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NIEUWSBLAD VAN FRIESLAND
OVER DE GRENZEN
De Japansche politiek
in Groot-Oost-Azië.
Ook Ned.-Indië er in betrokken?

jn groote voorraad. Ruilen. RepareeDe Japansche minister van Buitenlandsche
ren. Vraagt eens een toestel op proef. Zaken heeft in een rede voor de gouverOok op gemakkelijke betalingsvoorneurs der provinciën de buitenlandsche
waarden.
politiek uiteengezet.
Japan, zoo verklaarde Matsoeoka, is niet
voornemens gebieden te annexeeren of
Aziatische volkeren te onderdrukken en uit
te zuigen, zooals eenige Europeesehe en
Amerikaansche Staten gedaan hebben.
Integendeel, het wil op den grondslag van
gemeenschappelijke welvaart met hen samenwerken.
Eventueele misverstanden tusschen Japan
Witte Bioscoop ■ Heerenveen
en de Sovjet-Unie dienen terstond weggenomen en hangende vraagstukken opgelost
Vrijdag a.s
te worden. Het parool moet luiden: voor
Een avonturenfilm van groot formaat...
een groot doel samenwerken. Daarom is in
interessant en indrukwekkend
het drielanden-pact de Sovjet-Russische
kwestie duidelijk vastgesteld.
De oorlog in China dient zoo spoedig mogelijk
tot een einde te worden gebracht.
met Hans Söhnker René Deltgen
Zoolang deze duurt, is niet te vermijden,
dat ,de rechten en belangen van vreemde
Posthuis-Bioscoop Zondag a.s.
mogendheden geraakt worden. Wanneer zij
deze wenschen te beschermen, dan behooren zij dus mede te werken tot een spoedige bijlegging van het conflict. Japan heeft
niet het voornemen twist te zoeken met een
of ander land, maar wijst beslist iedere poging van de hand om den vrede in OostGrote voorraad
Azië door verderen steun aan Tsjang Kai
Best vet Schaapvlees, per pond 60 et
per pond 65 et
Mooie Schaapsbil,
Sjek te verstoren en daarmede den oorlog
Heden verse Leverworst, p. pond 35 et
langer te doen duren.
Ten slotte sprak Matsoeoka den wensch
Wat U ook wenst, koop in
uit, dat Nederlandsch Indië, IndoChina en Thailand (Siam) gemeenschappelijk met Japan aan den opbouw zouden
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Engeland en Japan.
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In het Engelsohe Lagerhuis heeft Churchill medegedeeld, dat de Birma-weg heropend zal worden na afloop van de bestaande overeenkomst met Japan op
17 Oct. a.s.

Langs dien Brima-weg werd sinds het
uitbreken van het conflict in Japan oorlogsmateriaal, voornamelijk uit Noord-Amerika,
aan het Chineesohe leger geleverd. Het
was drie maanden geleden de eenige overlandweg, die hiertoe nog openstond.
Toen gaf Engeland toe aan l den Japanschen aandrang om den weg te sluiten, doch
slechts voor drie maanden, samenvallende
met den regentijd.
De Japansche regeering heeft reeds officieel kennis gekregen van het Britsche
besluit om de overeenkomst niet te hernieuwen.
In Japan wordt dit bechouwd als een
openlijke inmenging in het JapanschChineesche conflict, waardoor de betrekkingen tusschen Japan en Engeland en de
Ver. Staten in een nieuw stadium van ontwikkeling zijn gekomen. Immers men neemt
aan, dat Amerika op Engeland den noodigen druk heeft uitgeoefend om de wapenleveranties te kunnen hervatten.
De spanning in het Verre Oosten is hierdoor opnieuw zeer toegenomen. Zulks blijkt
ook uit het bericht, dat de consulaten der
Ver. Staten in de door Japan bezette gebieden opdracht hebben gekregen er bij de
Amerikaansche staatsburgers op aan te
dringen zoo spoedig mogelijk naar Amerika terug te keeren. Bij dezen maatregel
zijn ruim 8000 personen betrokken.
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PERSNIEUWS.
Het gerucht.
Cn. schrijft in De (a.r.) Standaard
over het gerucht, nadat hij pas een tramritje heeft gemaakt:
~Het gerucht, dat waait ook door mijn
trammetje en men voelt de koestering,
waarmede sommigen het vasthouden en cuïtiveeren.
Omdat zij hun wensch er in belichaamd
zien.
Doch dikwijls is dit gerucht, sneller dan
de modernste jager, gevaarlijk.
Om zijn karakter, vanwege de leugen, en
om de propaganda.
Daarom komt ook tot het Nederlandsche
volk de roep, in voorzichtigheid te wandelen.
Een vuurbrand, zegt de Bijbel, van de te
rappe tong.
Laat men, vooral in deze moeilijke tijd,
dit bewegelijke lid in toom houden en het
gerucht niet verbreiden, alleen reeds ter
wille van de waarheid."

Verschijnt Maandags-, Woensdags- en Vrijdagsavondi

ambasadeur te
De Sovjet-Russische
Washington, Oemansky, heeft een langdurig
onderhoud gehad met den Amerikaanschen
onderstaatssecretaris van Buitenlandsche
Zaken Welles om de twee maanden geleden afgebroken besprekingen te hervatten
inzake verbetering van de betrekkingen
tusschen de Vereen. Staten en de SovjetUnie.
Tegelijkertijd wordt bericht, dat de nieuwe Japansche ambassadeur in Moskou, generaal Tatekawa, een ontmoeting zal hebben met ambassadeur Togo, waarvan men
verwacht, dat zij een gunstigen invloed zal
hebben op de verbetering der betrekkingen
tusschen Japan en Rusland.

een belofte van steun van de Egyptische regeering te verkrijgen. Eveneens is ook
in Britsch-Indië niets geschied om een verzoening met de machtige partijen der inheemschen teweeg te l/.engen. Engelands
'de Londenaars zich tot dusverre ook gehou- diplomatieke pogingen om Spanje neutraal
den hebben, toch kan hun moreel, gezien te houden zijn blijkbaar eveneens mislukt,
de slechte voorbereiding van Londen op het zoodat men moet constateeren, dat Engeland
groote Duitsche luchtoffensief, niet
peil in alle beslissende kwesties van oorlogsgehouden worden.
strategie gefaald heeft.
Londenaars zelf zich volstrekt geen denkVan de aangerichte schade kunnen de HET ENGELSCHE VAKVEREENIGINGS.
beeld vormen. De het meest getroffen inCONGRES.
dustrie- en havenwijken zijn afgezet. De
journalisten van Europeesehe dagbladen
Tegen «orlogswinst,
kunnen zich nog alleen door middel van
Bij de opening van het Britsche vakvereehun Amerikaansche collega's eenigszins nigingscongres te Southport is Maandag een
een indruk vormen van hetgeen bij de resolutie aangenomen, waarin geëischt
laatste bombardementen is aangevallen. De wordt, dat de reg#ering alles zal doen om
officieele mededeelingen bevatten in den een einde te maken aan het maken van
regel gegevens over schade, die acht dagen oorlogswinst, hetgeen, aldus de resolutie,
te voren is aangericht en volgens de richt- niets anders is dan uitbuiting van het Ensnoeren van hoogerhand, alleen die dingen, gelsche volk. Niemand mag rijker uit den
die niet verborgen kunnen worden.
oorlog komen, dan hij bij den aanvang geMen kan alleen nog in de City komen, weest is.
wanneer men kan aantoonen, dat men in
Aangezien de leider van het vakverbond.
dat deel der stad woont of iets te doen Bevin, thans als minister van arbeid deel
heeft. „Sedert 20 September kan de ge- uitmaakt van het oorlogskabinet en andere
wone sterveling noch aan de St. Pauls socialisten als Attlee, Greenwood en Morkathedraal noch aan de Bank van Engeland risson in nauwer relatie met de vakvereeeen bezoek brengen", zoo verklaarde de nigingen staan, wordt aan deze resolutie
diplomaat woordelijk. Mettertijd is de Lon- bijzondere beteekenis gehecht, daar niet
densche bevolking er aan "gewend overdag verwacht kan worden, dat de socialistische
te vluchten in de parken, ofschoon dat ver- leden der regeering, den toon der verklaboden is. Het bewustzijn, dat de Duitsche ring niet goedkeuren.
vliegers alleen oeconomische en militaire
objecten aanvallen, geeft een grooter gevoel WEER ENGELSCHE VERSPERRINGSvan veiligheid dan de schuilkelders.
BALLONS WEGGEDREVEN.
„Toen in de week van 16 tot 21 September het plaatselijke Londensehe postverkeer
Tal van Engelsche versperringsballons
tweemaal was onderbroken, deed het ge- zijn tijdens het stormachtige weer der laatrucht de ronde, dat het Londensehe hoofd- ste dagen weggerukt. Over Zweden zweefpostkantoor eveneens vernield moest zijn. den er zooveel, dat de luchtvaartdienst
Het postverkeer had de laatste dagen van Stockholm—Helsinki gestaakt moest wormijn verblijf in Londen steeds nog zware den. In Noord-Sleeswijk en Midden-Jutland
storingen. Zoo had een brief van bekenden werd veel schade aangericht door het veruit Surbiton, dat met den trein van Water- nielen van electrische leidingen, evenals op
loostation 25 minuten af ligt, tien dagen het Deensche eiland Seeland.
noodig. De voorsteden van Londen zijn door
de Duitsche luchtaanvallen onbereikbare
streken geworden. Omgekeerd kunnen de
SCHEPEN VERMIST.
meeste bewoners der voorsteden niet meer
Engelsche
vrachtschepen
De
naar Londen rijden. Het spoornet van de (5000 ton) geladen met naphta en „Batavia"
„Federal"
spoor voor de buitenwijken, d.w.z. de lijnen (4500 ton), geladen met chemische
stoffen,
die in Waterloostation uit Surrey binnenreeds zoo lang over tijd, dat men aankomen, moet zwaar geleden hebben. Van zijn
neemt, dat ze op weg van Gibraltar naar
de ongeveer 18 lijnen, die in Waterloo- Alexandrië door de Italiaansche
luchtmacht
station aankomen, zijn er drie geheel uit- tot zinken zijn gebracht.
gevallen.
De Noorsche schepen „Tancred" (9900 ton)
Evenals de meeste Londenaars, kan ook
(4300 ton) zijn, terwijl zij in
en
ik geen omvattende "■ mededeelingen doen een„Vestvard"
Britsch
konvooi
voeren, tot zinken geover de te Londen ontstane schade. Wie bracht.
niet dringend zijn huis uit moet, doet al
sedert weken geen stap meer naar buiten.
NOORSCH VAKVEREENIGINGSLEIDER
De Londenaar weet van den omvang derACHTER DE REGEERING.
schade evenveel en even weinig als de
buitenwereld, die aangewezen is op de ReuHallvard Olsem, die tien jaar lang leider
terberichten. .Wanneer ik er aan denk, dat van de Noorsche vakvereenignigen geweest
sedert mijn vertrek uit Londen de Duitsche is, heeft aan een vertegenwoordiger van
aanvallen verdubbeld zijn, zoo besloot de „Fritt Folk" verklaard, wat de Westersche
neutrale verslaggever, lijkt het mij onmo- democratie een volksbedriegerij op groote
gelijk, dat men in korten tijd van Londen schaal is. De Noorsche vakvereenigingen
nog als van een stad kan spreken, die in plaatsen zich achter de reorganisatie, weroeconomisch of strategisch opzicht een nut- ken loyaal samen met de gecommitteerde
tige functie voor de Britsche verdediging
staatsraden en wijden zich evenais voorheen
kan vervullen."
aan de sociale belangen van het Noorsche
volk.
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DE AANVALLEN OP LONDEN.
Voortdurende explosies
Onafgebroken hebben de Duitsche formaties bommenwerpers gisteren Londen bestookt. Haast zonder ophouden trilde Londen van de zware ontploffingen der bommen. Het luchtalarm werd nauwelijks onderbroken. Belangrijke havens en ravitailleeringsinstallaties zijn aan de Theems verwoest. Een groote gasfabriek viel aan den
aanval ten offer.
Ook aan de Zuidoostkust werden groote
verwoestingen aangericht.

Aan de Eanaalkust.
Verscheidene Engelsche schepen aan de
Kanaalkust werden tot zinken gebracht. Bij
de luchtgevechten werden tien Britsche
vliegtuigen neergeschoten. Twee Britsche
vliegtuigen werden door luchtafweergeschut
neergehaald. Drie Duitsche vliegtuigen
worden vermist.

Londen is een hel.
Naar in Amerikaansche berichten wordt
medegedeeld, is Londen door de aanhoudende aanvallen een hel geworden. Meer
dan tien uur lang duurden de aanvallen des
Maandags. In Londen werd tot het invallen der duisternis negenmaal luchtalarm
gegeven. Het ministerie van luchtvaart beweert, dat op Londen slechts vijf aanvallen
werden ondernomen. Tijdens twee van deze
aanvallen zouden de Duitsche formaties er
ra geslaagd zijn boven
Londen te komen,
verder zegt bet
communiqué, dat verscheiU,Zei
n Zuid' en Oost-Londen verEr zijn slechts enkele
7
dooden te betreuren.
v or aa;mste aanval was echter, aldus
eUter egen het Zuid-Engelsche
kustgebied, vooral
' tegen het graafschap
Kent gericht. In Londen
raamt men het
aantal v legtuigen dat Maandag
Londen heeft
aangevallen op rui m 450.
Het heldere sterrenlicht, zoo schrijft het
Engelsche agentschap, verleidde
de Duitsche aanvallers er toe, hun aanvallen
meer uit te breiden en nog verbitterder nog
dan
anders uit te voeren. Als een
ware hagel
boven het middelste gedeelte van Londen uitgestrooid.
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DE VERWOESTINGEN
TE LONDEN.
Van de verwoestingen, die door de voortdurende bombardementen te Londen worden aangericht, krijgt men slechts een zeer
vage indruk uit de legerberiehten en de
verslagen der neutrale dagblad-correspondenten. Des te belangwekkender is het, wat
iemand weet te vertellen, die zelf alles met
eigen oogen heeft aanschouwd.
Te Genève is dezer dagen een neutraal
diplomaat aangekomen, die op 23 September
uit Londen vertrokken was en het D.N.B,
geeft van zijn ervaringen een lang verhaal,
waaraan wij het volgende ontleenen.
■' Over enkele weken zal het zinneloos
zijn, dat Duitsche vliegtuigen nog langer
Londen bombardeeren, wanneer tot zoolang
de Duitsche aanvallen even intensief worden voortgezet, als het geval was tijdens
de laatste dagen van mijn verblijf in
Londen. De verwoesting van Londen zal
dan in de geschiedenis worden opgeteekend
als de ondergang van Carthago".
Er bestaat in Londen en omstreken geen
industrie meer, die niet geleden heeft onder de Duitsche bomaanvallen. Geen verstandig mensch kan meer spreken van een
normale voortzetting van het voor GrootBrittannië zoo beslissende Londensehe
oeconomische leven. De desorganisatie van
het Londensehe verkeersleven is reeds volkomen. De voorziening van de Londensehe
bevolking van levensmiddelen is intusschen
tot een netelig probleem der autoriteiten geworden, nu aan duizenden dakloos en broodeloos geworden menschen ook nog inaaltij
den moeten worden verstrekt. Hoe dapper

8500 dooden en 13.000 gewonden
volgens Churchill.
In het Lagerhuis heeft de premier Churchill verklaard, dat de luchtaanvallen op
n and to Zaterdag j.l. 8500 dooden en
13.000 gewonden geëischt hebben.
Sprekende over de mislukte aanval op
Dakar, verklaarde hij, dat door een aantal
vergissingen noch de minister van Marine,
noch het oorlogskabinet er van vergewist
waren, dat Fransche oorlogsschepen de
Straat van Gibraltar naderden, daardoor was
het te laat geweest om de doorvaart te beletten.
Ten aanzien van de eischen om de represailles tegen Duitschland te versterken, zei
Churchill: Engelands doel moet er op gericht
zijn om Duitschlands vermogen
om den oorlog voort te zetten een maximum
van schade
te berokkenen.
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LLOYD GEORGE CRITISEERT DE
BRITSCHE OORLOGSMETHODE.
De voormalige Britsche premier, Lloyd

George,

oefent in het New-Yorksche blad
„American Journal" heftige critiek op de
oorlogsstrategie van de Londensehe regeering.
Op den Balkan, zoo constateert hij, speelt
Engeland politiek in het geheel geen rol
meer. Roemenië heeft reeds afstand gedaan
van de garantie-toezegging van Groot-Brittannië en het voornaamste deel van den
Roemeenschen petroleumuitvoer, dat vroeger naar Engeland ging, wordt thans door
Duitschland afgenomen. Ook in Egypte is
Churchill er niet in geslaagd met het oog
op den aanstaanden inval van de Italianen

AMERIKA LEVERT GEEN VLIEGTUIGEN
MEER AAN SIAM.
De Amerikaansche minister van Buitenlandsche Zaken, Huil, heeft verklaard, dat
Amerika geen vliegtuigen meer aan Thailand (Siam) zal verkoopen.

GEMENGD NIEUWS.
Hoofdredacteur Arbeiderspers
gaat heen.
De heer G. P. J. van Overbeek, hoofdredacteur van de Arbeiderspers, is eenige
weken met verlof gegaan, om daarna met
ingang van 31 October zijn functie neer te
leggen en het bedrijf te verlaten.
De heer Goedhuys schrijft in „Het Volk"
van den scheidenden hoofdredacteur:
„Het tijdperk, waarin Van Overbeek de
leiding der redactie in handen had, is niet
lang geweest, maar viel in zoo moeilijken
tijd, dat zijn beleid ongetwijfeld tot een der
belangrijkste perioden der Arbeiderspers
gerekend mag worden.
Den lOden Mei, op den dag dat Nederland in den strijd betrokken werd. aanvaardde van Overbeek zijn taaik als opvolger van dr. Wiardi Beekman, die toen
in actieven dienst geroepen weird. Gedurende de dagen van den oorlog en in de
nog moeilijker dagen daarna, had hij de
leiding jn handen van een van de grootste
dagbladen in Nederland, dat wellicht het
nieest aan de schokken van dezen tijd was
blootgesteld. Hij behoorde tot de zeer weinigen, die na "de capitulatie door volstrekte
trouw aan het bedrijf voortzetting van den
arbeid in die dagen hebben mogelijk gemaakt en daardoor hebben bereikt, dat de
grondslag voor een lateren opbouw werd

behouden.

Het geheele bedrijf en geheel socialistisch Nederland is hem daarvoor diepen
dank verschuldigd
Lr hoorde moed toe,
nuchterheid, een helder inzicht in den nood
van den tijd en een onverwoestbaar geloof in de toekomst van het socialisme, om
in die dagen en niet minder na den 20sten
Juli, met vaste hand de redactie van onze
krant te blijven leiden en daarbij een steun
te zijn voor allen, die meewerkten aan ons
blad. Ongetwijfeld was de rijke ervaring,
welke Van Overbeek bij de Arbeiderspers
had opgedaan, allereerst bij de Voorwaarts,
later bij Het Volk, gedurende de jaren van
zijn parlementair redacteur-schap (de Kameroverzichten uit die dagen genoten een
verdiende reputatie) en als plaatsvervangend
hoofdredacteur, hem hierbij een krachtigen
steun.
Wij zullen den man, die in de stormachtige
dagen den moed had de teugels vast in handen te houden, ook in de gewijzigde omstandigheden, bij den nieuwen opbouw eener
socialistische gemeenschap, in de leiding
van ons bedrijf noode missen.
Des te meer zal het ons in de toekomst
verheugen op' zijn politieke ervaring, zijn
polemisch talent en zijn schrijversgave nog
vaak een beroep te kunnen doen."
Tot hoofdredacteur van de Arbeidspers is
benoemd de heer W. Goedhuys. De heer
Van Overbeek zal ook in de toekomst zijn
medewerking aan de Arbeiderspers blijven
verleenen, in den vorm van buitenlandsche
reportages en politieke Artikelen.

Wat een brandstoffeneenheid
waard is.
ledere punt van de brandstoffenkaart ver
tegenwoordigt een eenheid; één eenheid zal
gelden voor: een hectoliter
dat is 75 kilo
of één mud
anthraciet, steenkolen, in
dustrie- of eierkolen; óf twee en een halve
hectoliter kolenslik; óf 110 kilo bruinkool
briketten; óf 195 kilo turf, zijnde 300 stuks;
óf 100 kilo cokes, dat is twee mud.
Omtrent de toewijzing van bepaalde bon
nen voor verschillende perioden kan men
binnenkort een officieele mededeeling verwachten.
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Inkrimping pluimveestapel
Met het oog op de voederschaarschte moet
de pluimveestapel aanmerkelijk worden ingekrompen. Over het geheel genomen zal de
kippenetapel tot ongeveer 1/5 deel van zijn
omvang bij de invenarisatie in September
van het vorige jaar moeten worden teruggebracht, terwijl de eendenslapel een nog sterker inkrimping zal moeten ondergaan. Deze
inkrimping is reeds in vollen gang, doch tot
dusverre was nog niet bekend gemaakt, boeveel dieren iedere pluimveehouder uiteindelijk zou mag-en aanhouden en voor hoeveel
dieren voeder zou worden verstrekt. Thans
zullen hierover nadere aanwijzingen worden
gepubliceerd.

Bij het opstellen van die. aanwijzingen
moest rekening worden gehouden met het
feit, dat de kippenhouderij onder de huidige
omstandigheden het best gedreven kan worden als onderdeel van het landbouwbedrijf
op de boerderij. De ontworpen regeling gaat
in deze meest gewensohte richting. Natuurlijk kon deze gedachte niet ineens in al haar
consequenties worden doorgevoerd, want anders zouden plotseling al te groote verschuivingen zijn opgetreden, met al te nadeelige
gevolgen voor tal van pluimveehouders daarvan.
Dienovereenkomstig zullen de bedrijven met een kleinen veestapel, dit zijn
in het algemeen
de boerderijen, waar de pluimveehouderij een bescheiden onderdeel van liet
onderdeel van het boerenbedrijf uitmaakt, relatief meer dieren mogen aanhouden dan de bedrijven met een stapel
van grooteren omvang, voor welke de
kippenhouderij een min of meer op zichzelf staande bedrijfstak' ie. Deze laatste
zullen hun stapel dus sterker moeten inkrimpen. Anderzijds komt
wat de voedertoewijzing voor den overgebleven
stapel betreft
de laatste groep van bedrijven er betrekkelijk beter af. Deze
.zullen bij de nieuwe voederperiode, ingaande 14 October a.s., voor een grooter
percentage van hun dieren voeder mogen betrekken dan de boerenbedrijven
met een kleinen stapel.
Dit stemt ook geheel overeen met het feit,
dat op grootere boerenbedrijven in den regel meer afval aanwezig is, zoodat de kippen niet uitsluitend op afzonderlijk aangekocht krachtvoeder zijn aangewezen.
Overigens.zij er aan herinnerd, dat met
het oog op deze noodzakelijke inkrimping
van den pluimveeetapel onlangs een eierprijs
is vastgesteld om een compensatie voor de
vermindering van inkomsten der pluimveehouders te geven. Ook de prijzen waarvoor
het overtollige pluimvee van de hand kan
worden gedaan zijn om dezelfde reden en
ondanks het groote aanbod, op een behoorlijk peil. Ook overigens zal voor de houders
van bedrijven, wier inkomsten tengevolge
van de inkrimping van hun stapel zoo sterk
dalen, dat zij, naast de bestrijding der kosten
van leveneondenhoud, niet toereikend zijn
voor de betaling van -renten en publieke lasten, worden gezorgd.

—
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Berichten uit Stad en

Dorp.

Weer kabelballons boven de
provincie.
FRANEKER, 5 Oct. Hedenmorgen vroeg
heeft een losgeslagen Engelsche kabelballon
alhier aan de Spaarbankwoningen vrijwat
ravage aangericht. Een lantaarn, die vlak
voor een huis stond, is uit den grond getrokken en niet meer te vinden, vermoe-

delijk dus door de ballon medegenomen,
terwijl ook een flink aantal antennedraden

H.H. Adverteerders
Op de verschijndagen van ons blad
wordt de opname van advertenties
te 10 uur v.m. gesloten.
Van advertenties, die wegens grootte of inhoud bijzondere verzorging
eischen, dient de tekst uiterlijk met
de eerste postbesteling oï, aan ons
bureau bezorgd, te halfnegen in
ons bezit te zijn.
Bij latere aanbieding wordt de
advertentie opgenomen in het eerstvolgend nummer van ons blad.
Adm. Nieuwsblad van Friesland.

DE PROVINCIALE BIBLIOTHEEK.
G.A.
Dr.
Wumkes verkrijgt met ingang van
1 Januari a.s. eervol ontslag.
LEEUWARDEN. Ged. Staten hebben aan
dten heer dt. G. A. Wurrikes op zijn verzoek
met ingang van 1 Januari 1941 eervol ontslag verleend ale biWiotiheoaMs van die Provinciale Biibliiolhieeik, met dankbetuiging voor
die beltaingirijike dliieinstien, aam die provincie bewezen.
Besmettelijke veeziekten.
LEEUWARDEN. Gedurende September j.l.
zijn in de provincie Friesland de volgende
gevallen van besimettelijk e veezietkten geconstateerd
:
Schurft 481 gevallen bij 13 eigenaars
en wel in de volgende gemeenten: Barradeel
42 (1), Franekeradeel 4 (1), Idaarderadeel
38 (3), Kollumerland ca. 152 (4), Oostdongeradeel 208 (1), Rauwerderhem 15 (1),
Tietjerksteradeel 17 (1) en Wonseradeel
5 (1).
Rotkreupel 65 gevallen bij 4 eigenaars in de volgende gemeenten: Heerenveen 19 (2), Leeuwarderadeel 33 (1), Rauwerderhem 13 (1).
Miltvuur 3 dieren van 1 eigenaar in
Doniawerstal.
Varkenspest 497 gevallen bij 85 eigenaars en wel in de volgende gemeenten:
Baarderadeel 48 (9), Barradeel 43 (1), Bolsward 5 (1), Dantumadeel 48 (8), Doniawerstal 1 (1), Ferwerderadeel 20 (2), Franeker
5 (1), Franekeradeel 9 (5), Heünaarderadeel
13 (4), Idaarderadeel 22 (5), Kóllumerland
19 (2), Leeuwarderadeel 75 ((12), Menaldumadeel 7 (2), Rauwerderhem 53 (9), Tietjerksteradeel 10 (2), Utingeradeel 13 (3), Westdongeradeel 8 (1), Weststellingwerf 15 (1),
Wonseradeel 36 (7), Wijmbritseradeel
47 (9).
Mond- en klauwzeer geen enkel
m
geval.
(De cijfers tusschen haakjes duiden het
aantal eigenaren aan, onder wier vee de
ziekte werd geconstateerd.
MOEILIJKHEDEN BIJ DEN BOER IN DEN
ZUIDWESTHOEK.
FRIESLANDS ZUIDWESTHOEK. Nu de
herfst zijn intrede deed, begint bij de boeren in den Zuidwesthoek menig moeilijk
probleem om een. oplossing te vragen. In
de eerste plaats is het de veeafzet, die de
aandacht van den boer in beslag neemt. In
normale omstandigheden is dit voor den
boer, die goed controle houdt over zijn veestapel en geregeld aan het melkonderzoek
doet, een niet te moeilijk vraagstuk en hij
doet dan ook ale regel de minst productieve
dieren het eerst van de hand. Dit jaar, nu
er zeker een tekort zal zijn aan krachtvoer
en het ruwvoeder zoo goed mogelijk verdeeld moet worden, brengt het meer bezwaren mee. Door het tekort aan krachtvoer zal men bij de voedering meer zijn
aangewezen op hooi, kuil en dergelijke,
zoodat meer vee dan gewoonlijk zal moeten worden afgezet. Maar ook met dien afzet
gaat het voor den boer niet zoo gemakke-

is vernield. Persoonlijke ongelukken ztfjn
niet voorgekomen.
MAKKUM, 6 Oct. Een bij het huis van
den heer J. Attema uit zee komende kabel
heeft in Makkum een gedeelte van het electrisch net vernield, een groote ravage aangericht in den tuin van den kweeker Kamstra en de gebouwen van de dakpannenfabriek van de firma De Vries beschadigd.
Het eigenaardige was, dat van den balion
zelf niets bespeurd kon worden, omdat die
naar alle waarschijnlijkheid door de wolken aan het gezicht was onttrokken. Nu
leek het of een kabel zoo maar in zijn lijk.
eentje in de lucht hing en over Makkum
Een andere moeilijkheid is de levering
trok.
v
aan de N.V.C. In gewone omstandigheden
houden de boeren in den Zuid-Westhoek als
HARLINGEN, 7 Oct. In den afgeloope.T regel
een grooter aantal kalveren aan dan
nacht is een kabelballon ten Noorden vlak "voor hun bedrijf noodig is. In den
regel
bij onze stad voorbijgegaan, in de richdeze overtollige dieren of thuis voor
worden
ting Franeker. In de naaste omgeving van de fokkerij
verhandeld, of worden zij, wat
Harlingen, nl. bij de Bliezen, werd het elec- het meest voorkomt,
naar de markt vervoerd
trisch net getroffen. De ballon heeft geen om
of als fokmateriaal, of als slachtdaar
aangericht
schade
aan particuliere eigen- dier te worden verkocht. Natuurlijk wordt
dommen.
tot dit laatste, omdat de opbrengst als slachtWOMMELS, 7 Oct. Een Engelsche kabel- dier kleiner is dan als fokdier, in het uiterballon dreef langs het dorp, waarbij hek- ste geval overgegaan. Dit verkoopen als
ken werden vernield, palen uit den grond slachtdier n.l. brengt voor den boer niet
getrokken en lichtleidingen, telefoondraden geringe bezwaren mee.
en radiocentrale het moesten ontgelden. Het
Een directe verkoop op de markt is niet
gevaarte dreef Oostwaarts.
mogelijk aan de N.V.C., omdat alleen op de
vastgestelde
kan worden geleverd,
WIJNJETERP. Zondagmorgen werd boven terwijl ook dedatums
handel
zoon dier moeilijk opons dorp een kabelballon waargenomen op neemt, wijl in de meeste
gevallen de koopzeer geringe hoogte. Bij den heer G. R. man niet over voldoende land en zuivelprowerd een stuk gaas van de kippenloop op- ducten beschikt om dergelijke dieren aan te
eenomen, dat echter aan den schoorsteen houden. Dientengevolge zal de boer het dier
weer bleef hangen. Bij den veehouder A. öf voor een te lagen prijs van de hand moede Boer is een stuk prikkeldraad met ten doen, öf weer mee naar huis nemen, wat
paaltjes en al uit den grond getrokken. De ook zijn schaduwzijde heeft, omdat al weer
ballon dreef in Noord-Oostelijke richting af. vracht moet worden betaald en bovendien
ZWAGERVEEN, 7 Oct. Evenals voor en- als regel het dier eenige dagen van streek is,
kele weken, kwam ook nu een kabelballon wat ook al geen voordeel oplevert.
Een derde moeilijkheid voor dezen herfst
uit Zuidwestelijke richting aangedreven .en
is
de verduistering en de verlichting. Velen
op
richtte schade aan
nog geen 100 meter
afstand van de plaats, waar dit toen ge- zijn reeds met het eerste bezig, doch het beschiedde. Was het toen het huis van den richt, dat er op petroleum niet veel behoeft
heer S. Dantuma, dat gehavend werd, te worden gerekend, was voor velen slecht
thans moest de boei enhuizing van den nieuws. Immers vele boeren in den Zuidheer H. R. de Vries het ontgelden. De Westhoek wonen nog al vrij ver van het
schoorsteen werd totaal vernield en ver- electriecih net af, zoodat aansluiten hierop
scheidene dakpannen sneuvelden. Ook wer- zeer hooge kosten vordert. Wij zagen reeds
den draden van electriciteit en radio- proeven nemen met een molentje, waaraan
een dynamo bevestigd was, die een oude
centrale kapot gerukt
auto-accu vulde en zoodoende op goedkooper
ZWAAGWESTEINDE, 7 Oct. Gistermid- manier stroom leverde.
dag omstreeks half vijf dreef op aanzien
Een andere vraag voor den boer is deze,
lijke hoogte een kabelballon welke in ons of men moet overgaan tot het oprichten van
dorp nogal eenige schade aanrichtte. De grasdrogerijen. Van de resultaten hiervan is
kabel vernielde het electrisch net terwijl nog te weinig bekend. Wel weet men dat de
ook enkele woningen het moesten ontgel- prijs van het drogen van gras ligt op onden.
geveer 4 cents per K.G. gedroogd gras,
maar of men bij de zeer onzekere factoren
De begraafplaats „Vredehof”op
daarmee rond kan komen in de toekomst,
is een andere vraag. Waar nog zeer weinig
Schiermonnikoog.
SCHIERMONNIKOOG. De begraafplaats bekend is van de resultaten van het voe„Vredahof", waar het stoffelijk overschot ter deren van het gedroogde gras, nemen veraarde besteld wordt van de uit zee aanspoe- schillende boeren nog een afwachtende houlende oorlogsslachtoffers van allerlei natio ding aan.
Een ander vraagstuk voor den herfst is:
naliteit, moet in verband met de huidige omstandigheden, waardoor het aantal hoe moet de boer met zijn varkens en schaaanspoelende lijken is gestegen, dringend pen? Eerstgenoemde dieren zijn den laatsten
worden uitgebreid. De vereeniging, welke tijd beslist niet loonend geweest. Door de
met het beheer over deze begraafplaats is meeste boeren werd dan ook weinig aanbelast, beschikt niet over voldoende geld- dacht aan het houden dezer dieren besteed.
middelen om deze uitbreiding te bekostigen Het schaap daarentegen, dat de laatste jaren
en heeft gedurende de laatste tijd een pro- ook geheel op den achtergrond was geraakt,
paganda-actie gevoerd, om gelden voor dit is plotseling in het midden der belangstelling gekomen. In de eerste plaats liepen de
sympathieke doel te verkrijgen.
Mede dank zij de activiteit van het be wolprijzen niet onbelangrijk op, terwijl ook
stuurslid, den bekenden hotelhouder S. v.d. het bonlooze vleesch de waarde van dit dier
Werff, is thans door bemiddelinc van den omhoog voert. Voor den boer is het nu de
vraag: moet ik mijn lammeren houden of
heer J. C. Knecht, Prinsengracht te Amstedam, bij het bestuur ->en totaal bedrag van verkoopen? Daar de prijzen hoog zijn,
f 390.— binnengekomen, afkomstig van ver wordt evenwel intusschen veel handel in
schillende milde gevers uit Holland. Door deze dieren gedreven. Omdat het schaap,
het binnenkomen van dit bedrag bij de reed» wat aanhouden betreft, weinig eischen stelt,
beschikbaar gestelde middelen, staat het worden thans reeds meer schapen gehouden
vrijwel vast, dat de uitbreiding voortgang en zoo is dit dier nu weer meer op derjj
voorgrond gekomen.
kan vinden.
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Berichten uit Stad en Dorp.

AANKONDIGINGEN
ONDER DE ADVERTENTIES
IN DIT NUMMER.
Gemeente Heerenveen:
Uitreiking petroleumkaarten
voor verlichting.
Inlevering oude winterjassen,

wintermantels, heerencostuums
en dekens.
Gemeente Utingeradeel:
Inlevering textielgoederen.

Gemeenten Utingeradeel en
Idaarderadeel:
Petroleumzegels voor verlichting.
Gemeente Opsterland:
Petroleum voor verlichting.

DISTRIBUTIENIEUWS.
DE PETROLEUM-DISTRIBUTIE.
Gedurende het tijdvak van Woensdag 9
October a.s. tot en met Zondag 10 November a.s. geeft de met „periode A" gemerkte zegel van de serie, welke i 9uitgereikt
ten behoeve van hen, die voor verlichting
in het huishouden uitsluitend op het gebruik van petroleum zijn aangewezen, recht
op het koopen van twee liter petroleum.

Welke bonnen gelden?
X

BROOD: bonnen 9 (broodbonboekje) geldig van 7 tot en met 13
Oct. a.s. (niet gebruikte tot en met
15 Oct. echter niet in hotels enz.)
2500 gram roggebrood of 2000
gram ander brood.
6 SUIKER: bon 109 (alg. distributie\> bonboekje) 1 kilo suiker tot en met
ó Vrijdag 25 Oct.
V KOFFIE of THEE: bon 114 A pond
V koffie of 75 gr. thee t.m. 8 Nov.

X
X
yv
X
X

VLEESCH en VLEESCHWAREN
Van 7 t.e.m. 13 October bon „03
Vleesch" van de vleeeohkaart: een ons
vleesch, been inbegrepen of 1 rantsoen
vleeschwaren; bon „03 worst, vleeschwaren": 1 rantsoen vleeschwaren.
Niet gebruikte bonnen zijn geldig tot
en met 20 Oct., echter niet voor het
betrekken van vleesch of vleeschwaren in hotels, restaurants, enz.
GRUTTERSWAREN:
Bon 76; Vt pond rijst of rijstemeel
of rijstebloem van 5 Oct. t.e.m. 1 Nov.
Bon 77: V*
Vi pond havermout of bavervlokken of gort of grutten van 5
Oct. t.e.m. 1 Nov.
Oct.
Bon 78: A pond tarwebloem of tarwemeel of roggebloem of roggemeel of
zelfrijzendbakmeel of boekweitenmeeL
of gruttenmeel (z.g.n. gemengd meel)
van 5 Oct. t.e.m. 1 Nov.
Bon 28; 1 ons maizena of griesmeel
of puddingpoeder of puddingsauspoeder t.e.m. 1 Nov.
Bon 15: 1 ons vermicelli of macaroni
of spaghetti t.e.m 1 Nov.

Van 31 Aug. tot en met 31 Dec. geeft
bon 116 van de bij de textielkaart gegeven extra-bonnen recht op 50 gram
scheerzeep of één tube scheercrême of
een pot scheerzeep.

X

V

V
V

V

V

V

V

S'
v

0
0

9

9

V
V
V
9

V

v

X
X
X

BRANDSTOFFEN:
Gedurende de maand October is
verkrijgbaar een eenheid turf op bon
01, 02 en 03 van de bonkaart distributie vaste brandstoffen, haarden, kachels; eveneens een eenheid turf op
bon 01, 02, 03, 04, 05 en 06 van de
bonkaart distributie centrale verwarming; eveneens een eenheid turf op
de bonnen gemerkt met „brandstoffen,
een eenheid, le periode" en „cokes,
een eenheid, eerste periode."
De met 04, 05 en 06 gemerkte bonnen zullen later nog worden aangewezen voor het koopen van steenkool
enz.
HONDENBROOD: Bon 4 van de voederkaart geeft van 1 tot en met 31 Oct.
recht op 10 K.G. hom denbrood voor
groep I, 10 K.G. voor groep II„ 8 K.G,
voor groep 111, 5 K.G. voor groep IV,
4 K.G. voor groep V en 3 K.G. voor
groep VI.
KATTENBROOD: Bon 4 geeft van
1 tot en met 31 Oct recht op \A K.G.
kattenbrood.

