeft gekregen, blijkt ondubbelzinnig, dat de Zweedsche regeering haar neutraliteitsverklaring met
den grootsten ernst heeft opgevat en op
geen enkel oogenblik iets deed of geschieden liet, wat in strijd was met die
neutraliteitsverklaring.

—

steunen.

„Uit alle door de Duitsche troepen in
Noorwegen gevonden papieren blijkt
ondubbelzinnig, dat de Britsche spionnage in Noorwegen niet slechts optrad
met goedvinden van de plaatselijke er.
centrale autoriteiten, doch dat. daarenboven vele Noorsche instanties en vooral de Noorsche marine deze Britsche
actie uitvoerig begunstigden.
„In een regeeringsconfereutie bij den

minister-president Nygaardsvold op 2
Maart heelt minister Kont veirMaardi,
diat wanneer Engeland de kwestie zou
stellen van Noorsche hulpverieeming tegen Rusland, d.w.z. tot uitbreiding van
den oorlog, Noorwegen zóó „neen" moet
zeggen, dat 't in staat zou zijn, dit neen
zonder meer in een „ja" te veranderen.
„Nadat door den vrede tusschen Finland en Rusland aan de westelijke mogendheden de gelegenheid was ontnomen, in het Noorden op te treden, hebben zij terstond geprobeerd nieuwe
middelen en wegen te vinden, om haar
doel, uitbreiding van den oorlog, te bereiken, en Duitschland te betichten van
de z.g. schending der Noorsche territoriale wateren.
„Toen de rijksregeering eenige dagen
voor 8 April kennis kreeg van de plannen der Engelsche en Fransche regeeringen, gaf de Führer het bevel tot het
uitloopen van de Duitsche vloot, teneinde, indien deze voornemens werkelijkheid zouden worden, terstond te kunnen ingrijpen".

De verhuring van Zitplaatsen

***
In de toelichting, welke von Ribbentrop
gaf, trof in de eerste plaats zijn
aanval op de Noorsche
regeering,
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en onbeïnvüoed in haar oordeelvellingen.
Voor het oogenblik hebben we slechts
de berichten van dagbladcorrespondenten, die elkaar niet overal steunen. We
hebben slechts de documenten van de
Duitsche regeering en de noodige te-

genspraken.
Het is ook weer vrij gemakkelijk tegenspraken te formuleeren. De diplomatie en de propaganda werken hand
Ln hand en wanneer er straatjes moeten
worden schoongeboeind, weten zij elkan„2. De Duitsche rijksregeering moet der wel te vinden.
en zij zal
daarentegen constateeren
der
docuhet thans door de publicatie
In een gezaghebbend commentaar
menten bewijzen —, dat de vroegere
Noorsche regeering bereid was, niet werd te Londen te kennen gegeven, dat
de onoprechte verklaring van von Ribslechts een dergelijke actie der oorlogs- bentrop
van het begin tot het einde geuitbreiding te dulden, doch, zoo noodig, kenmerkt werd door een bewuste veractief daaraan deel te nemen en ze te draaiing van de waarheid.

De Duitsche regeering heeft de wereld verrijkt met een serie documenten
over het voorspel van den oorlog in
Noorwegen en de internationale pers
mag de eerste weken smullen van het
vele, dat von Ribbentrop Zaterdag tijdens een met veel ophef aangekondigde
conferentie in tegenwoordigheid van dir Von Ribbenitrop
betoogde voorts, dat
plomaten en de buitentandsche pers
't leggen der mijnen door de Engelschen
heeft overgelegdi.
ten doel had, 't Britsche expeditiecorps,
dat toen reeds op de Noordzee voer, te
De documenten moeten dienen
De Duitsche tegenactie
beveiligen.
als bewijs, dat Engeland en Frankop
juist
tijd om de Engelsen—
kwam
BEKENDMAKING
rijk van plan zijn geweest den oorlandingspogingen
te verhindeFransche
log uit te breiden. Zij hebben vanaf
ren.
Er werden te Liilehammer op een gehet begin van 1940 gepoogd met
vangen
genomen brigade-staf documenalle middelen de neutralen in den
in de Ned. Herv. Kerk te Oudehaske
die een volledig operatiegevonden,
ten
vastgesteld op Hemelvaartsdag, wordt tot
oorlog te betrekken en zij hebben
Het bevel tot landing
behelsden.
plan
nadere aankondiging
daartoe een systematische campagvan het eerste expeditiecorps werd gene gevoerd.
UITGESTELD
geven op 6 en 7 April
De Duitsche minister staafde zijn beschuldigingen met documenten, die in
een witboek zijn bijeengebracht.

,
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die hij ervan beschuldigde van den aanvang al te hebben geheuld met den vijand. De documenten zullen deze beschuldigingen moeten staven, doch
reeds thans valt er uit ai te leiden, dat
Berlijn van den aanvang af niet van
plan is geweest, veel consideratie te betrachten jegens de Noorsche regeering.
In het lacht van deze onthullingen begint ook het bescfaermingsaanbod van 9
April er wat anders uiit te zien*
En dan nog dient de wereld daarnaast
nog eenige opheldering te ontvangen
over de affaire-Quisliimg. Het optreden
van deze tegenregeerimg en haar plotseling aftreden heeft de Duitsche argumenteering niet versterkt.
Belangrijker dan de documenten was
de verklaring van von Ribbentrop over
Zweden.
De opvallende wijze waarop hij waardeering heeft uitgesproken over
#de Zweedsche neutraliteits-
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Vanaf heden etaleeren wij:
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Ruim een week vóór 9 April vertrokken Duitsche schepen met soldaten aan
boord naar de voornaamste Noorsche
havens. Hambro deed nog mededieeliingen over de bewegingen van Duitsche
schepen, ter bevestiging van zijn beschuldiging, dat de Duitsche troepenschepen reeds vier diagen vóór den inval in Noorwegen in de Noorsche havens waren aangekomen.
Hij besprak voorts de rol van den
Duitschen consul te Narvik, Nolda, dien
hij als de voornaamste Duitsche spion
beschouwde. Hij was consul te Havre,
toen daar de „Paris" ten onder ging en
vervolgens ging hij naar Drontheim. Later kreeg hij Narvik als standplaats.
Hambro veronderstelde, dat deze consul thans via Zweden naar Duitschland
is teruggekeerd, om zijn werk in een
andere neutrale haven voort te zetten.
Sprekende over de verklaringen van
von Ribbentrop zeide Hambro nog:
Rapporten, zooals de Duitschere publiceeren, bewijzen niets, wat niet reedis
langs bekend is. Jammer genoeg voor
onze integriteilt levert de afwezigheid
van Britsche oorlogsschepen, toen de
Duitschers de Noorsche havens bezetten, ons het nood'lottigste bewijs, dat
Engeland volkomen onvoorbereid was
op het aan land zetten van troepen in
Noorwegen, toen de Duitschers ons aanvielen en dat het er zeMs niet op voorbereid was, ons even vlug hulp te verkenen, als wij aangevallen waren. Dat
wordt ook daardoor bewezen, dat de
eerste Britsche landimgstroep en pas negen dagen, nadat de Duitsche troepen
zich stevig op Noorsch gebied verschanst
hadden, aankwamen.
Noorwegen had helaas zulk een ernstige situatie niet verwacht en geenerlei voorbereidingen getroffen. Minister
Koht had groot vertrouwen in den Duitschen gezant Braver, die particulier en
officieel uitdrukking gegeven had aan
zijn sympathie voor Noorwegen en aan
den wensch, het te helpen neutraal te
blijven.
En zoo wordt de wereld overstroomd
met verklaringen en tegenspraken, met
documenten en onweerlegbare bewij

De oorlog in Scandinavië
een weloverwogen Duitsch
plan.
Wat de beweerde Britsche plannen zen.
En och ze bewijzen zoo weinig.
bc' eft, om Scandinavië binnen te valVoor 't oogenblik heeft men het Duitlen, zijn, volgens dit commentaar, de feische
witboek. Het is op tal van punten
ten deze:
onweerlegbaar, maar het verweiicht
1. De Engelsche en Frainsche regee- toont ook leemten, bedenkelijke leemringen waren besloten, een misbruik ten zelfs. En veel van de verklaringen
van de Noorsche territoriale wateren van von Ribbentrop worden door de
door Duitschland te verhinderen.. Van- praktijk en door de verklaringen van
daar het besluit, mijnen te leggen*
anderen in een twijfelachtig licht ge2. De regeeringen der geallieerden plaatst.
trachtten verlof te krijgen, Finland te
Straks komt er een Noorsch witboek.
helpen via Noorwegen en Zweden. Toen En de Engelschen zullen zich ook wel
dit echter geweigerd werd, brachten de niet onbetuigd' laten. Na von Ribbengeallieerden dit plan ook niet tot uit- trops uiteenzettingen zijn we nog niets
voering.
wijzer geworden, als is het onbegrijpeheeft
vastregeering
3. De Noorsche
lijk, dat de Britsche geheime dienst, die
troepen
den
van
naar
beraden
doortocht
zoo actief was in Noorwegen, op het
Finland geweigerd.
beslissende oogenblik geslapen zou
4. Indien de troepen gereed geweest hebben.
waren, om in Noorwegen te landen, zou
er geen vertraging geweest zijn om
Noorwegen te hulp te komen.
5. Indien 't leggen van mijnen, zooals von Ribbentrop beweert, slechte een
voorbereiding geweest was om te lanHet conflict tusschen den
den, zouden de geallieerden dit leggen
minister en de N.V.L.
van mijnen niet hebben aangekondigd.
is
expeditie
uitgeva6. De Duitsche
De Ned. Ver. voor Luchtbesoherming heeft
ren vele dagen voordat de mijnenvelden Zaterdag
im haar vergadering op voorstel
gelegd werden.
van de afd. Den Haag een motie aangeno7. Het is bekend, dat de Duitsche men, im verband met de gerezen moeilijkhelanding in Noorwegen mogelijk werd den tusschen haar en den Minister vam Bindeze motie ie:
door de actie van den Duitschen gehei- nenl. Zaken. De conclusie van
ondoelmatige
betijdroovende,
a. Geen
men dienst. Het is onbeschaamd te beconhouden
over
meerbedoeld
sprekingen
te
weren, dat Britsche agenten een Brit- flict,
sche landing hadden voorbereidi
b. haar erkentelijkheid uit te spreken
8. De Biritsche regeering wenscht, over hetgeen het algemeen bestuur ter bedat de neutralen stappen zullen onder- vordering der zelfbescherming heeft vernemen, om zich te beschermen tegen de richt;
c. Een commissie te benoemen van ten
Duitsche agressie, maar het is apert onhoogste
elf leden, die het contact met den
waar, dat de geallieerden den oorlog
"minister
zal herstellen, de loopende zaken
trachten uit te breiden. De meening der
met het demissionaire beetuur zal afwikneutralen komt duidelijk tot uiting in 't kelen
en de overneming in de werkzaamhefeit, dat geen hunner gemobiliseeird den door
het nieuwe bestuur zal voorbereiheeft uit vrees voor een aanval der ge- den".
allieerden. Er is geen twijfel aan, dat de Deze motie werd met algemeene stemmen
uitbreiding van den oorlog tot Scandi- aangenomen.
navië te wijten is aan de weloverwogen Bet algemeen bestuur is afgetreden en
verklaarde zich als demieeiomair te zullen
actie van de Duitsche regeering.
volle medewerking aan
Thans tracht zij haar actie te recht- beschouwen en zdjm
zullen
verleenen.
de
commissie
te
op
z.g.
documenvaardigen
grond van
Im de commissie nam o.a. plaats mr. Offerten, waarvan zij geen kennis had, toen
haus te Groningen, voor de drie noordelijke
zij met haar agressie begon.
provinciën.
Opvallend is ook, zoo eindigt het comDe commissie zelf zal haar voorzitter kiementaar, dat von Ribbentrop geen po- zen, waarbij van verschillende zijden erop
ging doet, de Duitsche agressie tegen werd aangedrongen, hiertoe mr. P. J. Oud,
Denemarken te rechtvaardigen. Dene- burgemeester vam Rotterdam, uit te noodimarken schijnt hem niet de moeite van gen.

—

GEMENGD NIEUWS.

het vermelden waard.

Sir Samuel Hoare heeft in een radioDe unjformensmokkelarij.
rede over den oorlog in Scandinavië,
Het justitiëele onderzoek im de bekende
waarin hij te kennen gaf, dat de gealliuniform emokkelzaak is thans voorgoed geeerden in Noorwegen voor een zeer sloten; de zaak zal op 14 Mei a* in Almelo
zwaren strijd staan, ook von Ribbentrop met gesloten deuren worden berecht. Dan
van antwoord gediend. Zijn woorden zullen de beide zich im arrest bevindende bewaren uitermate fel: „Wij kennen de- klaagden, A. Jr. en A. Vam 0., terecht staan
zen man. Hij is een gevaarlijk avontu- wegens overtreding van art. 102 van het Wetrier, die een sinistere rol in staatszaken boek van Strafrecht en de bepalingen in de
wet van 1914, waarbij de uitvoer van bespeelde.
paalde artikelen verboden is. A. Jr zal worden verdedigd door mr. Von Bönminghausen,
Een verklaring van Hambro. terwijl
verdediger van Van 0., mr. Muller
't
Noorsche
is.
voorzitter
van
Massis
Hambro, de
Storting, die, zooals men weet, in Stockholm verblijf houdt, heeft in een onderMijnramp in Turkije.
derhoud met U.P. ontkend, dat NoorweIn de mijn Kozlu, bij Zonguldak (Turkije)
gen niet neutraal was geweest. Hij bewelke
door een Italiaansche maatschappij
al
maanden
te
toogde, dat Duitschland
heeft een mijngasootgeëxploiteerd,
wordt
voor
den
plannen
voren gedetailleerd©
gehad. Zij werd gevolgd door
plaats
p'offing
aanval heeft voorbereid. Daarvan wa- een instorting, waarbij 40 mijnwerkers werren
ook de geallieerden op de hoogte. den bedolven. Drie van hen werden zwaar
politiek
Het feit, dat zij ons van die plannen niet gewond te voorschijn gebracht. Vanwege de
doet het vermoeden rijzen, dat Duitsch- verwittigd hebben, is een bewijs, dat zij moeilijkheden van het reddingswerk bestond
land geen uitbreiding van het conflict Noorwegen als volkomen neutraal en er weindg hoop op redding van de overigen
maar Zweden im dea zim heelt. Of nier niet als hum bondgenoot beschouwden. en er zouden dan ook 37 dooden zijn.
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Heerenveen

Vroeger inzenden van
advertenties wegens

Hemelvaartsdag.
jpgr Wij vestigen er met nadruk
de aandacht van adverteerders
op, dat inzending van advertenties
voor het no. van VRIJDAG 3 MEI a.s.

in verband met Hemelvaartsdag,
vroeger dan anders dient te geschieden. Bij ontvangst dezer advertenties op Vrijdagochtend kan geen
opname gegarandeerd worden.

Berichten uit Stad en Dorp.
MEVROUW E.C. POST-HAKKERT
HEERENVEEN, 26 April. Hedenmiddag is
alhier in den ouderdom van 68 jaar overleden mevrouw E. C. Post-Hakkert, echtgenoote
van den heer B. C. Post, oud-hoofd der school
voor U.L.O.
De overledene heeft vele jaren lang een
werkzaam aandeel genomen in het bestuur
van de Heerenveensehe Wijkverpleging, met
name in de dameecommissie van dat bestuur.
Op 18 Januari 1921 werd mevrouw Post als
bestuurslid gekozen en in 1923 werd zij
voorzitster van genoemde damescommissie,
welke zij sedert dien met groote ambitie
geleid heeft. Al die jaren heeft zij een vooraanstaande plaats ingenomen in het bestuur
der vereeniging en heeft zij met groeten
ijver gewerkt im het belang van de patiënten.
Ten behoeve van den bloempjes-verkoop
voor t.b.c.-patiënten vooral heeft de thans
overledene veel gedaan; ook in andere onderdeelen van bet werk der vereeniging
(met name in vroeger jaren de werving van
leden) heeft zij nuttigen arbeid verricht.
Ook als lid van de dames-commissie in. de
Hervormde gemeente Heerenveen (Soh.)
heeft mevrouw Post veel en belangrijk werk
gedaan. Er is van haar, die zich met liefde
en ambitie aan dit werk gaf, als echtgenoote
van den president-kerkvoogd veel gezag en
leiding uitgegaan. Bovendien heeft zij zich
door prettigen en aangenamen omgang veel
vriendschap en achting weten te verwerven.
De begrafenis is bepaald op Dinsdag a.s.
op de Nieuwe begraafplaats. Vooraf wordt
om 2 uur des namiddags een rouwdienst ge.
houden in de Ned. Herv. kerk van Heeren,veen (Söh.) onder leiding van da Sepmeijer.
25-jarig jubilé bij D.E.
JOURE, 26 April Ter gelegenheid van het
25-jarig jubilé van den heer IJ. Jelema, procuratiehouder bij D. E, werd onder groote
belangstelling receptie gehouden. Directeuren, chefs, oud-jubilarissem enz. waren aanwezig. De heer Jelsma werd in waardeerende bewoordingen toegesproken door den directeur, die den heer Jelsma een gouden
horloge en enveloppe met inhoud aanbood.
De heer H. Temming voerde het woord namens reizigers en kantoorpersoneel cm vexeerde den jubilaris een fraai schilderij.

VOLKSFEESTEN IN OPSTERLAND.
Beperking opgelegd.
GORREDIJK. Door den burgemeester van
Opsterland zijn als hoofd der politie eenige
belangrijke besluiten genomen betreffende
het houden vam volksfeesten, waaraan wij
het volgende ontleenen:
In ieder dorp der gemeente mag voortaan
één volksfeest per jaar worden gehouden,
georganiseerd door een vereeniging voor
volksvermaken, omtrent welke vereeniging
doel en werkkring behoorlijk is vastgelegd
in reglementen en statuten, ongeacht het aantal in het dorp aanwezige cafés. Aanvragen
van caféhouders, of van door caféhouders
samengestelde commissies, zijn niet voor inwilliging vatbaar. Alleen aanvragen van vereenigimgen voor volkevermaken worden ik
behandeling genomen.
Werd tot dusverre aan voetbal-, korfbalen andere vereenigingen wel eens toegestaan
ter gelegenheid van een eeriedag feestelijkheden te orgamiseeren, voortaan zullen al
dergelijke verzoeken niet meer kunnen worden ingewilligd, wanneer ze, hetzij min of
meer, het karakter van een volksfeest dragen. Alleen wanneer het een uitgesproken
nationalen feestdag betreft, kan nog toestemming worden verleend tot het plaatsen
van een danstent, eventueel tot het geven
van gelegenheid voor dansen. Het verpachten van standplaatsen voor kramen, dieschen
enz., anders dan bij volksfeesten, zal worden
tegengegaan. Voor het houden van volkefeesten zal door de aanvragende vereeniging
moeten worden overgelegd een exemplaar
van de statuten c.g. reglementen benevens
een exerdplaar van de ledenlijst der vereeniging.

Lammeren door honden verscheurd.

KORTEZWAAG, 27 April. In den afgeloopen nacht zijn drie lammeren in de weide
door honden gedood.

Een vreemde kloppartij.
STEENWIJK, 27 April. Bezoekers van de
Zaterdagmiddagmarkt beleefden een eigenaardige sensatie. Een wielrijder stapte snel
van zijn stalen ros voor een zakenpand, waar
de eigenaar zich koesterde in het middagzonnetje. De rust was evenwel plotseling
verstoord, want op eens werd de drang naar
daden den winkelier te machtig en deze
diende den wielrijder van links en rechts
eenige ferme klappen toe. Nochtans verzette
het slachtoffer zich niet het minst. Van alle
kanten kwamen de nieuwsgierigen toegeloopen en ziet, het bleef niet bij klappen alleen. Eerst verdween de manchester-jas en
daarna de slipover van het lichaam van den
weerlooze. Toen deze eigener beweging aanstalten maakte ook zijn pantalon te laten
zakken, bleek dit niet noodig. Wat was het
geval? De wielrijder was plotseling tot de
ontdekking gekomen, dat zijn kleeding in
brand was geraakt, waarschijnlijk tengevolge van het onvoorzichtig opbergen van een
niet uitgeklopte pijp. Vandaar het ingrijpen
van den winkelier, aan wiens cordaat optreden het te danken was, dat deze brand
alleen „materieele schade" tengevolge had.
Jubileum bij Gemeentereiniging.

HARLINGEN, 27 April. Woensdag 1 Mei
a.s. zal het een kwarteeuw geleden zijn, dat
de heeren J. Hilwerda en J. Veltman bij de
gemeente-reinigimg in vasten dienst werden
benoemd.

DE VERKLARINGEN VAN
VON RIBBENTROP
ANTWOORD VAN KOHT.
ERGENS IN NOORWEGEN, 29 April.
(Noorsch 'Tel.-ag.). De Noorsche minister
van buitenlandsche zaken Koht, heeft tegenover het Noorsche tel.-ag. verklaard, dat de
bewering van Von Ribbentrop als zou de
Noorsche regeering tevoren hebben geweten
dat Engeland mijnen wilde leggen in de
Noorsche territoriale, dat Noorwegen zulks
zelfs had goed gevonden en dat dit de Duitsche inval zou rechtvaardigen, volkomen onwaar is.
Het leggen van mijnen door- de Engelschen
is voor de Noorsche regeering, welke onmiddellijk protesteerde en eischte, dat Engeland
direct de gelegde mijnen zou wegnemen, als
een volkomen verrassing gekomen.
De minister, die denzelfden dag in het|
Storting mededeeling heelt gedaan van dit
protest, voegde hier thans aan toe, dat de
regeering denzelfden dag had besloten, dat,
indien de mijnen niet binnen korten tijd door
Engeland zouden zijn weggenoemen,
de
Noorsche vloot opdracht zou hebben gekregen deze te verwijderen.
Hiermede zou, aldus minister Koht, de onjuiste Duitsche bewering, welke slechts in
elkander is gezet om een soort basis te leggen voor de Duitsche invasie in Noorwegen,
volledig moeten zijn weerlegd.
Het is duidelijk, dat dit argument voor den
inval later werd in elkander gezet. De Britsche mijnen werden op 7 April gelegd en
reeds vroeg in den daarop volgenden nacht
heeft de Duitsche weermacht Noorsch gebied
zeestrijdkrachten moeten dus langen tijd voor
Duitschland zijn gezonden. De zeestrijdkrachten bereikten Drontheim op 9 April
en deelden er Duitsche pamfletten uit, welke zij uit Duitschland hadden meegenomen.
Wanneer Von Ribbentrop ook probeert
voordeel te trekken uit de documenten van
het Noorsche ministerie van buitenlandsche
«aken d.d. 2 Maart voor deze bewering, is
dat de vreemdst denkbare wijze van op den
kop zetting van feiten.
Het op 2 April door de Noorsche regeering genomen besluit was een weigering
aan de Britsche en Fransche troepen door
Noorwegen te trekken om hulp te gaan bieden aan Finland.
Dit besluit is een blijkbare en duidelijke
handhaving der Noorsche neutraliteit en een
verbod voor de Westersche mogpndheden
voor haar oorlogsvoering gebruik te maken
van Noorsch gebied.
Niemand zal met recht kunnen beweren,
aldus besluit dr. Koht, dat Noorwegen op
eenigerlei wijze heeft geschipperd met zijn
Deutraliteitsverplichtingen. Integendeel.
Noorwegen heeft deze plichten zoo nauwkeurig in acht genomen, dat zekere staten
om die reden ontevreden zijn. Niemand kan
ook maar met den geringsten schijn van
waarheid beweren, dat Noorwegen nict-neutrale daden heeft begaan én eenigen buitenlandschen staat het voorwendsel heeft verschaft in Noorwegen te intervenieeren.
(Ongecorrigeerd).

ONWEER

Koop Bosma, 30 jr te Tjalleberd en ElteaAan de orde kwam verder de kwestie over
beth de Vos 29 jr te Terband; Willem de yhet vereenigbaar of onvereenigbaar verklaApril.
LEEUWARDEN,
29
De sluizen ten Wilde 26 jr te het Meer en Jantje de Boer
predikant met het
In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft
van den Afsluitdijk zijn vandaag 21 jr te Jubbega-Schurega; Aulce de Haan trren van het ambt vanbreeavoerige
op verschillende plaatsen een hevig onweer noorden
Kamerlidmaatschap.
bespreNa
geopend,
uitzondering
met
van de Friesche 26 jr en Aukje Bom 24 jr beiden te Jubbegewoed.
aangenoconclusie
king
volgende
werd
de
sluis bij Zoutkamp.
ga-Schu,rega; Uilke v.d. Bij 45 jr te Terband
Onder Stobbegat is een paard van den De gemiddelde waterstand is 34.5 c.M. bo- en joltje Adema 36 jr te Heerenveen; Ja- Imen:
De classis Leeuwarden spreekt als haar
cob Groen 26 jr te Sint Johannesga en Trijnheer F. Hosper door den bliksem gedood. ven Zomerpeil.
meening
Oudeschoot;
Hendrik
uit, dat de gronden, waarop de conPunter
24
te
tje
jr
stoomgemaal
werking
geOok het
is in
Zwaar weer boven Nieuwebrug. steld.
Kroes 27 jr en Tina Punter 21 jr beiden te clusies van het bezwaarschrift van de kerMaterieele schade.
Katlijk; Popkje van der Molen 25 jr te \keraad van Hoogeveen, inzake het rapport
Oranjewoud en Janke Hoekstra 24 jr te Mil- der commissie „predikant-kamerlid" rusten,
Te Meuwebrug is de hlifcsem ingeslagen
dam; Ruurd Veldhuis 2S jr te Joure en (noch schriftuurlijk, noch kerkrechtelijk houdErnstig auto-ongeval nabij Eestrum.
bij dien heer E. de Vries, zonder brand te
Mink-e
de VTies 25 jr te Duinjeberd; Btrr.ar- baar zijn.
April.
Gisteravond om- dus Piek
veroorzaken. Het behangsel werd gescheurd, EESTRUM, 28
28 jr te Heerenveen en Adriana de
terwijl een lat van het raam werd geslagen. streeks hall elf had een auto-ongeval plaats Nekker 32 jr te Heerenveen; Franke van Zij is van oordeel op principieele en hisDe kamers waren gevuld met zwaveldamp op den rijksstraatweg onder Eestrum. Een der Hoek te Broek (Don.) en Sepkje Jan- torische gronden, dat de conclusies van het
en irapport der commissie door de Generale Syen kalk en de Mctóleiding raakte defect. personenauto, waarin drie jeugdige mansper- erna te Heerenveen; Bertus KaïmmingaSijtinode dienen te worden aanvaard.
Bij den heer W. v. d. Heide werd een sonen uit Groningen, kwam uil <fe richting Trijntje Jansma beiden te Heeren veen;
(In dit rapport wordt de mogelijkheid
luidspreker vernield, de balken geschroeid; Leeuwsjden. Met vrij gnoote snelheid reed ze Bergsma 22 jr te Terwispel en Jantje van
jr te Tjalleberd.
Honig
open
gelaten, dat een predikant ook het
der
23
de splinters vlogen de bewoners om het de nog jeugdige bestuurder rechts tegen een
te Heerenveen, Reindsr Huis- jKamerlidmaatschap kan waarnemen).
Overleden:
hoofd.
der aan den rijksstraatweg staande boomen. man 51 jr gehuwd met Antje Schreur, won.
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AMSTERDAM, 29 April. Aanvoer 386
<s»
vette koeien: Ie kwal. S2-90, 2e <0-80,
54-68 ot. per kg slachtgewicht; 37 meiKen kalfkoeien f 180—2*0; 3i2 vette koeien.
2e kwal, 64-74, 3e 5 6-62 et. per kg Wvena
gewicht; 1?0 nuchtere kalveren f6—9; *>*
lammeren f 18—S4; 43 varkens: vleeschvarkens (90—110 kg), zware varkens, vette
varkens 69—73 et. per kg slachtgewicht.
Vette slaöhtrunderen matige aanvoer,
zeer stugge handel, prijshoudend.
Melkkoeien matige aanvoer,

trage

handel.

Vette kalveren matige aanvoer, «sleepend»
handel, prijzen constant. Schapen matige
aanvoer, stugge handel, hooge prijzen,. Varkens ruime aanvoer, handel sleepend, on-

