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Amerikaanse vorderingen op het gebied
van de atoom-energie

Een voetbalwedstrijd tussen een
ploeg uit de Amerikaanse en een uit de
Russische zone van Duitsland, die door
20.000 toeschouwers werd bijgewoond,
leidde Zondag tot een demonstratie
voor opening van de zonegrens, meldt
Reuter uit Coburg.
De Sovjet-autoriteiten hadden de
grens van 12 tot 20 uur opengesteld om
burgers uit hun zone in staat te stellen
naar de wedstrijd te gaan. De toeschouwers werden toegesproken door
leiders van Oost-Duitse partijen en de
leider van de communistische partij te
Coburg, die slechting van de zonegrenzen eisten.
Intussen maakten 10.000 voetballiefhebbers uit de Sovj et-zone gebruik van
de gelegenheid om in Neustadt, waar de
goewinkels speciaal geopend waren,
deren uit de Westelijke zones te kopen.

atoom-

energie" ook vorderingen op medisch
gebied, met inbegrip van aanwijzingen,

dat betrekkelijk goedkoop radio-actief
kobalt tenslotte wellicht een betere
behandeling voor kanker zou mogelijk
maken dan met radium.
Een verklaring van Truman
Aan het rapport van de commissie
gaat een voorwoord van president Truman vooraf, waarin deze onder meer
verklaart dat de uitvoering van het
programma voor de ontwikkeling van
atoom-energie „met onverminderde
kracht en doelmatigheid dient te worden voortgezet."
De president voegt hieraan nog toe:
„Ik ben van mening dat onze nationale
politiek, die gericht is op een krachtige
ontwikkeling van de mogelijkheden,
welke de toepassing der atoom-energie
biedt, gezond is. Het is een evenwichtige politiek, die ons in militair opzicht
sterker maakt, terwijl er tezelfdertijd
vredesdoeleinden mede worden bevorderd."

Staakt het vuren en staakt alle
vijandschap

In aansluiting op hetgeen gisteren is
medegedeeld omtrent het Unci-communiqué betreffende het staken der vijanmededelen).
delijkheden in Indonesië kan nóg worden
Voorts wordt in het rapport ver- gemeld, dat de resultaten van het geklaard, dat de werkzaamheden op het meenschappelijk overleg zijn neergelegd
gebied van de militaire toepassing van
de atoom-energie „in de afgelopen zes
maanden verder zijn versneld".
Tenslotte noemt de commissie onder
de titel „vorderingen in alle fasen van

Weerbericht
Verwachting van Dinsdagavond tot
Woensdagavond. (Opgem. te 10 u. v.m.)

Zwaar bewolkt met vrefcral vannacht en
morgenochtend buien, sommige met onweer en flinke windstoten. Matige tot
krachtige, langs de kust nu en dan
harde Zuid-Westelijke wind, later rui-In
mend naar Noord-West tot Noord.
het uiterste Noorden van het land mogelijk tijdelijk afnemende wind. Morgen
enige daling van temperatuur.
Afgelopen etmaal: neerslag 10 mm.
Temp. Zwembaden: 18 graden
Waterstanden

2 Aug.: Bergumerdam 25, Leeuwarden

20, Nesserzijl 15. Sneek 15, Scharsterbrug 17, Woudsend 11. Gemiddeld 15.3.

ZON EN MAAN
3 Augustus Zon op 5.04 onder 20.28
Maan op 16.48 onder 23.54
4 Augustus Zon op 5.05 onder 20.26
Maan op 18.06 onder
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Burgemeester Klaas Toornstra rookt in
de (heropgerichte) stadstaveerne van
Hattem een gouwenaar met zijn collega
van 650 jaar terug, „schout Suermondt".
Zulks ter gelegenheid van de viering van
het 650-jarig stadsbestaan van Hattem,
welke feesten gisteren werden ingezet
met een optocht van schout en
schepenen en burgemeester en wethouders door de stad.

Nieuwe handelsovereenkomst
met Sovjet-zone
Voor 34 millioen gulden
Zaterdag werd te Berlijn een
nieuwe overeenkomst geparafeerd
voor de handel tussen de Oostelijke
zone van Duitsland en Nederland.
De overeenkomst voorziet in een
handelsverkeer van 34 millioen gulden
in elk van beide richtingen. Bij het afsluiten van de overeenkomst is uitgegaan van de verwachting van het toenemen van het wederzijdse handelsverkeer. De zone zal voornamelijk meer
leveren op het gebied van machines,
producten van de fijn mechanische en
optische industrie, chemische producten,
enkele textielwaren en andere industriële producten. Nederland zal in grotere
omvang dan vorig jaar leveren: haring,
pootaardappelen, vetzuren, rubber en
eveneens enkele textielproducten.
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George Marshall, de vroegere Amerikaanse minister van buitenlandse zaken,
heeft voor de commissie van het Huis
van Afgevaardigden gepleit voor aanvaarding van Truman's voorstel inzake
de militaire hulp aan Europa.
Bij de ondervraging van Marshall ging
het vooral om de kwestie of het verstandig zou zijn Europa wapens te verschaffen voordat de Europese landen bereid
bleken zich als eenheid te onderschikken aan één strategisch plan. Enigszins
tot verbazing van de leden der commissie sprak Marshall als zijn mening uit,
dat die bereidheid zou blijken te bestaan. Verklaringen van andere autoriteiten hadden de commissie in dat opzicht aan het twijfelen gebracht.

Nieuw offensief in Noord-China
Volgens te Canton ontvangen berichten hebben zes communistische
legers in Noord-China een nieuw
offensief ingezet, dat begonnen is in de
provincie Shensi en dat zich ontwikkelt in de richting van het bergachtige Kansoe.
Het doel van dit offensief schijnt te
zijn het breken van de kracht der
strijdmacht van de Mohamedaanse
generaal Ma Poe Feng, wiens nationalistische troepen in de afgelopen
twee maanden de communistische
strijdkrachten in het gebied van Sian
de oude nationalistische hoofdstad
krachtige
van de provincie Shensi
slagen hebben toegebracht, waarbij
vooral de verbindingswegen der communistische troepen werden bestookt.

—
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Amerikaans ambassadeur verlaat

China
ambassadeur in China, heeft Nanking verlaten.
Hij zal naar Washington gaan om besprekingen met het departement van BuitenLeighton Stuart, de Amerikaanse

.
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in het openbaar getuigenis deden.
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bovendien uit een volk voortgesproten,
het Friese, dat steeds de persoonlijke
vrijheid als een der hoogste goederen
als uitvloeisel
beschouwde; tenslotte
niet
van zijn Menniste traditie?
geaardheid.
individualistische
grijpt
in
zonder
kinderverlamming
' De
Amerika dit jaar sneller om zich heen Zijn radicale natuur heeft hem, toen
dan vorig jaar. In de afgelopen zeven hij het anarchisme om sociale motiemaanden zijn ten minste 8000 gevallen ven moest afwijzen, de sprong in het
geconstateerd tegen 5000 vorig jaar.
andere uiterste, het communisme, doen
maken en sedert jaren heeft dat stelsel
hem tot geloof en belijdenis geïnspireerd.
In „De Waarheid" heeft Theun de
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een „reisdagboek uit de SovjetHij zou in precaire situaties geholpen
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Als ik dit bevel had
Willy Lages, ex-chef van de Amsterdamer thans als een zwaar ge-i goede journalistieke reportage moet
se Sicherheitspolizei, werden veertien Amsterdam
breed, critisch, persoonbombardeerde
stad hebben uitgezien. U bevatten,
getuigen a decharge gehoord.
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Prof. dr. A. Hagedoorn, een oogarts, Ik kan het echter niet meer bewijzen, men geen spoor. Zo min als men op een
was met Lages in contact gekomen, toen want op bevel van hogerhand hebben tocht met een reisvereniging ooit een
hij op advies van een collega ten einde we alle documenten bij de capitulatie vreemd land kan leren kennen', zo min
zodat ik die op- is
raad een keer eén brief schreef aan de moeten vernietigen,
het verslag van deze officiële rondchef van de Sicherheitspolizei om zijn dracht niet meer bezit."
leiding
als authentiek bewijsmateriaal
De Jodendeportatie
hulp in te roepen tegen de Nederlandse
beschouwen.
te
agenten van het bureau Joodse zaken,
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dat
de
doorn de moed zich in vele andere pre- groep Henneicke geduld en gebruikt had, staan. Zo, waar hij het gesprek op een
caire situaties tot hem te wenden, dik- de groep van Nederlandse ..spitsboeven", conferentie met Moskouse schrijvers in
wijls met succes. Lages bevrijdde zelfs
die voor f7.50 per slachtoffer Joodse
weergeeft. Het is duideop verzoek van de arts twee Joodse Nederlanders verrieden en aan de dood korte woorden
lijk, zegt de Vries dan, dat de Sovjetzijn
jongens uit Westerbork. „Uw Joden
uitleverden.
terug", zei Lages hem door de telefoon,
Wat de mishandelingen van weerloze literatuur de mens niet langer als af„maar uiteindelijk moeten alle Joden uit gevangenen betreft merkte de president zonderlijk wezen en zn individueel lotNederland verdwijnen. Hebt u mü be- op, dat dit toch in ieder geval een punt geval als uitgangspunt voor literatuur
grepen?"
was. waarbij Lages zich niet op een be- neemt; de maatschappij als uitdrukking
De getuige had dit, naar hij gisteren vel van hogerhand kon beroepen. Hij zelf voor de met elkaar verweven menseverklaarde, opgevat als een aansporing heeft steeds beweerd orders aan zijn
lijke existenties is het nieuwe middelvan Lages om de jongens spoedig te ondergeschikten te hebben gegeven zich punt;
de mens krijgt pas waarde door
mishandelingen
laten onderduiken.
buiten
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De
gaan. „Op zijn minst genomen", verhoe de volgde de president, „bent u hier volGeen critiek verder bij de zo critiZandvoort. Van Alphen, vertelde
W.A. in Zandvoort eens zijn huis was komen in gebreke, .gebleven voldoende sche Theun...de Vries; zelfs geen verbinnengedrongen om hem te arresteren. controle uit te oefenen."
ontrusting. Dat deze schrijvers dus een
Geruime tijd werd hij beschermd door Lages erkende dit en verklaarde te beschouwing blijken te huldigen, die
zijn eigen politie, maar ten slotte was veel vertrouwen in zijn officieren te hebhet Lages geweest, die met Blumenthal ben gehad. Hierna werd de zitting op de nationaal-socialistische visie
gij zijt niets, uw volk is alles; goed is
naar Zandvoort zou zijn gekomen om gesloten.
slechts wat het volk van nut is, enz.
hem te ontzetten.
Op 5 September a.s. zal de procureurEen Roode Kruis-helpster, de thans
zijn requisitoir houden.
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Het is een Aziatisch gezichtspunt
werd de verdachte
waren
van der Burg, prof. dr. H. M. Quanjer en wat deze Moskouse schrijvers aanondervraagd.
prof. dr. S. C. J. Olivier, allen hoogleraar
Lages verklaarde o.m. in SeptemLigt het ideaal van het
aan de Landbouwhogeschool te Wagenin- hangen.
ber 1944 uit Den Haag de opdracht
gen, op hun verzoek eervol ontslag ver- Westerse denken als uitvloeisel van
1949, het christendom vooral in het perleend met ingang van 20 September
te hebben gekregen ieder verzetsonder dankbetuiging voor de belangrijke soonlijk verantwoordelijkheidsgevoel
diensten, door hen aan genoemde onder- jegens de naaste, voor de Aziaat wordt
wijs-instelling bewezen.
Diogenes
de waarde van de persoonlijkheid uitBij koninklijk besluit is voor het studiegetoetst aan de waarde voor
uit
leerling-bakker
Een zestienjarige
jaar 1949/1950 benoemd tot rector-magni- sluitend
het Japanse
Den Haag heeft de Griekse wijsgeer
ficus aan de Landbouwhogeschool te de gemeenschap. Voor
militarisme leidde elke uiting van
Diogenes, die in een ton woonde,
Wageningen de heer prof. ir. J. C. Dorst.
individualisme naar de afgrond; het
willen copiëren.
Koninklijke onderscheidingen
Hij was ruim drie weken geleden van
collectieve legt zozeer beslag op het
Bij Koninklijk Besluit is toegekend de gehele
huis weggelopen, kwam in Rotterleven, dat er voor het persoonvan
eremedaille,
verbonden
aan
de
Orde
dam terecht en moest koste wat het
Dijkstra, lijke geen ruimte overblijft.
Tot in
brons
Oranje-Nassau
in
aan
P.
In een
kost een onderdak hebben.
timmerknecht te Langweer; S. Offringa, zijn uiterlijk toe blijft de Aziaat type,
volkstuintje aan de Laanslootseweg
te geen karakter, maar uitsluitend verbotermaker bij de Coöp. Zuivelfabriek
zag hij een flinke ton staan en richtte
centrifugist tegenwoordiger
Feenstra,
J.
Scharnegoutum;
van zijn volks-totaliton
die tot slaapplaats in. Maar
bij de Coöp. Zuivelfabriek „Hoop op teit.
deze
jongeman
dr
en
dan
was korter
Zegen" te Heeg; S. Visser te Echten, cenWe zijn Theun de Vries dankbaar
moest daarom met de benen buiten
trifugist bij de Coöp. Stoomzuivelfabriek
slapen.
hij ons, onbedoeld misschien, het
boord
dat
Stuurman,
te
Oosterzee;
S.
„Lemsterland"
Twee jongen uit de buurt passeerCoöp. Stoomzuionderscheid
tussen Europese en Aziabij
botermaker
de
eerste
den in het schemerdonker. Ze vonOosterzee; tische geest even duidelijk deed opte
„Lemsterland"
velfabriek
den die ton met twee eruit bengeTj. de Boer, wonende te Idzega, tweede merken. Als we voor het behoud en
lende benen nogal griezelig en stapbij de Kon. Nederl. Mij. van de vervolmaking onzer democratie
kaasmaker
de
neus,
naar
ten, bleek om de
Kaas- en Roomboterfabrieken te Oudega vechten, vechten we dus voor een der
te
mysterie
op
politie. Die wist het
(Wijmbr.).
,
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Het
radio-teleHet honderdduizendste
zestienjarige zal zich in de residentie
foongesprek
A'dam—Bandoeng
sedert
gaar
beweer in het bakken moeten
de bevrijding, werd dezer dagen gevoerd.
kwamen.
Dit gesprek was voor deze gelegenheid
gratis en van onbeperkte duur
heeft weer van zich
doen horen; tezamen met een
zuster-organisatie (de „Groter Nederland Actie" van Feuilletau de Bruyn)
heeft zij strooibiljetten over het gehele
Voortgezette besprekingen van de Amerikaanse stafchefs land laten verspreiden, waarin op verbeten toon de Regering wordt aangeUit Washington wordt nog gemeld, dat vallen.
Te Heidelberg zijn door generaal Omar
Die Regering doet maar.
Bradley, generaal Hoyt Vandenberg en daar in de tweede helft van deze maand onverschillig voor de zware krenking
admiraal Louis Denfield besprekingen diplomatieke besprekingen zullen be- van de volksconscientie, die haar
gehouden, waarvan het verloop strikt ginnen tussen vertegenwoordigers van politiek
verfoeit, zo zegt „Rijksgeheim wordt gehouden. De besprekin- de landen van het Atlantisch pact.
Bij deze besprekingen zal o. m. beslist eenheid"; resultaat van* haar werk is
gen werden mede bijgewoond door
luitenant-generaal Clarence Huebner, moeten worden over een verdedigings- slechts nationale vernedering; de veropperbevelhebber der Amerikaanse troe- stelsel, waardoor het Noord-Atlantisch antwoordelijke partijen laten de Regepen, en luitenant-generaal John K. Can- pact in de practijk zal functioneren, het- ring begaan en het volk wordt in
non, opperbevelhebber der Amerikaanse geen in artikel 9 van het pact, dat voor- slaap gewiegd. Een opwekking om de
luchtstrijdkrachten in Europa. Voorts ziet in de oprichting van een raad, die tegenwoordige Regering weg te sturen,
waren aanwezig de chef van de generale maatregelen moet nemen tegen gewamen zal alleen het zittende kabinet
agressie, slechts in ruwe trekken
staf der Amerikaanse troepen in Europa, pende
en het lot in eigen
wel bedoelen,
generaal-majoor Maxwell Taylor, en de is aangegeven.
handen te nemen, wordt in emotionele
commandant van
de Amerikaanse
bewoordingen de wereld in gestuurd.
marine-eenheden in Europese wateren,
schout-bij-nacht John W. Wilkes.
Er is niets in ons dat met deze Rijksvan de dag
Woord
meent,
vergadering
vereenheid-actie
de draak zou willen
Men
dat ter
haar soms niet zonslag is uitgebracht over opleiding, lichawij
achten
steken;
wilskracht,
De
is
de
enige
dweperij
melijke en geestelijke gesteldheid en uiten nooit zonder tragiek.
grootheid,
der
e%
waartoe ook de zwakken
onrusting der Amerikaanse troepen in
Haar stijl, methode en argumentering
Duitsland en dat rapporten van de Amekunnen
ons echter en dat wel om
standvastigen
gebracht
verontrusten
rikaanse geheime dienst zijn besproken.
twee redenen.
worden.
Nietzsche.
Ook meent men dat de chefs der
Heeft „Rijkseenheid" nog wel eerAmerikaanse generale staven mogebied voor het parlementaire stelsel?
lijk uit de eerste hand van de
harden, waarom treden dan de Rijks- Nog het vorige jaar heeft het Nederter eenheid-comitéleden, die bij de C.H.U. landse volk zich over de RegeringsAmerikaanse
commandanten
en de V.V.D. horen, niet uit hun partij? pol il iok moeten uitspreken en het
plaatse wensten te vernemen, hoe
Zij
zijn dan immers mede-verantwoor- resultaat was een fiasco voor het
inrichting
deze zich de
van een verdelijk? De partijen van Schouten, Rijkseenheid-standpunt. Is deze uitdediging voor West-Europa hadden
Welter en Zandt mogen recht van spraak van nul en gener waarde? Is
gedacht, waarbij speciaal aandacht
spreken hebben, elke C.H-U.-er of ons partijstelsel dus een mechanisme,
zou zün geschonken aan de vraag, V.V.D.-er, die Rijkseenheid-man is, dat geheel buiten de volksconscientie
op
welke afstand in Oostelijke
heeft eerst de strijd binnen zijn eigen staat?
Vervolgens: als de verantwoorderichting een linie, die in de practijk
partij uit te vechten, voor hij naar
partijen zo ernstig en bitter gezijn
lijke
partij
zou
kunbuiten
om
de
door
verdedigen
zijn,
treedt,
te
zou
P. faald heoben en in dat falen volgedekte Regering te lyf te gaan
nen worden ingericht.

