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WEERMACHTBERICHTEN

Duitsche luchtactie
Oostfront

aan het

...

Aan het Koeban-bruggenhoofd.
gewonden per lichter naar de
Kruisposten gebracht
x

dan zouden deze thans als het grootste
wonder van de modernste krijgsgeschiedenis worden beschouwd. Het is natuurlijk
van buitengewoon materieel voordeel,
dat ze eerder werden behaald, daar zij
Duitschland in staat hebben gesteld zijn
oorlogspotentieel reeds tijdig te vergrooten
en den komenden materiaal-stormloop uit
het Westen met kalmer gelatenheid tegemoet te zien Bij een zoo ingrijpend matelijk".
oórlogsvoordeel kan men wel een
rieel
Pompei
gebombardeerd
man_ier,
En gezien de uiterst tamme
psychologisch nadeel op den koop toe
-waarop de communisten op het laatste
Het Italiaansche weermachtbericht van nemen. Over het geheel genomen is
Congres der Arbeiderspartij weliswaar nog gisteren luidde:
Duitschland echter ook in dit geval de
met
maar
zijn,
partij
gehouden
buiten die
„Formaties Duitsche vliegtuigen heb- absolute winnaar.
weer,
gezien
vriendelijke woorden over en
ben een groot aantal bommen geworpen
als toekomhet feit, dat men Greenwood
op haveninstallaties van Dzjidzjelli .De
DE GEALLIEERDEN EN DE
beschouwt,
moet
stigen leider der partij
vijandelijke luchtmacht heeft gisteren
het
plaatsen op Sicilië, in Calabrië en kleine
men constateeren, dat de invloed van
KLEINE NATIES
communisme in Engeland toeneemt.
centra in hfet gebied van de Vesuvius,
Scherpe kritiek van Hambro
staan
ac
in
nu
groepen
aangevallen.
Tusschen beide
De
waaronder Pompei',
de
de
met
president van het Noorsche
vroegere
De
Jong-conservatieven, waarvan
schade is beperkt. Een Spitfire werd door Storting,
een onze
Hambro, thans lid van de Nooromgeving yan Comiso
Lenin-orde getooide aartsbisschop
in
de
jagers
sche emigranten-regeering te Londen,
typische vertegenwoordiger is. Deze groep neergeschoten.''
wil zonder zelf communistisch te zijn, toch
Bij de in het weermachtbericht van heeft in ballingschap een boek geschremet heden genoemde vijandelijke luchtaanval- ven, onder den titel „Hoe wij den vrede
voor alles een goede verstandhouding zoohet Rusland van Stalin en effent
len zijn volgens een aanvulling op dit kunnen winnen."
Dit boek bevat een uiterst scherpe kridoende practisch den weg voor het bolsjeweermachtbericht twee personen gedood
hooge
tiek op het dubbele ,spel, dat Engeland en
wisme in Engeland. Vandaar de
en zestien gewond.
de Vereenigde Staten hebben gespeeld met
orde der Godloochenaars op de borst van
een der hoogste kerkelijke autoriteiten.
de kleine naties, die zich voor de groote
geallieerden opofferden. Hambro zegt o.a.
DE SLACHTOFFERS VAN DE openhartig, dat er op geen plaats ter
BRITSCHE TERREUR
wereld zooveel misdaden zijn begaan als
van gealliOndanks alle pogingen
in Downingstreet, het Britsche ministerie
eerde
om Turkije in den
zijde
Rede van dr. Göbbels van buitenlandsche zaken.
oorlog te betrekken, heeft de TurkHambro beschuldigt Churchill en
Rijksminister dr. Göbbels heeft tijdens
sche minister-president op het vier-jaarRoosevelt
van niets, minder dan valsch
rouwplechtigheid
voor de slachtoffers
lijksche congres dèr Turksche volkspartij een
Volgens hem leven alle kleine lannog eens uitdrukkelijk verklaard, dat zijn van de Britsche luchtterreur in de Stadt- spel.
den,
met Engeland verbonden
land neutraal wenscht te blijven, een ver- halle te Elberfeld een groote rede gehou- hebbendiein zich
voortdurenden angst dat zij
klaring, waarvan men te Berlijn goede den. Als gemachtigde van den Führer en
van het geheele Duitsche volk nam hij voor de belangen van Londen of Washingnota heeft genomen.
ton zullen worden opgeofferd als pionnen
De diplomatieke medewerker van de afscheid van de gevallenen van Wupperop het 'schaakbord.
hferbij
gevoelens
tal
de
van
Megerle,.
Börsenzeitung",
Karl
en
bracht
~Berliner
Noorsche persstemmen
wijst op voldoening der beide partijen, rouw en van trotsche verbetenheid tot uitVolgens berichten uit Oslo bespreekt
dat het vriendschapsverdrag aan zijn doel drukking, die dezer dagen de harten van
heeft beantwoord en door de nadien voor- alle Duitschers vervullen.
de Noorsche pers het boek van Hambro
Wij weten allen waarom het in dezen uitvoerig.
Volgens
het boerenorgaan
gevallen gebeurtenissen in richting en
duurzaamheid is bevestigd. Ondanks de oorlog gaat, aldus de minister. De vijand, „Nationen" is het kenteekenend, met
pogingen van geallieerde zijde de Duitsch- heeft het ons zelf dikwijls genoeg in het welk een bitterheid Hambro in zijn boek
Turksche betrekkingen te vertroebelen, is gezicht geschreeuwd, dat hij ons, wanneer spreekt over de aanslagen, welke Londen,
het vertrouwen van Turkije in het Duit- wij zwak zouden zijn, een vrede zou oplegen Washington hebben beraamd op het
sche woord gerechtvaardigd en versterkt gen, vergeleken waarmede
de oorlog leven en de belangen der kleine volkeren.
slechts als een ware weldaad beschonwd Ook wordt de figuur van den vroegeren
geworden. Duitschland heeft geen belangen in het. Balkan-gebied. De strijd van kan Worden. Tegenover, een dergelijke voorzitter van het storting zelf nog eens
van lage poging om het grootste ca meest trotDuitschland geldt naar de woorden
onder de loupe. genomen. Er wordt aan
den Führer veeleer slechts den Engelschen sche cultuurvolk der aarde uit te roeien herinnerd, dat dit reeds het tweede boek
is, dat de vroegere politicus na zijn
vredesverstoorder. Het dreigende optreden verheft zich in gesloten eenheid de Duitvan het bolsjewisme in dit gebied heeft er sche natie, sterk aan wapens doch ook vlucht uit Noorwegen fceeft geschreven.
Het eerste heette: ~WSt ik van Noortoe geleid, dat Duitschland nog meer dan sterk aan' mannen-, vrouwen- en kinderwegen zag". Uit dit boek sprak duidelijk
tot nu toe belang heeft bij de pacificatje harten.
Met een moreele houding zonder -weerga de mentaliteit vna een vreemdeling, die
en zelfstandige reorganisatie van dit geeen Noor in hart en ziel geweest
bied. De geallieerden hebben niet met zet zij zich in de provincies, die de vijand nooit
hij thans in een tweede boek
dezelfde matiging en terughoudendheid tol het eerste doei van zijn arglistige wen- is. Wanneer
den wensch van Turkije onder alle om- schen wil maken, schrap tegen de laffe iets onthult over de ware achtergronden
standigheden buiten den oorlog te blijven bedreiging van haar nationale eer, eenheid der Noorsch-Britsche verhoudingen, dan is
gerespecteerd en zij hebben door hun en standvastigheid. Onze dooden zijn onze zulks opvallend, doch het verandert niets
getuigen.
Tegenover hen alleen voelen aan de afkeerige houding, welke de
bondgenootschap met het bolsjewisme weiwij ons verplicht. Eens zal de dag komen, Noren_ innemen ten opzichte van dezen
nig rekening gehouden met de vitale belangen van een Staat, die door de geschie- waarop wij ons wreken kunnen en zullen. Slnan, die zijn vaderland verraden heeft.
Ik sta hier als aanklager v*or de opendenis op een zoo belangrijke plaats is gezet
NIEUWE ONDERKONING VAN
als de uitgangen van de Zwarte Zee zijn." bare meening der wereld. Ik dien een
BRITSCH-INDIË
Tot zoover Megerla.
aanklacht in tegen een vijand, die zich
Deze kwestie is des te actuéeler, daar de met zijn wreede luchtterreur niets anders
Veldmaarschalk Wavell benoemd
C- -allieerden op Noord-Afrikaansch gebied ten doel heeft gesteld dan een weerlooze
Veldmaarschalk Wavell is, naar volgens
thans drie groote legers plus Fransche burgerbevolking te kwellen en haar" te
Engelschen Berichtendienst officieel
den
hulptroepen gereed hebben staan en ieder bedelven onder leed, wreedheid, smart en te Londen
bekend gemaakt is, benoemd tot
wel voelt, dat het al zeer oneconomisch .dood en haar zoodoende tot verraad aan onderkoning
van Indië. Generaal Auchindaar
zijn,
deze^troepen
alleen
te
houhaar
zaak
bewegen.
zou
nationale
te
leck volgt Wavell op als opperbevelhebber
koning
te
Engelschen
den
den om door