veranderde prijzen.
Bij den heer E. Brouwer is de bliksem in De botsing was zoo geweldig, dat één der in- te Idzard; te Oudehome, Wolter SfcoelwinGEREF. KERKEN.
ROTTERDAM, 29 April. Aanvoer totaal
het hok geslagen, ook daar werden balken zitenden uit de auto naar de linkerzijde van der 4 mnd.; te Heerenveen, Siementje Ta1800 stuks: 75,2 vette runderen, 177 vette
Zondagsche samenkomsten te Doezum.
versplinterd, echter zonder brand te ver- den weg bleef liggen. Een der andere per- oonis 87 jr wed. van Johannes Wigerie van
kalveren, 79 nuchtere kalveren, 131 schapen
oorzaken.
sonen schoot met zijn hoofd heen en terug Edema; te Heerenveen, Frederik Bakker
DOEZUM. Naar we vernemen heeft de
lammeren, 681 varkens.
Bij D. Draaijer is een groot gat in den door de linkerhelft van de voorruit en bleef 5 jr won. te Oldelamer; te Oudeschoot, Ar- ( claesis Grootegast der Geref. Kerken, die te enPrijzen
per kg.: le, 2e en 3e kwal.
Hielkje Stolmet
jr
geh.
jen
Buwalda
73
grond tegen den muur geslagen; waarschijn- hevig bloedend en bewusteloos in de auto
samengekomen, aan de Geref. kerk
Leek
is
74—86 60—72 46—56; vetto
Vete
koeien
Sterkenburg
jr
87
te
Minke
berg;
Meer,
het
lijk is daarbij de waterleiding gesprongen, liggen. De bestuurder was nagenoeg niet gete Kornhorn geadviseerd om binnen afzien- ossen 74—84 60—72 48—58; vette kalveren
HoornsterMeinis;
te
;
wed. van Hendrik
waardoor de kelder vol water liep.
wond. De zitbank werd uit de auto geslin- zwaag, Wülem Bosma 83 jr wedn. van Au- |baren tijd (en zulks dn overeenstemming met 125—135 100—115 85—95; varkens (lev.
Bij Wed. de Vries is een spiegel aan den gerd. Eén der deuren, alsmede de motorkap tje van der Veen; te Heerenveen, L«olkje van 1het synodaal besluit) een aanvang te maken gewicht 62 61 59; schapen 60 55 40. ani63 58 50.
wand vernield.
en de bumper lagen her en der veirspreid. Stralen 63 jr won. te Grouw; te Heerenveen, met Zondagscfae samenkomsten te Doezum. meren
Prijzen per stuk: le, 2e en 3e kwal.
Jantje Wassenaar 68 Jr geh. met Johannes Als voorloopige grenzen zullen daarbij gelDe
oorzaak
ongeval
van
het
ie
onbekend.
Te Peperga steeg door den geweldigen
Schapen f 38 29 20. Lammeren f 28 21 14.
de Bildt, won. te Kortezwaa.g; te Heeren- den die grenzen zooals ze door de kerken
regen het water in het z.g. „Lage Nest" Een arts van Twiijzel en Veenwouden waren veen,
Vette koeien en ossen aanvoer iets korter,
5 nad. Gerkeeklooster, Grootegast en Kornhorn zijn
Wilhelmina
Hoekstra
Maria
handel kalm, prijzen als vorige week Dinszoo hoog, dat de omliggende landerijen on- poedig ter plaatse. Deze achtten het noodza- won. te Rottum.
vastgesteld.
prima koe tot 90 os 88. Vette kalveren
kelijk,
het
ziegewonden
dag,
dat
de
twee
naar
der water kwamen te staan. De familie Ten
HENXAAROEKAÜEED.
aanvoer iets ruimer, handel tamelijk, prijhulppreKERKEN.
Benoemd
W. moest in den nacht het buis verlaten, kenhuis te Leeuwarden werden verv.ierd.
GEREF.
tot
April.
van 18—'24
zen onveranderd, prima 115. Schapen, en
diker cand. J. Koopmans te Ferwerd.
daar het water het huis binnendrong. Bij
(Ongecorrigeerd)).
Geboren: Akke dv Upe Kinigma en Janlammeren aanvoer mdtig, handel stroef,
den heer De L. kwam het water tot in den
tje de Graaf te Hidaard; Roelofke dv Jaoob
GEREF. KERKEN. Beroepen te Atnbt-Vol- prijzen als vorige week Dinsdag. Varkens
stal.
StJOffelsma en Annegina Roelfina Jippes te lenhove (St. Jansklooster) ds. H. v. d. Wey aanvoer iets kleiner, handel stroef, prijzen
Worwnels; Taeke zv Folkert de Vries en te Munnekezijl.
als vorige week.
Twintig schapen bezweken.
Trijntje Vierstra te I-lidaard; Aaltje dv Jan
UTRECHT, 27 April. Totaal aangevoerd
LUTJEPOST o. Buitenpost, 28 April. Door
de Boer en Sjoukjo de Groot te Eutkewie3915 stuks vee, waaronder 1650 runderen.
het onweer en de kou in den afgeloopen
rum.
Levenslang tegen Koorens
Stieren 28-33 per pond, handel matig ,1 prijOndertrouwd: Kornelis de Jon® en Durknacht zijn niet minder dan 20 pas geschoren
zen onveranderd; slachtkoeien 2e srt. 33-39,
,ie Boerema beiden te Itens; Tjipke Weijma
schapen in de weide alhier en eigen aan den
geëischt.
'e 2'B-3!2, handel redelijk, prijzen niet hoote IJlst en Willemke Erlnga te Wommels;
heer G. Kammiaga te Kollumerzwaag, beVoor de leerlingen van rer; vaarzen 1 110—'210 per st., melkkoeiBoer te Hartwerd en Aaltje KiijnEelke
de
HEERENVEEN.
zweken.
Voor de Amsterdamsche rechtbank is te- stra te Oosterend.
Bureau „Vifcesee" alhier wejiden-Zaterdag m fl4o'—2oio, kaltPkoeien f150—127'0, vare-"
gen den hofmeester Koorene, die er van Overleden:
Hiske 10 dagen dv Jan Hof- de examens gehouden vanwege dien Neid. toeten i 10*0—185', handel matig, onveranverdacht wordt zijn vrouw te hebben ge- stra en Sijtsko Keuning- te Hennaard.
65 magere kalveren t 60'
Bond van Steno- cm Typeleeraren syateieim lerde prijzen;
dood en in stukken gesneden, levenslange
110, handel kalm, prijshoudend;
1169
DR. J.G. DRIESSEN.
Pitman. Voor diploma A. Steno slaagden de
MENAEDUMADEEIj.
kalveren, f4—6,50, handel kalm,
gevangenisstrai geëischt.
Oudeschoot
en
J.
Hartmann
luchter©
dames
H.
Bob,
April.
van 16—22
JOURE, 28 April. Gisteren is in den ouderagere prijzen; 4!8!5 magere varkens f 30
en T. Post te Heerenveen;
dom van 84 jaar te Nijmegen overleden Dr.
Geboren: te Berlikum, Klaas zv Jan de
diploma, kantownstenograaf (130 letterigr. 144; schrammen f 2t2—3'0;32i0 biggen f 15
Jan Gijsbertus Driessen, vroeger lange jaren Ongerustheid
Haan en Freedtje Faber; te Berlikum, per minuut): de daimes W .v. d. Pol en H. —122, handel redelijk, prijzen iets hooger;
Maaike dv Feico Bom en Antje de Haan; die Vos, Gorredkij, terwijl voor d'iataat- :>OO magere schapen f 15—34, handel l-edearts te Westermeer.
te Dronrijp, Gertoen zv Gerrit Dijkstra en stenogra.ef. (165 lettergr. p. min.) slaagde tjk, prijzen iets hooger; 150 weidelanimeDe heer Driessen was 13 Sept. 1855 te
Hiltje Veltman.
"en f 6—10,50 per stuk, handel redelijk.
mej. J. Blom, Heerenvieen;
Wieringen geboren. Hij vestigde zich op 12
Jelle Jelsma 27 jr te FraneBijteer,
silaagden
de
dames
E.
typist
voor
Dec. 1881 als arts te Westermeer, komende
Te Urnuiden en elders maakt men zich kerGetrouwd:
en Joukje van Wieren 28 jr te Mars- L. de Graaf (F D), J. Hantmann (F), J.
Eieren.
ongerust over een tweetal Nederlandsche
uit de gemeente Baarderadeel.
surn.
(E), T. Numan (F D E), T.
Muntenidam
Damsma
Jeltje
April. Eieren per 109
STEENWIJK,
Dr. Driessen trad 5 Juli 1893 in het hu- visscherschepen, namelijk de trawler „Wil29
Overleden: te Beetgum,
Poislt (D E), G. Westernhof, allen Heeren- stuks f 3,2'5—3,75.
welijk met jongvrouw Amelia Vegelin van ly", Sch. 61 en de logger „Teunisje", Kw. 62, 84 jr wed. van Sjerp de Vries; te Berli- veen:
J. Damhuis, Oranjewoud (D E); I.
WIK
Claerbergen, dochter van Jhr. Valerius Lo- welke schepen bij een veertigtal -andere Ne- kum, Elisabeth van Schepen 1 jr dv
Tui'nstra, Franelker (D) on die heeren T.
Boxurn,
te
Groenten.
Jeltje
Vijver;
en
( F D
deviicus Vegelin van Claerbergen en Ja- derlandsche trawlers en loggers in de buurt lem van Schepen
gehuwd met Jo- Blauw (E), G. Ferwerda, J. Sipkens
jr
76
Klaaske
Wassenaar
STEENWIJK,
27 April. Coöp. veilingsver.
Heerenveeni;
coba Eewerdina Sickenga.
van het mijnenveld ten Noorden van TerE), J, v. d. Vlugt (D), allen
Dertig jaar heeft dr. Driessen te Joure en schelling vischten en die later niet meer zijn hannes Tamminga.
H. Minlkes, Oranjewuod (D E); D. de Vries „Steenwijk 5-en omstr" (G.A.)
Witlof f —9, uien f 3—3,50, bieten f 2
en J. de Giroot (D), Franeker; G. v. Eerten
omgeving de medische practijk uitgeoefend. gezien.
LEEUWARDERADEEIJ.
—3, wortels f 3 4, spinazie £ 13—16; proi
April.
(D),
Steieniwijk.
van
20—<2tf
Hij stond bekend als een kundig arts, die bij
eenige
Tal van visschers verklaarden
zwaDe tusgchiein, haakjes geplaatste loititers f s—'B per 100 kg.; peterselie f 3—'3, raapzijn patiënten zeer hoog stond aangeschre- re explosies te hebben gehoord, terwijl ook
Geboren: te Huizum, Irene Eena dv I. van
het behalen van de aanteekeirting stelen f 2—12,50 per 100 kg.; rabarber fl
ven en over wiens bekwaamheid heden ten de schipper van den in Urnuiden binnenge- Daal en J. Spandaiw; Johanna AH dv G. do beduiden
t 2 per 100 bos; radijs f 2—2,59 per I*9
het foutvrij tikken van proza dn de
dage nog door oude Jousters wordt gespro- loopen trawler „Reiger", IJm. 106, heeft ge- Vries en M. J. van Minnen; Gerda Aaltje voior
bos.
Engelsche
Pnaneohe,
of
itaall.
Duilteoho
dv
T.
Anna
Visser;
G. van der Woude en
ken.
rapporteerd wrakhout, waaron3er een deel dv H.
van Dijk en O. Bouma; te Jelsum, DRACHTEN. Bij het te Leeuwarden geAardappelen.
Ook in het vereenigingsleven bleef dr. van een visschersboot te hebben zien drij- Aaltje
Fetje dv F. Terpstra en J. K.oop- houden examen slaagden voior het ddpïoima
Driessen niet ten achter; hij is o.m. lid der ven.
ROTTERDAM,
29 April. Bintjes f 2—
mans; te Stiens, Anna dv B. Postuma en T. .madhimiesohriijven de dames R. Boonstra, 2,3'Oij
Schoolcommissie geweest.
Eigenheimers
Brielsche
f 2,40—2,80*8'
Jong
Sijbesma;
Grietje
Finkum,
„Willy"
Huisiman,
Van de
heeft men sinds Donderte
dv K. de
G.
W. Nauta en de heeiren J.
Met zijn vrouw heeft dr. Driessen een be- dag j.l. geen bericht meer gehoord.
f 2,10—2,30; idem.
en N. Lourens; te Goutum, Froukje dv L. Kootstra, M. Steendam en S. de Haan, al- Zeeuweche Eigenheimers
bonte f 2,50'—2,i80, idem blauwe f 2,50—>2,90
langrijken stoot gegeven tot de oprichting
De „Teunisje", Kw. 62, is een nieuwe log- Miedema en D. Stellingwerf.
len te Drachten; mej. J. Bron, Dr.-Comip.; Bevelanders
f 2,20—i 2,50; Red Star f 2,6'0>—1
Algra
jr
22
te
Huizum
HU'lshoff,
Surhuisterveen;
van een Volkssanatorium te Joure, dat daar ger, die zn eerste reis maakte.
Ondertrouwd: E.
de heemej. S.
en s. Rozenga 22 jr te Leeuwarden; L. nen E. G. Weiinlberg, Boeftenalaan; J. Woru- f 2,8 0 per H.L.
tot 1923 is gevestigd geweest.
(Men zie ook het bericht „Ontploffingen Hamstra 30 jr te Warga en S. Keestra 23 jr
Voldoende aanvoer, kalme handel.
In 1910 trok de familie Driessen naar Nij- bij Terschelling" elders in dit blad.)
dae n W. Kooistra, Opeinde; D. Tabak, H.jr
te
23
te
Finkum
en
Stiens;
Wiersma
Beetsterzwaag;
Bouima,
P.
Opeinide; W.
megen.
Visch.
H. Huizenga 19 jr te Finkum; IJ. Dankert
vioor het düpiloimit atenoigrafie Blaag<de:
De begrafenis heeft plaats Dinsdag om
Stiens;
jr
jr
29
te Stiens en B. Elzenga 26
te
I/EMMER, 27 April. Gem. visclhafslag.
Waigenaar, Drachten;
K.
mej.
Ihalf twaalf te Westermeer.
Ongerustheid
J. Keestra 26 jr te Oornjum en M. T. Terpte Assen slaagde voor maohinasohrijviein Aangevoerd 65 0 kg aal door 33 vaartuigen',
Engelurn; J. J. Bos 24 jr te
sten/Oigrafie mej. F. Jansen te Ooater- per 100 kg f 2 6—67,20.
Te Scheveningen heersdht ongerustheid stra 21 jr te Hager
en
jr te Huizum; F. wold'e,
Edens
en
A.
24
P.T.T. op 30 April.
allen leeirlingen van het Inetiitiuuit de
61,
omtrent het lot van de ~WuV', Sch.
Vlas.
■Schonenburg- 27 jr te Stiens en F. Buursma
handeleonderwijs, Drachten.
■Groot
v.
voorheen
reederij
HEEKENVEEN,
welke
toebehoort
aan
April.
29
De waarnemende
de
26 jr te Miedum; F. Smitto 23 jr te Huizum
OPENBARE BIJEENKOMSTEN STAAT
April. Aanvoer 4SSS kg
ROTTERDAM,
den
heler
X
29
Aan
mr.
LEEUWARDEN.
directeur van het kantoor der P.T.T. alhier Frank Vrolijk. Donderdag jl. heeft de lirma en Gubïer 23 jr te Leeuwarden; J. StienVAN BELEG.
Bloemendaal is op dllens blauw, schoon 9S—115; 4'60>0 kg wit
deelt mede, dat morgen, Dinsdag, in verband voor het laatst contact gehad met de „Willy" stra 25 jr te St. Jacoblparochie en M. Bok- Tailsrma Jzn. *e ontslag
verleend ale direc- Zeeuwsch 915—115'; 1000 kgHollandsch Geel
veraoek eervol
De regeeringepersdienst brengt in herin- met de viering van den verjaardag van doch daarna niet meer. Per radio is aan de ■nia 2 0 jr te Lekkum; J. de Jong 23 jr te teur
95—115; 4800 kg Dauwroot 80'—90.
Hijpofcheekbank.
der
Friesche
A%.
nering, dat. krachtens artikel 25 van de oor- H.K.H. Prinses Juliana zullen vervallen: de Sch. 50, schipper Jac. Klein, van dezelfde Hem pens en G. van der Veen 28 jr te HarVoldoende kooplust, prijzen oniveranderd.
Tot gedlelegeend comimisearis met bekema-Opeinde;
jr
E.
Buis
20
ta
Sneek
en
Alles werd verkocht.
logswet, onder den staat van beleg geen tweede kombestelling, de tweede buiten- firma verzocht, een onderzoek in te stellen K. Koning 18 jr te Hijum.
voegdheid van wem dfinecteur is benoemd de
openbare vergaderingen en openbare bijeen- bestelling en de tweede pakketpostbefitelling. naar de Soh. 61.
van
financiën
heer
Jac.
wethouder
Ruatige,
Huizum,
Kooistra
74
jr
B.
Overleden: te
komsten mogen worden gehouden zondier Het kantoor is voor alle postzaken open töt
wedn. van A. v. d. Galiën, wonende te Ak- van Amsterdam te Amsterdam, terwijil de
uur;
12
voor
telegraaf
en telefoon normaal.
STAATSLEENINGEN
kerwoude; te Leeuwarden, S. Bus SS jr heer H. Bisma te Velp wend bcmioeind tot
schriftelijke vergunning van het militair geTe Heidelberg ie, 65 jaar wedn. van Sj. Polak:, wonende te Iïuiaum. waarneimend diirGeteur de«er verenooihsdhap.
De lichting van 16 uur van de „buitenbus27 April:
1940 4% 96 1/"; 2» 1. 1940 4%
zag.
oud, overleden prof. dr. Kart Bosch, leider
WOLVEGA. BenoCTud *at opperwa.oht- 961/i«; ■.■"96r! 'so's 3 % W3 I»:
seö" vervalt.
C. v. 1e,,. Z%tt6>ii\
SNEEK.
Wolvega de- beer W .S. Meijer, 1!r37 3% 755/8 ;
1,9,3,8
3%-3%
der I. G. Fai4>en-industrie én Nobélprijö winr ■
meester
itie
815/s.
April..
van 17—-24
terwijl dpperwadhrtimeieisEmmen,
thans
t«
naar
voor
chemie.
In den kelder gevallen.
AMSTERDAM OFFICIEEL
Geboren: Willemke dv Ch. Keiker en A. ter Bolijn met ingang van 1 Mei a.s. zajl
Voor de functie vanon- de Vries; Willem zv P. Stilma en H. de Wit; worden ovengeiplaatisit naar Emmen.
TERWISPEL, 27 April. De vrouw van den
.OT April: Londen 6,62%; Berlijn
heer G. G. de Vos alhier, viel in den kelder. derwij'zeree aan de chr. lagere school in het Mina dv J. Schreuder en H. Brongers; Jeltje LEMMER. Onze vroegere pjaatsgenoote Parijs 3,75%; Brussel 31,83; Bazel 42,245'
L. Spoel, woonpl. Woudss
Sleepboot gezonken.
Na door den ontboden geneesheer dr. Dijk- dorpje Kommerzijl zijn 92 sollicitanten inge- dv J. Posthuma enVlap
g,e- Stockh. 44,60; New Vork l,B'8 /s.
end; Ailko zv A.
en Y. de Jong; Aly mej. A. Faber silaagde voor het. tweede
UiRK, 2 April. Op weg van Genemuiden huis voorloopig te zijn verbonden, werd ze schreven.
Berlijn
Parijs
6,61%;
715,615;
Londen:
(zwarGerda dv A. Dijkstra en G. Wagenmakers. deelte van het venpleegsitersdiplo-ma
3,7.5; Brussel 31,83; Bazel 42,23%; Kopenh.
naar hier is de sleepboot Aïbert 1, die ge- per ziekenauto naar het ziekenhuis te Heekruis).
te
jr
Ondertrouwd: J. de Witte 2<2
en G. van
5
Te Brunssum is Zaterdagbruikt wordt bij de inpolderingswerken, gie- renveen vervoerd, waar men constateerde,
Mej. ar. Pijl, wijkver- 44,60; New Vork I,S8 /is.
Buren 23 jr; E. de Jong 24 jr en T. Boot
GIETHOORN.
staatsmijn
van
de
Henavond
in
een
schacht
termiddag lek geslagen. De boot maakte veel dat zij een ernstige hersenschudding had be24 jr.; H. de Jong 23 jr en A. J. Bruinsma pleegster alhier, is benoemd in een' soortDe depreciatie van den gulden bevan herstel-werk- 26 jr; K. Klasema 25 jr en
J. Bosma 25 jr; gelijke betrekking te Eibergen (Gld.).
droeg
water en geraakte weldra in zinkenden toe- komen. De toestand laat zich eahter redelijk drik bij het verrichten
Zaterdag j.l. ca, 22 pet. tegen 21,98
zaamheden de 42-jarige mijnwerker M. uit W. Kunst 38 jr én F. Tabak 32 jr; H. W.
nrej.
stand. De opvarenden slaagden er in de Aï- aanzien.
plaatsgenoot©
Onze
pet
den vorigen dag.
Brunssum in aanraking gekomen met de in K. L. Schöninger 26 jr en C. Mollema 21 jr; zr.GIETHOORN.
bert 1 drijvende te houden tot bij onze haVis heeft op haar verzoek eeorvoH
D.
G.
volle vaart naar beneden komende lilt. Met N D. Nota 25 jr en J. d© Groes SI jr.
orotelag verkregen als wijkverpleegsteir van
ven. Vlak bij den haveningang is de sleep- BOND VAN CHR. ZANGVEREENIGINGEN ernstige
Overleden: Hijlkje Roosje 29 jr ongeh., de viereeniginig Het Groene Kruis te Aimbthoofdwonden werd hij overgebracht
STAATSLOTERIJ.
boot echter gezonken. Oe opvarenden konIN FRIESLAND.
woonpl.
Kindeloopen;
naar het ziekenhuis, waar hij Zondag ie overS. de Vries 35 jr man Vol'lenihove.
den zich tijduj in veiligheid stellen.
DOKKUM. Het 59ste Zangersfeest van den leden. M. was gehuwd en had vijf kinderen. van J. S. Gerritsen; T. Ouendag 7!2 jr wedn.
Hoofdprijzen Maandag 29 April.
A. M. Hazelhoff; Trijntje Keegstra 73 ■STEENWIJK, 27 April Als cpvolger van f5000: 14342
Bond van Chr. Zangvereenigingen in Friesvan
Bij Kon. besluit van 25 April 1940Ijr ongehuwd; W. Radsma 7S jr man van den heer B. Mulder, kommies bij de Ned. f2000: 6931
Een stukje historie gaat verloren.
land wordt Donderdag 2 Mei (Hemelvaartstot lid van de commissie, be- B. Ferwerda; Jeltje Zijlstra 63 jr., ongeh., Spoorwetgeu alhier, die met ingang van 1
zijn
f 1500: 5250
STEENWIJK, 27 April. Toen voor eenige dag) te Dokkum gehouden. In totaal nemen last benoemd
is aangevan het staatsexamen woonplaats Bolsward; H. Kaajan 61 jr man Mei Se bevordiapd tot stalMioinschef,Haag.
de
afneming
met
jaren één der historische vestingwallen is 30 aangesloten Bondskoren aan dit ZangersDen
f 400: 14264 20588
wezen
heer
te
J.
J.
de
Wieirstra
van
de
Anna
woonpl.
Graaf,
Utrecht;
de
universitaire
stutoelating
tot
geslecht ten. behoeve van een modernen ver- feest deel. In de derde afdeeling treden voor de
A.
jr
Zijlstra.
Mej.
dv S. Alkema en F.
Stes>en®a vam f 200: 15571
ECHTENPOLDER.
S. van der Meer rector van het Catharina 4
keereweg bleef het Bastion, juist om zijn ge- 2 koren op; in de tweede afdeeling 3; in diën, dr-Gymnasium
B
f 100: 2823 5345 7674 8547 8732
verpleging v.
elaagde
diptoma
hier
voor
dr.
Leeuwarden,
te
K.
WONSERADEEL.
schiedkundige waarde, behouden. De iep- de eerste afdeeling niet minder dan 14; in Geref.
10286 11937
remuwzieken en krankz'tenligen.
Gymnaaan
het
Geref.
April.
Wagenaar,
leeraar
van
18—24
ziekté heeft evenwel zoodanig huis gehouden de afd. Uitmuntendheid 10 en in de eereeinddliploima
Het
April.
HARLINGEN,
27
en dr. S. Wartena, recGeboren: Meike dv Kornelis Regeling en,
onder de oude wakers der grachten, dat zij afdeeling 1, t.w. „Sursum Corda" te Dok- sium te Leeuwarden
den hanidiellsavonldeurisus ajlhler weind
tor van het Gemeentelijk Gymnasium te Afke Bakker te Ferwoude; Pier Scholte zv van
thans moeten vallen onder de bijl van den kum, dir. de heer Hans Faber.
de dames E. Beffissrma, H.
uitgereikt
Boukje
Pier Schilte de Boer en
Smit te Dijksrta-a aan
WEERBERICHT.
en
G.
Maedema en aan d,e heeren
houthakker, waarom ook het Bastion zelf Het Avondfeest bestaat uit een eerewed- Leeuwarden.
Makkum; Lolkjen dv Jetze Sinueoma en
G.
A,
Bro'ere,
Tiohelaar,
D.
Zoethout
en
L.
gedeeltelijk wordt afgegraven en in plant- strijd, Samenzangnummers en een concert
! Riniske Sieperda te Hartwerd; Maa.rfc.ie dv Koop"mans, allen te Harlingen; W. Aïbedla BarometerKtend hedenmiddag 2 uur: 760,
soen herschapen. Dat Steenwijk niettemin door hét Chr. Muziekcorps „Oranje" te DokH. de Vries en Ritje Visser te Makkum;
waarde hecht aan zijn overblijfselen van een kum, dir. de heer K. van Dijk.
Zon op 4,33; onder 7,23.
Gosse zv Simon Hiemstra en Con-nelia Vis- te Mldluim on W. v. Vaals te Sexbierum.
SPORT IN 'T KORT.
HAULERWIJK, 27 April. Alf. dirfatal v.
te Arum; Fok je dv Sij'bren dv Witte en
Maan op 1,44 v.m.; onder 12,12 n.oi.
roemrucht verleden, blijkt wel hieruit, dat De jury bij dit 59ste Zangersfeest wordt
e
er
het vorig jaar al de oude grachten weer op gevormd door de heeren R. Beintema, Jac. Jan Derksen, onze wereldkampioen der Tjaltje van der Kooij te Makkuim; Doedtje direicteur der coöp. zuivelfabriek „Hoop Oip Dinsdag 7 Mei: Nieuwe Maan.
amateur sprinters, wordt prof. Op 13 Meit dvJohannes Wittermans en Trijntje van der Zeigen" alhier: H. Ens, dir. id. te Texel;
diepte zijn gebracht, en thans de nog be- N. D. Hoogslag en Willem Zonderland.
J. Damsma, ass. coöp. meilkiplriod.flabiriek
hij te Assendelft tegen Arie van Vliet; Velde te Pingjum.
staande en fraaiste wallen grondig worden
Behalve dat door corporaties en particu- zal
Huizinga
HengeB'ergum'eridam, to Beingum; J. dieVries, ass.
Ondertrouwd:
Jacob
te
gerestaureerd.
lieren verschillende eereteekenen beschik- debuteeren.
lo (O.) en Hm Bouma te Zurich; Eelke de copp. zuivelfahr. „Aurora" Opmeer (N.H.).
baar zijn gesteld, schonk het GemeenteIn den voetbalwedstrijd NOAD—MVV, Boer en Jacoimina van der Meer, beiden te HITZUM, 26 AjprfH. Benoemd tot oplichBrandende vrachtauto snelt over den weg. bestuur van' Dokkum een groote zilveren gister gespeeld te Tilburg voor de Zuidelijkes Bungwerd; Jan Kikstra te Achlum en, ter bij die stichting Hoogeland bij BeekGeertje Anema te Pingjum; Bauke Folkert- bengen de heer R. Dijkstra, afk. van
hieir,
STEENWIJK, 27 April. Hedenmiddag reed lauwerkrans. Deze lauwerkrans werd aan- Ie klasse, schijnt het zeer ruw te zijn toe- sma te Workum
en Japke de Jong te Tjerk- thans te Gnomiingen,
zelfs
moest
van
t
geboden
gegaan.
onder
De
MVV-aanvoerder
voorwaarde dat deze zal
een vrachtauto in volle vaart over den Tukwerd; Pieter Brameijer te Idsegahuizen en
scben Weg, in de richting van de stad, ter- dienen als Ie prijs in afd. Uitmuntendheid het veld worden gezonden.
Te Groningen, is bevorderd tot doctor
Aafke de Haan t» Tjei-kwerd; Yefo Wijnia
geneeskunde op proefechriftt „Eein
in
wijl aan de achterzijde van den wagen de (hoogste aantal punten).
Yttje
de
3
X
50
M.
Louum;
wis- en
Reinsma belden te
Douwe
Het Ned. record zwemmen
van de Nanoolepsdie"
vlammen hoog oplaaiden. Met veel moeite
te Witmarsum en Baukje Elger- bijd.rag'e tot de kennis geh.
selslag estafette dame 9is door „De Meeu- ; Elgersma
te Tjalieibard.
mej. E. A. Hylkema,
te
Cornwerd.
werden de inzittenden gewaarschuwd, waarsma
|
Schip in den grond gevonden.
gebracht
op
1 min. 4.4
wen" verbeterd en
Overleden:
jr
echtgen.
Gerardus
Smits
84
ijlings
de cabine verlieten. Toevalna deze
STAVOREN, 26 April. Toen bedenmorgen sec. Rie van Veen zwom de 100 M. borstFai llissemneten.
Falkena ito Witma-rsum; Arme 4
lig bevonden zich ter plaatse twee werklie- de arbeiders der waterleiding voor het leg- crawl in den uitstekenden tijd van 1 min. vanzvFeike
Rients
jr
Koopmana en Gerritje Klaver
Failliet verklaard: M. de Jong, caféhomden van de gemeente-reiniging gewapend gen der buizen bezig waren om een gleuf 7.1 sec.
te Hichtum (overleden te Sneek).
dr te Donkörbroek; curator mr. G. Bosch
ieder met een schop. Zand was voldoende te graven, stieten zij op een groote hoeveel1100, Heereravieien,.
aanwezig en zoo waren de vlammen spoe- heid oud hout. Bij nader onderzoek bleek, De Amsterdamsche biljartclub „K.R.A.S."
Nederland
driebanden
clubkampioen
is
van
dig gedoofd. Niettemin bleek de nieuwe dat zich hier in den bodem een oud schip
auto, toebehoorende aan den heer B. Schaap bevond. Een gedeelte der mast zat nog ge- geworden.
4e Wolvega, danig te hebben geleden. De woon tusschen de z.g. kokerewangen en
Uitslag
bergplaats onder den laadbak, waar zich een moest daar met een takel worde» uitgetrokNED. HERV. KERK.
Verwachting (tot morgenavond ongeveer
velg met nieuwe banden en een dekkleed ken. Het schip bleek ongeveer een lengte te
April.
SURHTTIOTERVBEN,
De
bouw 19 uur): betrokken tot zwaarbewolkt met
2;7
Tot de Evangeliebediening toegelaten.
bevond, was geheel uitgebrand en de inhoud hebben gehad van 15 meter. Hoe evenwel
burgerhuiizinge alhier voor rekening plaatselijk mist, later tijdelijk brekende beeeneir
daar een schip is gekomen, kon men zich te
verloren.
De heep J. Muurling, theol. cand. te Oude- van den heer E. van Kammen is opgedra- wolking, geen neerslag van beteekenis,
BAARDERADEEIj.
De brandende auto was reeds in Steenwij- Stavoren niet indenken. Zeer waarschijnlijk
ia door het Provinciaal Kerkbestuur gen aan den heer H. R. van Kamimen te
haeke,
zwakke tot matige, in het noordoosten tijdevan 18—24 April.
kerwold gesignaleerd, van waar de politie moet dit dan ook al zeer langen tijd zijn gevan Noord-Brabant toegelaten tot de Evan- Surhuisterveen voor f 2500.
lijk krachtige zuidelijke tot oostelijke wind.
Oosterwierum,
leden
dat
het
daar
Catharina
gezonken.
te Steenwijk was opgebeld. De brand is ontie
Pe- geliebediening in de Ned. Herv. Kerk. Als
Niemand
Geboren: te
HARKEMA-OPE'INDE, 27 April. De
staan door het heet worden van de uitlaat- heeft ooit geweten, dat daar water ie geweest. tronella dv Seakele Bosma en Geertruida bijzonderheid kan nog worden gemeld, dat bouw der arbeidershuizirage voor de wed.ver-A.
LICHT OP VOOR FIETSEN.
Postma.
pijp onder den laadbak.
heer Muurling d© 500ete kweekeling der Nicolai is opgedragen aan fa. wed. KI. de
Overleden: te Bozum, Tjipke Bieema 74 de
2 Mei 7,56;
6<H).
April
30
1 Mei 7,54;
Jong
7,53;
Drachten,
te
voor f
Het gevaarlijke mes.
Doetinohemsche stichtingen ia, die zijn stujr man van Houkje IJkema.
4
5
Mei 8,00;
7,59;
3
Mei
Mei
7,57;
diën voltooide.
KOLLUM. Zaterdagavond scholen enkele
HOORNSTERZWAAG. Het bouwen van
HEERENVEEN
8,02;
6
Mei
een
voor
den
heer
G.
Luik
te
woning
Hoornjongens uit Oudwoude voor de onweersbui
van 2'2—OT April
Kerkelijke verkiezing.
sterzwaag. Inschrijvers:
onder de portiek van een bakkerij alhier. Ze
Geboren: te Heerenveen,, Antje Henni dv
PROVINCIAAL PEIL.
Donkerbroek
f2189
gedroegen zich nog al luiddruchtig en dit Harmen Bffbert Pieter Scholten en Grietje KOUDUM, 27 April. Tot diaken bij de Ned. Johs. Bergsima,
Blauw, Hoornsterzwaag
gem.
Herv.
alhier
Gebr.
2107
is
in
de
benoemd
vacature
Heeren
den
bakker.
veen
34, cm boven Zp. EcMenerbrug
Heerenveen,
Heerenveen;
was niet naar den zin van
Toen Russchen te
te
-20CT
R. Koo'pmanjg, Jufobega
H. Wierema de heer W. T. de Boer.
Zp.
Age
Sjoerd
Wijnla
Pierkje
Dijkstra
zv
en
te
30
zij
vrijwillig
verwijderden
zich
niet
haalde
cm
boven
APRIL.
MAANDAG 29
J. v. d. Sluis, Wijnjeterp
1907
HERV.
Beroepen
Wijk
NED.
KERK.
te
aan
Jubbega-Sohurega,
Roelof
zv
Marcus
klappen
mee uit te
HEERENVEEN. Witte Bioscoop. 8 u. Gunga deze een stang om er
H. Visser, Hoornsterzwaag (gegund) 1865
van
der
Zee
Hendrikje
en
de Zee en Duin (toez.) de. B. J. Lietaert PeerBOEZEMWATERSTAND.
deelen. De jongens pakten De Boer beet en Roos;
Din en De Vieschersjongen.
Heeren
Willemeoord;
veen,
te
Willemke dv Hielke bolte te
duwden hem door het winkelraam. Toen zij
gemiddelde
De
stand van het boezemwater
den Berg en Meintje Comello; te Jubte Haskerhorne (toez.) cand. A. M. v. d.
DINSDAG 30 APRIL.
zich daarop verwijderden, ging de bakker van
bega-Schurega, Trijntje dv Hendricus Berg- Neut te Rotterdam.
was volgens den wekelij'kschen peilstaat:
hen na en er ontstond opnieuw een vecht- sma en Albertje van Houten; te JubbegaHEEREN VEEN. Witte Bioscoop. 8 u. Alsv.
16 April 37,1 om. )
NED. HERV. KERK. Aangenomen naar
porlij, waarbij een jongen uit Oudwoude het Schurega, Folkert zv Jaoob Beenen en Weeterbork
MILDAM. Jaarmarkt.
17 April 36,3 cm. )
(Dr.) de. M. Hoekstra t© Schermee trok en De Boer enkele vleeschwonden Grietje de Haan; te Heeren veen, Hiltje dv penzeel.
Vee.
18 April 32 om. )
TERWISPEL. Wedman. 10 u. Watersch. De toebracht aan rug en gezioht. De wonden Laimbertus Wagenaar en Lutske Bosma; te,
April 31,1 cm. ) boven zomerpeil
vier polders. Vergad. v. ingelanden zijn door dr. H. de Jager gehecht. De politie Heerenveen, Bouwe Murk zv Murk Klaas
HEERENVEEN, 29 April. Totale aan- 19
CHR. GEREF. KERK.
31,7 cm. )
April
20
Volbeda en Rensje Kleis; te Jubbega-Schuvoer 97 stuks: 23 vette varkens 48—56 et.
heeft de zaak in onderzoek.
WOENSDAG 1 MEI.
27,9 om. )
April
KAMERLID-PREDIKANT.
rega,
per kg.; 24 nuchtere kalveren f 3,50—7; 5 0 21
Marten zv Jan Vegelien en Margje
22,1 cm. )
April
HEERENVEEN. Witte Bioscoop. 10 u. 1 MeiVette
varkens
en
nuchtere
22
zouters.
kalveKlaver; te. Oranjewoud, leuwkje dv Sipke
Classis Leeuwarden der
feest.
Stationschef Bosma
ren iets lager. Zouters regeeringspirljs.
In dien tijd is gestroomd met de volgende
Hoekstra en Fokje Heida; te het M eer AnChr. Geref. Kerken.
Posthuis. 7.30 u. Mei-vergadering.
Handel kalm.
zeeeluizen: de Friesche Sluis gedurende 1 u.
DRACHTEN, 29 April. Op 57-jarigen leef- dries zv Theunis Bakker en Antje de Vries;
In de classicale vergadering, in de Chr.
Witte Bioscoop. 8 u. Alsvoren.
tijdis alhier onverwacht overleden de heer te Mildam, Rijkele zv Klaas HoekApril.
STEENWIJK,
29
597
Aanvoer
koei- 45 m.; te Nieuweziijlen 52 u. 45 m.; te RopJeltje Boersma; te Hoornster- Geref. kerk te Leeuwarden gehouden, werstra
en
en,
J. Bosma, stationschef der Ned. Tramweg zwaag, Anna dv Brand Stoelwinder en Aal- den tot afgevaardigden naar de Particuliere
307 varkens, 13 schapen, 9 lammeren, tazijl 46 u. 10 m.; te Harlingen 49 u. 45 m.
DONDERDAG 2 MEI.
paarden.
Volgens den laateten waarnemingedag was
15
Maatschappij.
tje Hoekstra; te Tjalleberd, Rienk zv Jacob Synode benoemd de predikanten ds. W. Bies(Hemelvaartsdag).
Vette koeien 58—64 et. per kg.; kalfde het boezemwater 13.9 cm. lager dan de voDe heer Bosma was achtereenvolgens van der Berg en Janke Berga; te Heeren- ma te Drogeham, ds. W. Kremer te LeeuDRACHTEN. 2.15 u. Lange- en korteibaan werkzaam als ambtenaar tee Lemmer, Leeu- veen, Froukje dv Oeds Strampel en Wilma
koeien f 160—225; melkkoeien f140—185; rige week.
warden en ds. J. C. Maris te Sneek.
draverijen.
vaarzen f140—175; pinken f75—'95; kalwarden en Heerenveen en werd kantoorchef Prins; te Heerenveen, Ettje Trijntje dv TriHet grootste verschil in waterstand, waarTot ouderling-afgevaardigden werden be- veren f20—40; vete varkens 52—56 et. per
Wignand;
Hinke
te
genomen
op 19 April, was 60 cm., zijnde 47
te
St.
Jacobi
nus
Kramer
en
HeerenParochie. Na oen kort verblijf
NIEUWEBRUG. Sportfeest.
noemd de heeren S. Nijdam te Franeker, K. kg.; dracht, varkens f70—95; magere varhij benoemd tot stationschef te veen, Riemer Jacob zv Riemer Jacob van Lok te Sneek en R. Baarsma. te Murmer- kens f50—70; schapen f 15—24; lamme- cm. boven zomerpeil te Spaltebrug en 13 cm.
aldaar
werd
OUDEHASKE. Nannewijd. 2 u. Omierl. Zei! Noordwolde. terewijl
Zee en Janna Hettinga, te Oldeboorn.
hij de laatste jaren na der
beneden zomerpeil te Stavoren.
ren f 2—4; guste koeien f 100—170.
wedstrijd.
Ondertrouwd:
Hendrik Stelling 33 jr te woude.
de reorganisatie in 1933 .werdzaam gesteld Bovenknijpe
Handel
'Het provinciaal stoomgemaal te Lemmer
tamelijk
rustig.
en Gerlandtje Palma 30 jr te Verder werd besloten den zendingedag te
werd te Drachten.
is
in bedrijf geweest van 17 April tot 18
VRIJDAG 3 MEI.
April.
Op
op
op
sportterrein
Hiemstra
houden
17
Juli
het
27
de
Ie
Sijbrandus
jr
SURHUISTERVEEN,
22 te Jouvan
Terband;
April
en van. 20 April tot 22 April j.l
voorjaarsmajrkjti heden alhier gehouden wa(Ongecorrigeerd).
ASS£N. Jaarmarkt.
re en Jantje Toering 20 jr te Nieuwesctiootj de Chr. Qranjeyereeniging tö Craohteo,
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** Heden overleed na een langdurig geduldig gedragen lijden, tot onze groote droefheid, onze lieve
Man, Behuwd- en Grootvader
V DE COURANT VOOR HET GEHEELE GEZIN
Dr. JAN GIJSBERTUS DPJESSEN,
Rustend Arts,
in den ouderdom van ruim 84 jaar.
zijn losse nos. van dit blad verkrijgbaar (")
U
27 April 1940.
bij
T. Sminia, Dr. Bangastr. 14
0
Q Nijmegen,
Berg en Dalscheweg 105.
A. DRIESSEN-VEGELIN VAN CLAERBERGEN
** Geboren: MAAIKE, dochDen Haag:
ter van
A. A. VAN DER VEEN—DRIESSEN
A. H. HOKS en
Eimsiia a a bssbse
Dr. Ir. H. VAN DER VEEN
R. HOKS-PIJLMAN.
a
e
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Familieberichten
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Zoo de Heere het wil
en zij leven hopen onze
lieve ouders
KLAAS BETHLEHEM
en JANKE NOPPERT
Vrijdag 3 Mei,
hunne 40-jarige echtvereeniging te herdenken.
Loënga, Scharnegoutum
bij Sneek no. 10
Namens hunne dankbare kinderen, behuwden Kleinkinderen.

B
Hl
H
S
B
S
H
E
ES
ffi
ü
IS
B

a

M. W. PELJAK—DRIESSEN
Dr. F. J. PELJAK
L. KOOPMANS—MAST
geven met dankbaarheid
Nijmegen:
kennis van de geboorte van
A. A. DRIESSEN
hun zoon, HARMEN.
J. G. DRIESSEN en Kleinkinderen
Kuinre, 25 April 1940.
Liever geen bezoek.
Inplaats van kaarten.
De begrafenis zal plaats hebben op de Begraafplaats
Met
vreugde
en
dankte
Westermeer bij Joure, Dinsdag 30 April a.s., des
**
baarheid geven wij kennis voormiddags half 12 uur vanaf Hotel Bijkersma,
Joure.
van de geboorte van een
J. J. KOOPMANS en

Zoontje:

ESBSSS B B BBBBFSffI
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a

a

m

Donderdag 2 Mei a.s. B
B hopen onze geliefde g]
g] ouders, behuwd- en B
Èj
grootouders
ES
K.
HOF en
m
ES
m H. HOF—WESTERDIEP ES
f*] hunne 45-jarige echtver- ES
[*j eeniging te herdenken. B
g] Bovenknijpe, Mei 1940. B
@] Uit naam hunner dank- lï)
g] bare kinderen, behuwd- @]
ES
en kleinkind.
ES
ES Bovenknijpe, Mei '40. B
B
B
rjHSBSS B B BBBBE®

Ondertrouwd:
DURK P. DE VRIES en
ANTJE B. BOONSTRA.
Beetsterzwaag,
Boornbergum, 25 April '40.
Huwelijksvoltr. 9 Mei a.s.
Inplaats van kaarten.
Ondertrouwd:
J. HOEKSTRA en
A. VELDE.
Beets, 24 April 1940.
Huwelijksvoltr. 10 Mei, des
middags half twee.
Receptie op de trouwdag
van half 4 tot half 5 in café
Dam.

Ondertrouwd:
POPKE v. d. MOLEN en
JANKE HOEKSTRA.
Oranjewoud.
Mildam, 25 April 1940.
Huwelijksvoltrekking D.V.
op Donderdag 9 Mei a.s.
Kerkelijke bevestiging op
Zondag 12 Mei in de Geref.
Kerk te Mildam, in den namiddagdienst.

Inplaats van kaarten.

Ondertrouwd:
JAN BAAS en
ANTJE POST.

Oldeberkoop—Makkinga.

Huwelijksvoltr. 10 Mei '40.
Geen receptie.
Inplaats van kaarten.
JAN DE BOER en
HEitKY HOEKSTRA
.„'even kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan
de voltrekking zal plaats
hebben op 10 Mei a.s.
Oldeberkoop, 27 April 1940.
Ondertrouwd:
ALE PIJLMAN en
JANTJE DUURSMA.
Langezwaag,
Nijehorne, 25 April 1940.
Huwelijksvoltrekk. 9 Mei a.s.

PIET NAUTA en
IJTJE v. d. GAAST
geven kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan
de voltrekking zal plaats
hebben D.V. 9 Mei a.s.
Kerkelijke inzegening des
nam. 2.30 u. door den Weleerw. Heer Ds. H. 3. Langman in de Ned. Herv. Kerk
te Hommerts.
Jutrijp,
Hommerts, 25 April 1940.

Nijmegen:

Stobbegat, 27 April 1940.

I

** Heden overleed, na een ** Heden overleed zacht en
RIEMER JACOB.
ziekte van enkele dagen, ten kalm, onze beste huisgenoote
Oldeboorn,
huize van F. Jan s m a te ANTJE
Vrijdag 26 April 1940. Wijnjeterp, onze lieve BroeH. HOUWMAN,

R. J. v. d. ZEE.
J. v.d. ZEE—HETTINGA.
Tijd. Ziekenh. Heerenveen.
Ds. en Mevr. JÖRG—PASMA
geven met dankbaarheid en
blijdschap kennis van de geboorte van hun zoon,

WILLEM ALEXANDER.

wed. M. A. Kleistra,
in
den
ouderdom van 77 jaar
HENDRIK A. WIJNSTRA,
in den ouderdom van ruim en 6 maanden.
Oldeberkoop, 26 April 1940.
73 jaar.
Haulerwijk, 25 April 1940. De Fam. ALB. J. VISSER.
der

L. BOONSTRA.
A. BOONSTRA-WIJNSTRA.

Pastorie St. Johannesga,
26 April 1940.
Inplaats van kaarten.
** Heden werden wij verblijd met de geboorte van
een welgeschapen dochter,
die wij

** Heden overleed tot onze
diepe droefheid, na een ongesteldheid van slechts eenige dagen, onze lieve
WIJBREN,
in den ouderdom van ruim
12 jaar.
Scherpenzeel, 27 April 1940.
ETTJE TRIJNTJE
J. FENNEMA.
hebben genoemd.
A. FENNEMA-DIJKSTRA.
Heerenveen, Kerkstr. 41. KLAASJE.
27 April 1940.
overleed zacht en
T. K. KRAMER.
** Heden
onze
geliefde Echtgekalm,
H. KRAMER-WIGNAND.
noot, Vader, Behuwd- en
Grootvader
Geboren:
GEERT DIJKSTRA,
PIETER JAN,
in den ouderdom van bijna
zoon van
75 jaar.
J. P. v.d. MEER en
Langweer, 27 April 1940.
GR. v. d. MEER—
F. DIJKSTRA-HORNSTRA,
DOUWENGA.
Kinderen, Behuwd- en
Kleinkinderen.
Langezwaag, 26 April 1940.
nam de Heere on** Heden overleed in het ** Heden tot
Ziekenhuis te Heerenveen, verwachts
Zich, in Zijne
onze lieve Vrouw, Moeder, eeuwige Heerlijkheid, onze
Behuwd- en Grootmoeder
lieve Man en Vader
JANTJE DE BILDT—
TJITZE G. NUMAN,
WASSENAAR, in den ouderdom van 56 jaar,
in den ouderdom van bijna na een genoegelijke echtvereeniging van ruim 20 jaar.
69 jaar.
ons berusten
Kortezwaag, 24 April 1940. De Heere doeweg
van bein deze zware
J. DE BILDT.
proeving.
T. DE JONG-DE BILDT.
Langezwaag.
G. L. DE JONG.
J. J. G. DE JONG.
De diepbedroefden:
G. W. L. DE JONG.
Wed. TJ. NUMAN-DE JONG.
GEESJE.
Hiermede vervullen wij
**
ROELOF.
den treurigen plicht U kenGRIETJE.
nis te geven, dat te HeerenGERKE.
veen is overleden onze geliefde Zoon, Broeder, BeFIMMY.
huwdbroeder en Oom
Heden nam de Heere
GOOITZEN W. DE JONG,
op den krachtvollen leeftijd nog vrij onverwachts tot Zich
in Zijne Heerlijkheid, onzen
van 25 jaar.
geliefden -Echtgenoot, Vader
Terwispel, 28 April 1940. en Grootvader
De| diepbedroefden:
AIREND JANS DE'GROOT,
W. G. DE JONG.
in den ouderdom van 76 jaar.
P. DE JONG—DE JONG
Beetsterzwaag, 26 April 1940.
J. R. DE JONG.
H. DE JONG.
Wed. A. DE GROOTVISSER.
Beetsterzwaag:
** Heden overleed onze J. DE GROOT.
lieve Vrouw, Moeder en
S. DE GROOT-VEENSTRA
Grootmoeder
Dokkum:

**

**

ELISABETH CATHARINA
HAKKERT,

A. DE GROOT-v.d. POST.
J. v. d. POST.

WATERSCHAP

„DE HEN"

De GEDEPUTEERDE
STATEN van FRIESLAND
brengen ter kennis van belanghebbenden, dat Dun voorstel aan deProvinciale Staten
tot wijziging van het bijzonder
reglement voor het waterschap de „Woudtermen". in
de gemeente Doniawerstal,
met bijlagen, gedurende veertien dagen, van 30 April tot
en met 13 Mei a.s. zal

Groot
Boereboelgoed

23 April overleed na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden in
het Sint Catharinagestieht te
Bergen op Zoom onze lieve
oudste Zuster, de Eerwaarde
Zuster

STEPHANIE,

(Hinke Bijvoets)

in den ouderdom van 69 jaar.
Amsterdam:
J. BIJVOETS
M. J. BIJVOETS-DE HAES
Sloten (Fr.):
E. BIJVOETS
Roosendaal (N.8.):
A. C. POSTMA-BIJVOETS
J. POSTMA
Sloten (Fr.):
P. BIJVOETS
Eenige kennisgeving.

Boereboelgoed

Wijnjeterp.

Op WOENSDAG 8 MEI 1940
des voorm. 10 uur ten huize
en ten verzoeke van den heer
FOKKE BOONSTRA te Wijnjeterp, zal bij boelgoed a contant worden verkocht:
A. de LEVENDE HAVE, bestaande in hoofdzaak uit: 34
melke en kalve koeien en neren, 5 hokkelingen en 1 enterstier.
B. BOERENREEUW, als boeter inzage
olieliggen in Café VOS te Schar- renwagen, twee-paards
bad maaimachine (Mac Corsterbrug.
Gedurende den tijd van ter mick), hakselmachine, gierinzage ligging kunnen belang- pomp, houtzagerij, ploeg, zighebbenden bezwaren tegen zagegge, schoffelploeg, paarhet voorstel bij de Staten in- dentuig enz. enz.
Boekjes met opbrengststadienen bij oezwaaj schrift, in
te zenden aan de Gedepu- ten verkrijgbaar aan de boerderij en ten kantore van den
teerde Staten.;
notaris.
Leeuwarden, 24 April 1940. Het vee kan tot des DonDe Gedeputeerde Staten
derdags na de verkoop blijvoornoemd.
ven staan.
P. A. V. VAN HARINXMA
Notaris ROEMELING,
THOE SLOOTEN, Voorzitter.
Beetsterzwaag.'
J. C. TJESSINGA, Griffier.

WATERSCHAP

„DE ONTGINNING"

ten huize en ten verzoeke van
den heer E. F. BOKMA te
NOORDBROEK bij Joure, is
bepaald op
WOENSDAG 8 MEI a.s.
Mr. K. H. MULDER,
Notaris, Langweer.

OLDEBOORN

SEIZOEN-OPENING

Hemelvaartsdag

Kara-EL-Hammed

liggen bij den secretaiis van
het waterschap, B- VAN
D IJ K te Wolvega.
Gedurende den tijd van ter
inzage ligging kunnen belanghebbenden bezwaren tegen
het voorstel bij de Staten indienen bij bezwaarschrift, in
te zenden aan de Gedeputeerde Staten.
Leeuwarden, 24 April 1940.
De Gedeputeerde Staten
Voor de talrijk felicitavoornoemd,
ties op 18 April j.l. ontvanP. A. V. VAN HARINXMA
gen, mijn hartelijken dank.
THOE SLOOTEN, Voorzitter.
ATTE KNOL,
Oproeper, Lemmer. J. C. TJESSINGA, Griffier.

**

= PIET PUEDEMA

DEPOSITO:
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]

jaar vast 3 /s
jaar vast 3

%
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Rekening-Courant:
Creditgelden 2 %

Noord=Friesche
Voorjaarsmarkt MiddenstandsbankN v.

** Voor de vele blijden van
belangstelling ons betoond
bij het overlijden van onzen
lieven Man, Vader, Zoon, Behuwd- en Grootvader
HILLE A. NIJDAM,
betuigen wij onzen hartelijDe Burgemeester
ken dank.
Lippenhuizen, April 1940. van Opsterland maakt
bekend, dat de voorUit aller naam:
Fam. NIJDAM.
jaars-veemarktte Beet

Beetsterzwaag

■

Advertentiën

VEEMARKT
DRACHTEN

sterzwaag zal worden
gehouden op

Woensdag 1 Mei a.s.
De Burgemeester voornoemd,
J. H. POPPINGA

Jaarmarkt

Coöperatieve
Boerenleenbank

Donderdag 9 Mei a.s.

LANGEZWAAG.

goedkeuring

ZITTING

Behoudens

Overheid

SPORTrTEST met

KERMIS ATTRACTIE

in den ouderdom van 68 jaar. Surhuizum:
Heerenveen, 26 April 1940
J. DE HAAN.
te NIEUWEBRUG
Burgm. Falkenaweg 53.
F. DE HAAN—
Heerenveen:
KUSSENDRAGER.
op Donderdag 2 Mei
B. C. POST.
Beetsterzwaag:
(Hemelvaartsdag)
W. J. DE GROOT.
Kampen:
en Zaterdag 4 Mei
B. M. VENINGA-POST
En Kleinkinderen.
B. VENINGA.
Geldercmnlsen:
C. M. E. POST
en Kleinkinderen.
De teraardebestelling zal
AFD. FRJESCH RAS
plaats hebben op de Nieuwe
Inplaats van kaarten.
Begraafplaats op Dinsdag 30
April a.s., na afloop van den
E. HOORNVELD en
die te 2 uur in de
rouwdienst,
R. v. d. MEER
van
1940, des voorm. 10 uur,
N.
H.
kerk
hebben de eer U, mede na- (S.) zal gehoudenHeerenveen op VRIJDAG 17 MEI
worden.
ouders,
wederzijdsche
mens
in het ORANJE HOTEL te LEEUWARDEN
kennis te geven van hun aanoverleed zacht en
** Heden
staand huwelijk, waarvan de kalm,
AGENDA:
onze beste Moeder,
voltrekking zal plaats hebben Behuwd- en Grootmoeder
1. Opening.
D.V. Vrijdag 10 Mei 1940.
ANTJE H. HOUWMAN,
2.
Notulen.
Dijken bij Woudsend,
sinds 1915 weduwe van
3. Mededeelingen en ingekomen stukken.
Teroele bij Woudsend,
M. Kleistra,
4. Verkiezing bestuurslid; aftredende Jhr. 11. VAN
25 April 1940. in den ouderdom van
BAERDT VAN SMINIA te Oudkerk (herkiesbaar).
ruim
Kerkelijke inzegening in
jaar.
Verkiezing commissaris algemeen bestuur; aftredend
77
5.
de Ned. Herv. kerk te HomJ. M. JANSMA te Akmarijp (niet terstond herkiesbaar)
April
Oldeberkoop,
26
'40.
merts, \'A uur, door den
6.
en Jaarrekening.
Jaarverslag
WelEerw. Heer Ds. H. J. Oosterwolde:
Rapport
Commissie tot het nazien der Jaarrekening.
7.
der
Langman.
A. KLEISTRA.
8.
Voorstel
bestuur
het een blanco crediet voor fokdoelH. KLEISTRA-KUIPER.
Wegens ziekte geen recepeinden te verleenen.
Nijeholtpade:
tie.
9. Rondvraag.
S. HANKEL—KLEISTRA 10. Sluiting.
Toek. adres:
JOHS. HANKEL.
Het Bestuur der Afdeeling vnd.,
Wispel, Langezwaag. Oldeberkoop:
M. TJ. POSTMA, Voorzitter.
J. KERKHOF-KLEISTRA.
DOUWE K. DE JONG en
H. VAN BAERDT VAN SMINIA, Secr.
T. L. KERKHOF.
AT JE F. BOKMA
geven U kennis van hun Oosterwolde:
H. KLEISTRA
voorgenomen huwelijk, waaren Kleinkinderen.
van de voltrekking zal plaats
hebben op Vrijdag 10 Mei a.s.
overleed zacht en
** Heden
DE COÖP. ZUIVELBANK TE LEEUWARDEN
Donlaga,
in zijn Heer en Heikalm,
Boornzwaag, 25 April '40. land, onze geliefde
Vader, geeft hierbij kennis van de volgende uitlotingen van
Groot- en Over- OBLIGATIëN betaalbaar te haren kantore:
Behuwd-,
Ondertrouwd:
grootvader, de heer
ANNIE HAAGSMA en
L. H. F. v.d. LEEST,
PER 1 MEI 1940:
Mr. A. C. GAASTRA.
gep.
majoor der Rijksveldw.,
Waterschap „DE LINDE", 1938, groot f230.000
%
VA
Leeuwarderweg
27,
Sneek,
sedert 9 Maart 1929 weduwn.
nrs. 3, 79, 90, 130, 168, 197 a f 1000.
's-Gravenhage,
van H. Schoustra,
2de Ehimastr 168, in den
VA % (4 %) Waterschap „DE LEPPEDIJK", 1934,
ouderdom van ruim
groot f 274.000, nrs. 60, 127, 205, 238 a f 1000.
27 April 1940.
jaar.
79
3'A
% Waterschap „DE AKMARIJPSTERPOLDER",
Huwelijksvoltr. 14 Mei.
Beetsterzwaag, 28 April '40.
1938, groot f 94.000, nr. 59 a f 1000.
Toekomstig adres:
Bergum:
Perkstraat 16, Voorburg.
G. DOUMA—v.d. LEEST
PER 1 JULI 1940:
J. R. DOUMA.
Waterschap „DE GROOTE KRYTE", 1938,
%
VA
Den Haag:
Inplaats van kaarten.
groot
f 287.000, nrs. 1, 23, 187, 213 a f 1000.
G. v. d. LEEST.
Ondertrouwd:
H. v.d. LEEST-PARDOEN.
JACOB DE BOER en
PER 1 OCTOBER 1940:
Franeker:
TRIJNTJE HIEMSTRA.
VA
Waterschap „POPPENHUIZEN", 1938, groot
%
A.
E.
WITVLIETBoornbergum,
v.d.
LEEST.
76.000, nrs. 17, 42 a f 1000.
f
Oudega (Sim.), 26 April '40.
C.
WITVLIET.
3%
Waterschap „HET LANG DEEL", 1937, groot
%
Huwelijksvoltr. Il Mei a.s.
f 270.000, nrs. 135, 267 a f 100.
Garijp:
J. v. d. LEEST.
E. Y. YKEMA en
M. v. d. LEEST—v.d. VEER
R. KUIPER
PER 1 NOVEMBER 1940:
geven kennis van hun voor- Veenendaal:
(4 %) Waterschap „IT ALD SKROET", 1934,
VA
%
genomen huwelijk, waarvan
A. VELLINGA—v.d. LEEST
groot f 98.000, nr. 39 a f 1000.
de voltrekking zal plaats hebG. VELLINGA.
VA % Waterschap „HOMMERTS-SNEEK", 1937, groot
ben op Vrijdag 10 Mei a.s.
Klein- en Achterkleinf 220.000, nos. 141, 165, 171, 192 a f 1000.
kinderen.
Lemmer,
Huisterheide, 25 April '40. De begrafenis zal plaats
Leeuwarden, April 1940.
Wegens omstandigheden hebben op 2 Mei a.s., 1 uur
geen receptie.
n.m.
DE DIRECTIE.