—

—

in drie documenten en een NederlandsIndonesische overeenkomst, bevattende
de richtlijnen voor de uitvoering ervan.
De eerste bevelen tot het staken der
vijandelijkheden zullen gelijktijdig worden uitgevaardigd door de Nederlandse
en de republikeinse regering aan de hun
onderhebbende gewapende strijdkrachten. In een gelijktijdig met het bevel tot
vijandelijkheden uit te
het staken
vaardigen gezamenlijke bekendmaking
Ontsnapt Haigh toch nog
van beide regeringen, zal o. a. aan iedergedachte
elke
opgedragen
een worden
aan de galg?
aan vijandschap en wraakoefening van
sporen
van vrees
zich af te zetten, alle
Reuter meldt uit Londen, dat de
en wantrouwen uit te wissen en zich te moordenaar
John Haigh. die op 19 Juli
onthouden van daden van sabotage en
is
veroordeeld
en aan wie het
ter
dood
terrorisme.
vonnis op 10 Aug. a.s. door ophanging
zal worden voltrokken indien er geen
Toch geld voor Europa-hulp
wijziging in de opgelegde straf wordt
Een overbruggings-resolutie gebracht, in de loop van deze week door
verscheidene psychiaters zal worden
Het Amerikaanse Huis van Afgeonderzocht. Zoals gemeld, heeft Haigh
vaardigden heeft zijn goedkeuring
geen hoger beroep aangetekend.
Overeenkomstig een desbetreffende
gehecht aan een compromis-motie,
bepaling
in de Britse strafwetgeving zal
prozijn
welke de E.C.A. toestaat
de
minister
van binnenlandse zaken,
gramma tot 15 Augustus voort te Chuter Ede. een aantal geneesheren
opdragen verslag uit te brengen over de
zetten.
van de ter dood veroorVolgens deze motie mag de E.C.A.. gel- geestestoestand
Haigh ontoerekenbaar
deelde
Indien
een
besluit
totdat
opnemen
blijven
den
verklaard,
wordt
moet de minister zich
wetsover
het
herziene
genomen
zal zijn
neerleggen
ontwerp voor de hulpverlening aan het bij de uitspraak der dokters
beschikte sedert en zal het vonnis moeten worden gewijbuitenland. De E.C.A.
de zigd.
niet meer over gelden, daar
1 Aug. machtiging
afliep.
Haigh bevindt zich thans in de cel
tijdstip
op
dat
vorige
der ter dood veroordeelden. Hij leest de
gehele dag, rookt dagelijks de tien cigaBuitenlands Overzicht retten, waarop
hij recht heeft, en drinkt
elk dag een glas bier.

Een twistappel in en dat is

’

1.30 p. m., ’3.90 p. kw.

zonegrens

De Amerikaanse commissie voor de atoom-energie heeft in het zesde halfjaarlijkse rapport, dat zij aan het Congres heeft aangeboden, medegedeeld dat,
„nieuwe en doelmatiger atoomwapens, die in 1948 op de Eniwetok-atol werden beproefd, op industriële basis worden geproduceerd."
Voorts verklaarde de commissie, dat uranium en plutonium voor de atoombommen en voor ander gebruik van de atoom-energie „in groter hoeveelheden
dan ooit te voren" worden geproduceerd.

het nationale program voor

82 et p. w.,

Een voetbalmatch op de

Rapport van de atoomcommissie

De
commissie
verklaart
,dat
bij extensieve onderzoekingen in het
gehele land ertsen waren gevonden
met een zeer laag' gehalte een uranium,
die eventueel, in de toekomst zouden
kunnen worden gebruikt voor militaire
doeleinden, indien het uranium, dat
thans met lagere productiekosten uit
het buitenland èn de V.S. wordt verkregen, niet meer beschikbaar zou zijn.
(De V.S. krijgen het grootste deel van
hun uranium uit de Belgische Congo
en Canada).
In het rapport wordt verder gezegd,
dat maatregelen zijn genomen om „de
levering van uraniumertsen zowel
uit het buitenland als uit bronnen in
de V.S.", voor de productie van splijtbare stoffen voor wapens en andere
doeleinden, „te verbeteren en zekerder te maken".
Een lid van de commissie verklaarde,
dat de verwijzing in het rapport naar
de gevonden ertsen met laag uraniumgehalte geen verband hield met de
jongste speculatie over de Amerikaans(VolBrits-Canadese betrekkingen.
gens een bericht zou David Lilienthal,
de voorzitter der commissie, een vermindering van uraniumleveringen van
Canada en de Belgische Congo aan de
V.S. vrezen, tenzij de V.S., Engeland
en Canada atoomgeheimen zouden

Losse nummers Bet
p. mm, van buiten
aan feestdagen 5 et. p.
Friesland 25 et. p. mm. Voor de Zaterdag en dagen
mm meer Familieberichten en rubriek „Wegwijzers" 15 et. per mm BrieveD onder
Glrono. 272459
no. 50 et «rtra Advertenties Id de tekst (Ingez Med.) dubbel tarief.
Dit no. bestaat nit 4 pag.
ADonnementsprl}-:

20 et.
Advertentietarief: voor advertenties uit Friesland
voorafgaande

De Wereldbank heeft een
politieke" lening van 12.5 millioen dollars aan Finland verstrekt.
a]
Generaal Frank L. Howley, Amecommandant te Berlijn, heeft
niet geliqui- rikaanse
per 1 September om ontslag verzocht.

—

Veertien personen getuigden voor Lages
hebben

—

—

—
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Een moderne

'

—

Enkele vragen

Waar ligt Europa's verdedigingslijn?

Rijkseenheid"

—

—

—

Sociale verzorging naar
sociale behoefte

Werd er geknoeid bij militaire

Gevangenenkoor zong weer 400 gulden bijeen!

keuringen?

Het Ziekenfondswezen
de tweesprong

op

De besturen van de ziekenfondsen,
georganiseerd in de federatie „Verenigde
maatschappij-ziekenfondsen" kwamen in
Utrecht in vergadering bijeen ter bespreking van het komende ontwerp der
wettelijke regeling van het ziekenfondswezen. De ziekenfondswet die ter vervanging van het huidige ziekenfondsenbesluit met grote belangstelling wordt
tegemoet gezien. De federatie van V.M.Z.
omvat circa 60 ziekenfondsen, verspreid
over geheel Nederland, waarbij ongeveer
drie en een kwart millioen verzekerden,
d.w.z. ruim de helft der totale ziekenfondsbevolking is ingeschreven.
De indertijd door de federatie VMZ vastgestelde richtlijnen voor het ontwerp
werden opnieuw onder de loupe genomen. Naar de mening van de federatie
—zo werd op een gisteren gehouden
staat
persconferentie medegedeeld
men voor de keus een ziekenfondsregeling in het leven te roepen die in en door
uitvoeringsorganen waarborgen
haar
schept voor een uniforme en economisch
verantwoorde toepassing, die de versplintering in het ziekenfondswezen bestendigt en uitbreiding daarvan bevordert.
Als algemene grondslag ziet de federatie voor het ziekenfondswezen een
eigen taak en een eigen plaats, dus als
een zelfstandig geheel tussen andere bil
de volksgezondheid en sociale verzekering betrokken organen. De leidende gedachte behoort te zijn: sociale verzorging
naar sociale behoefte. Ook aan de
preventieve geneeskunde dient hiertjij
bijzondere aandacht te worden besteed.
Als een eerste voorwaarde voor het vervullen van de bemiddelende taak wordt
de zelfwerkzaamheid van het ziekenfonds
beschouwd.
De omvang der tegenwoordige verzorging dient verder in de nieuwe wet
ongetwijfeld gewaarborgd te worden en
evenzeer wordt de toekomstige financiering een zeer belangrijk punt geacht.
Eenvoud in dit opzicht wordt dringend
nodig geacht. De scheiding tussen verplicht en vrijwillig verzekerden dient
onverwijld te worden opgeheven, en de

Reeds geruime tijd zijn geruchten in
omloop over onregelmatigheden bij keuringen voor de militaire dienst in Made
(N.-Br.). Deze zijn voor de koninklijke
marechaussee aanleiding geweest tot het
instellen van een diepgaand onderzoek,
dat thans in volle gang is, aldus meldt
het A.N.P.
De bevolking in deze streek heeft zich
reeds geruime tijd geërgerd over de
resultaten van enige keuringen waardoor
het geval ontstond dat met ongelijke
maten werd gemeten.
Daar het onderzoek in deze kwestie
nog niet is afgesloten kon de koninklijke
marechaussee over de stand van zaken
geen nadere mededelingen verstrekken.

Ned. vertegenwoordigers naar
Straatsburg

is dit nou menhear Mees",
zei een visser, die bij Wartena de Insulinde enterde en
zonder blikken of blozen aan
boord klauterde, als was hij de
Mees
schipbreukeling zelf.
Toxopeus lachte zn breedste
lach; ja, hij was „menheer Mees"
deze dagen; al die malle stukjes
over hem en zn boot hebben zn
mooie (Griekse) achternaam
radicaal op de tweede rang geduwd. Zn grootste zorg vandaag-de-dag is, dat er straks
waterlievende lieden komen,
die hun zoons (bij gebrek aan
„Mees"
vernoembare opa's)
gaan noemen en dat hij al die
kienders ten doop zal moeten

Soa,

dragen.

Door Nederland zijn aangewezen tot
leden van de Raad van Europa, welke
raad volgende maand in Straatsburg zal
bijeenkomen de heren J. van de Kieft,

„En hwer hat menhear syn
gloeikoppen nou, as ik freegje
mei?" voer de visser (figuurlijk)
verder. Hij mocht door het mangat duiken, maar kwam hevig
teleurgesteld weer boven, want
beide motoren draaiden. Hij had
even eerder moeten komen,
Zaterdagmorgen bijvoorbeeld,
toen men in Leeuwarden van
halfvijf 's morgens tot twaalf
uur 's middags bezig geweest
is, één van de motoren, die de
dienst weigerde, tot de orde te

Eernewou,

de Kruiswaters en

want

—

het

góót!