De schuld aan den luchtoorlog tegen de in Indië.
worden geïnspecteerd. Men verwacht dus burgerbevolking ligt ondubbelzinnig bij
Zuid-Europa
en de de Westelijke plutocraten. Hiervan kan de
ENGELSCH TIJDSCHRIFT IN
iets ten opzichte van
TURKIJE VERBODEN.
geallieerden hebben alvast een zenuwen- vijandelijke oorlogvoering zich nooit meer
vrijpleiten.
oorlog op touw gezet door hun tegenstanDe Turksche regeering heeft den invoeg
ders in het onzekere te laten, waar de eerWanneer reeds lang geleden een Britsch van het Engelsche tijdschrift „Dscehebhe",
ste slag zal vallen. Behalve van Italië, dat persbureau schrijft: „Begin om Godswil een te Cairo verschijnend blad, dat sedert
niet alleen met bommen, maar ook met eindelijk eens met het opruimen der Duit- eenige maanden de Turksche dagbladpamfletten bekogeld wordt, spreekt men sche burgerbevolking, want het is bewezen markt overstroomde, verboden. Het blad
en mompelt mëta hier en dat dit.de eenige weg is om haar moreel ontdook de Turksche bepalingen inzake
van den BalkanSpanje.
te breken". Zelfs de Engelsche kerk ver- de pers in zooverre, dat het weliswaar
daar zelfs van
De zenuwen van de Asmogendheden zijn klaarde nog onlangs naar aanleiding hier- niet in de Turksche taal gedrukt was,
evenals hun verdedigingswerken echter van: „Wij kunnen met de beweging om doch door de groote massa goed begrepen
de laatste jaren en maan- de luchtaanvallen op steden te staken, om- kon worden omd^t de talrijke illustraties
zeer sterk en ingestaald.
den nog meer
dat daarbij burgers gedood worden; niet hoofdzakelijk Angelsaksische foto's van
sympathiseeren. Voor de bommenwerpers het front waren, voorzien van uitvoerige
zijn wij allen gelijk. De bommen maken onderschriften in de Turksche taal.
geen verschil tusschen mannen, vrouwen
Ook in Japan is den laatsten tijd veel en kinderen."
DE VOEDSELSCHAARSCHTE IN
De dooden, die wij vandaag
geredevoerd. De Rijksdag was er bijeen en plechtig gedenken,
ENGELAND
zijn
het slachtoffer gehebben toespraken
verschillende ministersduidelijk
De Engelsche minister voor voedselworden
van
een
berekenend
cynisme
blijkt
de
koel^
gehouden, waaruit
den vijand. Dit cynisme zal eerst dan voorziening, lord Woolton, aldus wordt uit
vaste wil om met de Europeesche bond- van
gemeld, heeft in een rede te
verdwijnen,
wanneer
het door smartelijke, Londen opnieuw
genooten samen te werken, de veroverde
gewezen op komende
gebieden te consolideeren en de Oost- steeds weer herhaalde tegenslagen terneer- Cardiff
moeilijkheden bij de voedselvoorziening
Aziatische ruimte met zoo groot mogelijke geslagen wordt.
in Engeland. Naar de Times meldt gaat
zelfstandigheid der betrokken volken te
volgens lord Woolton, als gevolg /an den
schijnen
plannen
de
VAN
SPREKEN
EN
ZWIJGEN
om
ordenen. Voorts
overgang naar de -productie van munitie,
de productie van den Indischen Archipel
In het artikel van dr. Göbbels in Das Engeland in de naaste toekomst een toebehoeften van Reich
om te schakelen op de zijn
onder het opschrift „Van spreken stand, tegemoet, die jaren lang gekenen lijkt men
Japan van de baan te
en zwijgen" wijst deze op de noodzakelijk- merkt zal worden door een
acute
in
de
toerijke
gebied
voornemens dit
heid in den oorlog vaak positieve factoren schaarschte van levensmiddelen. Mijn
naar andere wereld- te
komst als exportland Europa,
verzwijgen
in het belang van het be- taak is het, 'aldus lord Woolton, vooruit
te behouden.
deelen, dus ook naar
halen van de overwinning. Onder omstan- plannen te maken, opdat wanneer deze
digheden zouden latere maatregelen tegen crisis in de voedselvoorziening
ontstaat,
de Britsche luchtterreur een groot deel het Engelsche volk op zijn minst iijn bevan hun uitwerking verliezen wanneer ze hoorlijk aandeel ontvangt van de levensVoor de noodige orakeltaallddie in heeen
eH te vroeg werden aangekondigd. Vooral op middelenproductie der geheele wereld.
oorlog
steeds
°P&
modernen
v
die tijdstippen van den oorlog, waarop beminister van
ditmaal de Amerikaansche zeide,
paalde fazen worden afgesloten en nieuwe
OPPERBEVELHEBBER VAN SEVILLA
dat
ook
Hij
gezorgd.
Marine, Knox,
ingeleid, is zwijgen geboden. Men moet
NAAR MADRID.
.na den oorlog Amerika een staand leger
dat de vijand overal meeluistert.
De opperbevelhebber van Sevilla, gene'op de been moet houden, omdat na een bedenken,
De door rijksminister Speer in zijn ver- raal Ponte, is per vliegtuig uit Sevilla
overwinning op d_e Spil andere booze slag over de Duitsche wapenproductie
Madrid te beelementen het den Vereenigden Staten geven cijfers waren om begrijpelijke ge- vertrokken om zich naar generaal
redePonte
geven. Men vermoedt, dat
lastig zouden kunnen maken.
verhoudingsgetallen
en geen aan de besprekingen van den oppersten
Berlijn merkte naar aanleiding hiervan nen -slecht?
generalen raad, die op het oogenblik te
op, dat wanneer de Sovjet-Unie, die echter absolute. Deze laatste zouden ongetwijwerken dan de ge- Madrid gevoerd worden, zal degfnemen.
na den oorlog als zeemogendheid nauwe- feld nog overtuigender
lijks iets te beteekenen zal hebben, niet geven cijfers hebben gedaan. Want er zijn SPLITSING IN
ZUID-AFRIKAANSCHE
bedoeld is, deze geheimzinnige toespeling nog een groot aantal gelukkige en 'gunstige
LABOURPARTIJ
waarvan Duitschland in
alleen maar kan slaan op Engeland. Nau- omstandigheden,
Uit Londen wordt gemeld, dat het volwelijks is de krant, waarin dit bericht zijn voordeel gebruik kan maken, zonder
n e pers' of de telex meldt, dat dat daarover openlijk gesproken kan gens het tijdschrift ~South Africa" tijdens
ta-_;'
-!■*-*■?
Ja!
de campagne voor de verkiezingen van 7
Engelsche
minister zonder portefeuille, worden.
Juli tot een splitsing is gekomen in de
Bij de beoordeeling van den tegenwoorSir William Jowitt, heeft verklaard dat
Engeland na den oorlog den persoonlijken digen toestand moet ook nog rekening ge- met de regeering Smuts samenwerkende
met zal afschaffen Het wil houden worden met een psychologischen Labourpartij. Niet minder dan 24 plaatseeerst duidelijker zien hoe de toekomst zal factor n.l. het feit, dat Duitschland tot lijke groepen in de sterk geïndustrialiworden.
September 1941 gewoon was eiken veld- seerde Reef-gebieden hebben zich van de
en zijn overeenNiemand zal ons kwalijk nemen als.wil tocht waarmede begonnen werd in betrek- Labourpartij losgemaakt
er yoor passen in dit stadium over deze kelijk korten tijd te beëindigen. Dit heeft gekomen een eigen zoogenaamde „MiliPartij" te stichten.
orake sprekers aan beide zijden
den niet alleen de Duitsche, doch ook de niet- tante Democratische
Partij voert de verkiezingsAtlantischen Oceaan geuit, eenvanuitlee
Duitsche openbare meening verwend. Deze nieuwe
trachten te geven. Men .voelt wel aan dat Zou de Duitsche oorlogsleiding
de campagne op* eigen gelegenheid. De aanzij slecht harmonieeren
met het „Onward tot nu toe behaalde militaire successen, hangers daarvan verwijten de LabourChnstian Soldiers" eens door Churchill
in den verkiezingsstrijd zich
en die den grondslag vormen van Duitsch- partij, dat zij gesloten
Roosevelt op dezen oceaan gezamenlijk
met „de kapitalistioorlogspositie, aaneen heeft
gewaarborgde
beslifjt
land's
gezongen.
dj
over vier; oorlogsjaren hebben verdeeld, sche krachten van de unie".
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Onlangs werd in „Volk en Vaderland
gewezen op een merkwaardig verschijnsel. Terwijl het-groote publiek, althans
het meest
zoo niet het grootste dan toch
geruchtmakende deel van ons volk alles
slikt wat van geallieerden kant wordt verkondigd, staat het tegenover de berichtgeving van anderen kant zeer critisch en
foutje, het kleinste
is in staat het kleinste
te ontdekken.
hiaat in deze berichtgeving
opzetteEn natuurlijk uit te leggen als hierover
Als men
lijke volksmisleiding.
al
met de menschen spreekt, hoort men
gauw: Ja, maar jullie vermeldt ook nooit,
is aan
wat er op het tegenwoordige régime
te merken. „Dat en dat en dat is gebeurd en er heeft niets van in de courant