'

Boereboelgoed

Op DONDERDAG 9 MEI
a.s., 's voorm. 10 uur t.o.v.
deurw. MULDER, ten huize
en verzoeke van den heer Op morgen Dinsdag 30
GOUKE VEENSTRA, a. d. April a.s. des namiddags 1
vaart bij de sluis, verkoop bij uur ten huize en ten verzoeboelgoed van:
ke van den Heer
LEVENDE HAVE: Een seJ. SCHOUWSTRA
dert jaren vrij van t.b.c. zijnd
te Steggerda
beslag vee, met een gem. vetgehalte van 3.72 %, bestaanZie adv. j.l. Vrijdag
de in 19 melke- en kalve
koeien, 6 hokkelingen, 1 vol- i
bloed stier afk. v. I. Velde,
7 kalveren waarvan 1 met
schets, voorts 3 schapen,

STEGGERDA

Nots. J. J. v. d. HEI.I te
Heerenveen houdt ZITTING
bij .1. DE ROOS te Oldeboorn
op VRIJDAG 3 MEI 1940, 's
midd. van 1 tot 4 uur, voor de
ontvangst van huren, renwaarvan 1 met lammeren, 1
ten enz.
vole mot, 1 vette big.
1 zes-jarige Belgische merrie (buitengewoon mak en
Bermverhuring vermoedelijk drachtig), 1 BelNots. J. J. v. d. FEU te gische enter-merrie.
Heerenveen zal op ZATERBOERENREEUW: 2 nieuwe
DAG 4 MEI 1940, v.m. 10 uur boerenwagens, 1 nieuwe hooiin de KOORNBEURS te Hee- sclmdder (Cormick), 2-paards
renveen de gewone jaarlijk- weidesleep, 1 nieuwe mestbak
sche verhuring houden van zaadwinde met zeven, hooiBERMEN langs de wegen in sleep, eenspan, stookpot 60 1.,
de gemeente Heerenveen.
ploeg, rijegge, varkensstekken, troggen, tonnen, melkkruiwagen, mestkruiwagen,
kunstmoeder, melkbussen en
teems, achterbanden, partij
oud ijzer, enz. enz.
C. J. LOOPSTRA.

De GEDEPUTEERDE
STATEN van FRIESLAND
's Avonds 8 uur optreden van
brengen ter kennis van belanghebbenden, dat hun voorstel aan de Provinciale Staten
tot wijziging van het bijzonder Entree 10 cent per
persoon. Gehuwden 50 cent per paar.
reglement voor het waterschap „De Ontginning", in NA
AFLOOP MUZIEK EN BAL
de gemeenteWeststellingwerl,
Aanbevelend
met bijlagen, gedurende veertien dagen, van 30 April tot
en met 13 Mei a.s., zal

ter inzage

BOEREBOELGOED
LIPPENHUIZEN.

HOTEL .PRINCENHQF EERNEWOUDE
op

t

Het

I
I

I
I

KANTOOR HEERENVEEN

Groot

Boereboelgoed
Luinjeberd

Notaris J. W. SCHIPPERS
te Heereirveen zal
DAG 1 MEI a.s., des voormiddags 9 uur, ten huize
en ten verzoeke van den
heer JAC. J. DE JONG te

Luinjeberd bij boelgoed a
contant verkoopen:

Een jong, gezond en
melkrijk BESLAG VEE,

geheel t.b.c- en abortusvrij

(geen slootloopers), beuit: 34 zw.b. melstaande
Morgen, DINSDAG, nam. 2 ke- en kalve koeien en rieuur, in Hotel BIJKERSMA te
ren, 1 twenterstier, 11 hokJOURE, palmslag van de
kelingen, 4 koekalveren
Boerenhuizinge
met schets, 5 schapen met

met ERF. eigen aan GEBRS. lammeren,

voorts zwart
VAN DER LEEN, staande op merriepaard, zeer mak en
slechts f 1717.
uitstekend machine-paard.
Eerste hypotheek disponibel.
BOERENREEUW,
als:
D. SCHIPPER,
(Viking),
maaimachine
Adm., Heerenveen.

hooihark (Jarmain), vorkjeschudder, 3 boerenwagens met ijzeren assen,
hand-gierpomp
(Rival),
giertank,
punter,
eiken
D. SCHIPPER, Adm. te
3
landmestkruiwagen,
lleerenveen, zal op ZATERkruiwagens,
melkkruiwaDAG 4 Mei a.s., nam. 2 uur,
ten sterfhuize van den heer gen, varkensstekken, ketJ. ATEMA te Oudeschoot, tingeg, hooitieme, varkenst.o.v. dw. Jongsma, bij boel- hokje, 2 sleeptroggen, tilgoed a contant verkoopen: bury,
machineslijpsteen,
Den geheelen door gen. erf- electro-gierpomp.
later nagelaten INBOEDEL,
best. uit: kabinet, kleerkastje, Voorts eenig HUISRAAD.
tafel, schrijftafel, stoelen, réBezichtiging alleen op
gulateur, vulkaehel, twee 2- boelgoedsdag.
pers. ledikanten, petr. lamp,
glas- en overgordijnen, kleeBoekjes a 15 cent verden, matten, potten, pannen, krijgbaar op
de zathe en
porselein, glas- en aardeten
kantore van den nowerk enz.

BOELGOED

OUDESCHOOT.

Voorts een perc. turf, 11 taris.
kippen en 1 haan en hetgeen
meer te voorschijn zal worden
gebracht.
Bezichtiging een uur van
tevoren.

IftV o,f Am

Voorloopig Bericht.

ASSEN

GROOTE JAARMARKT
Mei
op VRIJDAG 3

a-s.

PAARDENMARKT

DONDERDAG 9 MEI, 's morgens 9 uur, GROOT BOEREBOELGOED van een zeer
melkrijk en doorgefokt beslag
STAMBOEKVEE bij SJ. N.
ASMA bij HEEG.

'n Groote
verbetering voor Jong en
oud, dat LAXOBAC. de
nieuwe laxans. Heel wat
anders dan die ouderwetsche rauw-werkende
middelen. En... zoo lekker! Smaakt als chocolade
'n genot om in te nemen.
Neem óók Laxobac " voor
zachte, zekere stoelgang
regelmatig als een klok."

Trouwkaarten

-

worden spoedig geleverd

op WOENSDAG 8 MEI a.s

ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN

Nette uitvoering
Prima papier »
Billijke prijzen

-

LAXOBAC
Bij apotheken en

DRUKKERIJ
HEPKEMA Heerenveea

-

-

drofl. 35 en
85 ot. maar let op den neem.

nip.:

RowarreeXandelamü.

A'dara

Dinsdagsavonds 7 tot 9 uur
Zaterdagsmiddags 2 tot 4
uur en Woensdag 1 Mei des
morgens 9 tot 11 uur en des
avonds 6 tot 8 uur.
~ Het Bestuur.
DONDERDAG 2 MEI (Hemelvaartsdag) en ZATERDAG 4 MEI

\\

DANCING
vanat 2 uur in

FRIESCH PAARDEN-STAMBOEK café ABEL, Nieuwehrug

ALGEMEENE VERGADERING

UITLOTING OBLIGATIëN

EERSTE KLAS MUZIEK
GLADDE DANSVLOER
BEZOEKT allen de

!

Serïewedstrijden
K.C. ADVENDO
TER-IDZARDT

van

P!t 1tM'';'Vff'-—j-j---'

fl

BHÉÉjjjpp^

op Hemelvaartsdag 2 Mei
Muziek op het terrein
's Avonds GR OO T BAL
Zweefmolen v. d Honing aanwezig

HASKERDIJKEN.

VRIJDAG 3 MEI a.s., n.m.
8 u., zal i. h. Café ABEL
te Nieuwebrug, voor den hr.
A. HOEKSTRA, finaal worden geveild:
Een goed onderhouden
woonhuis met hok, erf en
TUINGROND, ten Westen v.
d. Leeuwarderstraatweg te
Haskerdijken, groot 9 a. 25 ca.
Geboden slechts f 417.
Betaling 11 Mei, aanvaarding 14 Mei a.s.
P. MOLIJN, Heerenveen.

WINKELHUIS
TE WOUDSEND.
Nots. L. K. VAN GIFFEN
te Balk, zal op VRIJDAG 3
MEI 1940, 's av. 7K uur, bij
de Weduwe REITSMA, finaal
verkoopen:
Het op eersten stand staande, weldoortimmerde en goed
onderhouden WINKELHUIS
met nieuwe bovenverdieping,

ü-'.tikSI

"É.

M

Anti.rptrvn"
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Uxjord „Ramtex

We schatten misschien wel laag, als we
raglan of gewone mouw, vlot van model...
aannemen, dat we per jaar zeker 200
en met 'n coupe, die iets fleurigs en
dagen-met-regen hebben, 't Zullen er wel
prettigs geeft aan 'n regen-en-wind-dag!
meer zijn! Maar dat geeft niets, zoolang
Als U hem in den winkel passen gaat,
U 'n Oxford-regenjas kunt aantrekken,
zult U hem met tegenzin weer
wanneer het weer „bedenkelijk" is. Een
Beter compliment voor Oxford RAINTEX
Oxford van „Raintex" gabardine, met
kunt U niet wenschen!
*
Wenscht U bet allerbeste.
vraag dan OXFORD Select!

uittrekken!

-

..

————————^——___

J//

Oxford

fietsstalling.
brandstofbergplaats en bleek, voorz. v.
electr. licht en waterleiding,
afz. uitgang in zijstr., in
eigen gebruik bij den heer
J. BRUINSMA.
In het pand wordt sedert
jaren uitgeoefend een handel
in boeken, papier en aanverwante artikelen, sigaren, tabak en photomateriaal.
Oxford-kleeding is verkrijgbaar in onderstaande zaken:
Aanv en bet' 15 Mei 1940;
KAM,
Heerenveen H. v. d. MOLEN, Harlingen. W. 1. v. d. BERG, Lemmer. K. S. MUIZELAAR Warna
lasten sedert 1 Januari 1940 W. W. v.d
voor kooper.
B. H. STEEGENGA, Balk.
G. WüST, Heeg.
J. v SCHOOT, Steenwijk.
J. v. SCHOOT. Wolvega
Bezichtiging op verkoopda- P. MOLENAAR, Franeker.
K. W. TACONIS, Joure.
A. v.d. WERF & Co.,
P. FLAPPER. Workum
gen des middags.
J. SIJTSEMA, Gorredijk.
J. K. MUIZELAAR. Koudiim.
Steenwijk.
Geboden f3925.-.
Biljetten verkrijgbaar. j

zit U als „geknipt"/
.

W

C & A beschermt U
de dure Heerenkleeding!

t

Misschien heeft U op 't oogenblik eigenlijk twee
nieuwe Costuums noodig, of een Costuum en een
Regenjas. Maar Uw vijand: de dure Heerenkleeding
dwingt U ofwel van een Costuum, ofwel van de
Regenjas af te zien! Ga dan toen over op de
goede C & A kleeding en U kunt zich gemakkelijk
alles aanschaffen wat U noodig heeft! Het C &. A
Vormvast Costuum zal eenvoudig een openbaring
voor U zijn! Dank zij 't ongeëvenaarde en enormveerkrachtige binnenwerk (dat de bovenstof steeds
weer glad trekt en daardoor plooien en kreuken
voorkomt) behoudt het steeds zijn correcten vorm!

19.75

22.75

25.75

29.75

Een minder ruime beurs kan niet beter slagen
dan met onze moderne C &. A Costuums voor:
Heeren, die tot nu toe gewend waren 'n Costiium te dragen van f 60.- tot f 80.-, noodigen
wij hierbij uit een proef te nemen met ons

C &. A Vormvast-Verma Costuum

f 35.- f 40.- of f 45.Uw verder besluit, op grond van Uw ervaring
met dit Costuum, wachten wij heel gerust afl
voor:

sMÊÊÊÊÊMÊÊfr
mÊÊÊ*?/
éÊÊÊMk
|||I W^ÊmAmÊLmJ
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De oorlog in Noorwegen.
DUITSCHERS BEZETTEN
RÖROS EN VOSS.

GEALLIEERDEN HOUDEN
TEN NOORDEN VAN
DOMBAS STAND.

Uit die communiiqué's, die door de strijdende partijen in Noorwegen over het verloop
van den strijd worden uitgegeven, blijkt, dat
■"lieuwe Voorjaarssroffen
die Duitsche troepen op eenige punten vorderingen Mijven maken.
Het belangrijkste succes werd geboekt in
moderne coupe
AmmuV
het district Bergen, waar de verovering van
Voss, aan dien spoorweg door het Halingdal
Oslo, bevestigd wordt. Ook in het Oosnaar
kleermakerswerk Bji
tdijk dleel van dat dal en in het ten Zuiden
daarvan gelegen NumedaL moesten de NoColbert Cost.
ren voor de overmacht wijken.
naar Maat
Ten Noorden van Dombas houden de geal| W"v
lieerden stand bij Hjerkinin, aan den spoorvanaf
weg naar Storen. De Duitschers probeeren
laatstgenoemd spoorwegknooppunt langs
twee wegen te bereiken, namelijk van Tynset via Kvikne en van Röros uit. De Duitschers, die Röros bezet hebben, schijnen
slechts eenige K.M. verder getrokken te zijn
en zich ten Noorden er van te verschansen.
Zeer verwoed zijn, blijkens Nooreche berichten, die Duitsche luchtaanvallen weer geweest, niet alleen op de verbindingen van
De kantoren van het NIEUWSBLAD VAN de geallieerden, maar ook op de stad Aalesumd, 200 K.M. ten Noorden van Bergen, dat
FRIESLAND zijn geopend:
aan een hevig bombardement blootgesteld
geweest is.
B—l2V», 2—6 uur.
Uiit alle van de Zweedsch—Noorsche grens
's ZATERDAGS B—l uur.
ontvangen berichten blijkt, dat de stad Röros
weder door de Duitschers bezet is. De Duitschers hadden deze stad reeds bezet, doch
als gevolg van den tegenstand, vooral van
Engelsche de
Vragen
Noorsche vrijwilligers, hadden zij haar
moeten ontruimen.
Blijkens een bericht van „Dagene NyheIn Nederlandsche bladen. ter" ontving de Noorsche commandant van
een Duitech ultimaIn enkele Nederlandsche provinciale bla- Röros vóór de bezetting
medegedeeld,
dat de
waarin
werd
tum,
het
opgenomen
van
den is een advertentie
zonder genade de geheele stad
„Mimstery of Mormation of Great Britaiin", Duitschers
bombardeeren en verwoesten, indien
waarin propaganda gemaakt wordt voor het zouden
tijdens de bezetting één Duitsche soldaat
er
NeBritsche
convooien
dtoor
deelnemen aan
zou worden gedood. Hierna gaf Röros zich
derlandsche schepen.
zonder strijd over.
Rost
heer
In verband hiermede heeft de
In een Noorsch legerberichit wordt gezegd:
van Tonningen aan de ministers van Buiten- „On»e
troepen in het Nume- en het HalMngzij
of
gevraagd,
landsche Zaken en Justitie
zijn
dal
na gevechten teruggetrokken. In het
overwogen hebben, dat de strekking dezer Westelijke
deel van OosMfoorwegen, waar
onzijdigheidsstrijd
is met de
advertentie in
geen noemenswaardige
de
Duitsche
politiek der Nederlandsche regeering en dat vorderingen troepen duurt
de strijd voort.
maken,
nog
van den tot
deze advertentie, afgezien
vliegtuig
neergeschoten,
Een
Duitseh
is
ongehoorzaamheid aan de maatregelen der
hebben
nooddrie
Duitsche
toestellen
Nederlandsche regeering uitlokkenden in- landing gemaakt, terwijl het lot een
van verzijde
van
de
van
een
een,
inmenging
houd,
Britsche regeeringsinstantie in de onzijdig- scheidene andere niet vaststaat.
heMspolitiek der Nederlandsche regeering
Namsos geheel verwoest.
oplevert.
Een speciale correspondent van Havas bij
Kunnen de ministers fededeefen, welke
Brifeehe ambtenaren of agenten hier te lan- het hoofdkwartier van het geallieerde leger
de voor het aanbieden dezer adivertentiie meldt:
Er heerscht op het oogenblik een koortsverantwoordeLijlk zijn?, zoo wordt voorts ge
achtige
bedrijvigheid bij 't front van Drontvraagd.
Kunnen de ministers mededeelen, of etap- heim en rondom Namsos. De oorlogsmachine
pen ter zake hij de Britsche regeering zijn der geallieerden is thans in beweging. Langs
ondernomen en of tegen den verantwoorde- de wegen is het een gaan en komen van
lijken Britsdhen ambtenaar een strafvervol- honderden Alpenjagers, mariniers en artilleristen. Elk vervult zijn taak, ondanks dé
ging aal worden ingesteld?
Tenslotte wordt gevraagd, of tegen de ver- bombardementen der Duitsche luchtmacht,
antwoordelijke uitgevers van de bladen, die poogt de spoorlijn naar Namsos te verwaarin de advertentie is opgenomen, een nielen. Het moreel der Fransche troepen is
uitstekend.
Strafvervolging is of zal worden ingesteld.
In het hoofdkwartier legde een generaal
Kamerlid
aan
den
heizeMde
Voorts heeft
den
nadruk op de snelheid, waarmee de
minister van Justitie gevraagd, of het hem Fransche
soldaten zich hebben aangepast
Engelsche
„Sunday
bekend is, dat in de
omstandigheden
van het Noorsche
aan
de
Oronicle" van 14 April j.l. een bericht voorden militairen toeSprekende
klimaat.
over
corresponkomt vam den Aimsterdamschen
hij
optimistisch
zich
en gaf hij
stand
toomde
20.000
van
dalt
dat
in
Nederland
blad,
dent
huidige
phase
slechts
een
te
dat
de
verstaan,
beschikNationaal-Socialisten,
Nederlandsche
groote geinleiding
nog
en
dat
men
mivormt
voorraden
geheime
groote
kende over
moet verwachten voordat de
trailleurs, geweren, revolvers en groote beurtenissen
campagne
ten
einde zal zijn. „Men zal dan
een
gereedstaan
om
hoeveelheden munitie,
ook
geduld als hardnekkigheid
evenveel
staatsgreep te ondernemen, teneinde Nedermoeten
zoo zeide de generaal.
hebben",
land onder de macht van een bevrienden
In
geen huis meer
Namsos
staat
buurstaat te brengen.
zoo
hevig
stadje
is
het
uit de lucht bestookt.
dien
Kam de minister mededeelén of tegen
De geheele plaats is één puinhoop. Overal
oorrespondent een strafvervolging zal wor- liggen
vernielde auto's tusschen de puineu.
den ingesteld, alsmede of hij eventueel na De
der stad' zijn teruggekeerd en
bewoners
uithet ondergaan van een straf zal worden
nauwelijks de sporen van hun vroekunnen
gewezen?

ArA\ &^k
m.

HEPKEMA'S COURANT

Hl
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gere woningen terugvinden. Van die groote
kerk staan alleen nog de vier muren overeind.
In het Engelsche hoofdkwartier heerscht
optimisme, het moreel der Engelsche troepen is evengoed als dat der Fransche.
Duitsche aanvallen op Britsche
schepen.

Het Duitsche opperbevel deelt omtrent de
luchtaanvallen op Britsche schepen het volgende mede: „Voor Narvik is een Britsche
kruiser door een bom van het zwaarste kaliber midscheeps getroffen. Voor Aindalsnes
is een Britsche kruiser door verscheiden
bommen van verschillend kaliber getroffen
en buiten gevecht gesteld. In de Moldefjord
zijn drie Britsche tran6portschepen met een
totale tonnage van 12.000 ton tot zinken gebracht, vier andere, met een totale tonnage
van 23.000 ton, zijn zwaar beschadigd. Boven
de Noordzee ie een Britsch Vliegtuig neergeschoten, twee vijandelijke vliegtuigen zijn op
den grond vernield. Eén Duitsch vliegtuig
wordt vermist".
Het Duitsche Nieuwsbureau meldt nog,
dat een Britsch transportschip zoo ernstig
getroffen werd, dat het in brand vloog, op
het strand gezet moest worden en door de
opvarenden verlaten werd.
De ligging der Briitsebe schepen was gistermorgen door vliegers vastgesteld, die
daarop draadloos de bommenwerpers op de
hoogte stelden.

Gemengd Nieuws.

fflaatkleermakers sinds 1895 il

over een
advertentie.

Het veenbedrijf.
Ligt nu vrijwel stil.

De veenarbeiders te Eerste en Tweede
Ex'loërmond heWben zich Vrijdag bij de arbeiders 'te Emimercompaseuum, Weerdinge
en Roswinkel aangesloten en helbb'en den
arbeid neergelegd. Met uitzondering van de
rayons Bartgeroompaeouum, Bargeroosteirveen, Schooneheak en de Krimsche Venen
ligt itlhains in het veenbedrijf in Drente en
Overijssel overall het werk stil. Ook te Exloërmond werken de leden, van de Ohr. en
R.K. Laradarbeiideirsbonden veelal niet.
Slechte enkele arbeiders zijn nog aan 't werk.

Vermiste dienstbode terecht.
De vermiste dienstbode Ohr. D. uit Oegstgeest is aangetroffen bij de familie D. te
Heemstede. Het meisje, dat zeer zenuwachtig is, was per rijwiel naar Katwijk en
Noordiwijik gereden en 's avonds zwervende
bij D. aangekomen.
Deze gaf haar ondierdak en stelde, toen
'hij de berichten over haar verdwijning las,
de politie hiervan in kennis.

De Midsland ernstig
beschadigd.
Het Nederlandsche s.s. „Midsland", groot
1089 bruto ton, toebehoorende aan de
Scheepvaart en Steenkolen Maatschappij te
Rotterdam, is Vrijdagnacht nabij Dungeness
in aanvaring geweest met het Panemeesche
s.s. „Bobby". Als gevolg hiervan is laatstgenoemd schip na circa anderhalf uur gezonken. Alle opvarenden, 28 in getal, konden
door de „Midsland" worden gered. Het
Nederlandsche schip had zelf als gevolg van
de aanvaring ernstige schade beloopen, doch
kon de reis voortzetten naar de Düins.

Het behouen Huys.
Cultuur-liistorisch museum
op Terschelling.
Het comité van actie van het cultuur-historieeh museum Het Behouen Huys op Terschelling, heeft een oproep gericht tot de
eilandgenooten en de vrienden van Terschelling om door inzendingen het museum te
verrijken.
Het coimiité somt in den oproep op, wat
het museum nog graag zou bezitten, b.v.,
allerlei artikelen van huisraad, Meeding,
voorwerpen die gebruikt werden in ambacht
en bedrijf, gereedschap, gezelschapsspelen,
b.v. ganzenepel, kinderprenten met versjes
enz. Van de spelen worden genoemd: pyfcslé,
kresslé, Terschellinger schaatsen, hoepen,
bikkels,

De Nederlandsche
Tramweg Maatschappij
in het Diamant
III.

Wie aan den weg timmert...
aan critiek heeft het de N.T.M,
ook in den aanvang, niet ontbroken.
Een critiek, welke ten deele niet ongemotiveerd was, maar waaraan toch
ook de overweging niet vreemd was,
dal een stoomtram naar zijn aard niet
op de gewone verkeerswegen thuis behoorde en dus bij voorbaat eenig scep-

Neen,

ticisme wettigde.
De tram veroverde langzamerhand
terrein, tot groote vreugde van hen, die
het mechanische verkeer een groote

toekomst hadden toegedacht, tot bezorgdheid van degenen, die te dien aanzien
het noodige voorbehoud maakten.
Hoe gaat het dan? Was het niet Vader
Cats, die schreef: Die timmert aan den
weg, heeft allemans gezeg
O, zeker, het plan van de Nederlandsche Tramweg Maatschappij, om de provincie te doen deelen in den aanleg van
het nieuwste vervoermiddel was met
Maar

toen Friesland kennismaakte met de
praktijk, toen kwam

de twijfel. Toen

kwam ook de critiek los.

- HEERENVEEN. - Oplage 30.000 Ex.

Verschijnt Maandags-, Woensdags- en Vrijdagsavondl
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Zes jaar gevangenisstraf geëischt
met aftrek van voorarrest.
Wederom heeft het Gerechtshof te Amsterdam een geheele zitting besteed aan de
strafzaak tegen den arbeider H. R. üit
Waddinxveen, die er van wordt verdacht,
terwijl hij aan het stroopen was, opzettelijk
op den veldwachter C. van den Hoef te
hebben geschoten, waardoor diens rechter
bovenarm deels werd verbrijzeld.
De rechtbank te Rotterdam had den verdachte wegens poging tot doodslag tot acht
jaar gevangenisstraf veroordeeld en het Hof
te Den Haag verhoogde de straf tot tien
jaar. De Hooge Raad casseerde het arrest
en verwees de zaak echter naar het Gerechtshof te Amsterdam, welk college onder
presidium van mr. Joh. M. Jolles, een ze-er
uitvoerig onderzoek instelde.
De verdachte stelt zich op het standpunt,
dat hier slechts van een ongeluk kan worden gesproken. Een reflexbeweging, een
gevolg van schrik, toen verdachte zich snel
omdraaide op het oogenblik, dat hij door
veldwachter Van den Hoef werd betrapt
en aangeroepen.
Na een uitvoerig getuigenverhoor nam de
procureur-generaal, mr. Van Dullemen, 't
woord.
In vele opzichten, aldus spr., heeft ver
dachte gedraaid en gelogen in deze zaak.
„Na het schot was ik verbouwereerd" heeft
hij vroeger verklaard, maar die verbouwereerdheid heeft toch maar heel erg kort geduurd, want direct daarop zorgde hij er
voor, dat het geweer in een sloot verdween.
Zijn verbouwereerdheid had' blijkbaar voor
rustig overleg plaats gemaakt.
Komende tot de feiten vestigde spr. er
in de éérste plaats de aandacht op, dat er
een moment geweest is, dat het volle licht
uit de lichtbak op den veldwachter viel.
Over de plaats waarop de drie mannen
de twee stroopers en de veldwachter
ten opzichte van elkaar stonden, loopen
lezingen en meeningen uiteen, doch dit doet
minder ter zake. Met stelligheid immers
verklaart de veldwachter, dat verdachte 't
geweer aan de schouder bracht, op hem
mikte en vuurde. H. (de drager van de
lichtbak) verklaart, dat het licht uit de
lichtbak op den veldwachter scheen en dat
toen het schot viel. „Ter noogte van het
hoofd"., aldus H. weer, „zag ik de vuurstraal". Bij een reflexbeweging zou het
de hagel zou in
schot zijn afgegaan en
de grond terecht zijn gekomen. Verd. immers liep met de loop naar beneden
gericht. Maar waar kwam in werkelijkheid
het schot terecht: in de rechterbovenarm
van den veldwachter. Het geweer is dus
opgeheven geweest en gericht. En waarom
is het schot niet doodelijk geweest? Omdat
de spreiding van oe hagel nog niet,, was
voltooid door de geringe afstand waarop
werd gevuurd. De veldwachter heeft in
levensgevaar verkeerd, hij verloor zeer veel
bloed en verkeerde in chocktoestand.
De advocaat-generaal vroeg ten slotte
vernietiging van bet vonnis der Rotterdamsche rechtbank en opnieuw rechtdoende
veroordeeling van den verdachte wegens
poging tot doodslag tot een gevangenisstraf
voor de tijd van zes jaar met aftrek der
preventieve hechtenis (sinds 6 October
1938), met bevel tot L vernietiging van het
geweer.
De verdediger, mr. B. F. J. Simon, maakte terstond na het requisitoir een aanvang
me* zijn pleidooi.
In een uitvoerige pleitnota, die hij vooraf
aan het Hof had overhandigd, kwam pleiter tot de conclusie, dat het noodlottige
schot aan een ongeluk is te wijten, als gevolg van een reflexbeweging, zoodat zijn
cliënt moet worden vrijgesproken. Tevens
vroeg hij onmiddellijk ontslag uit de preventieve hechtenis.

Jaar)

van een geheel net van stoomtramwegen
in Nederland.
Het bericht werd als volgt gecommentarieerd: „Voorzeker geen ongewenschte
zaak, vooral uit het oogpunt van veiligheid voor het vervoer met dit nieuwe
verkeersmiddel, waarvan de aanleg geheel aan de ondernemingen wordt overgelaten, terwijl toch hier en daar de uitkomsten bewijzen, dat controle aan de
een of andere autoriteit zeer noodig en
nuttig ware geweest."
Hier kwam de critiek reeds om den
hoek gluren en het duurde dan ook niet
lang, of in het Nieuw-Advertentieblad
verscheen een artikel, waarin op het
beleid van de tramdirectie critiek werd
geoefend. De aanleiding was het feit,

—

Maar de geschiedenis van de lijn
Joure—Heerenveen deed de maat overloopen. De schrijver betoogt, dat de
directie van de N.T.M, wel heel vlot is
met haar beloften, maar dat zij daarna
„met zooveel dits en dats op kwestieuse
punten" terugkomt, dat de tegenpartij
aan handen en voeten gebonden is, vóór
zij 't weet. Dat ondervond de gemeente
Haskerland.
De machines, zoo heet het in het
bewuste artikel, zouden geen rook
of vuur of stoom laten zien op den
weg in het belang der veiligheid.
De Raad informeerde en kreeg ook
van elders geruststellende verklaringen. Geen rook, geen vuur, geen
stoom!!! En kom nu eens, de machine doet niet onder voor de locomotief op den spoorweg. Ongaarne
zouden we den stoom als drijfkracht

In dit verband trekt de aandacht een
adres van den burgemeester van Hemelumer Oldephaert aan Z. M. den Koning,
waarbij werd verzocht, een wet in het
leven te willen roepen voor den aanleg zakten.

zqchte

Virqinia sigaret-20 voor 259

De miniser-president over den
staat van beleg.
In een der bladen stond dezer dagen het
volgende te lezen:
„Toen de opperbevelhebber met de eisen
kwam, dat de staat van beleg in ons land
moest worden ingevoerd, had de regeering.
daar zij geen tweede crisis in het opperbevel kon wenschen, moeten aftreden, ten
einde plaats te maken voor een kabinet, dat
wèl de waarborgen bood, door onze militaire overheid verlangd."
Wij hebben naar aanleiding hiervan aan
den minister-president gevraagd, of er iets
waars was in de voorstelling, dat de staat
van beleg op eisch van den opperbevelhebber was ingevoerd.
De minister-president heeft hierop
geantwoord, dat deze voorstelling op de
meest volstrekte fantasie berust. Tot de
afkondiging van de staat van beleg, zei
de minister, is op spontaan voorstel van
den president door de leden van het
kabinet eenstemmig besloter>. Verschillende overwegingen hebben het kabinet
daarbij geleid. Wanneer voor de afkondiging achteraf nog eenige rechtvaardiging noodig was, dan zou deze wel gegeven worden door het feit, dat in deze
tijd een Nederlandsch dagblad door de>
gelijk malicieus geschrijf de positie van
de Nederlandsche regeering poogt te
ondermijnen.

”

.

hier missen, doch 't is al weder een
bewijs te meer, dat men zich om
voorwaarden weinig bekommert.
Nu we een kleine zestig jaar verder
zijn, kunnen we ons er een levendige
voorstelling van maken, hoe zich dit
alles heeft afgespeeld. De raad van Haskerland had bedenkingen legen vuur en
stoom op den weg en het was te begrijpen, dat deskundigen vriendelijk en
tegemoetkomend betoogden: Weest U
neen, daar zult U geen
maar gerust
hinder van hebben.
En toen er bij die machine toch vuur
en stoom was, voelde men zich bedrogen

—

als op de kermis.

Maar daarnaast week men bij den
aanleg van de voorgeschreven richting
af en de redactie van het Nieuw Advertentieblad constateerde overtreding en
schending van meer dan één concessie-

Autobotsing te Jutrijp.

SNEEK, 29 April. Gistermorgen ongeveer
11 uur kwam de heer N., van Woudsend, in
een huurauto van de fa. W. aldaar, van
Sneek, waar hij met zijn familie een bezoek
in het ziekenhuis had gebracht Voor hen
reed de heer P. uit Hommerts, die eenige
kerkgangers uit de kerk zou halen. Voor
den ingang van de Ned. Herv. kerk te Juk
rijp zwenkte P. naar rechts af, alsof hij het
kerkplein zou oprijden. Zijn bedoeling waa
echter te zwaaien. De heer N., die meende,
dat zijn weghelft vrij bleef, reed door. Doch
juist op het moment, dat de beide wagens
bij elkaar waren, reed P. achteruit en toen
volgde een botsing. De wagen van den heer
N. werd ernstig beschadigd. Van de vier inzittenden werden twee licht gewond.
KAMER VAN KOOPHANDEL.
LEEUWARDEN. Openbare vergadering van
de Kamer van Koophandel alhier op Vrijdag
3 Mei, om vijftien uur, ter secretarie der
Kamer, Willemskade 2.
In behandeling komt o.m. een voorstel
van het bureau om naar aanleiding van het
van den Minister van Economische Zaken
ontvangen antwoord nogmaals een schrijven tot dezen bewindsman te richten, in-*
zake de voorgenomen wettelijke regeling
van de markt- en straathandel.
Auke v.d. Meulen overleden.

SNEEK, 28 April. Heden overleed op 82-jarigen leeftijd in „Nieuiw Frittemahoif" alhier, de heer Auke van der Meulen.
De overledene was werkzaam als onderwijzer te Enkhuffien en Akkrum en kwam
daarna aan de voormalige
(tusschensdhool) te Sneek. Vandaar ging hij
als onderwijzer naar 'e-Gravenhage, en werd
vervolgens benoemd tot hoofd eener openb.
lagere school te Amsterdam.
Hij aam in het vereenigingsleven op onderwijsgebied een vooraanstaande plaats in.
De begrafenis vindt plaats op Woensdag f
Mei a.s., 's nam. 2 uur, op de Algemeene Begraafplaats alhier.
EMMABLOEM-COLLEOTE.
OUDWOUDE. De opbrengst van de bovengenoemde collecte ten bate van Het
Groene Kruis afd. Oudwoude—Westergeest
is als volgt: Oudwoude f
(f
Wijgeest f9.41K (f8.55), Wouddijk f4.35#
(f4.20), Westergeest fB.Ol (f8.75), Triemeö
f6.50 ,f 7.70). Totaal f35.04K (f 39.28}*),
Tusschen haakjes de bedragen van 't vorige
jaar.

BUITENPOST. De Emmabloem-collecte
heeft alhier f53.40 opgebracht.

—

—

—

woord, herinnere zich hoe de loco-

motief zonder voorafgaande kennisgeving aan het Bestuur van Haskerland langs den weg stoomde, hoe
zij tegenover de gemeente
den heeft gehandeld en nog ageert.
Dit is zeker, dat men daar beloften
en toezeggingen moede is en men
tegenover de maatschappij, die deze
gemeente of de polder zoo zeer noodig heeft voor hare lijn op Gorredijk, eene besliste en onwrikbare

houding zal

aannemen.

Waar blijft het prestige van de
der wet en waar het
vertrouwen in eene onderneming
die zich zoo weinig bekommert om
het publieke belang.
Het voorbeeld van Haskerland is
een waarschuwing voor
Schoterland en Opsterland.
jitvoerders

De stoom heeft het op den duur toch gewonnen en alle bedenkingen, welke men
er tegenin bracht, waren niet bij machte om de ontwikkeling van dit mechanische
verkeer tegen te houden.

LEMMER. Volgens de berekeningen van
de Rijksinspectie voor visscherij bedroegen
hoeveelheid en opbrengst der in Maart 1940
uit het IJselmeer aangevoerde viecih 368.292
((v. j. 25.035) kg. en f99.399 (v. j. f 5723),
waaronder 315.566 (v. j. 7626) kg snoekbaars
ter waarde van f93.801 (v. j. f 2984). Een
flinke stijging dus!
In de eerste helft der maand kon de visscherij slechts uitsluitend in het Noordwestelijk gedeelte van het IJselmeer worden uitgeoefend; het overige gedeelte was nog bedekt met ijs. In het tweede gedeelte der
maand gingen vele vischdagen voor de
eleepnetvisschers door ruw weer verloren.
De enoekbaarsvisscherij werd door ongeveer 110 visschers met staande netten en door
ongeveer 170 spannen vaartuigen met sleepneten uitgeoefend. Hoewel de vangsten ongelijk waren, konden over het algemeen toch
mooie hoeveelheden snoekbaars gevangen
worden. Met de sleepnetten weirden de beste
vangsten verkregen in het Zuidwestelijke gedeelte van bet IJselmeer, in de nabijheid van
Lemmer en benoorden Enkhuizeu; met de
staande netten in het Hoorasche Hop, nabij
Lennmer en in den toekomstigen Noordoostpolder. De gevangen snoekbaars was over 't
algemeen mooi van stuk. Baars en brasem
werden weinig gevangen. In de naibijheid van
Lemmer ving men enkele dagen met staand©
netten veel voorn, terwijl karper steeds meer
met de sleepnetten werd meegevamgen.

Maar de lijn naar Gorredijk kwam er
bepaling: de leuze der directie: „als 't
toch.
Nadat op 26 Maart de lijn Joure—
er eenmaal ligt, krijg 't er dan maar
Heerenveen
voor het verkeer was openbij
eigenmachde
eens vandaan", heeft
gesteld,
op 1 Juli van datzelfde
volgde
voortige handelingen zeker telkens
jaar
lijn
Gorredijk. Vier keer
de
naar
gezeten
per dag heen en terug en Dinsdags een
extra tram. De rit van Heerenveen naar
Gemeente en particulieren moesGorredijk duurde een uur, in 16 minuhebhen.
mee
er
maar
vrede
ten
ten stoomde men van Heerenveen naar
Ook die bewoners te Oudehaske, in
de Veensluis
hun bedrijf belemmerd, omdat hunEn hoe de tram ondanks alle tegenzijn
verne woningen tot kelders
kanting,
ondanks de verbolgenheid
laagd, wijl de brug niet minder dan
tegen
den
kwajongen, die zoo luchj
hoog
gemeter
te
was
pl.m. een
tig
over
raadgevingen en vooralle
te
Oudehaske
steld. De blindeman
schriften van meer-bezadigden heenkon 't lang vooruit reeds voelen,
op het traject tusschen
dartelde
maar de technici der maatschappij
Joure—Gorredijk
het pleit glansrijk
kwam 't niet in den zin.
won, toonden de uitkomsten van het
eerste jaar 1882. Er werden alleen op
En even later vervolgt de schrijver:
dat traject 108.071 reizigers vervoerd en
nog
te zwak vindt
tusschen Sneek en Harlingen
Wie het bewijs
„ook al
dreigde, naar men zegt, de rails in den
dat de directie der N.T.M, het met
weg naar Bolsward te eclipseeren"
voorwaarden, bepalingen en vermaakten 105.840 reizigers gebruik van
plichtingen doorgaans luchtig opneemt, zich gemakkelijk heenzet het nieuwe vervoermiddel.

over het geschreven en gesproken

DE EERSTE STOOMTRAM.

IJsselmeervisscherij in Maart.

Partijraad S.D.A.P.

„Volk en Vaderlandbesilang
genomen.

Berichten uit Stad en Dorp.

Het A.N.P. meldt:

Een inleiding van den heer
Drees.
In de te Utrecht gehouden vergadering van
den partijraad der S.D.A.P. heeft de heer W.
Drees een inleiding gehouden over de buitenlandsche en de binnenlandöehe politiek
der Nederlamdsöbe regeering.
Spr. zeide 0.m.:
De positie van Nederland ie gelijk te stellen met die van Denemarken en Noorwegen.
De overweldiging van het eerste en de overrompeling van het tweede land, hebben in
de andere neutrale landen geen stemming
van moedeloosheid teweeg gebracht. Duidelijk heersöht de opvatting, dat het nu eerst
recht geboden is, om bij schending van onze
neutraliteit het uiterst verzet te bieden. Niemand behoeft hieraan te twijfelen. Wlij willen
ons volk niet in de rampspoed van een oorlog storten. Aan den anderen kant moet de
regeering zich gedragen weten door den onverzettelijken wil van het geheele volk om
den eventueel opgedrongen verdedigingsstrijd met alle kracht te veeren.
Sommigen vreezen voor het binnenlandsch
verraad van de „Quislings" en de „Kuusinens". Inderdaad, zeide spr., moeten wij op
onze hoede zijn, gezien, hetgeen er reeds aan
het licht is gekomen. Een hoogere maximumstraf voor epionnage is zeker geweneebt.
Hoofdzaak ie echter, dat het verraai bijtijds ontdekt wordt
Oprechte waardeering koestert spr. voor
het werk van de beide eoc. dem. ministers
Albairda en van den Tempel, en ook voor
het werk van de regeering in het algemeen.
Een zwak punt in het regeeringsbileid is
de gang van zaken bij de luchtbeecherming.
De perspectieven inzake de wicningvoorziening stemden spr. tot tevredenheid.
De kosten van het Ie vensonde rhoud zijn
met 8 procent gestegen. Al kan men niet
iedere stijging conipensaeren, toch hebben
de awaarst getroffenen recht op verhooging
van inkomsten.
Met iinstemiming heeft spr. gezien, dat de
regeering maatregelen tegen stijging van
pachtprijzen heeft genomen; Minder ingenomen is hij met de speciale heffingen op suiker en koffie, daar deze de minst koopNadat de procureur-generaal te 's-Graven- krachtigen het zwaarst treffen.
hage Zaterdagmiddag op grond van de persverordening in zijn geheele arrondissement
Kolendampvergiftiging.
het weekblad „Volk en Vaderland" in beslag
Te Haarlem is de 67-jarige neer J. T. door
heeft laten nemen, heeft de Leidsohe politie
kolendampvergiftiging
om het leven gekoop last van de Justitie Zaterdagmiddag ook
bij
zijn
was
zieke schoondochter
Hij
Leimen.
drukkerij
te
een bezoek gebracht aan de
morgens niet
den, waar het „Nationale Dagblad" en „Volk gaan overwaChten. Toen 's
men
een
onderzoek
opengedaan,
stelde
werd
gedrukt.
en Vaderland" worden
Tachtig exemplaren van „Volk en Vader- in en kwam tot de ontdekking dat de man,
beland" van 26 April werden in beslag geno- vrouw en een kindje van tien maanden
kind
kwaDe
vrouw
en
het
wusteloos
waren.
men alsmede een stuk zetsel.
Huisaoekingien werden verder verricht bij men spoedig weer bij. maar met den heer
een aantal colporteurs en in een kringbuis, T. was dit niet het geval.
Van een kachel in de huiskamer was de
waar eveneens eenige exemplaren van
pijp
nagenoeg afgesloten.
genomen.
„Volk en Vaderland" in beslag zijn

dat het aantal ontsporingen zeer groot
was. Het begon met de lijn Sneek—
Bolsward, waarvan men zeide, dat de

vastheid van den weg zou blijken onvoldoende te zijn.
Merkwaardig is deze opmerking:
„Vreemd genoeg zond men de grondsoorten van genoemde lijn naar het
proefstation te Wageningen, alsof niet
hier van honderden een beslissend en
zaakkundig advies omtrent de specie
kon worden verkregen
"
De dienst op Bolsward moest eenige
malen gestaakt worden en zelfs was er
sprake van, dat de rails in den door de
zware regens doorweekten grond weg-

de

—
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kletdborden, swaltstetten (pyliken), molentjes,
maeiekraneen; ook een flapbukse en tsjilmen, bitings.
Het volk van dit eiland verheugde zich
eertijds in een buitengewonen rijkdom aan
spelen; voor West-Tersohelling wachten die
nog op een beschrijving.
Tenelote zou het museum gaarne ontvangen: boeken of geschreven stukken, portretalles betrekten, teekeningen of prenten
king hebbend op eiland en de eigen volksgescbeidenie
en voorwerpen, die door aeevaardiers van verre tochten mee naar het
eiland werden gebracht.