ONTHULLING GEDENKTEEKEN
TE TIJNJE
TIJNJE. Maandagmiddag is te Tijnje een
gedenkteeken onthuld, dat gewijd is aan de
nagedachtenis van twee dorpsgenooten, die
voor het vaderland gevallen zijn. Aangezien het niet mogelijk bleek het stoffelijk
overschot van deze beide gevallenen naar
het dorpskerkhof over te brengen, is in het
plantsoen vóór de begraafplaats een gedenkteeken opgericht om hiermede uiting te
geven aan' het medeleven van het geheele
dorp.
Vooraf werd een rouwdienst gehouden in
de Ger. kerk, waarbij voorgingen Ds. Vos
Ger. Pred. en de heer Van der Molen, voorganger der Ned. Herv. Evangelisatie. Ds. Vos
herinnerde aan de ontzettende dagen, toen
ons volk in den strijd was gewikkeld.
Op den Grebbeberg is dapper gestreden
en in dezen strijd zijn ook onze dorpsgenooten gevallen. In dezen rouwdienst willen wij
de dooden gedenken, die gevallen zijn voor
ons vaderland. Naar aanleiding van Jesaja
40 vers 6—B wees spr. op de broosheid van
het meneohelijk leven. Hot gras verdort,
de bloem valt af, maar het woord onzes Gods
blijft in der eeuwigheid. Dit woord zij ook
de nagelaten betrekkingen van onze gevallenen tot rijken troost.
De heer Van der Molen sprak naar aanleiding van Lucas 7 vers 11—17. De beide
dorpsgenooten zijn niet meer en van hen
blijft niet meer dan een herinnering over,
maar de dood heerseht niet meer over hen.
Christus heeft ook voor hen de macht der
hel verslagen.
Het ruime kerkgebouw bevatte talrijke
belangstellenden, onder wie wij o.m. opmerkten het Gemeentebestuur, Directeur van
Gemeentewerken en Commissieleden.
Het was een eenvoudige, maar indrukwekkende plechtigheid.
Hierna had de onthulling van het gedenkteeken plaats, welke werd verricht door den
burgemeester van Opsterland. In zijn rede
bracht hij een woord van dank voor deze
uiting van medeleven van de dorpsgemeenschap. Ook hij herdacht deze jongens, die
hun leven voor het vaderland hebben gebracht. Als uit den chaos van deze wereld
een nieuwe wereld geboren mag worden,
dan is hun leven niet tevergeefs geofferd.
Dit gedenkteeken zal het nageslacht herinneren aan het vreeselijke van den oorlog.
Spreker bracht lof aan ontwerper en uitvoerder van dit fraaie gedenkteeken en hoewel dit monument het eigendom blijft van
de dorpsgemeenschap, zal de gemeente zich
belasten met het onderhoud.
Daarna werd het doek verwijderd en konden de talrijke aanwezigen het monument
bezichtigen, waarna Da Vos een slotwoord
sprak en een woord van dank richtte aan
Gemeentebestuur, Plaatselijk Belang, Kerkeraad der Geref. kerk en aan allen die door
hun bijdrage aan de totstandkoming van dit
gedenkteeken hebben medegewerkt.
Diep onder den indruk verlieten allen
deze plaats.
Het monument werd vervaardigd naar een
ontwerp van den heer J. van der Ley te
Tijnje en uitgevoerd door de Fa. H. Eijgelaar Rzn. te Wolvega-Heerenveen.
Het achterstuk werd gemaak van Savonière kalksteen, waarin een grijs graniet
PERSNIEUWS.
letterplaat is aangetaahot. Boven den helm,
welke in den steen is uitgehouden staan de WERKLOOSHEID GEEN NOODLOT
woorden „Voor hen die vielen". Op de graMAAR EEN DWAASHEID.
nietplaat staat in goud letters:
Niet langer zal het geld bepalen of
Ter herinnering
er arbeid zal zijn, maar de arbeid
aan onze
zal bepalen of er geld zal zijn.
dorpsgenooten
Lichamelijke opvoeding voor geheel
JEEN JENINGA
ons volk.
en
In het jongste nummer van „De Unie"
Eenige
KLAAS IDSERDA,
wordt in een artikel „De Arbeid
gesneuveld 11 en 13 Mei 1940,
bron van welvaart" onder meer verklaard:
„Dat wij de werkloosheid 10 jaren over
Aan weerszijden zijn twee gebroken zuilen
hebben laten gaan, is eem ontzettenons
aangebracht, symboliek van het gebroken
de, een onnoemelijk groote fout geweest;
leven. Deze zijn, evenals de deksteenen,
De
werkloosheid is geen noodlot, dat wij
gemaakt van Ulefanger zandsteen. Het is
geduldig hebben te dragen. Ze is een
een zeer geslaagde uitvoering.
dwaasheid. Aan de werkloosheid kan een
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BOTER, MARGARINE en VET:
Van 24 Aug. tot en met 18 October
op elk der bonnen 05 tot en met 12
der boter kaart een half pond boter; op elk der bonnen 05, 06 en 07
der vet kaart een half pond boter of
margarine; op bon 08 vetkaart een
half pond gesmolten spijevet of een
half pond boter; op bon 09 tot en
met 12 ve t kaart een half pond boter met 10 cent reductie per bon.

PETROLEUM: Periode 6. Geldig
voor 2 liter petroleum t.m. 3 Nov.
Op het met „Periode A" gemerkte
zegel is verkrijgbaar 2 liter petroleum
van 9 Oct. t.e.m. 10 Nov.
ZEEP: Bon 104 geeft tot en met 18
Oct. recht op 150 gram toiletzeep
(nieuwe samenstelling) of 120 gram
huishoudzeep, of 200 gram zachte zeep
of 250 gram zeeppoeder of 125 gram
zeepvlokken of 250 gram zelfwerkende waschmiddelen of 200 gram vloeibare zeep.

Met 7 van de 13 uitgebrachte stemmen
werd benoemd tot onderwijzer aan de 0.1.
school no. 3, ter voorziening in de vacature
J. H. Braaksma, de heer P. Zijlstra, thans
tijd. onderwijzer aan de openb. school voor
Ulo te Sneek, no. 2 van de voordracht. Op
no. 1, den heer A. Smink te Meppel, werden 6 stemmen uitgebracht.
Deze benoemingen geschiedden onder
voorbehoud, dat de benoemden niet van
Joodschen bloede zijn.
Diversen.
Z.h.e. werd besloten voorloopig vast te
stellen, overeenkomstig het bepaalde in
art. 55ter, le lid der L.0.-wet 1920 voor het
dienstjaar 1939:
a. het bedrag, dat de gemeente terzake
van de in art. 55bis dier wet bedoelde kosten werkelijk heeft uitgegeven voor deseholen voor gewoon 1.0. op f11503.33 en voor
de u.1.0.-school op f3527.54;
b. het bedrag, dat overeenkomstig het
krachtens art. sóbis dier wet per leerling
bepaald bedrag, beschikbaar wae gesteld
resp. op 885 X f 12.30 = f 10885.50 en 225
X f13.45 = f 3030.73;
c. het bedrag, waarmede de werkelijke
uitgaven voor de scholen voor gewoon 1.0.
het voor die scholen beschikbaar gestelde
bedrag hebben overschreden op f617.83 en
het bedrag, dat voor de school voor u.1.0.
meer is uitgegeven op f 496.81.
In verband met de noodzakelijk, gebleken
vervanging van de ingestorte wal bij de
Waterpoort, waarvan de kosten begroot
worden op totaal fBOOO, werd z.h.s. besloten
bet op de gemeentebegrooting 1940 uitgetrokken bedrag voor verbetering van straten en wallen met f 11000 te verhoogen.
Z.h.e. werd besloten op de gemeentebegrooting 1940 een post, groot f25000 in te
stellen ter bestrijding van de koeten voor
verrichtingen ten behoeve van de Duitsche
weermacht in Nederland.
hn verband met de verduisteringsmaatregelen werd op voorstel van B. en W. z.h.e.
besloten de werktijden van het personeel
der secretarie en de uren van openstelling
van de secretarie en van het bureau van de
burgerlijke stand, te wijzigen. Ook van de
instructie voor de gemeente-ontvanger zal
tijdelijk kunnen worden afgeweken.
B. en W. werden voorts gemachtigd, zoolang de zomertijd duurt, van deze gewijzigde regeling af te wijken.
Voor het nazien der gemeenterekening
over 1939 werden de volgende secties getrokken: le sectie de heeren v. d. Veen.
Maseland, Santema, Groeneveld, Vis en
Tromp; 2e sectie de heeren Stoelwinder,
Dokkum, Boeijenga, Cornelie, De Groot en
Lindeman.
-Z.h.s. werd besloten de verordening op de
genees-, heel- en verloskundige armenzorg
aan te vullen met een bepaling, dat als geneeskundige voor het bijwonen der besprekingen met de ouders of voogden, die hun
kinderen niet voor de leeftijd van één jaar
hebben laten inenten, zal worden aangewezen de gemeente-geneesheer, die voor dat
jaar belast is met het verrichten van de
koepok-inentingen bij bedeelden en bij hen,
die gebruik maken van de driemaandelijksche gelegenheid tot kostelooze inenting.

Afloop verkoopingen.
V

STEETNWÏJK,

7 Oct. Door nots. Volkers

de erven van
V voor
M. Prikken:

wijlen

W. Mansveld en

Een woon- en winkelhuis, met veestalling en erf aan de Neerwoldstraat te Steeny wijk, gr. 2,81 Are. (bewoond geweest door
erflaatster). Kooper de heer A. Mansveld
Steenwijk voor f3682.
te
X
Groenland aan den Ouden Nijlandsdijk te
V Steenwijk, groot 1,63,10 Are, in huur bij G.
V Duiven. Kooper de heer L. Schipper voor
V den heer W. Nijenhuis te Haarlem voor
V f4651.
V
Groenland aldaar, groot 1,38,40 H.A., in
V gebruik bij H. Mansveld. Kooiper de heer A.
voor f 4309.
9 Last
Hooiland te Kalfencote, groot 3.31.83
H.A., in huur bij A. Mansveld. Kooper de
heer L. Mansveld voor f3431.
Bouwland aan den Meppelerweg te Steenó wijk,
groot 23.30 Are, in huur bij H. van
Dalen. Kooper de heer H. van Dalen te
0 Steenwijk voor fB6l. rijksstraatweg
te Onaan den
$ na,Bouwland
groot 31,40 HA., in huur bij H. OosterV hof. Kooper de heer A. Glastra te SteenV wijk voor f 544.
Bouwland aldaar, in gebruik bij H, van
V
V Rosmalen, groot 2-8,90 Are en 28,20 Are.
de heer A. van Rosmalen voor den
V Kooper
heer Van Rosmalen te Oldeberkoop voor
V f471 en f485.
v
TZUM. Door notaris Mr. K. Bijlsma, FraV neker:
een burgerhuis met werkplaats en
V erf. Na 34 verhoogingen kooper de heer J.
V Wijngaarden te Tzum voor f 3070.
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Ook Utrecht heeft vele
grachten en menig Utrechtenaar is reeds, als
's avonds diepe diepe duisternis over de stad
was gedaald, in het water terecht gekomen.
Thans is besloten, dat de stad een noodverlichting zal krijgen, waardoor men het aantal slachtoffers van de duisternis hoopt te
verminderen.

—

De losgeslagen Engelsche versperringssbiallons, die in ons land en
elders in West-Europa nogal wat schade
hebben aangericht, zijn toch nog ergens goed
voor: in Zweden is men op de gedachte
gekomen de omhulsels der ballons te gebruiken voor de vervaardiging van uitstekende regenjassen.

AGENDA
WOENSDAG 9 OCT.

HEERENVEEN. Witte Bioscoop. Bu. De rechtzaak dr. Deruga.
JUBBEGA. Brinksma. 8 u. Film het lied van
de Donau.
VRIJDAG 11 OCT.
HEERENVEEN. Witte Bioscoop. 8 u. Brand
op de Oceaan.

Raad Sneek

OFFICIEELE MAATREGELEN.

Dit houdt in de eerste plaats in. dat het
geld de overheersehende positie, die het
thans in ons economische leven inneemt,
afstaat aan den arbeid. Dit beteekent een
grondige wijziging van ons financieele
systeem. Zonder deze wijziging is een uiteindelijke oplossing van het werkloosheidsvraagstuk niet te bereiken. Er zal
een eind moeten komen aan den toestand
dat men meent met „Geen geld" elke oplossing van het werkloosheidsvraagstuk
uit den weg te kunnen gaan. Niet langer
zal het geld bepalen of er arbeid zal zijn,
maar de arbeid zal bepalen of er geld
zal zijn!
In de tweede plaats beteekent het stellen van het algemeen belang boven het
persoonlijke en groepsbelang, dat er een
einde moet komen aan de jammerlijke
tegenstelling van belangen tusschen de
verschillende takken van bedrijf, die in
de laatste tien jaren in ons land tot zulke
droevige gevolgen aanleiding heeft gegeven. Bij alle bedrijfstakken, landbouw,
handel, industrie, enz. dient het besef
door te dringen, dat 66k wat zijn samenstelling uit die verschillende bedrijfstak-

P. BOS

Benoemingen enz.

Ontheffingen.
Tot nader oredr wordt van dit verbod algemeen© ontheffing verleend voor:
a. de verkoop en het hiermede in verband
staande vervoer vam winkeliers en andere
kleinihamdielaren aan consumenten, voorzoover betreft de in hun bezit zijnd© appelen
voor ten hoogste 5 kg. per keer en per af-

het opkoopen en inzamelen van eieren, alsmede het in het groot verhandelen of opslaan in koelhuizen en kalkputten en het
verhandelen aan detaillisten of het afleveren voor industrieele doeleinden slechts zal
zijn toegestaan aan degenen, die georganiseerd zijn bij de Nederlandsche Centrale
voor Eieren en Pluimvee te Beekbergen.
Allen, die tot de Centrale wenscbeh te
worden toegelaten en ingedeeld in een der
groepen „verzamelaars," „handelaren" of
„grossiers," kunnen zich, voor zoover zij aan
de vereischten tot toelating meeneh te voldoen, binnen een week met een daartoe
strekkend verzoek tot de Centrale te Beek
bergen wenden.

Uitslag aanbestedingen.
Verbetering weg Akkriun—Terhorne.
Vanwege de gemeente Utingeradeel is
de verbetering van den weg Akkrum—Terhorne aanbesteed. Inschrijvers waren:
Fa. Reef te Oldenzaal met f 129.800; Mij.
Wegenbouw te Utrecht
met f 133.000;
Noord-Ned. Wegenbouw te Harlingen met
f 135.900; Hollandsche Betonning te 's Gravenhage met f 140.800; N.V. Te Winterswijk
met f 141.150. Gunning volgt.

-

gedood.

Knaapje overreden.
tweejarig
zoontje Jan
Te Groningen ie het
van de familie Notebomer bij het oversteken
van den weg door een vrachtwagen gegrepfen.
Het knaapje kreeg dusdanige inwendige
kneuzingen, dat het korten tijd later bezweek.
Bekend aannemer om het leven
gekomen.
De heer G. Bnas, bekend aannemer uit
Schagen, die bij avond met zijn auto langs
het.Noord-Hollandsch Kanaal reed, is te Zijpersluis, onder Zijpe, met groote snelheid
tegen een trailer opgereden, die langs den
weg stond, en door hem niet was opgemerkt.
De auto van den heer Bras was totaal
vernield, hij zelf werd dood uit de overblijfselen van zijn wagen gehaald.
De heer Bras was gehuwd en vader van
twee kinderen.
VERVOERVERBOD VAN APPELEN.
Met ingang van Maandag 7 Odofoer 1940
is het verboden ve-rsche appelen van door
de Nederlansche groenten- en fruiteentrale
aan te geven soorten en variëteiten te vervoeren, te veilen, te verhandelen of te ex.porteeiren.

(eerstgenoemde met aanteelkeniing).
kool per 10 kg. 66—71 et.; witte kool 53
BLOKZIJL. Voor de vacante betrekking et.; Chineesche kool 33—53 ot.; zandnwpen
van gemeenteveldwac.hter hebben zich
71—83 et.

lo'

sollicitanten aansermeild.
LEEUWARDEN, 0 Oot. Voor het vak-

HEERENVEEN, 7 Oct. Eerste Heeren-

groenteveiling.
exarwem, ingesteld door die Vereeniginsr van veensche fruit- en
Slaiboontjes per kg 1(5-32, snijboonen per
Raden van Arbeid, zijn gister te TJtredht
tomaten per kg 8-13, druiven per
geslaagd de heeren TL Jaaerna, P. de Lang kg 12-20, uien per kg
6; stamiboontjes per
(vroeger te Heerenveen) en J. Woudstra. kg 42-46;
kg S-16; peren per kg 8-13; appels per kg
allen amYbtenaar bij den Raad van

Al

te Leeuwarden.

8-2 0; postelein per kg 8-12; apina;
7-13; komkornimere per «tuk 3-4
per stuk 7-10; roode kool per stuk

LEEUWARDEN, S Oct, Op de voor10.-13,
dracht voor ond'erwij:z«i- aan de PhiMpe meloenen per stuk 6-10, bloemkool per stuk
UI o-«oh 00l met kantoorbediend en cursius te 8-17; radijs per bos 1; wortels per bo» 5-12
Eindhoven komt voor de heer J. de Vos te andijvie per bos 1-3%; bieten per bos 4-6;

Leeiiwarden.

kropsla per krop

1-3.

Goslangd:

STEENWIJK, 7 Oct. Dubbelwitte z. dr.
te 's Gravenhage voor de acte wiskunde f 12—32, pronkers f 6 —lo, peren f 12—14,
1.0. de heer P. Bronnema, Sneek.
spinazie f9 —14, tomaten f 14—17 per 100
te Gromlnigen voor het doctoraal exa- kg.; druiven f 15'—17 per 100 pond; wortel»
men geneeskunde de heeren J. A. Wierda f4—e, bieten f2—3 per 100 bos: komkom,
te Heerenveen en J. Boetes te Leeuwarden. mers f2 —3, bloemkool f3—15, roode kool
PLUIMVEECENTRALE.
te Amsterdam voor het polntiieidlploma de f 6—,7, witte kool f 6—7,30, savoye kool f 6
—7, andijvie f 2—3, kropsla f I—2, prei flO
Het ligt in de bedoeling, binnenkort een heer JF.. Balstra te Oudesohoot.
regeling vast te stellen, welke inhoudt dat te Groningen voor het eand-exarnen —11 per 100 stuks; selderij fl—2, peter-

--

Op onbewaakten overweg gedood.
Maandagavond is de 23-jarige B,;de Bruin,
die op zijn rijwiel den onbewaakten overweg bij Wadd-euoyen (Geld.) passeerde,
door den trein gegrepen. Hjj werd op slag

alle soorten Hoornen
zieke en doode

ken betreft, ons economisch leven een
onverbrekelijke eenheid vormt, dat het
BOLSWARD. De verbouw van de boerdeonmogelijk handel en industrie goed kan
7 October.
rij bewoond door den heer F. Kramer te
gaan, als onze landbouw kwijnt en omgeNijland voor rekening van het Wijbengakeerd.
leen te Bolsward.
Afwezig de heer Greidamua (comm.), 1
In een ander artikel wordt een dringend B. v. d. Zee te Smeek
fllBBB
vacature.
11868
pleidooi gehouden voor lichamelijke opvoe- E. Statema, Bolsward
Beëediging gemeente-ontvanger.
de Boer, Bolsward
11800
ding voor geheel ons volk. Een groote ach- A.
-11683
Nadat de nieuwbenoemde gemeente-ont- terstand valt hier in te halen, weshalve er R. Visser te Workum
11359
Bleekar te Parrega
vanger, de heer J. Wind, door den secretaris krachtig op wordt aangedrongen om, bij H.Raming
fll3lB.
thans
binnengeleid
urgentie-program,
was
en de door den Rijkscom- wijze van
onverSchilderwerk:
missaris voor het bezette Nederlandsche ge- wijld tot lichamelijke opvoeding op lagere G. Zelle te Bolsward
f 1286
verlangde
bied
1275
onderteekende verklaring school en universiteit te komen.
H. Veldman te Bolsward
f1230
aan den voorzitter had overhandigd, legde
A. de Groot te Bolsward
-7 60
Gebr. Zietema, Nijland
hij de vereieohte eeden af.
Verkeersongevallen.
Raming f 1100 gulden.
Hierna wenschte de voorzitter hem harte-

lijk geluk met zijn benoeming, waaraan alle
raadsleden met groote voldoening hebben
medegewerkt. Gedurende de lange reeks
van jaren, dat u in dienst der gemeente
.-'«eek is, hebben wij u leeren kennen als
een plichtsgetrouw, serieus en vakkundig
ambtenaar. Wij wieten altijd, wat we aan
u hadden, en daarom kunnen we het beheer
van het geld der gemeente gerust aan u oplraoen Ik boojj. dat u voldoening in uw
nieuwe werkkring zult vinden en bedank u
persoonlijk ook nog voor de krachtige steun,
die ik in deze moeilijke tijden ook van u
mocht ondervinden. Ook als chef van de
secretarie hebt u de sympathie van allen,
die met u in aanraking kwamen, verworven.
Het ga u verder wel.
De heer Wind dankte den voorzitter voor
diens goede woorden, en gaf de plechtige
belofte, dat hij zn beste krachten voor de
dienst der gemeente zal geven.
Geloofsbrief nieuwbenoemd raadsild.
Nadat de geloofsbrief van het nieuwbenoemde raadslid, den heer O. Lindeman,
door een commissie, bestaande uit de heeren Maseland, mr. Cornelis en Vis, was nagezien, adviseerde eerstgenoemde namens
deze commissie tot toelating, waartoe z.h.s.
werd besloten.
Benoemingen.
Met algemeene stemmen werd, met een
proeftijd van een jaar, benoemd tot leeraar
in de oude talen aan het Gymnasium, de
heer drs. W. van der Wielen, tijdelijk
leeraar aan het Gymnasium.

TE KOOP GEVRAAGD

„De pachtwet en de kerkelijke goederen
in de provincie Friesland", in te leiden
VAN GESLACHTSZIEKTEN.
door het bestuurslid den heer J. R. de Jong
te
St. Anna Par.
Eem nieuwe verordening bepaalit, dat preeomogelijk zal hierna door den voorZoo
geslachtsziekte
lijden,
vernen, die aan een
lepen
Vereeniging, den heer J. A. Bak- Ook
zitter
der
plicht zijn, zich te onderwerpen aan een ge- ker te
Menaldum, een inleiding worden geneeskundige behandeling totdat het besmethouden over „De beheerskwestie in de
tingegevaar geweken ie. Bovendien zijn ver- Ned.
dere voorzorgsmaatregelen getroffen om ver- tijd." Herv. Kerk in het licht van dezen Breedpad 11, Heerenveen, Telefoon 278
spreiding van geslachtsziekten tegen te gaan.
Bevestiging en intrede ds. W. Wilman
Overtreding van de in de verordening
melkschapen f20—30; weideschapen f25
vastgestelde bepalingen, zal gevangenisstraf
te Waaxens-Lollum.
32; vette lammeren f 2 vette
—f
of geldboete tengevolge hebben.
WAAXENS-LOLLUM, 6 Oct. Bedeomoorgen schapen f 54—70, f38 —45; biggen f4—7,
de nieuwe predikant der gecombineer- f 0,90—1,50 de week.
BINDTOUW VOOR TOMATEN EN BOONEN. werd
de Ned. Herv gemeente Waaxens-Lollum Aanvoer: 845 runderen, 236 kalveren,
Moet worden bewaard.
dis. W. Wilman van Leiteilbert-Einumatil be- 1564 schapen, 205 biggen, 19 paarden.
De kalf- en melkveehandel verliep in d«
Het Rijksbureau voor de voedselvoorzie- vestigd door ds. Van Kuiken van Amstel- beste
waarvan het aanbod gering
veen
naar
oorlogstijd
volgende
aanleiding
maakt het
bevan 1 Thees. 5 : 24. was, soorten,
ning in
vlug. Overigens
redelijk
een
Het kerkje te Waaxene was goed bezet. langzame handel waar te nemen. was
kend:
Ook het
Middags
'e
zijn
Het volkomen ontbreken van de aanvoer
deed ds. Wilman
intrede opzetvee had een trage handel. Door de
der gewone grondstoffen waaruit z.g. toma- te Lollum met als tekst Hamd. 12 : 5.
Centrale werden ongeveer 300 runderen
Na de predikatie sprak de nieuwe predi- overgenomen. In de vette schapen en vette
tentouw (d.i bindtouw, dat in de tuinbouw
gebruikt wordt voor het aanbinden van to- kant enkele woorden ter nagedachtenis van lammeren verliep de handel redelijk vlug
prijzen. Voor de biggen,
maten en ook wel van boonen) wordt ge- wijten ds. A. W. Feenstra. Vervolgens wer- met onveranderde
mate aangevoerd waren,
maakt, is oorzaak, dat de uiterste zuinigheid den toespraken gehouden tot bevestiger, con- welke inde ruime
prijzen zich met moeite staanhielden
in het gebruik van dit bindmiddel door de sulent, kerke-raad. kerkvoogden, organisten, de.
De verkoop hiervan was zeer slecht.
kosters en ringeoltega's.
tuinders geboden is.
STEENWIJK, 7 Oct. Aanvoer 275 koeien
Namens kerkeraad en gemeente werd de
Om deze reden wordt den tuinders aangeraden dit, na het oogsten van hun produc- nieuwe herder en leeraar toegesproken door 143 varkens, 28 schapen.
Kalfde koeien f250—330; melkkoeien
ten, vrijkomende bindtouw niet te laten ver- den heer G. de Vries. De. Vink van Bofe- f200—250;
guste koeien f 130—175; vaarloren gaan, doch zorgvuldig in te zamelen waird sprak als praeses van den ring Bols- zen fl75 —220; pinken f 125—150;
kalveren
en te bewaren. T. z. t. zal nader aangegeven ward en wensch te dat ook ds. Wilman" mocht f 30—60; dracht, varkens f50 —70; magere
worden, wat met dit gebruikte bindtouw medewerken tot onderling coinitact en saain- varkens f50 —70; Frieeche schapen f24—
moet gebeuren, doch er kan reeds op gere- hoorigtieid. Verder sprak de consulent ds. 50. Handel vlug.
kend worden, dat de hoeveelheid gebruikt Ten Have van Oosterend.
AMSTERDAM. 7 Oct. Ter veemarkt watomatentouw mede als maatstaf zal dienen Alle ringoolleiga's, zoowel vrijzinnig als ren heden aangevoerd 300 schapen en lamvoor het verkrijgen van nieuw tomatentouw rechtzinnig, waren bij deze intrede tegen- meren f 30—60 per stuk. Schapen ruime
woordig, alsmede oud-gemeenteleden uit aanvoer, vlugge handel, vaste prijzen.
in het komende seizoen.
Het ligt in de bedoeling voor het inge- Lettelbert-Enumatil. Het kerkje was flink
PTJRMEREND, 8 Oct. Runderen totaal
zamelde touw een redelijke vergoeding te bezet.
1013 stuks. 652 vette koeien voor levering;
geven.
257 gelde koeien fl60 —230, matig; 80
Afscheid.
melkkoeien f 240—340, matig; 24 stieren
Ds. A. M. Koortitmerus, te Be, beroepen pre- voor de levering; 25 paarden 1250—500,
DE ZEEP-DISTRIBUTIE.
dikant bij de Ned. Herv. senieente te Opneu- stug; 76 vette kalveren voor de levering;
Inlevering van bonnen bij de
huizen, zal Zondag 27 Oct. afscheid nemen 111 nuchtere kalveren voor de levering
wasscherijen verplicht.
f 16—24, matig; 60 vette varkens voor de
van zijn gemeente.
slacht 60—64 et. per kg.; 45 magere varZoowel de wasseherijera als het pukens f25—45; 144 biggen fB—l4; 3134
riint. GEREF. KERK.
schapen voor de handel f 30—40, voor da
bliek en instellingen zijn verplicht
Kerkelijk aiaaiM.
f40—65, matig; 93 bokken f4—18,
slacht
k.g.
gwaschgoed
voor iedere 8
droo
welmatig.
De classis Zwolle der Christ. Geref. Kerk
ke gewassen moet worden, de geldige
heeft
cand. ,T. 11. Velema, beroepen predikant
Eieren.
zeepbon in ontvangst te nemen o.g. al te Steenwijk,
geëxamineerd en toegelaten
8
GRONINGEN,
Eieren prijshoute geven.
tot de bediening des Woorde en der sacra- dend. Groothandel Oct.
f6,75; kleine eieren
Deze maatregel moest genomen worden menten.
f 5,60, kuikeneieren f4de 100; kleinhandel
om aan de ongewenschte concurrentie van
f 1,50 de 20.
Coöp. Eierveiling „Eendracht"
de wasscherijen onderling, niet betrekking
v.h. „Het Noorden", Grohitig'en..
het
dan
niet
nemen
ontvangst
tot
al
in
van Besluiten,
Aanvoer 8000 stuks.
bonnen van het publiek, een einde te maKippeneieren f 6,63—7,26; kuikeneieren
ken.
4,5'5—4,99 de 100.
f
GIETHOORN. De heer B. Fokkinga alVoorts wordt er op gewezen, dat het hier
heeft met goed gevoig hét examen
STEENWIJK, 7 Oct. Eieren per 100 st.
noodzakelijk is, dat alle wasscherijen bij voor
rijksveldwachter afgelegd.
f6,75—7,50.
het Rijksbureau voor Chemische Producten
De heer J. Straatema,
GIETHOORN.
Groenten.
(sectie zeep) Laan Copes van Cattenburch directeur
de coöp. zuivelfabriek al16, te 's-Gravenhage worden ingeschreven hier, komtvan
LEEUWARDEN,
7 Oct. Appels per ks.
voor op het drietal voor een
Wasscherijen, welke nog niet zijn in soortgelijke functie te Epe.
10—35 et.; peren 10—29 et.; druiven 39—
48 et.; meloenen per stuk 11—20 et.; per.
geschreven, dienen zich onverwijld BERGUMERDAM, 7 Oct. Benoemd
ziken per stuk 2—B et.; andijvie per 10
schriftelijk tot het bovengenoemde Rijks- eerste brugwaohter aan de KiingrnatlWe tot
de stuks 12—27 et.; augurken per kg. 10—31
heer M. Pebesma, (tweedie Ibirugwfcichtier
bureau te wenden.
et.; bloemkool per stuk 10—26 et; boerenalhier.
kool per kg. 5—6 et.; stokslaboonen 24—
VERKOOP, AFLEVERING EN VERVOER
HEERENVEEN, 7 Oct. In de hedenavond 84 et.; stamboonen 20—24 et.; snijboonen
gelhouden vergadering van de Heerenveren- 30 et.; pronkers 11—17 et.; komkommers
VAN TURF.
sche Onderlinge Brandwaarborg Vereeni- per 10
26—47 et.; kroten per 10 kg.
In verband met de distributie van vaste ging, die door 135 leden bezocht was, is 41—120 stuks
et.; kroten per 10 bos 27—37 et.;
brandstoffen is met ingang van heden 9 Oct., tot boekhouder dezer vereeniging benoemd roode kool per 10 kg. 52—79 et; savoye
tot wederopzeging een nieuwe regeling vast- de heer F. C. van der Zwaag, no. 1 van de kool 49—72 et.; bospeen per 10 bos 90—
gesteld betreftende den verkoop, aflevering voordracht van het bestuur, die 86 stem- 130 et.; wortels per 10 kg. 69—120 et.; prei
men oip zich vereenigde. Verder werden 50—75 et.; raapstelen per 10 bos 20 et.;
en het vervoer van turf.
et.; schorseneren per kg. 15
Deze regeling ie neergelegd in een circu- uitgebracht op die heeren S. R. Na-m- radijs 23—30 per
et.; knollen
lo stuks 70—135 et.; sla
laire, welke van 10 Octabeir al ten kantore -mensma 14 en S. Westra 32 stemmen.
et.; spinazie per kg. 20—21 et.;
12-»-30
DRACHTEN. De heeren S. de Boer en spruiten 20—26 et.; tomaten 11—19 et.;
van plaatselijke disliributtediiensten kan worG. Harmsma te Drachten zijn te Amster- koolrapen
den afgehaald.
per 10 kg. 37—48 et,; uien 68—
dam geslaagd voor
poliitiediploma
het
140 et.; sjalotten per kg. 11 et.; groene

MAATREGELEN TEGEN VERBREIDING

nemer.
b. Voor het vervoer van deze appelen
door bij de Nederl. Groenten- en FruiteenIrale aangesloten telers of pachters van geoogst fruit vanaf den boomgaard naar hun
opslagplaatsen.
eind worden gemaakt, en als zij wordt
c. Voor het feilen van kroet van deze
opgeheven, ie er in ons land de mogelijk- appelen.
heid van welvaart voor allen".
De hierboven bedoelde soorten en variëDaarom dient thans in alle deelen van teiten worden genoemd in de off. pubiicatiies.
het
dringen,
dat
ons volk het besef door te
GEORGANISEERDEN BIJ DE NEDERL.
belang van de gemeenschap gaat boven
het belang van het individu, en dat men
het economische leven van ons volk ziet
als een-werkelijke eenheid en niet als een
ongeordend samenstel van persoonlijke
belangen.

afdeeling, den heer J. G. Jansonius te Hui-

zum;

Kerknieuws.
Intrede ds. H.J. Langman te Groningen.
Ds. H. J. Langman, predikant te Jutrijp
Hommerts, heeft Zondagmiddag zijn intrede
gedaan bij de Ned. Herv. Kerk te Groningen, na daar bevestigd te zijn door zijn vi
der, ds. H. J. Langman, die vroeger ook te
Groningen het predikambt heeft bediend.
De nieuwe predikant had als intreetekst
gekozen Galaten I : 3—5.
Afscheid en intrede.
Ds Bolkeetein beroepen predikant bij de
Ned. Herv. Gemeente te Jutrijp en Hommerts hoopt op Zondagmiddag 3 Nov. afscheid te nemen van de Ned. Herv. Gemeente te Drogeham—Harkema Opeinde en op
Zondag 10 Nov. zijn intrede te doen te Jutrijp en Hommerts. Als bevestiger hoopt op
te treden de Frederikse van Vorchten.
NED. HERV. KERK.
VEREENIGING VAN KERKVOOGDIJEN.
Afd. Friesland
Op Woensdag 16 Oct. a.s. zal de afdeeling Friesland van de Vereen, van Kerkvoogden in de Ned. Herv. Kerk een vergadering houden in het V.V.H.-gebouw te
Huizum. In deze vergadering zullen de volgende onderwerpen worden behandeld:
„De hoofdelijke omslag in de Ned. Herv.
Kerk in de provincie Friesland", in le
leiden door den secretaris der provinciale

reohtscreleerdlheid de heer H. L. Bouma te selie f I—2 per 100 bos.
SNEEK, 2 Oct. Andijvie per 10 bos 12Ged. Staten van Friesland hebben LT. -24, bloemkool per stuk 2-2-5; komkommers
SM ematra, thans brugwachter aan de brug per 10 stuks- 30-40; kropsla per 10 krop le
te Kimsrmatille, overgeplaatst nam- de -20; postelein per kg 13-14; prei per 10 kg
over het nieuwe kanaalivak 70-9; pronkers per kg 7-13; pruimen por
bezuiden Dronrijp.
kg 28-36; radijs per 10 boe 5-22; rapen peur
30 kg 95-100; slaboonen per kg 7-27; snijboonen per kg 28-29; spinazie per kg 6-17;
tomaten per kg 9-15; uien per 25 kg 158-185; wortels per 10 bo» 50-100; knollen per

Leeuwarden.

—

STAATSLOTERIJ.

f
f
f
f

Hoofdprijzen Dinsdag 8 Ocober.
1000: 16852 22229
400: 10606 14167 15319 23408 23491
24376
200: 5168 8701 9711 10237 15485
1R495 23404
100: 3732 4449 6145 6421 7658
9459 10161 15034 15052
Trekking van heden Woensdag.
1000: 1818 8057 16755 18129 19403 21231
21961 22540
400: 2237 5652 13846
200; 6270 16665 16965
100: 7572 8447 10663 16926 21914 2'>766

10 st.

47-52.

Coöp. Iruit- en
groenteveiling.
Radijs f 2 —2,10, bospeen f 5—9 per 1-00
bos; andijvie f 1,60—2,70, sla f 1,10—1,60,
komkommers f2,70—4,20, bloemkool (extra) f 18—20, idem I f 12—15, idem II f 7

HARDINGEN, 8 Oct.

—11, knolselderlj f2,
per 100 stuks;
sav. kool f 3,50-6,40, roode kool f 4,50-5,25,
snijboonen f 82 —3-5, Prinsesseboonen (enk.)
f 19-—24; opruitkool f 14—16, spinazie fB—
f
10, prei f 11,30—11,80; uien f 6,10—8,10,
breekpeen a f 6,90 —7,50, b f4,20—5,60:
f
kroten f 3,10—4,60, witte kool f4.20—4,70
f
per 100 kg.; rapen f 0,90—1 per 31 kg.;
f
druiven: Black Alteante f 84—-42, Frankenthaler f 28—29, Emile Royal f 40, Gros Ma.
roe f 40. Musikaat v. Alexandrië (witte)
Koersen Staatsleenlngen.
f45 per 100 kg.; meloenen f 16—23 per 100
Ned. 1940 4 1001/ia; Neid. 2el '40 4 97; idem kg.; meloenen f 16—23 per 100 stuks.
(m. bel.) 4 lO'Ol/ie; Ned. 96/015 3 803/s; Ned
Tomaten: A f 13, B f 13—13,10, C fl3—
O v In. 3 80%; Ned. Grb. 3 803/s; Ned. 1936 fis.io. o fa —9.-90 per 10-0 kg.
3 95; Ned 1937 3 84; Ned. 38 3%-3
Aanvoer 110-00 kg.
-«ï/a; Ned. W.S. 2% 70%; Ned- Grb.88Vi6Appelen: Notarisappel, kwal. extra f 24,
2%
703/s; N.-Ind. '37 3 84%; N.-I. '37 A 3 83. kwal. f 23—-24, kwal. II f 18—20; Jubileum,
appel kwal. II fB—l3; Zoete Bloernê kwal.
Wisselkoersen Amsterdam Officieel.
I f 13—15, kwal. II f 9—12.
8 Oct.: New Vork I,BBs/i6-1,889/ig; BerPeren Maria Louise kwal. II f 12—13;
lijn 75,28-75,43; Brussel 30,11-30,17; ZuBeurré Clairgeau kwal. II f 11—15; Conrich 43,44-43,52; Stockholm 44,81-44,90.
seiller de la Cour kwal II f 10—15; Bonno
Bankpapier: New Vork 1,8614-1,90%; Louise kwal. I f 19—24, kwal. II f 16—18;
Brussel 30,08-30,20; Stockholm 44,76-44,94; Juttepeer kwal. II f 10; Williams Duchesse
Zurich 43,40-43,56.
kwal. I f 12—14. kwal. II f9—n ; Beurré
de Merode kwal. II f 13; Conference kwal,
I f 17; Calabs de Tirlemont kwal. II f 14—
15, Nouveau Poibeau kwal. II f 10, Harme-n
Har-kes kwal. II f 11, alles per 100 kg.