Beste beurt voor Grouw

men Zaterdagavond op het
Halbertsma-plein en het Groen
ln Grouw een speld had laten
vallen, ze zouën het bü 't stazó stil
tion gehoord hebben
was het er (ondanks de honderden bezoekers), toen Radio''niams daar de zang van het
Gevangenenkoor uit L'warden
uitzond. En het kin anders een
Als

—

plezant lawaal-dorp

zijn, dat
een skütsje-

Grouw van ons, na
sylilrnj! Maar de zang van het
Gevangenenkoor en 't oprechte
woord van de directeur der Bijzondere' Strafgevangenis, heer
Het gironummer van de
Incasso-bank (Leeuwarden) is nog steeds

beurt voor Grouw en het Ge-

IniuhVJ

van 't „dames"-elftal de
J*
tegen IJsbrechtum leverde
88 op. Oók "iet kwaad!

gulden

*

En

Donderdagavond zeven

in Dronrijp de ~Te*ex
uur speelt
vangenenkoor!
druk(een verzameling zetters, expe
en
kers, administraHengelen
hengelen
bloedeigen Leeuditeun van die
Zondag heeft een loos vissertje warder van ons)
r
zn slag geslagen op- de Kruis- groep DronriJPste"f,
n
Donderdag
P
't
waar
Wartena,
War- weet dus
waters en bij
stiens en Eernewoude: met e«n avond terecht kan!
bruggewachtersklomp hengelde
Voor al wat in en om
hij lustig van het achterdek van
Sneek woont.
de „Insulinde", terwijl de luidpraaier de zeilers en mechani- Dat actieve Sneker ****£*;
onze
sche pleziervaarders naar de boot-comité (wij lichten
cm»
w
=
reddingboot lokte. En de watergaribaldi)
ac
sporters waardeerden deze wijze financiële verantwoording
Vrijdag tegemoet
van direct-gerichte reclame
gaat verneu.u
blijkbaar wel, want het loze vis- kunnen zien
verder
wónder!)
in
gekleed
genieste
sertje
twat een
een 1ilmzuidwester en oliejas, als was Morgenmiddag is er
dienders in
hij Mees himself
haalde per middag voor de kipje
blijve
klomp 126 gulden en 81 centen Amicitia". Geen
Woensdag,
week
Volgende
binnen. Da's ook de moeite thuis!
weerdig! Dank, watersporters. om halfacht in de avondstond,
voor
zingt het Gevangenenkoor
Aanzien doet gedenken Sneek. Het gebouw voor Chrisaan de bnge
Terwijl de „Insulinde" daar op telijke Belangen
zijn om al
klein
te
(helaas)
zal
en
het Pikmeer lag te kabbelen
dit
». n£
die
mensen,
te babbelen, voeren de Ouden de
wordende
beroemd
zamerhand
en
PietersDagen
van
Sexhoren,
van
van 140 man willen Tigers
bierum voorbij. En zie: gisteren koor
Rhythm
The
was er al een pompiertje, dat ze te herbergen.
op.
de avond verder
prompt 25 gulden 17 bij mal- luisteren
t>nede
voor
buitenkansje
kander gooiden voor een paar Een
n
die dit concert-per-lijn
nieuwe motoren in Mees' zn kers, besloten
ruimte
kunnen
een
boot. Hulde!
van
horen! En dan: de prijzf"
i-, o^^Hingboei-actie (de serOnze sportrubriek
aan kovice van HP --'-'---liers
-«-"♦aloerd bij
Het familie-elftal van Poeiesz .i---klant)
*-"**ze ziet. weet dat
in Sneek nam de handschoen T-jprvo»*" Wi°
„v_„
Scharnegougroep
e t oo <* -plaaan van een
T
tumer voetjeballers en speelde ten het parool is!
in Scharnegoutum een metsjen.
Buskes
Met vier-nul gingen de Poeieszi(uit St. Anna)
Der
was
Hessels
Juffer
K.
anen weer huiswaarts.
wedstrijd, hield een inzamenlinkje onder
veel publiek bij de
stichting
dank ook zij de medewerking haar collega's van de
te Erde
estafetteHeerenloo—Lozenoord
„Excelsior"
en
's
van
met-vrije-deelneming in de melo: 3 guldens en 9 stuvers.
pauze.
Het buske bij het(inreisbureau
dat brave
Er werd ruim 48 gulden gecol- Lissone-Lindeman
ons) was vol; 23
van
goedLiwadden
groepje
een
lecteerd en
der uit. Er
willenden rondde 't bedrag af gulden 59 kwam
De wedstrijd staat al een nieuw!
op 50 pop. Tóp!

-

—

*<-*?"*£
?H ?da^

—
Snaren —

—

HONDERD JAAR25GELEDEN
dezer weid ik
den 24 en
vier nog over behoudene
**metOpmijne
in den diepsten,

treukinderen
gedompeld, door het
riesten rouw
mijner 3
n 24 ure tijds afsterven
7oons en Schoondochter, GOSSE
oud 29 jaren
TTKES DE BLAAUW,
Huisvrouw TJITSKE
" deszelfs
oud 32 jaren, IJKE
TANS DOUMA,
TTSKES DE BLAAUW, oud 27 jaren
DE BLAAUW,
en PIETER IJSKES
leven Schippers,
oud 18 jaren, in veer
van Bolsward
het
varende in diegenen
welke
de overSneek;
00
hebben, zullen kunledenen fpkend
wat* ik in hun verlies,
nen beseffen
,„~-«*h in deze zon "'-■■■it-tvoll-i
~„
beoroevin-swet» Gode te zwijgen en
mijne belangens verder m Zijne handen te laten berusten
Bolsward, den 26 Julij 1849
SIJTSKE ANNES PAKKER
Wed. IJske de Blaauw
Leeuwarder Courant, 2 Aug. 1849
ja

.

lid van de Eerste Kamer en fractievoorzitter van de PvdA; P. A. Kerstens, lid
van de Eerste Kamer, lid van de KVP;
30193.
P. J. S. Serrarens, lid van de Tweede
Kamer, lid van de KVP; jhr. mr. M. van
Men kan de Reddingbootder Goes van Naters, lid van de Tweede
actie
ook zónder betaling
Kamer, lid van de PvdA; mr. J. J. R.
steunen door bij de winSchmal, lid van de Tweede Kamer, lid
keliers in Leeuwarden
van de CHU en dr. J. A. H. J. S. Bruins
Woonschepen alleen voor
en Huizum naar Redding,
Slot, lid van de Tweede Kamer, lid van
bootjes en bij die in Sneek
de ARP. Voorts zijn zes plaatsvervan- roepen
landlopers en bedelaars?
gende gedelegeerden aangewezen.
naar Reddingboeitjes te
„En ik tocht, dat it in iepen
vragen.
„Schuttevaêr" stelt de benarde
boatsje wie mei twa moterkes
Engelse dame waarschijnlijk
boerinne,
die
yn",
zei een
rechtspositie van de bewoners van
der
nieuwsgierig naderbij trad, toen
bij Vlissingen verdronken
Zij vallen
woonschepen in het licht.
de Insulindenaren juist hun Jansen, die meegekomen was
1918,
uit
In de nacht van Zondag op Maandag is weer:
een
wet
vervaarGriekse) koffie genoten. naar Grouw, tastten de mensen
allen onder
de 28-jarige Engelse mevrouw Clark, die
van bedelarij en
bestrijding
sommige lieden hebben de diep in 't gemoed. Er kwamen
ter
digd
Ja.
met haar man en twee vrienden aan boord
exotische ideeën over heel wat zakdoeken bij te pas,
landloperij: dientengevolge worden *-fl
was van een Engels jachtje, dat bij meest
en daarom was het toen het koor „Moederzegen"
reddingboten
Vlissingen in moeilijkheden verkeerde en
getroffen door bepalingen, die in geen
in en zong en na het voortreffelijke
dreigde te kapseizen, waarschijnlijk van goed, dat de watersporters „InJagerkor
uit
de
(het
slotnummer
Grouw en Wartena de
enkel opzicht verband houden met de
boord gevallen. Zij trachtte naar de kant om
lijve Freischutz), klaterde 't applaus
sulinde"
eris
in
levende
noden van onze tijd:
te zwemmen maar is niet te Vlissingen
Zaterdag luid op. Vrijwilligsters haalden
aangekomen. Men vreest dat zij verdronken konden aanschouwen.
toestand
De geschetste wonderlijke het
was de reddingboot n.l. op de in de bussen (en de petten van
het feit. dat
is.
aan
wnten
maat"te
is
de
gevangenis-directeur
en
rondom üs Grou en de
schappelijk leven zich sneller en anders
Het jachtje werd gesleept door het s.s. wateren
(naast de ~Insulinde"-bemanning)
maar
Zondagmiddag
was
ze
Wetgever
in het
„Aire", maar doordat de kabel knapte,
heeft ontwikkeld dan de
400 gulden en 52 cent
dreigde het te kapseizen. Het staat niet vast, zeilwedstrijden natuurlijk) zo- eventjes
jaar 1918 heeft kunnen voorzien en dat
pür-beste
op.
de
fordivedaesje
bij
enige
Dat was
tweede
Wetgeving daarof mevrouw Clark uit het jacht is ge- wat de
de ontwikkeling van deheeft
gehouden.
sprongen om op deze wijze het kapseizen
geen gelijke tred
mee
op Kruiswaters Voor de vele burgers, die een rustig
te voorkomen, dan wel dat zij uit het jacht maal op 6 gelijk een eerst verspeelde en kum de meerdere erkennen. Wel beis geworpen toen het dreigde om te slaan. zonder een eerst werd afgevoerd). Ook haalde Wier het eerste spel maar dan De ijs- en zeilvereniging „De Kruis- familieleven leiden aan boord van hun
Zij was een goede zwemster.
Bijsterveld behaalde Berlikum zonder onderbreken
dikwijls zeer fraaie en weelderig ingein de derde omloop hadden
vervangen
waters" te Wartena heelt Zondag haar
geeomoliceerde premieheffing
jonge Harlinspel. De uitslag:
drijvende woningen heeft d^
de
3
De
weinig
gehouden.
moeite
met
de
richte
wedstrijden
e.s.
jaarlijkse
Sport
van de federatie zou
Naar de meningweekpremie
(Bierma. Keizer en Wierda) wier 1. S. Faber. A. A. de Haan, J. Hoitsma, inschrijving, ook de deelneming was bij hunnen aanzien volkomen ongemotigers
van 55 et.
bii een uniforme
Ber- Berlikum. 2. W. Wassenaar, J. v. Scheper
des Wetgevers wel
succes beperkt bleef tot 1 spel. Ook
aanvang vrij goed, doch regen en veerde achterdocht
kinderen Normale uitslagen op de jongens- likum
per verzekerde per week
onaangename
gehad (Harlin- D. Boersma. Wier. 3. K. Hazelhof. S. de
gevolgen.
partij
hinderlijke
nog
geen
en
had
besluiten
de
sommigen
doen
wind heeft
—en handvrii van premiebetaling
Franeker
dikwijls
komt,
en
Wier
een
Bouwma.
P.
Boersma.
dat
er
over getige
e.s.een
gen-Tigchelaar
Hierbij
„it
eerst
wie
wol
staken,
kaatswedstrijd
waer
strijd te
te Arum
having van de werkgeversbijdrage tot
spel). Tegen Kirnswerd traden Faber es.
klaagd wordt, dat de door de gemeenten
Uitslagen:
min".
geldende
bedrag,
het financiële
het thans
gewoonlijk zo
Berlikum, Leeuwarden en Huizum opnieuw 'direct krachtig op en ook deze
Dokkumers winnen in Blija
8.M.: 1. Somero. J. Koopmans. „Fra- aangewezen ligplaatsen
probleem met één slag zijn onlossing
gemeente vereen
der
niet
verder
dan
het
centrum
tegenpartij
Hoeben,
?,
kwam
3.
Feenver
van
prijzen.
kaatswedstrijd
Blija
neker;
Willv,
van
de
Uitslag
in de
te
2.
J.
nabij ziin. De federatie heeft dit finanhalfspel.
D.D.D. Federatie. Klasse A: 8 partun-n: stra, 4. Elgim. P. v. d. Berg, allen Leeu- wilderd ziin en dat er dan dikwijls geen
Het fraai gelegen kaatsveld van „WilcieringsDlan door deskundigen laten uitprijzen
Om
de
behoorlijke electriciteits- en watervoor1. Joh. Lens, J. de Vries en R. Lens Jr. warden.
Aan lem Westra" te Arum bood een goede
werken en op ziin juistheid getoetst.vrijziening is".
Dijkstra
Berlikum
R.
niet
gestart.
tegen
Dokkum;
Leeuwarden:
R.
Hoekstra.
Larken:
Huizum
te
2.
beschutting tegen de stevige Westende noodlijdendheid van de afdeling
G.
Fuut,
(G.W.S.
bep.):
Klasse
1.
Schouwen
en Joh. v. Sinderen te Ternaard.
willige verzekerden zou dan ook een wind, waardoor het spel zowel aan de bleef staan.
Immigratie van „blanken"
Vooral doordat de opslag van Bijsterveld B: 10 parturen: 1. U. Dijkman, G. F. Dijkstra, 2. 't Swealtsje, P. J. v. Borsum
opslag als in het perk goed tot zijn recht
einde komen.
Waalkes,
was
Dijkman
die
der
Huizumers
te
Akkerwoude:
beiden
Grouw.
sterker
was
dan
Hoekstra
en
W.
groot
oorlog:
één kon komen. Hoewel een
aantal
De methode van voor de
ten zeerste gewenst
Schouwen (onger.): 1. Reidmosk. J.
spannend verloop Leeuwarden in de meerderheid. Mede 2. E. Colmer. P. v. d. Wal, H. Kramer te
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dat
en
mrs.
zal
beeinnen
met
fine
nodig
geoordeeld dan ls
tellen. Ik
dienst van de politie
Tote te halen
«eweest ln de vele zorgenVn°-n"Vs
het gewoon gekkenwerk en had het licht het zeker nodig voor de P.T.T.-ers De politie
n en spanningen,
Tijdens het eerste deel van dit ge- ontvangen".
haar
bibliotheek
gesloten
Teruggekomen
achter
was
in
de
vondie er waren".
uitlopen"
Toen
de
deur
zie
nogal
op
wandelen,
verstrooid
nn ruzie kunnen
Je
straat
doch de PTT -ers
sprek had miss Silver
de zijdjes van het den zij de hoofdinspecteur weer beter
hebben soms hun werkzaamheden te ver.
..Wat bedoelt u daarmee?"
geleken. Haar vlugge breinaalden lagen verfrommelde Lamb
op daken en in palen; hierbij
de kladblok. Frank's ogen richtten zich op geluimd. Hij begroette mrs. Tote zo jokomt hebben erf„J?eder,andse deskundigen, die
weldra stil, haar handen rustten op gaf
Mrs. Tote werd bang. Dat had zij niet richten
goed getraind lichaam de dienst zeker
een
oordeelde.
dienstig
wol,
hoopje
lichtrose
dat
tussen
de
viaal
als
slot
het
h«
tegen
het
zeggen,
al
dacht
ze
het.
Je
kunt
bleekrose wol. Eerst
moeten
ten
goede."
aan het onderzoek
«wa
„Komt u binnen en gaat u zitten. Het niet precies zeggen wat je denkt, in een
Ik wil deze raad geven: „P.T.T.-ersl Doe
k van de ""«P met de
zij tekenen van belangstelling maar toen breinaalden lag op de leuning van de
Z^
lastig
laat
moet
valspijt
idee,
me,
Hij
stoel.
had zon
dat
dat ik u zo
dat is niet veilig. Vlug net als de politiemannen Beoefen in uw
moordzaak
ook met het uiterlijk van iemand, die juist verlaten
dia in Amsterdam
vrije tijd zoveel mogelijk de soort en het zal
Silver de bordjes had verhang-en len, maar u zult er zeker de noodzake- antwoordde ze:
Zl] In„
wat te zeggen heeft en er de eerste de 'Maudie
nden no« «een mede'
delingen
goed bevallen " HJprtp»»- k-,geen
U
zult
er
wel
zeker
lijkheid
chef
zich
nu
de
mond
van
inzien
U
»-to
zijn
geachte
dat
rmT
doen over hun bevindingen.
..Nipm-ind houdt van die halve toespebeste gelegenheid voor afwacht. Thans en
i'nmünd bezwaar worden gemankt.
gesnoerd voelde. Abbott zag het kinder- bezwaar tegen hebben, dat mis* Silver
greep zij die gelegenheid aan. kuchte be- truitje
En
Tk
bilt.
san
P
bang
lingen
die
maakte
hii
Tk
was
ben
dat
rie
T.T
-ervragen
'. s'Jacob is benoemd tot
Zij
nu
wél
enige
bij
stel?
is als ik U
de wol. de breinaalden en trok er
verleend U kunt u nu weer
slist en zeide heren er boos om zou dispensatie Is ziel
rde_v.an dp Kro°n In Indonest-,
een
van
dat
conclusie,
miss
Brown"
vertegenwoordigt
Hij
geruststellende
da'
_?
de
Jn
sport
naar hart en
de
u blieft hoofdin- daaruit
uitleven
„Eén ogenblik, als
Mrs. Tote had geen bezwaar. Zij worden en er twist zou ontstaan."
speciaal , adv 'seur van de heer Lovink,
S.
E. v .d.Veen
Maudie terug zou komen. Hij veroorloofspecteur. ."
■__._«_
(Wordt
vervolgd'
gesloten.
schoot,
(Discussie
vesL.
C.),
Red.
financiële vraagstukken,
optreden
't Leek bijna, of hij haar aanwezigheid de zich een lichte glimlach en kreeg te vouwde de handen in haar
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NAAR DUITSLAND ?