/60\

"°3£*& üoee^es"

Het stroopersdrama te
Waddinxveen.

knikkers, stuiters, draken, steken,

—

voldoening en vreugde begroet.

(67e jaargang)

NIEUWSBLAD VAN FRIESLAND

H. L. STRAAT
Chirurg

- No. 52.

—

En nu gaan we ineens zestig jaar verder. Want weer gaat het over het traject Joure—Gorredijk, weer spreekt
men over het traject Sneek—Harlingen.

De reorganisatie van de N.T.M, is een

aangelegenheid, die niet slechts het
trambedrijf aangaat. Want in de zestig
jaren is dit bedrijf een stuk van Friesland geworden. Kunnen wij dat missen'?
Zou het belang van Friesland gediend
zijn, wanneer deze lijnen werden opge-

rold?
Zestig jaar geleden klonk bet: die
tramdirectie moet niet denken, dat wij
alles zoo maar slikken, we laten niet
over ons heen ioopen....
En nu in 1940 wordt van alle zijden
het belang bepleit van het behoud der
hoofdaders van het N.T.M.-net. De taak
is nog niet vervuld, ook al zal voor een
doeltreffende behartiging daarvan een
reorganisatie noodig zijn.
Daarvoor geldt ook vandaag:
Wie aan den weg timmert..

—

Maak een einde aan die lange, bange
nachten van Rheumatische pijnen.

—

Studieprijsvraag Friesche
Bouwkring.

Neem Vange
tot leniging van Uw klachten
tot het stillen van Uw pijn.
Vange
De eerste prijswinnaar.
is een dubbel krachtige samenstelling, die
Uw kwaal aanvalt van twee kanten tegelijk. LEEUWARDEN. Dezer dagen publiceerden
Vange Salts bevat alkali, dat dé zuren wij de uitslag van de studie-prijsvraag 1939in Uw gestel onschadelijk maakt, maar ook -1940 van de Fr. Bouwkring. De opgave was
de heilzame minerale zouten, die de opeen- „Een woonhuis voor een arts in een welhoping van het pijnverwekkend urinezuur varend dorp". Veertien inzendingen waren
tegengaan.
uitzondering
Zoodoende worden de oor- binnengekomen, die zonder
zaken van Uw pijnen bestreden van twee met groote zorg en toewijding bleken te ziju
kanten tegelijk. En dat verklaart dan ook, samengesteld. De eerste prijs werd door de
waarom Vange Salts baat brengt in gevallen jury, bestaande uit de architecten A. Baart.
"waar minder krachtige middelen faalden.
P. de Vries en ir. J. J. M. Vegter, toegekend
Vange wordt uitsluitend verkocht bij aan het ontwerp „Kuch", ingezonden door
apothekers en drogisten. Prijs 85 ets., vol- Serg. R. de Vries, Veldleger. Over deze indoen ;e voor een flinke kuur.
zending wordt in het juryrapport het volgende gezegd:
„De situeering op het terrein is verrassend en aantrekkelijk, en blijkt bij uitwer-

—

—

—

—

—

—

SALTS
V\NGE
Uw
Vangt
pijn

king vele mogelijkheden te bieden. De indeeling van de tuin is groot gezien, en geeft
een geestige oplossing voor het terras gelegd onder één der bestaande zware hoornen. De ligging van de moestuin met vruchtboomen sluit geheel aan op de geleding der
bouwmassa. Jammer is het dat de inzender
niet geslaagd is de drie toegangswegen tot
één geheel samen te vatten: één toegangshek b.v. met kleine voorhof zou een aanzienlijk betere oplossing geven.
De hoofdvorm der bouwblokken is mooi
van verhouding, sober in opzet, al blijkt
er in de detailleer.ng minder zekerheid bij
den ontwerper te bestaan dan de opzet dost
vermoeden; de indeeling en hoofdvorm der
ramen doet op verschillende plaatsen gewild en modieus aan. Het gevaar van
schrielheid in dit opzicht is bij eventueele
verwezenlijking van dit plan, niet denkbeeldig. De ligging van de flauw gebogen er.

ker vlak bij de hoek geeft van de weg gezien geen mooi beeld.
De plattegrond is uiterst beknopt en handig
al is de afstand van de woon- en praktijkingang wat groot. De scheiding der
woon- en praktijkruimte is eenvoudig en
duidelijk. De woonkamer is zeer smal en
lang
maar de meubileering rechtvaardigt
dit volkomen. Het niveauverschil bij de
praktijkafdeeling is. hoewel in dagelijksch
gebruik practische bezwaren meebrengend,
aanvaardbaar in de geheele opzet. Ook als
de trede, die inzender vergat aan te geven,
als aanwezig wordt gedacht!
Voor het overige heeft de jury slechts lof
voor de goede opzet, de zakelijke volkomen
beheerschte doorwerking der plannen en de
bijzonder vlotte kundige en boeiende wijze
waarop het geheel is voorgedragen."
Wij reproduceeren hierboven de perspectieftöekening; deze geeft een goede indruk
van het geheele ontwerp.

—
—

ordening heeft zeker niet de bedoeling: onze geheele pers te muilkorven, maar aangezien de Staat van Beleg het innigste
ver-band houdt met den wil der Regeering 's lands neutraliteit aJbsoluut ongerept te handhaven, daar moet de instelling, welker taak het is de openbare meening te weerspiegelen, en voor bet openbaar belang waar noodig op te komen,
zioh meer dan de gewone burger rekenschap geven van de draagwijdte van den

Lakenman
noteer deze
adreswijziging
Het „Cebuco", het
bureau van de Nederlandsche Dagbladpers,
waar U te allen tijde
kosteloos en zonder

nieuwen toestand Gedurende acht maanden oorlog heeft onze pers zioh vrijwillig méér zelfs dan haar gewone matiging
opgelegd, onder anderen omdat zij weet
dat haar lezers dit eischen. Maar zoowel
de lezer als zij zelf blijven eigen meeningen houden, ook omtrent den oorlog,
de oorlogvoerenden, de oorlogsdoeleinden,
de oorlogsgevaren, en de ooi-logsincidenten; en de pers staat thans voor de zeer
moeilijke taak uit te maken, hoever zij

eenige

mag of moet gaan in haar besprekingen
met deze dingen. Zonder aan den eenen
kant haar plichten jegens het publiek te
verzaken, moet zij er aan den anderen
kant voor zorgen niet de gramschap der
nieuwe bevoegden te wekken door hetgeen
als een om-neutrale houding kan worden

GEMENGD NIEUWS.
Tegen opdrijven van pachtprijzen.
Prijs van 1 Sept. '39 als criterium.
Bij de Tweede Kamer is een ontwerp van
een „Paohtprijsopdrijvingswet 1940" ingediend, dat voornamelijk het opdrijven van
pachtprijzen in de tegenwoordige buitengewone omstandigheden wil tegengaan.
In de memorie van toelichting wordt er op
gewezen, dat im 1914 de Nederlandsche
landbouw zich in opwaartsche richting bewoog en de pacht binnen het spoor bleef.
Thans bevindt onze landbouw zich in een
crisistoestand en de pachtprijzen hebben
reeds zonder den invloed van den oorlog de
grens van het toelaatbare bereikt, zoo niet
overschreden. En dat, hoewel het landbouwbedrijf slechts met moeite en dan nog dank
zij den steun van overheidsmaatregelen het
hoofd boven water heeft weten te houden.
De ontworpen regeling heeft de strekking,
een plafond aan te brengen, waarboven de
pachtprijzen niet zullen mogen stijgen. Zij
gaat daarbij uit van dein pachtprijs, welke
op 1 Sept. 1939 voor het gepachte gold of
krachtens beslissing van pachtkamer of
pachtbureau op dat tijdstip geacht moet worden te hebben gegolden. Dit criterium heeft
Rauschnings
het voordeel, dat de pachtkamers en pachteigen
bureaux met een vasten maatstaf kunnen
werken. Zulks mag echter niet leiden tot
verstarring van den pachtprijs, indien de
Uitgever Leopold gedagvaard.
omstandigheden zoo worden, dat een verhooging boven het peil van 1 Sept. 1939 redelijk
De heer R. I. Leopold, directeur van
is te achten. Daarom is bepaald, dat de mi- H. P. Leopold's uitgevers
Maatschapnister van Economische Zaken, het bestuur
van den Nederlandschen Pachtraad gehoord, pij is door den Officier van Justitie te
bevoegd zal zijn te bepalen, dat bij de toe- 's Gravenhage gedagvaard, om op 14
passing van de wet de pachtprijs van 1 Sept. Mei a.s. voor de Haagsche Rechtbank
1939 met een door hem vast te stellen per- te verschijnen, terzake:
„Dat hij te
centage wordt vermeerderd.
's Gravenhage en elders in Nederland
Een en ander kan niet worden bereikt heeft verspreid een aantal geschriften,
door een verdere doorwerking van de Pacht- met de titel: „Hitlers eigen woorden",
wet, welke meer sociaal dan economisch ge„Politieke gesprekken met Hitler over
richt is.
Het verschil in doelstelling en als gevolg zijn werkelijke bedoelingen", waarin opdaarvan in criterium tusschen de Pachtwet zettelijk beleedigend, althans beleedien het onderhavige wetsontwerp brengt gend voor het hoofd van de bevriende
mede, dat ten aanzien van paehtcontracten, staat, het Duitsche Rijk, Adolf Hitler,
welke het door dit ontwerp voorgeschreven het navolgende voorkwam. Hierna volprijspeil overschrijden, anders behoort te gen
dan in de dagvaarding enkele ciworden gehandeld dan de Pachtwet voortaten
uit genoemd boek.
schrijft ten aanzien van pachtovereenkomHet gaat hier om de Nederlandsche
sten, welke een buitensporig karakter dragen.
vertaling van Herman Rauschnings
Het wetsontwerp bepaalt, dat de Pacht- boek, waarop indertijd door de Justitie
kamer of het pachtbureau den pachtprijs. beslag is gelegd.
welke hooger is dan die, welke op 1 September 1939 voor het gepachte gold of'geacht
wordt te hebben gegolden, tot op dezen prijs
terugbrengt.
Kan de Pachtwet niet dienen tot verwezenlijking van het door het wetsontwerp beOp 7 Juni a.s. zal Rotterdam zeshonoogde, de organisatie, welke ingevolge die
jaar stad zijn. De 7e Juni 1340
derd
wpl
wet in het leven is geroepen, kan zeer
mede met de toepassing van een pachfopdrij- toch verleende Willem * IV, Graaf van
vingswet worden belast. Bij de samenstelling Henegouwen, aan de poorters van Rotvan dit wetsontwerp is van die mogelijkheid terdam verschillende voorrechten, waardan ook een dankbaar gebruik gemaakt.
onder ook eigen rechtspleging, zoodat
deze stad zich van toen af aan als gelijke onder de reeds bestaande Holland-

„Hitlers
woorden”.

verplichting,

waardevolle inlichtingen kunt bekomen
over de meest doelmatige reclame; waar
U een zeer groote verzameling voorbeelden
kunt inzien van advertenties uit Nederland en het buitenland uit alle branches.

aangemerkt. Gelukkig zijn bij onze pers,
met hoogst enkele uitzonderingen, bedachtzaamheid, voorzichtigheid, en evenwichtigheid tweede natuur geworden; «n
dank zij deze eigenschappen zal zij doorgaans den juiisten koers wel weten te vinden. Zij zal zich in diverse opzichten moeten inbinden, maar in andere moeten
staan op rechten, die voortvloeien uit
haar plichten. Dat zij tijdens den Staat
van Beleg geheel kleurloos wordt, strookt
kwalijk met het openbare belang. Deze
overweging evenwel maakt haar taak veel
moeilijker dan zij sedert lange jaren is
geweest en meer dan ooit zal de pers in
de toekomst aangewezen zijn op overleg
met den Regeeringspersdienst, waarmede
zij op zoo uitstekenden voet verkeert, en
die zulk een juist inzicht heeft in haar po-

is per 1 Mei

verhuisd van
Dam 2A naar
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Amsterdam 6.
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LATE AARDAPPELEN.
VONNISSEN.

nu, dat alle propaganda voor grootere oplagen zal worden stopgezet. Het ergste wat
een krant thans kan overkomen is, dat
zij
te veel lezers krijgt.

ONTPLOFFINGEN BIJ TERSCHELLING.
Logger vergaan?
In de haven van Urnuiden zijn Zaterdagmiddag eenige loggers aangekomen, waarvan
de bemanning verhaalde van twee ontploffingen, die zij gezien had in den nacht van
Donderdag op Vrijdag en wel in de buurt
van Terschelling.
Een Katwijker visscher vertelde 0.m.:
„Ik stond Donderdagnacht aan dek, toen
ik opgeschrikt werd door een geweldige explosie. Het was omstreeks haÖvier. Ik zag
in Oostelijke richting een enorme blauwwitte vlam, op enkele kilometers van ons
verwijderd. Zoo sterk was het geluid, dat de
ruiten van onze stuurhut trilden. Enkele seconden later kwamen uit het voor- en achteronder van onzen logger opvarenden in hun
ondergoed naar boven; zij waren door den
knal wakker geworden en meenden, dat er
misschien gevaar dreigde.
Nauwelijks lagen zij weer te kooi, toen tien
minuten later een tweede ontploffing volgde.
Ook bij deze ontploffing zag ik een geweldig groote vlam uit het water opstijgen,
waardoor een groot deel van den horizon
verlicht werd. Zij was verder van ons schip
verwijderd dan de eerste en weerklonk Oostwaarts van ons. Dat was op den rand yan
«
een mijnengebied."
De visscher vermoedde, dat hetgeen kustvaartuig was geweest. De vJssehers wagen
zich n.l. wel eens een eindje in het Duitsche
mijnenveld waar goede vangsten gedaan
worden. Verondersteld wordt dan ook, dat
een Nederlandsen vissehersvaartuig is vergaan.

Alida L., te Ambt-Vollenhove, motorrijDe termijn, binnen welken telers, die door tuig zonder achterlicht f 2 of 2 d.
omstandigheden minder aardappelen kunGeert V., expediteur te Giethoorn, motornen ultpooten dan zij aanvroegen, kunnen rijtuig zonder de vereischte remmen, f39
vermindering van 4e aangevraagde opper- of 30 dogen.
vlakte aan de Landbouwcrisis-organisatie
Hendrik M., te Blokzijl, met een rijwiel
verzoeken, is verlengd tot 1 Mei a.s.
de veiligheid van het verkeer in gevaar brengen, f 2of 2 dagen.
DE DISTRIBUTIE VAN KUNSTMESTSTOFFEN.
Jan 0., te Stad Vollenhove, fiets zonder
voor- en achterlicht f 3 of 3 d. en f 2 of 2

hebben, met emeritaat ging; daarmede is
teveoe aan de 47-jarige loopbaan van den hr.
Frank in dienst vam een groot aantal gemeenten van het Ned. Israëlitisch Kerkgenootschap een einde gekomen.
Des middags ie onder presidium van den
heer S. van Leer een bijzondere kerkeraadsvergadering gehouden, welke o.a. werd bijdogen.
gewoond door de heeren A. S. Levisson en
EERSTE TOEWIJZING VOOR HET
Grietje G., te Giethoorn, fiets zonder voorS. Dasberg, respectievelijk opperrabbijn van NIEUWE BEMESTINGSSEIZOEN 1940/'41 en achterlicht f 3 of 3 d. en f 2 of 2 d.
de ressorten Friesland en Groningen en vertegenwoordigers van verschillende corporaDe Minister van Economische Zaken acht
ties, waarira van den scheidenden function- het gewenscht, dat de gebruikelijke afleveringen van kunstmeststoffen aan de verbruinaris afscheid is genomen.
De heer Van Leer schetste de bekwame kers op bun vroegtijdige aankoopen voor
27 April.

Raad Hem. Oldeph. en N.w.

seizoen ook thans kunnen gewijze, waarop de heer Frank het liturgische het nieuwe
schieden. Het is in het belang van alle vergedeelte van den eeredienst in de synagoge bruikers
van kunstmeststoffen, zich door
Voorzitter wethouder R. de Vries, die
verzorgde en de tactvolle wijze, waarop hij vroegtijdige levering te verzekeren
van een mededeelde, dat de Burgemeester door een
godsdienstonderwijzer
jongals
met name de
gedeelte der fosforzuur- en kalimeststoffen, lichte ongesteldheid verhinderd was deze
ste leerlingen in de waarden van het Joden- die zij in het seizoen 1940/'4l noodig heb- vergadering te presideeren.
dom heeft onderricht. Als stoffelijk blijk van ben.
Afwezig de heeren A. Bajema. en E. de
Ten einde hen hiertoe in de gelegenheid Haan.
waardeering bood spreker den heer Frank
namens de gemeente een fraai boekwerk te stellen, zullen zij van 1 Mei 1940 af de Is onder meer medegedeeld, dat Ged. Sta„Eerste toewijzingen voor het bemestings- ten de vergoeding aan de raadsleden, voor
aan.
het bijwonen van commissievergaderingen,
Opperrabbijn Levisson bracht den heer seizoen 1940/'4l kunnen ontvangen.
Deze „Eerste toewijzing voor het bemes- welke tot heden was bepaald op f I.— voor
Frank dank voor de manier, waarop hij door tingsseizoen
is, naar verwacht de te Koudum wonende en op f 2voor de
voordracht en intonatie de traditioneele li- wordt, niet te1>94'0/'4l"
beschouwen
de volledige atndere leden, met ingang van 1 April 1940
turgie der synagogale gezangen ook voor de en eenige toewijzing voor als
het nieuwe sei- nader hebben vastgesteld op f 1,50 voor de
tegenwoordige generaties levendig heeft ge- zoen. Deze toewijzing zal gebaseerd zijn o<p te Koudum en £2,50 voor de andere leden.
houden, waarna ook opperrabbijn Dasberg die hoeveelheden, welke het R.V.O. KunstDe heeren Aukema en Dokkum gaven hun
den heer Frank heeft gehuldigd, daarbij o.a. mest Distributie Bureau in ieder geval be- misnoegen te kennen over deze schriele verwijzende op de gemoedelijke manier, waar- schikbaar acht. Zoodra de beschikbare hoe- hooginig.
op de scheidende functionnaris steeds de veelheden dit zullen toelaten, zullen verdere Wethouder Smits merkt op, dat het den.
moeilijke taak van den Joodeohen godsdienst- toewijzingen aan de gebruikers worden ver- goeden kant uit gaat, omdat drie a viermaal
strekt.
om vergoeding is gevraagd, zonder eenig reonderwijzer heeft vervuld.
Door de uitgifte van de nieuwe kunst- sultaat.
Nadat nog verschillende sprekers het woord mestboinnen
bonnen,
vervallen de
welke uitOvereenkomstig het voorstel van B. en W.
gevoerd hadden, heeft de heer Frank een gereikt werden voor het eerste bemestingis- is besloten, tot publleKen
verk.oojp..vßsa.f.4i#t
gesprakên;
hij
slotwoord
waarin
o.a. hulde seiztoén' (ï9Ï9 -'44)). Teneinde echter dé ver- voormalig gemeentehuis niet conoiergewobracht aan de nagedachtenis van wijlen den bruiker* in de gelegenheid te stellen, deze ning.
heer S. Sittere, zijn voorganger, wiens ar- oude bonnen van het seizoen 1939-'4O te geBesloten is het pad, dat langs het ge- ;
beid voor hem steeds een lichtend voorbeeld bruiken, zullen aan hen tegen overgave van meentehuie loopt, niet te verkoopen, doch
deze oude bonnen kunstmeststoffen mogen voortaan als openbaar voetpad te bestemis geweest
Vermelden wij nog, dat des morgens in de worden afgeleverd tot en met de volgende men, waartoe ook een adres van Dorpsbela/ngen van Koudum was ingekomen.
godsdienstschool in tegenwoordigheid van data:
stikstofmeststoffen tegen de stikstofbon- 1 Sommige leden zija van oordeel, dat dit
leerlingen
oud-leerlingen
en
een afscheids- nen 193i9-'4O t.m 30 Juni *4'o; fosforzuur- pand straks niet tegen eiken prijs verkocht
sche steden mocht rekenen. Ook werd
hooger
Te 'eGravenhage ie aange- bijeenkomst is gehouden, waarin mevrouw meststofifen
toen toestemming verkregen om de
tegen
de fosforzuurbonnen moet worden. Tenslotte is dit aan de ziensde 31-jarige militaire kok A. C. W., R. de Bruin-de Jong namens de ouders der 18'39-'4O t.im. 31 Mei '40;
algemeen
Schie te graven, de rivier die grooten- houden
kalimeststoffen te. wijize van B. en W. overgelaten.
wordt zich te hebben schuldig leerlingen en namens de oud-leerlingen en- gen de kalibonnen 1939-'4O t.m. 31 Mei '40. Het voorstel van de meerderheid van B.
deels het achterland zou bepalen van de die verdacht
gemaakt aan verduistering van levensmidde- kele fraaie geschenken heeft aangeboden. gemengde meststoffen tegen de kunstmest- en W., om den wegwerker W. de Boer een
handelsstad Rotterdam.
gratificatie van f 2(5 toe te kennen van f 215,
Ook opperrabbijn Levisson heeft den heer bonnen 1939-'4O t.m. 31 Mei '40.
len ten nadeele van het Rijk.
Na overleg met het college van B. en Het had den laatsten tijd de aandacht ge- Frank een boekwerk aangeboden.
Na deze data hebben de oude kunstmest- omdat hij in den afgeloopen winter de cenMinister Bolkestein wil versterking
bonnen 1939-'4O hun waarde verloren.
W. heeft een voorloopig comité, onder trokken, dat op die afdeeling van W. voorttrale verwarming in het nieuwe gemeentevan klassiek onderwijs.
DERTIEN LEGATEN.
huis heeft gestookt, waarvoor hij 's avonds
voorzitterschap van mr. K. P. van der durend boter, vleeeoh, aardappelen en deDE SUIKERVOORZIENING.
laat, alsmede op Zondagen, extra werk had
Minister Bolkestein heeft een nota van Mandele, het initiatief genomen tot de kens spoorloos verdwenen. Het bleek dat hij
Aangezien alle hier
lande geteelde sui- te verrichten, gaf aanleiding tot verschilWijlen
de
dezer
Übbene,
dagen
heer
H.
te
wijzigingen op het wetsontwerp tot regeling viering van dit feit.
al die artikelen bracht naar den 40-jarigeh te Uithuizermeeden overleden, heeft, vrij kerbieten van den nieuwen oogst, evenals lende beschouwingen.
van het voorbereidend hooger en algemeen
caféhouder F. E M. V., die nu is ingerekend van rechten, de volgende bedragen gele- het vorige jaar, voor de suikerbereiding beWethouder Smits kon er zicih niet mede
vormend middelbaar onderwijs ingediend.
op het vermoeden van heling.
schikbaar moeten blijven, ligt het in het vereenigen, dat voor dezen wegwerker geadgateerd:
aan
de
Geref.
Kerk
te
Uithuizerwaardoor dit ontwerp belangrijke verandehet verbod om suikerbieten te viseerd is tot het toekennen van een grati67-jarige
meeden f3OOO (waarvan f 1000 voor onder- voornemen,
vervoeren, af te leveren en te bewerken, an- ficatie, terwijl enkele Jaren geleden aan een
ringen ondergaat. Den minister staat een
houd graven); Geref. Diaconie aldaar ders dan naar of in de suikerfabrieken, te anderen wegwerker, van wie ook extra diennieuwe organisatie van het voorbereidend
gearresteerd.
f 2000; Zending op Soemba f 1000; Evange- handhaven.
sten waren gevraagd, en die daarvoor een
hooger onderwijs voor oogen, die het klaslisatie in N.-Brabant en Limburg f500; Ter tegemoetkoming aan de suikerbieten paar dagen extra verlof vroeg, te kennen
sieke onderwijs zal versterken.
Reeds elf maal veroordeeld.
Evangelisatie in de provincie Groningen verwerkende appel-, stroop- en jamfabri- werd gegeven( dat daarop niet kon worden
Volgens de nieuwe voorstellen zullen de Winkelpersoneel
EEN KERKPARADE.
zal eveniwel zooveel mogelijk t.z.t. ingegaan
van
de
te
's
Graf 500; Middernachtzending Groningen f200; kanten
Hema,
namen H.B.S. en Gymnasium verdwijnen.
het vervoer van suikerbieten naar en de afWethouder de Vries was van oordeel, dat
Theol.
1000;
venhage
betrapte
dagen
op
Op
verjaardag
Hoogeschool
Kampen
dezer
heeterden
Prinses
Juliana.
te
f
Vervan
De drie schooltypen van voorbereidend hoolevering daarvan aan die fabrieken worden wanneer eenmaal een fout is gemaakt, deze
„Soemba's
67-jarige
Hospitaal"
daad
de
weduwe
C.
G.
een.
Vrije
v. D., toen
f500:
Men schrijft aan de N. R. Crt.:
ger onderwijs, die de minister wil invoeren,
niet opnieuw behoeft te worden begaan,
mogelijk gemaakt.
in deze zaak een portemonnaie, inhouEen gebruik, in vroegere jaren zooals vele Universiteit te. Amsterdam f 1000;' Geref.
Het bewerken van de bieten zal aan ge- waarmede de heer Aukema instemde.
zullen alle den naam lyceum dragen. zij
gulden,
Evangelisatie
dende
5
Chr.
500;
België
uit de mantelzak van een ouderen zich zullen herinneren, in garniin
Muziek- noemde fabrikanten slechts onder enkele De heer Aukema diende een amendement
f
Deze drie typen, die alle een zesjarigen
„Oranje Nassau" te Uithuizer- voorwaarden worden toegestaan.
op het voorstel van B. en W. in, om de aan
cursus krijgen (avondlycea vier jaar), zijn: dame rolde. De dievegge werd aan de po- zöensplaatsen in zwang, wordt in eére her- vereniging
f3OQ;
overgeleverd.
Zending
litie
meeden
Geref.
onder
den wegwerker de Boer toe te kennen grade
Joz.g.
Kerkparade
op
steld
door
een
den
ver1°- Het lyceum-A of gymnasium, met een Met deze aanhouding bleek
TOEWIJZING MENGVOEDER.
den
f5OO
tificatie
tot f 50 te verhoogen, welk amenEvangelisatie
en
Geref.
goemen
een
voor
Op
jaardag van Prinses Juliana.
dien dag Oekraïne
alzijdig klassiek onderwijs, toegang gevend
De op de witte beetelbonnen onder de ru- dement echter niet werd ondersteund.
slag
geslagen,
de
te
hebben
want
deze
f5OO.
proteetantsche
zullen
de
militairen
n.l.
van
tot de examens van alle hooger onderwijs,
ken a, b, ol en c 2toegewezen hoeveelheden Nadat de heer Dokkum van den Voorzit*
is reeds sedert 1899 regelmatig met de depdts in Den Haag in formatie zich betoegang gevend tot de examens van alle vrouw
mengvoeders onderling mogen verwisseld ter de toezegging had ontvangen, dat B. en
politie en justitie in aanraking geweest. geven naar de Willemekerk, alwaar een
W. de in dezen begane fout zullen herstelhooger onderwijs (gemiddeld aantal les- Zij
,
worden.
is reeds elf maal veroordeeld, bracht be- dankstond zal worden gehouden, speciaal
Degene, die dus een hoeveelheid mengvoe- len, werd het voorstel van 3. en W. met aluren per klasse 32 per week);
PERSNIEUWS.
9A jaar in de gevangenis door we- voor militairen. Dr.' W. G. Harrenstein, leder krijgt toegewezen onder een bepaalde gemeene stemmen aangenomen.
20. Het lyceum-B met Latijn, toegang ge- reids
gene
allerlei
winkeldiefstallen
en
zakkeni.a.d.
rubriek,
gervlootpredikant
en
en
dr.
L.
D.
Tenslotte is nog besloten tot den aankoop
kan deze zelfde hoeveelheid afnevende tot de examens in de B-faculteiten, de rollerijen.
men onder een andere rubriek, op den toe- van een perceeltje grond bij het kruispunt
Terlaak Poot, reserve-veldprediker van de STAAT VAN BELEG EN PERS.
economische en de vereenigie faculteiten der
wijzingsbon voorkomende
op het Noord te Warns, voor f 111.
is voorloopig in het hoofdbu- Haageche depöta, zullen spreken. Het muuniversiteiten, en tot die der hoogesoholen; De vrouw
zal spelen.
politie
ingesloten,
zij
ziekcorps
Jagers
reau
van
waar
door
van
de
tn
een
beschouwing
jongsteregeeover de
.'ringsmaatregelen en die
30. Het lyceum-C, toegang gevende tot
simuleeren van zenuwtoevallen het mevan het militaire
de examens in de economische, de vereenig- het
NED. ISRAËLITIESCHE GEMEENTE
delijden trachtte op te wekken, hetgeen
gezag,
pers,
betreffende
de
schrijft v. O(ss)
de faculteiten der universiteiten (echter niet haar echter niet zal helpen.
Diesiologica.
TE LEEUWARDEN.
in de H. P.
die in de physische aardrijkskunde! en tot De politie twijfelt er niet aan of deze
De maatregel is van bijzonder belang
Afscheid van den heer H. Frank.
die der economische hooge9cholen.
De nieuwe Diesels haalden tijdens een
vrouw heeft zich de laatste tijd aan vervoor
de pers, hetgeen onderstreept wordt
lycea
proefrit 160 K.M. Ze doen Utrecht—
Deze
kunnen een één- of meerjari- schillende winkeldiefetallen schuldig geVoor de Joodsche gemeente te Leeuwardoor de verordening, die de opperbevelGroningen in twee uur....
gen onderbouw hebben en dragen dan den maakt, waaromtrent aangiften waren bin- den was het gisteren (Zondag) een belanghebber zoojuist heeft uitgevaardigd en
naam van „vereenigd lyceum" (AB, AC, BC, nengekomen zonder dat men er tot nu toe rijke dag, nu haar oppervoorzauger en godsN. v. Fr.
waarbij een toezicht wordt ingesteld op
ABC).
in geslaagd was de schuldige te snappen. dienstonderwijzer, de heer H. Frank, na deze
bij
Spoor
't
Wordt
daar
de
Envée
we"
alles, wat in druk verschijnt. Deze verHet is de bedoeling, dat het gemiddeld
functies twintig jaar achtereen bekleed te
Blijkbaar wèl goed uitgekiend,
bij
aantal lesuren per klasse per week
de
En 't is waar, dat de Directie,
„Waarom huil je, kindje?"
Papierschaarschte Engeland
lycea B en C 30 zal bedragen.
sporen
hij hééft meer moeder dan
Daar
haar
óók
verdient;
„HiwhiDe minister hoopt niet deze wijzigingen
Dunnere kranten.
ik."
Steeds het laatste epooraieuwe brengen,
„een eersten stap te zetten op den weg van
Guerin Meöchino, Milan.
Ligt echt in d© lijn
Tengevolge van het feit, dat de aanvoer
waardoor
bet „Non Multa Sed Multum", dien hij voor
verbetering van het onderwijs een gebie in Engeland uit Noorwegen van houtpulp,
Wij van d'spooriui kunnen zeggen,
denden eisch acht."
de voor het maken van krantenpapier voorDat ze zfijn in 't juiste spoor!
grondstof, is 6topgezet, zijn
naamste
de
't Nieuwste renpaard uit den renstal
Middelbaar onderwijs.
reeds gerantsoeneerde kranten nog veel
Is geen „bokikenwagenpeerd",
Het algemeen vormend middelbaar dag- scherper op rantsoen gesteld, schrijft de
Met zoon dikke honderdzestig
Nei in lange, bange winter
onderwijs wenscht de minister tot. slechts Londensche corr. van het Volk.
Brulntje Boer, die den terugweg
N6. 10.
Loopt het beestje nog gesmeerd;
Is de Maitild einlings kaem,
twee schooltypen te beperken: de algemeene Bepaald ie, dat de papierfabrieken aan
naar huls' heeft aanvaard, wandelt door het
Zijn ten top gevoerde stroomlijn
middelbare school met vierjarigen cursus hun klanten voor de maanden Maart, April
En wy ha dit greate wünder
veld, zingend en doodbedaard.
en de middelbare school voor meisjes met en Mei slechts 30 procent mogen afleveren
Laat den stoom geem kana van schijn
Stil, mei blide tank, fornaem.
In eenen komt de haan hem rennend tegevorig
jaar
in dat
vijfjarigen cursus.
van de hoeveelheid, die het
De pikeur trekt in 'n fotuiltje
De vierjarige school kan een vaste basis tijdvak was verbruikt. Het rantsoen was dus
moet.
Nei in hirde, kalde winter
Bijna.bliksemsnel de lijn!
geven aan de voorbereiding voor de practijk niet alleen kleiner, maar bovendien had het
„Nou!" zeg Brulntje verbaasd, „die is
Fol ten lest, in wrede tiid —,
dOpperconducteur
is
iemand
van het leven, maar ook aan die levensprak- terugwerkende kracht tot 1 Maart. Dit
goed! Die boodschap heb je gauw gedaan!
Is de mylde Maitiid kommen,
Die zich, op en top paraat,
tijk nog een deel van de vorming der leer- bracht groote ontsteltenis in de krantenwemannetje gebleven? Dat
Maar
waar
Is
het
Harfc, de fügels sjonge bliid!
Blijkbaar niet door slechte tijden
lingen overlaten. Als naam dier school acht reld van Engeland. Er waren bladen, die,
rijden
In de wielen
laat;
de minister Algemeene Middelbare School toen de nieuwe order werd uitgevaardigd,
Sjurih, hot ales nou foroaret,
Doelbewust speelt hij zijn troef ui!
met vierjarigen cursus te verkiezen. Ook tot de ontdekking kwamen, dat zij hun geSjuoh it nou, o wêz net blyn;
voor deze school is naar beperking van vak- heeK rantsoen tot 1 Juni reeds hadden opEn gaat met den spoortijd mee,
de beammen, hot hja grienje,
Sjuch
ken gestreefd.
gebruikt en dat zij hun persen dus eigenlijk
Nederland is dik tevreden
fjild yn einneskyn.
En
it
die
stopzetten.
mogelijkheid
wel konden
In
Met zijn zakenman H. C.
Wegens smokkelarij is de is echter voorzien door het toestaan van
Hoe zal echter hier de toekomst
heb Je toch niet ergens aan den weg laten
Nederlander &.. te Axel. in België veroor- een klein extra-rantsoen tot 1 Juni
Mar tsjinoer dy rest en frede
In ons oude Friesland zijn,
staan?"
deeld tot 8 maanden gevangenisstraf en
Inussehen zijn de Engelsche kranten onStiet de oarloch hjoed de dei,
Rijden wij straks óók per Diesel
middellijk aanzienlijk dunner geworden.
210.000 francs boete.
„Ga op zij!" schreeuwt de haan, „ze willen
En dy nimt üt mannich herte
Of, als steeds, per Prulmantrein?
Verder hebben alle groote nationale dag't Blide fen de Maitiid wei.
iitj pakken en braden. Wat gaat mfl jouw
Tegen deen 54-jarigen Vunih- bladen- het advertentietarief reeds
met onGaan wij hier weer aan den boemel
ventje
mijn
C.
L..
oen
deine
aan!
Ik
moet
leven
redbij
vogeltenaar
die
ruzie om een
geveer 25 pCt. verhoogd en sommige blaIn ons mooie Friesche land.
kooi zijn kostganger A. Brekelmans-met een den, die toch het voornaamste nieuws zoo
len, dat is gewichtiger voor mfl! Vooruit,
wij alleen een Diesel
Kennen
gevangenisLit üs, ek al diriget oarloch,
lijf
ging,
mes te
is 8 maanden
Sruintje, op zij! Op zij!"
mogelijk willen blijven geven, hebben
goed
Uit en van onz' eigen krant??
Moedich gean üs libbenswei,
straf geëischt.
zich de weelde veroorloofd de advertentieMeteen is de vogel verdwenen.
renpaard
hier
worden
dy't broeht it MaitiMs-wunder,
Zal
't
ook
een
Hy
Brulntje schudt het hoofd. „Ik heb het wel
Zaterdagmorgen had de 15- ruimte drastisch te beperken.
Uit den stal recht-uit-reeht-aan
Wol üs helpe, eltse dei.
Terwijl de Engelsche kranten vroeger al
-jarige L. Rozema de ouderlijke woning te
edacht," bromt hij. „Ik ga dadelijk terug
spreekwoord
Of
one
het
oude
blijft
Haven verlaten. Des namiddags om vijf uur het mogelijke deden om toch maar zooveel
Vie weet, welk onheil het Irlelne mannetje
bovenaan?
LUTSKE AKKERMAN.
'1 Hinkend paard komt
werd zijn fiets brj het Noord Willemskaiiaal mogelijk lezers te krijgen en trachtten elgevonden- Gisteren heeft men zijn lijk op- kaar de loef af te steken met millioeneuERNST KOS.
't Hearrenfean,
cijfers van het. aantal 'ezers, vernemen wij
hu aUt.

Rotterdam zeshonderd jaar
stad.

'

Het voorbereidend

en
vormend middelbaar
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onderwijs.

zakkenrolster

Kerknieuws.

in

Bruint je Beer redt den Kabouterkoning

—

MAITIID.
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ADVERTENTIEN

Te koop twee

To keapin

drachtige Motten,

Gratis! 15 April 40-jarig Jubileum v. ons bedrijf. Gratis!
Ter gelegenheid hiervan geven wij gratis al onze bestellers
EEN JUBILEUM-PAKKEï bij bestelling van 5 struikrozen,
50 Gladiolen, 10 Vogezenrozen, zeldzame bloemtakken, 25
Montbretia's, 15 Snijplanten in 5 srt., 50 Anemonen, 50 Ranonkels, 5 Elite Dahlia's in 5 kl., 15 Begonia's, 100 Oxalis
voor randen, 5 Koningslelies en 10 Zomerhyacinthen voor
slechts f 1.50. Dit jubileumpakket bestaat uit 5 bekende
kamerplanten, n.l. 1 Ster van Bethlehem, 1 Aronskelk,
1 Zuid-Afr. Vingerpalm, zeldzaam mooi, 1 blauwe Clivia
en 1 Hangbegonia, plus voll. behandeling. Verzending rembours 10 et. meer. Giro 383252.
P. J. KEIJZERS NZN., Bloemisterij, HILLEGOM

hêste-

.

Interbolle,

een

werptijd 4 Mei.
16 moanne ald, opbringstsifers
foldwaênde, binlike piiis.
HILB. v. d- MEULEN,
Wijnjeterp, driehoek D. H. KIESTRA, Eagmarijp

van
te huur of te koop

ZAAK in Radio en
Electro-Techn. werken
met aanverwante art., op eerste stand in groot plattelandsdorp, eenigste ter plaatse,

To keap lortroude

BiggeD

Wegens

'werkkring

Gebrükskij
te koop, geboren Januari.
B. VAN ES, Vegelinsweg, Nijmelke. simmer- el hjerst- flink bestaan. Aanvaarding
kealders. T.b.c.-frij stamb. bi- naar overeenk. Br. onder no.
Haskerdijken.
slag. IJ. VEENLAND,
91 bur. van dit blad.
Lippenhuizen
Te koop 9-jarig;e zwarte
Te huur een luxe
Te koop een volbl.
Merrie
Motorboot,
of 2-jarige bruine Ruin, beide
Enterstier,
!9
2.65,
Butagas, electr. licht,
x
buitengewoon mak. Ook ge- 69 punten, opbrengst moeder
voor 6 pers. 4 d.
negen te ruilen tegen twee als 2j. 4813 3.87 198 866 "aceomodatie
langer.
'of
Brieven
onder no.
beste melkkoeien, t.b.-vrij, M.M. '4 j. 5222 4.07 232 338
R. v. d.
,1722
goede opbrengsten.
M.M.M. 7 j. 5580 4.15 253 330
E. KOELMA, Oudehome V.M. 2 j. 3518 4.15 160 -387 VELDE, Leeuwarden.
Voor het kopen van meubelen bij ons géén woeker prijzen.
Wegens omstandigheden te
J. SIKMA, Rauwerd.
Wij kunnen deze prijzen handhaven omdat wij géén grole
Te koop beste
;iiuur op'l2 Mei a.s. een nette
winkelramen en hoge huren hebben. Want dat grote moet
GROND
U toch betalen.
Huizinge,
THlALFWÈGll,Heerenveen
zittende aan groot- mcl eii'. a.d. Singel te LIPkoop,
te
4 stoelen. 2 fauteuils, dressoir, ingebouwd theemeubel
vaarwater bij de Kruiswater PENHUIZEN. Te bevragen
en 2 laden, talel 110-70 en pracht Old linish ameubleonder Wartena, geschikt voor
ment, spotprijs
f 79.50
koop:
ten kantore van Notaris L.
Te
4 Crapauds, stof naar keuze, vanaf
f 55.00 5 Taptafels, 10 Banken, ophoogen en verzwaren van SIJTSMA, Gorredijk.
polderdijken.
Prijs
10 cent
f 29.75 Koffie-tassen, Bier- en Ranja4 stoelen, 2 fauteuils (alles op veren)
per ton. W. O.,WARTENA,
Te huur bij gesloten brieff44.50 glazen, in één koop.
4 Stoelen, 2 clubs (alles op veeren)
Garijp.
jes
voor één jaar een
stoelen,
fauteuils,
ijzersterk
biezen
mat,
4
2
f 35.50
A. BEENEN, Oudeschoot
f 5.50
Tafels, 110-70, nog voor
Huizinge,
Kleipootaardappelen,
f 16.50
Schuittafels, eiken
koop
tijdige
Te
12
erf,
met
staande en gelegen
(stof
4 stoeien, 2 fauteuils
naar keuze op veren) f 32.50
vroege en late, vele soorten,
Wegburen
in
de
te URETERP,
f 3.50
Spiegels (met koord)
ongem. Biggen,
gesorteerd, ziektevrij, ook
thans in huur bij J. Bergsma
IJzer stoelen nog voor f 2.85.,
te
koop.
kleine,
bijpassende fauteuils f 6.75 R. v. d. WAL, Tijnje.
Wz., Gorredijk. èn eigen aan den heer K.
Verder gevraagd een goede J. DIJKSTRA
Hartenhof.
Voor Reclame: 4 stoeten, 2 fauteuils, dres- een CA
&" Ventersknecht in kruideniersBriefjes moeten worden insoir, tafel en spiegel, samen spotprijs
waren.
geleverd ten kantore van NoAlles onder garantie
taris ROEMELING te BeetTe koop bij J. VAN DIJK,
sterzwaag, alwaar ook de
Terkaple:
Te koop gevr. best
voorwaarden ter lezing liggen,
vóór of op DONDERDAG
l'mah.
Wortelhaven
B.M.
25,
„Goedkoope Meubelhal"
Werkpaard,
2
MEI
a.s.
hoek Voorstreek, to. belastingkantoor
16
M
2
B.M.
1 mah.
geschikt voor melkwagen.
LEEUWARDEN.
en een luxe Motorboot Brieven nvt opgaat ouderWeide
lang 7 Meter dom en prijs aan
aangeboden
voor twee enterR. J. KOOPMANS, Nw. Beets.
paarden. R. BENEDICTUS,
te
Gevr. voor direct en franco Langezwaag, Wispel.
levering plm. 150 H.L. gave
is uit de hand verkocht.
Te huur op 12 Mei een zeer
Dank voor de aanvragen.