Marktberichten.
Vee.

SNEEK, 9 Oct.

Melk- en kalvekoeien
f150—190; najaarskalvende koeien f200—260;
pinken
f140—220; vaarskalveren f40—95; slacht,
schapen f 35—65; enterschapen f30—45;
weideschapen f 16—24; vette lammeren
f2o—««6;
mestvarkens f 18—50; kleine
biggen f 9—13.
De rundvee-aanvoer is grooter dan de
vorige weken Wegens lets lagere prijzen
bestaat er voor levering aan de regeering
iets minder belangstelling. Ook de ge.
bruiksveehandel is minder vlug. Beste pinken en vaarskalveren worden ongeveer
f140—270;

varekoeien

Visch.
LEMMER, 8 Oct. Aangevoerd 1270 kg
aal door 14 vaartuigen f52,50—99,70; 10-0-0
kg snoekbaars door 22 vaartuigen f57,30
f 62,50; 350 kg baars door 18 vaart, f2s—
f30,30; 800 kg blei door 12 vaart, f 15—
f 20,80; 1200 kg voorn door 10 vaart, f 12,40
—f 18,90.

MAKKUM, 7 Oct.

.

—

Gemeentelijke Visch1500 pond
aangevoerd:
sehiere aal f 47,50—49; 600 pond roode aal
f27—28; 400 pond voorn f 5,35 —6; 15»
pond snoekbaars f26,20—26,80; alles per

afslag.

100

Heden

pond.

Olie.

prijshoudend verhandeld. Daar Duitschland
de laatste tijd voor kalvekoeien iets min.
ROTTERDAM. 8 Oct. Lijnolie Groothander wil betalen is de handel op de markt del 251/s, kleinhandel f 28%.
in najaarskalvende runderen minder vlug.
Granen.
Ook de wolveehandel is minder vlug. Er
wordt beweerd, dat max. prijzen voor
Graanbeurs,
Groningen
Overzicht
schaapvleesch zullen worden vastgesteldOp
GRONINGEN,
8 Oct.
de graanbeurs op
De handel in drachtige zeugen, loopvar.
het
zaderijen, welke
heden
was
aanbod
van
niet
vlug.
biggen
kens en
is
vrij verhandeld mogen worden, niet groot.
WOLVEGA, 9 Oct. Aanvoer 275 koeien,
Voor Blauw Maanzaad, waarvan enkele
regeeringsprijs; 35 graskalveren regeeringsmonsters waren aangevoerd, werd in de
prijs; 30 n-ucht. kalveren regeeringsprijs; beste kwaliteit f 35 geboden.
In Geel Mosterdzaad was wegens klein
330 Fr. of zouters regeeringsprijs; 137 bigaanbod, vrijwel geen handel.
gen f 6—13; 120 schapen f 22—45; vole zeugen

f 50—70.

OOSTERWOLDE, 7 Oct. Op de heden al-

Zon op 7,56, onder 6.58.
Maan op 4.33 n.m.; onder 1,44 v.m.
Woensdag 16 Oct.: Volle Maan.
Men is verplicht te verduisteren van zons'lulergang tot zonsopgang..

hier gehouden weekmarkt werden aangevoerd 55 biggen f 3 —6.
GRONINGEN, 8 Oct. Kalf- en melk
koeien f 310—330, f 250—270, f 180—210;
kalfvaarzen f250—285, f190—220; vroeg
Provinciaal Peil.
melke koeien f240—310, fl70—200; vare
Heerenveen 25 cm. boven Zp.
koeien fl6o—lBo, fl20 —150; vaarzen
f120—165; kalveren ey pinken f75—130; brug 20 cm. boven Zp.

Echtener-

HMMHMM

■■■HK3H

fi NIEUWSBLAD TAN FRIESLAND 8 METSELCURSUS Inruiling oude Winterjassen,
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Wintermantels,
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Te SLOTEN
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DE COURANT VOOR HET GEHEELE GEZIN

Enterruin
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gelegenheid zal worden gegeven bovengenoemde
goederen in te ruilen tegen een bon, welke recht
geeft op het koopen van een nieuwe Wintennanlel,
Winterjas of de stof daarvoor.
Zitting hiervoor zal worden gehouden in het

f|

in de Consistoriekamer
Zesde & Zevende Veendïstrict WARTENA:
OCTOBER van 9—lo uur;

beleerd en mak. S.

De aandacht wordt er op gevestigd, dat de in
te leveren goederen in goeden staat moeten verkeeren (dus bijna niet versleten) terwijl bovendien, indien dit noodzakelijk wordt geacht, geeischt kan worden dat het chemisch gereinigd is.
De wollen wekens moeten gewasschen of gezuiverd zijn.

Behalve de in te leveren goederen moet de
textielkaart, distributiestamkaart, alsmede een

kleerhanger worden meegebracht.

DE COMMISSIE.

op VRIJDAG 11

Opsterland en Heerenveen WARGA ca.: in de 0.1. school, op VRIJDAG 11 OCTOBER
S| onder
van 11—12% uur;
De
maakt bekend, dat voor in-

Waterschap

Schoterlahdsche

Houten

Enter-belg Ruin

OUD CEM.HUIS VAN /ENGWIRDEN
en wel op Donderdag en Vrijdag resp.
10 en 11 October van 8 1/2 tot 1 uur

Ik verzoek naam en adres De BURGEMEESTERS van UTINGERADEEL en IDAARvan een
DERADEEL maken bekend, dat uitsluitend aan hen die
voor VERLICHTING VAN HET WOONHUIS op petroleum
Schrijfster.
hebJAN D. BOSMA, IJken- zijn aangewezen en een daartoe strekkend formulier
zullen
uitgegeven
ben ingevuld, PETROLEUMZEGELS
weg 13, De Hoeve.
worden als volgt:
DONDERDAG 10 OCTOBER, 's middags van
HET POLDERBESTUUR GROUW: opuur, in de Bewaarschool
van
2—3
(ingang Halbertsmavan het
plein);

|

|£

ALSNOG

Petroleumzegels voor verlichting

Boerenwagen

"

De Commissie voor de inlevering van Winterjassen (geen gabardines), Wintermantels (geen
gabardines), Heerencostuums en Dekens, maakt
door dezen bekend dat er

GEMEENTEN UTINGERADEEL EN
IDAARDERADEEL

Advertentiën

SB IIEi II SS Ff SS BH® ES BH®
GS Moandei 14 October '40 ffl
ffl scil it 25 jier lyn wêze, E
H{ det üs heit en mem "
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| P. DE JONG-ANNEMA |
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Hjar tankbre bern,
ANNA
KOOS
m
FROUKJE 11
JACOB
m
B
THEO
BOUKJE
n Nij-Beets, Okt. 1940. ®
fSBBBH® ® H HHHHHS
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WINTERDAGSCHOOL
voor 't metselen, die zoo spoedig mogelijk aanvangt,
tot 13 October bij den DIRECTEUR, die alle
inlichtingen kan verstrekken,
üud-leerlingen der ald. timmeren vinden hier een
mooie gelegenheid zich verder in 't bouwvak te
bekwamen, terwijl gevorderde metselaars zich de
bizondere melseiconstructies kunnen eigen maken.
De leerlingen moeten den leeftijd van 12 jaar en
8 maanden bereikt hebben.
HET BESTUUR.

** Heden overleed zacht
en kalm, na een korte, hevige ziekte onze gelielde Man
Vader en Grootvader
JACOB S. VALK,
in den ouderdom van ruim
65 jaar.
Bakkeveen. 9 Oct. 1940.
Wed. J. S. VALK.
8. J. VALK.
S. VALK-JAGER.
D. VALK.
P. VALK—v.d. BERG
en Kleinkinderen.

Familieberichten

AANGIFTE voor de nieuw te openen

Tandem,
Steenhouwerij HOFSTRA,
Jousterkade 3—4, Sneek.

Gevr. een gebr. 26 vts.
en een zware 8-j. Lithauer en een Tilbury. T. PASVEER
Oudehaske, Veldweg.
bruine Ruin, ook ruilen.
Pomp,
E. KOELMA, Oudehome.
Te koop aangeboden een W. J. WIJNIA, Timmerman,
voor
enkele jaren gebouwde Tjerkwerd.
Te koop een zware en een
lichte makke
Burgerwoning
Te koop gevraagd
Keddete Oranjewoud, zeer geschikt
voor geldbelegging. Te bevr. Boerenbehuizinge
SJOERD DRENTH,
met 10 tot 20 H.A. puik best
Hoornsterzwaag. bij D. SCHIPPER, Adm.,
Heerenveen. grasland, desverlangd kan
verkoper huurder blijven.
Te koop een aftandse
Br. franco met opgave van
Te koop een
Bruine Merrie,
ligging, grootte en uitersten
Venterskar
vraagprijs onder no. 604 bur.
mak voor en bij alles, bij
S. IJ. SCHAAP. Nijeholtpade. met beste trekhond. dezes.
■■
Voor spotprijs I Te bevragen
bij K. W. WEILAND, Tijnje, Voor welken prijs levert TJ
Te koop een zware
mij 5 of 10.000 K.G.
Rijperweg.

Heerencostuums en Dekens

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmxMmmmmmmÊÊmmmMmmmmmmmmwmm

Te koop gevraagd een

Te koop een

Te koop een beste zwarte

VOOR

zijn losse nos. van dit blad verkrijgbaar Q
Q
bij J. 0. v. d. GOOT, groentehandel
:: Q
QOOCX3O<OCXDCXZ3C3CXDCXZ>CXOCXDC3O

TE KOOP AANGEBODEN:

v.d.

BOS

Beste Mestkruiwapns
—

gave drooge Eikels

Betaling contant.
Bakkeveen.
JOH. H. WESTHOFF,
f 16.00.
Oosteinde 2, Telef. 2337,
Te koop een vole
H. FOKKEMA, Kruiwagenfabriek,
Meppel
Badweg 55,
Merrie,
Heerenveen.
Te koop gevraagd een
met of zonder zwart merrieveulen bij S. J. DE JONG.
lange truck,
ontg. Hoornsterzwaag.
10 stukken één kwartje. in prima staat. Br. met om«
schrijving onder no. 607 buTe koop 8 jonge volbloed Dinsdags. Donderdags en
reau
dezes.
Zaterdags. Drukkerij dezes.
—■—
■
Te koop gevraagd een
waarvan 2 als vader hebben Te koop
Alardus. Tevens 2 Koekalveren
met grond
De ouders boveu de 4 pCt
Prijs billijk! Te bevragen Aanb. aan K. WEILAND,
vet. T.b.c. vrij beslag.
A. IJ. HEIDA, Poppingawier bij K. W. WEILAND, Tijnje, Tijnje. Rijperweg.
Rijperweg.
Te koop beste
re koop gevr. 150a 200.000 k.g,

BANDIJZER

"

TE KOOP
AANGEBODEN

Stierkalveren,

land-varkenshok.

Huizen

,

gemerkte Biggen,

TJ. DE VRIES, Gersloot

'
Tdroop gevraagd,

*

Bieten.
H. J. DE VRIES, Fourage-

aandel, Oldeboorn.
gelanden gedurende acht ROORDAHUIZUM ca.: in de Bewaarschool, op VRIJDAG
11 OCTOBER van 3-4 A uur.
Te koop een 2Vt jarige
dagen, vanal 10 October tot
Te koop een
Gevaagd door een net perDe Landbouwvereeniging
en met 17 October a.s. ten
soon een
Vosblesmerrie,
kantore van den Secretaris
mn Surhuizum en Omstreken
TH. DE GROOT
OLDEBOORN: op DONDERDAG 10 OCTOBER in „Ons
Melkzaak,
ter INZAGE liggen
irraagt prijsopgaaf van
als nieuw. JELLEBOERSMA Bij H. R.. SIKKEMA, Elsloo
Huis" van 10—12 uur;
J. DE GROOT-SCHIPPER
Het Dagelijksch Bestuur Katlijk 97.
dergelijks.
of
iets
Aanbiedin"
Te koop een voor vijf jaar ïen bij W. POSTMA,
Rekeningen
AKKRUM: op DONDERDAG 10 OCTOBER in de 0.1. school[ brengt ter kennis van begeven kennis van de geboorte
Agent versch
gebouwd
nieuw
langhebbenden
dochtertje,
no.
van
van een levensloos
111
10—12 uur;
Nwsbl. v. Fr., Bakkeveen.
18000 K.G. Haverstroo
Begroolinnen
Kacheltje
Noordwolde, 7 Oct. '40.
Burgerhuis,
TERHORNE: op DONDERDAG 10 OCTOBER in de 0.1. 1. dat van nu af, zoolang
15000 K.G. Roggestroo
]
Te koop gevr. 4 a 5 voer
de zomertijd zal duren, te koop en I /, voer Hooi. KI.
school van 2—3 uur;
Recin es kunnen b men
12000 K.G. Tarwestroo
dorp,
kom
het
in
de
van
GROOTHOFF,
SI., Nijehaske.
de schuturen aan de
Geboren:
veertien
333000
K.G. Zomergerst.uven- TERKAPLE/AKMARIJP: op DONDERDAG 10 OCTOBER
geschikt
doeleinden
Hooi,
voor alle
volgende sluizen in de
ALBERTJE,
stroo
genoemden termijn bij H.H.
in de Bijz. school van 3/4—4 uur.
VELDSTRA,
|
bij
H.
koop
Te
Br. met opgaaf van prijs aan
Compagnonsvaart zijn :
Gedeputeerde Staten van
Luxwoude.
dochtertje van
j
Levering
franco Blauwverlaat
EVERT M. BRON, Jubbega, ]
Friesland worden ingediend. DE DISTRIBUTIE-STAMKAART VAN HET „HOOFD" VAN a. Bonteboksluis om 8 uur
)p wagen ot Surhuizum, SurFrederikswijk.
(
J. v. d. WAL en
des voorm. en om 2 uur opgen. met 71 pnt.,
HET GEZIN MEEBRENGEN.
auisterveen, deze maand. GeW. v. d. WAL-VRIES.
Het Polderbestuur
van prima Te koop een best gekr. Belg.
des
namiddags;
Te koop gevr. ongeveer i ivichtcontrole bij aankomst.
Utingeradeel,
afst.
en
productie,
De Burgemeester van
veel prefeHoornsterzwaag, 7 Oct. '40. L. K. KNOBBE, Voorzitter.
Merrieveulen,
b. 2e Sluis Oudehome om rent bloed. Ook diverse volbl.
Briefjes in te leveren bij
VAN SM'INIA.
5 voer
P. A. HUISMAN, Secretaris.
11 uur des voorm. en Stierkalveren en Vos bles- Vader Victm bij B.DOUMA,
5. ZUIDERSMA, Secr. SurInplaats van kaarten.
om 5 uur des namiddags ; Merrieveulen met drie witte Oudega (Si. IL).
De Burgemeester van Idaarderadeel,
1 KERSTKOOPMANS,L'zwaag mizum. voor of op 14 Oct. a.s.
RENKEN.
c. 3e Sluis Jubbega om beenen en wit volbl.-papier
Geboren:
8 uur des voorm. en om J. H. v. d. VEEN, Selmien Te koop groote partij beste
HET BESTUUR DER
JETZE,
2 uur des namiddags. o.d. Ureterp.
zoon van
2. in aansluiting op de beM. WIERSMA.
Te koop voor de fok
Eetaardappelen vanaf f 1.25
kendmaking in het
TJ. WIERSMA-BOELSMA.
per kort. JOH. MEIJER,
Nieuwsblad van FriesDE FRIESCHE KIP
Oppenhuizen, 6 Oct. 1940.
Langezwaag.
land op j.l. Vrijdag (4
v.h. J. S. Postma & Zn. N.V. LEEUWARDEN
Oct. 1940) dat de SCHOUW Volbloed5.8., beste productiete
beTe
koop
over de watergangen, cijfers, deze hebben tot Vader
Onderstaande advertentie
enz. zal plaats hebben S.B. No. 24755. Opbrengst
werd ten onzen kantore ont- steden
De BURGEMEESTER van
Te huur gevraagd nette
Woonwagen,
onmiddellijk na
15 Moeder als 2 laiig: melk
vangen op 8 October 1940.
wegenbouw.
voor
October a.s.
Burgerwoning
4393, vet 4.54 °/0 , boter 219 geschikt
Uit Amerika.
DE JONG, Oudehaske.
P.
en
dagen.
Opbrengst
blijkt
K.G.
in
323
dat,
indien
de
bekend,
dat
maakt
te Oosterwolde (Fr,) tegen
Dijken en
PETROLEUMZEGELS voor
Op den 22sten April al- routes
dat onderhoudsplichti- Moeder als 3-jarige: melk Te koop een zeldzaam
VERLICHTING zullen worden uitgereikt op plaats
Te huur voor de winter- 12 Mei a.s.
hier, na een ziekte van tien
gen
"/„,
gebreke
zijn,
in
4609
vet
4.44
boter
K.G.,
Hoek
en tijd als onderstaand aangegeven.
Br. onder no. 606 bur, dezes
weken, is op t slapen in Hen
Werkpaard, maanden een 10 tons
onverwijld, zonder na- 225 K.G. in 296 dagen.
waarschuwingstrafPrijzen
billijk,
bij
Voorwaarden liggen ter indere
N.
SJ.
Beets
O.L. School 11 Oct. 9—12 A t/m K
bovenlandsche merrie, waarijzeren
zage ten kantore der Ververvolging zal worden ASMA, Grouw—Laagland
JOHANNA TOERINGschijnlijk
drachtig,
bij
Z
R.
A.
ï
t/m
2-5
L
Te bevr. W. BUSMAN,
KNOLL, i eeniging alwaar de inschrij
ingesteld.
SNIJDER, Oldeholtwolde.
Voor
te
huur ge«
Gersloot
direct
vingsbrie
jee
ingeLangezwaag
f
worden
O.L.
School 11 Oct. 9—12 A t/m K
vrouw van Habm Toeeing
Heerenveen, 8 October 1940. Te koop een
vraagd
op
Vrijdag
vóbr
Luxwoude
L'zwaag
wacht
ot
2—5
L
t/m
Z
ouder,
Te koop 2 beste
(overl. 193,9), na den
Het Dagelijksch Bestuur
Zeug
Ureterp
dom bereikt te hebben van 11 October a.s.
O.L.
School
11 Oct. 9—12 A t/m K
van voormeld Waterschap,
Burgerwoning
Beeren,
D.
met elf gem. of ongem. biggen
86 jaren, 9 maanden, 12 dagen.
HET BESTUUR
2-5 L t/m Z
Voorzitter.
GERRITSMA,
C.
4 weken oud.
geb. Maart. M. 84, V. 88 pnt.
te HEERENVEEN. Brieven
D. HUIZINGA, Secretaris.
Nagelatenen:
Wijnjeterp
Tevens een V.D.L. StamO.L. School 11 Oct. 9-12 A t/m K
onder no. 97 bureau „Frisia.",
A. H. DAM, Tijnje.
*j
Duurswoude Wijnjeterp
—i
boek-Beer ter dekking ai 2.50 ~
Voor direct te huur ge- Grouw.
GEESJE (Gbacb).
2—5 L t/m Z
bij J. WINIA, Follega
Te koop beste tijdige
vraagd een nette
KLAAS (Clauoe).
Gorredijk
Gymn. lokaal 12 Oct. B'/s-10>i A t/m K
Faillissement
FOKKE (Fbank).
Kortezwaag
Gorredijk
10'/s-12K L t/m Z
Biggen
woonark,
KATHARINE
Te koop
MEINE LANDMAN, WinkeTe huur gevraagd een
Oct,
Terwispel
overl.
1928).O.L. School 12
BV2-lOK A t/m K
(Elisabeth,
gemerkt). A. FRIESWIJK, tevens te koop 2 beste
lier in kruidenierswaren te
Tijnje.
10Vs-12H L t/m Z
Nieuwebrug, gem. Haskerland
Aoht Kleinkinderen.
Boerderij
melkegeiten,
4
1936.
pers.,
laatst
Ziet
er
kleinkinderen.
Beetsterzwaag O.L. School 12 Oct. BVI-lOK A t/m K
DrieAohter
volbl.
koop
Te
Bij beschikking van den keurig netjes ooderh. uit.
zonder horens en een partijtje van ongeveer 8 tot 12 H.A..
Oltertcrp
Wk-12A L t/m Z
Binckley, Pine County.
Heer Rechter-Commissaris in J. W. JAGER, Manufacbest HOOI. Te Devragen bij Liefst gemengd bedrijf.
Stierkalveren,
Lippenhuizen O.L, School 14 Oct. 9—12 A t/m K
bovengenoemd faillissement turenhandel, Stationsstr. 15,
de wed. J. OOS TEED IJ K,
Mmnesota, U.S.A.
Aanbiedingen bij H. TJ. DE
van goede afstamming en een Overhaal, Haskerdijken.
van 4 Oct. 1940 is bepaald: Oosterwolde.
Hemrik
L'huizen
2—5 L t/m Z
TONG, Tijnje 52.
le. dat de schuldvorderinTijnje
de Heere Zij,
O.L. School 14 Oct. 9-12 A t/m K
Te koop een beste
■.
W
in het bezit wen"» Heden nam
gen bij den Curator moedie
"
langdurig
Z
Prijs billijk, bij S. J. DE
2—5
L
t/m
tot Zich, na een
te
ten
schen
komen
van
worden
ingediend
een
uiterVRIES, Beetsterzwaag.
lijden te Harderwijk, onze bon voor een >v "> ter jas
Bakkeveen
lijk den 19 October 1940.
O.L. School 14 Oct. 9—12 A t/m K
ol
gelielde Zoon, Broeder en wintermantel,
een
Moeder
van
met
81
pnt.
niertoe
2—5 L t/m Z
2e. dat de verificatie-verga- opgenomen, t.b.c-vrij en
Geldbelegging.
Verloofde
een
in de gelegen n u.i
dering zal plaats hebben op Stierkalfje, geb.
Siegerswoude O.L. School 14 Oct. 9—12 A t/m K
Juni,
met
THOMAS DKAGT,
Gevraagd aankomend'
koop 2 perc. Hooiland, Gevraagd een flink
het inleveren van een dergeTe
VRIJDAG 8 November 1940, beste lijsten.
(Kromhoek)
2—5 L t/m Z
1/,
plm.
10
groot
op den leeftijd van 22 jaar ] lijke jas oi mantel of costnum
voormiddags
samen
X
uur,
des
te 10
Electricieu'
Dagmeisje
J. P. VISSER Gz.,
363/« Are (p.m.) onder Aken 2 maanden.
i ol wollen deken. Het daarvoor
in het Paleis van Justitie te
Uitreiking geschiedt uitsluitend op vertoon van
Johannesga
St.
plm.
ingestelde comité zal zitting
18 jaar, liefst uit de
krum. Vraagprijs t 375. per ot Meisje voor dae en nacht
de stamkaart van het Hoofd van het gezin. AlLeeuwarden.
Oudebaske, 7 Oct. 1940.
3
Burg.
omgeving.
HUISMAN.
JEEN STOBBE,
op
uitsluitend
Are.
Mevr.
36 /4
houden
leen meerderjarigen kunnen op vertoon van hun
Te koop
De Curator,
Oranjewoud.
bij
Falkenaweg
Notaris
Heerenveen.
bevragen
54,
De diepbedroefden:
Te
eigen
stamkaart voor ontvangst teekenen.
Vrijdag 11 October
Mr. W. T. VAN DER LELT. 3 Oorijzermutsen, KIEWIET DE JONGE,
K. DRAGT.
Voor
21
October
geen
2-5
uur
worden
Heerenveen. Gevraagd
middags
reclames
in
van
beH. DRAGT—de Vries. des
ARBEIDSBEURS
waarbij een van echte kant.
handeling genomen. Eveneens worden voor laatstin
de
Broeders, Zusters en
Brieven onder letter K aan Plm. 70 ton Consumptie
genoemde datum aan het Distributiekantoor geeu
Meisje,
net
HEERENVEEN.
Verloofde.
het Agentschap van dit blad Blauwkop
WAAG TE
zegels afgegeven.
de
Aanmorgenuren.
voor
Oosterwolde.
Gevraagd.
biedingen na 11 October
Te beginnen op Zaterdag te
Behalve de in te leveren
Koolrapen
Beetsterzwaag, 8 October 1940.
Adres Fok 76. Fabrieksmeisjes
Heden overleed, zacht goederen moet de TextielTe koop een 2V2-iarige
12 Oct. a.s. hebben de volalsmede alle soorten StrooDe Burgemeester voornoemd,
en kalm, onze geliefde Broeder kaart, de Distributiestamkaart
gende klassen op Zaterdag,
en Voerbieten, levering franco
14—17 jaar.
zwarte ruin,
en een kleei hanger worden
en Oom de Heer
J. H. POPPINGA.
G. BURGLER, Noord- Voor direct gevraagd net
schip.
gymnastiekles:
morgens
meegenomen.
met beste gang, bovenl. ras, hom, Tel. 514.
JOUKE FREERK
I.
ot
om
Meisjes
HET KLEEDING-COMITE.
half 10 een 9-jarige MERRIE,
m.l. of vrouwel. 18—21 jaar.
VAN TIJEN,
(Belg) waarschijnlijk diachtig.
in den ouderdom van ruim
dag
en
nacht
dag
voor
of
Jongens lBeide zeer mak.
72 jaar.
J. D. JAGER, Boijl (Fr.).
orn
na
10
COHEN
TURKSMA
kwart
Schurega, 8 Oct. 1940.
1,
2,
5,
8
en
9
H.A.
IV,,
Voorstreek
6-jarige
5, Leeuwarden
Meisjes 11. om elf uur Te koop een
Namens de familie:
vruchtbaar
Weiland
maakt bekend,
BURGEMEESTER van
Het ARMBESTUUR te
Alles ofiiciële tijd
TJOLTJE VAN TIJEN.
Wegens huwelijk der tegen- Dudehaske
verschillende kwaliteiten.
dat de uitreiking der
woordige, zoo spoedig mogeeen gitzwart Friesch Merrie7 en 9 lijk gevraagd een flinke
plaatsing
veulen en een Rink (over- 2 Boerderijen met
H.A. uitmuntend weiland,
Heden overleed zacht
loper) kalftijd April.
(ongeveer
Nov.)
en kalm, na een vreeselijk
J. E. JONKERS, Boijl (Fr.) 1 Boerderijtje met 2 H.A.
prima
weiland.
mijn
boven 20 jaar. eenigszins met
lijden van enkele wesen,
Alles omgeving Ureterp— ] kokeD bekend. P. G. Voor
Te koop een beste,
lieve Man
op onderstaande tijden en plaatsen zal plaats hebben.
Drachten en Wijnjeterp.
dag en nacht en hulp van De persoon is ruim twintig
LAMMERT BOONSTRA,
drachtige
huurders
aanOok
solide
Herv.
Gemeente te
2e meisje aanwezig. Mevr. iaar oud (H.G.), kan melken,
De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor deze kaarten, slechts 9 Ned.
in den ouderdom van 65 jaai
wezig.
E.
R.
BRAAM.
Singel
TEXTOR, Rotsterhaule. s eerlijk en vlug, doch niet
Dr.
en 2 maanden, na een gelukdie personen in aanmerking komen, die voor de VERLICHTING
Kortezwaag.
Bevr. bij M. OOSTERBAAN
jij paarden gewend. Heelt
kige eohtvereeniging van bnna
Ureterp 113
een goede leidingnoodig.
log
VAN HUN WONING UITSLUITEND OP PETROLEUM ZIJN AAN13 OCTOBER
ZONDAG
Gevraagd 1 Nov. een
38 jaar.
Te koop een zware
die hiervoor interesse
■Cij,
en
GEWEZEN
die (eenigen tijd geleden) reeds een formulier hierKinderen B—lo jaar
Haulerwijk, 8 Oct. 1940.
hebben, kunnen
Boerenknechtje,
nochten
4-jarige ruin, Te koop eenige beste volbl.
voor in een der scholen hebben ingevuld.
van llVi-12 1/, uur (n.t.)
verkrijinlichtingen
ladere
melker,
goede
uitw.
Brieven
diepbedroeide:
De
in en voor alles, bij
mak
PLOEGSTRA
gen
bij
H.
te
jaar
6-8
Kinderen
Stier* en Koekalveren, onder no. 25 Postkantoor
Plaats der zitting: Datum:
Voor de dorpen:
Voorm.:
Namidd.:
Wed. BOONSTRAL. Tn.'POPPINGA,
geVoorz.
van
Judehaske,
Knijpe.
van
2-3
uur (n.t.)
Ureterp-Vallaat. w.o. bekr. van beste afstamWIJNSTRA.
aoemd Armbestuur.
HOORNSTERZWAAG
ming, met hooge prod. cijfers
De begrafenis zal plaats
Op
greidb.
JUBBEGA:
een
kleine
gekoop
opgen.
del.
Te
hebben op Zaterdag 12 Oct.,
V.M. 3 j. 4930 4.21, 227, 332 d. vraagd, zoo spoedig mogelijk, Plaatsing aangeboden
O.L. School Hoofd
4 j. 4915, 4.28. 231. 301 d.
nld
de Heer v. Gorsel ljL October
Enterstier,
'!. .da«s 1 uur (officieele
,<
een
9-12
1-5
voor Boerendochter
trjd). bij B. Hofman te Hauler
M.
S.
JANSMA.
op
eenige
Stierkalveren, beste
geleverd
OUDEHORNE
de markten en
wyk, waarbij vrienden en beSijbrandaburen. jonge Boerenknecht, /oor huish. of gezelschap op
H. BOSMA,
NIJEHORNE
aan de Ned. Vee-Centrale, productie.
gunstigers, die belangstellen,
14 tot 17 jaar, kunnende nouwoedrijf in Groningen,
Witveen
o.d. Oostermeer.
KATLLTK:
verwacht,
Te koop de
om hem de
worden
moet voorzien zijn van
Nijehorne
Aanbieding niet op iegoede stand. 19—24 jaar.
School
melken.
te
O.L
laaiste eer te bewijzen.
een
koop
Zondag.
Beer
Te
volbloed
B. F. DIJKSTRA. 3r. fr. onder no. 605 bureau
de
Heer
G.
de
Hoofd
u October 9—12
I—s
Duurswoude.
iezes.
De zaak is dien dag gesloten„Marten" No., geb. 11 Oct.
MILDAM
'37.
73
Pret.
bloed.
pnt.
hooge productie.
OUDESCHOOT
Opbr. M. 2'/, j. 3807 K.G.
Stieren twee touwen. ouders
overleed zacht en
eze provincie heeft het
beslag.
NIEUWESCHOOT
T.8.C.-vrij
Heden
vet, 170 K.G. b-, Van alle couranten in i
**
m.,
Anthony
st
het
JANSMA,
,
ORANJEWOUD:
Oosterzee 361 4.10°/0
kalm, in
,,
De Prov. Vertégenw. Gebr.
dagen.
Sneek, onze
Gymnastieklokaal
Westend.
Ziekenhuis te BehuwdJ. F. WIND.
V.M. 4 j. 5033 K.G. m.
en
11
9—12
Oudeschoot
October
I—s
Moeder,
lieve
J. KOOPMANS.
Te koop eenige zware volbl. 3.89% vet, '213 K.G. b., 295
Grootmoeder
TERBAND
dagen. 6 j. 5588 K.G. m.
NIEUWEBRUG
Texelsche fokrammen 3.80" 0 vet, 231 K.G. b., 290 ver de grootste a rbeidsmarkt. Voor
SYTSKE KOOPMAN,
Onderg'eteekende houdt en jonge Fokschapen, bij
LUINJEBERD
dagen- De stier dekt en besedert 11 Jan. 1938 weduwe
I
TJALLEBERD
Veen,
van
vrucht
uitsLekend. T.b.c. vrij. iedere betrekking, hi tzij op kantoor ot in
"
R.
van
zich beleefd aanbevolen A. H. DE JONG, Oranjewoud
GERSLOOT:
Wirdum.
HARTSIRA,
108. B. B.
in den ouderdom van 71 jaar
O.L. School Spitsendijk,
winkel ot huishouding, ot voor welk beroep
en 6 maanden.
9—12
I—s
Hoofd de Heer Van Dam 11 October
Te koop een manke 7 j.
2 1/ 2 -j. zwart
Te
koop
een
was vrede.

Compagnonsvaart

dienst 1939 en de
dienst 1941.

De

.

:

'■

i

Haardkachel,

'

Klein

.

Enterstier

voorn.:

Voerstroo

Hooi,

<i

TE KOOP GEVRAAGD

Coöp. Zuivelfabriek
LANGWEER
wenscht aan
het Meikvervoer van de

Eet- en Voeraardappelen, Gave Eikels en Beukenootjes

Petroleum voor Verlichting^

3 Stier- en 3 Koekalveren

TE HUUR
AANGEBODEN

OPSTERLAND

**

mak

Te huur gevraagd

L.

,

Inlevering

Praam

'Textielgoederen

D.K.W.

GEMEENTE UTINGERADEEL

Enterstier.

:

Gevraagd Personeel:

Enterstier

warden

—

Gymn. Vereen. „Tijnje"

AKKRUM

"*

IDe

HEERENVEEN

'

-

Haar heengaan

Wyckel, 6 Oct. 1940
De diepbedroefden:
Wyckel:
P. VAN VEEN.
Oosterzee:
H. BREIMER—v. VEEN.
SJ. BREIMER.

HENDRIK.
Wyckel:
A. STEGENGA-v. VEEN.
H. STEGENGA.

WILLEM HENDRIK.

Aanvang
Zondagsschool

AANBIEDINGEN^

Dienstbode,

,<

URETERP

zoekt

.oor iemand op een Boerderij.

<

Elk Rund

.

een nieuw Hoorntouw.

O.L. School Hoofd

HEERENVEEN

de Heer Hoekstra

11 October

9—12

I—s

MEER:

z.g. „Kerkje" in de
Kerkstraat 11 October
9—12
IK—5
§pp- De STAMKAART van het Hoofd van het Gezin moet worden

meegebracht.

De Burgemeester voornoemd:

'

stierkalf

Stier,

'

NIEUWSBLAD V AN FRIESLAND

voor het aangeven
of bedrijf ook, is onder de duizenden abonné's
Kedde,
en leveren van
Ruinpaard,
bovenlandsch ras. Bijzonder paardem., bij JOHS. VOOL- van het N I E UWS B L A ) VAN FRIESLAND
Rundvee, voor mak
en voor en in alles be- STRA, Lippenhuizen, Sluis.
leerd. Ook geschikt voor
voortdurei d vraag.
de boer aan de oude man. Aan bekenden Neemt zakken mee!
Bij J. ZWIER Verwacht morgen een groote
op proef.
NV.C.
partij
Bruglaan, Terwisofil.

,

BOVENKNIJPE:

I'T

Geldbelegging

zeug,

BENEDENKNIJPE

■

-

Friesche merrie,

Petroleumkaarten voor Verlichting I

**

\

Te koop

Dienstmeisje, Kantoorbediende

Tevens aangifte van

Varkens.

EIKELS
-gevraagd.

Dikke Roode Gele en
Witte Kool

-

<

—

NEDERLANDSCHE VERZ SKERING-MAATSCHAPPIJ
voor hare afdeeling n Brand-, Inbraak-, Bedrijf-,
Onge«allen- en Ziektekosten ien
vraagt

voor de inmaak. Voorts nou
Groenland,
beste Borgers f 2.40 p. Korf.
Vraae- Rapen f 1.00 p. K. Wortelen
omg. Heerenveen.
prijs 1 2200 p. H.A. Bi. Ir en Uien. Geschikte piijzen. Condities nader overeen te k
Ifi. SCHAAFSMA, Gorredijk. bureau van dit blad.
Veehandel, Langedijk onder uo. 603 buri dezes.

te

F ALKENA.

koop

Te koop aangeboden ruim
3 H.A. best, oud

.—

A. LINGSMA,

Actief Verte§ enwoordiger.
imen.

Brieven onder No. 602

Telef ns 11 RERGUMGirori!I6B9B
IQ&mmmmWÊmmWmmmmmWmm

Geïllustreerde Prijscourant op aanvraag

HOOGST BELANGRIJKE VEILING

Prima, goedgekeurde

AFBRAAKMATERIALEN Zaai rogge,
Germisan "
LEEUWARDEN.
,

ook ontsmet worden geleverd. Tevens

kan

voor ontsmetting verkrijga.s., baar. Beleefd aanbevelend,

De

geannonceerde houtveiling op 11 October
ten verzodke van de firma A. H. Verburgt en Zonen, moet wegens moeilijkheden met het vervoer

; Fa. De Vries & lelsma

-

één week worden uitgesteld, en zal alzoo thans 3 HEMRIK
worden gehouden op Vrijdag 18 October a.s
des voormiddags 10 uur (offic. tijd) op het Jacob
Catsplein, b.d. Wilhelminabaan te Leeuwarden (onmiddellijk bij de Verlaatsbrug en het Veemarktterrein). Zie volgende advertentie.
Deurw. L. VRIJBURG,
Wybrand de Geeststraat 38, Leeuwarden.

Wei- en

Tel. 2

«ILWjMHItIT

Bouwlanden
BaKKeveen.
Op MAANDAG 14 OCTOBER a.s., 's nam. 3 uur, bij
3. F. DE BOER te Frieschepalen, prov. veiling voor den
heer KOOP NIJBOER van
drie perc. BOUWLAND en
één perc. WEILAND, samen
groot 4.72.80 ha., aan den
weg te Wester-Bakkeveen,
afk. v. Th. Poppinga, tot dusverre in huur bij Gebrs.
Bergsma.
Biljetten tijdig verkrijgbaar.
C. J. LOOPSTRA.