Aan de reserve-officieren van de voormalige Nederlandsche weermacht, die
zich in krijgsgevangenschap bevinden, zal
van den dag van aanvang dier krijgsgevangenschap af, bezoldiging worden toegekend, welke volgens de betrekkelijke
bezoldigingsregelingen vqjbonden is aan
den laatstbekleeden rang.
Ten einde een regelmatige uitbetaling
zooveel mogelijk te bevorderen, wordt
aan belanghebbenden in overweging gegeven voor hun -vertrek aan opgemelden commissaris (Lange Voorhout 7 te
's-G r a v en h a g e) schriftelijk te verzoeken de uitbetaling van hun bezoldiging te doen geschieden aan een met.
naam en adres te noemen persoon c.q.
met vermelding van hun postrekening-
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FRIESCHEN COURANT.

Stalin heeft den
Canterbury de Lenin-wde geschonkencc
Het moge paradoxaal klinken, dat
Het opperbevel van de weermacht deelde
kerkvorst drager is var. een 9"
gisteren mede:
die
naar .een man.
u*=
Aan het Oostelijk front verliep de dag
is opium voor het voik
heeft haar eerlijk vel: dieSn*__.ian d de ver- kalm. Nachtelijke aanvallen van de luchtvijandelijke
macht waren gericht op
scheepsconcentraties bij Astrakan en bewapeningsfabrieken aan de beneden Wolga.
Vier vrachtschepen van tezamen 11.000
Een
Diehards "d'eoeltne_. hebben, doch meenen b.r.t. werden tot zinken gebracht.grootte
koopvaardrjschip
van
middelbare
tijdelijk te kunnen beschadigd. In
de getroffen.fabrieken werin overeenstemming
Zulks
den groote vernielingen aangericht.
exDloiteeren.
Joodvroegeren
het woord van den
Tijdens een aanval van een gemengde
minister-president Lord Beaconsbommenwerperformatie
Sovjet-Russische
ravitailleeringsconvooi op de
field- Right er wrong my country
op
'n
Duitsch
voor. Zwarte Zee werden door de marine en
recht "of onrecht, mijn land gaat
is het type van deze groep.
Churchill er
.luchtmacht vijf vijandelijke vliegtuigen
een groep, die flirt met het neergeschoten.
Dan is
communisme en daarom den naam „SalonIn den nacht van 17 op 18 Juni deed een
bolsjewiki" draagt. Sir John Cripps en formatie zware Duitsche gevechtsvliegtuiGreenwood, pas tot penningmeester der gen een aanval op de Algerijnsche haven
Arbeiderspartij gekozen, behooren er toe. Dzjidzjelli.
-. ■■_
Moge „Salon-bolsjewist" in andere landen
Tijdens nachtelijke stonngsvluchten van
dat
onbeduidendheid
in
vijandelijke
vliegtuigen
zijn,
begrip
gering
aantal
een
een
zich draagt, in Engeland met zijn gehecht- boven het gebied van het Duitsche Rijk
heid aan overgeleverde oude vormen en werd niet waargenomen, dat bommen wertradities, is dit geenszins het geval. Een den uitgeworpen.
Engelsch staatsman typeerde eens het
Een formatie Duitsche gevechtsvliegtuiEngelsche volkskarakter als volgt: „Als gen heeft in den afgeloopen nacht de oorJack Straw (Jantje Stroo) revolu- logshaven Plymouth met bommen van
tionnaire denkbeelden verkondigt, hangt
zwaar kaliber aangevallen. Andere vliegals tuigen bombardeerden doelen in 't Zuidmen hem hier te lande op, maarzegt,
oosten van Engeland.
Lord John Straw precies hetzelfde
maakt men hem minister. Dan pas worden
de revolutionnaire denkbeelden gevaarITAL. WEERMACHTBERICHT