„troch de Sweachster bosken"

Voor bezoek aan kennissen of familie
bistjürsleden fan zorgen wij tegen weinig kosten prompt
V.V.V. Beetstersweach in wikemannich voor Uw visum en enig Duits geld.
lyn foarstelde, foar de kuijertocht „troch
DE ZAKENDIENST
de Sweachster bosken" 300 insignes to
Willemskade 6 (gebouw Stanfnes)
keapjen, doe waerd er troch syn colLeeuwarden,
Telefoon 6310
lega's handich delbêdde: safolle dielnimmers soene der lang net komme!
Mar nou Sneontomiddei is syn optimisme mear as rjocht dien: gjin 300,
mar san 475 dielnimmers wiene der,
Aanwinsten van het Fries
dy't, nei in
wolkomstwurd en in
wurdtsje-mei-op-reis fan boargemaster

Doet ien fan de

Tandtechniker in Nieuwkoop
vermoord
Zondagmorgen

23.— Nieuws.

werd omstreeks vijf
Hilversum H: Gez. progr. B.— Nieuws.
uur in de omgeving van Nieuwkoop het VARA 818 Gramofoonmuziek. 8.50 Voor de
stoffelijk overschot van de 52-jarige huisvrouw. Gez. progr. 9.— Mozart-Haydnconcert VPRO 10.05 Morgenwijding. Gez.
tandtechniker P. J. van P. uit Amster- progr.
10.20 Onze Keuken. VARA. 10.30 Als de
dam aangetroffen.
stofzuiger
zwijgt 11.— Populair non stop-proÖe heer Van P. was naar Nieuwkoop granvma
12.38 the Kilima Hawailans. Gez.
gekomen om te vissen. Men had hem progr. 13— Nieuws VABA. 13.20 De Jonge
de vorige avond nog gezien in gezel- Flierefluiters. 14.— Gesproken portretten.
schap van een zekere S., die met hem Gez progr. 14.15 Franse kamermuziek. VARA.
Waar zwerven wij?
opwandelde. Daar men wist dat de 15.— De Regenboog.ls.so
Museum
Harmsma, efter de tamboers fan „Frisia"
16.— Orkest van de week. 16.30 Gramofoongeld
bij
had,
veel
zich
tandtechniker
cansetten, de bosken yn.
Zo de ouden zongen. 17.15 Millerportretten van Adr. van Cronenburg hetgeen thans verdwenen is, vermoedt muziek. 16.55 progr.
sextet. Gez.
18.— Nieuws. VARA. 18.20
Wy hawwe oanstriid, oer de tocht fan Drie
deze de politie dat hier een roofmoord heeft Amsterdamse Poliüekapel.
Het Friesch Museum heeft voorbruikVARA. 19.— Espe20 km to skriuwen sa't forneamde
zijde in
plaats gevonden. S. is nog des Zondags rantocursus VPRO. 19.30 Voor de Jeugd. Gez.
sportjournalisten dat oer noch for- zomer van particuliere
20.—
VARA. 20.20 Residentiegearresteerd. Het slachtoffer was in progr.
drie belangrijke portretorkest, 21.10 Nieuws.
Hoorspel. 22.25 Kwartet Jan Corneamder races dogge. Sa yn 'e trant fan: leen gekregen
in het Nieuwkoop een
van
de
zijn
goede
hij
bekende,
afkomstig
ten,
welke
it „fjild" lei earst moai ticht yn elkoar, begin
duwener. 22.45 Boekbespreking. Gez. progr.
afgebroken stins kwam daar reeds gedurende tien jaar 23.
der 19de eeuw
Nieuws.
mar al gau bisochten guon de kop to
te Cornjum.
vissen.
nimmen, wer oaren setten in füleindige Martena-State
beREGIONALE OMROEP NOORD
het
is
voorstelling
betreft
Wat de
efterfolging yn, harren de rest by it
Golflengte 245 m.
Dublin
bekende
in
Bernhard
Prins
het portret van de
Wite Hüs net ienris gunnend. It tempo langrijkst
vrijheidsheld Doecke van Martena,
Friese
Progr.
van Woensdag 3 Augustus. 18.45—
wie heech, sels op de minder maklike
Edelen in Prins Bernhard is met zijn particulier 19.— Lanöèbouwl-wartier.
Een gesprek over
trajekten. Nei in füle einsprint waerd hoofd van het Verbond der yan_
voor
aangekomen
vliegtuig
te Dublin
Fries„Landlbouwscholieren en de practijk." (Uitoptlêst by de finish as nümer ien bi- Friesland, Overste Admiraal
concours-hippipue
van een
zending, voorbereid in samenwerking met de
land, door de Prins van Oranje m 1573 bijwoning
jubele....
van van de „Royal Dublin Society". De Prins Stichting van de Landbouw in de drie NoorGedeputeerde
benoemd,
zodanig
als
ommers,
Ho! Dat wie de opset net
dit weekeinde deelnemen aan een delijke provincies). 19.15—19.30 De Stem van
de Staten van Friesland, Olderman van zal
fan V.V.V. net, fan in part fan de 475 Harlingen
het Noorden.
uitgesloten van springconcours.
Hij
was
enz.
ek net. It soe om it kuijeris
te Dublin de gast
dielnimmers
Prins
Bernhard
verin
1574
en
Pardon
Algemeen
Scheepsberichten
jen troch de bosken gean en net om it het
van president Scan O'Kelly, die hem,
yn treddel üre öf to lizzen.... Lykwols, keerde vele jaren als bannetling buitensminister
van
Macbride,
tezamen
de
op
Brisbane—Rotterdam, 31 JuU
met
Aagtekerk,
lands. Hij 'woonde te Cornjum.. de Buitenlandse Zaken, op het vliegveld van Perim; Abbekerk,
foar seis üre wiene allegearre al wer Martena-State
Brisbane—Rotterdam,
dij
te
Leeuwarden
en
„binnen", wylst der op 7 üre (op syn
pass 31 Juli Balearen; Alcinous, Liverpool—
verwelkomde.
einde
van
de
het
Pijp
op
Du*o
Martena
Aldebaran, 3»
ierst) rekkene wie!
Bij de aankomst van de Prins speelde Java, pass. 31 Juli Gibraltar;
Zijn eerste vrouw was Swob
Middlesbro; Almdijk, 31
Nieuwestad.
Juli
Takoradl
van
te
muziekcorps
het „Wilhel- Juli van New-Orleans naar Londen; AmstelVn safier is de opset fan V.V.V. dus! van Botnia, wier portret ook tot dit een militair
mus" en op de landingsbaan stond de kerk,
mar heal slagge. Mar oars: hwat in bruikleen
30 JuU nog te Manoka; Amstelland,
behoort.
prachtich trajekt hiene hja ütstippele.
Buenos Aires—Amsterdam, 30 Juli van Santos;
schilderij stelt volgens de erewacht opgesteld.
De
derde
Bloemfontein, Beira—Amsterdam, 30 Juli to
Ald-Beets, Koartehimmen, Olterterp, de wapens voor een dochter van Hessel van
Gratifieatiebesluit ambtenaren
Antwerpen: Congostroom,
1 Augustus van
Himrik: hwat is Opsterlan in rike ge- Martena en Both van Hottinga, hoogstMonrovia te Grand Bassam; Johan v. Oldenmeente! Dy't it har oan tiid dien waarschijnlijk Foockel.
uitgebreid
barnevelt, 31 Juli van Amsterdam te Batavia;
hawwe, binne der stil fan wurden, hja
Amsterdam—Beira, 31 Juli te
Alle drie portretten, die ons nog niet
Klipfontein,
hawwe de „Samba hier Samba daar"- lang bekend zijn, kunnen zonder aarzeDe minister van Binnenlandse Zaken Durban; Kota Baroe, 31 Juli van Semarang
sjongende jongelju mar drave litten en len worden toegeschreven aan de be- a.i heeft besloten het gratificatiebesluit naar Batavia: Maaskerk, Duala—Amsterdam,
yn stiltme Loike Wierda jitris tank sein kende in Friesland werkzaam zijnde burgerlijke rijksambtenaren 1949 van 31 Juli van Plymouth naar Havre; Molenkerk,
pass. 31 Juli Oporto.
foar dit initiatyf. Dizze warbere skriu- 16de eeuwse portrettist, Adriaan van overeenkomstige toepassing te verklaren Yokohama—Rotterdam,
Aanvulling: Modjökerto, Rotterdam—Java,
wer fan V.V.V. joech by de üntfangst it Cronenburg, die een enkele maal sig- op het jeugdige rijkspersoneel, waarvan pass.
30 Juli Suez; Nieuw-Holland, 30 JuU van
biwiis, dat er ek in handich conferencier neert met het kryptogram Aaaa van het loon is vastgesteld krachtens de Sydmey
naar Brisbane; NUkerk, Amsterdamjeugdig
rijkspertoonregeling
algemene
is: hwat fyntsjes wist er de „hurddra- Cronenburg.
Dar es Salaam, 31 Juli te Alexandrië; Noorleerling-verplegenden
bi*
1948;
de
vers" to plak to setten en mei hoefolle
dam, 30 Juli van New-York naar Rotterdam;
Het portret van Doecke van Martena soneel
de
Overijssel, Java—Rotterdam, 30 Juli te Belarijksverplegingsinrichtingen
en
gemoedlikens wist er de pryskes foar de
de
bij
zich
aan
de
diens vrouw sluiten
wan; Sibajak, Rotterdam—Java, pass. 30 Juli
loon
is
van
wie
het
rijkswerkvrouwen
aldste, de jongste, de fierstweikom- en
periode
van
schilderijen uit de eerste
Pantellaria; Tosari, Rotterdam—Batavia, 30
van
beschikking
krachtens
de
vastgesteld
(Fraulein
Bern)
1555;
mende
Pfaffli üt
ensfh. deze meester van ongeveer
het
JuU van Aden; Weltevreden, 29 JuU van
üt to rikken. Vn syn tankwurd bitriek portret van Foockel doet veel denken de minister van Binnenlandse Zaken tot Newr-York
naar Batavia.
rijksvoor
herziening
beloning
van de
er ek de boskeigners, dy't dizz' kear de aan dat van Vrouw Luts van Liauckema
BEER" NAAR NEDERLAND
„GROOTE
bosken „öfstean" woene. Om 'e nocht van 1562, doch is door de werking van werkvrouwen.
„Groote Beer" ls Zaterforsocht er de hear Bins, direkteur Prov. de grote familiewapens en van een
hospitaalscWp
Het
Giuliano gevlucht?
dagmiddag uit Batavia naar Nederland verV.V.V., foar de mikrofoan, hwant dy hie groen doek veel levendiger. Een merktrokken met ruim 1000 militairen van de K.L.,
de wiiste wei keazen en it him yn it waardigheid is dat het paneel waarop
De Siciliaanse roverhoofdman Giuliano het K.N.1.L., de Kon. Marine en de Mariniers.
Sweachster dorado oan tiid dien en de vrouw van Doecke van Martena is ge- zou
Liberta",
zich, volgens het blad „La
In de ziekenzalen zijn liggende patiënten opkaem mei syn frou as fierwei lésten schilderd, twee gaten vertoont; volgens niet meer in de streek
Montelepre, genomen, die in Nederland verder zullen worvan
binnen....
de overlevering zijn deze ontstaan door waar hij hoofdzakelijk werkte, bevinden. den behandeld.
De repatriërende militairen kunnen ln een
Meije op in oar jier al dy 475 (of is musketkogels, die de Spanjaarden af- Het blad voegt er aan toe, dat hij zich aanlooptoaven
post uitgereikt krijgen. Deze
Martena-State
bij
op
olie
vuurden
een
aanval
erge?)
foarbyld
fo'lgje!
dat tof
f
dat
klaar maakt om per vliegtuig naar het correspondentie moet uiterlijk op 7 Augustus
Cornjum.
Oan V.V.V. de Sweach sil it net lizze, te
buitenland te gaan en dat de politie met a.s. gepost worden.
oan de Sweachster bosken likemin. Mar
De stukken zijn gehangen bij de 16de deze mogelijkheid rekening houdt.
„KOTA INTEN" VERTREKT MORGEN
de 20ste ieuske homo sapiens moat wer eeuwse schilderijen van het Fries
wenne, „it moaije dat üs bliuwt, to sjen" Museum zodat de stijlovereenkomst met Liaquat Ali Khan naar Moskou
Het troepenschip „Kota Inten" zal morgen
met afflossingsdetaohementen van het K.N.I.L.
syn
fuotstappen to de andere Cronenburg portretten geen dêrneffens
Uit Karatsji wordt gemeld, dat de pre- en van de Kon. Landimacht uit Rotterdam
makkelijk opgemerkt kan worden.
regeljen!
van Pakistan, Liaquat Ali Khan, ver- naar Indonesië vertrekken.
Dr A. WASSENBERGH. mier
Lykwols, foar hwa't sjen èn kuijerje
zijn adviseurs, in de eerste helft
gezeld
HAVEN VAN HARLINGEN
kin binne der net folie plakjes dy't Timmerpatroons over eigen zaken van devan
maand
November een bezoek aan
moaijer binne as de Sweaohster bosken.
1
Augustus:
Aangekomen: Eng. s.s. „Falbrengen.
Moskou
zal
De Bond van Timmerlieden Patroons
con" met stukgoederen van Londen; Ned.
regering
De
et-Russische
zendt
een.
Sovj
in Friesland kwam in afgevaardigdenm.s. „Roeket" van Zwolle; Ned. m.s. „Friesvergadering bijeen ter bespreking van speciaal vliegtuig naar Karatsji om het ge- land" van Dordirecht. Vertrokken: Ned. m.s.
„Roeket" naar Bmden; Ned. m.s. „Friesland"
urgente bedrij fs- en organisatieaange- zelschap af te halen.
legenheden. De maatregelen, die door Liaquat Ali Khan ontving de uitnodiging, naar Delfzijl.
het bestuur waren genomen om tot een welke ook voor zijn echtgenote geldt, toen
Marktberichten
Hilbrandt Boschma 80 jaar
federatieve samenwerking te komen met hij in Juni j.l. te Teheran vertoefde, door
GROENTENVEILING LEEUWARDEN, 1 Aug.
van de Sovjet-Eussische ambassamiddel
patroonsorganisaties,
de
andere
werden
Vrijdag 5 Augustus a.s. hoopt de oudAndijvie 11—22 et. per kg., Augurken 8—59
afgevaardigden met algemene deur aldaar. Zijn bezoek aan Moskou zal
evangelist van Ruurlo, Hilbrandt Boschma, door de goedgekeurd.
zijn van een minister-president et. per kg., Bieten (Kroten) 6—B et. per kg.,
het
eerste
stemmen
80 jaar te worden. Die dag zal het deze
22—24 et. per 10bos, Bloemkool 10-55 et.
De volgens de patroons te lage uur- van het gemenebest, behoudens tijdens Bieten
per stuk, Pronkboraen 47—49 et. per kg., Snijtypische idealistische en principiële „stan- lonen
voor klantenwerk en kleine aan- internationale conferenties.
86—92 et per kg., Teuinbonen 7—9 et.
fries", die thans te Hilnersum woont, niet nemingen zullen de kleine bedrijven De Sovjet-Unie is na Groot-Brittannië de bonen
per kg., Dubbele witte bonen 39—53 et. per
aan belangstelling ontbreken.
bestaansmogelijkheden ontnemen. Deze beste handelspartner van Pakistan.
kg., Platglaskomkomimers 10—22 et. per stuik,
De heer Boschma heeft in kerkelijk lage uurlonen kunnen ook tot gevolg
Groene kool 12—14 et. per kg., Rode kool
Nederland en in de N. H. Kerk steeds een hebben,
60—85 et. per 10 kg., Savoye kool 1 1—f 1.60 per
op
onoirbare
Communistische
infiltratie
dat
de
ondernemer
aparte, eigen plaats ingenomen. Een
10 kg., Witte kool fl per 10 kg., Spitskool
samengestelt. De aan17—18 et. per kg., Meloenen 24—82 et. per stuk,
plaats, die hem vijanden bezorgde, maar wijze de rekening
in
Amerika
op
gevestigd,
dat
de
rekePeen 6—12 et. per kg., Bospeen 70—100 et. per
ook vele vrienden. Van de laatsten was dacht werd er
opaan
de
ning
binnen
drie
maanden
10 bos, Peterselie 29—56 et. per kg., Rabarber
McCarran,
Senator
de
demoVolgens
misschien niemand het geheel met hem drachtgever moet worden aangeboden.
5—14
33—44 et. per kg.,
et. per kg., Selderij
gerechtelijke
cratische voorzitter van de
eens en zelfs is hij het wellicht nooit geper 10 krop, Stoofsla 10
34—115
voor
Natuursla
et.
hoge
vestigingseisen
De
timmerheel met een ander eens geweest. Figuren
commissie van de Senaat, komen com- et. per kg., Kastomaten 36—61 et. per kg.,
lieden veroorzaken een geringe animo munistische agenten in „onbekend aan- Uien
als Boschma leven in een betrekkelijke voor
12—16 et. per kg., Appels 16—60 et. per
bedrijkleine
bezetting
de
van de
Verenigde Staten binnen.
kg., Peren 7—24 et. per kg., Vroege aardappeeenzaamheid. Maar toen hij Ruurlo ver- ven, waardoor
tal"
de
is,
mogelijk
het
dat er in
len 7—B et. per kg., Aardbeien 90 et. per kg.,
liet, is deze eenzaamheid tóch doorbroken
McCarran zeide uit voor de commissie Druiven
verschillende plaatsen een gebrek aan afgelegde
f 1.20—f 1.65 per kg., Kruisbessen 28—
getuigenissen te hebben ver- 56
door de zeer vele betuigingen van erken- patroons
komt. Men wil nu de vesti- nomen, dat communistische agenten veret. per kg., Rode bessen 68—73 et; per kg.,
telijkheid, die hij uit alle lagen der bevolper kg.
gingseisen in tweeën splitsen met erkenking ontving.
als zeelieden in Amerikaanse Frambozen 1 1.50—f1.95
momd
ningen
grote
niet-grote
voor
en voor
Het is overbodig te zeggen, dat Hilhavens hun schip verlaten, of op andere
Benoemingen
brandt Boschma vooral in de strijd tegen bedrijven.
plaatsen aan de kust aan land worden
bij
gezegd
Benoemd
de P.T.T. te Leeuwarden tot
oorlog
gedaan,
Jagers
de
zeer veel heeft
gesmokkeld. Ook zouden communistitrainden met kleiduiven
expediteur, de heer C. J. Harmens, voorheen
en geschreven; ook daarin bedoelde hij
Canada
en
Mexico
agenten
sche
via
Op het terrein van de jacMschietschool
besteller lste klas aldaar.
niet anders te zijn dan getuige van Chrisde grens komen.
Wever te Leeuwarden werden de over
mening,
tus. Van zijn geschriften noemen wij: van
De
Senator
was
van
dat
niets
Examens
„Heldengestalten uit Israëls geestelijke laatste wedstrijden gehouden voor de meer bevorderlijk is voor het binnenworstelstrijd", „Eenvoudig Christendom", opening van het jachtseizoen. Veertig dringen van revolutionnaire elementen
Geslaagd voor hoofdakte (A en B) mej H.
„Oorlog en Christendom", „De Tragedie jagers kwamen oefenen op de kleiduiven dan de „immuniteit, die aan diploma- R. Veltman te Leeuwarden.
straks de landen in zwerven.
van het Godsrijk", „Het Godsrijk is nabij" voor zij
tieke diensten en aan de Verenigde Te Groningen slaagden voor de akte hanDe uitslagen luidden:
en niet te vergeten zijn jarenlang uitgegeNaties wordt verleend".
denarbeid de heer Jonker te Akkerwoude en
hoogvliegers
dwarsvliegers
Serie
en
mej. F. Lugtenborg te Leeuwarden.
ven en veel gelezen blad „Licht en (max.
p.
25) 1 J. Cnossen, Oosterend 25
Liefde".
Schatzoekers in actie
Geslaagd te Utrecht voor -e Staatsakte
p.; 2 A. Kloosterman, Roordahuizum 20
Touc-Veftaler
in de Engelse taal, de heer R.
p.;
Vries,
p.
3
F.
de
Makkum
20
het
Mahé,
Op
voornaamste eiland
Kerknieuws in het kort
Serie doublettes (max. 57 p.) 1 H. v. d. in de groep der Seychellen bij de Oost- Schiphof te Leeuwarden
Geslaagd voor het diploma Moderne BeDe Ned. Herv. kerkeraad van Weij, Zweins 21 p.; 2 J. Cnossen, Oosder Ned. Associatie, dUtrecht besloot na een open gesprek terend 21 p.; 3. R. Hoekstra, Surhuizum kust van Afrika, zou een schat aan drijfs-administratie
goud en edelstenen voor een waarde heer K. v. d. Meer te Leeuwarden.
over de inleiding van ds. A. Meijers over 21 p.
Geslaagd voor het Staatsexamen Gymnade z.g. bevindelijke (Geref. Bonds-) prediSerie lopende haas (max. 25 p.) 1 T, van negenhonderd millioen gulden beking, in principe voor de nieuw te stichten Ofcma, Leeuwarden 25 p.; 2
graven zijn door de Franse zee- sium B: F. D. Veldlfcaimp, leerling van het
Boersma,
K.
predikantsplaats een predikant van deze Metslawier 25 p.; 3 G. Hoogterp, Dok- schuimer La Beuze, die in 1790 werd Stedelijk Gymnasium te Tiel.
richting te zoeken.
kum 20 p.
Geslaagd voor het Praktijk-examen boekterechtgesteld.
houden van de Ned. Associatie, de heer HesDe beste schutter over deze drie series
Aan de hand van de kaart, welke sel
v. d. Sloot te Huizum.
was J. Cnossen met 66 p.; hij ontving de La Beuze van de galg af op Reunion
Kerkelijke mutaties
zilveren Wever-wisselbeker. Deze jager tussen de menigte wierp, roepende: Geslaagd voor 't Associatie-diploma boekhouNed. Herv. Kerk. Beroepen te Maassluis: sleepte ook in de laatste serie een extra
den de heren H. Jansen, J,
D. Mau„vinde het wie het kan" hebben drie rits, G. Meijer, W. v. d. VeenMassolt.
H. F. Meijer te Ferwerd; te Dinteloord: wisselbeker in de wacht.
en Th. Wietsma,
Sijtsma
Beetgu__.
allen
te
te
Wilsurn;
Leeuwarden,
schatjagers,
zij
zeggen,
te 's Gravenmoer:
naar
merkC. Treure te
A. E. Kolkert te Bunschoten.
Leeuwarder Kaatsclub
tekens ontdekt. De drie schatjagers mermolen en M. Brouwer te Hailum.
Bedankt voor Vianen: H. P. Huisman te
De heer J H. Dijkstra te Leeuwarden ls geUitslag ledenwedstrijd (bekerwedstr.) zijn R. H. Wilkins, een Oost-Afrikaanse
Makkum; voor Waddinxveen: J. Hovius
slaagd voor het praktijkdïploma boekhouden
jager,
Morgan,
M.
J.
F.
een
Brits
Jongens:
Nijdam,
Wal,
1. J. v. d.
M.
van de Ned. Associatie.
te Hoogeveen.
Aangenomen naar Paesens: dr. A. de A. Wouda; 2. A. Visser, K. Posthumus, advocaat, en D. M. Hennessey, gepenGeslaagd te Groningen voor de akte Nutsionneerd kolonel van het Indische tige
Willigen te Nieuw-Amsterdam; naar D. Jousma.
handwerken de dames A. Pekema, H.
jr.:
(kon.),
Leden
tot
35
1.
S.
v.
Zee
d.
leger.
Vlaardingen: W. Glashouwer te Nijverdal.
Swart, J. Siderius, J. Schaafsma en M. de
Broersma,
Kooten;
2E.
G.
v.
2.
M.
H.
Benoemd tot predikant-directeur van
De kaart van de plaats, waar de Vries, allen te Leeuwarden, A. Roemers te
het internaat „Ruimzicht" van de Chr. Verkerk, R. v. d. Meer, L. Ruringa; schat begraven zou zijn, is getekend in Oranjewoud, L. v. d. Schoot te Wolvega en
M. de Haan, P. Duyf, M. Edens.
A. Unema te Blija.
Phil. Inrichtingen te Doetinchem; ds. G. 3. Tot
49 jr.: 1. J. v. d. Woude, J. Dalstra, de vorm van een raadsel.
Moen te Deventer.
R.-K. MULO-EXAMENS LEEUWARDEN
De regering van de Seychellen heeft
B.
d. Veer; 2. J. Zijlstra, P. Vellinga,
Geslaagd voor diploma A: F. J. Stumpe, P.
Geref. Kerken. Aangenomen naar IJsel- A. v.
het
Woude;
Vries,
departement
v.
de
S.
Britse
van
Brunia,
d.
3. J.
koloniën H. Vreeswijk en A. H F. v. d. Woude, allen
stein: P. v. d. Sluis te Dirkshorn.
S. Jongsma.
om advies in deze kwestie gevraagd, te
Groningen, A. K. Bootsma te Tirns, A. A.
Beroepen te Goënga: ds. Visser te
Boven 50 jr.: 1. J. Hilverda, A. Boon- daar zij belangstelling heeft voor een J, v. d. Meer te Sneek, H. Portiek te LytshuiSchermerhom.
stra, J. v. Dijk (koning); 2. W. IJtsma, aandeel in de eventueel te vinden zen, a' M. Postma te St. Nieolaasga, R. B. A.
Chr. Geref. Kerken. Aangenomen naar S. Broersma, J. P. Dijkstra.
M. Ringnalda te Sneek, C. P. Schaafsma te
schat.
Oosterwierum, H A. G. Pruyt, M. J. M.
Thesinge: cand. A. J. J. v. d. Pol te Nij-