BOELGOED
HEERENVEEN
Op WOENSDAG 16 OCT.
1940, n.m. 2 uur in 't Café
van W. Ekkers, a.d. Heideburen te Heeren veen, Boelgoed a contant, van:

Meubelen en Huisraad

In de loop dezer maand
zullen publiek worden Verkocht :
*
a. 2 ZATHEN en LANDEN
te Boornzwaag o.d. Langweer,
By
benevens een WOONHUIS
MET GROND aldaar. Samen
»
fcÊSr
groot 52.96.40 H.A.. thans in i
pacht bij de heeren
Overvloedige warmte voor weiPLONIÜS en SJ. WIJN- ,v'g geld! Daar is een prima
GAARDEN en GEZ. #IINK. haardkachel voor nodig I
b. Een ZATHE en LAN Duizenden Inventa's verwarmen
DEN o.d. Rotsterhaule en 1 Nederlandse huizen tot volle
St. Johannesga, thans in huur tevredenheid
van de bewoners.
bij den heer E. WOUDSTRA
Wij hebben de nieuwe modelc. Een complex WEI- en
in voorraad en nodigen U
HOOILAND te Dijken, het len.
jit tot een bezoek.
z.g. Poldert je, .aan den Rijksstraatweg nabij de Wellebrug,
groot 14.65.20 H.A., thans in
huur bij de heeren E. POSM A
f ff 1 f£ m m Ë M m wtti.
en G. S. HOEKSTRA.
Mr. K. H. MULDER,
HAARD"ECHELS
Notaris Langweer
en

>

Mi

"

L

Salamander Kachels
Oude Couranten Luxe
voor verwarming en

bij volgende advertentie nader
te omschrijven.
f 4._ per 100 K.G.
Nette goederen kunnen
worden ingebracht; opgaaf
te zenden vóór ot Zaterdag Dinsdags. Donderdags en
12 October a.s. ten kantore Zaterdags Drukkerij dezes
van J. D. JONGSMA.
Deurwaarder. I

L//ii\DlU voor verlichting

huishoudelijk gebruik

Fa. T. SMIT & Zn.

OUDESCHOOT
Electr. Smederij, Rijwielen, Radio, Aanleg

'

electr. Installaties

Alleen aan Wederverkoopers.

LEESINRICHTING van

DOUMAS IJZERHANDEL
—

TIJDSCHRIFTEN

SNEEK.

■■■■■BaBBHBHIHHBiBBBHBH

De grondslag van het Middenstandsbankwezen is:
JHet geld van den Middenstand
voor den Middenstand

Noord-Friesche Middenstandsbank u.
Hoofdkantoor:

--

LEEUWARDEN

Willemskade 2.

-

Bijkantoren: Dokkum Franeker Harlingen
Heerenveen en Appelscha.

Goede Lectuur in uw
huiskamer.
Verzending door geheel
Friesland. Men kiest zelf
zijn tijdschriften. Men bepaalt zelf den prijs.
Vraagt prospectus:

BOEKHANDEL

R. VAN
DER
VELDE
Nieuwestad
90

LEEUWARDEN

A. LOURENS te Wijnjeterp
„

(Vaart) is houder
van. een overjaar-

jft

Texelsche ram.
Dekgeld 50 cent.

AUTOBUSDIENST
LEMMER—HEERENVEEN v.v.
Lemmer V.
Oosterzee
St, Johannesga

7.30
11,30
15,30 Heerenveen V. 9.00
14.40
17.20
7.38
11.38
15.38 St. Johannesga
9.12
14.52
17.32
8.08
12.08
16.08 Oosterzee
9.37
15.17
17.57
12.20
16.20 Lemmer A.
9.45
Heerenveen A. 8.20
15.25
18.05
Zondags niet.
Alle diensten hebben aansluiting van en naar Zwolle en Leeuwarden.
sPienst van 14,40 rijdt op verzoek langs het Ziekenhuis.
Ondern.: tijdelijk: Gebr. Kuipers, Oosterzee, Tel. 2. L. de Koe. Wolvega, Tel. 53.

—

OPPLAKVELLEN
voor

m

Distributiebonnen

afgehaald aan Drukkerij

kan
per postwissel, gironummer 5894 of aan postzegels

Nieuwsblad van Friesland
of bij onze AGENTEN
====================^============

GAASTERLAND
van 21 Sept.—s Oct.
Geboren: Liekele zv Marten Aukema en
Trijntje Veltman te Nijemirdum; Anna dv
Jozef Melchers en Fetje Folmer te Bakhuizen; Pieter zv Theunis Klompmaker en

nn I
nnn
nnnnn *■"■

IPïïfini] nnn

C/lJ REPAffEEREN ITW VULPEN
van boven tot onder
Ze wordt oan weer
6em

6cmr'jv£nd

wonder

FIRMA

Burgerlijke Stand.
HET

BILDT.

van 2 6 Sept.—2 Oct.
Geboren: Aukje dv H. Bruinsma en R.

Greljdanus te "Vrouwenpar.; Johanna Ba ukje dv G. Rooda cm E. Monsma te 3t. Jacobiparochie; Hilde dv J. Dijkstra en T. van
der Wal te St. Jaoobiparochie.
Ondertrouwd: D. Keizer 2 3 jr te St. Annaparoohie en R. S. Koopama 19 jr te St.
Jaoobiparochie.
Overleden: IJ. Smits 76 jr wedn. van A.
Dijkstra te Vrouwenparochie; P. R. Kuipers 59 jr wedn. van G. Velsen te St. Annapar.; M. Lautenbach 81 jr vrouw van P.
Hoekstra te St .Annaparochie; A. Visser 87
jr. wed. van P. Kroes te 9t. Annaparochie;
J. de Jong 87 Jr man van M. Bil te St. AnjnapaE,

schaakleven in
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GEMENGD NIEUWS.
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Ongeluk op de Vecht.

Gestolen fiets stond

—

Het levende

50 Ex. 0.25 500 Ex. 2.00 1000 Ex. 3.20
2500 Ex. 7.75 5000 Ex. 15.00 a contant

tetaiing

-

""

"
"
"
""
"

—

in fusts van 50 en 100 K.G.

GROOTZAND 66

T. Feenstra, 23 Jr te Leeuwarden; W. War- van slenken cm preppefoJn die voorgriomidlem tusschen 3e drie aïdeelingskamploenen. De
tena 2 3 jr te* Leeuwarden en P. van d-er een bedrag
uitslagen luiden:
van f 2454.60.
Veen 23 jr te Huizum; J. Calsbeek 2 5 jr en
Het dijlksbestauir vam die Amjumer- en LiJong Leven—L.D.O.
I—l
a.s. Zondag
D. C. van der Meer 26' jr beiden te Lekku-m.
W.K.—Jong Leven
3—l
Overleden: te Huizum, T. Bijlsma 60 jr oessenserpokleir achit f 5182.50 noodüig voor
vrouw van IJ. Hiemstra; te Leeuwarden, -die gewome onidarh-oudswerfcein. Volgens aam
L.D.0.-W.K.
o—l
AFDEELING I
#
Kampioen werden dus de W.K.-adspiran m
T. de Leeuw 3 dagen dv G. de Leeuw en dem hoofdiiingemieur vam die Provinciale Wa't Gooi—D.F.C.
G. Rakker, wonende te Stiene; te Huizum, terstaat verstrekte inlichtingen is vam deze ten uit Jubbega.
O
#
Sparta—Hermes-D.V.S.
M. Kooistra 73 jr wed. van F. van Terwis- som f 1710 bemoedigd voor de werken im de
m
ga, wonende te Amersfoort.
D.H.C.—Stormvogela
buitiemdijksdhe giromdiem, als schermweirikem,
A.D.O.—Feijenoord
KAATSEN.
diaromein, enz. en f 1145 voor de slijikwerkem.
OPSTERLAND.
D.W.S.-K.F.C.
van I—6 Oct.
De rest diiemit voor gewoon onderhoud.
LEDENKAATSPARTLT.
Het dlijlksbesftuur vam de Oost-HolwerderGeboren: te Beets, Gerrit zv Menne HuiAFDEELING II
zinga en Janke de Vries; te Bakkeveen, Ja- polidler aoM, voor die 'uiltvoeirimg vam die geIJTENS. Kaatsvereen. „Utens en Omstr." m
9
cobje dv Friese Meines en Johanna ten wone onderhoaidswerkem eem bedrag vam hield ledenpartij
sluiting
tot
van het seizoen,
H.B.S.—Haarlem
Hoor; te Lippenhuizen, Met harlotta dv Sa- f 1495 noodlig.
C.V.V.-Biauw Wit
m
lonion van Zuiden en Hendrike F. v. d. De door het dijkebestuuir vam die West- met 10 parturen. Uitslag: 1. M. Terpstra a
en Johs. Twerda, Wommels en U. de Vries,
Brug; te Beetsterzwaag, Jaco-b zv Jan VeldD.0.5.-V.U.C.
Hoilwerdleirpolldier
imgezomdem staat wijeit im Oosterend1; 2. Corn. Spannenburg, Lutkestra en Minke de Vries; te Beets, Imkje dv
R.F.C.—Xerxes
Geert Tromp en Sijke v.d. Berg; te Hem- totaal een bedirag aam van f 1800 voor het wierum, A. Hiemstra, IJ-tens en G- Bootsma,
V.S.V.-Ajax
rik, Lukas zv Sij-brand Koopmans en Wil- maiken vam 200 meter betonschoeiïng langs Wommels; 3. R. de Boer, J. Andela en S.
lemke de Vries; te Tijnje, Tietje dv Jeen die zeedijk. Voor gewoom onderhoudswerk cm Sjoukema, Utens.
AFDEELING 111
Meester en Johanna Krist; te' Wijnjeterp, diversen is nog f 600 bemood'igdi.
Wietske dv Jelle Smit en Augusta de Haan
Op dte begrootimg voor het diemstjaair 1941
Hengelo—A.G.O.V.V.
SCHAKEN.
Overled-en: te Ureterp. Jille de Boer 77 vam 'het Nieuw Bi-ldit is f9OOO geraamd voor
Enschede—N.E.C.
jr echtgen. van Tjitske Laanstra.
het gewoon onderhoud vam de zeewering.
tj
m
Quick—Heracles
Ondertrouwd: Andries Cats en* Wik je
Opgewekt
Het dijksbestuur van Der VijMeelen ZeeGo Ahead—Ensch. Boys
Postma 20 jr beiden te Bakkeveen; Jak-ob
m
m
Wageningen—Tubantia
Veenstra 28 jr te Lippenhuizen en Hiltje dijken Bimtnemdiijlks heelt eem staat vam uit
te voerem wenken overgelegd, omvattende
Pater 23 jr te Zevenhuizen.
die vernieuwing vam eem stiramdihoofd ter
AFDEELING IV
WYMBRITSERADEEL.
Jaarvergadering van den
lengte vam 80 meter cm die vernieuwing vam
van 29 Sept.—s Oct.
N.A.C.—Juliana
Frieschen Schaakbond.
200 meter wallbeheiïnig. De kosten wordlem
L.0.N.G.A.-P.S.V.
Geboren: Pieter zv Pieter Wijmja en geraamd op andterecheirfemMjlk f 5500 en f 700.
LEEUWARDEN. De Friesche
B.V.V.—M.V.V
Trijntje Kamstra te Oppenhuizen; Ruurd
Het dijksbestuiuir
Der Vijfdeelen Zee- heeft alhier, onder presidium Schaakbond m
Limburgia—Willem II
(j
zv Geert Atsma en Hinke Hettinga te Op- dijken Buitendijks vam
van
den
is voornemens, in 1941 heer D. P. Bergema te Leeuwarden,
penhuizen; Af.ke dv Petrus Nauta en Louisa
m
Roermond—Helmond
een gedeelte paalwerk onder Cornwerdi, ter zijn jaarvergadering gehouden, waarin
Cnoss-em te Jutrijp.,
Eindhoven—N.O.A.D.
geGetrouwd: Gerben Tiersma 27 jr te Lut- lengte van 240 mieter, te vervaingem door ba- bleken ie, dat het Friesche schaakleven
jewinkel en Trijntje van der Leij 22 jr te salLtgtooiïng. De kosten worden genaamd! op
alom vooruitgang vertoont. De vergadering
AFDEELING V
Scharnegoutum.
f6550; de opbrengst van de uitkomende pa- droeg een bijzonder karakter in verband
met
len op f 5000.
le klasse
het feit, dat de president, na deze functie
Voor het onderhoud- van de wateirschaps- twintig
Velocitas—G.V.A.V.
9
hebben,
jaar bekleed t»
de wensch
Heerenveen—H.S.C.
werken, ale 6teemglooiïngem, wegen, waffliem,
had gegeven, heen te gaan. Hij
bruggen enz. wordt voor 1941 in totaai le
W.V.V.—Leeuwarden
werd door den vice-voorzitter, den heer H.
f 14.520 geraamd;.
Achilles—Be
8 October.
Quick
Wijga,
wijze
Harlingen
op
te
waardeerende
Het dijksbestuuir vam Westergo's IJssel- toegesproken
Veendam—Sneek
op
gewezen,
en
er
daarbij
is
meeindlijkiem stelt zich voor, im het tweede
2e klasse A
Openingsvergadering tweede gewone
gebied ongeveer 210 meter walibeschoeiïn- Jat de heer Bergema door zijn jarenlange
fj
Friesland—F.V.C.
leiding
tegenwoordige
veel
tot
de
bloei
van
zitting 1940.
gem te hersteffliem. De kostem hiieirvam worL.S.C.-Frisia
9
m
de
Friesche
schaakwereld
bijgedragenheeft
dlen genaamd op f 704.50.
De Kooi—Gorredijk
De Provinciale Staten van Friesland zijn
Namens het bestuur ontving de heer BergeBlack Boys—Steenwijk
hedenmorgen om twaalf uur bijeen gekoma een fraai bloemstuk en namens de afdeeAlcides—M.S.C.
men voor de opening van de tweede gelingen sloot de heer J. Ploeg, van Heeren3e klasse A
wone zitting van dit jaar. Begonnen werd
veen, zich bij die woorden van den heer Wijmet het aanbrengen van de punten.
ga aan. Verder sprak de heer J. C. van
Olyphia—Harlingen
Ingekomen is een adres van M. W. van
Vliet waardeerende woorden en werd de 0
H.Z.C—Aristides
der Wal te Elahuizen naar aanleiding van
heer Bergema tot eerelid benoemd.
G.A.V.C.-Nicator
Rood Geel—Freno
het voorstel van Ged. Staten tot wijziging
De heer Bergema verheugde zich er over,
van het reglement voor het waterschap Wesdat hij de Bond gaat verlaten op het mo3e klasse B
VOETBAL.
ment, dat de Friesche schaakwereld vooruit
tergo's IJsselmeerdijken. Het wordt bij de
Forward—Hellas
stukken gevoegd, die op dit punt betrekNEDERLANDSCHE VOETBALBOND.
gaat ale nimmer te voren Spreker wees in
Roden—Houtigehage
king hebben.
dit verband op de groote achtkamp, welke
Boys
V.V.K.-Oostel.
Nagekomen
uitslagen:
Vervolgens werden de afdeelingen gedezer dagen te Leeuwarden ie gehouden,
T.F.S.-Groen Geel
trokken.
waar de meestere uit Holland tegen de FrieAFDEELING V
Drachten—Bergum
Benoemd werden tot voorzitters resp. onsche 9pelere zijn uitgekomen, en in hen, naar
2e klasse A
Ree. 2e klasse A
dervoorzitters van de afdeelingen:
zij verklaarden, waardige tegenstanders hebAlcides-LS.C.
2-2
F.V.C.
2—L.S.C. 2
Raay;
afd.
I
heeren
Jellema
Van
in
de
en
ben ontmoet. Spr. herinnerde voorts aan
3e klasse A
Sneek 2—Heerenveen 2
in afd. II de heeren Anema en Hoogland;
de
woorden
van
C.A.B.—H.Z.C.
den heer Zitteretein, den
I—l
L.warden 2—Rood Geel 2
in afd. 111 de heeren S. W. de Jong en
voorzitter van de Nederl. Schaakbond, die
Aristides—G.A.V.C.
o—3
Frisia 2—Friesland 2
bij
de
Nauta;
achtkamp
3e klasse B
verklaard heeft, dat Friesland, na de groote steden, de belangrijkste
in afd. IV de heeren Posthuma en Dtsma;
2—l
Houtigehage—T.F.S.
in afd. V dè heeren H. de Boer en Popplaats in de Nederlandsche schaakwereld
Hellas—Roden
o—2
pinga.
inneemt. Spr. hoopte, dat nog menig belangGroen Geel—V.V.K.
2—3
Nog worden op de agenda geplaatst een
rijk tournooi in Friesland gehouden zal worRes. 2e klasse A
voorstel van Ged. Staten inzake de aanwenden.
Friesland 2—Leeuwarden 2
2—l
ding van het bedrag van f 75.000 voor kosUit de jaarverslagen bW;k dat de Bond
Rood Geel 2—Frisia 2
I—3
ten van het gewoon onderhoud van kanalen
thans bijkans 600 leden telt en dat het FrieDe kantonrechter te
» *»
en vaarwaters, in onderhoud en beheer bij
sche echaakfonds, hetwelk is opgericht om 's Gravenhage
heeft een
van
wedstrijden tusschen sterke Friesche en an- maatschappelijk hulpbetoon, ambtenaar
de provincie;
N. V. B. 1e klasse.
een vooretel tot wijziging van het bijzondere spelers te bevorderen, reeds in zijn een vertrek in zijn woning zooJ. G. K., die
BE QUICK—HEERENVEEN 6—1
der reglement van het waterschap Eerneeerste levensjaar veel verdienstelijk werk had afgeschermd, dat het licht onvoldoende
naar buiten
Heerenveen heeft haar tweede zware heelt verricht.
woude;
uitstraalde,
tot
een
week
hechtenis
veroornederlaag
pakken.
oprichting
begin
goed,
van het waterte
Het
een voorstel tot
was
Het bestuur van de Nederlandsche Schaak deeld.
schap Auguetinusga in de gemeente Acht- in vlot tempo ging de strijd op en neer. boj.d heeft aar de Friesche Bond de uitIn de gemeenteraad van
Spoedig kwam Be Quiftk, vooral door uit- noodiging gericht om in September 1941 de
karspeleti;
stekend
Enschede
is de kwestie behandeld of twee
spel
wijziging
regeling
spil
Kammeyer,
van
de
van
in
de
een voorstel tot
landelijke bondsw* cednjd te Leeuwarden te
en het presentiegeld en de vergoeding van meerderheid en drukte dit uit in twee goals crganiseeren. Een definitieve beslissing onderwijzers, die in de Meidagen de gereis- en verblijfkosten voor de leden der van Wilkens. De eerste uit een corner van bi-t'ver heeft te' bestuur nog niet genomen, meente hadden verlaten en geen enkel beStaten, en der Ged. Staten, den griffier en Prins, de tweede uit een strafschop. Boerma aangezien verschillende moeilijkheden, wel- richt meer hadden gestuurd „eervol" konzorgde voor 3—o
de Heerenveen-verdedi- ke hiermede verband houden, nog onder den worden ontslagen. Ten slotte werd het
de ambtenaren der Prov. Griffie.
Voorts wordt machtiging gevraagd voor gimg was in deze periode lang niet hecht
oogen gezien moeten worden, (financiën, ontslag eervol verleend.
het eventueel aanbrengen van een voorstel waarna linksbuiten De Jong den achter- slechte spoorverbindingen met het Noorden,
Een dame uit Schevetot wijziging van de reglementen voor de stand reduceerde, toen Be Quicks keeper etc.)
niiingem, d'iie op die pier hiaair etamkaairt bij onkogel
van A. Lenstra niet goed kon De ontvangsten van de Bond, welke nu gelluik im, zee had laten
waterschappen Ludinga en de Riedpolder. een
waalren,
zeer ver-"
Hierna sluiting. De volgende vergadering verwerken. Nog voor rust bracht Prins den 29 afdeelingen telt, bedroegen f 335, de uit- baaad deize den volgenden dagwas
in
de briezal worden gehouden op Dinsdag 22 October stand op 4—l.
gaven f220 en het batig elot fll5. Den pen- veinbus terug tic vnmdiem. Te Katwijk was de
In
de
tweede
Blijham
helft scoorde
om 12 uur des middags.
s—l ningmeester, den heer van der Wal, te St. kaairt weer aangespoeld, waiair die vilmdler ze
en Abc Lenstra, die back was gaan spelen, Anna Parochie, werd decharge verleend en had gepost.
Onerhouds-baggerwerken.
in eigen doel (6—l). De verstandhouding ook ale periodiek bestuurslid zag hij zijn
De ingemieuir vam waterstaat beeft gerap- werd er niet beter op. Enkele Heerenveen- mandaat hernieuwd. Als nieuwe preaees
porteerd, dat de volgende kanalen in aan- spelers kregen een waanschuwing en toen van de bond werd de heer W. Dijkstra te
merking komen voor het uitvoeren van bag- A. Lenstra het te bont maakte volgens den Leeuwarden benoemd, in wien
naar het Elidlans im duit blad wordt gemelidi, dalt op de
scheidsrechter Hofman, werd hij het veld oordeel van den scheidenden functionaris
gerwerken:
Vecht een vrachtboot zonder bemanning ontle Een 600 M. liamg vak vam de Lemster- uitgezonden. Een groote fout was het van Bergema
dekt -werdL Thams ie udlt het onderzoek geactiever)
jongen,
de bond een
rijn, nabij de uiltmiomdlimg im bet Tjeukemeer. den jeugdigen aanvoerder, dat hij trachtte en begaafden leider, die over groote propa- bleken, dat het bier een ongeluk betreft, dat
2e De Woudtvaairt van het iamdboofd te zn medespelers te bewegen eveneens het gandistische
aan twee menecbem bet liev-em geikost heeft.
beschikt, krijgt.
Snaak tot de baak, Staande aan de Brakken veld te verlaten. Gelukkig waren de anderen Nu het in kwaliteiten
De 22-jarige Kortihuiis is ongeveer 500 M.
mogede
komende
winter
niet
verstandiger, waardoor de vereeniging lijk zal zijn de tientallencompetities in ver- voorbij die Vecbllbroig te Ommen door een
(2560 M.)
3e De Boorme vam de wallbeschoeiiïng groote onaangenaamheden blijven bespaard. band met de verduistering en onvoldoende wimdlviaag over boord gestegen. Zijn zwager,
voor de woning vam dein burgemeester te 01- Het bleef verder bij 6—l.
verbindingen te houden, besloot de vergade- die 27-jarige G. VeMrnam, ie dan jongen na-beboonn tot de bruisiing met die Nieuwe
ring
in verschillende plaatsen op nader te gesprongem en eveneens in de diepte veir>
vaart.
"
"
"
bepalen data wedstrijden voor de omliggen- dlwemem.
4e De Boormie te Alktorum vam een punt
FRIESCHE VOETBALBOND.
de afdeelingen te houden, o.a. te Veenwou100 M. ten westen vam de ronde paai bij die
den, Leeuwarden, Bolsward, Sneek, Heerenbij
Nagekomen
uitslagen:
Akkrum
tot
eind
waibeboarentóapbrug te
veen
en
Franekerschoaiïng voor boeremplaate tegemover Pol- leklasse B: C.A.B. 2—De Kooi 2
De dief bleek in het gebouw te zitten.
o—l Tenslotte heeft de voorzitter voor de viersloot met inbegrip vam de Polsloot tot die
Renado-i-Black Boys 2
I—3 de maal de door den bond voor den provinZondagmorgen vervoegde zich een jonbrug (310 M.)
2eklasse C: Delfstramuizen—Langweer 7—o
kampioen uitgeloofde Zilveren Ko- gen buiten adem aan het politiebureau te
5e De Kromme Sloot en de Kleine Ziji- 2e klasse D: Houtigehage 2—Blue Boys 2—B cialen
ning kunnen uitreiken aan den heer Kra- Amersfoort, aldus meldt de Crt., om mede
roedie van die Groote Zijllroede te Makkum
Sweach
Surh.veen—De
4—3
mer.
te deelen, dat hij zijn rijwiel, dat eenige wetot de Idsengah-uiitservaairt (1800 M.)
2e klasse E: Oosterwolde 2—Langezw. I—o
geleden was gestolen, bij de kerk op
ken
Frastadegracht
Oude
te
6e
Trakvaiairt,
3e klasse B: Noordbergum—Bergum 2 I—B
't
Zand
had zien staan. Een agent in burger
neker cm Sexbdierumervaart vam dle'PaardieZw.w.einde 3—Surh.veen 2 2—2
ging
met
DAMMEN.
den knaap mee en constateerde
(8385
M.)
Roptavaairt
brug te Franietar tot de
3e klasse G: Haulerwijk—H.D.T.
6—3
dat de fiets niet op slot stond. Dat is
direct,
7e De Sexbierumervaairt van die RoptaAdspiranten:
DAMCLUB „LEMME E.O.”
op zichzelf al strafbaar. Toen de eigenaar
vaiairt tot de Harllingentrekvaairt bij Girettin- le klasse F: Sneek
d. w. z. de nieuwe
uit de kerk kwam, kon
2—W.Z.S.
I—6
LEMMER. Ledenvergadering onder leiding hij
gabuurt (3815 M.)
niet per fiets naar huis gaan, doch hij
klasse
le
H:
Houtigehage—Surh.veen
7—2 van den heer E. Duim. Besloten werd weer
8e Het vaarwater van de Botewardermoest mee naar het bureau. Het bleek te
Worfcumer trekvaairt tot itn die Fitnessen
met de clubavonden te beginnen in ,Us zijn
de 25-jarige T. aldaar, die bekende de
h
drie
" *"
Honk" en de competitie over twee
(6100 M.)
fiets
te hebben. Hij werd opgeGed. Staten stelen voor: dlat milt den post NIEUW TECHNISCH APPARAAT IN DEN weken te doen aanvangen. Het ledental be- slotenontvreemd
en
jongen,
de
die zoo flink gespeurd
draagt ruim 20.
vam f 75000, voorkomende omder hoofdstuk II
NEDERLANDSCHEN VOETBALBOND.
heeft, zal nu zijn fiets wel spoedig terug
prov.
begrooafd. IV, dier uitgaven vam de
krijgen.
Met de huidige verkeersmoeilijkheden
ting 1941, zal) worden betaiaüü die baggerimg
„JOURE”.
DAMCLUB
was
het
voor de T.C., geholpen door divam bovenstaande kanaalvafckem en het bergen der slatspecie; bet beschikbaar blijvend stricts- en streekcommissies, niet mogelijk JOURE. Jaarvergadering in hotel Van
lijk.
bedirag aam te wenden tot het doen uiltdte- een goed overzicht te krijgen van het spe- Terwisga. Batig saldo ruim f6O. Er zulpen vam vaarten cm kanalen, welke mochten lersmateriaal in den bond.
Besloten is len twee competities gespeeld worden. Tot Of een drama met gelukkige ontknooping.
daarom het technisch apparaat van den medio Januari een noodcompetitie in 2
Mijikem daaraan behoefte te bebbem.
Des morgens vroeg vonden arbeiders op
N.V.8., thans omvattende alle voetballers klassen van elk ongeveer 16 spelers. Daar- htt talud van de Maliesingel te Utrecht bij
Werken van zeewerende waterschappen.
m ons land. op 'n nieuwen leest te schoeien. na zullen weer tientallen kunnen worden de gymnastiekzaal van de Ambachtsschool
Gedi. Starten bremgen aam die Staten over
Medewerking is verzocht en verkregen van samengesteld, die dan nog een halve com- een fiets, of liever een heerenrijwiel, dat
die, ingevolge artïlkel 6 vam het reglement bepaalde personen in de verschillende petitie zullen speler». Als bestuursleden vlak bij het water kennelijk op zijn kant geop heit verleenen vam bijdragen aan de zee- voetbalcentra. Voor Groningen en Drente werden gekozen de heeren C. van der Velde, vallen was.
weremdie waterschappen, dbor de hestoren is benoemd de heer Th. de Haas te Gromin- E. Camminga, A. Feenstra, H. van der Wal
Het voorwiel lag naar het water en metvam na te noemen waterschappen ingezon- gen; voor Friesland de heer P. Visser te en P. R- va« der Zee.
een werd het denkbeeld geopperd „er is
den staten van die in 1941 uit te voeren Leeuwarden.
iemand in het water gereden."
werken, met opgaaf vam die daairaan verbonDe taak van deze vertegenwoordigers beDe politie werd gewaarschuwd.
den koeten:
staat in het zenden van rapporten over het
Men dregde van een uur of zes af en
SPORT IN 'T KORT.
a. de Emgwierumierpoldter;
spelpeil in verschillende wedstrijdendwaalde
steeds verder van de plaats des onen het
b. die Contributie Zeedijken vam Ooet- naar voren brengen van spelers
heus.
Maar
men vond niets.
athletiekwedstrijd
Duitscnland
heeft
een
voor verdongeradeel;
Om een uur of half negen was men al
tegenwoordigende elftallen en jeugdelftallen, tegen Hongarije met ruim verschil gewondreggende bij de Lucasbrug aangeland en
c. de Anjumer- en Lioessemserpolidier;
het organiseeren van clubleiderscursussen nen (117—80 pnt).
d. die Contributie Zeedijken van West- e h l houden van contact
de publieke belangstelling werd steeds
met de onderJ\ f.
De
Studenten-Roeivereeniging
Utrecbtsche
dOngeradteiel;
grooter.
afdeelmgen
spelteehnisehe
over
vraagstuk„Triton" heeft Zondag haar 60-jarig bestaan Er kwam iemand aanwandelen, een beetje
B
e. die Oost-Hodwerdleirpoldeir;
ken.
bleekjes en rillerig, met zn kraag op en de
herdacht.
West-HollwerderpoHer;
f. die
diep in de zakken.
g. het Nieuw Mdt;
Waarschijnlijk komt er ook eenheid in handen
Hij keek even argwanend naar het dregh. Der Vijldleelen Zeedlijken Bineemdijks;
KORFBAL.
de bokssport. In beginsel hebben de Ned. gen en liep toen speurend langs het talud.
j. Wesitergo's IJsseimeeirddjfcein.
Boks
bond en de Ned. Boksunie reeds tot Af en toe bleef hij staan, keek eens om en
Hoer volgt eem beknopt overzicht dier voorNEDERLANDSCHE KORFBALBOND.
fusie besloten.
scheen afstanden te meten.
genomen werken.
Uitslagen.
Hij loopt weer door en gaat dan ineens
Het diijkebestuur van de EngwieiromerpolDe Ajax-speler Van der Linde heeft overrechtstreeks
op de fiets af die nog steeds
De
dienstjaar
op
der heelt
die staat voor het
schrijving aangevraagd naar Be Quick.
le klasse.
in het gras langs de singel ligt.
aardig
1941-42 een totaal bedirag vam f 670 geraamd
withemden
manier
krijgen
op
deze
S.V.K.—Blauw Wit
3-5
Hij neemt de fiets op, bekijkt haar van
voor het ge-woon onderhoud vam de wenken.
versterking.
D.V.D.—Koog Zaandijk
B—4
alle zijden en probeert het vehikel.
Met diit bedirag kan h.i. gemoegen wordiem
Westerkwartier— Oosterkwartier B—3
Joe Louis, wereldkampioen boksen, heeft Een agent nadert....
genomen.
D.E.D.—Sportief
7
geld
genoeg verdiend met zn vuisten en
4
„Meneer, wat moet u met die fiets?"
Het dijksbestiuur vam die Contributie ZeeH.K.V—Deetos
i_6
wil
wel
een rustig leven gaan leiden. Door „Tja, agent, wat zal ik u zeggen. Dit is
dlijken vam OoetdOnganadleel heeft een staar
D.K.C.—Het Zuiden
4—3
contracten ie hij echter nog aan managers mijn fiets. Ik ben gisteravond in het donker
iingezonden, im totaal geraamd op f 17.056.
Ons Eibern-est— Achilles
5_3
gebonden.
in het water gereden
Voor de slijkwerken en die veMere aiaTde"
H.S.V.-Fluks
„? ? ?"
2-1
cm
Deventer,
werken im de Paeseinseroiterllandlen
Dulci)
U.D.
te
de
(Utile
oudE.K.C.A.—Onder Ons
3—o
„Ja, en toen ben ik er maar weer uitgeWartnawiel is f 5230 uitgetrokken; voor
ste voetbal- en cricketvereeniging in ons kropen."
Rigtersbleek—H.K.C.
7_o
dSJkeimvuliMmgen, ophoogingem enz. f 1656,
land, zal op 12 Oct. haar 65-jarig bestaan „Oh!"
Zwart Wit—'t Overschotje
I—l
waarvan f 956 bestemd is voor het verlanherdenken.
Groen
Zwart—Oranje Zwart
„En toen was ik nat en daarom ben ik
4—4
gen een besitraten vam de oprit tegem het
Sportlust—Ona
1 2
In een te Hilversum gehouden buUenge maar niet op de fiets naar huis gegaan."
binnentalud van de zeedijk te Paeeems. Voor
»»
Volt—Rood Wit
woon congres heeft de Nederlandsche Arbei7_n
die staketten, veescbuitingen, trappen met
»" "" "
Sportbond
ga
ders
besloten haar werk voort
ik maar, agent."
„Dan
leuningen an die beplantingen wordt f 3015
**"
Deze
nog niet van zijn verbazing bewas
te
zetten.
noodtig geacht. In deze som ie f 2560 begreFRIESCHE KORFBALBOND.
komen, doch het dreggen heeft niet lang
pen voor het inrichten van een nieuwe mellkmeer geduurd.
V.Z.K. en W.K.-adsp. kampioen.
Een aanzienlijk tekort.
piaats te Dijkshoek, ten oosten van Paese-ns.
Utr. Crt.
De slaat vam de Contributie Zeedijken vam
De jongen was gezakt voor zijnexamen
De competities
den Frieschen KorfWesitdiangeradeel wijst een totaal bedrag van balbond zijn thansvanbeëindigd.
en
zijn
dus was
papa naar schooi gekomen,
Te SiegersEen duidelijk voorbeeld.
f 20.446.60 aan. Voor aarde- en kramwerk woude werd de finale om het 2e
alsof zijm aanwezigheid de zaak ongedaan
klasse
is f 7319 geraamd. Hiervan is f 6200 bestemd kampioenschap
„Wat verstaan ze toch eigenlijk onder de
van Friesland gespeeld tus- kon maken.
voor het verzwaren van de kade om de zo- schen V.Z.K. (Haule) en
„Ie mijn jongen dan werkelijk zoo dom?" uitdrukking: een raadselachtig lachje?"
(Oudega).
Quick
merpolidier op het West-eind tot een hoogte De Haulsters bleven met 2—l
„Weet je dat niet? Dan is hr-t jammer, dat
in de meer- vroeg hij aan den leeraar.
van 3 M.' + N.A.P. Voor het maken van een derheid en behaalden
„Jawel,
mijnheer,"
je
antwoordde
de
leeraar.
het gericht van mijn vrouw vanmorgen
dus den titel.
nieuwe duiker im deze polder ie f 1500 noo..onuitsprekelijk dom. Met wat die jongen niet hebt gezien, toen ik haar zei, dat ik vandig. Voor het onderhoud vam de
Te Oudega (Sm.) werd een tournooi om niet weet, zou dein er gemakkelijk drie jon- daag zooveel te doen had, dat het misschien
,mem is f 2995 geraamd en yoor bet slatten bet aclspirafltenkampiaenechap gehouden gens kunnen zakken!"
wel laait zou worden vanavond."

voor
PROGRAMMA

..lEPHOF"

Maaike Hoekstra te Nijemirdum; Sjoerd zv
Gerrit Riemersma en Sipkje de Boer te
Wijckel;
Bindert zv Pieter Hoekstra en
Lolkje van der Werf te Bakhuizen; Rinske
Geeske dv Sjirk Bangma en Sjoerdje Strak
te Sondel.
Ondertrouwd: Johannes Poepjes 25 jr te
's-Gravenhage en Jantje Jongsma 24 jr te
Ruigahuizen.

KOLLUMERLAND C.A.
van 2 6 Sept.—2 Oct.
Geboren: Tjitske dv 9. de Meer en A. v.
d. Kooi te Kollum; Sjoukje dv H. Visser
en T. Beerda te Zwagerveen; Jantje dv F.
Postma en T. Alma te Zwagerveen;
Arie
Johan zv D. Hokwerda en J. Kroon te Kollumerzwaag; Auke zv W. Veenstra en S.
Ophuis te Kollum; Oebele zv J. de Boer en
A. Sixma te Kollum; Lukas Klaas zv H.
Agema en H. Stuvelitig- te Munnekezijl
Ondertrouwd: A. Wiersma 22 jr te Oudwoude en G. Bloe-msma 2 0 jr te Kollum; K.
.1. Douma 28 jr te Augsbuurt en A. C. M.
Boonstra 21 jr te Kollum.

LEEUW ARDERADEEL.
van 2 8 Sept—4 Oct.

Geboren: -te Finkum, Sijtske dv D. Visb-eek en K. Sipma; te Stiens, Klaasje dv J.
Jelleema en H. Kingrna; te Stiens, Dirkje
dv W. Scholte en K. Kamstra; te Huizum,
Akke dv R. van der Leij en T. van Gelder;
te Hempens, Jelke zv E. Tigchelaar en H.
Dijkstra; te Huizum, lebeling zv S. Kaust.ra
en G. Visser.
Ondertrouwd: A. de Vries 25 jr te Leeuwarden en D. Oppenhuizen 22 jr te Huizum; P. van der Veer 27 jr en P. Zoodsma
25 jr beiden te Huizum; J. H. Ponjée 22 jr
te Leeuwarden en

F. Gerritsma 24 jr te
jr Ja Wirdum en

Huiaum: A. Kammiinga 26

.

■

_

de kerk.
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voorkomen.

Bijna dynamiet in het vuur.