den

*
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Snel
—achterwaarts

en rustig worden de
gelegen Roode
PK Rlpken-PBZ^R-P m

ZUID SLAVISCHE EMIGRANTENORGANISATIE TE LONDEN
Volgens Zweedsche berichten heeft de
Zuidslavische emigranten-organisatie te
Londen haar ontslag aangeboden. Zj.j is
dus ten offer gevallen aan de eenige maanden geleden door Moskou uitgesproken
afkeuring en de Engelsche regeering zal
er het hare wel toe hebben bijgedragen.
De laatste berichten uit Londen laten dienaangaande niet den minsten twijfel, want
zij zeggen uitdruKkelijk, dat het de taak
van een nieuwe commissie zal zijn niet
slechts de betrekkingen tusschen de Westelijke mogendheden te handhaven, doch ook
die met de Oostelijke geallieerden te verzorgen. Onder de Oostelijke geallieerden
verstaat men te Londen uitsluitend Sovjet-

_" "
_

gestaan.
j
Bij nader onderzoek blijkt dan in de
„dat
overgroote meerderheid der gevallen

en dat en dat* op pure verzinsels te berusten.

En overigens bedenke men dit. in
roerige tijden als deze zou het waarlijk
niet zoon groote kunst voor een journalist zijn om viermaal zooveel critiek te
produceeren als men in zijn beperkte
plaatsruimte kan bergen.
Maar ten eerste is het de plicht van

eiken journalist om zich in dezen groote
op te leggen. Dit is niet'een uitvinding van het nationaal-socialisme of
van de Duitschers, doch zelfs de meest
democratische grondwetten kennen bepalingen, welke de persvrijheid in tijden van
oorlog of oorlogsgevaar aan banden leggen.
En, wat veel belangrijker is dan het aan
banden leggen van de persvrijheid, men
bedenke
al valt dit blijkbaar velen van

reserves

nummer.
Den Haag, 18.6.43.