—

korte zwaarden tweede

Laatste nieuws

16.15 Voor onze Jongens en meisjes. 17.1NCRV-kwartet. 18.— Chr. Zangvereniging.
de NederReg. uitz
18.30 Programma voor
strijdkrachten.
landse
Gez. progr. 19.—
Nieuws NCRV. 19.15 Pianoduo. Gez. progj-20.— Nieuws NCRV. 20.15 Orgelbespeling. 20.45
Trio Fantasia." 21.10 1100 Jaar Zierikzee. Gez.
progr. 21.30 Residentie-orkest. Gez. progr.

Stadsnieuws

—

....

.

*r j lbe Zwaga heeft opnieuw het kam-

*-' pioenschap skütsjesilen verworven. Hij heeft dat zeker verdiend, want
zoals zijn schip deze dagen in Grouw
gevaren heeft, was er geen ander. Er
stond voor normaal zeilen gisteren te
veel wind en er waren dan ook vrij veel
mankementen, maar Zwaga zeilde zonder brokken en herhaalde daarmee zijn
prestatie van het vorige jaar, toen hij
op de Veenhoop eveneens onbeschadigd
van het stormige slagveld kwam. Wouter
Pietersma, die Zaterdag de eerste wedstrijd won, verdween nu beide keren uit
de race evenals Berend Mink. Winnaar
werd beide malen Ulbe Zwaga. De
tweede plaats viel 's morgens ten deel
aan Meter en 's middags aan Salverda.
De uitslag van het kampioenszeilen
was daardoor: 1. Ulbe Zwaga 3.8 p.,
2. Salverda 8 p., 3. Meter 10 p„ 4. Wouter
Pietersma 10.9 p., 5. Berend Mink 13 p.
In Grouw heeft men waar voor zijn
geld gekregen. Beide wedstrijddagen is
er driemaal gezeild en de veel te harde
wind zorgde voor de sensaties. Bij Meter
spoelde het water over de luiken en bij
Zwaga dreef de loefboom met aanverwante artikelen uit het gangboord. Klaas
van der Meulen (Salverda) en zrjn
schoothouder Auke schroeiden de handen bij een rukwind aan de slippende
zeilschoot. Even te voren gutste het
water bij hen over het achterdek. Een
krimpende rukwind nam Pietersma lelijk
te grazen vlak voor de laatste boei; het
schip, dat bijna zeker van de tweede
plaats was, moest plotseling knijpen en
kwam net boven de boei vrijwel stil te
liggen, dit betekende verlies van de
tweede plaats. Ook verdween nog
het merkteken onder het schip en toen
de
het vlag je weer fier wapperend onder
romp vandaan kwam, bleef dit feit niet
voor de jury verborgen, al loefde Klaas
van der Meulen ook even op om de
heren in de toren het zicht te benemen.
Daarmee was de kampioenszeilerij al op
één oor na gevild. Zwaga kon na dit
evenement in de morgenurenhij de titel
s midniet meer ontgaan, wanneer
dags maar niet als laatste aankwam. Nog
voor de schepen 's middags door de tijdwerd
lijn bij het Great Eilan gingen
ook dat laatste oor te pakken genomen.
Pietersma was nog geen honderd meter
de
het Pikmeer op toen zijn fok uithad
„liken" sloeg en op dat moment
Zwaga de vlag reeds in top kunnen

Bij Salverda aan boord moet de fok te
loef. Een zwaar karwei, dat veel handigheid vergt.
die meestal iets in tempo te kort schiet.
Salverda had 'smorgens nog steeds niet
de goede slag te pakken. Vandaag gaat
hij om andere zwaarden naar Uitwellingerga. die te korte zwaarden van
gisteren en Zaterdag kwamen niet ongeschonden uit de strijd.
's Middags ruilden Zwaga en Salverda
van fok. De wind had nog meer aangehaald en de meeste schepen voeren
voor reef (zelfs Zwaga).
De strijd ging 's middags tussen Zwaga
en Salverda, want behalve Pietersma en
Mink kreeg ook Meter mankement, dat
echter met enig tijdverlies verholpen
werd. Na de eerste route was Salverda
iets op Zwaga ingelopen, maar in de volgende omgang ging deze winst verloren,
zodat Zwaga met slechts enkele seconden verschil won.
Als toegift kwam daarna nog een vrije
zeilerij op de kleine route in het Pikmeer. Pietersma en Meter zakten daarbij af, terwijl ook de windkracht geringer werd. Net iets voor Salverda.
Hij zat Zwaga al op het roer op het voor
de windse stuk naar de Bird. Het
„püsterke" wind kwam juist op het
moment toen de fok uit de loef genomen
werd en dus te laat. Mink had van het
duel geprofiteerd en even later in de
luwte van Grouw veegde een windvlaag
hem juist met enkele meters verschil
voor Zwaga over de finish. Het verschil
tussen Zwaga en Salverda was slechts
enkele meters groter. Het was de spannendste finish van beide dagen. Voor
Mink was de overwinning zoet na voor
hem verder niet fortuinlijke dagen.