Een smid te 's-Gravenzande kocht van
een jiaar lieden, die een sloot hadden uitgebaggerd," 'n paar buizen. Daar de afsluiting er stevig op zat, wilde hij ze in het
vuur leggen. Juist op dat moment kwam er
een klant binnen, waardoor dit werkje nog
NIEUWE AANVAL OP AMSTERDAM.
even werd uitgesteld. Toevallig kwam er
ook een soldaat binnen, die de buizen eens
Verscheidene slachtoffers.
goed bekeek en ze toen herkende en wist,
dat ze met dynamiet gevuld waren.
Maandagavond en im den loop van de nacht den gelukkig voor verwoesting gespaard.
Dank zij het toeval en de groote oplettend- hebben Engelsche vliegers wederom
de Bovendien -werden verschillende bommen
heid van den soldaat werd hier dus een hoofdstad als doelwit van hun „heldenda- in het water van het Buiten-IJ geworpen,
ramp voorkomen.
den" gekozen, aldus meldt het A.N.P. Reeds uiteraard zonder schade aan te richten, terom 9 uur naderden de eerste toestellen en wijl op de weg tusschen Schellingwoude en
kwam het luchtafweergeschut in actie. Kor- Durgerdam verscheiden bommen in een
te tijd later stegen ook Duitsche vliegtuigen weiland vielen. Een bom werd geworpen
op, die verschillende malen in heftige strijd nabij het perceel Buikslotermeerdijk 134.
Oude gebruiken weer in eere hersteld.
met de aanvallers gewikkeld waren. In de De hevige luchtdruk verwoestte het" huisje
De Meppeler Courant verneemt uit Rui- stad hoorde men duidelijk het mitrailleur- grootendeels, doch de vier bewoners kwanen, dat het daar, in verband met de brand- vuur. Op zeer krachtige wijze werden de men er zonder noemenswaardige verwonstoffennood, noodzakelijk is dat de leerlin- Engelsche vliegtuigen beschoten en de bur- dingen of. Ook aangrenzende perceelen kregen van de Landbouwcursus voor elke les gerbevolking, opgeschrikt door de zware gen belangrijke schade.
een turf meenemen, om het lokaal te ver- knallen, samengedrongen in de huiskamers,
Brandbommen.
warmen. Dat herinnert aan toestanden van vroeg zich met verbijstering af, of dit het
voor tachtig jaar, toen, zooals ouden van da- voorspel zou zijn van een aanval, gelijk aan
explosieve
Behalve
bommen gooiden de
gen wel eens vertellen, de schoolkinderen die van de vorige week.
Britsche vliegtuigen groote hoeveelheden
een turf mee naar school moesten nemen Zij, die zoo dachten, zoo vervolgt het brandbommen uit. De omgeving van de
A.N.P., bleken helaas de misdadige opzet P. C. Hooftetraat en de Alexander Boersgedurende de winterdagen.
der Engelsche luchthelden goed geraden straat had hiervan het ergste te lijden. In
te hebben. Ondanks het feit, dat de vliegers het perceel P. C. Hooftetraat 158 brak een
der „Koninklijke" luchtmacht Ontelbare middelbrand uit, welke echter door de gevroeger hoeveelheden
lichtfakkels uitwierpen, waar- meentelijke brandweer, daarin bijgestaan
door de stad bijwijlen als bij daglicht onder door de brandweer van de luchtbescherdagen.
hen lag en dus militaire en niet-militaire mingsdienst, spoedig werd bebeerscht. Dt
Voor de bezoekers van de Stadsdoelen duidelijk te onderscheiden waren, derde etage en een vertrek op de tweede
zij niet na hun bommen op de wo- verdieping brandden echter geheel uit. De
lieten
schouwburg te Amsterdam.
ningen van weerlooze burgers te werpen bewoners, die zich te bed bevonden, hadden
Zaterdagavond, na afloop van de voor- Niet minder dan acht personen vonden wonder boven wonder geen letsel bekomen.
etelling van „Peer Gynt" in de Stadsschouw- hierdoor een verschrikkelijke dood in de Ook de perceelen P. C. Hooftstraat 161,
burg te Amsterdam, was het een wonderlijke instortende huizen, terwijl talrijke min of Alexander Boersetraat 43 en 39 werden
geschiedenis op het donkere Leideche plein. meer ernstig gewonden naar de ziekenhui rechtstreeks door brandbommen getroffen.
In plaats van talrijke taxi's met felle kop- zen moesten worden vervoerd. Dat het Het perceel in de P. C. Hooftetraat was
lampen cm veel olaxonigesohetter, stemden er aantal slachtoffers in 'verhouding tot de door een bom getroffen, welke dwars door
een omnibus met vier paarden bespannen, groote schade en het aantal neergeworpen het huis heenge6lagen en via de serre in de
alle mogelijke soorten rijtuigen, aapjes, vige- projectielen nog betrekkelijk gering is. tuin terechtgekomen is. Daar kwam zij tot
lante's, koetsjes enz. Het eenige, wat er op vindt zijn oorzaak in het feit, dat spoedig ontbranding zonder schade aan te richten.
wees, dat wij 1940 schrijven schrijven was luchtalarm was gegeven. Het duurde tot In het perceel Alexander Boersstraat 43
een twintigtal fiete-taxi's. Alle voertuigen bijna vier uur in de ochtend, alvorens de had een bewoonster van de derde verdieraakten meer dan vol en ratelend, steunend aanvallers zich definitief terugtrokken, na- ping de bom in de luchtkoker hooren valen krakend vertrokken de oude wagentjes, dat zij in de laatste uren tevergeefs ge- len. Zij wist zich nog juist bijtijds in veiligdie nimmer gedacht hadden nog eens weer tracht hadden door het vuur van het af- heid te stellen. Enkele oogenblikken later
weergeschut heen te breken.
zoo druk aan de arbeid te moeten.
brandde haar slaapkamer heftig. Voorts
trof een brandbom een houten bijgebouw
Explosieve bommen.
van het Paedologisch Instituut der Vrije
Universiteit
in de Voesiusstraat. Met beHet ergst was wel dé toestand in de omgeving van de Vechtstraat. Het perceel hulp van een snelbluschapparaat en zand
Vechtstraat 135 was door een voltreffer werd de bom spoedig onschadelijk gemaakt.
aan de achterzijde geraakt, waardoor het Een drietal brandbommen 'viel bovendien
Voor de donkere winter-avonden. pand vrijwel geheel vernield werd, en ook nog in het Vondelpark, waarbij een gasbuis is vernield. Op het Muiderpoortstation
In de Rotterdaimedhe getroffen gezinnen is de perceelen 131 en 133 dusdanige schade werd eveneens een aanval ondernomen. De
hadden
opgeloopen,
zij
grootendeels
dat
fm het bijzonder nog speelgoed voor de kin- waren ingestort.
Vier dooden vallen in het brandbommen misten echter hun 'doel n
deren noodig, nu de donkere winteravonden
eerste pand te betreuren, terwijl het rond- konden door het spoorwegpersoneel onschakomen.
delijk worden gemaakt. Een brandbom, welDe Vrouwelijke Vrijwillige Hulp te Rotter- vliegende puin, de bomscherven en het glas ke in de Wagenaarstraat viel, werd door
dam heeft een grootscheepeebe speelgoed- talrijke gewonden veroorzaakten. Twee der
wijkbrandweer gebluscht.
actie op touw gezet en hoopt dat ouders en lijken, die van een onbekende vrouw en een deOp een tweetal plaatsen in de stad zijn
kinderen in het gebeele land hun medewer- onbekenden jongen, waren in de loop van voorts personen door granaatscherven geking zullen verleenen. Alles is welkom, ook de nacht geborgen en naar het Wilhelmina- troffen. Zij zijn naar het Wilhelminagastk-ianideirboeken, legplaten, gezelschapsspelen gasthuis overgebracht. De beide andere huis overgebracht.
slachtoffers bevonden zich toen nog in de
ene.
Vele inwoners van de hoofdstad, door
huizen
en zijn bij daglicht geborgen. Enkele
speelgoed
gezonden
Het
naar
kan worden
schrik
en ontsteltenis getroffen, vragen zich
de V.V.H. p.a. Het Museum voor Ouders en der gewonden verkeeren in levensgevaar verbijsterd
af, waartoe dit alles diende.
De achter het getroffen pand liggende
Opvoeders, 'B-Gravendijkwal 26, Rotterdam.
Engelsche
vliegers thans wederde
Waarom
huizen in de Eemsstraat ondervonden
bevolking
van de hoofdweerlooze
eveneens groote materieele schade. De om de
hun
uitgekozen
als
stad
hadden
slachtoffer.
kracht van de explosie was zoo hevig, dat
Begrafenis
puin
in
de
Vechtstraal
perceelen
het
van de
over een breedte van 25 meter werd wegElders in ons land nog drie dooden.
geslagen. In de tuinen van de perceelen in
slacht*
men,
zijn
tegen
dertien
de
Eemsstraat
trof
de
huizen
Tc ITaarlem
Behalve de slachtoffers van het bombaraan, stukken aan van een veranda, ja zelfs dement op Amsterdam, ?ijr tengevolge van
olfere begraven.
eèn trapleer en een deur. Een vijftal wo- luchtaanvallen elders in het land nog drie
Te Haarlem zijn de slachtoffers van het ningen in deze straat waren hierdoor aan dooden en eenige zwaargewonden te bejongste- bombardement ten grave gebracht de achterzijde volkomen onbewoonbaar ge- treuren, zoodat de bailans van dien nacht in
ten getale van dertien. Uiteraard bestond worden.
totaal elf dooden aanwijst.
van de zijde van het publiek groote beZeer ernstig waren ook de gevolgen van
Bij
aanval op Diuteloord is een arlangstelling. Bij alle begrafenissn had de de bominslag in het perceel Lekstraat 54. beidereen
gedood; in Fijnaart werd een perrijkscommissaris door het zenden van bloe- Twee menschen werden daar op slag ge- soon doodelijk getroffen en een ander
dood, terwijl twee andere ernstige verwon- zwaar gewond. Te Aalsmeer werd een huis
men blijk gegeven van zijn medeleven.
Van den kant van Haarlems gemeentebe- dingen opliepen. Het huis stortte ineen vernield waarbij een persoon werd gedood
stuur waren vertegenwoordigers aanwezig. evenals het belendende perceel, in haar val en vijf andere min of mee- zwaar werden
de electrische bovenleiding van de tram gewond.
Brandbommen nabij Abcoude
meesleurend. Ook hier was de schade aan brachten aan zeven personen lichte verde omliggende huizen zeer aanzienlijk.
woningen toe. Ook Stellendam maakte een
Het Noordelijk deel van de stad heeft angstige nacht mee; bij een poging om de
Drie huizen en een schuur vernield eveneens in de avonduren een waar bomplaats te bombardeeren, vielen bommen,
bardement te verduren gehad. Herhaaldelijk waaronder ook kettingbommen op bouwDinsdag
Maandag
op
In den nacht van
wierpen de Engelsche piloten hun exploontstond brand in de kruidenierswinkel van sieve lasten uit, en zij troffen daarbij het land. Tijdens het bombardement werd met
den heer A. Manders te Schijndel. Aange- perceel Urkstraat 13, hetgeen verschrikke- mitrailleurs naar beneden gevuurd, waardoor verschillende huizen zijn beschadigd
wakkerd door den hevigen wimd, 6loegen lijke gevolgen had. De bom sloeg
door
het
Nabij
Broek in Waterland is een boerderij
de vlammen reeds voor de brandweer' aan- dak in de huiskamer,
waar zich de twee geheel afgebrand.
wezig was, naar de behuizing van den land- reeds bejaarde
de heer en mebouwer J. Aarts over. In allerijl had men vrouw Kaman, bewoners,
bevonden.
Beiden werden
hier bet vee in veiligheid gebracht: drie op slag gedood. Een drietal kennissen, dat
kalveren, een aantal varkens en kippen bij hen op bezoek was, ontsnapte
Thans 27 slachtoffers te Haarlem.
het gekonden echter niet tijdig meer worden ge- vaar wonder boven wonder. Wel
werden zij
Het bombardement van Haarlem in de
red. De vonkenregen tastte ook spoedig allen dusdanig gewond, dat
zij
naar
het
nacht
van 2 op 3 October heeft thans nog
het huig van den heer A. v. d. Boogaart Wilhelmina-gasthuis moesten worden over- een slachtoffer
aan. Ook dit perceel werd een prooi dor gebracht. De aangrenzende perceelen, waar- dat zijn moedergeëischt. Op dezelfde dag.
vlammen. Tenslotte raakte aan de over- in eveneens ouden van dagen wonen, wer- werden, is in hetenSt.twee broers begraven
Elisabethgasthuis de
zijde van den weg nog de landbouwschuur
van J. Santegoed in brand. De brandweer
wist hier echter de boerderij te behouden,
ofschoon deze re-al waterschade kreeg.
De perceelen van Manders, Aarts en
v. d. Boogaart zijn geheel door het vuur
verwoest. De winkelinventaris en de winkelgoederen van Manders, de landbouwPaddestoelen voor de keuken en paddestoelen voor de salon
voorraden van Aarts en de inboedel van
v. d. Boogaart en de beide eerstgenoemd-en zijn eveneens verloren gegaan. Ook de
oogst van Santegoed, welke in de verbrande schuur was verborgen, ie door het
vuur verwoest. De oorzaak moet vermoedelijk worden geweten aan een lek in den
schoorsteen bij Mandens. De schade wordt
slechts voor een klein gedeelte door verzekering gedekt.

Engelsche bommen op tal van plaatsen.

Met een turf naar school.

Vervoermiddelen uit

Schenkt speelgoed aan de
Rotterdamsche kinderen!

,

slachtoffers
bombardement.

Felle brand te Schijndel.

***

Herfstweelde in de Gaasterlandsche bosschen.

Een Ned. Kruideniers-Centrale.
Nadat op 15 Augustus de Ned, Kruideniersbond („Febowiko"), de Ned. R.K. Kruideniersibond en de Christ. Bond in principe
besloten hadden om gezamenlijk een bedrijfsorganisatie voor de Nederlandsche georganiseerde kruideniers te stichten, is de Nederlandsche Kruideniers-Centrale gesticht en
zijn de statuten voor dit nieuwe orgaan aangenomen.
De Ned. Kruideniers-Centrale stelt zich ten
doel als zelfstandig centraal orgaan de sociale cm economische belangen te behartigen
"van de zelfstandige kruideniers in Nederland
en in bet bijzonder vam de leden der genoemde organisaties.
Als centraal bedrijfsorgaan zal de stichting
met de autoriteiten,
w ,ÜV a
behartigen, bet Nationaal
m
voor Jongeren
d nemeil «veren voor ver<
regWtaatre
ptoMe
vam de bedrijven, een pensioenfonds voor d-eetaemers in het leven roepen, regelend optreden o.m. inzake prijzen,
winstmarges, ooncurrentie-verhoudincren
ewz
en met andere organisaties krachtig"samenbevordering
van
een meer doelwerken ter
matige levensmiddelenvooraieniing in Neder-

sir \
S,*?„

VZ^

'

land'

A
De leden vam deze bonden worden ingeschreven als deelnemers aan de Ned. Kruideniers-Centrale. De vakbonden zelf behouden
hun zelfstandigheid, maar hebben het beslissingsrecht op sociaal en economisch gebied
overgedragen aan de Ne-d. Kruideniers-Centrale.
De Ned. Kruideniers-Centrale, ie reeds im
verbinding getreden met het Centraal Bureau voor Kruidenierswaren in Den Haag,
speciaal om gezamenlijke distributiebelangen
en dietributiekwesties in goede banen te lei»
den.
Als voorzitter is gekozen de beer Joh. u.
H. Comelisaem in Amsterdam; als vioe-voorzitter fungeert de beer P. v. d. Linden uit
Rotterdam; als w.n. secretaris en tevens lid
van het Dag. Bestuur fungeert de heer H.
Poet, Amsterdam,
T,

,
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BLOEMEN VAN HET HERFSTBOSCH
Toen de Auguetusmaand voorbij was en
niets dan grijze luchten, regen en kou had
gegeven, waren er optimisten, die niet
klaagden. Zij zeiden: September zal beter
zijn, September wordt goed! En zij glimlachten bij de herinnering aan de overvloedige zonneschijn, die de herfstmaand van
het vorige jaar gaf, zonneschijn welke onze
toen pas gemobiliseerde soldaten vermocht
te troosten over het afscheid van thuis.
Maar September was nóg kouder, nóg grijzer, nóg nattiger. Doch de optimisten gaven
het nog niet op. Ze zeiden: Maar October
kan nog wel mooi zijn!
Nu is hun goede
moed beloond! Al een paar dagen genieten
Wij van helder, pittig herfstweer. De een
haalde zijn schuit voor de dag om nog eens
over de blauwe waters rondom Grouw te
zwerven, de ander klom op zijn twee-wielig
karretje en toog langs de rechte wegen van
ons polderland. In de vlakke weilanden,
vlakker naarmate 't gras korter wordt, grazen
nog de koeien, en de kieviten scharrelen
bedrijvig, temperamentvol als altijd, heen
en weer tusschen de nabloeiers van boterbloem en klaver.
J)e courant" toog het herfetbosch in. Die

—

haalde voor één dag haar hart op in de Gaasterlandeche bosechen, waar op het oogenblik, in bonte verscheidenheid, de paddestoelen groeien,
In de bodem van het bosch, vlak onder
het mos en onder de rulle, bruine laag van
afgevallen bladeren, liggen, kris-kras door
elkaar, een menigte van witte draden. Aan
die draden komen op een goede dag kleine
knopjes. Die groeien vlug naar het licht
toe.
Daar komt eerst een klein bolletje uit het mos op, dat bolletje wordt grooter en grooter, het krijgt een steel en ale
de steel lang genoeg ie ontplooit zich het
bovenste deel, de hoed, en de paddestoel is
voltooid!
Het is een vuurroode vliegenzwam, eprookjeszwam zeggen de kinderen, of een glinsterend groene knol-amaniet, een ridderzwam met een teere paarse hoed, een rosé,
roode of donker purperen russuia, of een
kleine, ronde stuifzwam, groenig-grijs met
Kleuren en
een massa „roet" van binnen.
vormen zonder tal! Sommige paddestoelen
gelijken miniatuur knotsen, andere zijn juist

—

—

***

15-jarige G. Makkelie overleden, die bij de
bominslag in de Camphuysstraat ernstig
werd gewond. Zijn vader en zijn 17-jarige
broer worden nog in het ziekenhuis verpleegd. Het totaal aantal slachtoffers is
thans tot 27 gestegen.

Berichten uit Stad en Dorp.

Geillustreerd Zondagsblad

De St. Nicolaas Noodbeurs
te Heerenveen

premie-uitgave van het „NIEUWS-

Tal van vertegenwoordigers van handel en
industrie gaven door hun aanwezigheid blijk
van hun belangstelling. Duidelijk bleek, dat
deze beurzen in de tegenwoordige omstandigheden in een behoefte voorzien.
De verbindingen tusschen den producent
en den consument, tusschen importeurs en
afnemers zijn op 't oogenblik lang niet
ideaal. Het contact, dat in den handel onontbeerlijk is, kan niet voldoende onderhouden worden, ontbreekt zelfs in enkele gevallen geheel.
Den reizigers wordt het voortzetten van
hun tochten zeer moeilijk gemaakt. Treinen
vielen uit, auto's moesten in de garages blijven staan, zoodat velen hun toevlucht namen
tot het rijwiel, 't Spreekt, dat zoowel de vertegenwoordiger als de afnemer onder deze
omstandigheden naar een middel omzagen
om het contact te verbeteren.
De handelsreizigers-organisaties kwamen
bijeen om te zien, wat er gedaan kon worden. Er werd een comité gevormd, dat overigens geheel los staat van de juist genoemde organisaties, dat de verzorging van de
noodbeurzen op zich nam.
Een Centrale Stichting van Noodbeurzen
vestigde zich te Arnhem onder voorzitterschap van den heer H. P. J. Bloemers, bur-
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HEERENVEEN. De tweede noodbeurs in
voor de jeugd, enz.
Ook de buurt van de Kostveriorenkade Friesland,
de „bijnoodbeurs" te Heerenveen,
bij het Frederik Hendrikplantsoen is door is gistermiddag
Abonnesnentsprijs bedraagt slechts 50 cent
geopend.
Op

Engelsche vliegtuigen gebombardeerd.
het terrein van de gemenlereiniging sloeg
een projectiel van zwaar kaliber in, welke
een gat van tweemeter doorsnede en anderhalven meter diep veroorzaakte. Een stuk
muur van een rijwielstalling werd weggevaga-d, waarbij een aantal rijwielen werd
beschadigd, terwijl in een kantoortje verwoesting werd aangericht.
In de Gillis van Ledenberchstraat trof
een zware bom het pand van de firma Van
Glder. Het projectiel doorboorde het dak,
om vervolgens op een betonnen vloer te
stuiten en te explodeeren. Hoewel ook hier
de verwoesting aanzienlijk is, is de schade
naar verhouding niet groot, omdat de explosie in de aanwezige papiervoorraden
werd gesmoord.
Een benauwd avontuur beleefde een
schipper, die met zijn boot in de Kostveriorenkade bij den molen „De Otter" gemeerd lag. De Engelschen wierpen een
brandbom neer. welke door het dak van
zijn woongelegenheid sloeg en op den vloer
bleef liggen. De schipper trad echter kordaat op. Hij slaagde erin het projectiel op
te nemen en vervolgens over boord te zetten, waardoor hij zijn 6chuit van een wissen ondergang redde.
In het Frederik Hendrikplantsoen troffen
leden van den luchtbeschermingsdienst een
niet ontploften brandbom aan. welke in 'n
emmer met water onschadelijk werd gemaakt.
Bommen bij Monnikendam.
Een kapitale boerderij in Broek in Waterland ging in den vorigen nacht tijdens
een bomaanval in vlammen op. Een Engelsch
vliegtuig cirkelde boven de streek en wierp
verscheidene lichtfakkels uit. Een van deze
heeft vermoedelijk de boerderij, bewoond
door de familie Breed ijk, getroffen.
Onmiddellijk na het uitbreken van den
brand 6poedde de brandweer zich naar het
terrein en nam met kracht den strijd tegen
het vuur ter hand. De brand had zich bij
de komst van de brandweer nog niet in zoo
ernstige mate ontwikkeld en mogelijk had
men de boerderij gedeeltelijk kunnen behouden. De Engelsche vliegers bleven echter in de buurt en wierpen tijdens het blusschingswerk herhaaldelijk bommen in de
directe nabijheid van de boerderij, tot een
aantal van vijftien stuks. De energieke
blusschers moesten hierdoor hun werk onderbreken. Vele malen moesten zij dekking
zoeken in een greppel. Tot hen behoorde
burgemeester P. J. Pereboom van Broek in
Waterland.
Op deze wijze viel aan blusschen niet te
denken en ofschoon de brandweer alles deed
om nog iets te behouden, ging het geheele
pad in vlammen op.
In dezelfde, omgevin gwerden nog tien
bommen geworpen waarvan er twee op den
weg neerkwamen.

De Duitschers in Ned. Indië.
Wederom ruim 100 landgenooten
gevangen genomen als represaille
maatregel.

Ate represaille tegen die bebairadieUïing vam
Ned. Indlië zijn die Duitsche
autoriteiten hlier te Land© Maandag begonnen met de gevamgenne-mii-ng viam een aantal
personen, dlie op grond vam bun positie of
vam bum relaties met NtecL Indüe geacht kunnen wordlen voor Indië een begriip te vertegemwoordligem. Hun aantall beloopt ruim honderd.
Indüiem dieze tegenmaatregel geen effect
heeift, zal tot die aainihoudling vam een grooter
aamtaJ worden overgegaan. Onder de aangehoudenen bewinden zich geen vrouwen.

Duittsebers im

—

Heden Woensdagavond zal de
■Waarnemende Secretaris-Generaal, waarnemend hoofd van het Departement van On-

derwijs, Kunsten en Wetenschappen, mr. H.
J. Reinink, van 19,50 tot 20 uur over beide
zenders een radio-rede houden over de zomerpostzegels.

wieltjes, klein en ontzaglijk broos, weer
andere gelijken op de kegels uit de doos
van Flipje, en dan zijn er ook nog, die juist
de vorm en ook min of meer de kleur hebben van de koraal van de zeebodem, van
sponzen en van bankjes. Deze paddestoelen
heeten voor het gemak ook maar koraalzwammen, elvenbankjee en sponszwammeo!

* *herfstbosch"
*
het
noemt

„Bloemen van
de
Stoppelaar de paddestoelen in een van zijn

—

geschriften.
Zij zijn een aanleiding om
nog eens naar het bosch te gaan
de zomer voorbij ie en de herfstwind door de
kruinen van de boomen jaagt. De een zoekt
de zwammen om ze op te eten, want er zijn
tal van paddestoelensoorten, die, mits goed
toebereid, voedzaam en smakelijk zijn. Maar
kom er nóóit aan, wanneer ge niet precies
weet wat goed en wat slecht is! Er zijn n.l.
eetbare soorten, die wat vorm en kleur betreft zooveel gelijken op hun giftige zusters,
dat gemakkelijk vergissingen kunnen ontstaan met alle noodlottige gevolgen van
dien. De ongeoefende paddestoelen-zoeker,
die toch beslist wat eetbaars mee naar huis
wil brengen, doet misschien het beste zich
tot de hanekammen, Pfefferling zeggen de
Dultschers, te bepalen. Deze paddestoel is
n.l. heel gemakkelijk te herkennen en heeft
géén gevaarlijke dubbelganger. Bovendien
is de hanekam, naar veler smaak, de lekkerste paddestoel, die er in ons land groeit.
Men vindt de Pfefferling in allerlei boeschen,
maar vooral in loofbosschen. Op een open
plekje, beschut en lekker in de zon, 6taan
schots en scheef, vele tientallen bij
Bomf\
elkaar. Ze zijn geel van kleur en de vorm
is trechter-achtig, met een hoed, die aan de
rand stevig omgekruld ie. Wat de smaak
betreft, die ie nogal peperachtig, vandaar
de naam Pfefferling.
De oningewijde, die versche, met wat boter
en een uitje in» de koekepan gebakken hanekammen op zijn tafel ziet verschijnen, denkt
bij de eerste lepel vol, die hij in zijn
mond steekt, dat hij een pikant vleeechschoteltje kreeg opgediend!
Andere goed eetbare en ook nogal gemakkelijk te herkennen soorten zijn: de
biefstukzwam, het eekhoorntjesbrood, de
inktzwam en nevelzwatn.
Vooral zoon biefstukzwam is een pracht
vondst, evenals het eekhoorntjesbrood.
Daar heeft een mensch beet aan! De biefstukzwam groeit meest op oude eiken. De
groote hoed is van boven roodbruin, van
onderen lichtbruin.
Het eekhoorntjesbrood
een kerel van
een zwam ie dat
is donkerbruin. Men
vindt ze 6oms bij massa's tegelijk, doch oppassen voor wormen! Breekt men ze open,
dan blijken ze vaak geheel doorvreten.
Over de voedingswaarde van de padde-

—
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kozen, ligt mijns inzinens voor de hand en
stemt ons tot voldoening.
Kooper en verkooper, die normaal in de
gemeester te Arnhem.
groote centra, in fabriek of werkplaats elZoo ontstond de Noodbeurs te Leeuwarden, kaar ontmoetten en zaken deden, kunnen
de Lenob, welke een groot succes is ge- dit in de huidige omstandigheden van beweest; er werd voor ruim 230 duizend gul- perkt en tijdroovend verkeer zeer moeilijk
den omgezet. Van de bijnoodbeurs te Hee- doen.
renveen koestert men goede verwachtingen.
Welnu, de noodbeurs is de plaats, die dit
Heerenveen is als eerste plaats voor zulk ongerief voor een zeer groot deel zal opeen bijnoodbeurs in Friesland gekozen, om- heffen.
dat het door de ligging de meeste kans van
Hier zal in de stands de gelegenheid worslagen heeft. Deze plaats heeft een uitge- den geboden kennis te nemen van de velerstrekt achterland, terwijl de verbindingen lei industrieele en fabrieksmatige producten,
over 't algemeen goed zijn. Ook het feit, dat welke naar soort en behoefte kunnen worHeerenveen een groote, flinke middenstand den verhandeld, uiteindelijk ten gerieve van
bezit, zal aan de keus niet geheel vreemd den consument.
zijn.
Ik twijfel er dan ook niet aan, dat de vele
Toch moet niet uit het oog worden ver- stands steeds in aantal en soort zullen toeloren, dat het hier een proef geldt. Van den nemen, omdat deze beurs alhier in een groouitslag kan niet veel gezegd worden, al zijn te behoefte zal kunnen en moeten voorzien.
er feiten, die op een gunstig verloop van de
Industrieelen, fabrikanten en handelaren!
beurs invloed kunnen hebben. Deze proef
Namens het gemeentbestuur roep ik allen
mag als een onderscheiding voor Heeren- een hartelijk welkom toe met den vurigen
veen gezien worden, waar het toch na Leeu- wensch, dat de voorbeeldige actie van het
warden als het centrum van het meeste be- Noodbeurscomité te Leeuwarden in alle oplang gezien wordt.
zichten zal slagen en voldoen mag aan de
e eere-voorzitter van de beurs,
verwachtingen, welke men koestert
de
*?
heer
t J. (j. S.
J.
Zet uw schouders onder dit werk-, bedenk,
Falkena, burgemeester van Heerenveen, schrijft in een inleidend woord in dat het thans hier geldt: het bevorderen van
de officieele gids 0.m.: „Naar mijn
overtui- een stuk levensbelang, in de eerste plaats
ging zal ook in
blijken, dat de direct in het belang van uzelf, maar daarneHeerenveen
beurs een succes zal worden. Ik twijfel er vens in het belang van het algemeen.
met aan, of kooper en verkooper
Het gemeentebestuur verheugt zich, dat
zullen in
grooten getale van hun daadwerkelijke
het, door het tot stand komen van deze
belangstelling doen blijken. Het gewenschte noodbeurs gereed is voor de toekomst. Het
sircpps zal
dan niet uitblijven."
zal den handeldrijvendèn middenstand te
Heerenveen en de geheele gemeente in wij***
den kring ten goede komen.
De officieele opening.
Onze God zegene dit werk.
Met deze woorden verklaar ik de noodBij afwezigheid van den eere-voorzitter
werd de beurs geopend door den loco-burge- beurs te Heerenveen voor geopend."
meester, wethouder W. A. Nijenhu'ls
De heer K. van Oostrum, voorzitter
met de volgende toespraak.
vam bet Beurscomité, heette de heeren Oos„Gaarne voldoe in aan het verzoek om ting en Bennink, afgevaardigden van de Grodeze beurs te openen, daar zij van groote ninger en Zwolsche noodbeurs, welkom.
De
beteekenis zal kunnen worden voor den han- Voorzitter roemde de zaal, die zich
bijzonder
deldrijvenden middenstand in wijden omtrek voor het beoogde doel leent. De
Wanneer het getij verloopt, moeten de ba- dicht bij elkaar en zijn zeer stands staan
overzichtelijk
kens worden verzet, is een oud Hollandsch geplaatst. Er moest met de ruimte
gewoespreekwoord, dat op vele plaatsen in ons kerd worden, 105 m2wordt door
de
land met betrekking tot het in het leven in beslag genomen, terwijl ook in destands
foyer
roepen van noodbeurzen is begrepen en nog een stand van ongeveer 8 m 2geplaatst
reeds in een daad omgezet.
werd.
Ook Friesland zou zijn roemrijk verleden
Na de opening werd een rondgang langs
hebben verzaakt en zijn tijd ten achter zijn,
de
stands gemaakt, tal van bezoekers gaven,
wanneer men hier passief was gebleven.
Dank zij het Leeuwarder beurscomité, dat reeds eenige minuten na de opening, blijk
ik ook vanaf deze plaats een eere-saluut van hun belangstelling.
Inderdaad leent de zaal zich uitstekend
breng, is de hand aan den ploeg geslagen.
Gezien het succes van de Leeuwarder voor het houden van een beurs. Er is volbeurs bestaat de vrij groote zekerheid, dat doende ruimte tusschen de stands om onook de tweede noodbeurs of bijbeurs, te Hee- gehinderd rond te gaan en de. uitgestalde
waar te bezichtigen. Van de eerste verdierenveen, zal slagen.
ping
af heeft men een aardig gezicht op de
plaats
Deze
toch is een centrum voor zeer
wijden omtrek in het Zuiden der provincie, bedrijvigheid gelijkvloers.
Er is uiteraard een groote verscheidendie het centrale verkeer, dat spoor, tram',
heid
van waren. Drukwerk en stalen matrasscheepvaart
autobdienst en
bieden, naar zich
sen, verduisterings-artikelen en dames- en
toetrekt.
Dat Heerenveen na Leeuwarden werd ge- heerenschoenen, kortom allerhande soorten
van gebruiks- en luxe voorwerpen zijn verstoelen moet men niet te gering denken,
Die ie bijna gelijk aan vleeech!
De een zoekt paddestoelen voor de keuken, de ander om een sieraad te hebben
voor zijn huis, een zeer vergankelijk sieraad weliswaar, maar het bezwaar van de

tijdelijkheid wordt vergoed door de groote
schoonheid.
Neem maar een eenvoudige,
papieren zak mee als ge het bosch ingaat
en stop er van alles in: bruine bladeren van
eik of beuk, een stuk of wat kastanjes en
beukenootjee, een paar polletjes mos, een
takje dennegroen, een struikje hei. En
daartusechen legt men dan, voorzichtig, de
mooiste paddestoelen, die er te vinden zijn,
bijvoorbeeld
de
groene knol-amaniet,
sterk giftig, maar prachtig om te zien,
de fijne, muiekleurige jonkjes van de
inktzwam, en daarbij dan zoon pracht van
een vliegenzwam, helrood met witte stippen, een paarlemoeren elfen-bankje, een
tros zwavelkopjes, gevonden aan de voet
van een oude boom, en dan nog wat aardsterren en ander klein-goed. Dat alles gerangschikt op een platte schaal, de bladeren,
de takken, de nootjes en het mos incluis,
geeft een zeldzaam mooi en kleurrijk effect. Het is een sprookjes-tuin in het klein,
waarop vooral de kinderen niet spoedig uitgekeken raken.
Dat de meeste van de paddestoelen in
de schaal giftig zijn
de mooiste soorten
zijn tevens de gevaarlijkste
hindert niet.
Enkel aanraken schaadt niemand.

—
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Maar vergeet, al paddestoelen zoekend,
vooral niet mede te letten op de andere
schoonheden van het herfstbosch! Ademt
diep de pittige geur van het hout en van de
bodem! En let goed op alles wat zich daar
voor doet! Soms is het een konijntje, dat, de
lange ooren rosé doorgloeid van het licht,
over de diepe karresporen van de boschweg
huppelt, soms een fazantenpaartje, dat plotseling uit het dichte hout te voorschijn komt.
En wat zijn in deze tijd van het jaar de
varens mooi, die over het donkere water
van de Luts staan gebogen! De bramenstruiken dragen ook nog, maar het zijn
kleine, verkleumde vruchten, die daar hangen tusschen de donkere bladeren! Zij hebben zon en warmte gemist en konden niet
uitgroeien tot sappige, geurige beseen.
Het is een druk seizoen geweest dit jaar
in Gaasterland! Maar nu ie het er al lang
weer vredig en stil. Het zilverpapier .is verdwenen en de vele stemmen ook. Strak en
blauw staat de hemel boven de eiken en de
dennen en de mensch, die hier nog ronddwaalt, is met het bosch en de dieren alleen.

tegenwoordigd.
„Er is bijna niets, wat er niet is," merkte
een der standhouders op. „De menschen
moeten hier komen."
„Dit is een betere manier dan van 's morgens vroeg tot soms in den nacht met een
zwaar beladen fiets de provincie te doorkruisen," merkte een andere vertegenwoordiger op. Aan het succes van de beurs twijfelde deze deelnemer niet
Meerdere deelnemers ondervonden moeilijkheden bij het transport van hun artikelen
naar de beurs, zoodat hun stands nog op 't
allerlaatste oogenblik ingericht moesten worden.
De beurs is heden van 9 uur v.m. tot 8
uur n.m. geopend.
Het „wachtwoord" van een beurs als deze:
Hebt U interesse, mijnheer," klinkt thans onophoudelijk in de Nieuwe Schouwburgzaal.
En het antwoord zal dikwijls in positieven
zin gegeven worden.

ZEGENVISSCHERIJ SCHIJNT LOONEND.
Veel'wolhandkrabben.
GROUW. Zoodra 1 October in het land ie,
verschijnen hier steeds onze vaste klanten,
nl. de zegenvisschere. Menige trek wordt
in de nabijheid van ons dorp uitgevoerd en
het laat zich begrijpen, dat er dikwijle groote
belangstelling bestaat bij het ophalen van
den zak, het gedeelte net waarin uiteindelijk de viseh terecht komt. Als gevolg
van het herfstachtige weer waren de vangsten bevredigend. Ook de prijzen der verschillende vischsoorten zijn hooger dan vorige jaren, zoodat zeer waarschijnlijk dit
bedrijf dezen herfst loonend zal blijken.
Naar aanleiding van een bericht in „Hepkema" over het verschijnen van de wolhandkrab, hebben we ons licht eens opgestoken bij een dichtvisscher in de buurt.
Deze verklaarde, dat ook hier deze krab
weer in flink aantal voorkomt; er waren
nachten dat er 30 a 40 van deze gure beesten in de fuiken zaten, 't Vorig jaar werden
gedurende het geheele seiroen maar een
7-tal gevangen.
Een oud werkpaard.

WITMARSUM, 5 Oct. De heer Leijendekker alhier heeft een paard, dat binnenkort
den leeftijd van 40 jaar bereikt en nog dagelijks zijn gewonen arbeid verricht. Dit
beestje zal wel het oudste werkpaard in Ne
derland zijn.

van Kleermakerspatroons.
Vergadering district Friesland.
LEEUWARDEN. De districtevergadering
van dezen bond, welke onlangs moest worden uitgesteld, is thans vastgesteld op Maandag 11 Oct. &£. in hotel „De Groene Weide*
Bond

alhier,

Beperking van 't aantal
U wilt wel adverteeien, maar....
varkenstoewijzingen.
detailzaken willen wel adver-

De houtvoorziening van
Nederland.

Vele

Zware dieren moeten

worden

opgeruimd.

Binnenkort zullen nieuwe toewijzingen
voor het houden van varkens worden vastgesteld. Deze zullen in het algemeen lager
zijn dan de thans geldende, zegt de Tel.
Evenwel zullen aan. bepaalde personen bijzondere toewijzingen worden gegeven.
In hoofdzaak zijn de eischen aan deze
personen gesteld deze, dat zij kunnen aantoonen regelmatig de beschikking te hebben over zoodanige hoeveelheden ruw voeder of voor de voedering geschikte afvallen van levensmiddelen, dat zij in staat zijn
de op die toewijzing te houden varkens zonder eenige toewijzing van krachtvoeder tot
slachtrijpheid te mesten. Onder afvallen van
levensmiddelen worden hier verstaan aardappelechillie«i, groente- en fruatafvallem,
geen afvallen afkomstig van het slagersbedrijf of van poeliers.
Voor een dergelijke bijzondere toewijzing
zulen reeds thans in het algemeen alleen
in aanmerking komen landbouwers of landarbeiders, die mi et in het bezit zijm van een
gewone varkenstoewijzing. Houders van
gewone toewijzingen zullen als regel eerst
voor een bijzondere toewijzing in aanmerking komen, nadat de gewone toewijzingen
(zooals in het voornemen ligt) meer in
overeenstemming met de krachtvoedertoewijzing zullen zijn gebracht.
Dit sluit evenwel niet uit, dat personen,
die over zoodanige hoeveelheden ruw voeder of afvallen beschikken, zoodat zij ondanks de geringe krachtvoedertoewijzingen
reeds thans aan bet bovenomschreven vereischte voldoen, eveneens voor een bijzondere toewijaiing ki aanmerking komen.
Steedg zal echter als voorwaarde worden
gesteld, dat, indien de houder tarwe,
of groene erwten verbouwt, deze gewassen
eerst volledig door hem zullen moeten zijn
afgedorecht en ter inlevering zijn aangeboden.
De beoordeeling of door den georganiseerde aan de te stellen vereiechten is voldaan, berust bij de Provinciale Landbouw-

.

crisis-Organisatie.
Hun, die meenen voor een bijzondere
toewijzing voor het houden van varkens in
aanmerking te komen, wordt verzocht zich
ten spoedigste schriftelijk tot d-e Provinciale
Landbouw-Crisis-Organisatie te wenden.