Ook verlofgangers moeten zich
melden

onze

—

landgenooten

uiterst zwaar

—

dat

thans de wereld in brand staat, dat een
De Wehrmachtbefehlshaber in den storm van in de geschiedenis ongekende
Niederlanden maakt bekend, zulks ten» hevigheid over Europa'woedt.
Gesteld, dat heel de stad in brand staat
einde misverstand te voorkomen, dat,
alle hens aan het dek geroepen zijn om
en
bekendmakingen
waar in de betreffende
den brand te blusschen. Dan is hef wel
voor terugvoering in krijgsgevangenschap mogelijk, dat men ergens Jantje aan een
w,ordt gesproken van ~in werkelijken brandslang ziet staan, terwijl men op deze
militairen dienst zijnde reserve-officieren plaats liever Pietje had. Of dat ergens
slang slecht functioneert. Doch dan
en dienstplichtigen
(c.g. reserve-plichti- een
gaat men er niet in het publiek over
gen)"
begrepen
daaronder ook worden
de discussieeren, maar wendt zich tot den
Rusland.
Naar de Zweedsche correspondenten militairen, die in het genot waren van brandmeester of een andere bevoegde
melden ziet men in Londensche politieke weermachtsindustrieverlof,
studieverlof, autoriteit met zijn critiek.
kringen met groote belangstelling de verEn dan is er nog iets. Al» die uitdaginzakenverlof, ziekteverlof, verlof in af-' gen
dere ontwikkeling der dingen tegemoet. wachting
om in het publiek critiek uit te
van ontslag of ander bijzonder oefenen, hebben een verdacht bijsmaakje.
Voorloopig heeft men met voldoening geconstateerd, dat de Zuidslavische emigranverlof.
Men proeft ei steeds „Schadenfreude" uit
ten zich soepeler hebben getoond tegenen ze worden in den regel door menschen
over de Sovjet-Russische wenschen en
in den mond genomen, die tot nog toe
weinig anders gedaan hebben dan saboteeden Engelschen druk dan de Poolsche, die
BINNENLAND
ondanks alle pogingen van het Kremlin
ren en hen, die zich in deze moeilijke
nog steeds geen lust hebben getoond zich
tijden met heel hun wezen en vaak zelfs
GEHEIM KAMERHEER VAN DEN PAUS met hun léven ingezet hebben voor het
te ~reorganiseeren".
De Paus heeft den president van Nederlandsche volk, bespottelijk en verhet Groot Seminarie van het Bisdom Den dacht te maken.
LEVENSMIDDELENCHAOS IN DE
Bosch den hoogeerwaarden heer A. van
Het is meermalen aan ac houding en de
VER. STATEN.
der Meyden, tot geheim kamerheer oe- daden van dezulken te wijten, dat er gronDe bekende Amerikaansche journalist noemd.
den voor critiek zijn. Zij doen denken
Chester Dav»s heeft'véfklaard, zoo wordt
aan hen, die hun naaste met modder
uit New Vork gemeld, dat de AmerikaanDOODELIJK ONGEVAL
gooien om dan des te luider te kunnen
sche autoriteiten de dreigende levensmidDe 10-jarige R. v. d. Meulen te Gronin- uitroepen: „Zie hoe vuil hij is".
delenchaos in de Ver. Staten negeeren. gen was met vriendjes aan het spelen bij i Maar juist zij hebben het recht tot critiHet program der regeering wordt boven- het circus Giezen. De jongen stond boveni seeren verloren. Dit redht komt \oe aan
dien verkeerd uitgevoerd. Voorts is ge- op een trap,
plotseling een van zijn i hen die positief wilden helpen opbouwen
bleken, dat de politiek der vaste prijzen vriendjes hemtoen
aan
het schrikken bracht. en opgebouwd hebben.
onjuist is Al zijn de autoriteiten ook van Hij
af
werd
met een zware herÉn die zullen hun critiek, indien noodig,
viel
er
en
meening, dat de 'Amerikaansche behoefte senschudding
naar het
Academisch i wel te bevoegder plaatse brengen.
d. J.
aati levensmiddelen gedekt is, hij, Davis,
ziekenhuis
alwaar hij eenige
vindt aanleiding het tegendeel te con- uren later overgebracht,
is overleden.
GOEDKOOP GAS
stateeren.
Brongas in West-Friesland
TWEE JONGENS DOOR LOCOMOTIEF
DE ORTHODOXE AUTONOME KERK IN
In dezen tijd van schaarschte en duurte
GEGREPEN EN GEDOOD
is ieder er op uit om zich alles, waar men
DE OEKRAINE
Gistermiddag is op den gevaarlijken
eenmaal niet buiten kan, zoo goedkoop
Van de bisschoppen in Nowel is Damas- onbewaakten overweg nabij het station nu
mogelijk te verschaffen. Een buitenkansje
kin, tot dusver Bisschop van Kamenez- Emmen een vreeselijk ongeluk gebeurd, dat hebben daarbij
de bewoners van WestPodolsk en Brazla gekozen tot hoofd van aan twee leerlingen van de AmbachtsFriesland en de Wieringerwaard.
_e Orthodoxe Autonome kerk.
Hem is school aldaar het leven heeft gekost.
In geheel Friesland maakt men n.l. al
tevens waardigheid van Aartsbisschop van
Twpe jongens, de 15-jarige H. Gerdes en
sinds tientallen van jaren gebruik van het
Wolhynie en Kamenez-Podolsk verleend: de 15-jarige
J. H. Toebin, beiden wonende z.g. brongas, dat zich in den bodem beHiermede heeft na den moord van bolsje- te Bargeroosterveld,
reden samen óp; één vindt, voor verlichtings- en kookdoeleinbandieten
op
aartsbisschop
wistische
Alexej
Zij moeten niet goed opgelet hebden. Men laat daartoe eenvoudig een bronvan Kremianaz, de Orthodoxe Autonome fiets.
ben, want ze geraakten met fiets en al gasinstallatie
aanleggen, die in normale
kerk weer een hoofd.
onder een rangeerenden locomotief.
tijden
200 tot 500 kostte en kan dan in
Beide jongens werden ongeveer
gunstige gevallen tot aan een kub. meter
JAPANSCHE LUCHTMACHT IN ACTIE meter meegesleurd. De machinehonderd
moest gas per uur winnen. Dit gas is niet alleen
worden om dfe slachtoffers te
Het Japansche hoofdkwartier heeft van- opgevijzeld
uitermate geschikt voor verwarming en
bevrijden. Dokter Post uit Emmen, die verlichting,
daag medegedeeld:
maar heeft bovendien nog het
zéér spoedig ter plaatse was, kon slechts
Sterke- formaties jachtvliegtuigen en den
voordeel, dat het niet vergiftig en absoluut
dood constateeren. -Den machinist reukloos is.
bommenwerpers van de marine hebben
den 16en Juni nabij Lunga op Guadalca- treft geen schuld.
Vroeger was men bij de winning afhannar verrassende aanvallen -ondernomen
kelijk van den druk onder welke he gas
HET
KAMPEEREN
BEPERKT
op vijandelijke transportschepen. Voor
in den bodem voorkomt en waar deze druk
zoover thans bekend is, hebben zij daai»burgemeester van Apeldoorn heeft in het gas niet hooger kon opvoeren dan tot
De
bij vier groote, twee middelgroote en een verband met gegronde
over 2. a 3 M. beneden A. P. kon men het alleen
kleiner transportschip in den grond ge- rumoer, wanordelijkheden klachten
en onzedelijk- in de laagst gelegen polders exploiteeren.
boord. Een ander groot transportschip heid verboden, dat in zijn gemeente dagTegenwoordig benut men echter kleine
werd aanzienlijk beschadigd. Bovendien en nachtverblijf wordt
windmolentjes of een electromotor van