Vijf corpsen-concert
in Menaldumadeel
gaven een gemeenschappelijk avondconcert in Beetgumermolen op een terrein
naast het woonhuis van de burgemeester.
Vooraf werd door de vijf deelnemende
corpsen een rondgang door Beetgum en
Beetgumermolen gemaakt. Op het terrein
lieten de muziekverenigingen Marssurn,
Dronrijp, Menaldum, Berlikum en Beetgum zich horen, afzonderlijk en gemeenschappelijk. Ondanks het koude, winderige weer waren er heel wat mensen op
De

muziekcorpsen

de been.

Nieuwe priester in Franeker

werd de jong gewilde
priester, de weleerw. heer Addo Flapper,
op feestelijke wijze in zijn parochiekerk te
Franeker ontvangen. Zondag droeg de
jonge priester zijn eerste H. Mis in de
Voor de aanvang van de wedstrijden
parochiekerk op met assistentie. De feestmoest er nog een kwestie tussen de wed- predicatie werd gehouden door de Z. E.
strijdcommissie en de schippers uit de heer pastoor Lambooy. Tijdens een druk
weg worden geruimd. De schippers wil- bezochte receptie werd de Neomist door de
voor parochianen gehuldigd.
den niet tegelijk van wal, bang combrokken bij deze halve storm. De
op, dat
In Indonesië overleden
missie kwam voor het publiek skütsjes
het meest geniet, wanneer de
De familie Jac. J. Dijkstra te Anjum
ontving uit Indonesië het droeve bericht,
dicht bij elkaar zijn.
Na een zitting met gesloten deuren dat hun zoon Jan Dijkstra verdronken is.
bij Pietersma in het vooronder werden Op de Anjumer toren wapperde gisteren
de vlag halfstok.
de partijen het eens over een startverschil van één minuut, een minuut minTe Wierurn is bericht ontvangen, dat
Zaterdag. Ook bij deze harde
Zaterdagavond

Kerknieuws

—

der dan
Opsoldaat T. Vonk in Indonesië is gesneuwind betekende dat niet zoveel.Meter,
veld.
vallend goed was het zeilen van
Auto contra motor
keus:
de
Te Bolsward had een verkeersongeval
Chauffeur stond voor
de hoek van Koemarkt en Gr. Dijlop
tegen een auto of tegen een boom akker plaats. Daar reed de monteur D. V.
de
auto voor
uit de garage Van Dijk tegen demotorrijder
Zondagavond omstreeks zes uur ismet
veetransport van J. A. De
bollenkweker A. Nijssen uit Santpoort
zijn nieuwe Chevrolet even ten Westen werd gewond aan borstkas en hoofd.
gevan Zwartewegsend tegen een boommoest
In het ruim van een schip gevallen
plotseling
botst, toen hij het stuur
naar
tegenligger
Tijdens de zeildagen hadden in Grouw
omgooien, doordat een
een twee ernstige
en
ongelukken plaats. Het
auto
andere
om
een
links zwenkte
Nijssen zoontje van de heer Brolsma aan de
melkwagen te passeren. Mevrouw
Stationsweg raakte onder een motorfiets
die naast haar man zat, sloeg
been- en sleutelbeenhoofd door de voorruit en werd met.Moe en moest met eenziekenhuis
worden vereen
naar het
fractuur
dende hoofdwonden naar De
Nijssen voerd Een meisje uit een kampeerschip
heer
vervoerd.
te Leeuwarden
maakte een tuimeling in het ruim van het
bleef ongedeerd. De auto werd zwaar beschadigd.
schip Met een grote hoofdwonde en een
ze per auto
lichte hersenschudding werdvervoerd.
Raad Westdongeradeel
woning in Assen
haar
naar
voor
megen.
De heer G Egas te Holwerd, die
Chr.
zitting heeft alswetBapt. Gemeenten. Beroepen te GroninIn de concoursdagen heeft te deZwaagA&eid
van Westdon muziekvereniging „Harmonia
gen: L. de Haan te Apeldoorn.
houder in de gemeenteraad
van
honderd
gift
gekozen westeinde tweemaal een
„eradeel en onlangs opmeuw is
bedankt Thans gulden ontvangen.
Aanbestedingen
als lid van de raad, heeftDijkstra
te Te
heer P,
is benoemd de benoeming
aange
<&-gez.
Med.)
Workum
heeft
Te
werd aanbesteed het maken
(Advertentie)
naard. die de
brug in gewapend beton. Hoogvan
een
vaste
nomen.

"£Vot«f^nhuis

de* rttfvan
Een

mislukte autotochtBlija

zou
De landbouwer G. de Boer-te
een
zijn
van
gedeelte
een
met
op dehoofd
Nauwelijks
autotocht maken.
weg gekomen, weigerde de stuOTinncmmg
sioox
met het eevol_ dat de auto in de
hevig,
gam° De schok was zo kW
en
H. de Jong door de voorruit
onderkaaK
de
aan
daarbij een wonde
zat
kreeg. Minne de Jong die achterin
raakte
en
geslingerd
werd ook vooruit zodanig, dat hij een
daarbij de autokap
ophep.
hevig bloedende schedelwonde «eken
het
naar
Beide gewonden werden
huis te Leeuwarden vervoerdachterblijven
M Pr bliivenJong ter verpleging moest
,n
zijn zoon H. de Jong kon na ve bonden
autobesUmi
De
terugkeren.
n,
zi
naar huis
onge
der G. de Boer bleef zo goed als
deerd.
.
Een Chr. Ulo te Sneek
De Vereniging voor Chr.
ndehng
wijs te Sneek vergaderde ter beha tot het
bestuur
het
van het voorstel van
Chr Ulo scnooi
bouwen van een nieuwetien
en
met
.leslokalen
-vn de Lindelaan
vn
verkrijgen
het
-*m vaklokaal enwaarborgsom. De
flden
voor de
?»""«"
door
*eor deze school werden gemaakt werenige
discussie 1*
rchitect Leeman. Na
het voorstel aangenomen. Het «e""
aan b
bestuur bood een stukje, grond SperKnrin
het
Lodewijkschool
Willem
van een at
ondcr beding van het plaatsenaangenomen
rastering Het voorstel werd

P^oneel

ïer chtekw

doorzitten bij
I
f^TT.T-^
-i. J wlelrljden en stuklopen

I-t -

"

tegen

was J. W. Boltje te Heerenste
veen met f 10.900; laagste de Gebr. H. en R.
de Boer te Hindeloopen met fB2BO. De bouw
is aan de laagste inschrijver gegund.
inschrijver

Radioprogramma's

I NIET TE EVENAREN/ CjJ

I UW ZELFGEMAAKTE JAM /3||
m%. PENJELV-/I

\

I£

muziek. 12.33 Metropole-orkest. Gez. progr.
13.— Nieuws. NCRV. 13.15 Orgelconcert. Gez.
progr. 14.— BBC Symph. orkest. 15.— Viool
en piano. 15.20 Busch strijkorkest. NCRV.

Beurs van Amsterdam
Opening Slot Opening
1 Aug. 1 Aug. 2 Au.g

3—3% Ned 47
3 Grootboek '46
3- 3M, Adam '47
3 Leeuwarden '38

A. KL ü.
Van Berkel
Calvé Delft
Fokker
Lever Bi Onil
Ned Ford
Ned Kabel

d£

RIKKI

Philips

DOOR J.v. EXTER
(CopyrightR.D.P)

ge_,*v,«„r<"'*" vraagt Rikki. Ze trapje begaf het.. o mijn been.. ik
is!"
Dat
gebroken
vast,
dat
er
iets
„Wat is.er
loof
door
het
uw die
kan wel zien, dat öevrouw, aan ges pro- is iets wat Rikki begrijpt. Handig en
voorzichtig betast ze het been. ,Ja, u
hebt uw been gebroken," zegt ze. „Dat
moet gespalkt worden.. ga er vooral niet
vrou

**wrd^

Woensdag 3 Augustus 1949
Hilversum l:
Gez. progr. B.— Nieuws.
NCRV. 8.15 Te Deum Laudamus. 9.— Ochtendbezoek bij onze jonge zieken. Gez. progr. 9.30
Sextet J. Kroon. 10.— Weens Philh. orkest.
NCRV. 10.30 Jongensdag 1949. 12.— Harmonie-

Schaafsma en J. v d. Ven (diploma B), allen
te Harlingen, A. A. M. van Vliet te Alphen
a. d. Rijn, S. V. Vogelaar te Harlingen, A. A.
M. RoosenR. M. Zeinstra te Bolsward, P.Wesselius,
M.
stein, M M Spindelaar, F. A.
M. J. van Erp en A. W. M. Jansen, allen te
Leeuwarden Afgewezen vier.

f

S°» -hilgrde"

Jw. „let

S.
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971%
O 97%,
O
O
A 171s/„
A
Cv-A.
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A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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Ned. Gist- en >plr.
Stokvis Hand -Mü
Kon Petr Ml).
Amsterd Rubb.
DeH Bat Rubber
Holl Am L«n
Kon Ned Stoomb
Kon Pak->«-i*-t-trt
A
"~H<-eov Unie
Rotterd Lloyd
A
A
St Mt). Nederl
RVA
A
Javascbe cult Mi, A
Dcli Bat MIJ.
A
Dcli Mij.
A
op staan". „Ik zal wel wijzer wezen", vlug en handig getoond. Binnen een half
A
zegt de vrouw „Als je er verstand van uur heeft ze een keurige spalk gelegd Senembah Mt)
A
wat gebeuren met behulp van verband en wat latten Aniem
hebt, spalk dan maar.
Amst. Ballast MIJ
A
Rikki is ver- die ze heeft opgeduikeld.
moet. moet gebeuren.
Dcli Spoor
A
wonderlijk actief. Sinds ze haar geheuWalvischvaart
A
gen kwijt is, heeft ze zich nog niet zo

.
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Algemene kennisgeving.

jier lyn

f-~ê_e dat üs leave heit

mem, pake en beppe

Heden overleed, zacht en
mijn lieve, beste
man
J. H. Hiel iii.in.
in de ouderdom van 69

en

Minne Steenstra
en
Anna v. Maassen
troud-binne.
Har tankbre bern:
Kees en Jikke, Middelstum
Bram en Wim, Huzum, en
har njoggen bernsbern.
Tiid to lokwinskjen Moandei
8 Aug. fan fjouwer üre oan't ;
healwei seizen.
Huzum, Mesdagstrj. 27

kalm,

jaar.

I. Flierman—Hilarides
Bolsward, 31 Juli 1949
Harlingerstraat 28.
Liever geen bezoek.

Heden overleed onze
beste broeder, zwager en
Zaterdag de 6 Aug. 1949 oom
J .11. Flierman,
hopen onze geliefde ouders
in de ouderdom van 69
C. Sonnega
jaar.
en
Bolsward:
JL. P. Sonnega—Meyer
Erends—Flierman
hun 25-jarig huwelijksfeest C.
en kinderen.
te gedenken.
Terschelling:
Hun dankbare kinderen, H. Flierman
Année
K. Flierman—Gorter
Hanny
en kinderen.
In verband met het verblijf Bolsward, 31 Juli 1949.
van Année in Indië, receptie
thuis, alleen van 9—5 uur,
A. M. v. Schurmansingel 27,
Heden overleed, na een
Franeker.
kort ziekbed, in de ouderUs hertlike tank oan alle dom van bijna 70 jaren,
treonen, dy't 8 July 1949 foar onze beste vriend
lis ta in ünforjitiike dei
Jelle Hendrik Flierman,
makke ha, ek mei üt namme
notarisklerk,
echtgenoot
fan de bern.
van mevr. I. Hilarides.
P. M. Stapensea
M. L. Stapensea—de Wit Gedurende meer dan 54
jaar was hij voor onze
en
familie een trouwe medeGelf Stapensea
werker. Wij zullen hem
L. Stapensea—Homsma
in dankbare vriendschap
Menaem, July 1949

In

plaats

van kaarten
Joh. v. d. Meulen

en

S.jouk.je Wiersma

geven kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan
de voltrekking zal plaats
hebben op 13 Augustus a.s.
te Murmerwoude.
Molenend 159
Akkerwoude F 291
Juli 1949
Geen receptie
Met blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van
ons dochtertje en zusje
Aukje

M. Wiersma
Y. Wiersma—Tuinstra
Dieuwke
Theuntje

Hennaard, 29 Juli 1949

Met blijdschap en dankbaarheid geven wij kennis van
de geboorte van ons dochtertje en zusje
IJtke Trijntje
H. Gaastra
L. Gaastra—Dijkstra
Wim Wiep
Workum. 28 Juli 1949
In plaats van kaarten
Met grote vreugde geven wij
bekendheid aan de geboorte
van ons dochtertje en zusje
Frankla Marie
F. C. D. Popken
M. J. Popken—Maars
Robert en Eddy
Leeuwarden, 30 Juli 1949
Cronjéstraat 1
Mei blidens dogge wy tynge
fan 'e berte fan üs jonkje en

broerke

Jolt Gus/.lav
I. de Vries—Kulcsar.
K. L. de Vries.

Gabe.