Nogmaals

WAARSCHUWEN WIJ U!

Kookkachel

*"'

Te koop gevraagd

Alléén bij KUIPERS,

TE KOOP AANGEBODEN
Berkenhout

Zeug
Sparribird. te koop.Vole
werptijd aanst.

Donderdag 2 Mei, 's morP. VAN DAM, Terband.
gens 9 uur, worden bij afslag
verkocht 30 perceelen BerkenTe koop een twee jarige
hout, liggende aan den straatBelgische Merrie,
weg in het bosch ten noorden
van den weg Sparribird— beleerd in het span, bij W.
Hemrik. L. DE GROOT,
WIJMA, Boornbergum.
Donkerbroek
Te koop volbloed
koop
Te
een

hydrophoor-installatie

Enterstier,

keuze uit 2. van ouders met
Pers Ketel 500 Liter, merk hooge productie, bij P. G.
„Handels-Maatsch. R. S. Stok- OTTER, Tjalleberd.
vis', Rotterdam met gekoppelde ERRES-pomp en electr. Te koop een vette

Koe,

motor.

ASEA 3-50 HKB 8, N 566599
2 Pinken met schets. t.b.c.
0,74 KW ïhlc 1390 cm.
bij G. HOFSTRA,
vrij,
220 V. o 3,45 A.
Langezwaag.
Te bevragen Dir. A.8.5.,
Jubbega.

Gave Voeraardappelen

Sarolea Motor

Prima staat, 600 cc. Garage
1.10 per 100K.G. bij 7000 K.G., J. VRIEZEMA, Heerenveen
franco. Kan ook gestoomd
worden geleverd. Voor de Te koop een 10-jarige
kuit bij groot kwantum spezwarte
cialen prijs.
F. A. v. d. BOSCH, Tel. 6. Beslist mak en eerlijk.
H. BOS, Rottum, bij H'veen
Makkinga.

Merrie

Xe koop een gesloten 6—7
persoons

AUTO,

Stroo en Voeraardappelen

Nog uit voorraad leverbaar
gebreken,
merk Nasn F. R. DE VRIES, Wolvega
zonder
1932, 8 cyl., kopklepper, dubb. Te koop een
ontsteking, loopt schitterend
z.g.a.ni juwe Goodyearbanden,
2 reserve wielen met nieuwe
banden. Prijs f 250. Te zien (gekr. Belg.), zeer mak, alleen
Garage Koornbeurs Heeren- zoowel als in 't span.
veen.
D. v. d. BIJ, Dr. Comp.

Vosbles Twenterruin

|

■■

-■

Warns

Café

Voeraardappelen,

Kajuit Motorboot

geriefelijke

soort en prijsopgave aan
H. K. BROUWER. Haule 26.

Burgerwoning,

staande aan de Oosterstraat
Boot en motor in prima staat
IJ. TERPSTRA, HoofdTe koop gevr. een goed te Noordwolde en bewoond
door den heer Joh. Posthustraat 18, Heereuveen
onderhouden
mus, onderwijzer aldaar.
Motorbootje,
Briefjes aan J. v. PUTTEN.
Te koop volbloed
liefst met voorkajuit. Inl.
Enterstier
betreffende ouderdom, soort,
met beste lijst. EN twee motor, gebruik, snelheid en
Kalvekoeien, kalftijd 15 Mei waar te bezichtigen, worden
en September. B. DE GROOT ingewachtbij R. HOLWERDA
Poosbrug, Olterterp
Munnikslraat 2, Heerenveen. In pacht wordt voor 1 jaar
aangeboden :
Te koop een best 9-jarig Te koop gevr. circa 3 a 4
3 a. Een BOERENPLAATSJE
met 1.49.85 H.A. weiland, onVosbles Merriepaard duizend M
Zand,
middellijk bij de zuivelfaF.
Belg).
IJPENGA,
(gekr.
briek
te Langezwaag, thans
geschikt
om te varen in de
Terwispel, Wouden.
bewoond door Mej. Wed. TJ.
omgeving van Gorredijk.
Aanb. S. STOKER,' Boven N u m a n.
Een groote partij
Knijpe 106.
b. 4.85.20 H.A.
GREIDVoederaardappelen
LAND, onmiddellijk bij den
straatweg aldaar, eigen aan
a 11.25 per 100K.G. Verkoop
Mevr. Wed. F.Brandsma
contant. Levensmiddelenbe—K ij Ist r a te Drachten, tot
diijf DE SPAR, Nieuwebrug
(Fr.) Te koop gevr. een breed dusver in pacht bij wijlen Tj.
ot smal gouden Oorijzer. In- Numan.
dien niet knap géén belang.
Aangeboden een tweedeelige Br. ir. met prijsopgaaf onder Voorwaarden liggen ter lezine ten kantore 'van Nots.
Sigaretten-Automaat no. 111 buieau dezes.
J. P. v. d. SLUIS te Gorredijk,
alwaar de briefjes moe~
nieuw,
prijs
den
van
Als
voor
ten worden ingeleverd, uiterf 10.-. FROVO. Hoogpad 3,
lijk ZATERDAG 4 MEI a.s.
Leeuwarden
'W* Morgen Dinsdag en
Woensdag, wegens sterfgeval
i
niet te bezichtigen.
Huw elijksgeschenken Te huur op 12 Mei a.s. een
van Zilver, Gero Zilver en
WINKEL

BÖERÉNPLAATSJE

-

LANGEZWAAG.

Oorijzer,

TÊTÏÖÜR
AANGEBODEN

—

Wij nebben groote keuze

Te huur gevraagd

'-

-~

'

'.

■

II

I

Gevraagd Personeel:
Mevrouw EECEN, EeuwigeFlinke Dienstbode
laan 24, Bergen (N.-H.) vraagt
gevraagd
voor dag en nacht,
tegen 15 Mei een flink
kunnende koken.
Dienstmeisje
Mevr. MIDDELHOVEN,
Zaandam.
Oostzijde 46
Wegens teleurstelling voor
di/ect gevr. een net
Mevr. VON CHRISMARv. d. SLUIS, Leeuwarderweg
Dienstmeisje
64, Sneek, viaagt voor haar
boven 18 jaar, salaris f6.- klein gezin een flinke
-plus verval.
Dienstbode
Hotel „HET WITTE HUIS"
Olterterp.
Hulp v. morgenm. aanwezig.
Aanbieding ook bij Mevr.
Mevr. Dr.M. ROZENBEEK, BÜURMA, v. Maasdijkstr. 2,
Laren (N.-H.) vraagt voor Heerenveen.
directin gezin zonder kinderen
Gevraagd op 12 Mei a.s een
flink Meisje,
flinke
v.g.g.v., zelfstandig kunnende
Dienstbode,
werken en koken, geenpractijk. Hoog loon. Aanb. Mevr. bij K. DE HAAN, Café te
ROZENBEEK
Heerenwal Warns.
184, Heerenveen.
Gevraagd
Gevraagd voor direct een
flink
Meid-Huishoudster
in klein gezin, bij P. HOEKDagmeisje
STRA, Akmarijp.
G. DE GROOT Ypenlaan 7,
Heerenveen.
Gevr. in eenv. klein gezin
een
Gevraagd voor direct of op
12 Mei, wegens huwelijk van
v. d. Huish.,
de gehuurde, een flinke
genegen alle voork. bezigh.
Dienstbode
te verrichten. Electr. waschbij Firma E. S. NAUTA, machine aanw, Inl. te verkr.
bij Wed. S. LINGSMA,
Gorredijk.
Beetsterzwaag 224.
Gevraagd op 12 Mei a.s.
een

—

"

-

moet U Uw

zelfstandig kunnende werken
loon naar bekwaamheid.
Br. onder no. 113 bureau
dezes.

RUIME BIJVERDIENSTE.

Gevraagd op 12 Mei a.s.

een flinke

Kennismaking

Boerendienstbode

en dito

Reiziger

AANBJEDINGÊf

Zoekt of heeft U

rnn~

$

Nederlands Wettig Loterijbedrijf
(Opgericht in 1898)

vraagt voor de verkoop van maandpolissen

een Huis te huur?

Vertegenwoordigers

Plaats een advertentie in het

I NIEUWSBLAD VAN FRIESLAND |

die met veel
agenten, e.d.)

publiek in aanraking komen (verz.

—
voorwaarden.

Prettige bijverdienste. Aanlokkelijke

Hulp van Inspecteur.
onder
no. 114 bureau dezes.
Brieven

Burgerlijke Stand.
BARRABEEL.

"

en Antje Posthumus; te Sexbierum, Tjitske

IN NEDERLAND

| |«It»ABIEFIA

M »u »e

snel helpt de Oprechte Winsumer Zalf.

nl

I

bij Steenpuisten, Bloed- I
vinnen, Brand- en Stoot- I
wonden, Winterhanden I
Aange- I
en -Voeten,
zichtspuistjes,Likdoorns I
en Wratten. Duizenden
lijders hebben hiermede I
de beste resultaten be- I
reikt. Prijs p. bus f 0.75.
Bij Apoth en Drogisten I

ADVERTEERT IN DIT BLAO

I

|

Bij het samenstellen van onze collectie
costuums heeft steeds deze gedachte vóórgezeten: de dragers van onze costuums moeten
in dezen tijd er langer dan ooit nut van

hebben! Onze prijzen zijn billijk. Koop daarom JUIST NU Uw costuum bij ons. U
zult er pleizier van hebben!

LEESINRICHTING van

ZÓÓ

van 18—24 April.

Geboren: te Ferwerd, Hendrik zv G. Seegers en T. de Boer; te Blija, Hendrik zv P.
Kuiph/of en D. Bakker: te Hogebelntum,
Sijmon zv A. de Roo en A. Overzet; te
Genum, Andries Jacob zv K. Damsma en
IJ. Kooistra; te Ferwerd, Sijbe zv S. Kooi-

stra en M. Prosé.

Overleden: te Hallurn, S. Nijman 82 jr„
wedn. van ,M. Postluima.
Ondertrouwd: F. G. Geerds 21 jr en A.
G. de. Vries 21 jr beiden te Hallurn; H. Faber 45 jr te Hallurn en H. Buma 33 jr te

BOEKHANDEL

GR. KERKSTR.
L EEUWARDEN

Leeuwarden.

VELDE
R. VAN
DER
Nieuwestad 90

TELEFOON 4486

FRANEKERADE li 1..
van 19—25 April.

1

VERSCHENEN

I

ef

Hf
Gebruikt niets anders dan
een hooldpipipoeder van | ■

Dr. J. B. MEENR

Deze werken uitstekend
5 et. p. p., étui's v. 6 p. 28 et.
Alleen echt met de Driehoek
E. M. B.
Overal verkrijgbaar.
op
Besloten
de
Let
'iet drienaam
>ekz"ege'
OrJ.B.Meen/

bij den uitgever dezes:

>?

de geheel opnieuw bij-

-«iÉÉÊjï gewerkte zesde druk van

HARLINGEN
van 15—22 April.

WIEUWERD EN
1

'

(H-boren:
te Tzum, Wiebren zv Krans
Dijkstra en Neeltje Brandsma; te Achlum,
dv Douw Bergsma en Riemke
Foekje
Wijnia; Hiltje dv Hette Zondervan en Cornelia Idsinga.
Ondertrouwd: Age van Ruiten 23 jr en
Geertje Westra 21 jr.; Aaiden Keizer 12 Jr
en Klara de Boer 24 jr; Jetze Talsma 2 8 jr
ê'n Doutje van der Ploeg 2 9 jr.; Hoite Haitsmu 2'd- jr en Rinske van der Wal 21 jr;
Dirk Tulnstra en Sietske Terpstra.
Overleden: te Mldlum, Jenze Visser 78 jr
wedn,. van Grietje óe Vries

LEEUWARDEN

f

DANTUMADEEIj.

FERWERDERADEEL.

huiskamer

IN NEDERLAND;

■Overleden: A. de Jong 69 jr te St. Anna
Par. vrouw van J. Cuperus.

van 18—2 4 April.
Geboren; te Akkerwoude, Bauke zv P. v.
Kammen en W. Haalstra; te Rinsumageest,
Jelske dv K. Boersma en T. HeMinga; te
Zwaagwesteinde, Johannes zv H. Koster en
S. Postma; Kornelis Pieter zv W. Klazinga
en A.- Veenstra; Jan zv ,T. Huizing-a en F.
v. d. Wal.
Overleden: te Akkerwoude, F. Elderhuia
71 jr wed. van J. de Graaf; F. v. d. Meuten 86 jr wedn. van T. Verdenius: te Rinsumageest, Baatje Tuinenga 70 jr ongeh.; te
Huizum, E. Kooistra 74 jr wedn. van A. v.
d. Galiën. won. te Akkerwoude.
Ondertrouwd: H de Haan 23 jr te Twijzelerheide en S. v. d. Meer 2 2 jr te Zwaagwesteinde; G. Elzinga 25 jr en G. Smit 23 jr
(beiden te Zwaagwesteinde.

Verzending dooi geheel
Friesland. Men kiest zelf
zijn tijdschriften. Men bepaalt zelf den prijs.
Vraagt prospectus

....OVERAL

en A. Anema te St.

Anna. Par.

Goede Lectuui in uw

G. VIS
25-27

7E:
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Stegenga te Uitgeest

TIJDSCHRIFTEN

ovet
schrijlt
men
markiezen geleverd
door VIS. Vraag het
prospectus in kleurendruk eens aan bij de
iabiiek:

,

P.v.d.BRUL

HET BILDT.
18—24 April.
Geboren:
Dieuwke dv J. v.d. Ploeg en
J. Dijkman, geb. te Vrouwen Par.
Ondertrouwd: F. Rienke en H. Dijkman,
beiden te St. Anna Par.; J. Veenstra te Beetgum en J. Louwenaar te St. Jac. Par.; Th.

van

phiumbkhk iFEDIiIQPnFN

- Veirassend—v

TELEF. 149

DRACHTEN.

Leg het verstandig aan: koop bij Van den Brul.
Dan krijgt U een pak, dat veel langer
meegaat dan elk ander costuum!
Al onze colbert-costuums zijn vervaardigd
van zuiver wollen kamgarens. " " tijdig ingekocht door onze ervaren vakmenschen.

dv Dirk Westra en Wijpkje van Baohutn;
Baukje Anna dv Sikke Groeneveld en Befke de Jong.
Overleden: te Oosterbierum, Ytje Marra
4 3 jr., ongehuwd.

AllfßA
Itit
IrOODBORSTSTRARHO

HEMELVAARTSDAG TOT
1 UUR GEOPEND.

ZWDERBUURTSO

van 18—-24 April
Geboren: te Oosterbierum, Tjepke zv
Fokke de Vries en Anna van der Veen: te
Tzumimarum, Heintje dv Reinder Kuiken

„ERGENS"

10 gebruikte gegoten on
emaille KOOKKACHELS,
2 Gierverspreiders,
6 Fordauto Cardans.
J DE BOER,

nieuwe costuum
bij Van den Brul
koopen!

J

Bakkersknecht

Actieve personen, ook gepensionneerden, die in staat
zijn zelf abonnementen op
zeer populaire tijdschriften
aan te werven en tevens de
gaal.
Voldoende postzegels voor bezorging hiervan op zich
kunnen nemen, kunnen zich
antwoord insluiten.
een flinke wekelijksche bijverdienste verschaffen. Bij
Gevr. een flinke
gebleken geschiktheid is hulp
colporteur niet uitgeslovan
Jongen,
ten» Schrift, aanvragen voor
of halfwas, goed kunnende
agentschap onder no. 112
melken, uitwonend. Jac. J. v. een
bureau van dit blad.
d. SLUIS Jr. Hemrik.

Weer voorradig:

/"ja

—

■■

Ml.

JUIST NÜ

Moderne colberUcostuums
reeds vanaf

tweede knecht

of flinke JONGEN die in het
bakkersvak wenscht opgeleid
Tj. KRIST,
te worden.
mach, bakkerij, Tijnje 323.
Gevr. op Mei een flinke

Juffr.

gebruikte D.KJ.
en Jongensrijwielen,

t

diploma) J 308.71, met kost,
inwoning, bewassching, geneeskundige hulp. Dit salaris
wordt na een jaar f 359.39;
na twee jaar f 405.46. De opleiding tot gediplomeerd verpleegster geschiedt kosteloos.
Vereischt wordt: akte onderwijzeres, of diploma Mulo,
of diploma Huishoudschool
(4-jarig) of 3-jarige industrieschool. Vakschool voor meisjes, of daarmee gelijkgesteld
diploma.
Diploma A (ziekenverpleging) kan tot aanbeveling
strekken.
Alleen schriftelijke sollicitaties in te zenden aan den
Geneesheer-Directeur te Poortu-

3 nette Heeren van onbesproken gedrag, zoeken kenBoerenknecht
nismaking met 3 nette Meisof Vrijgezel,
jes, 20—25 jaar. Geheimvoor de zomermaanden,' best houding verzocht en ver.
kunnende melken, bij J. M. zekerd.
DE JONG te Nijega(H.0.N.).
Brieven met foto, welke
Gevr. op 12 Mei a.s. jonge op eerewoord wordt teruglosvaste
gezonden, ond. no. 17, Agentschap J. PROCEE, Garijp.
Boerenarbeider
Dienstbode
gevraagd voor de verkoop van beste melker, klein gezin,
bij Wed. W. D. LANDMAN,
woning beschikbaar, bij P.
Markiezen,
Follega.
Tuinmeubelen, enz., G. OTTER, Tjalleberd.
Net
voor Zuid-Friesland.
Gevraagd een jonge
Loopmeisje
Alleen schriftelijke solliciBoerenknecht,
gevraagd. A. en T. DE JONG taties aan Markiezentabriek
Nette Jongen
Vernlaningsteeg, Heerenveen. G. VIS, Leeuwarden.
goed kunnende melken, om"
irek Leeuwarden. Br. onder werkz. bij grossier in kol.
no. 1720 Boekhandel R. v. d. waren, zoowel op kantoor als
VELDE. Leeuwarden.
in magazijn, wil gaarne van
betr. veranderen, liefst weer
Mei
op
12
een in 't kol. vak. Brieven onder
Gevraagd
nö. 110 bur. dezes.
jonge
Boerenarbeider
B.z.a. een flinke
en een los-vaste BoerenarBoerenarbeider,
beider met dagmeid, allen
beste melkers en het werk best kunnende melken, is bejj
grondig verstaande. Huizen kend zoowel met bouw- als
disponibel. J. HORNSTRA, greidboerenwerk; in bezit
van rijbewijs A. Br. o. no. 55
Dokkumertrekweg 61,
Boornbergum.
5
Poststation
Leeuwarden.
-jsrr-n

10 stukken één kwartje.

il

„MAASOORD"

LEERLING - VERPLEEGSTERS

Dinsdags. Donderdags en
M. JELSMA, Jubbega no. 198. Zaterdags. Drukkerij dezes.

■

Boerenmeid,

beslist beste melkster. H,
voor 3 a 4 t.b.c. vrije pinken
BOELSMA, St.-Nicolaasga.
gevraagd voor 2 t.b.c vrije Tevens
der gemeente KOTTERDAN Gevraagd een flinke eerste
pinken, liefst onder eigen
Enterstier,
of tweede
vee. K. HOFSTEE
te Poortugaal
Zandhuizen. Brievei) met naasten prijs en
Kapster.
Te huur gevr. een nette lijsten aan W. H. DE JONG,
SCHERMERS Kapsalons,
Arbeiderswoning, Beets. (Rolbrug)
Tel. 271, Dracht 9, Heerenveen.
GEVRAAGD.
liefst met hok. Brieven ond.
no. 98 bureau dezes.
jaar.
Leeftijd minstens 19
Gevraagd een
Aanvangssalaris (zonder eenig

banduzeF

met tuin a.d. Geruischloozen
Fa KRAAK. HEEREHVEEH. weg.
Te bevragen bij KLAAS

Weide,

Weide

_

OF BURGERHUIS

Gevraagd 12 Mei een

Psychïatrisclie Inrichting

Gevraagd

(lebuien:'

Wilhelmina Arodrina dv Karst
Tijnaeo
der Sluis en Grietje Fopma;
Gijsbert zv Gi.jsber# Tijinen Kroon en Afke
Dijkstra:
Adam '.v Thöma* de !-;.>■■;- en
merkwaardige Graf- llaria Arendtje de Jong; Taekele zv Jan
kelder. De Geschiede Wiersma en Grietje Damstra (wonende FraDouwe zv Evert Broersma en
ah
Lahadieten en r.ekeradeel);
Johanna Attema (wonende Amsterdam):
Het Leven van Anna l Anna Catharina dv Martinus Meijer en
Wendelina Wilhelmina BenninU: Johan
Maria van Schuurman Hendrik
zv Johan Chrlatoffel Outhuijse en

ZIJN HISTORIE

: *£»

van

De

der

mooie i Trijntje Kuiken.
-7 .ir
Douwe van
foto's en 1 en Ondertrouwd:
on Jantje Cornelia Hondema 20 jr; Bauportretten.
ke Dijkstra 30 jr en Hiltje Wiersma 22 jr
i
te Achlum; Sape M. van der Jleer 32 jr en
Prijs f 0.50, fr. p. p. f 0.55 Martha. C. Verdunnen 26 jr.
Geïllustreerd met

teekeningen,
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DOOR DE RINSO

2 MINUTEN-KOOKMETHODE

-yj

Besparing van
liP

besparingen uit te voeren. Door

da.nr

Wie heeft

miet

..

Zooals het thuis is, is het nergerisY.
Maar nóg gezelliger wordt het, /armeer
de wanden zijn getooid met
mooie
R&D Behang. Want R &// Behang
brengt de gezelligheid aao.Me nieuwe.
prachtige behangkleuren ,J%rizonnade".

alles

voor

behandeling. En Uw wasgoed

over?

Welk behang U uit deze rijke collectie
(de Series 47 tot 52) ook kiest, U doet
altijd een goede keus en
een goedkoope! Weet U eigenlijk wel, hoe weinig
R&D Behang kost? Vraag Uw behanger
het U vóór te rekenen, als hij toch de
nieuwe R&D Stalenboeken brengt.
Stuur hem vandaag nog een boodschap.

"ïïïiïHL*
wT"

.. .

Jfet

..Symphonie". ..Zonidylle/A.Sahara'' en
„Zeekristal" zijn er on/het te bewijzen!

HL.

»or de
Twee

minuten koken is al wat
nodig is om de was prachtig helder
te krijgen. Doe Uw wasgoed in
het overvloedig schuimende
Rinso-sop. Kook 2 minuten en zie
eens. hoe helder Uw goed wordt!

KINaU '
Bk ■ -tÊÜk
H MJ
I LI 8L? A%
jßj H

■■■K

WAST ZONDER

verdere

WÏ&*

RINSO ALLEEN
VOOR DE HELE WAS

Rinso is al wat U nodig heeft voor de hele was. Geen boenen
geen urenmeer met zachte zeep of ouderwetse zeeppoeders
lang koken. Doordat Rinso overvet is, bezit het extra-waskracht,
waardoor het aan het witte goed een schitterende witheid geeft
en het gekleurde goed fris en helder houdt. Rinso
zorgt voor een vlugge wasdag. En zie eens,
rt- tm%
wek cc tijd en geld U bespaard heeft
IIËÉÉ
oor mso te gebruiken voor de hele was.
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BEHANGSELPAPIERFABRIEK VAN RATH & DOODEHEEFVER
LEVERING VIA UW BEHANGER
Toonzalen in 19 steden des lands.

Toonkamers

te
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DEN DAG

LAAT uw KtED | NG
VOOR U SPREKEN.

De snelheid is Uw grootste vijand, wanneer U de
controle over Uw snelheid mist. U komt van een
brug af, van een steile heuvel of dijk, en plotseling
bevindt zich iets op Uw weg. Géén nood, met
IMCO-trommelremmen is U op alles bedacht, want
zelfs met een snelheid van
20 K.M. staat U op 2 M. stil.
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graag als wandel-

Jaï gebruiken: het
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„De dood wordt nooit vergezeld
door de politie,”
zei de veehouder Wiebren G. te Gou turn,
die met deze uitspraak trachtte aan te toonen, dat hij te goeder trouw was bij het
transport van zijn aan varkenspest gestorven biggen naar „de bak" te Hempens.
„Het leven wel," voegde hij daaraan toe,
maar de kantonrechter onderschrijft zijn
meeningsuiting niet, en dan is er nog iets.
Verdachte heeft ook geen aangifte gedaan
bij den keuringsveearts. Ook dit acht G.
vanzelfsprekend, want wat naar Hempens
gaat naar „de bak", dat behoeft niet te worden aangegeven, dat doen ze daar nooit,
zegt hij. En de wagen komt tweemaal in de
week (dit zal misschien de auto van Bergum
zijn).
De kantonrechter vond dit verzuim nog
al ernstig en wees op het besmettingsgevaar.
Heeft hij de kar, waarmee de biggen vervoerd zijn, al ontsmet?
„Se binne met de schouw gaan, nu ja en
de politie heeft ons busjes gegeven, die moete wij voorradig houwe."
„Neen, die moet u gebruiken voor ontsmetting."
„Nou ja, zoo bedoel ik het ook, wij moete
ze altyd hewwe. De heeren hebben de
schouw laten schoonmaken, want daar vervoer ik ook gras mee."
„Het is heelemaal niet in orde bij u,"
meende de kantonrechter, maar de koemelker was van idee, dat er wat anders achter
■at Er is veel te veel over gepraat, zegt hij,

jam te zijn: veel gave. rijpe vruchten!
Let op. hoe vlug
boterham-met-

aan

.

VEIUB.

=

en de dooie dingen daar hoeft de politie niet
aan te pas te komen en het was op 't laatst
toch allemaal varkenspest daar in de omtrek.
„Maar dan was u ook wel op de hoogte
met de maatregels," zei de ambtenaar, die
zich scherp uitliet over deze nonchalante
houding tegenover ernstig besmettingsgevaar en voor iedere overtreding f25 subs.
15 d. h. eischte.
„Nu, dat is erg hoor," zei G., „voor zoon
klein gevalletje, ik heb de schade van de
biggen toch ook al."
Maar de kantonrechter ging er ook niet
licht overheen en bepaalde het vonnis op
f 10 of 10 d. h. voor het verzuimen van aangifte en f 20 of 20 d. h. voor het vervoer zooals boven is aangegeven.
Jonge drinkers.
Gabe P., te Leeuwarden zegt, dat hij
op zijn 19e verjaardag zoodanig getracteerd
werd, dat hij de baan niet recht houdeu
kon.
„Een slechte inzet voor dat nieuwe levensjaar", meende de kantonrechter.
„Ja, maar het was voor het eerst en in
Juli moet ik onder dienst."
„Gelukkig maar voor je."
Eisch: f 6 of 6 d. h.
„Zou het niet wat minder kunnen, ik
loop bij de deuren."
,-,En die drankcenten, waar komen die
vandaan?"
„O, ik ben getracteerd."
Vonnis f 2.50 of 3 d. h.
Oude drinkers.

En de volgende overtreder zei, dat hfj. het
als medicijn gebruikte, wat pok al weer zijn
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goede

dat zuiverheid,
voedzaamheid en smakelijkheid hier hand

VOLSTREKT NIET DUUR

25 April.

Jam! Zóó hoort

ruststelling. te

KLEDING-J

Plaatsverv. kantonrechter mr. B. Dorhout.

Zwanenberg"s

TH|I

Zwanenberg-jam bij Uw rakkers naar
binnen gaat. En het is een groote ge-

Wixiovu

Leeuwarder Kantongerecht.

WÊB&

zoon

voor niets noemt men een
Victory~regenjas „de jas voor zware
dienst"; Hoe slecht ook
weer
z jn 9eweest sto en model
'
blijven steeds onberispelijk. Daarom
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Het NIEUWSBLAD VAN FRIESLAND wordt in alle kringen gelezen
bezwaren meebrengt.
Th. de L. te Leeuwarden klaagt, dat
de kop hem deur loopt en dat de dokters
hier wel meer van kunnen zeggen. Hij weet
trouwens ook met drank zijn stabiliteit niet
weer te herwinnen en staat voor de vierde
keer terecht en nog wel onder het bezwaar
van een voorwaardelijk vonnis van 7 d. h.,
hetwelk nu in vervulling zal gaan.
Maar de L. pleit krachtig voor clementie
en bezweert met vuur beterschap, op staande voet.
„Ik gaan vanavond vast naar de Tempelieren," zegt hij, „ik ben 36 jaar getrouwd
en heb een huisgezin, daar moet u om denken."
„Daar moet u zelf om denken," zei de
ambtenaar.
Verdachte beweerde voorts nog nooit
steun te hebben genoten en vader te zijn
van elf dochters.
De ambtenaar gewaagde van het voorwaardelijk vonnis en dat daarmee een laatste kans is gegeven tot verbetering, welke
niet in vervulling is gegaan. Daarom vorderde hij nu een hechtenisstraf van 3 weken
en 1 jaar opzending naar een rijkswerkinrichting.
Dat zal fataal zijn, beweert de L., want
dan verliest hij alle klanten en daarom moeten de heeren het nog eens aanzien, hij wil
zich nu absoluut beteren.
Derhalve bleef hij ook deze keer nog voor
opzending bewaard, maar zal de hechtenisstraf moeten ondergaan, n.l. 3 weken.

stuk land te Kuikhorne takken met bloeien-

de katjes van de boomen sneed, om thuis
weer over te planten. Het land was echter
verboden en daarom ontstond er een discussie, tusschen den majoor en den vreemdeling die, bij het opgeven van de naam, zich
voorstelde als Jan van Kammen, van Zwaagwesteinde. Als zoodanig werd hij ook genoteerd, maar een tijdje later bij een andere
ontmoeting op de weg meende de majoor
dezen Jan van Kammen te herkennen, die
echter zei te heeten Cornelis W. Dit was
inderdaad een broer van Hedser en gelees
sprekend op hem.
Tenslotte is toch de waarheid aan het licht
gekomen en heeft Hedser bekend een valsche naam te hebben opgegeven.
Het O. M. eischte f 10 voor de vergissing
en f 5 voor het verblijven op verboden land.
Vonnis f 10 en f 3 of zooveel d. h.

UIT HET VOGELLEVEN.

VOORJAARSNIEUWS.
Huiszwaluw.
Ik kreeg nog een aantal berichten van
20 en 21 April uit verschillende plaatsen
o.a. Amsterdam en Weesp, waar ze toen pas
voor 't eerst gezien waren.
Nu- is het wachten op de huiszwaluw, die
eenvoudiger geteekend is: geheele onderzijde sneeuwwit, boven donker staalblauw
met wit achterruggetje. Dit laatste valt onder 't vliegen erg op. Bovendien hebben ze
niet die sterk verlengde staartpunten van
de boerenzwaluw. De huiszwaluw broedt
bijna uitsluitend onder tegen daklijsten. Bij
opgave van aankomst gaarne duidelijke
aanduiding dat het werkelijk de huiszwaluw
eens door elkaar
is. Ze worden n.l.
gehaald en bij onzekerheid heeft de notitie
Opkoopers, die nergens van weten.
natuurlijk geen waarde.
Koekoek.
Andries H. ia opkooper te Sunhuieterveenen al vier jaar in dat vak, maar
Al weer een waarneming, doch weer niet
heeft nog nooit iets geweten van een ver- uit Friesland. Te Kerkrade (Limburg) werd
plicht bijhouden van een register, zoo zegt hij 20 April gehoord. (J. J. de Faber).
hij. De politie sprak er ook nooit over. Maar
Nachtegaal.
er zijn zakken gevonden in de zaak van de
H., die van diefstal afkomstig waren en dit 21 April te Kerkrade (de Faber) en twee
heeft de zaak aan het rollen gebracht. Het in het Rijsterbosch (R. F. de Vries).
waren naamzakken, verduidelijkte de opWilde zwanen.
kooper, maar dit maakte niet veel indruii
op den kantonrechter.
Nog steeds trekken deze dieren door
Na een breedvoerige en niets zeggende 14 April 30 a 40 onder Sloten, richting Z.O
verdediging werd f 10 of 10 d. h. tegen ver- (J. Folmer) en 15 April te Wolvega ongedachte gevorderd, die toen bekende nog
Minnema).
Op verboden plaats onder valsche naam. steeds niet een register te bezitten en het veer 15 naar het Noorden (J.
Roerdompen.
Hedser W. te Zwaagwesteinde, was feit, dat hij nu elke dag in overtreding was,
majoor
rijksveldde
Heidenschap
niet verschenen, de
van
maakte niet veel indruk.
Ook onder
en Wolvega wer
wacht wel en die vertelde, dat iemand op een
f
6
of
4
d.
ze
gehoord.
Vonnis
den
weer
Het doet me genoe^
&
Boerenzwaluw en

gen dat we ondanks de zeer vele winterslachtoffers toch nog op vele plaatsen in
Friesland weer broedvogels tellen.
G. BOSCH, Huizum.

Raad Grootegast.
Aifweailg die heeiren Froentjes, Smits en
Koop.
I>e begnooting 1939 is thans door Geid.
Staten vostigesteild. Het bedrag Steun vaal
het Rijik dis in deze beigtnooting gesteld oip
f 5540i, walt vrij zeiker voor lucfatbesdheirmtog veirlhooigid zail wonden met f43 5.
Besloten werd m,eit de verbetering van
de opslagplaats te Lütjetgaet te wadhiten tolt
de biegTOottag 1941.

Het voioirstel-Faber, om over te gaan tiot
de aanstelling van een armmeester, werd
na breedvoerige discussies verworpen melt
6—4 steminetni. Voor stemden de heeren
Bruins, Falbeir, Pool en Boerrama,.

Besloten werd een oamimiissie uit den raad

openbare werken. .In
deze commissie werden benoemd die heeren De Wit, Bruins en Hazenberg.
In de commissie, voor de strafverondieningen de heeren Faiber, Van Anken en Van
te benoemen voor

Hoving.
Tot

vakonderwljaeres
te 'Lutjagast
wend benoemd mej. R. Rooema te Buiten-

post, tihans reeds tijdelijk werkziaam.
De wontogen T 103 te Kornhorn, bewoner R. Kraai jiniga en C 90 te Bomlbay, bewoner T. Bewfce, wenden onibewooinbaair ver-

klaard.

Beheerecht uw humeur, als ge niet wilt,

dat het u zal beheerechen.

Liefde en tevredenheid brengen het zon-

netje in huis, dat gezelligheid heet.

DERDE BLAD

Maandagavond 29 April 1940.
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Het Pachtbureau der
Friesche Mij. van

val van oorlog, moet onder alle omstandig-

heden de doodetraf kunnen worden opgelegd.
Daarnaast wiijet de commissie er op, dat bij
Landbouw.
de bestrijding van de spionnage een voortreffelijke organisatie van de opsporingsdiensten
zeker van evenveel belang ie ale een strenge
bestraffing. Ook wil zij niet verhelen, dat wj
Op de laatstgehouden vergadering van het de straffen, welke het Openbaar Ministerie
Pachtbureau van de Friesche Mij. van Landin enkele den laatsten tijd berechte epionbouw is het jaarverslag uitgebracht. Hiernagezaken heeft geëischt, te laag acht.
aan ontleenen wij:
Niet alle leden wenechten invoering van
Het in het algemeen onbevredigende verde doodetraf bij deze delicten. Anderen leden
loop der bedrijfsuitkomsten, waarop wij scheen het toe, dat het beter ie ook tegen
reeds in one vorig verslag wezen, heeft zich verraad van staatsgeheimen geen andere
in het jaar 1939 verder voortgezet.
dan vrijheidsstraf te bedreigen Tegen een
De bedrijfsonkosten vertoonden een langverhooging van levenslang of 20 jaair zouden
zaam stijgend verloop, waartegenover wat zij zich niet willen verzetten.
de inkomsten aangaat, en wel in het bijDe commissie vestigt er voorts de aanzonder wat de veehouderij betreft, niet aldacht op, d®t degeen, aan wiens schuld te
leen geen verbetering gesteld kon worden, wijten is, dat geheimen worden verraden,
doch zelfs op een verdere teruggang gewenog steeds niet strafbaar ie. Aanvulling van
zen moest worden.
het Weffboek van Strafrecht met een bepaNa de inwerking treding van de pachtling, welke bestraffing van dit ernstige
wet op 1 November 1938 heeft het nog onmogelijk maakt, acht zij in
schuldmiedrijf
geveer een jaar geduurd alvorens ook in de ieder geval noodzakelijk.
provincie Friesland een volgens deze wet
In de tweede plaats acht de commissie het
erkend pachtbureau tot stand gekomen is. wenechelijk
de strafbepaling togen hem, die
Toen dit bureau zijn werkzaamheden begon
verlof
van het bevoegd gezag een oprees de vraag, of het Pachtbureau der Frie- zonder
neming
doet
of
een teekening of beschrijving
sche Maatschappij van Landbouw, dat zich
militair werk, of die openeenig
maakt van
gedurende bijna een kwart eeuw op dit terdat hij dit opzettelijk
ook
zonder
maakt,
baar
rein bewogen had, nog bestaansrecht bedoet, te ver„vijand"
van
een
gunste
ten
hield. Gezien het feit, dat in een groot aangerangschikt
S.,
scherpen.
Artikel
430
W.
v.
tal pachtcontracten de bepaling opgenomen
thans geen
overtredingen,
bedreigt
onder
de
ds, dat de betrokkenen zich voor een herhechtezwaardere
straf
dan
twee
maanden
ziening van de pachtvoorwaarden tot het
weinig.
te
Het
Dit
ie
veel
nis
of
f
300
boete.
Maatschappij
Pachtbureau der Friesche
van
Landbouw kunnen wenden, is instandhou- verrichten van zoodanige handelingen, welke
ding van het bureau noodzakelijk. Daarbij zuiver het karakter van spionnage dragen,
komt, dat ons herhaaldelijk wordt verzocht behoort in ieder geval strafbaar te warden
onze medewerking te verleenen teneinde gesteld als misdrijf.
te komen tot een onpartijdige vaststelling
der pachtvoorwaarden, aan welke verzoeken
hypotheek
in het belang der betrokkenen zooveel mogelijk gevolg gegeven dient te worden.
arbeiderswoningen.
Er werden in 1939 dor het Pachtbureau
De regeering antwoordt den
94 schattingen verricht waarvan 74 betrekheer Bonimer.
king hadden op boerderijen en 17 op complexen loc land, terwijl in 3 gevallen de
Het Tweede Kamerlid de heer Bommer
schade ontstaan door het aanleggen van heeft in verband met de in het openbaar geelectrische hoogspanningslijnen werd ge- dane mededeeling volgene welke de beschat. In 19 gevallen droegen deze taxaties staande regeling betreffende het beschikbaar
het karaker van een herziening van de loo- stellen van voorschotten onder verband van
pende pachtprijs. De totale oppervlakte waar tweede hypotheek voor den bouw van arbeiop de schattingen betrekking hadden be- derswoningen door particulieren o.a. aldus
droeg ca. 2000 ha.
zou worden gewijzigd, dat het thane geldenIn 70 van de 94 gevallen was de opdracht- de percentage, dat de gemeenten in een
gever een rechtspersoonlijkheid bezittend eventueel verlies hebben bij te dragen, aanlichaam; in 10 gevallen betrof de taxatie merkelijk zou worden verminderd, gevraagd,
een uitwonenden eigenaar.
tot
of deze mededeeling juist ie en zoo
Voorts werden herhaaldelijk inlichtingen welk percentage de regeering dan bereid ie
verstrekt over de werkwijze van het Pacht- het rijk te doen deelen in een eventueel verbureau.
lies voor de gemeenten als gevolg van toeVoor de model pachtcontracten, die in het passing der tweede hypotheekregeling.
vorige jaar waren samengesteld, bleek
Ie de regeering ook bereid het rijk te
groote belangstelling te bestaan. Het aantal
deelen in een eventueel verliee voor de
doen
exemplaren dezer modelpachtcontracten, dat
als gevolg van de verleening van
afgeleverd werd, Is bij het opmaken van dit gemeenten vooTschot
(zonder bijdrage) ingepet.
een
4
verslag reeds tot ca. 7000 gestegen. Vele
;
malen werden inlichtingen over deze pacht- volge de Woningwet.
De ministère van Boeyen en De Geer hebvoorwaarden verstrekt.
geantwoord, dat de medeAan het einde van het jaar heeft de sa- ben hierop thans
deeling
juist
ie.
menstelling van het bureau een aanmerkeVolgens de oude regegling droegen rijk
lijke wijziging ondergaan, doordat de heeren
in een eventueel verliee in verP. Y. Veenland, Jhr. P. B. J. Vegelin van en gemeente
voorechotverleening ieder
met
band
deze
opnieuw
Claerbergen en G. Jelsma zich niet
ten einde het geldelijk ribij;
beschikbaar stelden. De heer Veenland is voor de helft
de
gemeenten
voor
te beperken, ie thans
gedurende
jaar
20
aan
het
sico
van af 1920, dus
Centraal Pachtlmreau verbonden geweest, bepaald, dat een dergelijk verlies door het
eerst als districCdeekundige en vanaf 1937 rijk en de gemeente zal worden gedragen in
als voorzitter.
de verhouding van 3 :1.
Ale „verliee" worden aangemerkt:
Vanaf 1922 heeft Jhr. Vegelin van Claer1. het niet op den hypotheekgever verbergen als lid-verpachter aan de werkzaamheden van het Pachtbureau deelgenomen, haalbare restant der hoofdsom;
2. door den hyßpthegeveir verschuldigde,
terwijl de heer Jelama van af 1933 als lidpachter in 't Pachtbureau zitting heeft gehad doch niet aan de gemeente voldane, renten,
Ook heeft een der districts-deskundigen, n.l. tot een maximum van een jaar rente over
de heer H. de Boer, Sneek, zich aan het einhet schuldreetant der hoofdsom;
de van het jaar niet opnieuw voor deze
3. De kosten van door het gemeentebefunctie beschikbaar gesteld.
stuur genomen maatregelen tot beperking
In de bestaande vacatures werd voorzien van het verlies, voor zoover die maatregedoor benoeming van de heeren J. D. Ooslen, hetzij bij het voorafgaand overleg, hetzij
terbaan, Leeuwarden, tot voorz.; A. Kleistra zonder dat overleg alsnog zijn goedgekeurd.
Oosterwolde tot lid-pachter en F. WijnOnvoldane gemeentelijke retributies, alsstra, Veenwouden tot plaatsvervangend lid- mede onvoldane erfpachteamone worden bij
pachter, terwijl de heer Jhs. Koopmans, de berekening van het verlies ndet in aanr
tot distriote-deskundige merking genomen, voor zoover zrij verschulSoharnegoutum,
aangewezen.
werd
In de vacature van lid- digd zijn gedurende het tijdvak, aaevangeniVerpachter moet nog worden voorzien.
de zee maanden na den dag, waarop de hypotbeekgever voor de eerste maal in eenig
opzicht in gebreke ie gebleven, behoudene
verlenging van dien termijn, indien daarvoor,
spionnage.
naar het oordeel van den minister van bin„Vijftien jaar is niet voldoende”. nenlandsche zaken termen zijn.
De ministère zijn van oordeel, dat overDe doodstraf moet kunnen worden
eenkomstige toepassing op Woningwetvooropgelegd.
gewenscht is, omdat tusschen
De commissie voor privaat- en strafrecht schotten niet van overheidssteun
geen anabeide
figuren
uit de Tweede Kamer verklaart in haar ver- logie bestaat. Ze beantwoorden daarom de
slag, dat zij zich met de strekking van het laatste vraag ontkennend.
wetsontwerp op spionnage en tot het treffen
van andere voorzieningen tegen jdit soort
misdrijven ten volle kan vereenigen.
Ongewone
Zij is echter van meening, dat de voorOp 3 April j.l. werd ingebroken in een fagestelde verzwaring van de maximumstraf
van electroteohnieche apparaten der
briek
genoeg
6
tot
15
jaar
gaat.
van
nog niet ver
De Nederlander, die ten behoeve van een N.V. Thalbur te 'e Gravenhage, waar vier
mogelijk toekometigen vijand zijn eigen land stofzuigers werden gestolen, terwijl eenige
verraadt, pleegt een wel bijzonder gevaarlijk andere en een geldkistje ter medeneuiing wa,
en verachtelijk misdrijf: hij stelt de veilig- ren klaar gezet.
De politie deed nasporingen ito de richting
heid en onafhankelijkheid dcc lande en het
leven van talloos velen zijner medeburgers van een werkman, die wae ontslagen, den
in de waagschaal. Hier, zoo goed ale in ge- 25-jarigen behanger Ph. D.
D. meldde zich echter zelf bij de politie te
Rotterdam aan, omdat hij geen onderdak had.
Hij bekende aan den diefetal eohuldig te zijn
en gal als zijn mededadere aan den 23-jariBeen voetafdrukken." Bussen vanaf 30 cent
gen matrassenmaker H. de J. en den. 22-jari-

voor

De tweede

GEMENGD NIEUWS.
De nieuwe burgemeester van
Beerta geïnstalleerd.
„Bij goede wil de groote verschillen
te overbruggen,” aldus burgemeester
Van Essen.