verschaft
aan
kamwerd een vijandelijke kruiser tot zinken peerders en trekkers anders dan itl de 0.3 of 0.4 P.K. in verbinding met een cengebracht en zijn minstens 32 vijandelijke
daartoe door den A.N.W.B. of de Ned. trifigaalpompje, dat het gashoudende
vliegtuigen neergeschoten. Aan Japansche Jeugdherberg
Centrale erkende en open- water aanmerkelijk hooger opvoert, zoodat
zijde worden twintig toestellen vermist.
gestelde inrichtingen.
men ook in hoogere streken van dit goedkoope gas kan profiteeren.
Volgens schatting bevinden er zich 2000 tot
methaangasbronnen in den kop van
band, hetgeen een vlotte werkwijze uiter- 3000
Noord-Holland en er zijn ruim 500 gasaard ten zeerste bevordert! Thans zijn de installaties geplaatst.
eerste twee klassen aan de beurt, en het
De afsluiting van de Zuiderzee en de
is de bedoeling, dat deze kinderen
ook droogmaking van de Wieringermeer heeft
als zij in een hoogere klasse komen
door de drukvermindering de opbrengst
Als reizend tandarts door de provincie onder de hoede van dentandarts blijven. van de bronnen in de randgebieden iets
(door een onzer rédacteuren)
Spelenderwijs. doen terugloopen, doch daar staat tegenHet viel ons op, dat de kinderen tijdens over, dat door het toepassen van de
„Zoo Annie.... wees maar niet bang
het onderzoek in 't geheel niet bang of opmaling de productie' verdubbeld wordt
hoor! Zoo, juist.... doe je mond maar terughoudend
blijken te zijn. Zelfs de tot 2 kub. m. per uur.
open! Prachtig! Die- eene kies ziet er niet
meeSt griezelige instrumenten, die op de
mooi uit, hè
? Toch nog geen pijn geEen achtjarig
knaapje,
diverse tafeltjes liggen uitgestald,, schijhad? Nu, we zullen 't wel even verThies Slotegraaf, uit de Palembangstraat
nen
hen
niet
te
imponeeren.
kregen
(Wy
helpen!"
t>
Groningen, is dicht bij de ouderlijke
daarentegen kippenvel, toen de tandarts te
Ergens in een schoollokaal in Oudewoning, teen zijn zusje hem riep om thuis
ons
zoo
tusschen
de
een
bedrijven
venijhome is de heer H. J. van Keeken. nig
komen-, dooi een passeerende auto geuitzienden „vleeschhaak" toonde 'j te
districtstandarts van den Nederlandschen Waarom
zouüen ze ook bang zijn..? Bij grepen en op slag gedood.
Volksdienst, druk in de weer, de tanden
Het bijna 14-jarig meisje
behandeling worden de nieuwste
van een aantal schoolkinderen aan een de
gevolgd, w_ardöor het verwek- A. Hiemstra te Noordh'orn, dat van ten
methodes
nauwkeurig onderzoek te onderwerpen.
van pijn vrijwel uitgesloten is. Zell's wagen, waarop zij was geklommen, wilde
Boren, vullen, schoonmaken en al wat er ken
nog meer aan een behandeling te pas de meest sceptiscne lezer zal de juistheid springen, struikelde en kwam met 't hoofd
deze bewering onderschrijven,' als hij fnder een van de wielen terecht. Zij was
komt, geschiedt geheel en al gratis. „leder van
eens
een kijkje mocht nemen tijdens- de op slag dooo.
kind een gezond gebit," dat is het doel behandeling
oer jeugdige „patiënten!"
dat de Volksdienst zich gesteld heeft, en
Dr. Van Keeken blijft gemiddeld 5
waarvoor deze instelling kosten noch dagen
in één school, om daarna weer
moeite spaart.
verder te trekken. Door elkaar worden
Van school tot school per dag circa 20 vullingen aangebracht.
In een der laatste nummers van hét
Van groot belang
blad Die deutsche Stimme komt een
tandheelkundige
Deze
hulp is voor de
artikeltje voor over reizende tandartsen in
Salzburg, die het platteland afreizen, om kinderen van het grootste belang
maar
in dorp en gehucht tandheelkundige hulp bovenal: het is dringend noodzakelijk' Om
uit
het voedsel die stoffen te halen die er
te verleenen. Maar om het werk van een
is een goed gebit onontbeerlijk
reizenden tandarts in oogenschouw te in zitten
Een kind, dat niet tijdig genoeg
kunnen nemen is het geenszins noodzake- handeling
onder bevan een tandarts komt,
lijk, om naar Salzburg te gaan.
onderkan
Men
arVan Vr°eg °£ l3at de aad<**ige
dichter bij huis blijven: men kan hetzelfde
in Friesland zien! Sedert een jaar trekt
Zijn de ouders verplicht- hun
dr. van Keeken met zijn assistente door
kinderen
de provincie, om systematisch den school- in te schakenen in den dóór den Volkskinderen tandheelkundige hulp te ver«e°r*anise«-dMi tandheelkundigen
dienst? Neen, natuurlijk niet! Maar het
leenen. De instrumenten (en dat zijn er, d____l
tusschen twee haakjes, heel wat!) worden' gros der ouders ziet het groote belang van
dezen dienst in, en
meegevoerd in kisten en dat heeft op zichaarzelt niet
kin
zelf nog al wat om hakken! De jonge deren te laten onderzoeken en ziin
tandarts vertelt ons, hoe het
len. Men zegge niet: „Nu ja, we
kunnen
probleem" van deze zware kisten vervoersdat zonder den Volksdienst
opsoms
gelost wordt: de eene keer wordt
kunnen ook zélf wel' naar den wel we
de
heele
zaak op een boerenwagen gelajden, terwiil loopen", want daarvan
komtin de practijk
in andere gevallen dj; kisten eenvoudig in
dat een re*matigbezoek
een punter van de eene plaats naar de
tandarts nu eenmaal
Veldbebouwing onder bescherming
andere worden gevaren. Op 't oogenblik llr, kostbaar is.
Daarentegen doet de
strekt het rayon van dr. van Keeken
van het IronC. Soldaat en landbouzich Volksdienst
dit alles gratis, óók de vuluit over de gemeenten
wer. Duizenden van deze Duitsche
en lingen en dergelijke!
Weststellingwerf, terwijl Heerenveen
ploegen znn in het Oosten reeds In
hij hoopt bin
lijkt ons niet noodig. dit mooie
Het
nenkort ook Haskerland „onder
gebruik. Het gebruik ervan wordt
ur flp werk nog verder aan te bevelen. De
kunnen nemen.
door
den Duitschen landbouwer, dia
Nederlandsche Volksdienst heeft begreMen trekt in genoemde gebieden
de «oldatenkleedlng draagt, aan een
pen, dat aan een kostelooze en goede tandvan
school ot school. Dit is verreweg de ge- behandeling groote behoefte bestond.
landbouwarbcldster nit het Oostland
makkelijkste
methode, omdat men dan de Slechts één antwoord was hierop mogeverklaard.
PK Scheffler-O-H-P ■
kinderen bij elkaar
lijk: de daad!
in
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Dokter van Keeken speelt
het klaar!
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de uitvoering valt met lof
Toto winnend ’.1,40, stemming. Over
1. te gewagen. Stam zette er blijkbaar alles De verduisteringstrjd voor Nederland
gedeelte:
Tweede
fl
tijd 2.35, op om dit werk, dat als een aanwinst is te
RAS
voor de komende wekelijksche
; Is
g P- B. Kruisinga)
H. omy1"»-(eig
Jong);, beschouwen in de orgelliteratuur, zoo gaaf
p
(ei
ls!
h
de
g.