Weidurn, 30 July 1949.
Met vreugde geven wij kennis van de geboorte van

onze zoon

Roland Maarten

H. J. Hesselink
F. Hesselink—de Vries

Leeuwarden, 1 Aug. 1949
Carel V. Manderstraat 40

Met grote blijdschap geven
wij kennis van de geboorte
van ons zoontje
Auke Andries
Lubach
A.
E. Lubach—Hulshoff
Leeuwarden, 1 Aug. 1949
Grote Kerkstraat 40

Tijdelijk Kraamkliniek
Schapendijkje

Met grote blijdschap geven
wij kennis van de geboorte
van ons dochtertje en zusje
Johanna.
J. M. Stap
R. Stap—Ruim
Marten
Age Jan
Tjipke Johan
St. Annaparochie, 31 Juli '49

0.8.D. 272
In plaats van kaarten
Geboren:
letje,

en zusje van
S. Hovinga
I. Hovinga—Roosma

dochtertje

Gerkje
Joukje

blijven gedenken.
F. J. Bruinsma, notaris,

en familie.

Na een geduldig gedragen
lijden is zacht en kalm
vanons heengegaan onze
zo innig geliefde man en
vader
Albert Bijlsma,
in de ouderdom van 29
jaar, na een gelukkige
echtvereniging van bijna

4 jaar.
P. Bijlsma—Meintema
Dirkje Wieb
Nw. Weerdinge, 31 Juli '49
De begrafenis zal plaats
vinden Donderdag 4 Aug.,
des namiddags 2 uur, uit
Poppingawier.

innig geliefde zoon, broer,
zwager en oom
Albert Bijlsma,

in de ouderdom van 29

jaar, geliefde echtgenoot
van P. Meintema.
Uit aller naam,
Wed. G. Bijlsma—Sipma

Rauwerd, 31 Juli 1949

Heden overleed te NieuwWeerdinge, na een geduldig gedragen lijden, onze
innig
geliefde schoonzoon, zwager en oom
Albert Bijlsma,
in de ouderdom van 29
geliefde echtgenoot

van P. Meintema.
G. Meintema
D. Meintema—Reitsma
W. Bergstra—Meintema
N. Bergstra
Lieuwe en Gerben
IJlst, 31 Juli 1949
Met droefheid geven wij
kennis dat heden in het
Diakonessenhuis te Leeuwarden na een kortstondige ziekte, zacht en kalm
van ons is heengegaan
onze innig geliefde, zorgzame vrouw, moeder, behuwd- en grootmoeder
Heintje van der Veen,
in de ouderdom van 57
jaar, na een gelukkige
echtvereniging van ruim
37 jaar.
De diepbedroefden:
Akkerwoude:
F. H. v. d. Meulen.
Broek o/ Akkerwoude:
H. F. v. d. Meulen
L. v. d. Meulen—Visser.
Akkerwoude:
H. v. d. Meulen.
J. Hofman—v. d. Meulen.
H. J. Hofman.
J. v. d. Meulen.
F. v. d. Meulen—Klaren.
J. v. d. Meulen.
Driesurn:
W. Sikkema (verloofde).
Akkerwoude, 31 Juli 1949.
Heden, 31 Juli,

Jitske

Boornbergum, 31 Juli 1949

Met blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van
een welgeschapen zoon
Cornelis Jacob
J. Westerhof
H. Westerhof—Gemser
Janny

Leeuwarden, 1 Augustus 1949
Vijverstraat 1

Tijdelijk:

Kraamkliniek, Schapendijkje

overleed
in het Diakonessenhuis te
Leeuwarden onze lieve
zuster, behuwdzuster en
tante
Reintje H. v. d. Veen,
geliefde echtgenote van
F. H. v. d. Meulen te
Akkerwoude, in de ouder-

dom van 57 jaar.
Franeker:
M. v. d. Veen

Wijhe (O.):
Fam. Bosman—v. d. Veen

U leest altijd trouw de

Dat doen tienduizenden lezers
de Leeuwarder Courant
met u. Daaraan ontleent deze
rubriek haar grote waarde.

van

*

te

Heden overleed te NieuwWeerdinge, na een geduldig gedragen lijden, onze

jaar,

De sedert Januari toegepaste

9Alj^eA£a^in^ met 25 %
maakt het ook u mogelijk van die
rubriek gebruik te maken Geeft uw

tamiliebericl.ten op aan uw agent
of bezorger of rechtstreeks
aan onze kantoren.
Ze v-m Jen steeds
direct geplaatst

Heden overleed, in het
Diakonessenhuis te Leeuwarden, onze beste buurvrouw
Heintje van der Veen,
vrouw van Fokke van
der Meulen, in de ouderdom van ruim 57 jaar.
De gezamenlijke buren
Akkerwoude, 31 Juli 1949
Tot onze diepe droefheid
overleed heden, na een
kortstondige ziekte, onze
innig geliefde broeder en
oom

OUDEN van DAGEN van i Openbare Aanbesteding
OPENBARE AANBESTEDING De
Stiens en Omstreken betui-

-

«Ml
lliililll
dagblad

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SNEEK zullen gen hun hartelijke dank aan Door Burgemeester en Wetin het openbaar aanbesteden, overeenkomstig het Aan- Comm., intekenaars, autobe- jhouders der Gemeente Smalzitters, Muzato en het fan- lingerland zal worden aan- /
bestedingsreglement W. B.:
farecorps „Studio" voor de besteed overeenkomstig het
a. Perceel I: Het bouwen van veertien woningen (.7 genotvolle dag hun op 21 Juli Aanbestedingsregiem. W. B. |
onder- en 7 boyenwoningen) op paal- en j.l. bereid.
De uitvoering van diverse
gewapend beton-funderingen en verdere
herstellingen en vernieuwerken volgens bestek, op een terrein De OUDEN van DAGEN te
h.
wingen aan «Ie O *
bekend
Gemeente
kadastraal
Sneek Weidurn betuigen hun hartete
Rottevalle.
3330,
gelegen
aan de Anna lijke dank aan het Bestuur
sectie C. no.
Bestek no. o J:"nst ■">'"■ met
Paulownastraat.
der Vrijz. Vr. Ver., ingevingen zijn, zolang 'e
zetenen,
„Harmonie"
en ver- voorraad strekt, vanaf heden: !
b. Perceel II: Het uitvoeren van alle glas-, verf- en
behangwerken voor de in perceel I ge- der aan allen, die er toe
a. ter lezing op bureau Genoemde veertien woningen (7 onder- en hebben bijgedragen, dat de ;
Noordmeentewerken
30e
hen
een
zo
Juli voor
7 boyenwoningen).
Drachten;
20,
kade
dag
geweest.
genotvolle
is
Bestek en voorwaarden met tekeningen zijn van Dinsdag
b. verkrijgbaar op het \
verkrijgbaar
ten kantore van Gemeente2 Augustus af
Gemeentewerken |
Ons", bureau
werken van Sneek, tegen betaling van 12.— per stel, of
voornoemd tegen betatoezending na ontvangst van postwissel ten bedrage van
taling van 2.50 per stel; ;
Oosterlittens
12.50. Restitutie bij ongeschonden inlevering op de dag
e.
of wordt na ontvangst
der aanbesteding 7.—
Afd. K. N. K. B.
van een postwissel ten
bedrage van 2.75 franco
op Dinsdag 16 Augustus 1949,
De aanbesteding vindt plaats
Gemeentewerken,
toegezonden.
kantore
van
uur,
ten
des middags 12
De aanbesteding vindt plaats
Schoolstraat 2 te Sneek.
leeftijd 13 t/m. 16 j., d. e. 1., op Dinsdag 23 Aug. a.s., des
op Zaterdag 6 Augustus. morgens 11 uur ten Gemeente Drachten. Opening
Prijzen:
luxe voorwerpen. tehuize
11.15 uur.
inschrijfbiljetten
tot DonderdagAangifte
avond 7 uur bij M. J. Let- De Direct. Gemeentewerken
van Smallingerland
tinga. Inleg 25 cent.
Aanvang 12 uur

f Meest gelezen
"^jjHH
jhb** _* -^ reputatie Ëgj9

,

’

’

Op Vrijdag 5 Augustus 1949 des voorm. 10 uur, op
het perceel land, gelegen nabij café Wedman aan
de Stationsweg te GORREDIJK, publieke verkoop

a contant van:

een grote partij prima trambiels

Uit aller naam
A. Veenbaas
Franeker

ongeveer 1200 stuks, in 120 perc. van 10 stuks;
voor velerlei doeleinden geschikt.
J. D. & J. C. JONGSMA, deurwaarders,
Heerenveen.
Oude Koemarkt 10

-

Heden overleed te Roodonze beste zwager
en oom
Rinze Bonnes de Vries,
in de ouderdom van ruim
85 jaar, sedert Oct. 1937
wedn. van Janke P. v. d. In verband met de ruimere materiaal (hout) positie vesMeer.
tigen wij er de aandacht op, dat voortaan door de leden
Oudkerk, 31 Juli 1949
weer solide bedrijfs- en gebruiksartikelen
M. J. v. d. Woude
Wed. A. Velstra—
gemaakt en geleverd kunnen worden.
v. d. Meer
Tr. Bloemhof—v. d. Meer
S. Bloemhof
neven tn nichten

Bond v. Timmerlieden Patroons in Friesland

Publieke verkoping van
TRAMBIELS
te VEENWOUDEN

Algemene kennisgeving

In het St. Bonifatius-Hospitaal te Leeuwarden is
na een geduldig gedragen
lijden in Jezus ontslapen,

Op Donderdag 4 Augustus 1949, des voorm. 10.30
uur, op het emplacement van de Ned. Spoorwegen
te VEENWOUDEN, publieke verkoop a contant

onze geliefde vader, groot-

en overgrootvader
Johan F. Weerstra,
sedert 17 October 1933
weduwnaar van Geertje
Elgersma, in de ouderdom
van bijna 74 jaren.
Want ik weet, mijn Verlosser leeft.

van:

Zalen „De Koornbeurs",

I 6 Piumcakes .

Franeker

Leeuwarden

Mr. J. GORTER te
DANSEN Notaris
Donder- Meubelreparatie
Hardegarijp zal
op
dag 4 Augustus 1949, des
avonds 7 uur, bij Buis, Prins
Hendrikstraat te Leeuwarden, prov. publiek verkopen:
De BURGERHUIZINGE no.
13 aan de van der Helststraat
te Leeuwarden, met voor- en
achtertuin en steeg (erfpacht) in huur bij de hr. M.
Oostdam voor ’s.— p. w.
Biljetten verkrijgb. b. d. onroeper L. Popma, De Ruyterweg 15 en ten kantore van de

van 7 uur af
Met Frieslands beste en
meest populaire dansorchest
THE AMALFI SWINGING
STARS,
(5 pers.)

I

BURGERHUIS

Woensdag 3 Aug. (P. C.-dag)

Theo

"

"■"

jetten.

Scheepstra

Gemeente Leeuwarden
In verband met uitbreiding
van het aantal klassen en

en opnieuw bekleden enige langdurige ziektegevan Meubelen?
vallen worden bij het openbaar lager onderwijs in de
gemeente Leeuwarden ge-

Bergsma
Meubelmaker

"

vraagd:

Stoffeerder . ja. OrHerwijzer(essen)s

—

voetverzorger BEZOEKDAG

TELEFOON 7961 a.s. Woensdag 3

Voor Uw vacantieweek

grootmoeder
Grietje van Lunzen,
in de ouderdom van 69
jaar, sedert 8 Juli 1933

Muziek en Bal

betalende abonné's

....

OUDE DOELESTEEG 8
Makkum:
E. Weerstra
F. Weerstra
IJ. Weerstra—van Popta
Cornwerd:
G. Weerstra
D. Weerstra—Wiersma
zult U vast iets mee
kleinkinderen en achterwiÜen nemen, wij geven
kleinkind
De teraardebestelling zal
bij % lit. Advocaat
plaats hebben op 4 Aug.
’3.80 (merkartikel)
a.s., des namiddags 1.30 u.,
Limonadeeen
fles
vanuit de Geref. Kerk te
siroop,
sinaasappel
Wons.
Heden overleed, na een
langdurige ziekte, onze
lieve moeder, behuwd- en

’

Tel. 213 Bozum.
D. __. Smids.
Inleg 50 cent. Aanvang 12 u. Het pand wordt op 1 Sept.
a.s. ontruimd en is dan vrij
Gedurende de kermis
te aanvaarden, behoudens
toestemming gem. woningcomm.
Betaling 1 September a.s.
bij Nijenhuis.
Muziek: 808 VAN DIJK Bezichtiging op de verkoopdagen van 3—5 uur.
Breder omschreven bij bil-

CS®©? [ÉM® WAM

Kl. Kerkstraat 36 De nieuwe cursus vangt 30
Augustus a.s. aan. Aanmeldingen gaarne zo spoedig
De Vereniging van Herv. mogelijk aan de afdeling
Diaconieën te PURMEROnderwijs ten Stadhuize.
Wegens vacantie GESLOTEN notaris.
END, „De Rusthoeve" te
van 8 Augustus tot en met
Purmerend, vraagt:
Ongeveer elf H.A. aaneenge20 Augustus.
VERPLEEGHULPEN,
EN
VOORDELIGE
2
sloten
SOLIDE
ALLES
VOOR
VOELEN ER
Het Bestuur
2
HULPEN
IN
DE
Veengreideland
om U er niets van te laten voelen.
HUISHOUDING
Voor vakkundige VOETVERZORGING naar Kinderkamp Jong Leven
in de Gemeente H.O.N.
Soli. aan de Directrice

J. CO M E L LO, gedipl.

Lutgendorff

"
’’ "

’

Coöp. Boerenleenbank
„Marssurn-Engelurn"

WIJ

J. Reitsma—Weerstra
H. Reitsma
Witmarsum:
F. Weerstra
P. Weerstra—

Kaatspartij d.e.l. Sen.

1100 stuks, in 110 perc, van 10 stuks;
voor velerlei doeleinden geschikt.
J. D. & J. C. JONGSMA, deurwaarders,
Heerenveen.
Oude Koemarkt 10

De diepbedroefden:

Heeg:

Op 1 Sept. a.s. ontruimd.
7 en 8 Augustus Notaris A. M. HARTERINK
Afd. K.N.K.B.
te Leeuwarden zal, ten verzoeke van notaris A. Knol
Zondag 7 Augustus te Marrum, op Dinsdag 9
Augustus, provisioneel en op
Dinsdag 16 Aug. finaal, telken, des avonds halfacht bij
le prijs 30 plus 3 medailles Buis aan het Zaailand veilen:
en kunstvoorwerp v. koning De keurige BEHUIZINGE
voortuintje aan de
der partij. 2e prijs
18 plus met
12 of Spanjaardslaan 52 bij het
3 medailles, 3t prijs
Rengerspark
2 x
6.
(zonzijde),
Aangifte tot Vrijdagavond 8 ! groot 1.33 are (eigen grond),
uur, bij J. Fransbergen of in eigen gebruik bij de heer

o. 1. v.

-

(Job 19:25).