De nieuwbenoemde burgemeester van
Beerta, de heer C. P. va nEseen, ie de vorige
week als zoodanig geïnstalleerd.
In zijn eerste rede in deze raad zeide de
heer Van Essen het te betreuren, dat in
Beerta de politieke verhoudingen zeer
scherp zijn en dat het gevaar dreigt, dat het
gemeentebelang door verstarring wordt geschaad. Het gemeentebelang wordt gediend
door een geest van saamhorigheid en eenegezindheid in de raadszaal, welke geeet verschil van inzicht niet uitsluit.
Groot zijn de verschillen, maar bij goeden
"wil zijn ze te overbruggen en het ie meer
dan ooit tijd, dat wij allen onze kracht daaraan geven. Er zijn vele dingen, die ons
scheiden, maar ale menschen van één volk
hebben wij ook veel gemeen en boven dit
alles staan, ale geweldige overkoepeling,
ale sterke, bindende band, de wensch en de
wil, dat wij Nederlander willen blijven.
De Icoo-burgemeester, het raadslid H. R.
Leemhuis, sprak daarop de hoop uit, dat
het den nieuwen burgemeester zou gelukken de scherpe tegenstellingen in raad en
dagelijksch bestuur der gemeente te overbruggen.
L. Stek (comm.) uitte de hoop
dat de nieuwe burgemeester, die uit een
ander milieu komt dan zijn voorganger, een
minder conservatieve houding zal hebbenWanneer de burgemeester met hem tegen
de ongemotiveerde aanvallen van Ged. Staten en de Kroon op Raad en dagelijksch
beetuur op de bres wil staan, dan kan hij
op de volle steun van epr.'s fractie rekenen
De kloof, die er nu eenmaal ie, is toch met
te overbruggen, zij is een gevolg van klaeeeverechil en zal niet worden overbrugd
voordat de klassen verdwenen zijn. Pogm
gen om toenadering tot stand te brengen,
zijn een illusie.
Ojn. spraken verder de oud-burgemeeeter van Veendam, de heer F. J. de Zee en
de heer Hiemstra, gemeente-secretarie van
Tietjerksterad ccl.

De onregelmatigheden bij de
zuivelfabriek te Odoorn.
Directeur veroordeeld tot twee jaar
gevangenisstraf.
Be rechtbank te Assen heeft Vrijdag
den gewezen directeur van de coöperatieve
stoomzuivelfabriek en korenmalerij „Odoorn
en Omstreken" te Odoorn, A. J., wegens vérduistering, valschheid in geschrifte, het opmaken van valsche balansen en het vervalsenen van postchèques, alles ten nadeele
van genoemde fabriek, veroordeeld tot
twee jaar gevangenisstraf met aftrek van
preventieve hechtenis.
Deze tenlastelegging had verdachte, mét
uitzondering van de verduistering, bekend.
De officier van Justitie had twee jaren
gevangenisstraf geëischt.

bouw

De Tweede Kamer en de

arrestatie.

Ceta-BeverSNELGL ANSïredvaste was
Maakt linoleum en parketvloeren niet glad.-

gen beddenimakeir S. B. Genoemde D. J. had

ook nog verduisteringen ten bedrage van
f9OO en f 370 op zijn geweten en verschillende oplichterijen.
Hij kwam op ©enigszins ongewone wijze in
handen der politie. Hij was met ten vrouw
op stap gegaan en had zoodanige ruzie gekregen, dat een kleine vechtpartij tusschen
het tweetal ontstond met het gevolg, dat de
J. het onderspit moest delven. De vrouw
pakte hem toen eenvoudig bij den kraag en
leverde d>en man aan de politie over.

Nationale

Reclasseeringsdag.

Voor de op Zaterdag 1 Juni 1940 te houden Nationale Reclasseeringsdag heeft de bekende kunstenaar Aart van Dofebenburgh
weer een sprekend en buitengewoon kunstzinnig aanplakbiljet vervaardigd, een litho,
welke tot motto heeft: Hij wae verloren en
ie gevonden (Luc. 15, vers 24).
De suggestieve plaats vertoont twee reddende handen die de handen grijpen van een
in leed en schuld neergedoken figuur waarvan het hoofd en de schouders nog juist zichtbaar zijn.
Zoowel de compositie als de afwerking van
het geheel valt zeer te roemen. Ook ditmaal
is Van Dobbenburgh zeer gelukkig geweest
en zijn plaats zal zeker de gewenechte uitwerking hebben.

Per autoped van Amsterdam
naar Den Haag.
Een elfjarige jongen te Amsterdam heeft
buiten weten van zijn ouders het stoute stukje ondernomen per autoped zijn familie in
Den Haag een bezoek te brengen. Om een
uiur 'e middags was hij van huis gegaan en
kwaim tegen acht uuir op de plaats van bestemming aan, waar hij echter niet lang
mocht vertoeven, omdat hij namens zijn
oudere nog denzellden avond, thans per trein
en onder degelijk geleide, te Ameterd&m
werd terug gebracht.

Eerste Kamer.
26 April.

DE ONDERWIJSBEGROOTING.
Voordat met de behandeling van de
Onderwijsbegroting wordt aangevangen,
spreekt de voorzitter, mr. baron de Vos van
Steenwijk, den minister toe. Hij noemt het
een verheuging voor de Kamer nu zij den
minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen na ernstige en langdurige ziekte
weer in haar midden mag zien. Hij bidt hem
toe, dat de Heere overlang alle krankheid
van hem moge afweren.
De heer DE JONG (r.k.) is teleurgesteld
over het niet tegemoetkomen aan wenschen
van verschillende leden der Staten-Generaal en van tal van onderwijskringen inzake
verbetering der leerlingenschaal. Hij weet,
dat dit niet aan dezen minister is te wijten.
die van de noodzaak der verbetering overtuigd is, en haar als een onderwijsbelang
van de eerste rang ziet. Dit wordt ook wel
bewezen door het feit dat kweekelingen mst
acte zelfstandig werken. De financieele bezwaren tegen verbetering kunnen niet oveiwegend zijn; een deel van de winst der
staatsmijnen zou er voor kunnen worden gereserveerd. Hij betoogt dat de tijd, doorgebracht als zelfstandig kweekeling met acte,
moet medegeteld worden voor de pensioen-

" *"

Op een gegeven oogenblik zegt de heer
VAN VESSEM (n.s.b.), dat er menschen achter een deur staan; hij opent de deur en
zegt: „Die moeten verwijderd worden."
Als ook de heer VON BONNINGHAUSEN
interrumpeert („dat is gevaarlijk"), waarschuwt de VOORZITTER tegen verstoring
der orde.
Interrupties: „Zij verstoren de orde".
De heer DE RIJKE protesteert tegen openbare uitlatingen van eenige profesoren ia
verband met onze neutraliteit. Evenzoo tegen het denigreeren op de lagere school van
onze Germaansche voorouders.
Plotseling loopt de heer VON BONNINGHAUSEN weder naar de deur rechts van de
voorzitterszetel, rukt deze open en roept:
„Die moet open".
De VOORZITTER: „De deur gaat dicht".
Als de deur van de andere zijde wordt gesloten, trapt de heer v. Bonninghausen er
tegen.
De heer DE RIJKE gaat verder en crltiseert onder aanhaling van citaten, het gebruik van bepaalde leerboeken op de lagere
school.
De heer VON BONNINGHAUSEN: De recherche kan vertrekken.
De vergadering wordt een half uur geschorst.

Berichten uit Stad en Dorp.
JONGEREINDAG 1940.
LEEUWARDEN. Het programma van den
Jongereindag, welke op Dinsdag 7 Mei in de
Harmonie alhier gehouden wordt, luidt:
10/4 uur: Begroeting door den voorzitter
van „de Jongerein".
Korte toespraak van de presidente van den
8.v.0.L.
Verschillende korte toespraken van voormannen uit het Friesche landbouworganieatieleven.
Om 2.30 u. volgt het congres, dat begint
met een openingerede door den voorzitter.
„8.v.0.L. en Jongerein trouw in samenwerking in wat ie en zal komen". In te leiden door mej. J. Kooistra te Wirdum.
„De Jongerein als dienende schakel in het
Friesche landbouwvereenigingeleven". Inleid
der de heer G. J. Ruiter te Knijpe.
Des avonds 7.30 u. voert de Nijiryske
Rounte „De Moekeflap" op.
Rijks H.B.S. te Leeuwarden.
LEEUWARDEN. In een zeer druk bezochten ouderavond, speciaal voor de oudere van
de leerlingen der 3e klasse belegd, heeft de
directeur der R.H.B.S. alhier de vraag besproken van de keuze der A- of B-richting.
Na eenige discussie besloten de aanwezige
oudere een requeet aan den mineter te zenden om de A-afdeeling, ondanks den aandrang van de Tweede Kamer, te handhaven.

Afdeeling hengelaarsbond opgericht.

wachter stean, dy't fêst net etimpelje
hoefde?
Neist it tejoede ek it goede: in Fytsegeaster 6each unforwaobt in twa-jierrich berntsje de dyk oerstekfcen, flak op 6yn foartsjil
oan
en liet him sele fen 'e fyte falie om
to foarkommen det de lytse biseard waerd;
de man bi'searde do eyn eigen knibbel sa
slim, det er net rinne koe; mar lokkich yn
di t gefal, der ride ek auto's troch Fytsegea: in automan, dy't it hert op 't rjuchte
plak sitten hat, eeach de sitewaesje: brocht
de man mei de bisearde knibbel mei s\ r,
auto nei hüs; telde him in daelder yn 'e han
om't hy dy deis net fintsje koe en cci: „as
dokter komme moat, siz it dan gerest, hear!"

300-JARIG BESTAAN VAN DRACHTEN.
DRACHTEN, 26 April. Ter uitvoering van
het besluit van de algemeene vergadering
was tegen gisterenavond door het bestuur
van Plaatselijk Belang een bijeenkomst uitgeschreven van plaatselijke vereenigingen
en organisaties, ter bespreking van plannen
voor een feestelijke herdenking van het 300-jarig bestaan van Drachten.
In zijn inleiding gaf de voorzitter van PI.
Belang, de heer G. Boelens, een overzicht
van de redenen, welke er toe hebben geleid
dit, voor onze plaats zoo belangrijke feit niet
onopgemerkt voorbij te doen gaan. Het
epraakt vanzelf, dat bij deze herdenking
met de ernstige en zorgelijke tijdsomstandigheden rekening dient te worden gehouden,
echter is dit evens een reden, om met ons
gewoon werk door te gaan. De heer Boelens
Met uitkomen, dat de herdenking van diit
eeuwfeest niet enkel voor de plaats Drachten van groote beteekenis ie, doch evenzeer
voor het Zuid-Oosten van Friesland, welker
opkomst met den groei en de vooruitgang
van Drachten zeer nauw betrokken is en
door onderscheiden banden is vereenigd.
Het bestuur van PI. Belang heeft zich door
kennisname van de programma's van Eeuwfeesten in 1925 te Sneek en in 1935 te Leeuwarden gehouden, een denkbeeld kunnen
vormen omtrent de wijze waarop een gepaste feestuiitiing, waarbij aan de geschiedenis en ontwikkeling volle aandacht wordt
geschonken, is te regelen. Hierbij zuPen de
hoofdbronnen van bestaan als landbouw en
veeteelt, handel en industrie zeker eveneene
naar voren moeten komen. Zal een en ander kunnen slagen, dan is biervoor de medewerking van tal van organisaties en van de
geheele bevolking noodig. Deze bijeenkomst
was voor dit doel uitgeschreven.
Bij monde van den heer J. Wuite Jzn.,
burgemeester van Smallingerland, gaf het
gemeentebestuur van zijn ingenomenheid
met deze herdenkingsplannen blijk en werd.
volle medewerking toegezegd.
Het voorstel van den voorzitter om uit de
ter vergadering opgekomen 12 vereenigingen met het gemeentebestuur een hoofdcomité te vormen, doordat ellke organisatie
daarvoor één persoon zal aanwijzen, werd
aanvaard.
Aan dit hoofdcomité zal de algemeene leiding der herdenking worden opgedragen,
hetwelk zich voor onderdeelen zal doen bijstaan door suib-comité's, die meer speciaal
met deze onderdeelen vertrouwd zijn.

JOURE, 26 April. Gisteravond kwamen
eenige hengelaars bijeen in botel Terwisga,
teneinde tot een organisatie in de hengelsport te koeien. Aanwezig wae het beetuur
van de afdeeling Leeuwarden van den A.
H. 8., de heeren S. J. Arnold, D. Timmer en

S. Dijkstra. Laatstgenoemde, voorzitter dier
afd., bepleitte aansluiting bij den A.H.B, en
dienstjaren.
tevens bij afd. Leeuwarden.
De heer BARGE (r.k.) wijst op de moeiNa bespreking
de afdeeling Joure oplijke positie van den minister; 's ministers gericht; 24 ledenwerd
traden
toe tot de nieuwe
antecedenten maken hem bij uitstek geschikt vereeniging.
de
zijn
tegenwoordige
pevoor
taak. Doch
Voorloopig bestuur: de heeren J. W.
riode is wel zeer ongunstig voor hem.
Blaauwboer,
W. Hogendijk en H. J. de Juet.
van
minister
een,
houding
De
den
inzake
lectorschap voor notariaat te Leiden heeft
Jubileum „Jagtlust”Oud,eschot.
spr. teleurgesteld. Dat het overleg met den
is,
minister van Justitie nog niet geëindigd
Rectificatie.
verwondert spr. niet: het dateert al van
In bet onderschrift bij de foto van het be1920 af; waarom zou het dan nu in eens een stuur der zuiveilfabriak „Jagtluet" te Oudieeinde nemen? Wie geen notariaat-opleiding söhoot, geplaatst; bij een artikel in ons vorig
aan een hoogeschool verlangt, kan die als nu nummer, is de naam van den secretaris, den
krijgen bij de particuliere opleiding; het heer U. Wietsma, weggevallen. Deze zit
examen geschied! toch van rijkswege. De tweedie van rechts.
minister zie deze aangelegenheid nog eens
onder oogen.
UT FYTSEGEA.
Het instituut der bijzondere leerstoelen
FYTSEGEA,
25 April. Nou't it drokker op
is stellig niet geworden tot een model van
wetgeving. Het tegenwoordige gebruik van 'e wegen wirdt, treft men mear Fytsegeahet instituut is nooit zoo bedoeld. Hij be- eters om mei to praten: det forkoartet de
loktoogt dat het aantal lichtvaardig uitgestrooi- reis sa moai en hwet men heart is
net inkel raer en mal.
de hoogleeraartitels kan worden verminderd. kich
Wol stean der yetite fnaechteikens foar üs
Rechercheurs achter de deur.
op it paed, bygelyks hwêrom steane de boerDe heer DE RIJKE (n.s.b.) betoogt, dat
mei de fyts dr op, nou sa fole leger
de minister te weinig doortastendheid ver- as foarhinme: binne wy ef binne de fytsen
toont. Dikwijls wordt het doel aan het on- eeüs minder yn tel?
derwijs: de kinderen op te voeden tot nutBy de faek bipraette en faek biskriemde
tige leden der werkgemeenschap, voorbij ge- ünbiwefkke oerwei yn Haskerdiken binne
zien. Daarentegen ziet men alom een over- flikkerljoohtein kommen: det spyt üs, hwent
lading met wetenschap.
hwêrom koe der net trije-ris deie in oare

—

—

FRYSKFOPMIDDEM
OM UTENS
FryskSelskip
„Sljucht en Rjucht”
to Saendam.
SAENDAM. Op Snein 21 April hie üs eelekip eyn greate toanieljoun fen dit winterhealjier yn 'e „Harmonie". Nei de iepening
troch de foareitter de hear Klaver, hwêrby
hy ek it wolkom taroppe koe oan eahwet 30
Fryske frjeonen fen Poarmerein en oan in
mannich Fryske soldaten, dy't hjar tydelike
wente yn Saendam en omkriten opelaen
hawwe moatten, waerd it Fryek Folkeliet
troch allegearre steande song. Dêrnei kaem
de opfiering fen „Boerebüter", in fleurich
stik yn trije bidriuwen feo Abc Brouwer. De
lieder en epilere hawwe tige hjar best dien
en der care mei ynlein. De oanwêzigen ha
lake det it sahwet die en det is yn dizze tiid
wol ris goed. Wy hawwe allegearre in joun
hawn, dy't wy net gau forjitte scille.'
De tankwirden dy't nei ófrin fen it sök
spritsen waerden troch de foarsitter-lieder,
de foareitter fen it selskip „lenfald en Frjeonskip" fen Poarmerein en ien fen 'e spilere,
wieme* wol op hjar rjak cci de folie seal
wier 't der hielendal mei iene. Oant twa üre
ta ie der noch dounse en do gyng elte folSm.
dien nei hüe.
a
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iMitdoetje qoeet!

delijk de huishouding te willen komen
„Niet meer zoo heel erg", antwoordde eerst thans de uit deze reis voorvloeiwaarnemen. In die dagen had Lorenz Mariene, en ze probeerde te lachen.
ende consequenties als een drukkenden
zijn schoonzuster eerst goed leeren kenlast op haar schouders voelde. Tevernen, had zij volop getoond* welk een
geefs trachtte ze haar tranen terug te'
En nu was het dan zoo ver.
groote offervaardigheid en warme kadringen; het was voor het eerst, dat LoMaria was aangekomen en had met renz, die sinds hun huwelijk altijd om
meraadschap zich achter dit masker
van ongenaakbare terughoudendheid groote verbazing het nieuws gehoord. en bij haar was geweest, haar geruimen
verborg. Nu zag bij Maria in een heel In haar blijdschap had zij zich weldra tijd alleen liet. De wetenschap, dat zij
ROMAN VAN HANS HIRTHAMMER.
ander licht en het verheugde hem te laten bepraten haar verblijf zoo lang te tenslotte echter niet geheel alleen ach(Nadruk verboden.)
bemerken, dat ook bij haar sympathie rekken tot Lorenz hun van zijn behou- terbleef, dat Maria er nog was, aan wie
begon te winnen en zij hem haar ver- den aankomst in Berlijn op de hoogte ze al haar zorgen en moeilijkheden zou
P
trouwen schonk. Zij werden zelfs goede zou stellen. Men had haar echter niet kunnen toevertrouwen, stemde haar
Het bericht van Maria's overkomst vrienden, die bij zorgen en moeilijkhe- kunnen bewegen de geheele reis mee weliswaar geruster, maar het was toch
met een zwaar hart, dat ze haar man,
deed hem over de laatste bezwaren den elkaar opzochten, al ging dan bei- te maken.
„Waarom probeer je hem niet van die 't afscheid zoo kort mogelijk maakte,
heenstappen. Onder de hoede van haar der Liefde geheel naar Mariene uit.
zuster zou Mariene niets behoeven te „Maria zal je in den korten tijd van dat dwaze plan af te brengen?" bad nawuifde tot hij in een kromming van
den weg uit het gezicht verdween.
onze scheiding in alles terzijde staan. Mariene haar zuster gevraagd.
vreezen.
zijn
ik
„Omdat
je
bedoeling
zal
volkomen
Maria,
het
en
't
Ook Lorenz was dit begin van zijn
schoonzuster,
helpen
Zij
bij
stond
verhuizen
Met zijn
niet
begrijp!
zeggen,
voet.
Ik
wil
dat
ik
het
tocht
menig
je
In
zou
me
haar
zwaarder gevallen dan hij ververwonderen,
op
goeden
Lorenz
zeer
als
niet
opzichten
mee
eens
ben,
beter
zou
er
in
alle
maar
begrnV
Berlijn
te
bereid
om
naar
te
wacht
had. Het was hem te moede, of
je
hem
vinden
zij
opzicht scheen
pen dan Mariene. Zij was een vrouw vergezellen. Dat lijkt me een zeer ge- ik vind het flink, dat hij zichzelf als het hij hier iets dierbaars achterliet, dat hij
met een misschien wat stug en gesloten schikte oplossing, want ik vrees, dat je ware een taak wil opleggen en voor het nooit meer zou terugzien. Was het de
karakter, maar zij stond met beide voe- alleen met het -circus je handen vol zult overige zal dit tochtje hem heusch geen plaats zelf, waaraan hij zich, niettegenten op den grond. Het was niet gemak- hebben. De bende is nü al buiten zich- kwaad doen. Integendeel, laat hij zijn staande zij hem verre van gastvrij had
botten maar eens flink uitstrekken; als opgenomen, in dien betrekkelijk korten
kelijk haar te naderen, want zij scheen zelf van opgewondenheid".
jij dan straks in Berlijn aankomt, zul je tijd zoo gehecht had? Hij wierp een
Zij
invloestonden
beiden
in
de
toen
keuken,
pantseren
tegen
zich te
vreemde
een
man vinden, die minstens vijf jaar laatsten blik op het landschap, op bet
Lorenz
dit
zei.
was
het
bezig
was
ook
wel
Mariene
waarschijnlijk
den en dat
heerlijke bosch, waar hij in moeilijke
de reden, dat zij ongetrouwd was ge- eenvoudige avondmaal klaar te maken jonger is geworden".
merk
„Ja,
al,
ja,
tegen
jullie
en Lorenz keek, onder het genot van
ik
het
uren zoo vaak een toevluchtsoord had
bleven.
toch
op".
Zij
sigaret,
zonder veel belangstelling beiden kan ik
niet
gevonden. Wat later, op een iets hoowas een
Want leelijk was Maria niet.
later
Lorenz
afpaar
dagen
ger gelegen punt nog eenmaal omkijtoe.
Een
nam
slank, had een goed figuur, een smal,
kend,
natuurlijk,
zwarte
het
scheid.
zocht hij het huis, waarin hij de
„Ja,
gevormd
edel
zal allemaal wel
gezicht en groote,
In een gemakkelijk zittend costuum., zijnen had achtergelaten. Uit den
in orde komen. Als Maria bij mij is, beoogen van bijna zuidelijken gloed.
In de eerste jaren van zijn huwelijk hoef ik mij niet bezorgd te maken. Maar op een paar stevige wandelschoenen en schoorsteen steeg een smalle rookpluim
had Lorenz een zekere antipathie je- jij! Als je nu eens ziek wordt onder- 'met een minimum aan bagage stond hij loodrecht omhoog. Het leek hem een
gens Marlene's zuster niet kunnen over- weg? Als je iets overkomt? Geloof me, reeds om zes uur in den ochtend gereed laatste, waarschuwende groet. Hij meenwinnen. Hoewel zij niet bepaald vijan- Lorenz, ik zal geen dag rust hebben". om zijn pelgrimstocht te beginnen. De de Mariene te zien, hoe zij aan het fordig tegenover elkaar stonden, ging de „Onzin, kind!" Hij boog zich over haar kinderen, van wie bij reeds den vorigen nuis stond, bezig koffie te zetten voor
een den ander toch liefst zooveel moge- heen en gaf haar een vluchtige kus ach- avond afscheid had genomen, sliepen het ontbijt. Wellicht was intusschen ook
lijk uit den weg. Dit veranderde, toen ter bet oor. „Ik zal je eiken dag een nog, maar de beide vrouwen vergezel- het circus wakker geworden en schalvier jaar geleden de jongen werd gebo- kaart schrijven. Zul je dan niet bang den hem tot aan de deur. Het werd een den de stemmen van het drietal door de
ren en Maria haar zuster verzocht tij- meer zijn?"
wat pijnlijk afscheid, doordat Mariene kamers. Ja, ondanks alles, was dit on-
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beteekenende dorp temidden van ber- een diepe, innerlijke vermoeidheid zich

gen en bosschen hem lief geworden. van hem meester maakte, uren, waarin
Hoe graag zou hij hier voor alitijd ge- hij aan het nut van zijn onderneming
begon te twijfelen. Was het geen dwaasbleven zijn!
Zijn handen omklemden steviger den heid, dat hij zich als een landlooper
stok. Hij keerde zich om en vastberaden langs de wegen voortsleepte, terwijl
richtte hij zijn schreden naar het Noor- thuis een vrouw, een gezin zijn steun
den. Daar in de verte lag de grens van met moeite ontbeerde? Was het eigenBohemen en honderden kilometers ver- lijk geen waanzin, dagen en weken zinder, ergens achter de bergen en bos- neloos te verdoen in plaats van zich met
schen, lag Berlijn. Daarheen leidde nu alle kracht op zijn werk in Berlijn voor
zijn weg, daarop moesten zijn blik en te bereiden?
Maar als hij dan zijn blik weer over
zijn wil nu gericht zijn.

Op de toekomst!

**»

Dag aan dag wandelde Lorenz langs
de eindelooze wegen zijn nieuwe toe-

komst tegemoet. Van 't eerste ochtendgloren tot het vallen van den avond liep
hij door regen en wind, door zonneschijn
en weerlicht.
Ja, het was een heilige pelgrimstocht,

waaraan hij zich geheel overgaf. Onstuimig klopte zijn bloed, een wonderbaarlijke kracht dreef hem voorwaarts en
liet zijn wil zegevieren over alle opstandigheid en zwakheden van zijn, voor
een dergelijke sportieve prestatie onvoldoende getraind lichaam. Hij wist 't:
als deze taak, welke hij zich had opgelegd, volbracht was, als hij aan 't eind
was van dezen, aan energie en doorzettingsvermogen zooveel eisenenden tocht,
dan zou hij de proef van zijn leven hebben doorstaan. Dan kon hij het nieuwe
leven, dat i.3m wachtte, met voldoening

het landschap liet dwalen, over God's

wijde wereld rondom hem, dan verdween de twijfel weer even spoedig als
hij gekomen was. Het stralende licht
van de zon, het ruischen van den wind
door de kruinen der boomen langs den
weg, zij vormden een onuitputtelijke
bron van nieuwe, ontembare kracht.
Op een middag ontwaarde hij in de
verte een groot aantal torens en koepels
en deze aanblik, nog verlevendigd door
den gouden glans van de reeds dalende
zon, dééd hem zijn schreden verhaasten.

Toen de avond viel, bereikte hij Praag
en reeds de eerste kennismaking bracht
hem diep onder den indruk van de
schoonheid dezer wondermooie stad.
Even kostte het hem moeite zich te realiseeren, dat hij nu, na zijn dagenlange
eenzaamheid, plotseling in een metro-

pool was overgeplaatst en aanvankelijk

r

voelde hl; zich nog w at onwennig tusschen die veie duizenden menschen en
aanvaarden, dan was hij waardig terug de tallooze trams en auto's, die schier
te keeren in een maatschappij, die hem geruischloos over de geasfalteerde straoneindig veel meer zou geven dan zij ten voortsuisden.
hem ooit geboden had.
Wordt vervolgd.
Er kwamen echter ook uren, waarin

Sport
DE WEDSTRIJDEN VAN ZONDAG.
K.N.V.B.
G.V.A.V. KAMPIOEN.

Zoo is dan Zondag in het Noorden reeds
de beslissing gevallen en heeft G.V.A.V.
door een 2—4 overwinning op Heerenveen
het kampioenschap behaald, waarmede wij
die sympathieke Groningers van harte ge-

krijgen soms moeilijke opgaven té verwer-'
ken en na 32 minuten moet Haan voor een
schot van A. Lenstra zwichten, als zijn broer
Jan hem den bal goed aangeeft. Direct echter gaan de gasten weer tot den aanval over
en als de achterhoede treuzelt, geeft Hazeveld opnieuw aan G.V.A.V. de leiding. (2-3).
Door bovenomsi'hreven oorzaak laat Heerenveen den moed zakken en als kort voor het
einde de bijzonder actieve Hazeveld Veenstra laat visschen, is het met den tegenstand
van Heerenveen gedaan en heeft G.V.A.V.
op verdiende wijze revanche genomen.
Na afloop was het den aanvoerder van
Heerenveen A. Lenstra die het eerst zijn
gelukwenschen aanbood, waarna later velen
volgden.
De heer Hesschel, voorzitter van de supportersvereniging bood met een korte toespraak een krans aan. waarna de aanvoerder van G.V.A.V. op de schouders naar de
kleedkamer werd gedragen.

den paal gekeerd. Eem best schot van Jansen trof den Steenwijk-keeper op zijn post,
terwijl nog voor de thee de paal een doelpunt van den voet van A. Dijkstra voorkwam. Met blanken stand kwam de rust.
In de tweede helft ging het spel aanvankelijk meer gelijk op. De aanvallen van
beide voorhoedes waren echter niet bijzonder gevaartijk
lastig werk kregen die wederzijdsohe keepers niet. Langzamerhand
kwamen de gastheeren weer meer opzetten,
zonder er echter in te kunnen slagen een
alleszins verdiend doelpunt te scoren. Een
uitval der roodwitte voorhoede werd F.V.C.
echter noodlottig. Het leder werd van rechts
opgebracht en toen Looienga bij den voorzet zou ingrijpen, kwam hij te vallen en de
linksbinnen der bezoekers had geen moeite
het leder in "het net te deponeeren (0—1).
F.V.C, probeerde alles om den achterstand
in te loopen en vrijwel steeds waren de
groengelen in den aanval. De roodwitte verdediging hield echter stand, hierbij nog
énmaal geholpen door den paal en met o—l

en.

■

UITSLAGEN.
AFDEELING I
DWS-DOS

V.S.V.—Haarlem
KFC-Blauw Wit
DAO—'t Gooi
Ajax—Stormvogels

4-0
4—o
0-1
4—o
3—o

AFDEELING II
Jammer was het echter, dat voor een der4-2
DFC—HBS
gelijken belangrijken wedstrijd, waarvoor
RFC—Xerxes
7—l
men zelfs twee neutrale grensrechters had
2—3
CVV—Feyenoord
aangewezen, niet beter arbiter was aangeSparta-V.Ü.C.
9—3
2—2
wezen, want door de slappe leiding ging
DHC—Hermes-DVS
veel van het mooie verloren.
Voor dezen wedstrijd bestond groote beAFDEELING 111.
SNEEK-ACHILLES 2-1.
langstelling, vooral van de zijde der pers
kwam tenslotte het einde.
en zelfs was ir. A. van Emmenes, redacteur Ofschoon de gasten met 9 invallers tegen
NEC—Heractes
s—l
van de Sportkroniek, naar Heerenveen ge- het met 4 invallers spelende Sneek uitkwaGo Ahead—Tubaniia
3—2
FRIESLAND—L.S.C.
2—2.
komen, om voor de radio een beschouwing men, gaven ze toah goed partij. Sneek was
Ensched. Boys-Enschede 2—4
te geven, waarin ook niet werd nagelaten over 't geheel genomen wel meer in den Voor den aanvang van dezen wedstrijd
2-2
Hengelo-AGOVV
kritiek op de leiding uit te oefenen.
aanval
in de tweede helft waren ze zelfs werd in de kleedkamer der thuisclub S.
4—3
Wageningen—Quick
Veendam had anders haar. kansje ook nog een tijdlang overwegend sterker
maar Henetra, die* zijn laatste wedstrijd voor de
behouden door een o—2 overwinning op toch stond hun spel op een behoorlijk peil. blauwgelen speelde, wegens vertrek naar
AFDEELING IV.
H.S.C.
Doelman Berendsen maakte een uitsteken- Haarlem, door den voorzitter van Friesland,
NOAD—MW
4—l
Be Quick liep van haar achterstand op den indruk, doordat hij er in slaagde tal den heer J. G. Greben, toegesproken en als
Eindhoven—Limburgia
3—2
W.V.V. een puntje in door aan Velocitas een van uiterst gevaarlijke ballen onschadelijk blijk van waardeering werd den scheidenNAC—Roermond
5—3
gelijk epel af te dwingen (3—3). Sneek te maken. 'Het voorhoedespel van AchMiles den Friesland-spel er 'n eigarettenkoker met
BW—Helmond
I—2
inscriptie aangeboden.
maakte een goede beurt, door haar 2—l over- was te kort en te weinig doortastend.
Juliana—Willem II
3—o
winning op Achilles, terwijl Leeuwarden
spel
Het
van de Sneeker voorhoede was Won Friesland in Sneek van de witkragelijk
een
gen,
gisteren
zij
met dezelfde cijfers over W.V.V. zegevierde. meermalen te onbesuisd en door te hard en
hebben
zich met
spel tevreden moeten stellen, een uitslag,,
tal
AFDEELING V.
gingen
te
ondoordacht
schieten
van
zeer
lagere
In de
regionen kwamen nogal
waarmee zij alleszins tevreden mag zijn.
enkele afkeuringen voor maar wel kon in fraaie kansen verloren. Zoo miste De Bodk Want in de eerste helft liet L.S.C, een zeer
Afd. A.
afd. B. het geheele programma worden af- o.a. eenmaal op eenige meters voor 'open goede partij voetbal zien. Alleen de producgewerkt. Hier wist Emmen het tegen B.R.C, doel.
3—3
Be Quick—Veloci tas
reservekeeper beweest ook tiviteit liet te wensohen over, terwijl hierniet verder te brengen dan een gelijk spel De Sneeker
goede
hout
te zijn en voor- naast de doelman der thuisclub meerdere
Heerenveen—GVAV
2—4
gesneden
uit
het
I—l. Muntendam stelde niet teleur en won
malen uitstekend ingreep.
verHSC—Veendam
o—2
zijn
opvangen
goed
al
uitvallen
en
was
met 2—o van Hoogezand, terwijl G.R.C, in
Na den aftrap waren de Sneekers al di2—l
zorgd.
Leeuwarden—WW
de running bleef door een 4—l overwinning Reeds direct na de aftrap ontwikkelde rect aan het woord. Opvallend was het goede
Sneek—Achilles
2—l
op F.V.V. Bato en Helpman konden het net
positiespel en plaatsen der gasten. Frieslevendig
spel.
zich
een
Achilles
zette
de
eerniet vinden en eindigden gelijk ze begonAfd. B.
aanvallen op, maar het eerste gevaar- land moest zich voorliopig bepalen tot ennen waren. Woltersum bracht er tegen ste
lijke schot kwam van De Bock, wiens kei- kele uitvallen en steeds kwamen de blauwBRC—Emimen
I—l
Noordster niet veel van terecht en verloor hard ingeschoten bal door Berendsen prach- hemden terug, zoodat Scheepstra c.e. gereMuntendam—Hoogezand
2—o
met o—4.
tig gestopt werd. Daarna moest hij nog eeni- geld in actie moesten komen.
GRC—FVV
4—l
Niettemin verwachtten we het eerste
F.V.C,
ge
C
malen handelend optreden.
zag
papieren
danig
In afd.
haar
—Helpman
o—o
Bate
Gedurende korten tijd waren de gasten doelpunt van den kant der thuisclub, toen
dalen door de o—l0 —1 nederlaag, die het van
Woltersuim—Noordster
o—4
iets
kreeg.
Alcides kweet
meer in het offensief dan de gasïheeren, De Rijke naar voren kopte en Buitenhuis
Steenwijk te slikken
zich beter van haar moeilijke taak en keer- maair de hechte Sneek-verdediging, waarin rakelings langs den verkeerden kant van
Afd. C.
de met een 4—7 overwinning op De Kooi De Haan en spil Vam Delden, die 6terk te- den paal echoot.
o—l
FCV-Steenwijk
naar Meppel terug. Friesland en L.S.C, deel- ruggetrokken speelde, uitblonken, was met De veel talrijker zijnde L.S.C.-a!taques le2—2
Friesland—LSC
geen
onzuiver
schieten
doelverden
door
spel
passeeren.
Langniet te
den de punten eerlijk. 2—2. Frisia deed het te korte
MSC—Frisia
2—4
beter,
Bij
punten
op.
gelukte
Friesland
dit
prachtig werk door M.S.C. thuis met 2—4 zaam, maar zeker werden de aanvallen van
Kooi—Aleid'es
4—7
De
via
goed
opbrengen
Rijke
want
na
wist
De
te verslaan. Black Boys—Gorredijk ging Sneek talrijker, zoodat er veel van de Asser dien
Borniavoet van dielmam Castelein den
verdiedftging gevergd werd,' maar hierin
niet door.
Afd. D.
nen de leiding te geven (1—0).
zich,
opmerkten,
toonden
zooals
we
reeds
In afd. D herstelde C.A.B, zich prachtig de keeper en vóór hem vooral de r.-back
Verwoed kwam L.S.C, vervolgens opzetAristides—CAß
1~4
door een I—4 overwinning, waardoor de zeeT betrouwbaar.
ten en zij zag zich een strafschop toegekend.
Bolswarders beslag legden op het kamAfd. E
Tot kort voor de rust was Sneek 't meest Noppert wiet het ingezonden schot echter te
pioenschap.
aanvallend en kreeg de flhuiselu/b ook de stoppen. Het was vooral de doelman der
6—l
Olyphia—Lemmer
tijd
Ook in afd. E werd het pleit beslecht, meeste kansen, maar in het laatst drongen thuisclub, die zich in den resteerenden
daar Olyphia met niet minder dan 6—l de gasten nog even sterk op, zoodat zij de van de eerste helft wist te onderscheiden.
Lemmer versloeg en daardoor het kampioen- eerste helft aanvallen beëindigden. Gescoord Hij werd n.i geducht aan den tand gevoeld
en op uitstekende wijze wist hij zijn doel
werd er echter Met
schap behaalde.
doorboring te vrijwaren.
voor
In de tweede helft kreeg Sneek direct sucMet I—o werd tenslotte van doel gewis- veel vrij wordt gelaten door Van der Veen,
ces toen Sieibesma de bal uit een voorzet
krijgt hierdoor een kans, die dankbaar beAFD. A
van Efdié keihard onder die bovenlat in- seld.
schoot. De bal vloog terug, zoodat het er op Ook de tweede helft gaf aanvankelijk eem nut wordt. (3—3). Even is de fut er bij De
geleek, diat ook deze aanval mislukte, maar overwicht van L.S.C. te zien en Noppert Kooi wat uit en kan Alcides gevaarlijk aanHEERENVEEN—G.V.A.V. 2—4.
scheidsrechter Kooi
die uitstekend leid- wist na een schot van Oly het leder nog vallen. Als echter na een goed genomen
Door de 2—4 overwinning die G.V.A.V. de
corner van Jelsma, rechtsbinnen Bloemsma
had geconstateerd, dat het schot raak juist tot 'hoekschop te verwerken.
gisteren op Heerenveen heeft behaald, na- was geweest en kende het
Geleidelijk geraakte het spel toen weer nog eens De Kooi de leiding geeft, lijkt het
doelpunt, ondier
men de Groningers niet alleen revanche van protest van Achilles toe (1—0). Sneek had meer verdeeld, totdat een vrije schop op er op, dat de thuisclub weer eens een wedde op eigen terrein geleden nederlaag, nu blijkbaar de smaak te pakken en
den rand van het strafschopgebied Friesland strijd zal gaan winnen. Dat blijkt echter
maar werd bovendien beslag gelegd op het een vrij langdurig offensief in, waarbijzette
voor „te mooi, om waar te zijn". Verschillende
de noodlottig werd. Het leder werd n.l. uitgekampioenschap.
spelers raken uitgespeeld en Alcides daarengeplaatst
den
doelmond
den
en
over
gasten geheel in de verdediging werden teDe overwinning was trouwens volkomen ruggedrongen. Een prachtige Sneeker aan- loopen Noppert heen kopte Groenland den tegen gooit er nog een schepje op. Dit leidt
verdiend. Daarvoor was het spel der gasten val verliep zonder succes, doordat Berend- gelijkmaker in het net.
al gauw tot den gelijkmaker, waarbij de
beter verzorgd dan dat der thuisclub. Het sen een door Bos keihard ingeschoten bal Eventjes was Friesland toen flink in het rechtshalf van De Kooi al weer niet heelegeheele elftal sloot beter, waarbij vooral veel meesterlijk stopte. Direct daarop ontstond offensief, maar de witkragen verplaatsten 't maal vrij uitgaat. Bij een stand 4—4 en nog
aandacht aan het plaatsen en opstellen werd voor de tweede maal een dergelijke situatie. spel weer en uit een voorzet van links giaf acht minuten te spelen, lijkt de kans op een
besteed. Vooral de middenlinie kweet zich maar weer bleef Berendsen meester van heit r .bui ten Bos Noppert het nakijken (I—2). gelijk spel niet uitgesloten, maar het geL.S.C, legde zich hierna meer op verdedi- brek aan uithoudingsvermogen speelt De
uitstekend van deze taak, zoodat A. Lenstra terrein, wat hem een hartelijk applaus van
niet veel vrij spel werd gelaten en de uit- het publiek bezorgde.
gen toe, waardoor de gastheeren in het veld Kooi in deze laatste minuten wel heel erg
stekend spelende spil Janssen steeds weer Sneek kwam echter onophoudelijk en een overwicht kregen. Een best schot vam parten. In enkele mniuten scoren zoowel de
het spel fraai naar de vleugels opende, voor- schier onweerstaanbaar terug. Onophoude- r.buiten Lamsma werd over de lat getipt. links- en de rechtsbuiten voor Van Delden
Ofschoon de blauwgelen niet zoo goed onhoudbare doelpunten. Een opleving bij De
al naar de snelle linkervleugel Van Meel— lijk wend toet Asser doel onder vuur genospeelden
hiervan
de
als de vorige week, smaakten zij Kooi heeft nog een doelpunt tengevolge, dat
gevolg
was,
Bonsema. Het
dat
men, dat tenslotte, ondanks het fraaie werk
achterhoede van Heerenveen het soms zwaar vam Berendsen. door Siebesma met een on- toch het genoegen den gelijkmaker te scoren. de scheidsrechter niet toekent. In de plaats
Een door De Rijke foutief ingegooide bal (o.i. hiervoor krijgt De Kooi een strafschop te
te verantwoorden kreeg, temeer doordat De houdbare kogel doorboord werd (2—o).
Lange niet van de partij kon zijn, waarvoor De Sneaker aanvallen duurden na dit was het een ingooibal voor L.S.C.), belandde nemen, omdat een der backs den bal niet
Van der Vlugt inviel, die wel zijn best deed, doeflpunt nog eenigen tijd voort, maair ge- tenslotte bij Buitenhuis, die fraai inschoot de handen uit het doel haalde, of althans
doch die niet zoo doortastend is als Do leidelijk aan wisten de gasten het 6pel te (2—2). -Een hard schot van Taakerna werd volgens velen trachtte te houden. De strafLange
verplaateen en daar Sneek zich in het laatst in de laatste minuut nog door den buiten- schop wordt door Van der Veen wat slordig
Bovendien trok de middenlinie zich teOjL zonder reden
meer in de verde- kant van den paal gekeerd en met 2—2 kwaim genomen en de doelman weet het schot te
veel terug, zoodat er gapingen tusschen
houden. In de laatste minuut wordt bet
terugtrok, staagden zij er in de laat- het einde.
achter- en voorhoede ontstonden, waarvan ste minuut of vijf nog in de gaetiheeren
zelfs nog 4—7 door een schot van verren
de tegenpartij een dankbaar gebruik maak- ernstig in het nauw te brengen. Nadat keeM.S.C—FRISIA 2-4.
afstand van den Meppeler midvoor. Daar
te. Toch had de thuisclub, niettegenstaande per Boom een tweetal uiterst gevaarlijke
blijft het dan eindelijk bij. Qua spel had AlDe Frieianen blijken er de laatste weken cides een overwinning wel verdiend. Déze
dit alles, het eerste kwartier het beste spel aanvallen had afgeslagen, waarbij hij het
en werd met fraai open spel vele malen geluk ook aan zijn zijde had, elaagde Ede- goed in te zijn. Ook de overwinning op de cijfers geven echter een geflatteerd beeld.
Meppeler witlhamden wae volkomen ververwarring in de Groninger defensie ge- veUd er tenslotte in uit ©en
voorzet van
sticht. Doch daarna maakte Heerenveen een Popta het verdiende tegenpunt te maken diend. De gasten gaven een goed eihiitenid
inzinking door en hadden de garsten op dat (2—l). Direct daarop blies de heer Kooi combinaties-pel te zien, terwijl het op zn
AFD. D.
moment het spel niet zooveel in de breedte voor einde en had Sneek verdiend gewon- tijd ook aan sobuttereoapaoiteilen niet ontvoorhoede,
brak.
witte
die
zeer
De
zwak
gespeeld, maar meer recht op het doel af, nen.
ARISTIDES-C.A.B. 1-4.
«peelde, etiak wei zeer bij die der gasten at
dan zouden zij toen reeds de overwinning
Alle andere wedstrijden in Sneek zijn we- Reeds na een minuut had rechtsbuiten Jaarveilig hebben kunnen stellen. Deze kwam
erna succes, toen hij vanaf de wing 'n6cherp Terwijl C.A.B. geheel volledig verscheen,
nu in de tweede helft en daaraan zijn niet gens terreinafkeuring niet doorgegaan.
eohot loste, dat doelman Keur liet glippen telde Aristiides een 4«tal invallere.
vreemd de opvallend partijdige beslissingen
Na eenige wederjijdsdhe aanvallen kreeg
(0—1). In het veld zijn daarna de partijen
Tainiing,
die meervan tien scheidsrechter
LEEUWARDEN-W.V.V. 2-1.
in
ongeveer in evenwicht, voor doel is het bijnade 5e minuut de blauwe midvoor een
dere malen ingreep op een wijze, die o.i. Nadat
niet te missen kans, met alleen den
de
thuisclub
eenige
aanvallen
van
echter bij de Meppelers mis. Zij hebben
niet door den beugel kon en waarover ver- de
uitgeloopen
doelman voor zich, doch zijn
Winschoters had afgeslagen, kwam de echter ook geen geluk, wanneer bet leer töt
schillende bonds-officials hun misnoegen thuisclub
ging
schot
naast.
geleidelijk
flink
in
het
offensief.
viermaal
buiten
bereik
Bijllinga
toe
van
teniet voor zich hielden. Door deze minder De
resp. doelverdedigers behoefden echter gen paal en lat terecht komt. Huberts maakt Een fraai hard schot van den midvoor
juiste leiding liet Heerenven den moed zakder bezoekers werd vervolgens schitterend
ken, waardoor de gasten in de laatste oogen- voorloopig de handen niet uit de mouwen te een einde aan de spanning door in het zij- vallend door den Arisüdeskeeper gestopt.
steken.
De
thuisclub
Onmiddellijk
daarop
miste
door
onzuiver
net
te
schieten.
geert
blikken de overwinning veilig konden stel- richten eenige
Een periode van middenveldspel volgde,
beste schietkansen.
Frisia een demonstratie, hoe het wet moet.
len en daardoor beslag op het kampioenmet arieliides over het algemeen iets meer
De
achterhoede
der
thuisclub
Als
binnen
drong
bij
gekomen
o.i.
de
bal
den
naar
schap leggen.
aanvallend- In de 20e minuut bleven de bl.
De opstelling van de elftallen was als volgt- wel eens wat te ver op en men was niet Jaarsma terecht komt, schiet deze met een backs echter etaian bij een buitenepelgeval
onfortuinlijk dat een schot van linksbuiten fraaie schuiver ineens in (o—2). MS.C.
Zuidhof nog precies door de lat werd ge- blijkt het nu echter ook te kunnen, wamt van één der Bolewarder voorwaartsen en
Heerenveen:
nog geen minuut later scoort Huberts bij eem de midvoor S. Bosma had geen moeite C.A.B.
keerd.
Doel: Veenstra.
Wel was W.V.V. hierop even aan het goede aanval tegen (I—2). Gesterkt door dit de leiding te geven (0—1).
Achter: Van der Laan en v. d. Vlugt.
Niet ontmoedigd speelde Arißtidee verder,
Midden: Strampel, J. de Jong en vd. Meulen woord, doch de thuisclub verplaatste al doelpunt, komt M.S.C. er nu wat beter in, doch na 30 minuten epelene wiet De Ruiter
het spel weer. Niettemin openden doch diat neemt niet weg, dat dê gasten weVoor: J. Lenstra, Hofman, Jonkman, A. spoedig
gasten de score, want in de 36e minuut derom den voorsprong vergrooten, ails v. d. den voorsprong voor C.A.B, te vergrooten,
de
Lenstra en F. de Jong.
kogelde Oolders van flinken afstand in. Meuten uit een vrije trap even buiten het bij walk doelpunt de
(0—1). Leeuwarden liet zich hierdoor niet beruchte gebied juist onder de lat kogelt niet geheel vrij uit ging.
"3.V.A.V.:
In die 2e hetft geraakte de rechtsbuiten
ontmoedigen; zat vooral de laatste vijf mi- (1-3).
dier
bezoekers, J, de Jong, bij een snelle
Doel: Haan.
nuten van de eerste helft geducht voor
Na de thee schijnt een omzeiling in de
geblesseerd en de ontboden geneesaanval
Achter: Warndera en Taatgen.
goede
het W.V.V.-doel. totdat Van Houten na 44 witte voorhoede
resultaten te zul- heer moest
een vermoedelijke scheur in het
Midden: Breedland, Janssen en Barelds. minuten den gelijkmaker scoorde. (1—1).
len afwerpen, daar het Frisia-doel nu herscheembeem
oomstateeren.
Meel,
Bonsema,
Hazeveld,
Top
haaidelij'k
gevaar
Voor: Van
In de tweede helft was W.V.V. door techin
verkeert. Weer komt
en Buiter.
nisch beter spel eerst iets sterker, doch eucoes echter aam den anderen kant. Van der De invaller Vam Nus ging er na de hervatting onmiddellijk vandoor en door foutief
De thuisclub onderneemt van den aftrap Leeuwarden nam de leiding toen Schriever Meulen komt bij de doorbraak alteen voor opstellen van doelman Split verdween de
bal van Van Houten pan richting deed Keur te staan en hij maakt geen fout (I—4).
direct een overrompelende aanval, waarbij een
veranderen.
Daarna houdt Frisia volledig bet beste van bal tenslotte in het doel (o—3).
(2—l).
het schot van Jonkman de bovenlat scheert.
Het spelpeil zakte danig en ook nadat M.
spel
Het
der gasten stond ook hierna op het «pel. Toch gelukt hert Nijetad even voor
Doch de gasten dienen van repliek, for- een
Boer voor de thuisclub had tegengede
hooger peil dan van de gastheeren. Bei- het einde nog den achterstand met eem
ceeren een corner en Veenstra moet in actie de doelverdedigers
ecoord,
bood de strijd weinig aantrekkelijks
(2
i).
scherp
schat te verkleinen
lieten zich zoo nu en
komen bij schoten van Buiter en van Van dan van
meer.
Tlen minuten voor het einde verScheidsrechter
Goseahalk
uit
een
zeer
Deventer
goede
zijde
zien. Hoe de
Meel. Dit gaat hem uitstekend af. Vervol- gasten het
S.
grootte
Bosma den voorsprong tot I—4
genoegen.
ook probeerden, de verdiende leidde naar
gens kruipt G.V.A.V. door het oog van een
die wedstrijd ging tenslotte uit als een
en
gelijkmaker
bleef
uit. In de laatste minuten
naald, als Haan bij een hard schot den bal kogelde
nachtkaars. Juichend verlieten de C.A.8.DE KOOI-ALCIDES. 4-7.
nieuweling In bet Leeuwardenuit de handen laat vallen en het leder juist elftal VandeHouten
het terrein, het kampioenschap was
-spelers
nog
tegen
eens
den bovenDe gasten nemen reeds na vijf minuten een voldongen feit geworden.
corner rolt. Met prachtig open spel wordt lat, waarop met 2—l het
einde kwam.
de leiding, als een door den middenvoor
de Groninger veste belaagd en de achtervan tamelijk verren afstand ingeschoten bal
hoede krijgt het even zwaar te verantwoordoelman Van Delden verrast. Vijf minuten
den, doch in laatste instantie is Haan op
AFD. E.
AFD. C
later is het echter ook al we<3r gelijk. Zoetenzijn post Als Abc dan een pracht pass geeft
dal is de maker van het doelpunt. Wederaan Jonkman, pikt Haan hem het leder juist
OLYPHIA—LEMMER. 6—1.
F.V.C.—STEENWIJK 0-1.
om vijf minuten later hernemen de Meppevoor de voeten weg. In een periode van
Olyphia kampiooen.
Heerenveen-overwicht zijn het de gasten, Niettegenstaande de groengelen verreweg lers echter de leiding, met een schitterend
In deze wedstrijd heeft de ongeslagen
die de leiding nemen als bij een voorzet van hot grootste gedeelte van den tijd in den doelpunt van den middenvoor. Een voorBuiter het leder door Van der Vlugt in aanval zijn geweest, is het hen niet mogen zet van links wordt met een lagen harden ploeg getoond de meerdere over Lemmer
eigen doel wordt geplaatst. (0—1). Er is gelukken in het bezit der puntjes te komen. kopbal in het net gederigeerd. Ook van te zijn, door met niet minder dan 6—l te
dan 13 minuten gespeeld. Doch direct hierop Nu hadden de Huizumere ook werkelijk dezen voorsprong hebben de gasten niet winnen.
neemt A. Lenstra een vrije trap wegens pech, want niet minder dan drietmaal ont- langer plezier dan vijf minuten. Dan is het Als scheidsrechter Ten Haxe de beide
hands. Hij plaatst den bal toor het doel en ging bun een doelpunt, toen het leder bui- wéér Zoetendal, die na uitstekend werk van elftallen heeft laten opstellen, trekken de
zijn broer Jan kopt in. (1—1). Dan verslapt ten bereik van den roodwitten keeper door Van der Valk een niet te missen kans krijgt Lemsters na aftrap het eerst ten aanval en
en de stand gelijk maakt (2—2). De gasten het witte doel wordt ernstig bestookt. Al
het spel bij
en krijgen de gasten een der palen werd gekeerd.
overwicht. Dat zij dit niet weten uit te buiDe gasten hebben gisteren sterk verde- schieten veel en zuiver, maar de verdedi- spoedig krijgt Olyphia's linksbuiten Coenten, komt door de fout, dat zij het spel te- digend gespeeld en hun hard werken ten- ging van de thuisclub is er goed in en houdt rades een paar beste kansen. De Lemster
veel in de breedte spelen, terwijl de kortste slotte met een kleine overwinning beloond voorloopig tegen de stormloopen stand. De keeper Wierda weert zich echter uitstekend.
weg naar het doel nog steeds de rechte is. gezien.
Kooi neemt zelfs de leiding, als na een snel- Eindelijk heeft de thuisclub succes, als na
De thuisclub, die eerst het voordeel van len aanval over rechts, Van der Zwaag hard een hevige worsteling voor het doel Mulder
Het is een aantrekkelijke wedstrijd met aan
beide zijden wisselende kansen, waarbij de den wind had, was na den aftrap terstond inschiet. Tot aan de rust weet men dezen den bal bemachtigt en op fraaie wijze inaanvallen van Heerenveen echter verrassen- in het offensief en "de roodwitte verdediging voorsprong te behouden. Rust 3—2.
schiet. (1 —0). Hevig komt dan Lemmer opkreeg al direct volop gelegenheid zich in
der element hebben.
De tweede helft is nog geen minuut oud zetten. Tenslotte weet Lemmer in een snelle,
Tot de rust blijft de stand gelijk en ook te spelen. Slechts zelden wist de voorhoede als Van der Valk een bijna opgelegen kans, prachtige aanval over links de stand gehet eerste kwartier na de rust wordt er niet van Steenwijk er in te slagen het leder om zijn club een wat veiliger voorspronp lijk te brengen. (1—1). Door beide partijen
gescoord. Dan gaat G.V.A.V. tot een goede naar de andere goal te doen verhuizen. Ge- te geven, onbenut laat. Later blijkt, dat wordt hard gestreden om de leiding te veraanval ovei. Van Meel schiet hard op doel. regeld waren de groengelen in het offensief, dit doelpunt inderdaad wel noodig was.... overen. Onverwachts weet de spil Leerling
Veenstra vangt den bal niet goed en Buiter maar door slecht schieten werden enkele De Kooi speelt enthousiast verder en hoe- van grooten afstand een hoog schot in te
voltrekt het vonnis (1— 2). Het spel wordt kaneen om zeep gebracht, terwijl de flink wel het spel van de gasten technisch beter zenden, dat den Lemster keeper geheel verer niet mooier op er wordt onnoodig forscb ingrijpende Steenw.-baeks vele attaques on- verzorgd is, komen ze voorloopig niet tot rast en de bal over zijn vingertoppen in het
gespeeld, waartegen de heer Tamhns niet schadelijk maakten. Toen Armee alleen voor scoren toe. Dit gebeurt pas als er 20 mi- doel doet rollen (2—l). Terstond daarop
voldoende optreedt. Beide verdedigingen dien doelman kwam, werd het leder door nuten gespeeld is. De linksbuiten, die wat pikt Landkroon een pass op en kogelt hard