Zware varkens.
Voorts kan in de naaste toekomst een verbod worden verwacht voor het voorhanden
hebben van varkens, welke zwaarder zijn
dan 110 K.G. Een uitzondering zal daarbij
alleen worden gemaakt voor wat betreft
fokzeugen en voor huisslachting bestemde
varkens.
Ten aanaien van het voorhanden hebben
van voor huisslachting bestemde varkms,
zwaarder dan 110 K.G., is bepaald, dat
zulks alleen geoorloofd is, indien die varkens als zoodanig vóór 19 October 1940
zijn .opgegeven en uiteraard eveneens onder
voorwaarde, dat het door den georganiseerde voorhanden gehouden aantal het hem
toegewezen aantal niet overtreft.
De hierboven bedoelde opgave moet geschieden bij den plaatselijken bureauhouder.
Andere uitzonderingsbepalingen zullen
niet worden gemaakt, zoodat sen ieder
wordt aangeraden zich door levering aan de
N.V.C, van zijn varkens, voor zoover die het
genoemde gewicht van 110 K.G. overtreffen
fo naderen, te ontdoen.
Huisslachtingen.
Daarnaast kan een regeling worden verwacht, welke het verrichten van huisslachtingen wederom mogelijk maakt. Hiervoor
zal men in het bezit dienen te zijn van
een machtiging, welke door den provincialen
voedselcommiesaris kan worden uitgereikt.
Deze machtigingen, welke recht geven
op het slachten van één varken, zullen uitsluitend worden uitgereikt aan hoofden
van gezinnen en instellingen met een liefdadig of ander onbaatzuchtig doel, die georganiseerd zijn bij een Landbouw-CrisisOrganisatie, in het bezit zijn van een varkenstoewijzing en tevens aantoonen, dat zij
het betreffende varken gedurende tem minste vier maanden als eigenaar hebben ge-

mest.
Aan hen, die aantoonen in het jaar 1939
meer dan één huisslachting te hebben verricht, kunnen machtigingen worden uitgereikt tot het aantal der in dat jaar geslachte
varkens.
Geen machtiging zal echter worden uitgereikt aan het hoofd van een gezin, waarvan dat hoofd of eenig ander lid, dan wel
eenige bij dat gezin inwonend persoon het
elagersbedrijf uitoefent of handel in vleesch

drijft.
Ter verkrijging van bovenbedoelde machtiging zal een aanvrage op een daartoe
vastgesteld formulier bij den plaatselijken
bureauhouder moeten worden ingediend.
Bij deze aanvrage zal een verklaring van
den plaatselijken distributiedienst overgelegd dienen te worden, waaruit blijkt, dat
ét> vleeschkaarten van den georganiseerde.
benevens van alle bij hem inwonende personen zijn ingeleverd. De gelegenheid tot
het inleveren van de vleeschkaarten zal
worden opengesteld van 12 Oct. 1940 af.

Verrekening van bonnen.

De slachting zal uitsluitend plaats mogen
vinden in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van den provincialen voedselcommissaris en onder voorwaarde, dat door
dezen vertegenwoordiger het geslacht gewicht van het varkens wordt vastgesteld,
het vleesch gemerkt en van het gewicht
mededeeling wordt gedaan aan den pla-iiselijken distributiedienst.
De distributiedienst zal dan de bonnen
van de vleescbkaart verrekenen. Indien 't
aantal bonnen niet toereikend is, wordt het
tekort verrekend met de volgende uit te reiken vleeschkaarten. Is de machtiging aan
een gezinshoofd verstrekt, dan zal aan de
bonnen een meerdere waarde van 50 pet.
worden toegekend, tenzij deze wenscht, dat
de bonnen hun normale waarde zullen behouden, in welk geval aan hem extra kaarten tot de halve w7aarde zullen worden uit-

Moeilijkheden voor café's
en restaurants

Het oordeel van prof. ir. J.H.
Jager Gerlings.

teeren, maar weten niet op welke
wijze zij het zullen zeggen.
Juist terwille van zulke zaken geven
wij een speciale service die alle
moeilijkheden opheft.
Vraagt onze AFD. ADVERTENTIES om inlichtingen.

mer

Geen „reactie-koeien
naar de groote steden.

””

In het Nederlandsch Boschbouwtijdschrift
geeft prof. ir. J. H. Jager Gerlings een
beschouwing over den boschbouw in Nederland sinds September 1939.
Hierin wordt o.m. gezegd: „Door de aanvankelijke beperking en na Mei algeheele
stopzetting van onzen toevoer zijn wij ten
aanzien van onze houtvoorziening thans
geheel aangewezen op de voorraden, die
in ons land aanwezig zijn en op he'.geen
wij zelf aan hout kunnen voortbrengen. Hoewel zicb ten aanzien van den invoer van
hout
en ik denk hierbij vooral aan het
z.g. „without" voor de bouwnijverheid
waarschijnlijk in de naaste toekomst eenige
mogelijkheden zullen voordoen, is het welhaast zeker, dat wij, wat betreft ons mijnhout, het hout voor papier- en lucifersfabricage, triplex en zooveel andere behoeften,
voorshands geheel op onze eigen productie
zullen zijn aangewezen.
Onze boschbouw is hierdoor in een geheel andere betrekking tot onze samenleving gekomen; hij heeft plotseling de
taak te vervullen gekregen om in belangrijke mate in onze houtbehoefte te voorzien.
In hoeverre hij aan die taak zal kunnen
voldoen, zal de tijd moeten leeren, maar
het is wel zeker, dat de voorziening in
de behoeften, welke in de naaste toekomst
en mogelijk ook daarna op onze houtvoortbremjwimg zullen zijn aansewezen, zelfs met
opoffering van een belangrijk deel van onzen houtvoorraad niet ten volle zullen kunnen worden bevredigd
Het is dus noodzakelijk, dat van eiken
boom, die in ons land wordt gekapt, het
meest economisch gebruik wordt gemaakt,
dat b.v. geen werkhout tot brandhout wordt
verzaagd en elk stuk werkhout daarvoor
wordt gebruikt, waarvoor het het meest
noodig en het best geschikt is.
Zijn onze bosschen
afgezien van de
hoeveelheid hout, die zij door hun betrekkelijk geringe oppervlakte, kunnen leveoverigens in staat om aan de hun
ren
plotseling opgelegde taak te voldoen?
Het antwoord op deze vraag kan helaas

—

„Het Volkricthezgtn
de Friesche veehouders.
„Het Volk" vestigt er de aandacht op, dat
de opruiming van de z.g. „reactie-koeien"
een gevaar oplevert voor de melkvoorziening der groote steden en hekelt hierbij
vooral de handelwijze der Friesche boeren.
In hun streven om geheel Friesland vrij
van runder-t.b.c. te maken, hebben de Friesche boeren zich verplicht om de „reactiekoeien" op te ruimen. Deze koeien komen
dus op de veemarkt, en aldus het blad, de
handelaar neemt ze mee en verkoopt ze
weer in de streken, waar de consumptiemelkers behoefte hebben aan melkvee.
„Vele boeren zien im het geheel niet
in, dat het een misdaad tegen de gemeenschap is, afgekeurd vee weer in den handel te brengen en tot nu toe heeft de gemeenschap dezen wantoestand verdragen
terwille van de lieve centen, die deze
besmette koeien opbrachten. Zelfs het
merken van dit vee werd geweigerd, een
toestand, die zelfs door veeartsen wordt
verdedigd!
Wij meenen, dat wij op dit oogenblik
eens meer moeten praten dan over merken of niet. Wij vorderen een veel ingrijpender en afdoenden maatregel: verbod
oan reaetie-dierem te verkoopen als melkvee.
Het is niet toelaatbaar, dat besmette
melkkoeien worden losgelaten op de consumptiemelkgebieden. Zij werken daar
de eerlijke pogingen van de veehouders
om hun stallen t.b.c.-vrij te maken tegen
niet gunstig
en vormen een voortdurende bedreiging
van den gezondheidstoestand in stad en luiden. Onze grovedennenbcssc.hen, die
verland. Deze dieren moeten uit de mel- reweg het meerendeel van ons boschbezit
kerij verdwijnen."
vormen, zijn steeds afgestemd geweest op
Het blad merkt dan op, dat de gelegenheid den mijnhouthandel, als zijnde voor den
hiertoe bestaat, doordat wegens gebrek aan eigenaar financieel het voordeeligst. Grenenveevoeder de veestapel toch ingekrompen hout met grootere afmetingen dan die van
moet worden. Aangeraden wordt nu in de mijnhout is bij ons daardoor schaarsch. Boeerste plaats de t.b.c.-lijders af te slachten vendien was de verzorging, vooral van het
en vervolgens den verkoop van reactie- particuliere bosch, steeds onvoldoende gekoeien te verbieden.
richt op hef. voortbrengen van een technisch
Er moet een verbod komen om dieren, volwaardig product, terwijl onze met bosch
waarvan de besmetting is aangetoond, voor bezette gronden door onvoldoende kennis
melkwinning te gebruiken.
van den boschbouw en tekort schietende
verpleging
de bosschen voor het mee„De veehouders in Friesland, die zon- rendeel pervan
eenheid
van oppervlakte niet
der na te denken over de gevolgen, hun
hout voortbrengen als mogelijk
„reactie-dieren" afschuiven naar de con- zooveel
moet worden geacht.
sumptiemelk-centra, moeten overtuigd
Nu onze bosschen zijn ingeschakeld in het
worden van het verkeerde van hun han- voortbrengingsproces
en ons economisch
deling. Vroeger gold het „leder voor zich leven plotseling gedeeltelijk
van onze houten God voor ons allen," maar thans dringt productie afhankelijk
is gesteld, doen zich
steeds meer het besef op, dat ieder voor
drie groote moeilijkheden voor:
zijn persoonlijke daden verantwoordelijk aanstonds
de geringe omvang van onze productie,
tegenover
is
de gemeenschap. In dien gebrek aan hout
met grootere afms'.ingen
geest moeten wij optreden tegen het veren in veel opzichten een onbevredigende
koopen van dieren, die de t.b.c.-besmet- hoedanigheid
van het hout.
ting bij zich hebben.
Aangezien het zich laat aanzien, dat onze
De runder-t.b.c. is een ziekte, die wij bosschen ook in een
verder gelegon' toein betrekkelijk korten tijd kwijt kunnen komst als houtproducent
een belangrijke
raken. Verschillende waddeneilanden zijn rol zullen hébben te vervullen,
is hst dringeheel
vrij.
reeds
Groote deelen van gend noodig, dat zoo spoedig mogeiijk
worde
Friesland eveneens, terwijl in Holland getracht in een en ander verbetering
te
snel voortgang wordt gemaakt. Wanneer brengen. Alle eigenaren
bosschen, laechter die streken vrij worden gemaakt nen, boomgroepen of vrijvan
hoornen
door andere streken met zieke dieren te moeten zich bewust wordenstaande
van hun plicht
blijven
er infectiehaarden om als eigenaar of gebruiker
overstroomen,
van een stuk
bestaan, die steeds weer opgestookt wor- van onzen bodem door een goed
gebruik
wij
den. Wat
aan den eenen kant winnen, daarvan zoo krachtig mogelijk mede te
gaat dan weer op een ander punt ver- werken om in ons aller belang nu en
in
loren.
de toekomst op de meest doeltreffende wijze
Eerste eisch is dus een verbod van ver- in onze houtbehoefte te voorzien.
koop van koeien, waarvan de besmetting zoover daardoor geen andere, hoogereVoor
bevaststaat. Tweede eisch: instelling van langen worden geschaad, moet onze boschaankoopregeling,
een
waardoor het op- oppervlakte worden uitgebreid, slechte bosruimen vam dit vee door de veehouders schen zullen door meerbelovende moeten
zoo min mogelijk verlies oplevert.
worden vervangen; wij zullen on 6op het
De runder-t.b.c. is verantwoordelijk telen van hout met grootere afmetingen moevoor tallooze besmettingen van volwas- ten toeleggen en het onderhoud vooral
van
sen menschen en van kinderen en toch de particuliere bos-schen. zal moeten veraarzelt men bij de bestrijding. Waarom? beteren om meer hout per eenheid van
Bij forsch ingrijpen behoort deze ziekte oppervlakte voort te brengen en bovendien
onder het vee zonder twijfel binnen vijf hout, dat aan hoogere technische eisenen
jaar tot het verleden en wordt de bestrij- voldoet.
ding onder de menschen veel gemakkelijHet algemeene streven naar verhooging
ker en doeltreffender.
vrm de voortbrengselen van o-izen vado-tWaarom zouden wij aarzelen? Kennen -landechen bodem, dat na de zich sedert Mei
wij ons belang niet meer? Voelen wij on- 1910 ontwikkelenden economischen toestand
ze verantwoordelijkheid tegenover de ge- aanzienlijk is versterkt en ook voor de
meenschap niet? Zou Nederland hierin te verdere toekomst van het allergrootste bekort schieten? Het Is niet te gelooven! lang zal blijven, heeft zich in den boschAls de regeering te weinig doortastend bouw te richten naar het verbeteren van
is in dit opzicht, laten de boeren dan too- bestaande bosschen, waardoor deze meer
nen, dat zij hun plicht verstaan en wei- en beter hout
voortbrengen en voorts naar
geren besmet vee te verkoopen aan han- den aanleg van bosch op woesten grond.
delaars in gebruiksvee. Wie zijn verantwoordelijkheid voelt, wacht niet op een
bevel!"

—

—

—
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Reclasseeringsjaarverslag
Leger des Heils.

Slachtoffers van de duisternis.

Het echtpaar A. A. van der Drift le Voorburg, keerde Zondagavond van een visite
huiswaarts. Vermoedelijk, door de duisternis misleid, zijn de twee memeohen, die
beiden 52 jaar zijn, nabij de spoorbrug in
den Vliet geraakt en verdronken.
Den-zelfden avomd is de 30-jarige J.
Pauw te Muiden, door de duisternis misleid,
in de groote zeesluis terechtgekomen. Op
hM hulpgeroep kwamen omwonenden naar
buiten en trachtten hulp te bieden. Rijkeen gemeentepolitie hebben later geruimen
tijd gedregd, doch daar, in verband met den
snellen stroom van de Vecht, de sluisdeuren
geopend stonden, vermoedde men, dat het
slachtoffer reeds door den stroom was mee-

Het 25-jarig jubileum herdacht.
In het jaarverslag over 1939 van 't Leger
des Heils wordt in de eerste plaats, het
25-jarig jubileum herdacht. De herdenkingssamenkomst had op 4 Mei te Den Haag
plaats. Bij deze gelegenheid werd de Maatschappelijke Secretaris luit.-kol. J. P. Rawie tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau benoemd.
Voorlichtingswerk.
Uit de cijfers inzake het voórlichtingswerk blijkt, dat het aantal uitgebrachte rapporten nagenoeg hetzelfde is als in 1938.
In totaal werden 1785 gevallen in behan- gevoerd.
deling genomen; 1597 rapporten werden

De vleesch- en brooddistributie, maar
vooral de slechte medewerking
van het publiek, brengt het
personeel tot wanhoop.
„Ober, aannemen!"
„Ik kom mijnheer."
„Ik wilde een heele uitsmijter en een
kop koffie."
„Heel graag mijnheer. Mag ik uw bonnen even knippen?"
„Mijn bonnen
!?"
„Jawel mijnheer."
„Moet dat dan?"
„Ja zeker, mijnheer."
Menige dialoog van deze aard is op het
oogenblik in de Nederlandsche café's en
restaurants te beluisteren.
En het betreurenswaardige ie, dat bij de
moeilijkheden voor het personeel deze allergrootste zorg komt, dat het publiek zoo
weinig meewerkt.
Want op de vraag naar de bonnen wordt
veelal geantwoord, dat men deze niet bij
zich heeft en wanneer de kellner dan zegt
dat men dan maar wat andere moet bestellen, komen ze plotseling toch te voorschijn.
Men is over het algemeen blijkbaar nog
steeds niet doordrongen van het feit, dat wij
in een vereoberinge-, in een distributieperiode leven. Men denkt nog alles en dan
volop en vrij te kunnen krijgen en dat is
nu eenmaal niet het geval.
Dit bleek wel de grootste grief te zijn van
den beer Hartje, directeur van het Jaarbeurs-restaurant te Utrecht, met wien een
verslaggever van de Utr. Crt. eeh onderhoud had over de distributie-moeilijkheden.
Groote moeilijkheden.
Voor iedere hoeveelheid brood of vleesch
welke men op het oogenblik in een eetgelegenheid nuttigt moet een bon worden afgegeven. Voor twee broodjes met vleesch
moet men dus een broodbon en een vleeechbon afstaan, waarvan men een halve broodbon terugkrijgt. Deze halve broodbon kan
echter alleen weer in een eetgelegenheid
opgebruikt worden.
De grootste moeilijkheid voor de zaken
zit hem in de ontzettend ingewikkelde administratie. De kellner krijgt een bestelling,
noteert deze, plakt de bonnen erop en geeft
ze door.
In de keuken neemt mén de bestelling op,
controleert de bonnen en brengt deze bij
elkaar.
Dat lijkt heel eenvoudig, maar in een
flinke zaak, waar veel gegeten wordt, loopt
de organisatie in een minimum van tijd „in
de soep."
Want het opvragen en opplakken van-vde
bonnen door de kellnere en het er afhalen
en controleeren der bonnen in de keuken
koet veel tijd.
Als de klanten ongeduldig worden.
Nu is een goede kellner een man van
groote rust met een degelijk geheugen. Maar
nu hij er nog bij moet onthouden: die mijnheer krijgt een halve broodbon en een halve
vleeschbon terug en die andere klant enz.
enz., en allebei de heeren beginnen te klagen dat het zoo lang duurt, dan loopt het
hem ook over het hoofd.
En in de keuken, waar men steeds onder
groote spanning (want de gerechten moeten „lukken") hard en in een groote hitte
werkt, daar weet men heelemaal geen raad.
Nee, het zijn zeer groote moeilijkheden,
maar men moet er doorheen en dat zal ook
wel gaan ale het publiek maar meewerkt
en inziet' dat directie en personeel heuech
alles in het werk stellen om het hen zoo
gemakkelijk en aangenaam mogelijk te maken, maar aan deze dingen kunnen we niets
veranderen.
De toegewezen hoeveelheden

"
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Berichten uit Stad en Dorp.
Reorganisatie arbeidsbemiddeling.
LEEUWARDEN. Met ingang van 5 Oct. j.l.
is de arbeidsbemiddeling in ons land rijkszaak geworden, waaruit een reorganisatie
van dezen dienst zal voortvloeien.
Ingébteld is een rijksbureau, dat een
hoofdbureau heeft en gewestelijke bureaux,
terwijl verder bijkantoren zullen worden opgericht.
Het ligt in de aanvankelijke bedoeling om
voor Friesland op te richten een gewestelijk
bureau te Leeuwarden met bijkantoren te
Dok-kum, Drachten, Sneek, Gaasterland, Bolsward, Harlingen, Franeker, Vlieland, Terschelling en Ameland en ce-i gewestelijk bureau te Heerenveen met bijkantoren te Lemmer, Wolvega, Oosterwolde en Beetsterzwaag
Hooi verbrand.
GIETHOORN. Zondagnacht omstreeks 12
uur is een hooimijt aan de Petersteeg door
onbekende oorzaak in brand geraakt en vrijwel geheel verloren gegaan. De brandweer
slaagde er in, uitbreiding van het vuur naar
de belendende perceelen te voorkomen. Het
ongeveer 20.000 pond
hooi
behoorde
toe aan de arbeidere J. KL Smit en T. G.
Mol en was niet verzekerd, zoodat de eigenaren een gevoelige schade lijden.

—

—

Goed bericht-... uit Amerika.
GIETHOORN. Sedert het uitbreken van den
oorlog had men nog geen bericht ontvangen
van den stuurman op de groote vaart J.
Schreur Hzn. Thans heeft zijn echtgenoote
echter bericht uit Amerika gekregen, dat
haar man daar in goeden welstand verkeert.

S. BUURSMA
HUIZUM. In den hoogem ouderdom vam
bijna 92 jaar is alhier overleden de heer S.
Buursma, in vroegere jaren opzichter bij de
Leeuwarder Waterleiding-Maatschappij.
De heer Buursma, die van Ureterp geboortig was, was na zijn diensttijd eerst in
Utrecht werkzaam bij de Brandweer en het
Waterleidingbedrijf, en kwam. bij de oprichting van bet Waterleidingbedrijf te Leeuwarden als opzichter in dienst van dit bedrijf.
In die functie heeft hij het toezicht gehad
op het leggen van de waterleidingbuizen
vanaf het Pompstation te Grouw in de geheele stad, terwijl hij naderhand als „baas
chef was van het zich voortdurend uitbreidende buizennet; hij was een ijverige, nauwgezette werker, voorkomend jegens de klanten en gezien bij zijn ondergeschikten.
Een kleine twintig jaar geleden werd hij
gepensionneerd; hij woonde sindsdien in de
2e Parkstraat te Huizum, waar hij thans na
aen korte ziekte is ontslapen.
De begrafenis vindt plaats op Donderdag
middag te 1 uur op de begraafplaats te
Huizum.
Tengevolge van de duisternis verdronken.
HARLINGEN, 7 Oct. Gisteravond is de
75-jarige P. Brandenburg omstreeks 11 uur
door de duisternis misleid in het Franekereind geraakt en verdronken. Een tweetal
andere personen, nl. J. B. en B. S., welke
tijdens de duisternis eveneens te water geraakten, konden door tijdig aanwezige hulp
worden gered. Dit is het tweede verdrinkincfgeval, dat zich sedert de verduistering
in onze gemeente heeft voorgedaan.

Over de toegewezen hoeveelheden was de
'neer Hartje niet ontevreden. Tenminste niet
wat het vleesch betreft. Wel van boter, dat
was veel te weinig en vet krijgt men in het
geheel niet, zoodat- ook in dit opzicht het
De Z.W.storm.
bedrijf niet gemakkelijk te voeren is.
HARLINGEN, 7 Oct. Langs de Friesche
Maar a.r is a! heel wat gewonnen indien
het publiek meewerkt en het noodige ge- kust heeft de Z.W. storm in krachtige
duld betracht. Dan komt er namelijk nog mate gewoed. Vooral in den afgeloopen
nacht woei het zeer hevig. In de stad
veel in orde!
leden verschillende woonhuizen materieels
schade. Bij den heer Kappers in de AmVervreemding
bachtsschoolstraat werd een groote ruit
door den krachtigen wind totaal uitgerukt.
mogelijk.

van domeinen
onderhands

In het Verordeningenblad is opgenomen
een verordening betreffende de vervreemding van domeinen en het aangaan van dadingen over domaniale zaken.
Artikel 1.
le. In afwijking van het daaromtrent bepaalde in de wet van 29 Augustus 1848,
laatstelijk gewijzigd 8 April 1937, kunnen
de daar genoemde onroerende goederen vam
den Staat door den secretaris-generaal van
het departement van Financiën onder door
hem vast te stellen voorwaarden onderhands worden vervreemd.
2e. In afwijking van het bepaalde in de
wet van 22 Dec. 1850, gewijzigd 21 Juni
1927, kunnen ten aanzien van rechten op
onroerende goederen, waarbij de Staat betrokken is, door dien secretaris-generaal
van het departement van Financiën dadingen worden aangegaan.
3e. Wanneer de waarde van het te vervreemden goed of van de zaak in verschil
meer dan vijftigduizend gulden bedraagt,
wordt de goedkeuring van den rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche
gebied vereischt.
Artikel 2.
De in artikel 1 bedoelde vervreemdingen
en dadingen, die cnder voorbehoud van
eenigerlei goedkeuring hebben plaatsgevonden of zijn aangegaan en tot nu toe nog geen
rechtsgeldigheid hadden verkregen, kunnen
overeenkomstig de in artikel 1 geregelde
bevoegdheid door den commissaris van het
bezette Nederlandsche gebied of door den
secretaris-generaal van het departement van
Financiën bekrachtigd worden.

Kabelballon.

OOSTERLITTENS, 6 Oct. Zondagmiddag
droef een door den storm losgerukte kabelballon nabij het dorp. In de buurtschap
Wieuwens en op Wammert haakte de kabel
in de draden van het electrisch net en werden vele losgerukt. Dientengevolge was
deze omtrek geruimen tijd van stroom verstoken. Het gevaarte dreef verder in oostelijke richting.

Het vee vroeg op stal.
Door het slechte weer
van dezen nazemer en het intreden van een
vroegen herfst, zijn dit jaar onze weilanden
bijzonder vroeg afgeweid. Bij den veehouder
"Jac. Aaten zijn reeds 14 koeien gestald en
bij vele anderen zal dit spoedig het geval
zijn. Dit ie bij de echaarsohte aan veevoeder
een tegenvaller.

BLANKENHAM.

Plaatsing in de werkverruiming.
ZWOLLE. Nu' in de meeste bedrijven het
seizoenwerk teneinde ie, heeft de rijksdienst voor de werkverruiming in de inspectie Overijssel aan de gemeentebesturen in
die provincie bericht, dat in -die gevallen,
de werklooze arbeiders wederom in de
werkverruiming kunnen worden geplaatst.
Dit houdt echter niet in, dat de destijds
bepaalde perioden niet gehandhaafd blijven.
Deze perioden blijven onveranderd van
kracht.
Voor zoover de arbeiders voor plaatsing bij
de werkvarruiming in aanmerking komen,
dient het gemeentebestuur in alle gevallen
met de inspectie overleg te plegen.

uitgebracht.

Gevangenisarbeid.
Het aantal celbezoeken steeg. Zeer wordt
het 6luiten der strafgevangenissen voor dergelijke bezoeken betreurd. In totaal werden
13.578 cellen bezocht. Voor hulp na ontslag
werden 307 gevallen in behandeling genomen. Aan het einde van het jaar had men
nog contact met 100 gevallen.
gereikt.
In de verschillende inrichtingen werden
op
Christelijke feestdagen uitvoeringen geTe Venlo ie aangehouden
organiseerd.
Ook de viering van den Moe19-jarige
jongeman,
een
die verschillende inbraken heeft gepleegd in fabrieken aldaar, derdag werd niet vergeten.
Zoo etal hij uit een fabriek driehonderd paar
V.J.-werkzaamheden.
zijden danwkousen. Ook werd een groot
in behandeling gegevalen
135
werden
aantal rijwiellampen met dynamo's en fiets- nomen voor V.J.-rapport.
sloten ontvreemd.
Door deze rapporten werden 54 gevallen aan de instelling opgedragen, waarvan
aan het einde van het jaar nog 39 onder
toezicht 6tonden. Bet verloop vafi de meeste
dezer gevallen was bevredigend.
Inrichtingswerkzaamheden.
verpleegdagen
Het aantal
in de inrichtingen in betrekking tot reclasseeringsgevallen was 30.183. 14.625 verpleegden maakten gebruik van de nachtverblijven; 598.400
zal wederom verschijnen
maaltijden werden hier verstrekt.
In de
nachtasyls werden 23.072 personen opgekomen; hier werden 46.340 maaltijden verstrekt. Voor de Metropools zijn deze getallen respectievelijk 33.337 en' 206.190.
Patronaatscijfers.
Advertenties en veranderde
In 1939 stonden in totaal 4953 gevallen
teksten gelieve men in te
onder toezicht van de instelling. Deze getallen zijn hooger dan ooit tevoren.
op
zenden ot wel
te geven
De collecte
aan de Agenten van dit blad
De N.R.D. (jaarlijksche collecte) bracht
vóór Zaterdag 12 Oct. as
f 87 000 op. d.i. meer dan ooit te voren werd

Bruintje

Beer met Tommie op avontuur

—

HET GEMEENTEBLAD

MAANDA& 14 OCT. as

ontvangen.

OKKERNOTEN.
Meer dan in andere tijden mogen deze
vruchten zich in de bijzondere belangstelling
venbeugen. Immers, de voedingswaarde ie
bijzonder groot, vooral wat het gehalte aan
vetten betreft, maar in 't bijzonder zijn defce
vruchten rijk aan divense vitaminen. De
aanwezige voorraad dient dan ook zoo zorgvuldig mogelijk behandeld en zoo vraagt een
bezitter boe hij het moet aanleggen om te
voorkomen dat de noten tijdene de bewaring
gaan söhimmelen. Tevens of deze boom en
nog een speciale mest- en enoeimethode vragen om een regelmatige vruchjtopbrengßt te
bevorderen. Naar aanleiding van bovenstaande merken we 't volgende op.
Ondanks de goede eigenschappen van de
vruchten heeft de teelt van deze noten zich
in cos land zeer matig ontwikkeld. Alleen in
de Bangert, een gedeelte van de Streek fn
Noord-Holland kan men spreken van een
eigenlijken aanplant, ( maar nergens vindt
men die meer en is de kweek beperkt tot
de onregelmatig verspreide, meestal alleen
staande exemplaren van dit gewas. Dit ia
te meer opmerkelijk, omdat de bodem van
Nederland, vooral wat het zware gedeelte

betreft,

uitstekend geschikt is.
De okkernoot houdlt van een zwaren vochtigen bodem. Dat men van deze noten geen
boomgaarden vindt, zooals dat bijv. van appel en peer wel het geval ie, zal moeten worden gezocht in het feit, dat de noteboom pas
zeer laat vruchtbaar wordt Vooral op bedoelde zware gronden gaan deze boomen pas
op twintigjarigen leeftijd en ouder van eenige beteekenis dragen. En dit zou nog niet
zoo erg zijn, indien het wortelgestel toeliet,
dat tijdelijk een ander gewas werd ondergekweekt om den grond productief te maken
in deze eerste jaren. Immers worden in
boomgaarden van appel en peer ook in de
eerste onvruchtbare jaren andere gewassen
onder en tusschen geteeld. Het zeer vertakte wortelgestel van den noot laat dit niet toe.
Voegt mem hier nog bij, dat de opbrengst
zeer onregelmatig ie, dan blijkt hieruit, dat
een notemiaanplant op eenige schaal zeer
weinig vooruitzicht biedt op een loonende
teelt.
Wie toch een of meer exemplaren wil aanplanten, neme bij voorkeur jonge boomen.
Deze groeien het best aan en ontwikkelen
zich regelmatig. De snoei vraagt geen bijzondere zorg. Meestal worden de kroonboomen op een lange stam gekweekt, omdat de
takikem op lateren leeftijd veel neiging vertoornen tot hangen. De snoei bestaat uitsluitend in het ruim en in evenwicht houden
van het taikgestel. Er is weinig aan te doen
om de vruchtbaarheid te bevorderen. Zwakke onderstammen, zooals we die kennen bij
appel en peer, welke onderstammen de
vruchtbaarheid bevorderen, worden bij den
noot niet gebruikt. Wanneer de vruchten
zich vertoornen worden deze wel met een
stuk hout uit de boomen gegooid, waarmee
men de vruoh (zetting voor een volgend jaar
meent te bevorderen. Dit kan verklaard worden uit het feit, dat bij uitgooien viam vruchten het jongere hout wordt gekneusd, terwijl
deze kneuzing het vormen van bloem in de
hamd zou werken. Wat betreft de bemesting
kan worden opgemerkt, dat de noot,
min ale welk gewas ook, van den wr-nd kou
leven. En zelfs al staat dit gewas op'den
bestem kl-eigrond, dan zal het aanbrengen
van mest, in welken vorm ook, zijn uitwerking niet missen,. Bij groote exemplaren
brengt men de mest bij voorkeur onder het
einde vam de takken en werke deze mest in
den grond. In dit verband wijzen we er op,
dat het gewas
bij voorkeur vrijstaand
du-ent gekweekt. Dichtbij staande heesters
zullen een moeilijk bestaan hebben dicht bij
den noot, omdat dit laatste gewas ver met
zijn takken et-rekt en bij- en onderstaande
gewassen gemakkelijk het noodige licht beneemt. Beter ie het daarom zulke slecht
groeiende nevengewaseen weg te nemen.
Het schimmelen van de vruchten tijdens
de bewaring komt vaak voor en kan worden
voorkomen. De vruchten dienen, gezien hun
hooge voedingswaarde, regelmatig verzameld. Eiken dag zoekt men ze op en laat ze
dus niet lang liggen om het erge vuil worden te voorkomen. De meeste noten zijm door
den val uit den bolster gesprongen en zijn
sterk met aarde bespat. Het afwaseohen bij
het verzamelen is aan te raden. Door alles
te drogen voorkomt men het schimmelen.
Vóór dus de noten in bakken of dozen worden geborgen dienen ze volkomen schoon en
droog te zijn. Dit drogen kan in het buitenland in de zon gebeuren, maar in ons landje
wordt ons deze warmtebron zuinig toegemeten im October en November. Daarop
valt
met te rekenen. Daarom is bijv. één manier,
gebruik te maken van den oven van een
keuikenfornaiie. De warmte mag niet hooier
zijn dan bijv. 40 a 45 gr. Celsius. Het drogen
duurt dan bijv. anderhalvem dag. Goed doet
men de partijtjes eens door te roeren, zoodat alles goed kan uitwaeemem. Aldus behandeld heeft man van schimmelen geen last.
Ook de hazelnoot is rijk aan voedende bes-tanddeelen. Laat zich gemakkelijk plukken
en uit het napje verwijderen De bewaring is
verder eenvoudig. Beide soorten kunnen met
succes in het najaar aangeplant.
Vragen op tuinbouwgebied aan de Redactie onder motto:
"KWEEKER".

PUNTDICHTEN HAAGSCHE POST.
Gekleurde distributiekaarten.

Zou 't louter toeval zijn misschien,
Dat wij geen witte kaarten zien
Of blijkt hier 't doelbewuste streven
Den kooper geen earte Manche te geven?
L. G. te A.
Lof des lams.
Als vervangster van do koe
het lam zich goed gekweten.
,n Heelt
Stukje lende met wat toe
f
t Is toch geen lam-lendig eten!
M. E. te A,
Beleggings-problemen
Zij peinzen, voor het goed bestieren
Van zaak en huis, hun hersene lam.
Hij denkt: „Koop 'k huizen of papieren?"
Zij: „Wat geef 'k op de boterham?"
Mevr. J. L.—G. te A.

—

Voor

VOOR UTINGERADEEL

op

Tuinbouw

onze lezers in Duitschland

Nederl. Kerkdiensten in Westfalen.

■ HuLppr.

O. J. Bauman,

Wanne-Elokel

Marktschestr. no. IS.

WANNE-EICKEL, Christuskirche,
nam. 15.15 u.

—

No. 20.
Nadat ze allen lekker hebben gegeten, gaan ze spelen in het maanlicht,
eerst verstoppertje, dan krijgertje, totdat ze boven de rotsen het morgenrood zien
verschijnen.
„Jongens," zegt Bruintje, „nu wordt het toch tijd dat wij verdwijnen! Kom mee,
wij klauteren over dien hoogen top!"
■Zoo gezegd, zoo gedaan! Maar plotseling roept Tommie: „Stop! Waar is de kleine
clown gebleven? Ik zag hem toch zooeven!"
Ontsteld kijken ze elkander aan. Ze begrijpen, dat ze niet verder mogen gaan.
Illllllllllllllllllllllfllllllll,
1111111111111111111
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Zond.

DORDMUND, Gnetee-nauatraeee 48, Zond.
10.30 u.

Schippers'beurs, Zond. 14.30 u.
HAM, Paulusikirche, le Zond. v, d. maand,
20.15 u.
BECKTJM, Evangel.
Gemeindehaus,
2e
Zond. v. d. maand, 20.15 u.
LIPPSTADT, Kahlenstrasse 6, 3e Zond. v.
d. maand, 20.15 U.
Maand.nam. 13.30 godsdtenstonderr.
WESDARN-NIEDERBAUWER, Huis Dekker, 4e Zond. v. d. maand, 20.15 u.
ENNIGERLOH, Evangel. Kirche, 4 e Maandag v. d. maand, 20.15 u.
HERNE,

Nederlandsche

Over Recht

AANGEVULDE DIENSTREGELING, INGEGAAN ZONDAG 8 OCTOBER 1940

en Wet

Met ingang van Maandag j.l. zijn gewone
en aangeteekende drukwerken, monsters, acLEEUWARDEN—HARLINGEN v.v.
ten en gemengde zendingen weder in het
Stavoren
V
\5.49 +20.00 14.07 f 15.58 18.00 verkeer tusschen Nederland en het neutrale
„
Sneek
10.46 14.53 16.37 18.46 buitenland toegelaten.
„
Winschoten
9.11
13.01
16.17
Groningen
„
6.08 10.13 14.08
17.50
Journalistenkring.

LEEUWARDEN—HEERtNVEEN—S' rEENWIJK—MEPPEL—ZWOLLE v.v.
Vergoedingen aan ziek geworden
dagmeisje.

V 7.39
„ 7.49
Grouw-Irnsum „ 7.58
„ 8.06
Akkrum
„ 8.21
Heerenveen
Wolvega
„ 8.34
Peperga
„ 8.40
Steenwijk
„ 8.57
Meppel
A 9.15
Meppel
V §9.21
Staphorst
„
Dedemsvaart
„
Zwolle
A 9.44

Leeuwarden

Wirdum

Vraag. Een dienstbode, verhuurd als
dagmeisje, is circa 20 weken geleden ziek
geworden en moest in het ziekenhuis een
operatie ondergaan. Nadien moet ze nog
eteeds twee maal per week naar het ziekenhuis circa 25 kilometer hier vandaan. Alle
kosten hieraan verbonden worden of liever
moeten door haar moeder, die weduwe is,
worden betaald, daar haar werkgever haar
niet in een ziekteverzekering had. Ze is 9
jaar in die betrekking geweest, doch de
laatste paar jaar werd door haar werkgever
om de andere week geplakt. Ze heeft echter
voldoende zegels volgens den controleur. Nu
is mijn vraag:
1. Is de werkgever al of niet verplicht
die dienstbode in een ziekteverzekering te
befbben?
2. Gaat die werkgever vrij uit, wanneer
hij om de andere week heeft geplakt?
3. Is de werkgever niet verplicht de onkosten te betalen, hetzij geheel of gedeeltelijk?
4. Kan die dienstbode nog aanspraak
maken op de gemaakte kosten en vergoeding
voor een zekeren tijd van haar weekloon?
5. Kan de Raad van Arbeid zich geheel
afmaken, door haar zelf de kosten te laten
betalen?
M. te L.
Antwoord. 1. Krachtens de Ziektewet zijn slechts verzekerd de arbeiders in
dienst van een onderneming. Personen, werkzaam in de huishouding, vallen dus buiten
do bij die wet geregelde verzekering.
Slechts indien een werkgever tevens een
bedrijf in een onderneming uitoefent en de
dienstbode ook daarin arbeidt, b.v. schoonmaken van de werkplaats, winkel, café, slagerij, bakkerij of bediening van klanten in
den winkel, is zij voorzoover zij als zoodanig
in die onderneming arbeidt, verzekerd. Voor
het deel van haar arbeid in de huishouding
is zij niet verzekerd. Indien de arbeid in
de onderneming in verhouding tot den arbeid in de huishouding van geringe beteekenis is, is zij in 't geheel niet verzekerd.
Eventueel bedraagt de uitkeering van ziekengeld ook 80 % van een evenredig deel
van haar dagloon als haar arbeidstijd in de
onderneming bedraagt in verhouding tot
haar vollen arbeidstijd.
Indien derhalve de door vrager bedoelde
werkgever geen bedrijf in een onderneming
uitoefent en het meisje alleen in de huishouding werkzaam is, is zij niet verzekerd
krachtens de ZieTdewet.
Eenigerlei verplichting voor den werkgever om haar te verzekeren bestaat in dat
geval niet.
Mocht het meisje wel ten deele in de ónderneming arbeiden, dan dient zij zich alsnog onmiddellijk tot den Raad van Arbeid
te wenden.
*2. Indien het meisje om de andere week
werkt, kan de werkgever ook volstaan met
om de andere week te plakken. Werkt zij
elke week, dan moet ook elke week geplakt
worden. Komt de werkgever zijn verplichtingen niet op de juiste wijze na, dan dient
het meisje zich te wenden tot den Raad van
Arbeid.
3. Artikel 1638 ij van het Burgerlijk Wetboek, bepaalt, dat bij ziekte van een bij den
werkgever inwonenden arbeider deze
werkgever zekere verplichtingen heeft ten
opzichte van verpleging en geneeskundige

.

behandeling.