periode als volgt vastgesteld:
rlts
2
e«
Fntt
7,
;
km-tijd
1.30
brengen.
I.
In elk "
mogelijk tot zn recht te
20—26 Juni van 22.15—5
uur.
en ’-.20. opzicht een fijn-verzorgde vertolking. Qua " Van
1.40
L2O
Langlêsten hienfe wy in praetsje mei In
olaats
n
20
Juni:
Zon op 5.16, onder 22.0<j !
Honegger's
;
die
kon
Arthur
compositie
2000 hebons
Fries, dy't wakker oer it rassebigryp oan
paarden,
Maan onder 7.54, op 0!02 !
6000) af- Choral maar weeinig voldoen. Ondanks de
doch nog geen
it ütpakken wier en dy't der mal güd fen
ben
werk
op 5.16, «onder 22 07 !
uitvoering
Lee
vermocht
dit
21
Juni:
Zon
(eig.
toegewijde
1.
Carla
H.
de
;
opjoech. Wirden as „fokkerij", „Dütsk
stand 2220 meter:
geMaan op 0.02, onder 9.'_ g ■
heareras" en sa leine him foar yn 'e müle.
Vries) tijd 3.20, km.-tijd 1.30.1; 2. Fellow geen sterken indruk te maken. Wij
2.50, looven niet, dat een tweede uitvoering dit ■ Laatste kwartier 24 Juni, eerste ï
Dêrom liket it üs net forkeard 'ris ien
(eig K de Boer) Toto winnend
en oar oer ras yn it midden to bringen. al
iChoral in een gunstiger licht zal stellen. ; kwartier 10 Juli.
plaats 1.20, 1.20
;
,■■■■■■■■■■ ■■■■■-■--■--■-■■■-■■--■__,_ B
Continent-prijs (heat voor paarden, die Eerlijk gezegd hebben wij aan een herbliuwt it den ek in lekepraetsje en scille
3000 hebben ge- haling ook allerminst behoefte!
wy elts, dy't syn tiid mei eatnst bistu1000, doch nog geen
In César Franck's Grande pièce Symwonnen) afstand 1610 meter: le heat: 1.
dearret, neat nijs fortelle kinne.
phonique, een werk voor de fijnproevers,
G. Hibma) tijd 2.33.4, kmDet der nou ienris minskerassen bistean
Cisca (eig. A. Gregor
Axworthy (eig. K. speelde Gorge Stam zijn hoogste troeven
tijd 1.34.2; 2.
kinne wy ek net helpe en de Dütskers en
DE VOEDSELVOORZIENING VAN
(eig.
Vn
üs
Z.
H. Biesma) Boy uit. Het omvangrijke werk, dat nu eens
Neef);
3.
Gonni
EUROPA
nationael-socialisten allikemin.
jonge jierren liezen wy al in bondel forScott en Darwin resp. als eerste en tweede poëtisch van stemming en dan weer
beschouwing \\y\_i
oppervlakkige
een
Bij
gedisqualificeerd. Toto winnend
1.50, grootsch van uitdrukking is, vond in Stam het er veel op, dat het Europeesche vaste,
' halen fen de Amerikaenske skriuwer
Hoewel
stijlvol
sommige^
vertolker.
1.30,
2.50,
1.50. 2e heat: 1. een
plaats
Jack London: „Verhalen van de Stille
behoefte aan
zijn uitgesponnen en land niet in staat is zijn
Zuidzee". Nou, hjiryn komt in skets foar:
Gonni Z., tijd 2.36, km-tijd 1.36.4; 2. Dorian deelen wat te veel
levensmiddelen
zelfs bij de grootste
(eig. Joh. van Twisk). Gregor Axworthy niet alles op het hooge peil staat, waarop
„Het onvermijdelijke blanke ras', hweryn
te bevredigen. Dik.
Franck ge- krachtsinspanning
in Ingelsk séman op groun fen syn ta it
als eerste gedisqualificeerd. Toto winnend de meeste werken van César
wijls behoeft men in dit verband slechts
ook
werk
in
swartsjes
staan,
de
ef
verraadt
dit
l>«ke,,
1.70,
3.70;
blanke ras bihearren
3e heat: 1. Bleriot woonlijk
5, plaats
Voordrachten van
te wijzen op het feit, dat in heel Europa
Nederlandsche verpleegsters In opleiding.
I
brüntsjes üt de Südsé-omkrite by hünderonderwijs, urn
(eig. -W. Dompeling) tijd 2.35.8, km-tijd menig opzicht de meesterhand.
het
ran
het distributiesysteem is ingevoerd. Het
een
belangrijk
vormen
onderace.
profeisoren
met
een
orgelbespeling
zijn
begon
1.80,
1.30;
ten nei de oare wrald helpt. Fen san
plaats
1.34.7,
tot
winnend
Stam vertolking
verloop van den oorlog heeft echter aanmeisjes moeten ernstig werken, om alles wat rf) mo«*fn "et * "..„J
Seb.
Bach's
van
Joh.
gestart
(eig.
„rassewaen" moasten wy do neat ha. En
alleen
Bleriot
W. brillante
■4e heat:'
getoond, dat dit nog volstrekt niet een
met
«aal
mar
da
Een
moeilijkheden
it
like
üs
dêrom
ondankialle
in
D
terts.
groote
Fuga
noch
net.
En
heersenen.
Maar
3.30,
nou
tot definitief wir.nend Preludium en
Dompeling)-tijd
bewijs is, daar zelfs in de, Vereenigde
wij
dat
jammer,
begin!
lokkich, det de learden letter ütfounen,
Het is
uitnemend
3.10, plaas
3.40.
Staten in verrassend korten tijd een diep
det men fen in blank ras eigentlik net HOLLANDSCHEMEISJES IN BEIEREN kundige klinieken van de S.S. en,in de
amateursprijs (handicap voor gedurende enkele weken deze orgelbespeTweede
ingrijpend systeem van levensmiddelenprate kin.
gewone ziekenhuizen.
amateurrijders op basis 1.32), afstand 2220 lingen zullen moeten missen. Verblijdend
distributie
moest worden ingesteld en
Dertig Hollandsche meisjes stonden te
onderbreking,
Vn 'e tweintiger jierren kaem yn e
de
Binnen 14 dagen worden de meisjes verdeze
(eig.
Veen),
dat,
meter: 1. Alpenist
na
K. G. v. d.
evenwel
zelfs Australië, dat slechts eeh geringe be.Wereldbibliotheek" üt in boek fen dr. München op het perron s waar zij door de der in de praktische verpleging onder- tijd 3.27.1, km-tijd 1.33 2. Baroline (eig. reeks wordt voortgezet.
volking te voeden heeft, kan zonder bonSchamelhout oer „De Volken van Europa". hoofdzuster van de „Landesführerschule" wezen Nu gaat het er om zich alles eigen Stal Groningen). 3. Anselor (eig. L. DooWillem Zonderland.
.nen niet meer rondkomen. Beslissend is
Dos ek foar't nationael-socialisten en van het Duitsche Roode Kruis te Furth te «maken, wat zuster Walpurga den be- per) Toto winnend 5.70, plaats
2.40,
slechts, wat de Europeesche landbouw kan
Dütskers yn üs lan de toan oanjoegen. En werden afgehaald om haar eerste opleiding ginnelingetjes leert, 's Middags worden ’2.40.
opbrengen.
DE
MARKT
belangwekkende voordrachten
yn de ynlieding fen dit boek kin men léze, te ontvangen. „Wij dachten dat de men- meestal
(Afstand
Kortebaanprljs.
van 690 tot
De „Internationale Agrar. Korrespondet yn de bifolking fen Jerope hjar trije schen in Duitschland niets meer te eten door bekende professoren uit München 760 meter), le serie: 1. Fryske Lee (eig.
In ungetildsmerke
is
men
hebben
daarom
maar
voor
denz" geeft hierover eenige beschouwinbiologische
litte.
Nou
hadden
en
zelf
rassen ünderkenne
en H. de Vries), tijd 1.08, tot ’10:40. 2e serie
gehouden over allerlei
beïnvloed
door
gisteren
De markt werd
gen, waaraan wij het volgende ontleenen:
safier, det men ütfoun hat, det de bifol- proviand gezorgd", zegt Ans direct al den medische onderwerpen. „Morgen mogen 1. Abdullah Scott (eig. J. Smit), tijd 1.5.2,
hooiïng, het bezoek was matigjes en de
de
king 'fen Jeropa gearstald is üt seis ef eersten avond terwijl zij met verwonderde we een college over anatomie bijwonen",
Een reserve voor de stijging der productoto 1.90. 3e serie 1. Anselor (eig. K. animo ook.