lukwenschen.
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in (3—l). Dan fluit de scheidsrechter Haxe
pauze.
Na de thee komt Lemmer geducht opzetten, doch de witte verdediging met Bos aan
het hoofd weet het gevaar te bezweren. Het
is jammer dat de Lemsters hun overwicht
niet in doelpunten kunnen omzetten. Het
succes komt aan den anderen kant. De voorhoede der thuisclub heeft het spel in deze
periode wel te kort, doch dit hield verband met hun rechtsbuiten Tolman, die bij
de uitstekende linkshalf De Vries geen kans
krijgt. Totaal onverwachts weet Hofman tenslotte nummer vier in de touwen te jagen.
(4—l). Lemmer is dan een geslagen ploeg.
Door Landkroon en Hofman wordt de stand
tot 6—l opgevoerd. Zoo eindigde deze spanen heeft Olyphia beslag gelegd
nende strijd
op het kampioenschap.
Hoewel de overwinning volkomen verdiend was, heeft de thuisclub wel iets te veel
verkregen. Zoo groot was het verschil niet,
vooral niet voor de rust. Het was overigens
een uiterst fraaie wedstrijd.
Scheidsrechter Haxe had geen zware taak.

FRIESCHE VOETBALBOND.
Uitslagen van de gister gespeelde
strijden :
Groep A: Leeuwarden 3—Frisia 3
F.V.C. 3—Zwaagwesteinde
Groep B: Rood-Geel 3—Hardegarijp
Groep C: Hallurn—F.V.C. 4
Friesland 4—Stiens
Nicator 3—Rood-Geel 4
Leeuwarden S—D.TD.5—D.T.D.
Groep L: Langezwaag—Read Swart 2
Heerenveen 4—Blue Boys 2

wed-

7—l
I—s
6—3
2—3
o—3
7—l
11—1
I—o
5—2

_

e
Jf"
T. v. A Laan de leiding nam (1-0),
£
v
oldoende
genoeg echter niet uit één der
ge
vrije kansen, maar door een eenigszins

een
hinderd schot. S.I.M. had pech, toen man
de
weer
uit
goed ingeschoten bal
*■
tolde. Een kwartier voor het einde braoni
v
stand
den
de Vries met een goed schot
de
in
want
beslissing,
2—o. Dat was de
opstelling had Kinea het spel in hanoeu,
hoewel er niet meer gescoord werd.

-
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FRIESCHE

KORFBALBOND.

UITSLAGEN.
Ie klas: Kinea—S.l.M.
2e Was: W.W.M.D. lII— H.D.T.

*

„

KAATSEN.
KAATSVEREENIGING SNEEK.
OntSNEEK, 25 April. Jaarvergadering. bang
vangeten f264,77, uitgaven f 230,64,
saldo f 34,13, dank zij een gehouden verloting. Besloten werd ook dit jaar het Sportpark weer in te huren als oefen- en speetterrein. Met de kaatsvereen. IJlst zal zoo
mogelijk een competitie worden gespoeld.
Voor de andere wedstrijden werd de regeling daarvan overgelaten aan het bestuur.
De beide aftredende bestuursleden, de heeren J. Post en W. Oppenhuizen, werden herkozen, terwijl voor den heer J. Rosiier, da«
gemobiliseerd is, tijdelijk werd gekozen de
heer Ohr. Broersma. Tot bode werd benoemd de heer Joh. Jillings.

"**

FRANEKERADEELPARTIJ.

MIDLUM, 25 April. Gisteravond hield de
Federatie van Kaatsvereenigingan in de ge16—0 meente Franekeradeel haar algemeene leleklasaeß: Nicator—Aristides
Leeuwarden 4—Friesland 2 2—5 denvergadering, onder leiding van den
0-3 heer J. de Vries. Vertegenwoordigd waren
2e klasse A: Rood-Geel 2-F.V.C. 3
Adspiranten:

(F.V.C. 3 kampioen).
2e klasse C: Leeuwarden B—G.A.V.C. 2 I—l
3—3
Warga—Friesland 3
Verliezersronde Adsp. Bekerwedstrijden.
o—3
Leeuwarden—Frisia

VRIENDSCHAPPELIJK.
Harlingen:

Zeemeeuwen—Militair elftal
**

die afdeelingen Midlum, Dongjum, Achtani.
Tzum en Peins. Inkomsten f 74,08, uitgaven
f 33.50, batig saldo f 40.58. Het aftredend bestuurslid de heer J. de Vries te Midlum werd
herkozen. In de vacature D. Schoonderwald
werd gekozen de heer S. Koldijk te AchlumAls ontvangende afdeeling in 1940 werd
Achlum aangewezen.

2—3

HET KAATSSEIZOEN WEER
AANGEBROKEN.
SCHOOLVOETBAL GORREDIJK.
GORREDIJK. De eehoolvoetbairwedstrijden De aanvang van het kaatsseizoen 1940 bealhier zijn Zaterdag beëindigd met de vol- gint thans snel te naderen. Binnen enkele
gende uitslagen:
dagen nemen de eerste partijen met de
3—o kleine bal weer een aanvang. De vooruitIe klas: Gorredijk—Ureterp
2e klas: Gorredijk (2) —Beetsterzwaag o—l strevende afdeelingebeeturen komen zoo
I—l zachtjes aan al weer in actie met de regeFinale Ie klas: Tijnje—Gorredijk I
(Door Gorredijk gewonnen met het ling van te houden competitiewedstrijden
nemen van penaltys (3—2).
en andere zaken. Het hoofdbestuur van de
Finale 2e klas: Bontebok—
Ned. Kaatsbond heeft ook al weer enkele
Beetsterzwaag 2—o zaken geregeld of is daarmede bezig. Zoo ie
eerste klas spelers
Prijswinnaars werden: Ie klas Ie pr. plus de lijst van de 18 z.g.
vastgesteld.
Hierop kovoorloopig
al
weer
Wisseilitiaik Gorredijk I; 2e pr. Tijnje. 2e klas
voor:
men
Ie pr. plus wisselbak Bontebok; 2e pr. BeetsOpslagere: T. Zijlstra, F. Hiddinga, K. KuiPrijzen medailles.
terzwaag.
ken, B. Wiersma, M. v. d. Hem en J. Rodenhuis.
Perkepelere: Sj. Helfrich, J. v. d. Leij, J.
KORFBAL.
van Dhk, W. Bosma, A. v. d. Meulen, F. de
KON. NED. KORFBALBOND.
Jager, C. Kamminga, L. Seerden, H. Bogaard,
HET NOORDEN.
D. de Bildt, IJ. Kuperus en M. Bijlema.
Uit bovenstaand lijstje blijkt, dat hierop
In afd. A nam Nic (A) revanahe op Her- niet meer voorkomen o.a. het eens zoo gemes en 6tuurde de gasten met een s—l ne- vreesde trio Hans, Piet en Klaas uit Harlinderlaag huiswaarts en nestelde zich daar- gen, dat vele lauweren op onze kaateveldoor iets vaster op de bovenste plaats. Maar den heeft geoogst.
ook Club Brothers deed goede dingen door Omtrent de gemobiliseerde spelers stelt
Noord-Oosten op eigen terrein een I—7 ne- het H.B. zich, volgens het z.g. „Groentje"
derlaag toe te brengen, waardoor eerstge- voor, ale volgt werkzaam te zijn in dit seinoemde club tot de leidende figuren blijft zoen:
behooren.
a. Alle mogelijke bemiddeling te verleenen
om extra verlof voor gemobiliseerde
practtsoh
Evenals bij voetbal is ook hier
de beslissing reeds gevallen door die 4—Ö spelers te verkrijgen, die in aanmerking
overwinning, die W.K. (A) op haar ernstig- voor de groote wedetrijden komen.
ste concurrente AdVendö behaalde. Met 20 b. Medewerking te verleenen tot het orgapunten uit 10 wedstrijden troont deze club nieeeren van wedstrijden buiten Friesland,
'thans ongeslagen, in groep B bovenaan, ter- in plaateen waar Friesche soldaten gemowijl Adivendo 10 punten heeft uit 7. Waair biliseerd zijn.
Teneinde in aangegeven zin met vroehl
In deze groep 12 wedstrijden moeten worwerkzaam
te. zijn, is noodig:
de
dus
gespeeld,
Jubbegaetere
den
hebben
aan één puntje voldoende, om de begeerde le. Te beschikken over de adressen van
titel te veroveren, iets dat beet zal gelukken. de Ie klasse spelers, die gemobiliseerd zijn;
De W.K.-reserves daarentegen wisten hert 2e- Te beschikken over de adressen van
nog niet tot winst te brengen en verloren gemobiliseerden (bestuursleden e.d.) die in
staat geacht worden leiding te kunnen gethans met o—2 van Moedig Voorwaarts.
in de centra van gemobiliseerden.
ven
»«
Met betrekking tot het onder b genoemde
W.K. (A)-ADVENDO 4-0.
kan worden medegedeeld dat wordt medeW.K. (A), dat haar naaste concurrente met gewerkt met een provinciaal Comité van
een 4—o nederlaag naar huis retourneerde, Actie, met het beetuur van de combinatie
is practisch hierdoor kampioen in afd. B ge- der buitenafdeelingen en zoo eenigszine mowordjen. Daar het W.K.-terrein onder water gelijk met de organen van het militair instistond, werd het voeibalteirrein van S.DX). tuut O. en O.
ter beschikking gekregen, hetwelk zeer goed Het spreekt vanzelf, dat belangrijke extra
bespeelbaar bleek. Wegens afwezigheid van uitgaven met de uitvoering dezer plannen
arbiter Lok, was de heer M, R. v. dk Zee gemoeid zijn. Er wordt nu een beroep gebereid te fluiten, Advendo gaf in deze ont- daan op alle afdeelingebesturen. om in hun
moeting goed partij, doch goede schutters in ressort bij elke gelegenheid te collecteeren
onder de slagzin: „For tic Fryske soldaten".
deze ploeg ontbreken.
W.K. opent den aanval en Koopmans es.
scheppen zich direct eenige goede kaneen.
Buurstra opent na 5 min. epelene de score
DAMMEN.
met een goed edhot, terwijl mej. G. Weere
ZWARTSLUIZER DAMCLUB.
na 10 min. reeds de stand op 2—o brengt.
In de tweede opstelling vallen voor Adivendö ZWARTSLUIS, 26 April. Donderdagavond
Melis c.s. aam, voor W.K. Blauw c.s. Vam werden door leden van de Zwartshiizer
'belde zijdfcn wordt flink aangepakt. Blauw Damclub de besiissingspartijen gespeeld
maakt uit vele kaneen tenslotte 3—o. Wan- van de kwartetprijsdamwedstrijden. De uitneer eir 23 iniin. geepeeW is, doorboort v. d. slagen waren:
Goot de mand (4—o). In de derde opstelIe klasse, groep I: Ie pr. S. Breslt; 2e pr.
ling genieten v. Dijk en de Vent een goede R. Witvoet; groep II: Ie pr. E. A. Lier; 2e
bewaking van Koopmans en E. de Jong, diie pr. H. Schoon ewelle.
inmiddels de uitgevallen Buurstra verving,
2e klasse, groep I: Ie pr. J. v. d. Vinne;
zoodat de Adivendo-aanval weinig gevaarlijk 2e pr. H. J. v. d. Stouwe; groep U: Ie pr.
ie, v.d. Zee-Dijkstra met de dames Seinstra- P. Nieborg, 2e pr. J. Moorman; groep III:
v. Dam blijken eveneene van alle gevaar partij tusedben J. Voerman en L. Dragt om
ontbloot. De rust gaat in met een 4—o stands eereten en tweeden prijs uitgesteld.
Ook na de hervatting is het aanwalsepel
van belde zijden slecht. Een strafworp, genomen door mej. v. Daim, levert geen succes
DRAVERIJEN TE DRACHTEN.
op en heit einde van deze ontmoeting bleef
Een prijsvraag.
een 4—o zege der Jubbegastere.
DRACHTEN. Ook nu weer heeft de Harddraverij- en Renvereeniging alhier aan baar
W.K. II-M.V. 0-2
draverijen, te houden op Hemelvaartsdag,
De W.<K.-reserves hadden de volgelingen een attractie verbonden in den vorm van
van mr. Van Dassen op bezoek en de tra- een prijsvraag, waaraan ieder zonder kosten
ditie getrouw, verloren zij thans met 2—o. kan deelnemen. Geviaagd wordt vooraf aan
Van eenig overwicht in deze ontmoeting te geven de namen der drie paarden, die
viel weinig te bespeuren, zoodat de produc- naar de meening van inzender, den eersten,
in
titvitedt van M.V.'e eerste opstelling dien tweeden en derden prijs zullen winnen Er
doorslag gaf. Eén minuut voor rust gaf vam de Mei-prijs Heat prijzendraverij Ie klas.
Dassen M.V. de leiding, terwijl in de tweede worden tien prijzen van elk flO beschikhelft H. Sol den voorsprong vergrootte tot baar gesteld. Natuurlijk moeten de deelo—2. Nadien wiet geen der aanvallen meer nemers hun oplossingen vóór Donderdag
te doelpunten. Einde alzoo 'n o—2 overwin- 2 Mei a.s., nam. 2 uur, hebben ingezonden.
ning voor de Wapserveensters. Blauw floot
ale 6teeds correct.
MILITAIRE SPORTDAG TE HARLINGEN.
♦
*»
HARLINGEN, 25 April. Dinsdag 30 April,
op den verjaardag van Prinses Juliana zal
SERIEWEDSTRIJDEN ADVENDO.
door O. en O. te Harlingen een aportdag
TER-IDZARDT. Voor de op Hemielivaaris- voor
militairen te Harlingen worden geordag door Advendo te organiseeren eerieDe dag wordt geopend met een
ganiseerd.
wedsiirijden schreven de navolgende twaalf- singelloop, gevolgd
door series enelloopen
tallen in:
(100 M.), polsstokhoogspringen, discuswerIe klas: W.K. (Jubbega); W.W.M.D. (Hempen, finale 100 M. enelloop, estafette 4 X
rik); L.D.O. (Terwispel); Advendo.
100 M., en als slot een voetbalwedstrijd tus2e klas: Kinea (Bovenknijpe); De Hoeve schen
een militair elftal uit Harlingen en
(De Hoeve); Advendo II en 111.
een uit Stelling Den Helder. Voor de diAdapiranten: De Hoeve en Advendo.
wedstrijden zijn tal van prijzen beverse
Voorts spelen de supporters een attractie- schikbaar.

—
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F.K.B. 1e Klas.

KINEA—S.I.M. 2—0.

Een door de mobilisatie verzwakt Kinea
kon in den eersten competitiewedstrijd nog
juist baas blijven over de verjongde ploeg
van S.I.M. Het spel stond niet op hoog peil,
ongeoefendheid deed zioh danig gelden. Te
vaak zagen we goed spel door slordig plaatleen of te weinig balvastheid op. niets uitloopen. In het veld wogen in de eerste helft
aardig tegen elkaar op, voor de
orf was Kinea iels gevaarlijker, maar het
schieten was al heel slecht verzorgd. De rust
kwam met o—o.
In de tweede helft vrijwel hetzelfde spelbeeld. tWas verdiend, dat Kinea door mej.

tarMjen

SPORT EN

LIEFDADIGHEID.

LEMMER. Als tegenstandster van de vjv.
Lemmer tijdens de liefdadiigheidssportwedstrijden op Hemelvaartsdag zal C.A.B, van
Bolsward uitkomen.
Voor de kaatswedstrijden hebben zich enkele vroeger zeer bekende Lemster kaatsers opgegeven, zooals Joost Scheffer en JWagenmakers. Aan de gymnastiekdemonetraties nemen de vereenigingen K.E.V. .en
D.O.S. deel. Deze middag zal met een optocht worden geopend.
Nader vernemen we, dat voor de kaatswedstrijden nog 3 medailles zijn aangeboden, afkomstig van de voormalige kaatever.
„Südwal". Het schijnt, dat men hier weer
een kaatsvereeniging wil oprichten.

INKOMSTENBELASTING.
TOELAGEN AAN:

a. behoeftige bloedverwan
ten (en soms aan anderen)
b. gewezen werknemers.
In een vorig artikel zijn behandeld de uit-

keeringen door ouders aan studeerende kin-

deren en aan behoeftige kinderen en omgekeerd' de toelagen van kinderen en kleinkinderen aan behoeftige ouders en grootoudere.
Bovendien komt het
vooral veroorzaakt
door de crisis van de jaren 1929 en 1930
veel voor, dat andere bloedverwanten dan
kinderen en ouders worden gesteund, zooals
broers, zusters, ooms, tantes enz.
Kunnen deze steunbedragen in mindering
van het inkomen worden gebracht?
Tot 1 Mei 1937 was dit volgens den gewonen weg niet mogelijk, omdat het Burgerlijk
Wetboek een verplichting tot het verstrekken van levensonderhoud alleen oplegt ten
aanzien van de bloedverwanten in de rechte
lijn, dus ouders en grootouders aan kinderen en kleinkinderen en omgekeerd en tot
1 Mei 1937 enkel de volgens dit Wetboek
verschuldigde uitkeeringen van het inkomen
mochten worden afgetrokken.
Wilde men vóór dezen datum recht hebben op aftrek, dan zat er niets anders op
dan het toekennen van een periodieke uitkeering (lijfrente) bij een notarieele akte.
Maar de ervaring leerde, dat men tot zulk
een verbintenis niet gauw overging. Mem
achtte zich door zulk een akte blijkbaar te
veel gebonden voor de toekomst, al liep.de
akte ook slechts over een beperkt aantal jaren. Men gevoelde zich zonder notarieele
tussohenkomst waarschijnlijk meer vrij om
op een willekeurig tijdstip met den steun te
kunnen ophouden.
Met ingang van 1 Mei 1937 is echter de bepaling opgenomen, dat ook de uitkeeringen,
waartoe men zich uit een oogpunt van
moraal of fatsoen verplicht acht, kam aftrekken. En onder deze bepaling vallen de

—

—

uitkecring aan behoeftige
bloedverwanten,
andere dan kinderen of oudere.
Onder deze rubriek kunnen tevens worgerangschikt de bedragen, welke

aan meerderjarige stiefkinderen
of aan stiefouders
worden toegekend voor levensomderhoudi,
wamt ten aanzien van stiefkinderen en stiefouders bestaat geen wettelijke alimentatieplicht.
Welke bloedverwanten komen hierbij in
aanmerking, of met andere woorden: tot
welken graad van bloed- en aanverwantschap geldit deze gunstige bepaling?
Im de Memorie van Toelichting op het betrekkelijk wetsontwerp ie als voorbeeld genoemd een toelage aan een behoeftigen
broer en dit heeft een belastinginspecteur te
Amsterdam
en met hem dein Riaad van
Beroep aldaar
aanleiding gegeven om
geen aftrek toe te 6taan voor steun, welke
verleend werd aan personen, tot wie men in
een verderen graad van bloedverwantschap
staat dan den tweeden graad der zijlinie,
dus verder dian broer of zuster.
Om deze redien werd vermindering van
het inkomen geweigerd ten aanzien, van toelagen aan een oom, aan drie neven en aan
de schoonmoeder van de zuster van. een belastingplichtige (dteze laatste was dus geen
bloedverwatiite, doch een vrieinidiin. des huizes). Alleen hij het bestaan van een anderen
handl (die inspecteur dacht blijkbaar aan een
verhouding ale die van werknemer tot werkgever: zie hieronder) zouden er termen zijn
gevonden den aftrek toe te staan.
Dé Hooge Raad nam echter een veel ruimer standpunt in, door in een arrest van 26
April 1939 te beslissen, dat al deze uitkeeringen wèl volgens de regelen van de moraal of het fatsoen worden uitgekeerd., dus
ook die aan de niet-bloedverwante (schoonmoeder van een zuster). Alleen zouden bijzondere omstandigheden tot een tegengesteld oordeel kunnen leiden, dus: in den
regel wèl aftrek.
Voor zooveel noodig wordt opgemerkt, dat
deze „belastingregeling" voor de betrokken
arme bloedverwanten geen recht op onderstand' schept Wordt eühter steun verleend!,
dan kan de gever deze aftrekken on de genieter is er voor belast.
Tenslotte komen we tot de toelagen aan

——

gewezen werknemers.
Ook deze vallen onder de aftrekbare uit-

keeringen, omdat zij geacht worden te zijn
verleend uit moreele overwegingen of fatsoenehalve. En de genieters moeten ze onder
hun inkomen begrijpen.
Ten aanzien van deze uitkeeringen neemt
de Hooge Raad eveneens een ruim etand-

Raad Weststellingwerf.
25 April.
Aflwezdig met kewroißigeivtag

H.

Kruüper.

de heer W.

Ingekomen stukken.
Beschikking van den minister van Flnanöiên tot toekenniinig van een voonsclhoit
guioot f4300 ingevolge die Landarbeider»wet.
Schrijven van den m&niistetr van Beoiniomdsahe Zaken, diat de BorgßteWingsfonidtaen
en het Nationaal Fonda voor Bijzondere

punt ïn. Bij een arrest vam 13 Juli 1938 werd
aftrek toegestaan van hetgeen iemand jaarlijks bijdroeg in 't onderhoud van een dame,
die van 1884 tot 1921 ten huize van wijlen
zijn schoonvader
dienstbetrekking was
geweest, te weten: tot den dood der schoonmoeder in 1894 als kinderjuffrouw en daarna voor het besturen der huishouding. De
schoonvader had voor zijn dood zijn kinderen gevraagd te zorgen voor den ouden dag
van zijn huishoudster, door het afzonderen
van een kapitaal, dat plm. f 50.— per week
rente voor haar zou opleveren.
De inspecteur wilde den aftrek voor een
schoonzoon van den vroegeren werkgever
niet toestaan, doch de Hooge Raad vond de
vermindering overeenkomstig de wet.
Eenzelfde ruime opvatting ie gehuldigd in
een arrest van 28 Juni 1939 ten aanzien van
een jaarlijikeche uitkeering aan de weduwe
van een gewezen werknemer.

***

Berichten uit Stad en Dorp.
Ongeluk met carbidlamp.

ZWARTSLUIS. Vrijdag j.l. bracht de am-

bacbtsechoolleeriiing K. Smidt een vrijen

middag door met het experimenteeren met
een oude carbidlamp. Plotseling vloog de
lamp met een ontzettenden knal uiteen en
S. viel 'met hevig bloedende hoofdwonden
bewusteloos op den grond. Dr. Kortenoever,
die spoedig ter plaatse was, verleende de
eerste hulp en achtte overbrenging naar het
ziekenhuis te Meppel noodzakelijk. Het bleek,
dat de getroffene een hersenschudding had
belkomen en zware verwondingen in het gelaat had opgeloopen.

JAARVERGADERINGEN.
Coöp. Boerenleenbank, Rottevalle.
RÖTTEVALLE, 25 April Jaarvergadering

onider leiding van den heer J. Haveman.
Herkozen het aftredend bestuurslid de
heer B. G. de Boer. Als lid van den Baad
van Toezicht werd herkozen de heer R. Benedlictus en gekozen de heer O. P. Veenstra
in de plaats van den heer F. Benediiotus.
Tot plaatsvervangende leden: J. Haveman
en R. Benediotus. Er werd besloten aan de
naaischool een subsidie te verleenen van f 50.
Het aantal nieuw toegetreden leden in
1939 was 11 en er werden afgeschreven wegens vertrek en overlijden 8. Het aantal leden is thans 246. Uitgereikt werden in 1939
24 nieuwe spaarbankboekjes. Aan 15 houders werden de inlagen terugbetaald. Er
waren 435 spaarbankboekjes op 31 Dcc '39
in omloop. 38 nieuwe voorschotten werden
verstrekt. Geheel afgelost werden 27. Aantal voorschotten bedraagt 200. Het aantal rekeninghouders Heef 63. In 1939 werd' aan
spaargelden ontvangen f 128.915,25 en terugbetaald f 166.822,62. In loopende rekening
werd ontvangen f 436.839,80, uitgegeven
Dee. was
f356.383,99. Het tegoed op 31
f 151.772,12, wx>. f 100.319,84 op rekjhoudeiis.
De Behuild was f 46.763,21, w.0.. f 18.759,53
aan rek.houdere. Aan voorschotten werd gegeven f57.715, terwijl terugbetaald werd
f 20.067,90.opDe uitstaande voorschotten be31 Dee. 1939 f 237.646,51. Aan
droegen
rente werd betaald f 10.017,34, waaronder
aan spaargelden f 8898,97. Ontvangen rente
f 13.469.86, w.o. van voorschotten 17907,11,
loopende rekening f4919,75. Het reservefonds 6teeg met de gemaakte winst tot
f 28.003,68.
Vrijzinnig Democratische Bond
afd. Sneek.
SNEEK, 26 April. Jaarvergadering onder
leiding van mr. J. H. Cornelis. Volgens het
verslag van den penningmeester, den heer
A. Hogeveen, bedroegen de ontvangsten in
1938 flO5 en de uitgaven f 105.88, terwijl
deze cijfers ia 1939 bedroegen reep. f270.80
en f274.72, zoodat' er een nadeelig saldo is
van 13.92 en bovendien nog een schuld van
f25. Van de aftredende bestuursleden werd
de heer N. B. v. d. Zee herkozen, terwijl in
de plaats van den heer S. L. Frankena, die
zich «liet herkiesbaar stelde, werd gekozen
de heer J. E. Kuipers. Do voorzitter bracht
den heer Frankena dank voor het vele werk
dat hij gedurende de afgeloopen 12 jaar ale
secretarie voor de afdeeling had gedaan.
Voor de verkiezing van de leden voor de
Tweede Kamer der Staten-Generaal in 1941
zal door de afdeeling de volgende candidatenlijst bij het algemeen bestuur worden ingediend: Facultatief: mr. J. P. Oud, Rotterdam; mr. A. M. Joekee, 'a Gravenhage, en
verder: F. E. H. Ebels; J, Schilthuis, Rotterdam; mr. H. Bijlsma, Franeker; dr. H. A.
Zwijnenberg, Enschedé; J. C. Deering,
Utrecht; L. Welling, Groningen; mr. IJ. W.
Kranenburg en ir. Posthuma.
Afd. Heerenveen Centr. Genootsch.
HEERENVEEN, 26 April. Jaarvergadering.
Het ledental ie 840. De collecte op 8 April
heeft ,f 220.59 opgebracht, een bedrag dat
nimmer te voren was bereikt.
Het aantal aanvragen was zeer groot, zoodat jammer genoeg niet aan alle voldaan kon
worden, wat zeer te betreuren valt, daar er
onder de afgewezen kinderen eenige waren,
die een uitzending hard noodig hebben. Gebrek aan financiën ie hier echter de oorzaak
en het ia te hopen, dat het mooie en nuttige
werk van de afdeeling nog meer steun ondervindt. Uitgezonden waren 23 kinderen,
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J* u thans in alle betere zaken de „Winfield Real" Amencan cigarettes verknjgbaar zijn, stelt de Dcc Tobacco Co. Ine. Depanment Holland voor ieder
e ge e gen beid open, door inzending van een treffenden
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Ons Dorpshuis, Marum.
MARUM. Ledenvergadering. Inkomsten
f 681,59, uitgaven f 665,02, batig saldo f 16,57.
Gekozen als bestuursleden de heeren S. Gort,
C. van der Meuten en mej. Kleveringa.
De deelname aan de cursussen was niet
zoo goed als andere jaren, door den strengen
winter en de tijdsomstandigheden.
Het ledental daalde met 5. Getracht zal
worden een eigen bibliotheek in het leven te
roepen.
Ds. De Koe hield een causerie over het
werk van volks- en dorpshuizen.
Groene Kruis Zwartsluis.
ZWARTSLUIS, 24 April. Jaarvergadering
onder leiding van den heer H. Buisman. Het
ledental is iets teruggeloopen en is 543.
225 maal werd de hoogtezon gebruikt, 425
consulten werden verstrekt, terwijl 58 zuigelingen werden ingeschreven bij het consultatiebureau. Uit het magazijn werden 218
artikelen uitgeleend. Door de wijkverpleegster werden 3565 ziekenbezoeken afgelegd,
121 T.8.C.-bezoeken en 213 bezoeken aan
zuigelingen. Ontvangaten f2592.91, uitgaven
f2741.10, nadeelig saldo f 148.19. Saldo kas
op 1 Jan. 1939 f 2297.53. Kaeealdo op 31 Dee.
1939 f 2149.35. Het periodiek aftredende bestuurslid de heer J. G. van Goor werd herkozen.
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gebruiken voor hare propaganda, één der groote geldprijzen
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prijs

prijzen elk

te

verwerven!

500.Ï00.-

groot
50.75 prijzen elk groot 5.groot
25100 prijzen elk groot 2.50
10.groot
beoordeeling
De
der inzendingen en de toewijzing der prijzen geschiedr door
een onpartijdige jury, bestaande uit de Heeren:
HAN G. D. COPPENS, Voorzitter v/h Genootschap voor Reclame
Mr. D. WIERSTRA, Advocaat en Procureur te Amsterdam
H. BITTER, Propaganda-chef derDcc Tobacco Co. Ine. Dep. Holland.
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10
-20

/
/

’

prijzen elk
25 prijzen elk

/
/

TOELICHTING
goede slagzin dient zoo mogelijk
een vernuftig woordenspel te bevatten,
of een treffende gedachten-associatie op
te roepen. Eeri zeker rhythme moet
aanwezig zijn, terwijl hij kort en gemakkelijk moet kunnen worden uitgesproken, b.v.: Eiken dag een glaasje

fabricatie geschiedt volgens de laat-

c. De

1. Een

technische en hygiënische methoden.
J. Het kenmerk van de origineele ver.
pakking is de springende ruiter.
Alle jn2en dingen moeten geadresseerd
21 jn aan
ste

}

Hoe het ook
Kyriazi hoort er bij Spaart door Speurder,

-

.

,

DEE TOBACCO Ca INC depa rtment
HOLLAND. POSTBOX 870. AMSTERDAM.
het couvm moet worden
[erwij

zij, n

wffleld:

2;
a. De kwaliteit der gebruikte tabakken rechtvaardigt een prp van 3) ets. per 20 stuks,

ofschoon de prgs van de „Winfield Real"

2i cents is.
h. De samenstelling (de z.g. blend) is typisch
Amerikaansch en voldoet iederen rooker.