Het door vrager bedoelde
n*j een „dagmeisje", waaruit

meisje noemt
geconcludeerd
.ffi^fc,worden, dat zij niet inwonend is, zoodat ,de werkgever te dezen aanzien geen
enkele verplichting heeft.
Mocht zij wel inwonend zijn, dan dient zij
zich te wenden tot een advocaat, deurwaarder of bureau voor arbeidsrecht (vakbeweging) teneinde haar rechten geldend te
maken.
4. Omtrent vergoeding van gemaakte kosten wordt verwezen naar het antwoord op
vraag 3.
Omtrent uitbetaling van loon wordt medegedeeld, dat artikel 1638 c van het Burgerlijk
Wetboek bepaalt, dat, indien de arbeider
tengevolge van ziekte verhinderd is den
bedongen arbeid te verrichten, hij voor een
betrekkelijk korten tijd aanspraak behoudt
op loon, tenzij de ziekte is veroorzaakt door
zijn opzet of onzedelijkheid of wel het gevolg is van een lichaamsgebrek, waaromtrent de arbeider bij het aangaan der dienstbetrekking opzettelijk valsche inlichtingen
heeft gegeven.
De wet geeft niet aan, hoe lang de hier
bedoelde korte termijn dient te worden gesteld; deze hangt af van den aard en den
duur van het dienstverband. Indien betrokkene in vasten dienst is en reeds geruimen
tijd bij dezen werkgever in betrekking is,
zou deze termijn tenminste op 2 weken
moeten worden gesteld, alhoewel bij procedure de rechter ook vaak langere termijnen
toewijst.
Deze verplichting bestaat voor den werkgever niet, wanneer bij schriftelijke arbeidsovereenkomst tusschen partijen gesloten, is
overeengekomen, dat bij ziekte geen aanspraak op loon bestaat. Aangezien in de
meeste gevallen slechts een mondelinge arbeidsovereenkomst wordt getroffen, zal deze
verplichting voor den werkgever wel niet
zijn opgeheven.
5, De vraag of de Raad van Arbeid de
gemaakte kosten voor zijn rekening neemt,
moet ontkennend worden beantwoord. Een

FEUILLETON

„CIRCUSKIND”
(Nadruk verboden.)

24
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Ik kreeg den indruk dat de jonge
Briton erg verdrietig was. Ik stelde hem
voor om hier vanmiddag met ons mee
te eten, maar hij wou niet omdat hij
dacht dat jij niets van hem hebben moet.
.is Dat is absoluut niet het geval. Hij

—een beetje

uit de koers geslagen en

nij moet iemand

«nfl

hebben die hem weer

e spoor
vraa g is
alleen maar wie dat doen De
moet.
ni]

—— Niet
een man

nog jong.

is

_

te jong om te begrijpen, dat hij
is en verantwoordelijkheid

od

J
H
zich moet nemen.
Myers haalde de schouders op.
Laat hem zijn wilde harem maar
verliezen; hij zal door schade en schande
wel wijs worden. Dat moeten we allemaal en op den duur is een man er niet
slechter om.
Je weet, Eustace, dat ik het met

'

—

deze theorie van jou nooit eens ben geweest en het ook nooit worden zal.
De advocaat trok ook zijn jas aan.
Ik breng je even naar het station.
Samen verlieten ze het huis. Het was
een heerlijke zachte herfstavond met een

—

prachtige sterrenluoht.
We kunnen wel loopen, het is niet
ver, zei Myers. Dus Iddler komt Vrijdag,

—

ging hij voort. Drommels, wat zal dat een

succes zijn, als we dat kleine ding weer

gaaf en gezond op de been krijgen.
Juich niet té vroeg, zei Fergerson
Tusschen haakjes,
veelbeteekenend.

—

—

Postverkeer met neutrale
buitenland.

Spoorwegen

——

11.51
12.02
12.11
12.19
12.33
12.45
12.53
13.04
13.22
13.25
13.34
13.43
14.00

15.43
15.54
16.03
16.11
16.25
16.37
16.45
16.56
17.14
§17.21

19.39
19.49
19.58
20.06
20.21
20.34
20.40
20.57
21.15
21.19
21.28
21.39
17.44 21.58

——

Deventer
A 10.25 15.21 1921
Zutphen
„ 10.54 15.54 19.54
„ 11.54 15.54 19.54
Apeldoorn
„ 12.58 16.58 20.58
Arnhem
via Apeldoorn
Nijmegen aansluitende autobus van Arnhem
'sHerlogenbosch „ 15.40 20.44
„ 11.01 16.01' 19.01
Amersfoort
„ U.43 16.43 19.43
Hilversum
Amsterdam CS. „ 12.22 17.22 20.22
„ 11.39 16.39 19.39
Utrecht
Rotterdam M.S. „ 12.44 17.44 20.44
Den Haag S.S. „ 12.46 17.46 20.46
„ 13.59 18.59 21.59
Dordrecht
„ 16.07 20.07 23.07
Roosendaal
„ 12.50 16.50 20.50
Almelo
„ 13.24 17.11 21.14
Hengelo
„ 13.48 17.23 2132
Enschede
§ = voor aansluiting op sneltrein naar Hol
van Groningen naar. Zwolle.

V
»

Enschede
Hengelo
Almelo

8.30 12.30 16.19
8.41 12.41 16.41
„
9.14 13.14 17.14
Roosendaal „
8.21 13.21
„
6.30
9.30 15.30
Dordrecht
DenHaagS.S.„
8.13 11.13 16.13
824 11.24 16.24
Rotterdam M. „
„
Utrecht
9.18 12.18 17.18
Adam CS. „
8.45 11.45 16.45
„
Hilversum
9.23 12.23 17.23
10.03 13.03 18.03
Amersfoort »
Den Bosch „
10.55 15.55
Nijmegen aansluitende autobus op Arnhem
„
8.49 12.49 16.49
Arnhem
via Apeldoorn
„ 5.57 10.16 14.00 18.16
Apeldoorn
„
7.utphen
9.52 13.52 17.52
„
Deventer
10.25 14.25 18.25
7.18 11.30
Zwolle
V
7.38 11.50
Dedemsv. „
7.49 12.01
Staphorst „
7.57 12.09
A
Meppel
Meppel
V 5.50 8.00 12.12
Steenwijk „ 6.11 8.21 12.33
„ 6.20 8.30 12.42
Peperga
Wolvega „ 6.30 8.40 12.52
Heerenv. „ 6.45 8.55 13.07
„ 6.58 9.08 13.20
Akkrum
Gr.-Irns. „ 7.06 9.16 13.28
„ 7.15 9.25 13.37
Wirdum
L'warden A 7.24 9.34 13.46
land in Meppel overstappen in

Heerenveen
Leeuwarden
Jellum-Boxum
Jorwerd
Mantgum
Wieuwerd
Bozum

Scharnegoutum
Sneek
Ulst
Oudega

Workum
Hindeloopen

■6.08

V

„
„
„
„

6.52
g.50

6.45

V 5.48
„ 5.59
„ S
„ 6.13
„ S
„ 6.27
„ S
„ 6.48
„ : 6.54
„ : 7.01
„ : 7.10

„
Koudum-Molkw. „

:7.17

Stavoren

:7.25
A :7.31

Stavoren
Enkhuizen

V
A

.

8.16
8.23
S
8.34
S
8.45
S
8.57
9.03
9.10
9.19
9.26
9.34
9.40

9,u

10.13
10.49
8.00
8.55
12.16
12.23
S
12.34
S
12.45
S
12.57

9.11
10.13
10.49
12.12
23.07

13.01
14.08
14.49
12.12
23.07

14.28

16.16
16.23
S
16.34
S
16.45
S
16.57
17.03
17.10
17.19
17.26
17.34
17.40

———
——
—
——
——

14.55

13,03

13.10
13.19
13.26
13.34
13.40

15.15
15.32

10.01
11.26

16.01
17.26

12.06
22.55
22.45
13.25
Leiden
23.52
Den Haag H.S. „
14.05
Rotterdam D.P.
24.29
„
Dordrecht
14.59
„
Roosendaal
26.07
„
Vlissingen
18.01
„
14.45
Amersfoort
Utrecht C.S.
14.48
op
werkdagen.
alleen
:

18.08
18.55
28.45
19.25
29.52
20.05
20.29
20.59
22.07

Hoorn
A
Amsterdam C.S. „
„
Alkmaar
Haarlem
„

„
„

„

Lectuur in openbare leeszalen.

Richtlijnen door Duitsche autoriteiten vastgesteld.
* De Centrale Vereen, voor Openbare Leeszalen en Bibliotheken heeft Zaterdag in
Utrecht een bijeenkomst belegd van bestuursleden en directies der openbare leeszalen,
waar dr. Plutzar, verbonden aan het Generalkommissariat fuir Verwaltung und Juetiz,
een toelichtende uiteenzetting heeft gegeven
van de „richtlijnen", welke de Duitsche autoriteiten voor het bepalen van geweneehte
en ongeweneohte lectuur voor openbare leeszalen hebben vastgesteld.

heb je aam Roderick Briton verteld wat
je in Londen kwam doen?
Hij voelde zich bepaald opgelucht toen
zijn' vriend de vraag ontkennend beantwoordde.
Waarom zou ik het gedaan hebben;
dien jongen losbol kan zooiets immers
toch niets schelen.
Ik dacht dat je het gedaan had,
omdat hij nu heer van het dorp geworden is.
Hij stelt niet het minste belang in
het dorp; hij zei, dat hij nooit verlangde
op de „Four Winds" terug te komen; i
vond het een akelige, oude schuur. Wat
moet er toch uit dien jongen groeien,
Teddy?
Wat groeit er uit anderen in de♦
zelfde positie?
Ingepikt door een of andere avonturierster, die hen moreel en financieel
naar den kelder helpt. Dat is zoo het gewone verloop. Waarom zoek je geen

V :5.49
Stavoren
Koud.-Mlkw. „ :5.57
Hindeloopen „ :6.06
„ :6.17
Workum
„ :6.28
Oudega
„
IJlst
:6.37
„ 6.52
Sneek
„ S
Scharneg.
„ 7.03
Bozum
„ S
Wieuwerd
„
7.14
Mantgum
„ S
Jorwerd
Jell.-Boxum „ 7.24
Leeuwarden A 7.30

.

—

GEMENGD NIEUWS.

V
A

Enkhuizen
Stavoren
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Geen omzetbelasting op boeken
en tijdschriften.
"

De met ingang van 1 October 1940 in de

Omzetbelaetingwet 1933 aangebrachte wijzi-

gingen zullen tot nader order geen toepassing vinden tem aanzien van boeken, weekbladen en alle andere periodiek verschijnende geschriften, evenals tot dusverre' van omizsllbeilastjimg en bijzonder invoerrecht blijven
vrijgesteld en dat de met het oog op de naheffing voorgeschreven opgaaf van op 1 Oct.
1940 tot het handelsbedrijf van handelaren
beho-orende boeken achterwege kan blijven.

Een langdurige reis.
Brief uit Amerika langer dan vijf
maanden onderweg.
Gister, Dinsdag, ontvingen wij een brief
van een abonné uit Amerika, welke aldaar
op 29 April van dit jaar gepost was.
Dit voorbeeld zal eventueel hen, die betrekkingen in Amerika hebben en zich mogelijk ongerust maken wegens het uitblijven
van bericht, gerust kunnen stellen. Men ziet
hieruit, dat zelfs brieven, die vóórdat ons
land in den oorlog werd betrokken, verzonden zijn, nog onderweg kunnen zijn.

Beroepsgoederenvervoer.
Bij verordening is het beroepsgoederenvervoer geregeld. Er wordt een bedrijfsorganisatie opgericht, die rechtspersoonlijkheid bezit en den naam draagt van
„Nederlandsche Organisatie voor het Beroepsgoederenvervoer langs den weg". Het
in dit kader vallende vervoer wordt gebonden aan een door den Rijksverkeersirispecteur te verleenen vergunning, gehoord een
commissie, welke onder goedkeuring van
samengesteld uit door de Kamers van Koophandel aangawezen leden.
zich bekend als dokter.
Wat is hier gebeurd?
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Bovendien onderstaande tram-treinen op het traject
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Leeuwarden

Een opgewonden krantenjongen gaf
hem antwoord:
Twee auto's met elkaar in botsing,
sir. Een heer zwaar gewond
ik denk
eigenlijk, dat hij al dood is.
Een politie-agent duwde de opdringende menigte achteruit; een paar mannen waren bezig een blijkbaar reeds levenloos lichaam uit den puinhoop te bevrijden; een dame in avondtoilet met
diamanten in het haar, stond zenuwachtig snikkend en gillend over het lichaam
heengebogen.
De adem stokte den ouden Fergerson
in de keel, toen hij het van schrik verwrongen vrouwengezicht zag bij het licht
van een straatlantaarn; het was Lilian
hij boog zich wat
Fane en de man
naar voren om te zien of geen nachtmerrie hem bedroog
de doode man was
vrouw voor hem?
Barlett Querno, de Amerikaansche milFergerson bedacht wat de ander wel lionnair.
zeggen zou, als hij hem de tragedie vertelde. Maar het antwoord op Myèrs vraag
XVI.
werd hem bespaard door een harden
slag en geweldig gekraak, gevolgd door Nadat hij van dr. Myers afscheid had
luid gillen en verward geroep van stem- genomen, slenterde Roderick mistroostig
men, dat de stilte van den avond ver- terug naar zijn club. Zijn besluit om naar
scheurde.
het buitenland te gaan bleef onwrikEen ongeluk! De dokter rende er baar; hij had genoeg van Londen en te
heen, in langzamer tempo door Ferger- veel van het buitenleven. Hij kon zich
son gevolgd.
niet meer voorstellen, dat er
en nog
Dichtbij, op een hoek bij een kruispunt maar zoo kort geleden
een tijd wa&
van twee straten, zagen ze een verwarde geweest,, dat hij bevrediging gevonden
donkere massa liggen. Van alle kanten had in het leven der Londensehe society
kwamen menschen aanrennen; boven en de kostbare buitensporigheden van
het lawaai en stemrumoer uit hoorden dat levenNu had hij meer geld dan hij zou kunze het bijna waanzinnige gegil van een
vrouw.
nen verteren, terwijl hij vroeger er nog
Myers drong naar voren en maakte wel eens moeilijkheden mee gehad had,
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S
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S
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Heerenveen A 8.21 12.33 12.33 16.25
Meppel
„ 9.25 23.22 23.22 17.14
Harlingen
„ 8.28 12.38 12.38 17.12
Groningen
„ 9.19 13.09 13.09 17.09
10.45 15.04 15.04 19.04
Winschoten

20.45
20.48

behandeling moet steeds vooraf worden aangevraagd. Vergoeding voor reeds gemaakte
kosten is derhalve uitgesloten. Of de nog te
maken kosten voor rekening van het Invaliditeitsfonds kunnen komen, hangt van verschillende factoren af. Er dient gevaar te
dreigen voor het ontstaan van blijvende invaliditeit en dit gevaar moet kunnen worden
afgewend door een doelmatige behandeling.
Dreigt dit gevaar niet, of is dit toch niet
blijvend af te wenden, dan kan geen behandeling worden verleend. Uitdrukkelijk
wordt er op gewezen, dat deze behandeling
geen recht is, doch kan worden verleend.
Indien beértokfcemie zou willen w-eten of de
nog te maken kosten voor rekening van den
Raad van Arbeid kunnen komen, dient zij
zich te verstaan met den behandelenden geneeskundige, die zich eventueel met den
Raad van Arbeid in verbinding dient te stellen. Uit de vraag blijkt, dat hier sprake is
van een ambulante behandeling.
Een zoodanige behandeling wordt in het
algemeen slechts verleend in aansluiting op
een behandeling in een ziekenhuis.
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Het Ned. Openluchtmuseum.
Belangrijke aanwinsten, o.a. boerderij
uit Vollenhove.

Het, Nederlandsche Openluchtmuseum beeft
drie belangrijke aanwinsten voor de gebouwenverzameling van het museum kunnen
verwerven.
Door de electrificatie van een polder bij
Alkmaar werd een drietal watermolens ten
doode opgeschreven; een van deze is aan het
mueeum ten geschenke aangeboden. Het ie
een z.g. „strijkmolen}', een zeshoekige „bovenbruier", waarvan dus de kap draaibaar
ie naar den wind; het vernuftige raderwerk
ie besloten binnen de, met riet gedekte, wanden, die glooiend naar buiten uitloopen en
waaronder, op den beganen grond, het bouten woninkje van den molenaar is ingebouwd. Dcor het verwerven van dezen molen, den zevenden in de museumcollectie,
zullen alle ih ons land bestaande typen van
windmolens in het museumpark vertegenwoordigd zijn.
Twee oude boerderijen, eveneens ten geschenke geboden, zullen de gebouwenverzameling op zeer welkome wijze aanvullen.
Het eene boerenhuis, thans nog staande in
het land van Vollenhove, is een z.g. „gemengd Friesch" type, twaalf meter breed en
haast vijf-em-twintig meter lang.
Het andere huis staat in de omgeving van
Venlo; het gelijkt eenigezins op het vorige,
is echter een zuiver voorbeeld- van het in
Brabant en in het noorden van Limburg
voorkomend „langgevel-type". Hier heeft het
woonhuis dan ook zijn deur en venstens aan
denzelfden gevel, waar de deel, de etal, de
schuur en de wagenechop hun ingang hebben.
Verwacht mag worden, dat nog vóór den
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Vanwege het bestuur van den Ned. Journalistenkring verzoekt men ons het volgende te willen medeelen ale aanvulling op het
bericht omtrent het referendum, dat door den
bring ie gehouden.
Bij stemming over het béstuursvoorstel
tot aanmelding en bloc bij bet Verbond van
Ned. Journalisten, aijn 479 geldige stemmen
uitgebracht, zijnde nog geen twee darden
van het aantal leden, dat gerechtigd wae tot
etemmen.
Van degenen, die stemden, bracht ruim 71
pet. hun stem uit voor het beetuurevooretel,
dat steunde op sociale overwegingen, nadat
de strijd voor een principieel andere pereorganieatie niet langer kon worden voortgezet.
„Onder de aanmelding en bloc" zullen alleen begrepen zijn degenen, die na de nog
te houden algemeene vergadering(en) niet
uit den kring zullen zijn getreden.

25.000 dakpannen geschonken.
Voor een 6poedig herstel van de schade
in de gebieden, welke door de oorlogsomstandigheden geteisterd zijn, ontving de regeringscommissaris van de stichting Gresbuizencenventie dertig ton gresbuizen en van
de Nederlandsche Dakpannenconventie honderdduizend dakpannen, terwijl aan het
laatste geschenk nog de toezegging van gratis vervoer werd verbonden door de firma
W. Waseink te Amersfoort.
De regeeringscommissaris beeft thans
aan een gedeelte van deze partij dakpannen
een bestemming gegeven. De gemeenten
Den Helder en Vlissingen zullen elk
25.000 stuks ontvangen. Hierdoor is, dank
zij den gemeenschapszin der bedoelde organisaties en firma's, in een dringende behoefte voorzien.
Voorts ontving bet regeeringscommissariaat van de machinefabriek Thole in Enschede de toezegging van honderd houweelen, welke voor Rotterdam bestemd zijn om
daar bij de puinopruiming gebruikt te worden.

Wettelijke regeling hypotheek-

renten.
De Nederlandsche Bond van Huis- en
Grondeigenaren en Bouwondernemers had
zich schriftelijk gewend tot de Duitsche
autoriteiten en o.m. de weneohelijkheid betoogd van regeeringebulp aan de zeer vele
huiseigenaren hier te lande, die (naar de
meening van bet bestuur) nog steeds gebukt
gaan onder buitengewoon zware financieele
verplichtingen, ontstaan door in vroegere tijden afgesloten hypothecaire leeningen op
huizen, waarvan de waarde en de huuruitkomst door de deflatiepolitiek vam vroegere
regeeringen sterk teruggeloopen zijn.
Het bondsbestuur heeft thans uit het antwoord viam de Duitsche autoriteiten vernomen, dat bet vraagstuk der hypotheekrenten
eerstdaags in samenhang met de Crisis-Hypotheekaflossingswet 1936 (welke eind van dit
jaar afloopt) wettelijk zal geregeld worden
en dat deze autoriteiten zich voorbehouden,
te gelegener tijd het bondsbestuur hierover
nader in te lichten.

De oorlogsslachtoffers onder
het spoorwegpersoneel.

winter deze drie groote, voor het museum
belangrijke gebouwen zullen zijn afgebroken
en naar Arnhem vervoerd, en dat in het a.e.
voorjaar met den wederopbouw een aanvang zal worden gemaakt.
Voorts zal het bestuur niet alleen in het
eigen tijdschrift „Bijdragen en Mededeelingen der Vereeniging", zooals tot nu toe, beschouwingen doen opnemen over verkregen
museumaanwinsten en over verschillende onderwerpen op volkskundig gebied, maar het
ie bovendien met de afdeeling „Volkskunde" van de Ned. Akademie van Wetenschappen, waarmede het Museum in nauwe betrekking staat, overeengekomen dat die Bijdragen en Mededeelingen voortaan mede zullen worden opgenomen in het tijdschrift
„Volkskunde" dezer afdeeling.
Ook zullen afzonderlijke wetenschappelijke
uitgaven op het gebied der Volkskunde worden ondernomen of ondersteund.

Schip zonder bemanning op de
Vecht.

Hulp geboden.
De directie van de Ned. Spoorwegen is
vrij spoedig na bet beëindigen van den
oorlog een comniissie in het leven gaan roepen, welke een plan zou uitwerken, dat alle
oorlogsslachtoffers van de Ned. Spoorwegen
met eigen middelen geholpen zouden worden, n.l. doordat het geheele spoorwegpersoneel voor dit doel 1 % van zijn ealaris
zou afstaan.
Dit „Steuncomité N.S. 19-10" is direct begonnen met zijn werk en reeds na eenige
maanden beschikte het over zooveel geldelijke middelen, dat daaruit een grooi gedeelte van bet getroffen personeel voldoende kon worden geholpen. De inkomsten
voor het goede doel zijn nog steeds stijgende.

In Augustus bracht het actief dienende
personeel in totaal een bedrag van f 28.889,30
bijeen, zoodat gerekend vanaf het begin van
de actie was ontvangen een bedrag van bijna
honderdduizend gulden, n.l. f 96.739,02.
De binnengekomen gelden onder de gepensionneerden bedroegen tot en met 11
September f 15.620. Hieruit komt vast te
staan, dat er in totaal f 115.000 bijeen is
gebracht.

Uitgegeven werd f 119.198,46, welk bedrag over ongeler 500 personen werd
verdeeld. Het ligt verder in de bedoeling
Op de Vecht bij Ommen werd Maandag voor
de winter intreedt, de uitkeeringen te
opgemerkt,
vrachtboot
onder
een
stoom
wel- verhoogen.
ke stuurloos ronddreef. Bij onderzoek bleek,
dat de beide opvarenden, G. Veltman en
zijn zwager H. Korthuis, die in dienst zijn
De politie te Oosterbeek
van den vrachtvaarder H. van Elbuirg, niet arresteerde een twintigjarigen loopknecht
meer aan boord waren Het vermoeden be- uit Arnhem, die te Oosterbeek een reeks
staat, dat zij overboord zijn geslagen en ver- diefstallen had gepleegd, t.w. winkeldiefstaldronken. De politie begon dadelijk te dreg- len, .diefstallen uit damestaschjes en van dagen, doch is er niet in geslaagd de mannen mearijwdeilem. Im beslag zijm genomen vloerte vinden. Veltman was gehuwd en vader kleeden, een complete keukenuitzet, danïesvan twee kinderen. Korthuie was onge- kleeding, gereedschap, sigarettenpapier, een
fototoestel en velerlei andere zaken.
huwd.

—

Dam po bij ,Hoofd-

neus- Keel-

en Borstvcr koudheid

Wonderlijk zooals dat helpt zoowel bij kinderen als volwassenen. Pot 50 et. Tube 40 et. Doos 30 et. Bij Apothekers en Drogisten

maar het feit, dat hij maar onuitputte- Briton zou kunnen aanpompen voor tien
lijke cheques kon schrijven, scheen zelfs pond. Wel had hij nog geen uur geleden
geen bekoring voor hem te hebben; de zijn geluk beproefd
en met succes
beele wereld leek hem stom —, oneindig bij een nieuw lid der club, dat zijn repuvervelend. Af en toe vroeg hij tatie nog niet kende en een oogst van
stom,
zich af,-of hij zich niet veel gelukkiger vijftien pond binnengehaald, maar dat
zou hebben gevoeld met zijn derde-klas was geen bezwaar om, als het moment
pasage naar Australië, die hij toen in de gunstig was, te trachten zijn bezit te vereerste opwelling had afbesteld.
meerderen. Roderick sneed hem echter
Een paar heeren, die lustelpos in groo- den pas af door te vragen wat hij dien
te stoelen bij het vuur weggedoken za- avond ging doen.
Halsham haalde de schouders op.
ten, keken op, toen Roric binnenkwam
Niets bijzonders. Ik heb een uitnooen knikten. Ze waren juist tot de conclusie gekomen, dat Roric zonderling deed diging voor de partij bij Fane om tien
den laatsten tijd en schreven dit toe aan uur, maar ik heb niets geen zin. Ga
de verloving van Lilian.
er heen?
Neen. Laten we samen gaan eten.
Roric ging zitten, nam een krant op
en bestelde een whisky-soda. Hij had In den regel ontweek hij Halsham, maar
beelemaal geen trek in Whisky-soda en hij was op het oogenblik in een stemliet het glas onaangeroerd staan. Hij ming om elk gezelschap voor lief te nespelde de krant van begin tot eind, maar men.
toen hij klaar was, zou hij niet in staat
Roric bestelde de diners en een flesch
geweest zijn om één letter na te vertel- champagne. Hij hield niet zoo heel veel
len van wat hij gelezen bad. Een blik op van champagne, maar hij wilde zich in
de klok deed hem echter tot'de ontdek- zijn verlatenheid iets feestelijks suggeking komen dat de middag tenminste reeren. En Halsha-m had niet het minste
bezwaar.... hij zou zeker geen aanstalvoorbij was; het was zes uur.
lemand, die bij het vuur bad zitten ten maken om Roric de betaling van zijn
slapen, werd wakker, kWam geeuwend aandeel in het festijn aan te bieden.
overeind en slenterde naar Roric toe.
Het was ruim acht uur toen ze klaar
waren met eten. Roric's eetlust was niet
Hallo, oude jongen!
Roric keek den jongen man tamelijk buitengewoon groot geweest en. hij was
onverschillig aan. Hij was niet zoo bijs- blij dat hij op kon staan. Hij stelde voor
ter gesteld op Halsham; het was een een loge te nemen voor dë nieuwste opepersonage dat leefde van geleend geld, retten en Halsham had alweer niet het
dat hij met de grootste vrijmoedigheid minste bezwaar....
en zonder eenig excuus nimmer terugZe verlieten de club. Toen ze de stoep
kwam er een krantenjongen op
afgingen
gaf.

—

—

—

—

—

nieuwsgierigheid nauwelijks kon bedwingen.
Ik heb zoon idee dat ik verloren
heb
Allemachtig Briton, kijk eens....
Zijn stem verried groote ontsteltenis;
hij duwde Briton het blad onder den
neus. Met één oogopslag was het fatale
bericht tot hem doorgedrongen:

— —

„Bij een heftige botsing, tusschen
twee auto's, werd hedenavond de
bekende Amerikaansche financier,
Mr. Berlott B. Querne, gedood. Zijn
verloofde, Miss Lilian Fane, die
zich in zijn gezelschap bevond,
bleef ongedeerd."
-Roric zei de eerste oogenblikken niets.

Hij kon het schokkende nieuws niet zoo
gauw verwerken. Eindelijk zei bij

heesch:

—

Verschrikkelijk; arme kerel!
Hij kende Querne oppervlakkig en

afgezien van de mededinging naar de

hand van Lilian, had hij hem altijd een
aardig mensch gevonden met zijn een-

voudige manieren en prettige eerlijk-

heid.

Verschrikkelijk, herhaalde hij.
—— Leelijk
Lilian, merkte Halsham
voor

op.

Merkwaardig, daaraan had Briton in
de eerste ontsteltenis heelemaal niet
gedacht.

ook;
Ja, dat
—
in;
geen
erg
erg voor.haar!
zoo

daar had ik
is waar
gauw
Op het gezicht van Halsham kwam
een flauwe glimlach; stelde Roric zich
Halsham zag er verboemeld uit. Hij hen af met een extra blad. Halsham nu alleen maar aan, of liep het met die
sliep te weinig en dronk te veel. De uit- kocht een krant en bleef onder de eerste verliefdheid van Lilian niet zoon vaart
drukking op zijn gezicht verried, dat hij de beste lantaarn staan om ze in te kij- als de lui beweerden?
overwoog of hij met eenige kans op suc- ken; hij had zwaar gewed op en paard
ces den tegenwoordig-onuitputtelijken in de drie-uur race, zoodat hij zijn
(Wordt vervolgd.)

GEMENGD NIEUWS.
Mutaties bij het Nationaal
Front.
Er hebben im het Nationaal Front enkele
mutoties plaats gebade De afd. Maastricht is
gesplitst im een gemeente Maastricht cm een
afd. Maastricht Buiten-gemeente, im verband
waiarmee enkele benoemingen hebben plaats
gevonden.
Voorts zijn o.a. benoemd de heer H. Koning tot aifdleeliiingeleilder vam Veendam; Dr.
J. G. A. Kattenbuseh tot afd.leider van Groningen; G. Wijdlemes tot afd.-leMer van
"Smeek.

De verdeeling van de levertraan
Een beschikking te wachten.
Naar de Tel. verneemt is binnenkort
een beschikking te verwachten, om de levertraan op de juiste wijze te verdeelen.
De voorraadpositie van levertraan is 'vam
dien aard, dat het niet-medisch gebruik,
zooals tot' nog toe veel voorkwam, niet meer
verantwoord is. De toepassing zal beperkt
moeten worden tot het inderdaad noodzakelijke. Daartoe zal het in het vervolg
de medicus zijn, die beoordeelt of het gebruik van levertraan noodig is.
In veel huishoudingen met kleine kinderen zal dus voortaan het levertraangebruik niet meer mogelijk zijn. Het product
komt echter beschikbaar voor de kleintjes,
die er volgens den huisarts behoefte aan
hebben. Slechts zullen de ouders niet zelf
meer mogen uitmaken, of zij den kinderen
levertraan zullen geven. Als zuiver preventief geneesmiddel komt de levertraan niet
meer in aanmerking. Alleen dan, wanneer
de medicus vaststelt, dat dit geneesmiddel
den jongen patiënt zal behoeden voor rachitis, of wanneer een kind daaraan lijdend
iB, komt men voor levering vam dit vitaminen A- en D-bezittende product in aanmerking.

.

Het Roode Kruis in Nederland.

Het aantal leden moet grooter
worden.
Men schrijft ons:
De aictie tot bet werven van leden voor
bert Roodle Kruis, twee jaair geiteden ingezet,
beeft een stijgriing vam het ledleinrtiail vam 17.000
tot ca. 30.000 tot gevolg gehad.
Dat resufcat is voor een groot dleel te
dtaiükan aam de stijgende interesse vam het
publiek.
Hoewel men dankbaiar is voor dlilt resultaat, is men toch miiiat vOlkliaan. Bij andere
landen vergel'elkem is het tedlanitial hier laag
te noeinem,. Wanneer b.v. een vergelijking
wondlt gemaakt met België, blijkt, diat daar
1.25 procent van de bevolkii-ng liid is, terwijl
het lediemtial bier te kunde 0.35 procent bedlraagt. Nog te veten zijn er, die niiiet weten,
dlat zij door eomitirilbueerenid lliid van eem plaatselijke afdiaeEmg te wordlen (mimiiimum comtniibutlie f I.— per jaar) het Roodie Kruis
kunnen steunen cm to stiaiat stellen zijn
mensebliievende taak unit te voeren.
Wat het Roodle Kruis doet, is in de afgeloopen maamdlem wel daiiidielijk ge-bleben. Velen zullen met dlamikbaiarheaid aam de bemoeiilngem van deze imetiamfe denkiein.
PostgiTO 22120 vam bet Hoofdbestuur vam
bet Nedierfliandsctbe Roodle Kruis, Primioessegrachit 27, "s-Gravenhage, neemt gaarne giften en de oantlributüïe itn ontvangst Hét
Hoofdbestuur geeft die nieuwe liedien dloor
aan zijn afdteeltogan. Dus: word ld vam het
Roodle Kruis.

De organisatie van het
filmwezen.
Afgekondigd is een besluit van de secretarissen-generaal van Onderwijs, van Binnenlandsche Zaken en van Justitie betreffende de organisatie van het filmwezen.
Volgens dit besluit is de Nederlandsche
Bioscoopbond belast met de organisatie van
allen, die op bet gebied van de film werk-

zaam zijn.
De bond heeft tot taak het filmwezen
zoowel in organisatorisch als in economisch,
cultureel en technisch opzicht te bevorderen,
de belangen van zijn leden, zoowel in hun
onderlinge verhouding als im hun verhouding tot de overheid, te behartigen en deze
met elkander in rechtvaardige overeenstemming te brengen.
De secretarie-generaal van Onderwijs
oefent het toezicht op deze werkzaamheid
uit.
De voorzitter en de ondervoorzitter worden door den secretaris-generaal benoefd
en ontslagen. De voorzitter van den bond
wordt ter zijde gestaan door een raad vaa
bijstand.

De voorzitter van den bond is bevoegd
den leden al datgene voor te schrijven, wat
in verband met een juiste vervulling van de
taak van den bond noodzakelijk is. Deze
vaststelling van de door de leden te betalen
bijdragen.

De voorzitter kan in de door hem te geven voorschriften op overtreding ervan een
boete stellen tot een bedrag van ten hoogste
vijfduizend gulden; hij legt geen boete op,
dan na den overtreder gehoord te hebben.
De voorschriften van den voorzitter behoeven de goedkeuring van den secretarisgeneraal.

Distributie vaste brandstoffen.

De regeling.
Op 9 October zal een aanvang worden
gemaakt met de distributie van vaste brandstoffen.
De bescheiden ten dienste van de brand6toffendietributie zijn aan belanghebbenden
uitgereikt.