’

Behuizinge Spanj.laan 52

KERMIS DEERSUM

een grote partij prima trambiels
ongeveer

Makkum, 31 Juli 1949

’

Jongenskaatspartij,

Publieke verkoping van
TRAMBIELS
te GORREDIJK

Jacob Veenbaas,
gep. kolonel d. Inf., in de
ouderdom van 68 jaar.
Haren (Gr.), 31 Juli '49

,

\ZV.

’

kerk

Bolsward, 31 Juli 1949.

de Ned. Herv. kerk

Heden is van ons heengegaan, na een geduldig
gedragen lijden van zeven
weken, onze
geliefde
taster, behuwdzuster en
tante
Heintje v. d. Veen,
geliefde echtgenote van
F. H. v. d. Meulen, in de
ouderdom van 57 jaren.
Mattheüs 5 : 7—lo.
K. v. d. Meulen
G. v. d. Meulen—Bies
en kinderen
Valom, 31 Juli 1949

ons keuze uit 12
soorten Oude Klare.

Bij

_

SLIJTERIJ en WIJNHUIS

cadeau.

Monnikemuurstraat IZ_
Teltfoon 3136, oude siad

Augustus te
Steenbergen (Gem. Rhoden).

Schriftelijke aanmelding bij
H. B. van der Goot beëd.
rentmeester te Balk.

Gemeente Leeuwarden

Zuursche duinen
Vertrek trein Groningen
kwart voor zeven

0.13. A.S.
VRN

Mr. K, Westerling,

lÖIS

Bij het openbaar voortgezet
Te koop:
gewoon lager onderwijs
wordt gevraagd een
Jonge BLOEM-, BOEREN- on

Vakonderwijzer(es)

Schrans 57—59, Leeuwarden in de lichamelijke oefening
WILLEMSKADE 17,
Tel. 5552
voor 12 lesuren.
verzoekt,
Tevens STORM- en
Bij het bezit van de akteM.O.
BEDRlJFSverzekering is het aanvangsalaris minin verband met zijn a.s. ver111 per jaar voor elk
trek uit deze gemeente, dat Brandpremie voor burger- stens
nota's wegens werkzaam- huizen en -inboedels slechts wekelijks lesuur.
Sollicitatiën vóór 15 Augusheden, leverantien of anders40 cent per 1000.
zins vóór 10 Augustus a.s.
tus a.s. in te zenden aan de
afdeling Onderwijs (Stadzullen worden ingezonden.

’

WEGWIJZERS
fj^ffK)
JL^t'-ÏU TfiyÜ^V
l-fß^-l^iHÏlllru!
\v"}a!_--"p__
’

’

—

Te huur gevraagd

Huurverhoging. Maar wanneer voor ons? Het Gemeentel. Woningbur. schijnt

huis).

SPRUITKOOL- en ANDIJVIE-PLANTEN.
A. Hoekstra, Cornjum

Kampeerboerderij
Nog

plaats voor de maand

Augustus. Apart dagverblijf.

H. B. Nagtegaal, Schoolstraat
202, Hollum (Ameland).

Gevraagd

f 10.000.-

TE KOOP

schitterend

Kajuitbootje
met aanhangmc'

-voor le hypotheek

.

op een pand met ruime overTot en met 10 woorden.... f 1.20 onmachtig. Wie helpt jongewed. van K. Willekus.
waarde, tegen
procent
Elk
woord
meer
10
et.
lui, 5 jaar verloofd, tegen Mast met gaffeltuig. geschikt 'snelle aflossing 4 naar verLeeuwarden, 1 Aug. 1949
of
100 beloning aan WOON- voor schouw. Lomboktsr. 23 kiezing).
Hoeksterstraat 38
Brieven ondet no. 50 cent extra
-et^JVJ^*Br. no. 3349
RUIMTE?
Stel ons niet weer
Condoleantie-adres:
Geen zaken- of handelsadvertenties teleur. Help
ï^g
ons met brieven
Merelstraat 36b
Aanbieding aan onze kantoren (schriftelijk en onder no. 3341.
Pp
A. Jonkman—Willekus
mondeling) uitsluitend d contant. Overigens door
W. Jonkman
■=885
B. J. Willekus
Te huur aangeboden
;
bemiddeling van onze agenten en bezorgers.
=I^*^
.
C. Willekus—Nicolai
Wegens teleurstelling te huur
B. Bruinsma—Willekus
ALBERT HEUN vraagt:
;na 21 Aug. gem. ZOMEREiken
ZEILJACHTJE
met
F. Bruinsma
aangeboden
gevraagd
Personeel
Personeel
Joh. HUISJE met zeilboot. Plaats
kajuit, prijs billijk.
K. Willekus
P. Kiestra—Willekus
Zo spoedig mogelijk prima JUFFR., 50 jaar, wil huish. Lampe, Wortelst. 15, Har- voor 4 of 5 pers., voorzien
van electr. licht, waterleiF. Kiestra
KAPSTER. Maison v. Waar- waarnemen bij man-alleen, lingen.
G. Verf—Willekus
denburg, Hoofdstraat B 11 I, op dorp in gezellige omgev, SCHOUW, lengte pi. m. 5 ding, radio en butagas, gelegen tussen, bossen- en merenBr. no. 3352.
Tj. Verf
Epe, Vel. Tel. 470.
meter. A. Dijkstra, Lange- gebied.
Te bevragen café
De begrafenis is bepaald
Keurige JUFFROUW voor de i loane 85, Zwagerveen.
„De Driesprong", Hemelum
op Donderdag 4 Aug. op Bij bejaarde dame HULP in huishouding
leeftijd 18—23 jaar. Voor goede kracht, die
(goede stand) in
de Noorderbegraafplaats de HUISHOUDING en even- klein moederloos gezin. Br. WIEG, kinderwagen, baby- Telef. Bakhuizen 32.
een levenspositie zoekt, is dit een prachtbox,
2 kinderledikantjes
te Leeuwarden, des voor- tuele lichte verpleging. Br. no. 3350.
Gevr.
(alles
toebehoren),
(ook
KOSTGANGER
gelegenheid. Prettige, afwisselende werkmet
kinmiddags 10.30 uur. Verno. 3344.
wel scholier), in net huiskinderstoel,
tafel,
derbadje,
trek van het sterfhuis
kring,
vacantie-toeslag, pensioen, enz.
2 MEISJES, 14 en 16 j., dage- ombouw voor opklapbed. Tei gezin, vrijz. (huiselijk verk.)
Merelstraat 36
uur,
4
in
Spanlijks
Leffertstra,
B—2
of
Leeubij
part.
Mevrouw
Br. no. 3347.
Filiaal Nieuwcslad 92, Leeuwarden
bevr.: Willemskade 17.
jaardslaan 119, vraagt per 1 warden. Br. no. 3358
(doorvan
bewijzen
Voor de vele
1 bruine MANTEL
Goed KOSTHUIS aangeboSept. flink, zeffst. MEISJE
deelneming, die wij mochten voor dag en nacht. Meer hulp', SMID, gehuwd, liefst in drager), 1 kort manteltje, 1 den in net klein gezin. Briegoede landbouwsmederij. Is lichte regenmantel (alle i ven no. 3354.
ontvangen bij het overlijden aanwezig.
ook genegen zaak te huren 1kleine damesmaat). Wisses- 3
van onze geliefde roan en
of te kopen of als bedrijfs- dwinger 3.
vader
Net KOSTHUIS, vrije
Flink MEISJE voor de mor- leider op te treden. Br. no. -1
Jan Roolvink,
; met stromend water enkamer
hui16
pl.m.
j.
leeftijd
koop
Te
of
te
huur
witte
of
g
enuren,
3348.
betuigen wij langs deze
selijk verkeer. Dicht bij M.
Harl.straatweg
130,
TROUWJAPON,
Douma,
roze
m. 40. T.S. Brieven
weg onze oprechte dank.
no. 3355
Twee nette JONGE MAN- Billijke prijs. A. Paassen,
In modern Garage-bedrijf in Friesland,
J. Roolvink—Wijngaarden b. d. R.K. begraafplaats.
NEN
Maria
Louisastraat
13
opleizoeken
werk
of
ZEILBOOT, 2e week Aug. vertegenwoordigende
Jan en verloofde
Amerikaanse en Engelse merken
MEISJE, voor dag of ding in vak. Leeftijd 22-25 Een witzijd. TROUWJAPON O. Grachtswal 35, L'warden. (personen- en
vrachtwagens),
Voor de vele blijken van Net
jaar.
Br.
no.
3346.
wordt een prima
kunmet tasje ,maat 40-42 en zo
medeleven, ontvangen bij de dag en nacht. Zelfst.
ZEILBOOT,
Kok,
Café
ook
wel
zomermantel,
g.a.n.
nende
werken.
maat
40geboorte van ons zoontje
koop, bij IJ. Zijlstra, BerVrouwbuurtstermolen.
-42. Alles zonder punten. Br. te
Te koop gevraagd
gumerdam, Bergum.
Eeltje Johannes,
onder no. 3357
betuigen wij onze hartelijke
opgewekt en flink BOERDERIJ, 20—70 ha, voor BOEKEN R. H. B. S., eerste
y=!
Welk
__H______!!' met verlangd salaris en bewijzen
geldbelegging. Op korte terdank.
van verkoopcapaciteiten,
Ruilen
MEISJE wil bij mij komen mijn
in te zenden onder no. 3360
Zijlstra, Groningerklas.
K. Bonnema
geen
aanvaardbaar
be- straatweg 107.
n., om met de
voor
d.
en
Bonnema—Kooistra
KLEINE
L.
SPORTAUTO, in
huisvrouw alle voork. werk- zwaar. Brieven no. 3340.
prima staat, tegen motor- ot| TE KOOP een
Jelsum, Juli 1949
WIT
zaamh. te verrichten. In de
COURANTENPAPIER
Lageveen, aan vellen en aan rollen. zeiljacht. Br. no. 3345.
GROTE B.M.
Voor de blijken van deel- eerste plaats iemand die van Nw. Holl.dijk 43, H.
SALON-MOTORBOOT,
Leeuwarden N.V. Erven Koumans Smeneming, betoond bij het kinderen houdt en die op de
103,
Voorstreek
Plm.
overlijden van onze lieve hoogte is m. naaien kan ik Gebr. KASREGISTER. Br. ding,
91/2 m lang, met 4 cyl. Penta motor,
Diversen
een gezellige werkkring aan- met Omschrijving en prijs Leeuwarden.
dochter en zuster
°n AuP'n8-matrassen. alles in
prim
Mevr. J. A. v. d. onder no. 3359
t t
wieg, kin- Nette man. middelb. leeftijd,
KINDERWAGEN,
Jacoba Johanna ledema, bieden.
Hoeven—Brinkman,
Charl.
derbox met telraam, mantel- niet onbemidd., woont alleen, 1 Tevens een
betuigen wij onze hartelijke de Bourbonpl: 7, Den Haag,
ZIG-ZAG
NAAIMACHINE
pak,
m. 42, alles z.g.a.n. Gys- zoekt KENNISMAKING met
dank.
voor kleermaker. Br. no. 3338 bert Japicxestraat 5
wed. of meisje uit de burgerZEILSLOEP,
Fam. ledema tel. 771780.
stand, leeftijd 50-55 jaar.
Leeuwarden, Juli 1949
compleet, en een
wijnroodkleur.
Z.g.a.n.
KINKleine
KAMPEERTENT. Br.
ELECTRrCIEN,
Gevraagd
Kanaalweg 204
DERWAGEN. Merelstr. 24b. Godsdienst N.H. Br. no. 3353
zelfstandig kunnende wer- met prijs onder no. 3356
met tuigage.
Voor de vele blijken van ken. H. Jansma, Kootstertille
Z.g.a.n. HERENRIJWIEL m. Nette jongeman, 34 j., N.H.
F
deelneming, ondervonden bij
"DE N"VERHEID", Fa. A. en J. Drijver,
vellingen. J. Dijk- zoekt KENNISMAKING met
Te koop aangeboden nikkelen
het overlijden van onze lieve
stra, Nieuwekade 64boven. net, eenvoudig meisje. Br.
LEEUWARDEN
jonge
Nette
KAPPERSzuster
HERENKAPPERSZAAK te TANDEM, in prima staat, met foto's onder no. 3343.
gevorderd
BEDIENDE
of
Utje Wierda,
leerling. D. Wiersma, D. en Leeuwarden, prijsklasse 3, merk
Tuin- Gevr. net degelijk MEISJE,
„Batavus".
direct te aanvaarden wegens straat 14, Makkum.
betuigen wij onze hartelijke H.kapper, IJlst.
uit boerenbedrijf, leeftijd
sterfgeval. Met kleine wodank.
ning. Inlichtingen bij Cor. NORTON MOTOR, 350 cc, 35—40 jaar, om 2de week
Fam. Wierda Voor
direct gevraagd SLA- Funcke, dames- en heren- prima staat, ook.wel ruilen van Augustus mee te gaan
Leeuwarden. Juli 1949
GERSBEDIENDE (halfwas kapper, Bleeklaan 131.
tegen lichtere. A. Jager, met vacantie. geheel gratis.
Lekkumerweg 16
1 ton laadverm.,
Slagerij W.
of leerling)
Brieven onder no. 3342.
Tijnjedijk 68, Huizum.
verkeert in uitstekende conGreydanus, Eksterstraat 33, Een PRACHTZAAK in luxeditie,
voorfront
prima,
WAGENTJE,
afgerond,
VERLOREN 31 Juli bewerkt
± 1500.Leeuwarden.
artikelen, huurperceel. in Klein
reiziger, ook ruilen ; zilveren broche, tussen Wa- 1
iets
voor
prov.
Groplaats,
florissante
motorrijwiel, 't Meer 103 tertoren en Voorstreek. Ter.Amer. method. Med. gedipl. Voor direct flinke LOOP- ningen, rijk bestaan, geen aan
MESTHOOP,
pl.m. 50 ton. f. bezorging tegen bel. A. Visopvolger.
3339.
Salverda,
Deze mond. t a prakt, cursus KNECHT.
Br.
no.
TELEF. 5629
Ph.
'.Mulder, Oudkerk
ser, Groningerstr.weg 5 rood
162
l
begint binnenkort en wordt Herewaltje 12.
(met
MOTORBOOT
of zonHENNEN,
gegeven te Leeuwarden
Zondag 31 Juli Wie kan flink
aanhangmotor). binnen- W. L. JONGE
helpen aan
Dalstra, Twijzel 14. |VERLOREN
Tevens aparte cursus voor Voor direct een jonge BOE- der
tui ien Irnsum en Heerenveen
boordmotor
kan
worden
aanvoetverzorging.
hand- en
RENKNECHT, goed kunnen- gebracht, schroefaskoker met ; 3 jonge BOXERS, van prima ieen blauwe Damesmantel. J
Inl. Inst. Carla Finsy,
de melken. P. L. de Jong, roer enz. aanwezig. Sumatra- i ouders. R. Wijmenga, café, iGaarne terug tegen beloning
Suameer, tel. 262 K 5116. 1bij S. v. d. Werf, Dronrijp. 1Brieven onder no. 3351.
Plaats 3, Den Haag Bird o, Grouw.
straat 48.
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