N.V. Sportpark Heerenveen.
HEERENVEEN, 25 April. Jaarvergadering.
Verliee over 1939 f 1744. Wanneer het verschil tusschen de nominale waarde en de
effectieve waarde der effecten, die als on-

„winf.eld

GOUDEN PRIJSVRAAG.4 Inzendingen moeten geschieden vóór
\(, Mei a.s., blijkens poststempel, in
gesloten enveloppe.
5. Naam en adres van den afzender (in
blokletters) volledig op de inzending

vermelden. Voor het personeel van de
Dcc Tobacco Co. Ine. en voor hen, die
in eenig opzicht hiermede in relatie
staan, is deelname uitgesloten,
6. Het is ieder geoorloofd meerdere inzendingen te doen> echter telkenJ in
derlijk couvert.
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De namen der drie hoofdpfijswinnaar.
zullen uiterlijk 31 Mei a.s. in een aantal
groote dagbladen bekend worden gemaakt, terwijl de uitbetaling van alle —-———g
prijzen eveneens vóór 31 Mei zal plaats I
nebben.

Rookt de echte „Winfield Real" en win een prijs!

derpand berusten bij het gemeentebestuur,

bij het opgeloopen verlies wonden geteld, zal

dit verlies ongeveer f2400 bedragen.
Mededeeling werd gedaan van het afwijBond van binnenvisschers
zend besluit van den raad der gemeente
Heerenveen op het verzoek van de directie
in N.W.-Overijssel.
van het Sportpark tot verlaging van de jaarlijks te betalen huur.
GIETHOORN. Te Steenwijk is de jaarverDe aftr. commissaris, de heer K. Makkin- gadering van den Bond van binnenvisechers
ga, werd herkozen.
in N.W.-Overijesel gehouden.
Een uitvoerige bespreking werd gewijd
Winkeliersvereeniging Hemrik, aan de groote vieohsterfte in den afgeloopen
Wijnjeterp en Duurswoude.
winter, waarvan de vieschers sterk nadeelige
HEIMRIK, 25 April. Jaarvergadering. Hoe- gevolgen zullen ondervinden.
Algemeen bleek men doordrongen te zijn
wel er wel animo bestond om, evenals voor
bet nut der visoh- en aal-uitzettingen en
van
jaar
terug,
tentoonstelling
twee
weer een
te
houden, kon door de moeilijke tijdsomstan- men betreurde het dan ook, dat nog niet aldigheden nog geen beslissing genomen wor- le afdeelingen aan haar financieele verplichden. O.m. werd besloten aan Plaatselijk Be- tingen te dezen aanzien hadden voldaan.
lang te Wijnjeterp flO en aan Plaatselijk Aan de bestuursleden werd opgedragen, deze
Belang te Hemrik f 5subsidie te verleenen belangrijke zaak af te wikkelen.
en dit te besteden voor het opruimen van
Bij de rondvraag is nog gesproken over de
sneeuw op de paden in genoemde dorpen. schadeloosstelling van visschere bij verdere
Ook zal de vereeniging zich als donatrice inpoldering.
aanmelden bij de IJswegencentrale in deze
gemeente. Evenals vorige jaren zal ook nu
Waterschap „Meincslootweer een vereenigingeblad verspreid worden
Akkrumerrak”.
in de dorpen, nog vóór de Pinksterdagen.
April.
TERHORNE, 25
Vergadering van
Dorschvereen. „Gaasterland on O.” ingelanden
onder voorzitterschap van den
KIPPKNBURG. Jaarvergadering. In het heer A. F. de Jong te Akkrum.
afgeloopen jaar ie gedorecht 5486 zak rogge,
Rekeningen: algemeene ligger: ontvang6355 zak haver en 276 zak diversen. Het to- eten f6308.17, uitgaven f6320.62, nad. saldo
tale aantal zakken is 41 minder dan het vo- f 12.45; complex A: ontvangsten f287.94, uitrige jaar. Er is geperst 17.752 pak stroo of gaven f331.72, nad. saldo f43.78; complex B:
2102 pak minder dan het vorige jaar. De ontvangsten f 538.26, uitgaven f 426.80, batig
dorschperiode ving aan op 14 Augustus en saldo f 111.46; bedijkingen: ontv. f 127.74,
eindigde op 22 November. Er was voor de uitgaven f 127.48, batig saldo f 0.26. Omslag
leden gedorscht voor 32 cte. per zak en 10 per H.A. werd bepaald op complex A f 14.50,
cent per pak stroo. Er wat dit jaar f 1000 complex B f 17.50.
van de schuld afgelost. De vereeniging staat
Herkozen ale bestuurslid de heer W. Korer gunstig voor. Als nieuw lid van de fin. nelis te Heerenveen. Als leden der financieeoommissie werd aangewezen de heer Gj. le commissie werden benoemd de heeren J.
Bergsma van Harich en als reserve de heer van der Meulen en W. Reidinga, als plaatsJ. Monkelbaan van Bakhuizen. De heer G. vervangers de N.H. kenk en de Doopsgez.
Hoekstra werd als bestuurslid herkozen.
gem., beide te Terhorne.

De hieer Mooi] ie verheugd, dat binnenVerzoek van de vereenigimig „Eigen Erf"
kort mielt den weg kan worden beigormen, om een voorschot ingevolge de Lanidarbeido oh asou gaarne vernemen hoe hiet staat deittswet, met voorstel van B. en W.
mielt de ophefflmg van de tram. daar dtt
Zonder etemmüng wordt het gewaagde
verband houdt met de breedte van de aan voomsoboit ad f'2585 verleend, waarmede de
te iegigsn vanhardinig. Spieker heeiflt wed landarbeider Lambertue Pen te Steggerda
iets lm de pere gelezen, maar officieel is in staaft zal wordleai getsltdld in het beait
hem hiervan niets bekend.
van eien pliaatetje te komen.
Den Vooraititer is schriftelijk ook ntots.
Behiandeliinig van het veraoek van den
bekend, dioöh hij
uit zeer gloeide bron heer
A. Wuiite, ouid-gemeenteveldiwachrter
verooimen, datt de team blijft bestaan voor ,tic
Noordwolde, om een jaarlijksche gratóhelt vrachtvervoer.
B. en W. Na disDe gevraagde maahtigilnig wordt hierop ficatSßt, melt voorstel van
cussie wondt zonder eftemmilng op balt «ververfteemdi.
aoek van Wuiite afwijzend beschikt.
De Voorzitter wijst er voorts on, dialt
Vermeerdering aantal gemeenteveldwachtrs.
waanneer hielt bovengrondsdhe net verdwijnt,
ook de polen ver'dwijniem
waaraan de
straatlantaarns zijn bevestigd cm diat heit
De beer Mooij merkt op, dat deze wijin die bedoeling ldgtt kunrtigranteitliohtimas- ztigimg uitsluitend betrekking heeft op de
ten te pHaatsen met een lliohltpuwthoioiglte aansteMiing van twee veldwachters, hetwelk
door dien Oomrni. dar Koningin noodizokevan 5.55 Meter.

Nooden uitsluitend steun vedlaenen wanneer redelijkerwijze kan worden aangenomen, dat met dien steun die betreffenide
bedrijven afdoende zijn geholpen en dat
hen momenteel geen verdere middelen ten
dienste staan om aan de moeilijkheden van
Waar ook de straatverlichting verbeteventers en kleun© middenstanders tegemoet
rln gbehoeflt, acht het P.8.8, hert gewensoht
te komen.
Bettde stukken worden voor kennisgedalt 12 lantaarns wionden bijigeplaatet, waarvan de aanlegkostien flO9O bedragen,
ving aangenomen.
waarvan 12 X f 50 of £ 600 voor rekendinig
Verbetering weg Noordwolde.
va.n heit P.E.B, .zoodat ten laate der geDe Voorzïtiter deelt mecue, dart de plan- meente zal bOijven een bedrag van f 490i.
De jaarJljkewhe kosten van vastrecht en
nen van verbetering van den weg door
Noordwolde thans in een stadium veirkee- stroiomvieirbrulfe zuiden van deze meerdere
ren, dat de aanbesteding binnen afzieinlba- lantaarns f2BB bedragen,.
Zonder discusede vereieniigt de raad zftöh
ren tijd kan plaats hebben. Het bestek is
deize uiiltbrediddT!ig.
met
goedgekeurd,
doch
reeds door Ged. Staten
moet miert het oog op do ultvoeriinig In
Tweede stemming over het voorstel van
werkverschaffing ook de goedkeuring von
bet Deparfcemenlt van Sociale Zaken heb- B. en W. oim buiten befaamdel ing te laten
ben. Het bestek ligt thans in Den Haag en heit verzoek van den Bond van kleine boespreker hoopt dit spoedig goedgekeurd te- ren, waarover in de vorige vergadering de
rug te ontvangen. Aan de uitvoering van stemnnen hebben gestaakt.
Dit voorstal wordt aangenomen melt 10
deze werken is bovendien verbonden het
ondergrondsohe maken van het eleotrlsah tegen 6 stemmen, die van mevr. Boeizeiiooij
net in het dorp Noordwolde, waaraan Ged. —WeenJinik en de heeren Kooi, A. de Vries,
Bakker, de Boer en Moolj.
Sltaiten reeds hun goedkeuring hebben gestemming oiver het voorstell vam
hecht en waarvan de kosten, begroot op B. Tweede
en
W.
om den minister te veraoekein
P.E.B,
helft
en
door het
f15.165. voor de
steunnoaimen tijdelijk met f 1 per week
voor de helft door de gemeente worden de verhoogen,
waarover in de vorige vergedragen. Het P.E.B, heeft indertijd direct te
laten weten, dat deze prijsopgaaf vrijblij- gadering de stemmen hebben gestaakt.
Dit voorstel wondt verworpen met 10 tevend was gezonden en dat in verband met
6 stemmen, die van mevr. Boezerooij
gen
de prijsstijging de uitvoering er van titans
—Weenitak en de heeren Kooi, A. de Vriee,
f 17.300 meet kosten.
Verdiar is de wenscbelijkheid naai voren Heida, Feenstra en Mooij, nadat de heei-en
gekomen, om de kabel aan de Noordzijde C. F. de Vries en Nijk hebben verklaard,
van den weg 90 meter verder door te trek- in deze vergadieiiinig met een voorstel te
ken in de richting van de Pastorie, ale ge- zalllein konien om adlhaesie te betuigen aan
volg waarvan de kosten f 330 hooger zullen het op 11 April j.l. door de vier vakcenworden. Spreker vraagt in verband hier- trales tot den minister gericht verzoek, om
mede machtiging om voor dit doel f 17.630 de elteunnoirmen tijdelijk te verhoogen,, in
te mogen besteden.
vierband met de prijsstijging.

-

van wie 1 voor eigen rekening, 1 voor re
kening van het P.T.r.-kinderfonds, 2 voor
rekening van Bio-vacanlie-oord en 19 op kosten van de afdeeling. Het aantal verpleegdagen bedroeg 939.
Jammer genoeg moeeten de kinderen van
de groep 14 October —23 November, welke
uitgezonden waren naar het Noorderhuis te
Hoogeveen, reeda op 10 November op last
van boogerhand worden teruggehaald. De
resultaten waren bijzonder gunstig te noemen. Ook die van dit voorjaar reeds uitgezonden groep van 15 kinderen.
Evenals vorige jaren werd ook nu weer
gemeente-subsidie ontvangen en bovendien
een gift van f 100 en f25 benevens een bedrag van f 5 als opbrengst verkoop zilverpapier van de scholen 2 en 2a. De jaarlijksebe bijdrage van f 25 van Paardensport zal
men echter moeten missen, daar dit niet
meer door den minister wordt toegestaan.
Ontvangsten met inbegrip van hel saldo
van het vorige jaar f 1399.80, uitgaven
f 1312.71, batig f87.09. Aan verpleeggelden
werd uitgegeven f 1103.22.
De heer A. Woltman werd herbenoemd
tot voorzitter, terwijl tot leden van de kascommiesie werden aangewezen de heeren A.
Piso en S. Steenema, tot plaatevervanger de
heer J. K. Dijkstra.
Aan het bestuur werd vrij mandaat verleend voor het instellen van een dames-comité, dat het bestuur bij de uitzending hulp
kan verleenen.
Waterschap „De Oostel. Binnen-Leijen”.
OPEINDE (Sm.), 24 Aprifl. Jaarvergadering onder voorzitterschap van den beer P.
J. Algra. Als bestuurslid werd herbenoemd
de beer P. v. d. Sluis te Drachten.
Met den hoogen waterstand is gebleken,
dat de dijken op enkele plaateen niet hoog
genoeg waren; besloten is hieraan nog
eenige koeten te besteden.
De polder wordt eerstdaags ingedeeld onder het waterschap „Het Zwartveen".
waarvoor momenteel voorzieningen worden
getroffen.

lijk wordit geoordeeld. Spreker zal in deze
gaarne het standpunt van den voorßitfter

veHnemen.
De heier Peenstra informeert of die uitbrtedidöinig van het aanrta.l veldwachters met
twee ook het advies van den burgemeester
is ingewonnen. Spreker is de meening toegedaan, dat to deze gemeente voldoende
polMietioezicht is.
De heer Pape ds ook van oordeel, diat in
de gemeente voldoende politie ds. Spreker
zal gaarne vernemen van welken kant het
initiatief is uitgegaan. Spreker is bamig, dat
het van dazen kant is gekomen.
De heer A. de Vries acht in een rustige
gemeente alts de onze uitbreiding van bet
poiltiecoirips ntot noodzakelijk.
De hearßijgeliaar is voor handhaving van
het geraag, doch staat persoonlijk op het
standpunt, dot uitbreiding van heit getal
veldwachters niet noodig is, daar hij niet
geHooft, dat de politie dn haar taak tekort
schiet.

De heer De Boer zdet de behoefte aan

m,eer politie ook niet In en wijst er op, dat
overigens op aJMie mogelijke dingen moet

worden beauiindigid.

De heer Kok verwacht, dat de bulten
gewone omstandigheden hier een rol spe-

len, maar daaraan zit vaat, dat wanneer

de toestand weer normaal is, wij met een

groot aantal veldwachters zitten.
De Voorzitters wijat op hetgeen over
deze aangelegenheid in artikel 224, 5© Md,
der Gemeentewet is bepaald en verklaart
tot zijn spijt hierover geen nadere mededeelingen te kunnen doen.
De heer Pap e vindt dit antwoord
niet; erer bevredigend. De vertesenwoordi-

gers vam die gemeente zijn van oordeel, dart
eir voldoende politie is, maar de politie is
voor u „Medn Kampf". Wij behoeven niet
onder beeschermdmig te zitten. Als democratische miemßchen zijn wij daarvan wiet geSpreker geeft den voorzitter to
diend.
overweging

dit

ongedaan te

makem.

De heer Feeinsitra verklaart, gehoord heit
negatieve
antwoord van den voorzitter,
geen vrijheid te kunnen vinden voor diezen
post te stemmen.
Den heer Eij'geflaar heeft het antwoord
ook ndlet bevredigd en spr. had gaarne gie»
ztlie», dat die voonsiittter rekening had gehouden met de algemeene gevoelemis van den

raad.

Wethouder Heada had gedacht uit het
antwoord eenig licht te zuilien krijgen. Er
zuilen uu 9 veldwachters zijn, terwijï dit
bij uw komst ta de gemeente 6 bedroeg,
alzoo een vermeerdering van de helft. Spr.
meenlt den voorzitter in overweging te moeten gteivem den Comm. der Koningin te verzoeken heft besHuit in te trekken, hetgeen

een weildaad voor de

gemeente WeststeüTiinigwenf 0011 zij».
De heer Nijk vindt uithredddng niet zoo
noodzakelijk, doch zal in tegenstelling met
die vorige sprekers voorstemmen, daar hij
aioh wil neemleiggen bij het overheidsgezag,
ofschoon bet hem in dezen wel een beetje
moeilijk is.

Wethouder Van der Veen merkt op, dat
de raad in dezen niet te beslissen heeft,
daar de post anders tooh op de begroeting
wondt gebracht. De Comm. dier Koningin
beoordeelt deze aangelegenheid met de wet
in de hand en kan den raad dwingen. Zoolang die wet zoo is, zal spreker ails democraat er z&öh bij neerleggen.
De raad besluit hierop de aangeboden
begirootingswijiziging niet, te aanvaarden
en wel met 12 tegen 4 stemmen, die van
de heerein Dijk, v. d. Veen, ten Berge en
Nijk.

Automaten en snoeplust.
Voorstel van B. en W. tot wijziging van
het Algemeen Reglement van Politie.
Naar aanleiding van diit voorstel is nog
een nader verzoek Ingekomen namens verschillende automiaatihouideiris in de gemeente.
De Voorzitter merkt op, dat hetgeen in
diit adres wordt gevraagd, te gedetailleerd
is en onmogelijk kan worden uitgevoerd.
Bij verschillende hoofden van scholen is
geïnformeerd, dlie unaniem van oordeel waren, dat het kwaad den kop moet worden
ingedrukt. Zooals het voorstel thans luidt,
wordt aan de in de vorige vergadering ge-

Huiszwaluw.

UIT HET VOGELLEVEN.
VOORJAARSVARIA.
Met de laatste mooie voorjaarsdagen komen de zomervogels in groeten getale terug:
koekoeken, nachtegalen, sterns, zwaluwen,
gierzwaluwen, enz. Ik stel het zeer op prijs
de berichten van aankomst uit vele deelen
van de provincie en zelfs daar buiten, te
mogen ontvangen. Er blijkt uit, dat ook de
publicaties daarvan in het vogelhoekje worden gewaardeerd.
Koekoek.
Evenals op de Veluwe werd hij ook in
Friesland op 20 April reeds gehoord aan de
Linde bij Wolvega (F. v. d. Weg.) Doch 24
April werd hij op vele plaatsen tegelijk gehoord, n.l. onder Langelille (G. Kraak), Foilega (Th. Klijnsma), Wildehome bij Joure
(W. v. d. Zijl) evenals in Druten (Gld.)
(Tj. Dijkstra). Verder op 25 April te Eestrum
(J. Sj. Hoekstra) en Boornbergum (S. W. de
Boer).

Nachtegaal.

(Met wit achterruggetje.)

23 April werd deze te Makkum voor het
eerst opgemerkt (G. v. d. Broek). Soms
komen enkele half April, maar meestal
wordt het eind April, begin Mei.
Zwarte Stern.
(Blaustirns.)

19 April zag de heer L. Bijlsma te Veen»
wouden de eerste. Mijn eerste data zijn 8,
10 April enz,, doch dat schijnen uitzonderingen te zijn.
Merel.
Te Donkerbroek werden 18 April jong*
merels geboren (E. Jans Jansma) en t*
Leeuwarden 22 April. Niet bijzonder vroeg.
Roerdomp en meerkoet.
Ook onder Veenwouden werd de roer*
domp weer gehoord. Meerkoeten zijn daac
volgens den heer L. Bijlsma tot ongeveet
een derde van het gewone aantal terug ge*
gaan. Hoe is het elders?
Vroeg of laat voorjaar?
Zooals ik de vorige maal al opmerkte, bc*
hoeft in een laat voorjaar niet alles laat <a
zijn. De nachtegaal is op tijd, de koekoek is
ook niet laat en de gierzwaluwen zijn zelfs
bijzonder vroeg. Als regel komen de eersteff
pas begin Mei in Friesland aan, soms d»
laatste dagen van April en mijn allervroeg-'
ste datum is 22 April 1935.

Na 21 April in Gaasterland volgen 23
April te Appelsga (A. J. Lok) en 24 April
te Oldeberkoon (A. E. Mulder).
Gierzwaluw.
Deze groote zwartbruine zwaluw (eigenlijk behoort hij niet bij de zwaluwen) kwam
vooral op 24 April. Volgens het „VolksG. BOSCH.
blad" werden ze toen in het zuiden van de
provincie op verschillende plaatsen gezien.
Wie niet te veel van het leven verlangt,
Dat komt wel uit met de door mij ontvanzal
meer ontvangen, dan hij gehoopt heeft.
volgens
welke die datum te
gen berichten,
Lemmer (L. Boersma) en te Heerenveen
Van bittere woorden hebben wij dikwijls
(L. de
Huizum) de eersten gezien
werden. Verder te Druten 28 April één en berouw; van zwijgen zelden, van zachte
woorden nooit
24 April 3 exemplaren (Tj. Dijkstra).
De Voorzitter deeït mede, doit het efcrian
ulte wensch, om de snoeplust onder die
teniplan zeer vaak door het college is be«
jeugld tegen te gaan, voldaan.
De heer Feenstra zou de sluiting wil- sproken en dat hiervan vörsehülendie bere«
len bepalen van des morgens 8 uur tot des koningen zijn gemaakt. De plannen Mgtgeirt
avonds 7 uur, daar het in den wtinter om thans 4 a 6 weken in Den Haag cm srom.
7 nnr weü wiatt vroeg is om de automaten vertrouwt, dat bdnimeinlkort een uitspraak
van den rijksdienst zal komien en hoopt*
leeg te moeten holen.
dat deze uditspraak zoo zal zijn, dalt althans
De heer Kooi gevoelt niiie*. veel voor sMder plannen zalï
ttog van de automaten, uitgazondend dan gedeelttelijlk tot uitvoering
overgegaan.
In verband*
kunnen
worden
geen
de 1 cenits-aultonraten. In Kuinre ie
gromdaf-»
enkele automaat en de jeugid snoept er hiermede is de laatste welken die
stand bekeken en heeft een bespreking meifj
etvengiaedi.
de gemachtigden plaats gehad.
De Voorzitter deelt mede, dat B. en W.
Wat de geaneenitehuispiiannein bata-eCt*
het amendement van den heer Feetnertma
hebben
zij gevraagd om de gelegenheid te)
overnemen»
geven een plan te mogen opmaken, het*
vereenigit
Zonder stemming
de raad zich geen door Den Hoog niet ie toegestaan*
met het aidius gewijzigde voorstell.
Van Ged. Starten hebben we in dienen de
volllle medewerking en nog onlangs is eem
Salaris leider distributiedienst.
brief uitgegaan, waarbij opnieuw machtu-»
giing is gevraagd.
Voorstel inzake de bezoldiging van G. F.
Den heer Mooij bevreemde het, dot d«*i
Vos, in verband met zijn werkzaamheden
heeft toegestaan Dindenioord aant
regeerdng
van
als ledder
dien distributiedienslt.
Over dieea aangelegenheid
wordt naar te koopen mett bestemming tot gemeiemte"
huis en dat het Rijk nu voor die pionnen!
aanleiding van een van Ged. Staten ontvangen schrijven langdurig gediscussdeend. tot verbouw geen medewerking wil verlee-o
Tenslotte beistuit de raad met 12 tegen 4 nen.
Den heer Bakker is dit ook een raadsel
stemmen, het wettelijk salaris van den
heer Vos ad f 2 2 o<o o,p de begroeting aan en stelde de vraag, of het ook gewensohft
is, dat een raadscommissie de belangen bij
te brengen en hem als hoofd van den diistirdlbuitieidieirust een toelage toe te kennen den minister bepleit.
De heer Dijk acht een commissie nae*
van f2OO.
Verhuring onderwijzerswoning

Slijkenburg.

noodde, daar B. en W. in deizen voortvarend!

genoeg

zijn.

De heer Bakker meent, dat 't zijn goede
Besloten wordt tot ondenhandisohe verzijde heeft, wanneeT een raadscoimmdssi'el
huring van de voormalige onderwijzenswoining te SMjkenbung aan Sent van den Berg deze zaak ook eene bij den minieter naaq
te Blankenham, tegen een huurprijs van voren brengt.
f 130 per jaar.
De Voorzitter: Wij krijgen dan wat een
eigemiaandiig figuur, daar het hier een
Voorstel van B. en W. om een raadscommissie in te stellen, dde de salarieering van kwestie van uitvoering betreft, welke bij
bet genieente'peirsoneel
onder oogen zal B. en W. berust.
De Voorzitter schorst hierop de openbare;
zien. Hiertoe wordt besloten, terwijl door
den voorzitter tot leden dier commissie vergadering.
worden aangewezen die heeren Dijk, Nijk,
Motie aangenomen.
Kruiper, de Boer, Pape, Kooi en Mooij.
Na heropening werd de volgende motiei
Verschillende vragen.
van de heeren C. F. de Vries en T. Nijk
De heer E. Dijk vraagt, of er binnen koraangen omen:
ten tijd, zoo mogelijk a.s. zomer, uitvoering
De raad van Weststiellingwerf enz. bc*
kan worden gegeven aan het stratenplan tuigt adhaesie met het laatste adres inge«
in Wolvega.
zonden Donderdag 11 April 1940 der vierDe heeren J. de Boer en P. Bakker vravakcentrales betreffende verhooging steungen: le. Welke plannen B. en W. hebben normen inzake eteunverleening werkloozenrf
omtrent het nieuwe gemeentehuis „Huize gericht tot den minister van Sociale Zaken,
Lindeinoord" en of reeds voorbereidingen en draagt B. en W. op dit gevoelen teij
zijn getroffen. 2e. Of met den verbindingskennis te brengen van den minister vanj
weg Station—Grindweg spoedig een aanSociale Zaken.
vang kan wonden gemaakt.

Gerechtshof Leeuwarden.

(IiisTEERT. HOE ZIJ DE BEWONDERING

25 April.

VAN HAAR MAN KAN BEHOUDEN

LEEUWARDEN.
In de zitting van 11 April stond terecht:
J. G. T., 23 jaar, kaaepakhuisknecht te
Leeuwarden, wegene wederspannigheid tegen de politie.
Bij verstek werd verdachte door den Leeuwarder politierechter tot veertien dagen gevangenisstraf veroordeeld. Opnieuw behandeld luidde het vonni9 bevestigend. In hooger beroep eischte de proc-gen. 6 weken
gevangenisstraf.
Het Hof gelastte heden een nieuw onderzoek in deze zaak.

„Woensdag I> het mijn trouwdag".

vertelt Ans haar buurvrouw, „Dan
lijn we precies drie jaar getrouwd ..-**

LEEUWARDEN.
Diefstal.
In de week van 10 tot 17 October ontvreemdde J. C. V., 33 jaar, chauffeur te
Eindhoven, tijdene een bezoek aan de Friesche hoofdstad, een paar fietsen en vier kofferg, die manufacturen bevatten. De Leeuwarder rechtbank veroordeelde hem tot 2
jaar en 6 maanden gevangenisstraf, met aftrek van preventief.
De proc-gen. gelastte een psychiatrisch
onderzoek, waartoe de stukken opnieuw in
handen werden gesteld van den rechter-commiesaris te Leeuwarden.
Heden werd het onderzoek overeenkomstig
de uitspraak van het Hof hervat
Na het voorlezen van verdachtee straflijet, werd het rapport van den psychiater dr.
M. Weersma, gelezen.
De proc-gen. eischte een gevangenisstraf
van een jaar en zes maanden, met daarna
ter beschikkingstelling van de regeering.
Mr. van Diemen bepleitte clementie.
Uitspraak over 14 dagen.

LEEUWARDEN.
Bedriegelijke

bankbreuk.
Zooals we in een gedeelte van de editie
Tan Vrijdag hebben gemeld, heeft 't Hof onmiddellijke invrijheidstelling gelast van den
55-jarigen aannemer M. B. te Leeuwarden.
Verdachte heeft indertijd een bedrag van

Als hij weg is, stort Ans
haar hart uit bij haar buurvrouw. „Je hebt een „vermoeide huid" van al dat
binnen zitten, Ans", zegt zij.
„Probeer eens Lux Toilet
Zeep
die gebruiken de

sportpak, waarnaar
U verlangd hebt,
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en gaat hij naar kanzonder zijn vrouw
«elf» maar een kus te
qevrn.
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Ang vo i fl de naar raa d op.

Nu is Jaap de meest

toege-

wi de echtgenoot ter wereld. „Geen wonder, als je zon
|-ef vrouw tje hebt!", zegt hij.
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sportief en gemakkelijk, maar toch
chique. Daarom
moet U deze zomer
een Crossfield-pak
dragen. De prijs zal
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U meevallen. Kom

spoedig onze uitstekende collectie eens

JORWERD.
Meineed.

J. M., 19 jaar, boerenknecht te Jorwerd,
etaat terecht wegens meineed. Op 2 Mei 1939
zou verdachte ten overslaan van den Leeuwarder Kantonrechter in. de zaak van J.
Scheen contra B. Santema, beiden te Wijtgaard, een valsche verklaring hebben afgelegd. De Leeuwarder Rechtbank veroordeelde hem tot negen maanden gevangenisstraf,
tegen welk vonnis de officier en verdachte
hooger beroep aanteekenden.
Getuige Scheen, die in dienst was bij boer
Santema, kreeg in Mei 1939 moeilijkheden
met zijn baas. Een en ander had tot gevolg,
dat Santema hem op een Zaterdagmorgen
in Oetober wegstuurde. Scheen begaf zich
toen naar Van Dijk, een bestuurslid van de
landarbeidersorganisatie. De volgende morgen, dus op Zondag, ging getuige weer naar
den boer terug, daar wellicht diens booze
bui zou zijn afgezakt. Dit bleek echter niet
het geval te zijn. De boer, die getuige bemerkte, stuurde zijn pleegdochter naar hem
toe met de boodschap, dat hij niet mocht beginnen te melken, aan welk verbod Scheen
zich niet stoorde. De boer kwam toen later
zelf bij hem en herhaalde zijn verbod. Hij
dreigde hierna getuige, die voortging met
werken, dat hij door de politie zou worden
weggestuurd, als hij zich 's avond 9 op het
erf zou wagen. Getuige heeft zich toen weer
naar het beetuur van de landarbeidersorganisatie begeven.
Voor het Kantongerecht heeft verdachte
M. verklaard nooit te hebben gehoord, dat
getuige Scheen ontslag heeft gekregen, hoewel uit de verschillende verklaringen van
de getuigen è decharge blijkt, dat verdachte
tij het gesprek tusschen den boer en Scheen
aanwezig was.
Getuige Scheen verklaart verder zich uit
voorzorg naar het bestuur te hebben begeven.
Getuige Jantje Visser, inwonend pleegdochter van Santema, sluit zich geheel bij
de afgelegde verklaring van Scheen aan.
Verdachte voorkomend, betuigt zijn onschuld en zegt slechts te hebben gehoord,
dal Scheen vroeg terug te mogen komen.
Getuige A. Feenstra, agent der arbeidsbemiddeling te Wirdum, heeft met verdachte een gesprek gehad, waarbij deze vertelde
dat de boer hem iets had beloofd, mite hij'
in strijd met de waarheid wilde verklaren
dat hij niets had gehoord.
Verdachte bekende in November tijdene
een gesprek met getuige J. van Dijk, dat de
boer hem had omgekocht en dat Seineen door
dezen was weggestuurd.
Getuige Santema betoogde echter Scheen
niet te hebben weggestuurd en ook niet
met de politie te hebben gedreigd. Meermalen dreigde de arbeider echter met het
mee. Wat de omkooperij betreft, dit is larie.
Verdachte houdt zijn verklaringen staande. Hij zou gedurende zijn werk wel geruzie
hebben gehoord; de gesproken woorden zou
hij echter niet hebben opgevangen, integenstelling met de verklaringen van de getuigen
a décharge.
De proc-gen. merkte in zijn requisitoir
op in zijn opvatting omtrent het aangevoerde bewijs te zijn gestijfd tijdens de behandeling van deze zaak in hooger beroep. Hij
vorderde dan ook *beveetiging van het vonnis door de rechtbank gewezen.
In zijn pleidooi merkte mr. Koopmane
o.a. op, dat er van ontslag geen sprake ie
geweest. Pleiter meent te mogen concludeefen dat er in iit geval geen veroordeeling
kan volgen.
Uitspraak over 14 dagen.
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allebei „licht als 'n veer"!
't Is natuurlijk niet te berekenen, hoeveel millioenen
stappen U doet op Robinson model 32, maar wel
is 't éen vaststaand feit, dat het allemaal lichte,
makkelijke, prettige stappen zijn! Dat doet de pasvorm, dat doet 't leer, dat doet geheel die perfecte
afwerking, die Robinson ook in dezen tijd
niet verlaat.
Model 32 is een mooie, stevige, zwarte schoen, laag
model voor heeren en jongens. Randgenaaide leeren
zool van de spreekwoordelijkeRobinson-kwaliteit.
36/39
32/35
28/31
26/27
4.25
4.75
5.50
13.95
Alle Heerenmaten: O.
Voor dezelfde lage prijzen ook verkrijgbaar met
rubberzooi (3/2 x sterker dan leer) en extra leeren
tusschenzool Model 71

-

SS§

i|ss&

|ss&

ZEEP
.

-

R

8-12'/j,

2—6 uur.

HET NIEUWE

alleen dan weet hij zeker, dat deze
krant eiken avond met spanning wordt
verwacht en met aandacht gelezen met
inbegrip van de advertentie-pagina's.
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CENTRAAL BUREAU VOOR COURANTENPUBLICITEIT
VAN DE NEDERLANDSCHE DAGBLADPERS „CEBUCO"
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HUIS VAN C. & A.
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TE SNEEK.
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plaats. Het Confectiebedrijf vaa de bekende
firma C. & A. Brenninkmeijer werd nJ. verplaatst van het oude pand op den Oosterdijk
waar de eerste zaak van deze nu internationale firma ongeveer 100 jaar geleden
werd gevestigd en van waaruit de vlucht
over Nederland en Europa is begonnen —,
naar het eveneens historische gebouw in de
Kruizebroedersstraat, waarin voorheen gevestigd was het bekende modemagazijn „Het
Hooghuis", dat zijn naam ontleende aan de
hier in de vorige eeuw gevestigde herberg
en de daarvóór op deze plaats bestaan hebbende stine, die met baar hooge ranke torentjes met recht den naam „Het Hooghuis"
heeft gedragen.
Wij hebben er al eens eerder op gewezen,
dat Sneek de bakermat van meer dan één
groot-winkelbedrijf is geweest, want niet alleen C. & A., doch ook Gebr. Bervoets en
om de behet confectiebedrijf van Lampe
hebben hier de
kendste maar te noemen
eerste schrede op het moeilijke pad van het
hedendaagsche groot-confectiebedrijf gezet.
En dat begin was verre van grootscheeps,
integendeel, de voorouders van de tegenwoordige groot-handelaren trokken dagelijks
met het pak „den boer op", om op het platteland hun stoffen te verkoopen, waarop de
heer dr. L. Brenninkmeijer, een kleinzoon
van de stichters van C. & A., Cleimens en
August Brenninkmeijer, vandaag bij de opening van hun nieuwe huis nog eene met eerbied wees. Vóór de heeren Clemens cm August in 1841 de reeds ongeveer een eeuw
bestaande moeder-firma G. Brenninkmeijer
& Co. voortzetten onder den thans bekenden
naam C. & A. Brenninkmeijer, wae er dus
nog geen sprake van een groot-bedrijf, maar
de firma C. & A. heeft na de naamsverandering een geregelde uitbreiding ondergaan,
zoodat de firma thans reeds 75 zaken telt,
waaronder ook een aantal in het buitenland.
Het oude pand aan den Oosterdijk, dat
reeds eenige malen was verbouwd en gemoderniseerd, bleek echter te klein te zijn om
de steeds grooter wordende hoeveelheid
goederen voldoende overzichtelijk ten toon
te stelten, en de klanten geheel naar den
eisch te bedienen, en waar uitbreiding niet
mogelijk bleek, werd bet „Hooghuis" van de
evenals de Brenfirma Carl Stockmann
nimkmeijers ook van Duitsche afkomst
aangekocht, dat onder architectuur van de
heeren L. v. d. Laan en Ir. J. A. v. d. Laan
tot een royaal modepaleis is verbouwd en
hedenmiddag officieel door den heer dtr. L.
Brenninkmeijer namens de Directie is ge-
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SNEEK, 26 April. Dezer dagen vond in
onze stad een niet alledaagsche verhuizing
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opend.

talende abonné's bestaat. Want

LTZ 188-0139,

Berichten uit Stad en Dorp.

—

daar men dan wel kan vermoeden, dat de
resultaten niet naar wensch zullen zijn.
De zakenman denkt na en begrijpt, dat
slechts datgene waarde voor hem heeft,
waarvan de deugdelijkheid bewezen is.
M.a.w. voor het blad, waarin hij wil
adverteeren, of zijn oplaag uit be-
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FRIESLAND zijn geopend:
'8 ZATERDAGS 8-1 uur.

Men spant het paard
niet achter de wagen
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De kantoren van het NIEUWSBLAD VAN
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f 5900, dat hij als eerste termijn had omvangen van de aannemingssom, hem verschuldigd wegens het bouwen van het gemeentehuis van Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde, onder zich gehouden, hoewel
hij dit had moeten verdeelen onder zijn leveranciers. Verdachte beweerde, dat het
geld hem in het Haagsche Bosch, toen hij
op een bank in slaap was gevallen, zou zijn
ontroofd. Hij is toen failliet verklaard en op
vermoeden van bedriegelijke bankbreuk in
arrest gesteld. De Leeuwarder rechtbank
veroordeelde hem tot twee jaar gevangenisstraf met aftrek van preventief. Zoowel de
Officier van Justitie als de verdachte teekende tegen dit vonnis hooger beroep aan en
in een bijzondere zitting op 7 Februari kwam
de zaak voor het Hof.
Wegens bedriegelijke bankbreuk eischt de
proc.-generaal twee jaar gevangenisstrat. Het
Hof gelastte echter een nieuw onderzoek,
o. a. naar de weerstoestand op de dag, toen
verdachte in Den Haag vertoefde en naar
zijn levensomstandigheden.
Heden diende de zaak opnieuw. Verdachte blijft bij zijn verklaringen, die hij in de
vorige zitting heeft afgelegd.
Pres.: Heeft u het geld niet ergens anders
gebracht?
Verd.: Neen.
De proc.-generaal handhaaft zijn meening,
dat verdachte het geld aan de boedel heeft
onttrokken en vordert een gevangenisstraf
van twee jaar met aftrek van preventief.
Mr. Beekhuis wees er in zijn pleidooi op,
dat de uitslag van het ingesteld onderzoek
zoodanig is, dat het verhaal van verdachte
in waarheid heeft gewonnen. De weersgesteldheid was die dag gunstig. De verklaring
van verdachte, dat hij op de aangegeven
bank in slaap zou zijn gevallen, behoeft niet
aan twijfel onderhevig te zijn, in aanmerking genomen het geroezemoes van de toen
heerschende krachtige winddruk en de afschutting van de bank. Pleiter vestigt er
verder de aandacht op, dat verdachte een
gesloten karakter heeft, hetgeen bevestigd
is door het voorlichtingsrapport. Hierdoor
is het aannemelijk, dat hij niet met zijn
vrouw over het gebeurde heeft gesproken.
Pleiter is van oordeel, dat verdachte onmogelijk kan worden veroordeeld. Hij concludeerde dan ook tot vrijspraak en vraagt
in vrijheidstelling van verdachte.
Na zich in raadkamer te hebben teruggetrokken, gaf het Hof bevel tot de onmiddellijke invrijheidstelling van verdachte.
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Laat Uw schoonheid niet beyÈ
derven door een ~vermoeide
I méF
huid" Gebruik Lux Toilet
Zeep, de zeep, die de aan- E§B
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trekkelijkste filmsterren haar
schoonheid doet behouden. TQTT, F. T
Koop vandaag nog een stuk
voorkomt „Vermoeide Huid
Lux Toilet Zeep.
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Dank zij dit nieuwe huis kon de totale oppervlakte der verkoopruimten bijna worden
verdubbeld. Deze bedraagt thans ruim 400
vierkante Meter. Doordat de gevelbreedte
dubbel zoo jjroot is, steeg ook de totale oppervlakte der étalages aanzienlijk, zoodat 't
publiek buiten reeds een veel grooter en interessanter overzicht geboden kan worden
der nieuwe mode in dames-, heeren- en kinderkleeding.
De architecten zijn er uitstekend in geslaagd om, met behoud van de fraaie buitenarchitectuur moderne étalages te bouwen,
zooals die in de groote steden gebruikelijk
zijn, waarbij iedere groep kleeding in een
aparte étalage wordt geëtaleerd. Zoowel de
beide zij-étalages als de groote eilandlkaet in
het midden, zijn voorzien van eem zeer
fraaien, modernen achtergrond volgens het
ontwerp van den overleden binnenhuis-architect Keizer. De vloeren rondom de étalages zijn uitgevoerd met witte tegels en vanzelfsprekend ontbreekt een schier overdadige verlichting niet.
De verkoopruimte bevat een afdeeling
voor heeren en een voor dames, die onderling gescheiden zijn en eveneens een afzonderlijken ingang hebben. Alles is hier zeer
ruim en licht, de vloeren zijn van een speciaal soort hardhout, dat niet glad wordt en
het heele gebouw is voorzien van centrale
verwarming. Rustgelegenheden voor 't personeel, toiletten, paskamers enz. enz. ont-

breken natuurlijk niet.
De vertrekken voor het personeel en de
naaikamer bevinden zich op de bovenverdieping; de benedenverdieping ie geheel
voor verkoopruimte benut.
Vóór de heer Bremmintoraeijeir in tegen-

Hoe kan het ook anders. Wij

hebben vooruit gezien. En goed.
Juist bijtijds kochten wij onze collectie voor dit seizoen. Kwaliteiten
dus van voor den oorlog. Fijne
wollen stoffen, de nieuwste dessins,

Wanneer U ook maar even
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pasvorm en prijzen, zóó
laag,
verrassend
dat U bijna in de
verleiding zoudt komen te gaan

hamsteren.

23.75

woordigheid van het geheele personeel, tot

-

eens

komen kijken. Niet uitstellen, maar
doen. Zoo spoedig mogelijk, want

volmaakten
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gelegen-

heid hebt, moet U beslist

met de veerkrachtige Deco-binnenbewerking

26.75

-

29.75

-

32.75 en hooger.

JAARVERGADERINGEN.

de officieele opening overging, bood de directrice van de dames-afdeeling, mej. A.
Waterschap Bergum.
Plasman, de directie namens het personeel
aan,
geschenk
bestaande
uit
een
afbeeleen
BERGUM, 24 April. Jaarvergadering onder
ding in tin van het oude gebouw, uitgevoerd voorzitterschap van den heer F. Tamsma.
door Gebr. Dijkstra alhier, dat met grooten
Ontvangsten f 231.25, uitgaven f 186.44.
dank werd aanvaard.
Besloten
werd de heffing te bepalen op f 3
We vermelden tenslotte nog, dat de bouw per belastbare
H.A.
werd uitgevoerd door de aannemers Gebr.
commissie werden gekoIn
de
financieele
geslaagd
zijn
Zee
die
er
in
alhier,
Van der
de
heeren
S.
B.
Bouma en J. Zijlstra.
zen
het werk ondanks stagnatie door mobilisatie
vorst,
in den daarvoor vastgeen langdurige
Plaatselijke stierhouderij „Ons Belang”
stelden tijd op te leveren.
KALENCOTE, 25 April. Ledenvergadering
Wie belangstelling koestert in wat er om onder voorzitterschap van den heer J. Vam
hem heen gebeurt, zal altijd jong blijven.
Dalen. Als besturslid (penningmeester) werd
herkozen de heer Jac. Schoemaker. Het dekElk mensch ziet de dingen op zijn manier. geld werd verhoogd van f 1,75 tot f 2 per koe.
De stier blijft voor den tijd van één jaar _geTe velen trachten plannen te maken voor stationneerd hij den heer F. Middelbrink,
de toekomst, hun oogen gericht op het.ver- tegen een vergoeding van f 11 peir week.
leden-
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Vischclub „De Voorn”. Harlingen.
HARLINGEN, 26 April. Jaarvergadering
onder voorzitterschap van den heer P. v.
Vliet. Uiteraard vormden de te houden wedstrijden in het a.s. seizoen een punt van bespreking. Na een geanimeerde discussie werd
besloten* het seizoen op Zondag 2 Juni te
openen met een grooten wedstrijd. In zijn
geheel zullen 5 groote wedstrijden worden
gehouden en 1 extra wedstrijd. Voorts werd
een commissie benoemd, die zich zal belasten met de organisatie van een autotocht.
Voor het komende seizoen werden terloops
talrijke eereteekenen toegezegd, terwijl besloten werd dat aan de groote wedstrijden
weer een kampioensprijs zal zijn verbonden,
benevens de medaille van de club. Het snoer
waar dit seizoen mee gevischt zal worden,
vond aller instemming.
Het is gemakkelijk om
neer alles voorbij ie,

wijs

te zijm wan-

Caeeax.