De plaatselijke distributiediensten hebben
opdracht gekregen bij de uitreiking van
deze bescheiden een aftrek toe te passen van
de op 29 September j.l. bij verbruikers aanwezige voorraden.
Deze voorraden hebben de verbruikers
moeten opgeven.
Hierbij zijn de volgende omrekeningsfactoren in acht genomen:
1 eenheid is 1 H.L. (max. 75 K.G.) anthraciet, steenkolen, industrie- of eierbriket'ten
1 eenheid is 2llt H.L. kolenslik
1 eenheid is 2 H.L. (max. 100 K.G.) cokes
(ook gascokes)
1 eenheid is 110 K.G. bruinkoolbriketten
1 eenheid is 450 stuks (200 K.G.) baggerturf
1 eenheid is 300 6tuks (195 K.G.) persturf
1 eenheid is 175 K.G fabrieksturf
1 eenheid is 200 K.G. overige soorten turf.
Bovendien moest worden opgegeven de
hoeveelheid huisbrandolie, welke men in
voorraad heeft, waarbij 1 L. huisbrandolie gelijk staat met 0.018 eenheid.
Nadat deze omrekening heeft plaats gehad, zijn bij de uitreiking der kaarten een
met den voorraad overeenkomend aantal
bonnen daarvan verwijderd, zulks in verband
met hat feit, dat per bon voor een nader
aan te geven periode een eenheid vaste
brandstoffen zal worden beschikbaar gesteld. Voor elke eenheid van den voorraad
is dus een bon van de kaart gescheurd.
Aangezien steeds de laagstgenummerde
bonnen zijn verwijderd, zullen zij, die over
geen of een geringen voorraad beschikken,
in de eerste plaats in de gelegenheid zijn
de benoodigde brandstoffen te betrekken,
waardoor een zoo rechtvaardig mogelijke
verdeeling van den voorraad vaste brandstoffen wordt gewaarborgd.
Eerst daarna komen zij aan de beurt, die

bij den aanvang van de distributie roede
over een voorraad beschikten. Met nadruk
wordt allen verbruikers aangeraden hun
brandstoffen zooveel mogelijk van hun gewone leveranciers te betrekken.
De groep verbruikers, welke de woningen
van particuliere personen omvat
(formulier „a"), is verdeeld in verbruikers
die stoken met haarden en kachels en verbruikers, die stoken met centrale verwarming. Aan verbruikers, behoorende tot de
groep „a", „haarden en kachels", zijn, al
naar gelang zij 1 tot en met 4 of 5 en meer
vertrekken in gebruik hebben, kaarten verstrekt met respectievelijk 16 en 21 bonnen,
elk met een eenheid, mat dien verstande,
dat een aantal bonnen, gelijk aan het aantal eenheden van den voorraad per 29 September, zijn ingehouden
Aan verbruikers behoorende tot de groep
„a", „centrale verwarming", zijn, al naar
gelang zij 1 tot en mat 6 of 7 en meer
vertrekken in gebruik hebben, kaarten verstrekt met respectievelijk 36 en 48 bonnen,
elk voor een eenheid. Ook van deze kaarten
is een aantal bonnen, overeenkomende met
den op 29 September aanwezigen voorraad,
verwijderd.,
Het aantal bonnen, dat aan de verbruikers van de groepen b, c en d is uitgereikt,
is door de brandstoffencommissies vastgesteld. Hierbij is o.a. rekening gehouden
met de te verwarmen ruimte en met het
vroeger verbruik.
Voor de groep „e", „kleinindustrie", wordt
maandelijks door de brandstoffencommissie
de toegestane hoeveelheid vastgesteld. Verbruikers, die vaste brandstoffen verstoken
voor de voortbeweging van vaartuigen, welke
in de rivier- en binnenvaart en de sleepvaart worden gebruikt en voor de voortbeweging en aandrijving van zandzuigers,
drijvend baggermaterieel en drijvend overslag-, hijsch- en heimaterieel, dienen echter
een vergunning voor het koopen van de benoodigde brandstoffen niet aan te vragen
bij de brandstoffencommissie.
Op de te verstrekken bonnenkaarten,
bonnen of toewijzingen, staat al naar gelang
met haarden en kachels of met centrale
ver.warming wordt gestookt, vermeld het
woord „brandstoffen" dan wel het woord
„cokes".
Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd, dat men tot nader aankondiging
ook op de met „cokes" gemerkte bescheiden
alle soorten brandstoffen zal mogen betrekken, op iedere met „cokes" gemerkten bom
kan dus inplaats van 2 HL. cokes ook b.v.
1 H.L. anthraciet of 450 stuks baggerturf
worden gekocht.
Voorzoover de brandstoffenpositie zulks
noodzakelijk mocht maken, kan echter nader
worden bepaald, dat de met „cokes" gemerkte beseheiden uitsluitend recht zullen
geven op het koopen van „cokes". Voor de
installaties, welke niet met cokes kunnen
worden gestookt, doch waarvoor toch cokeskaarten zijn uitgereikt, zal te dien tijde een
nadere regeling worden getroffen
Ten aanzien van de bevoorrading van
handelaren kan nog worden medegedeeld,
dat hieromtrent zeer binenkort een nadere
publicatie zal volgen.
Gedurende October geven de met 01, 02 en
03 gemerkte bonnen van de „bonkaart distributie vaste brandstoffen
haarden,
kachels", alsmede de met 01, 02, 03, 04, 05
en 06 gemerkte bonnen van de „bonkaart
distributie
centrale verwarming" en
voorts de met „brandstoffen, één eenheid, le
periode", alsmede de met „cokes, één eenheid, eerste periode" gemerkte bonnen
elk recht op het koopen van een eenheid
turf, als boven aangegeven.
Met nadruk wordt er echter de aandacht
op gevestigd, dat deze met 04, 05 en 06 gemerkte bonnen in den loop van het stookseizoen alsnog zullen worden aangewezen
voor het koopen van steenkolen of andere
vaste brandstoffen. Men heeft dus de keus
om hierop thans turf of later andere brandstoffen te betrekken.
De aan de houders van identiteitskaarten
uitgereikte toewijzingen geven gedurende
de maand October recht op het koopen
van het daarop vermelde aantal eenheden.
De met „autoanthraeiet" gemerkte bonnen
geven uitsluitend recht op het koopen van
1 H.L. (maximaal 75 K.G.) anthracietnootjes
J
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alle soorten brandstof kan stoken en waarop Vonnis luidde: f25 boete subs. 10 d. h.
tevens kan worden gekookt.
Simon V., 19 jaar, landarbeider te Rot
Nog eens, op petroleum moet men niet tevalle, heeft op 11 Juli j.l. aldaar een bemeer rekenen.
drag van f2l gestolen, toebehoorende aan
In het eigen belang wordt aangeraden zoo
geld

Het Is dezen verbruikers verboden gedurende een tijdvak van 3 kalendermaanden,
zich in totaal van een grootere hoeveelheid'
dan een vierde gedeelte van dit jaarver-<
bruik te voorzien.
Voorts is bepaald, dat voor wegenbouwdoeleinden het gebruiken, verbruiken, bewerken of verwerken van asfalt zonder een

strekken.

is verboden.
Voor industrieele doeleinden mag van
de aanwezige voorraden h-oogstens 70 %
per maand van het maandgemiddelde van'
de hoeveelheid, welke in het tijdvak ij
Augustus 1938 t.e m. 31 Juli 1939 werd'
gebruikt, worden gebruikt, verbruikt, be,

gelijk een aan. Bij voorkeur eer, waarin men

spoedig mogelijk te handelen. De oeconomische voorlichtingsdienst. Rijnstraat 24, Den
Haag, is bereid verdere inlichtingen te ver-

Leeuwarder Rechtbank.
WIJN8.
Huisvredebreuk.

Het echtpaar Doede en Sijtske P. te Wijns
heeft huisvredebreuk gepleegd op 5 Juli j.l.
aldaar in de woning van D. van der Bij.
Het blijkt, dat de verhouding tusschen het
echtpaar en Van der Bij allerminst gunetig
ie. De oorzaak van deze voortdurende oneenigheid tusschen deze buren ie te vinden
in doorloopende kwesties tusschen het pleegkind van het echtpaar en het dochtertje van
Van der Bij. Het pleegkind wordt eteede
door het dochtertje uitgescholden, hetgeen
voor den rechter aanleiding ie Van der Bij
te verzoeken krachtiger tegen zijn dochtertje op te treden. Op de bewuste dag heeft
het meisje het pleegkind van het verdachten-echtpaar weer zóó uitgescholden en geslagen, dat het de oudere te bar werd. Deze
gingen naar Van der Bij en toen daar ruzie
ontstond, zouden verdachten de woning niet
op vordering van Van der Bij hebben willen verlaten.
Uit de verdere behandeling kwam onvoldoende vast te etaan, dat beide verdachten
inderdaad hetgeen hun ten laste gelegd is,
gepleegd hebben, aangezien zij na de vordering van Van der Bij vrijwel onmiddellijk
de woning verlaten hebben.
De officier eischte vrijspraak aangezien
hij het bewijs niet geleverd achtte en het
vormie was conform.
Rechter tot verdachten en getuigen: Laat
ik u allen hier niet meer zien! Zorg ervoor,
dat de vrede bewaard blijft-

"

De eisch luidde 2 weken gevangenisstraf, prachf-collectie weefsels van Borneo en Sumatra. Deze goede vriend van ons museum
voorzag ons geregeld van transparantfoto's
van door hem in het Indisch hoekje in de
plaatselijke bladen geplaatste afbeeldingen
werd de beneden-goudleerkamei
was Verder
G. H. Maassen van der Brink. Dit
Marijke-Moai
nog verrijkt met een ge
van
geborgen in een spaarpot, weike Van der schilderd portret van
H. Ed. Gemaal, Johan
Brink in de woonkamer had etaan. Ver- Willem Friso. Dit fraaie
van den
dachte heeft reeds fl3 van het gestolen helaas jong gestorven Prinsportret
vroeger
maakte
geld terugbetaald en de overige fB, welke
Mr
verzameling
deel
uit
van
de
van
Jhr.
de politie in beslag nam, heeft getuige ook P. A. J. van den Brandeler, den vroegeren
reeds ontvangen. Het blijkt, dat verdachte
van het Princessehof en kon
ongunstig bekend staat en reeds vaker is bewoner
hierdoor
dus
naar zijn vroegere woning
veroordeeld.
terugkeeren.
Eisch 3 maanden gevangenisstraf. Vonnis De reeds aanwezige collectie Ceramiek
6 weken gevangenisstraf.
van den kunstpottenbakker Chris Lanooy
Aart Hilbert de G„ reiziger, 26 jaar, te werd met eenige belangrijke etukken aanOpeinde, heeft een hoeveelheid koueen en gevuld.
sokken verduisterd, toebehoorende aan J.
Ook de afdeeling Oost-Aziatische CeraC. Kamphuis. Verdachte heeft deze goe- miek werd met vele belangrijke stukken
deren, welke hij als reiziger onder zich aangevuld.
Bezoekers
had, in Juni j.l. verduisterd. Eisch en vonnis 6 weken voorw. hechtenis met 2 proef
openingeuren
De
van het Princessehof blejaren.
ven gelijk, met uitzondering van de tijdelijke
sluiting. Het aantal bezoekers was daardoor
Diversen.
beneden normaal, ie weten 1311.
Arme H., groentenventer, 33 jaar te Peins, Ingevolge daartoe door den heer Tillema
werd overeenkomstig de eiech veroordeeld gedane opwekking werd het Princeseehof
tot 1 maand voorwaardelijke hechtenis met ook bezocht door een groep leerlingen van
2 proefjaren, omdat hij eendoorden burge- de school uit het dorpje Corle in de gemeenmeester van Franekeradeel aan hem ver- te Winterswijk, die de kennis, opgedaan
van het Indisch hoekje, in
strekte machtiging tot aflevering van 10 li- door het
ter benzine aan hem, vervalscht had door het Princeseehof aan de praktijk kwamen
het getal 10 in 20 te veranderen, gepleegd op toetsen.
27 Juni j.l.
Jilt Z., boerenknecht, 26 jaar, te Follega,
heeft aldaar op 7 Juli j.l. A. Keur mishandeld. Ze hadden ruzie over een meisje en
toen heeft verdachte er maar op los geslagen.
Verdachte: Ik heb er epijt van.
Rechter: Wie van julie heeft nu het meisje?
Verd.: Geen van beideOfficier: Als twee honden vechten
Eisch en vonnie: f 40 boete sube. 40 dagen
hechtenis.
Bertue H, caféhouder, 38 jaar te Hauler-

BOZUM.

Het mes,

H., 26 jaar, chauffeur, te Schettens, was niet verschenen om terecht te
staan voor het feit, dat hij in de nacht van
12 op 13 Juli j.l. onder Bozum R. Zwart,
die daar met zijn meisje fietste, in één
zijner armen met een mes heeft gestoken,
waardoor Zwart bloedend verwond werd.
Het bleek tijdens de behandeling, dat verdachte met een kameraad doorloopend naast
en togen Zwart fietste, waardoor deze zóó
gehinderd werd, dat hij verdachte toen een
klap gaf. Daarop ontstond een vechtpartij,
nadat beiden van de fiets gestapt waren,
waarna verdachte aan Zwart de steek toebracht Het mes, waarmede gestoken is, is
later door het meisje van Zwart gevonden.
Volgens de verklaringen van Zwart vertoonde de jas meerdere gaten en scheuren,
door het mes veroorzaakt.
De officier verklaarde, dat verdachte ongunstig bekend staat, mede reden waarom
spreker drie maanden gevangenisstraf vorderde- Vonnie: 2 maanden gevangenisstraf
en betaling van een civiele vordering ad
f 24,50.
Sijbren S-

WOLVBGA.
Diefstal.

Evenmin was verschenen Johannes C-,
bakkersknecht te Het Meer, wien diefstal
van een rijwiel en een regenjas, toebehoorende aan S. v. d. Heide, ten laste gelegd
was. Op de avond van 28 Juli jl. was er
een dansavond te Wolvega. Van der Heide
had daar zijn fiets, met op de bagagedrager
zijn regenjas, gestald en toen hij na afloop
van het bal huiswaarts wilde keeren, was
zijn eigendom verdwenen.
De officier wees er op, dat een Nederlander in het algemeen noch een fiets, nooL
een regenjas kan ontberen, mede reden
waarom spreker f 100 boete subs. 50 dagen
hechtenis vorderde.
Vonnis: f5O subs. 50 dagen hechtenia

wijk, ie tot f 5 bo-de eube, 5 dagen hechtenis
veroordeeld wegens het in zijn café voor het
publiek ter beschikking stellen van een z g.

fruitautomaat, waardoor het hazardspel bevorderd weri. Bovendien gaf de rechter bevel tot vernietiging van het gewraakte instrument.

Verdere vonnissen.
Herman de H., 40 jaar, slager te Leeuwarden, wegens prijsopdrijving van vet, werd
overeenkomstig de eisch vrijgesproken.
Klaas C, 51 jaar, winkelier te Huizum,
wegens prijsopdrijving, werd overeenkomstig de eisch veroordeeld tot fl5 boete of
15 dagen.
Upe H., 41 jaar, handelsreiziger te Dokkum, wegens aflevering van suiker zonder
bonnen.
Eisch f4O boete subs. 1 maand hechtenis.
Adrianus de V., 40 jaar, bakkersknecht te
Leeuwarden wegens het koopen van die
suiker. Eisch f25 of 25 dagen. Vonnis f 15 of
15 dagen.
Sijbe R-, 36 jaar, autoslooper te Leeuwarden wegens het zonder vergunning doen
vervoeren van een vieTtal gemonteerde autobuitenbanden. Eisch en vonnis f25 of 25 dagen.
Wierd V., 28 jaar, koopman te Hardegarijp
wegens het zonder bonnen afleveren van
kunstmest. Eisch en vonnis f 5 of 5 dagen.
Arme S. B„ 61 jaar, veehouder te Drogeham, wegens het koopen van een ongeoorloofde hoeveelheid kaas.
Eisch f 10 boete of 10 dagen; vonnis f 5of
5 dagen.
Overtreding motorbrandstoffenbeschikking.
Tenslotte stonden nog terecht wegene het
in strijd met de mororbrandstoffenbeschikking gebruiken van benzine:
Berend W., 19 jaar, chauffeur, Dokkum.
Eisch en vonnie f 15 of 15 dagen.
Roelof K-, 38 jaar, arbeider te Grouw.
Eisch en vonnis f 5 of 5 dagen.
Pieter M., hotelhouder, 32 jaar te Eernewoude. Eisch f 15 of 15 dagen. Vonnis f 10 of
10 dagen.
Gerben P., aardappelhandelaar, 49 jaar,
te Franeker. Eisch en vonnis f 10 of 10 dagen.
Tjitze de B„ aseurantiebezorger, 35 jaar
te Ureterp. Eisch f 15 of 15 dagen en vonnis
f 10 of 10 dagen.
Antonie van G., machinist, 58 jaar te Hommerts. Eisch f 10 of 10 dagen. Vonnis f 5 of

NIJEHOLTPA.
Mishandeling met een mes.
Mishandeling met een mes van J. van
beperking van
Dalen, gepleegd te Nijeholtpa, op 1 JuIM j.l.
is ten laste gelegd aan den 60-jarigen, alpetroleumgebruik
daar woonachtigen veehouder Johannes 11.
Het blijkt, dat de verhouding slecht is, doorMen doet goed naar een vervangings- dat
doorloopemd het kleinvee van beiden op
mogelijkheid uit te zien.
elkanders weiand loopt. Op de bewuste dag
Wanneer een vreemdeling cijfers hoort heeft verd. Van Dalen over deze kwestie 5 dagen.
van het verbruik van petroleum in ons land, aangehouden, waarbij de eerste zich kwaad
maakte en toen het mes trok. Van Dalen liet
staat hij steeds weer verbaasd over het zich
daarop niet onbetuigd en heeft vergroote aantal liters petroleum, dat jaarlijks
vervolgene met de vuist geslagen.
dachte
verkocht wordt voor kook-, verwarmings- en
Van
Dalen
heeft door deze steek gedurende
verlichtingsdoeleinden. In het buitenland is
zijn
een
week
werk niet kunnen doen, aaneen dergelijk verbruik, dat jaarlijks eenige gezien hij
rechterschouder ie geraakt.
in
de
Leeuwarden
honderden millioenen liters 'bedraagt, iets Het zijn allemaal klare leugens, wat gegeheel onbekends. Hoe en waarom het komt tuige hier vertelt, aldus begon verdachte
Jaarverslag.
dat wij in Nederland zoo op petroleum zijn zijn verweer. Hij erkende, dat er een woorgesteld, is een vraagstuk waarover veel ge- denwisseling was geweest,
LEEUWARDEN. Aam bet verslag van den
dat hij geschreven zou kunnen worden. Het is echter slagen heeft, maar van een óók,
Conservator vam het Prtimoessehof te Leeusteek
wist
verthans niet van belang. Van veel meer belang dachte
warden over het jaar 1939 omtleenen.we het
niets.
is, dat al die millioenen liters petroleum uit Zes en
jaar plagen getuige en volgende:
twintig
het buitenland moeten komen. Zooals men zijn vader mij reeds, aldus verdachte, door , Van September tot October was het museum
begrijpen zal is dit thans uit en daar zitten
vee opzettelijk in mijn bouwland te drij- gesloten voor het nemen van beveiligingswij nu midden in de moeilijkheden. De moei- hun
waardoor de vruchten beschadigd wor- maatregelen.
ven,
lijkheden zijn zoo groot, omdat het verbruik den.
Door Burgemeester en Wethouders was
van petroleum zoo enorm ie, aldus meldt het Rechter tot verdachte: Je
bedrag van f5OO voor deze werkzaameen
ondanks
bent
A.N.P.
je ouderdom een lastige vent! Ook de buren heden ter beschikking gesteld. Waar, om
Elke petroleumverbruiker moet er daar- hebben veel last van je!
de stellingen doelmatiger en van een blijom van doordrongen zijn, dat van een noeUit de verdere behandeling kwam vast vend karakter te maken, eenige honderden
menswaardige aanvoer in de komende maan- te staan, dat verdachte tegenover de politie guldens meer benoodigd waren, moest
den geen sprake kan zijn. Het rijksbureau het hem ten laste gelegde heeft erkend, hierin door particulitre bijdragen worden
voor aardolieproducten tracht in samenwer- mede op grond waarvan de officier het be- voorzien.
king met het departement van handel, nij- wijs
In Mèl kon worden overgegaan tot opegeleverd achtte. Spr. eischte twee
verheid en scheepvaart de aanwezige voorning van
gezien
maanden
ook
het
gevangenisstraf,
raad zoo rechtvaardig mogelijk te verdeelen. ongunstige voorlichtingsrapport, dat over
de Princessehof-bibliotheek,
Bij deze verdeeling wordt het algemeen be- verdachte ie uitgebrachtlang gesteld boven het persoonlijke belang. Vonnis: 1 maand gevangenisstraf met be- gevestigd op het bovenhuis Prins Hendrik
ledereen zal begrijpen, dat men geen petro- taling van een civiele vordering van f 14,30 straat 4, naast het woonhuis en boven de
leum krijgt om koffie of thee te zetten, inRechter: Die etekerij moet nu maar eens kantoren van den Conservator. Bij deze
dien gas of een kolenfornuie aanwezig ie. afgeloopen
gelegenheid waren de directeuren van de
zijn!
Er zijn sommige industrieën en bedrijven,
andere Openbare bibliotheken hier ter stezooals b.v. de spoorwegen, welke het prode uitgenoodigd. In gezamenlijk overleg
KOOTSTERTILLE.
duct eenvoudig niet kunnen missen. Dat aan
werd toen besloten, dat aan studeerenden
Overtreding van de brandstoffendeze ondernemingen petroleum toegewezen
boek- en plaatwerken Uit de Princessehofwordt, is immers in een ieders belang.
beschikking.
bibliotheek zouden kunnen worden uitgeDaarom wordt den petroleumverbruiDouwe 8., 34 jaar, brandstoffenhandelaar, leend door bemiddeling van gemelde inkers op het hart gedrukt te doen, alsof te Kootetertille, moest zich verantwoorden stellingen.
De Princessehof-bibliotheek, die reeds
voor overtreding van de brandstoffenbeschikzij niets meer zullen ontvangen. Er komt
tot een 10.000 deelen is uitgegroeid, bevat:
king.
Verdachte
had
n.l.
zonder
in
het
benog wel wat in de eerstvolgende maanzit te zijn van de vereischte toestemming een vrijwel complete verzameling van wat
den, in het bijzonder voor verlichting, van het Rijkekolenbureau aan J. Burema, te verschenen is op het gebied van de Chimaar een ieder doet goed naar een proEestrum, 2000 stuks baggelaars afgeleverd. neesche Ceramiek, veel wat betrekking
Verdachte is dit feit slechts ten laste gelegd heeft op Andere Ceramiek, Oude Kunstduct uit te zien, dat de petroleum kan
doch in totaal heeft hij wel 71.000 turven nijverheid, Indische cultuur, buitenlandsche
vervangen, hoe eerder, hoe beter.
zonder de vereischte vergunning weten te reizen, enz. Ze is in de eerste plaats een
Gas, electriciteit, kolen, turf, carbid verkoopen; een en ander heeft hij in Au- studie- en handbibliotheek, betrekking heb
bende op de verzamelingen in het Prinen spiritus kunnen petroleum gedeeltegustus gepleegd.
De officier, rekening houdende met het cessehof tentoongesteld en in depot be
lijk vervangen.
waard.
Voor hen, die in de steden wonen, i 6het feit, dat verdachte hier wel een slordig
centje
requireerde
verdiend
zal
Aanwinsten.
hebben,
een
vraagstuk van de vervanging van petroleum
geldboete
van
f
40
hechtenis,
dagen
subs.
20
Verschillende
nieuwe aanwinsten werden
niet zoo moeilijk. Lastiger wordt het voor
ook de rechter hem veroordeelde- verkregen door bemiddeling van den heer
hen, die op het platteland hun woonplaats waartoe
hebben. Hun wordt aangeraden, als het maar Verdachte: Ik vjnd het wel wat veel!
A. J. de Lorm, conservator van het Schooleven kan, zich voor de verlichting te laten Rechter: Als je in aanmerking neemt, dat museum in Den Haag, bestaande o.a. in
aansluiten aan een electriciteitenet. Heeft hier een maximumstraf van 4 jaar op staat, een collectie fraai gesneden planken van
een Menangkabouwsch huis, houtsnijwerken
een landbouwer b.v. electrisch licht in het mag je niet mopperen.
van Nias en Nieuw Guinea, verder bamwoongedeelte, dan doét hij verstandig het
Diversen.
boekokers van Borneo en weefsels van Flonet door te laten trekken naar de stallen.
res
en Timor.
Is aansluiting op een bestaand' net niet mo8.,
Johanne9 de
45 jaar, te Leeuwarden,
buitengewoon mooie aanwinst' was
Een
gelijk, zoo is bet te overwegen, zelf elecheeft op 20 Juni in de winkel van S- J. de een voorouderbeeld, een bijna levensgroote
trisch licht op te wekken door een wind- Boer
schoteltjes
gekapot
aldaar, kopjes, en
gestyleerde menschenfiguur, prachtig ir
kracht-installatie. Het instituut voor land- slagen toen er oneenigheid ontstond.
gesneden en van ornamentwerk voorhout
bouwwerktuigen en gebouwen te WageninÈiech fl5 boete; vonnis f 5boete.
zien en een soortgelijk houtsnijwerk, dat
gen nam met verschillende modellen molens
reeds vele geslaagde proefnemingen. Ook zal Lambertus Johannes R, walknecht, 47 J.. de voorsteven van een prauw werd gede ouderwetsche carbidlamp weer in eere te Leeuwarden, heeft op 25 Augustus j.l. noemd.
komen. Voor verlichtingsdoeleinden is zij nabij de Wilhelminabaan ruzie gekregen Deze beide ongemeene voorwerpen wazeer goed te gebruiken. Hetzelfde geldt voor met G- Talhout. Talhout zou het jongetje ren voor vele jaren meegenomen van de
de spirituslamp
van verdachte mishandeld hebben, waarover Tenimbar-eilanden en in een buitenlandsch
Kolen, turf en als aanvulling spiritus zul- verdachte Talhout wilde onderhouden. Er museum verzeild, vanwaar ze door ruiling
len voor verwarming en voor kookdoelein- ontstond toen oneenigheid. waarbij verdachte konden worden terugverkregen.
Ten geschenke werd ontvangen van den
den moeten dienen. Indien men geen kachel Talhoul naar de keel greep en hem in één
heer H. F. Tillema, te BloemendaaL een
heeft, echaffe men zich er zoo spoedig mo- zijner vingers beet.

Sterke

het

Berichten uit Stad en Dorp.
Princessehof

'

Coöperatie „Excelsior” U.A
LEEUWARDEN, 5 Oct. De Coöperatie „Excelsior" hield ledenvergadering in de Har-

monie.
De voorzitter, de beer B. Molenaar, deelde
mee, dat het bedrijfsresultaat over het le
halfjaar 1940 ondanks de groote moeilijkheden, die als gevolg vam de distributie en de
verkeersstagnatie zijn gerezen, gunstig is geweest. De overbrenging van de afd. Huishoudelijke- en luxe artikelen naar het nieuwe pand aan de Voorstreek 40, Leeuwarden,
levert het bewijs dat de Coöperatie ook thans
voortgaat haar bedrijven uit- te breiden en
het belang der verbruikers te dienen.
De heer A. Hageman, adj.-dir. van de
Coöp. Groofihandelsvereen. „De Hamdelskamer" „Haka", te Rotterdam, complimenteerde het bestuur met de opening van de nieuwe zaak en bood namen» de Handelskamer
een eleetriscbe klok aan. Van een aantal relaties waren bloemstukken binnengekomen.
De directeur van „Excelsior", de heer J.
Koopal gaf omtrent het financieel verslag
over het le halfjaar 1940 een uitvoerige toelichting. De algemeene reeultaatrekening
over dat tijdvak sluit met een overschot van
f 25125,44.
J.E. KUIPERS.

SNEEK, 8 Oct. Gistermorgen is alhier na
een langdurig ziekbed overleden de heer
J. E. Kuipers, directeur van de N.V. Snee-

ker Radio Centrale.
De overledene, die den leeftijd van 47
jaar bereikte, was in de kringen der electrotechnici een zeer geziene figuur. Hij was
lid van het hoofdbestuur en lid van de
Technische Commissie van den Bond van
Exploitanten vam Radio-Centrales im Nederland en Voorzitter van de afd. Friesland
van dien Bond.
Voorts was hij secretaris van de Vereen.
Middenstand, afd. Sneek van den Ned. Middenstands Bond.
De begrafenis vindt plaats Vrijdag a.s.,
's nam. 2 uur op de Alg. Begraafplaats alhier.

vergunning

:

werkt of verwerkt.
De aandacht wordt er op gevestigd, dat
onder asfalt dient te worden verstaan: asfaltbitumen, natuurasfalt al dan niet ge.
mengd of vermengd met mineralen, lichtere
en
vloeistoffen,
koolwaterstoffen
waaronder vallen o.a. koud-asfalt, yloeibitumen, wegenolie en emulsies.
Voor verdere bijzonderheden dient men
de beschikking te raadplegen.

DISTRIBUTIE MINERALE WAS.
In de Nederlandsche Staatscourant, d.d.
1 October no. 191 zijn enkele wijzigingen
opgenomen van de minerale was-beschikking 1940 no. 1, waarbij o.a. is bepaald,
dat een ieder, wiens normaal per jaar benoodigde hoeveelheid méér dan 12 kg. bedraagt, ter verkrijging van een toewijzing
verplicht is binnen 14 dagen een aanvraagformulier in te leveren bij het Rijksbureau

voor

Aardolieproducten,

Sectie V,

Zee-

straat 100—104, te 's Gravenhage.
De formulieren zijn verkrijgbaar bij genoemd Bureau. Schriftelijke aanvragen
voor toezending moeten geschieden per
briefkaart, waarop vermeld: „Verzoeke
toezending verbruikersformulier minerale
was"; naam en adres in blokletters aan te
geven.
Afnemers, die normaal per jaar hoogstens 12 kg. noodig hebben, kunnen zonder
een vergunning per 3 kalendermaanden
hoogstens een vierde gedeelte van
deze
jaarhoeveelheid bij hun leverancier aan-

schaffen.

Het is dezen afnemers verboden gedurende een tijdvak van 3 kalendermaanden
zich in totaal van een grootere hoeveelheid dan een vierde gedeelte van deze jaarhoeveelheid te voorzien.
Voorts is bepaald, dat het aan verbruikers, die minerale was voorhanden of In
voorraad hebben, is verboden per kalendermaand een grootere hoeveelheid te gebruiken, verbruiken, bewerken of te verwerken dan 50 »% van het maandgemiddelda
van de hoeveelheid, welke in het tijdvak 1
Augustus 1938 t.e.m. 31 Juli 1939 werd
gebruikt, verbruikt, bewerkt of verwerkt.
De aandacht wordt erop gevestigd, dat
onder minerale was dient te worden verstaan: de minerale wassen en wasachtige
stoffen, al dan niet gemengd of vermengd
met andere stoffen en o.a. bekend onder
de benamingen:
paraffine
(tafels
en
schubben),
montaanwas, montanillawas,
aardwas,

ozokeriet, superlawas,

petrola-

tums met een smeltpunt van 66 gr. C. en
hooger, ceresine, zoomede wassen, bereid
uit synthetische koolwaterstoffen.
Voor verdere bijzonderheden dient men
de beschikking te raadplegen.
VERVOER ONGEKEURDE POOTAARDAPPELEN.
De Provinciale Voedselcommisearis voor
Friesland maakt bekemd, dat verzending
van on- of afgekeurd* pootaardappeien met
bestemming buiten de provincie drie dagen
te voren schriftelijk aangegeven dient te
worden aan zijn bureau Van Swietenstraat
2. te Leeuwarden.
In het algemeen zullen vervoerbewijzen
voor deze zendingen door de o-pzichters
kunnen wor<ien afgegeven aan erkende handelaren, indien de sorteering tot hoogstens
40 m;m gaat. Bij een grootere sorteering zal
voldoende moeten worden aangetoond, dat
het inderdaad de bedoeling is, de aardappelen als pootgoied te gebruiken. Bij do
aangifte voor de verzending dienen nauwkeurig de laadplaats, alsmede de soort en
de sorteering te worden opgegeven. Voor
verzending van ongekeurde pootaardappe-

len van de z.g. verboden soorten (Roode.
Cursussen voor zuivelbewerkers.
enz.) zal ook binnen de provincie ver»
In verband met de te verwachten vermin- Star
voeribewijs aanwezig moéten zijn en als bo«
dering van de melkproductie zal er in de ven gehandeld moeten worden.
komende maanden aan de zuivelfabrieken
AARDAPPELPRIJZEN, TE BETALEN
minder werk komen, waardoor de persoAAN VERBOUWERS.
dj
neelsleden
beschikking zullen krijgen
Het blijkt, dat er In de betrokken krinover meer vrije tijd. Met het oog daarop
onzekerheid
ten aanalei»
hebben de arbeidereorganisaties de Com- gen nogvraag,
van de
In hoeverre de voor cönsump.
missie

voor onderwijs uit de Bond van Coö-

tie-aardappelen vastgestelde prijzen, welke
vorige week werden gepubliceerd, van
toepassing zijn op z.g. voorkoopan, In ver-

peratieve Zuivelfabrieken in Friesland ver- de
zocht verschillende
ontwikkelingscureuseen
te willen beleggen en de deelneming daaraan te willen bevorderen. Gedacht wordt
o.m. aan lan lbouwonderwije, cursussen in
bedrijfscontröle en veevoeder-, paarden- en
rundveekennis. De commissie voor onderwijs heeft haar medewerking toegezegd.

band hiermede wordt er daarom door den
Provincialen
Vo-edselcommiasaris
voor
Friesland uitdrukkelijk op gewezen, dat bedoelde prijzen gelden voor alle oonsumptie-aardappelen, die worden of zullen worden afgeleverd. Hieruit volgt derhalve, dat
vroeger overeengekomen prijzen, hetzij de-

ze hooger dan wel lager waren dan de thans
vastgestelde, niet gehandhaafd mogen blijven, zoodat men ten aanzien van vöór do
de regeling gedane verkoopen de keuze heeft

Jongetje verdronken.
ZWAGERVEEN, 7 Oct. Heden tegen
avond geraakte de 3-jarige Johannes, zoon tussöben:
a. Afleveren tegen de nu vastgestelde
tje van den heer E. Klaver, in een sloot
vlak bij de ouderlijke woning. Hoewel men prijzen.
b. Annuleeren van deze verkoopen.
reeds spoedig het knaapje weer op de wal
Ten overvloede wordt er op gewezen, dat
kunstmatige
had en direct
ademhaling het bovenstaande uitsluitend betrekking
werd toegepast, bleken alle pogingen om heeft op consum.ptie-aardappelen, dus- niet
de levensgeesten weer op te wekken, op goedgekeurde en ongekeurde pootaardappelen.
vruchteloos.
MAXIMUM TELERSPRIJZEN AARD-

Officieele publicaties.
APPELEN.

De

Ned.

Groenten-

en Fruiteentrale

maakt bekend, dat, in aansluiting op het
door den secr.-gen. waarnemend hoofd van
het departement van Landbouw en Visscherij uitgevaardigde verbod tot het ver-

APPELEN.
aansluiting op een vorige publicatie
betreffende aardappel-prijzen wordt er met
den meesten nadruk op gewezen, dat de
daarin gepubliceerde maximum telersprijzen gelden per 100 kg. en niet per Hecto»
liter.

In

WIJZIGINGEN OPZICHTERS
L.C.O.
De

landbouw-Orisis-Organ-isatie
voeren, verhandelen, veilen en exporteeren Friesland maakt bekend dat tijdelijk voor
voor
variëteiten

van appelen, de volgende
van appelen onder dit verbod vallen:
Groep 1. Goudreinette schoone van bos-

de volgende districten de oipzichters zijn
aangesteld als achter de districten Is ver-

meld:

coop, noblesse, princesse noble.
District 23 (Zuid Achtkarspelen) en dJ*
Groep 2. Engelsche winter, goud pear- strict 24 (Zuid-SmalLingerJand) de heer
J.
main, gold pairmam, jonathan, present v. J. Jelsma te Drachten, Stationsweg
54.
heerappel,
reinette
van zuccaengland,
District 26 (Oost-Opsterland), de heer H.
maglio.
T.
v. d. Vegt te Lippenhuizen.
Groep 3. Ananas reinette, boumans reiLippenhuizen. District 31 (Noord-Oostnette, brabantsche bellefleur,
blenheim stel'lingwe-rf) d-e heer Jan L. v. Weperem
pippin, canada reinette, courtpendu, eis- te
Oosterwolde (Weper 472).
dener of gronsvelder klumpke, fransche
schijven schijveling, fransche goudreinetNAALDHOUT, POPULIERENHOUT,
ten (zeeland), groninger kroon, landsber-

BRANDHOUT.
ger reinetten, lemoen appels, luntersche
newton wonder, ontario, oranje De secretaris-generaal, waarnemend hoofd
reinetten, orleans reinette, reinette casse- van het departement van Handel, Nijverler, ribston peppin, sterappel, zoete erm- heid en Scheepvaart maakt bekend, onder
gaard.
verwijzing naar zijn publicatie van 10 AuGroep 4. Bellefleur dubbele, bellefleur gustus j.1., dat de directeur van het Rijksdrentsche, bellefleur limburgsche, engel- bureau voor hout de bij voornoemde publische bellefleur, bellefleur de france (geen catie verleende dispensatie met ingang van
rembour mortier), bellefleur westlandsche, heden intrekt ten aanzien van:
benderzoet
bramley's
enkel en dubbel,
1. Het koopen, verkoopen, afleveren, beseedling, grimston bramley, grauwe reinet- werken, verwerken, doen bewerken en doen
ten, fransche zuren, fransche bellefleur verwerken van inlandsche rondhout-naald(betuwe), jozef fnus, kaneelzuur, marie hoüt, voorzoover dit op stam met schors
jose d'othee, ossenkop, oude fransche pom- gemeten een doorsnede op borsthoogte had
cm. of meer;
me d'orange, zoete aagt, zoete winterkoon van 18
2a. het koopen, verkoopen, afleveren, beGroep 5. Bellefleur citroen, bellefleur
zoete, campagne zoet, culemans roode of werken, verwerken, doen bewerken
en
tuimelaars, dijkmans zoet, evazoet, gert doen verwerken van populierenhout, andan
ders
zware
grauwe
kwastvrije onderstammen,
roelof,
hooilaars, huismans zoet,
jasappel, kesterens wijnzuur uil, konings- voorzoover dit populierenhout niet in aanmerking
komt voor de fabricage van trirood, lentsch rood, liendens wijnzuur, loff
kransen, pomme de deux ans, ijzerappel, plex, lucifers of klompen;
b. het koopen, verkoopen, afleveren, bepomme henri, pomme rosé smeetse, provinciale, grijze rabauwen, rouwelirig, tuin- werken, verwerken, doen bewerken en
zoet, van rijnzoet, witte vaansche, zoete doen verwerken van zware kwastvrije popuparadijs, zoete schljveling, zure ermgaard, lieren onderstammen, voorzoover deze op
stam met schors gemeten een doorsnede
zure paradijs, kastanje paradijs.
holgaten, op borsthoogte hadden van 45 cm. of meer,
Groep 6.
Blanke culemans,
hollaert zoete, hondsmuil, hulsappel, jan voor alle andere dan voor schildoeleinden
Willem, possens, schaapsneus, zoete rib ten behoeve van de fabricage van triplex,
fineer en lucifers (als onderstam wordt
beling, zoete veentje.l-.
beschouwd het onderste deel van de stam
DISTRIBUTIE ASFALT.
tot een doorsnede aan het dunne einde van
In de Nederlandsche Staatscourant dd. 40 cm.);
3. het bewerken, verwerken, doen ver1 October ho. 191 is een wijziging opgeno.
men van de Asfaltbeschikking 1940 no. 1, werken van rondhout, dat in aanmerking
waarbij o.a. is bepaald, dat iedere ver. komt voor zaaghout, mijnhout, werkhout
brandhoutbruiker, wiens normaal jaarverbruik meer of paalhout tot brandhout,
dan 120 kg. bedraagt, ter verkrijging van blokjes, blokjes voor gasgeneratoren.
een toewijzing verplicht Is binnen 14 daHet bepaalde onder 1 en 2 is niet meer
gen een aanvraagformulier in te leveren bij vantoepassing op het verkoopen en aflehet Rijksbureau voor Aardolieproducten, veren door den producent, die geen hanSectie VI, Zeestraat 100—104, 's Graven, delaar is.
Derhalve is het vanaf heden verboden
hage.
De formulieren zijn verkrijgbaar bij ge- de onder 1, 2 en 3 genoemde handelingen
noemd Bureau.
Schriftelijke aanvragen te verrichten zonder vergunning van den
voor toezending moeten geschieden per directeur van het Rijksbureau voor hout.
waarop vermeld:
briefkaart,
„Verzoeke
Uit het onder 1 bepaalde blijkt, dat de
toezending
Asfalt"; dispensatie van kracht blijft voor inlandverbruiksformulier
naam en adres in blokletters aan te geven sche rondhout-naaldhout, dat bestemd is
VerDruikers, wier normaal jaarverbruik voor mijnhout.
hoogstens 120 kg. bedraagt, kunnen zonder Vergunningen als bovenbedoeld dienen te
een vergunning per 3 kalendermaanden worden aangevraagd bij het Rijksbureau
hoogstens een vierde gedeelte van dit jaar- voor h-out, Driekoningonstraat 4, te Amverbruik bij hun leverancier aanschaffen. sterdam.
pippeling,

.