, onstoe, tiviteit
/
oogen de groote bonte schalen met aard- deelt een flink uit de kluiten gewassen Kramer),
ligt nog in de opbrengst per hectare
mear rassen.
1.07,
4e
serie:
tijd
toto
’1.50.
althans;
't
leek
groote
vee
Voor 't
Om goed to brigripen, hwer't it hjirom appels nakijkt.
sommige landen, welke door technivan
meisje met een verstandigen rustigen oogClyo
(eig.
Nederhorst),
1.
Fred
Mc
Stal
maar
wat
dat de mannen van den stok
giet, moat üs efkes fen it hert, det dizze
Meteen worden ook de gewone stadsche opslag mee. Zij was vroeger reeds verschen vooruitgang, intensiever bewerking
1.10.5, toto ’2.40. Finale: 1. Anselor doelloos heen en weer slenterden en meer en
rassen hiel hwet oars binne as de Ger- kleeren uit Den Haag en Amsterdam inge- pleegster en men kan goed zien hoeveel tijd 1.6.8
beter zaaigoed verbeterd zou kunnen
6.10,
toto
totb definitief win- de lucht betuurden dan het vee. Bepaald
manen, Romanen, Slaven, Kelten ensf., nomen, want nu worden de blauw-wit ge- waarde zij er aan hecht haar anatomische in
worden.
’36.80,
plaats
’ll.BO.
stemming,
nend
al
richten
slappe,
een
lustelooze
hwerfen wy op skoalle learden. Det streepte kleeren met de flatteuse witte kennis te verrijken. „Er zijn velen onder
Deze verbetering
dit toont wel het
de' prijzen zich daar dan direct ook niet voorbeeld van Duitschland
ATHLETIEK
binne folken ef fol'kegroepen, dy't elts schorten aangetrokken, die " deze groote ons," vertelt zij, „die den weg naar de toeis slechts in
schapen was het veel en veel
de
Bij
op himsels wer üt ünderskate rasse- blonde meisjes zoo goed staan en die haar komst nog niet helder voor oogen zien,
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het Duitsche Roode Kruis. Onze broer buiten het groote stadsgewoel ligt. Aan- terreinen zullen de Noordelijkste vereeni- dreven naar de weeghokken, maar zoon Hoe beter het gelukt de opbrengst per
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als
Herv.
In het voorkomen van de Effectenbeurs
Kerk
Honegger, heeft hij het religieuze element
21 Juni 9—12 uur Assen, Concerthuis
genieten en sommige ritBeroepen
Er
viel
veel
te
te
Amsterdam was gisteren geen verante
(toez.
en
het
muzikale
Donkerbroek
vac.
a. d. Vaart.
weten te over- J. Heidinga)
ds
ten verwekten zelfs spanning en fel mede- bruggen. Wat hetelement
ds. P. van Wijnen te Winsum dering gekomen. De beleggingsmarkt was
religieuze betreft, hebNije Fryske Luden
Groningen,
uur
Concert21 Juni 15—18
leven bij 't publiek. Zoo bijv. inden derden ben wij dit voornamelijk bij de compositie en Baard.
kalm. De Nederlandsche staatspapieren
huis, Poeleg_traat.
heat van den Continentprijs werd Gonni Z. van den concertgever kunnen ervaren. In
werden op kleine schaal verhandeld en de
It Fryske Folk.
Benoemd
tijdelijk
tot
onderwijzeres
aan koersen
spannenden strijd gepasseerd door Arthur Honegger's
na
Leeuwarden,
22
Juni
9—12
uur
Huis
de
waren weinig of niets veranderd.
(centraal
werk
O.
A
It twade Bloeimoannenümer bifettet de
Choral een
L. school
dat
7è en hooger
Dorian en moest deze de plaats op de uit het jaar 1917 dateert,
leerjaar) te Drachten mej. P. C. Biesma De Zy, procent obligatien Nederland 1942
forfetting fen Dr. Kalwia syn skóging oer Schaaf, Breedstraat.
is
van
een
relilaatste 20 m. toch nog afstaan aan Bleriot. gieuze sfeer niet zoo veel te- bepeuren te Opeinde.
waren een fractie luier en golden lOOi*»-*-*
23 Juni 9—14 uur Amsterdam, Dam 4.
„Oer libben en wirk fen H. S Sytstra."
Alpenist kreeg op het uiterste moment
100 De zusterobligatiën 1941 werden bij
bij
Thema,
Dr. Kalma is fen bitinken det dizze taclEn
dit
is
Variaties
Huis,
en
Utrecht,
Fuga
24 Juni 9—13 uur
N.V.
Geslaagd te Heerenveen voor het Mid- kleine
Beroline nog naast zich in den strijd om den
omzetten tegen 100V4 afgedaan. De
George
juist
strider him yn syn Berg'mer tiid it fülst Oude Gracht 245.
van
Stam
tweeden Amateursprijs. De paardensport Het meeste hierin ademt overheerschend. denstandsdiploma mej. A. v. d. Hoek te Oude Schuld en de Indische obligatien
oppenearre hat en him to Baerd taristc ta
een
religieuze
i
25
Akkrum.
goeden
dag
Juni 9—14 uur Amersfoort, Pólizel- had een
en natuurlijk leefden
waren practisch onveranderd.
in nij tiidrek fen noch mear üntjowing
de wedders ook geducht mee met de paarEar't hy dêrmei üt ein sette koe, wier de durchgangslager, Leusderweg.
26 Juni 9—14 uur Den Haag, café „Den den die hun financieele belangen zoo goed FEUILLETON
ein der.
dienden. Er werden luide uitroepen geterug te brengen. Tot ziens"
Fen Th. dd Vries in gedicht: „De Noor- Hout", Bezuldenhoutscheweg.
geheelen nacht haar speelgelegenheid open
slaakt en te leuningen werden door drifKapitein Scherpdegen ginfe heen In de hield. Hij liep op den duisteren ingang toe,
deling".
tige
handen betimmerd als alles- door de
richting van de stalhouderij, waar hij zijn in de buurt waarvan een bediende in grijze
M. Oo3terhout's slot fen de LJouwcrtcr
laatste bocht ging.
Ijzing oer de „Bijkerij yn Fryslan", mei
paard had laten staan.
KEURINGEN WAFFEN-SS EN
livrei stond opgesteld. En dank zij zijn
Een middag vol afwisseling
in de
Op het moment dat hij in den zadel uniform kon hy weldra de schitterend verien fen dy prachtige gravures dêr't de randoor
H.
Germain
NED.
pikeurs
pauzes
LEGIOEN.
kon
bewonderen,
men de
wilde springen om te vertrekken, bedacht lichte zaal binnengaan, waar de speeltafelnen fen Skotanus' .kaerten mei forsierc'
77.
die zich dan wel eens tusschen het publiek
Tijdens de keuringen der
hij zich. Zou hij niet midden in den nacht tjes zich bevonden. In het eerst werd hij
binne.
Waffen-SS
en
Gertrude" zei hij, „ik heb een huisie in Versailles
Fen ~Op Uilenstein", fen A. M. Hepkema, Ned. Legioen, waarvoor de data en plaat- begaven. Men zag de pittige jeugd, zoo- gehuurd
aankomen, ook al zou hij nog zoo door het licht verblind, dat hij niets
in de Rue de Bretagne.
forskynt yn dit nümer de 25ste jefte; dizze sen bekend gemaakt worden In de pers wel als den gevorderden leeftijd vertegenJe moet zoo snel rijden? Het late uur zou hem anders zag dan de silhouetten van manwoordigd.
er
over
dagen
kunnen
zich
De
felle
doen
twee
heengaan
Nederlanders aanmelden op
kleuren
het zoo
om het in te gelegenheid geven tot geen enkelen stap nen, die voor het meerendeel rijk gekleed
novelle dijt üt ta in bilangwekkend Frysk den leeftijd van
17—45 jaar. Voor de ge- goed op een dag vol zonneschijn. Er was richten. Ik kan je tot mijn spijt bij die en tot geen
boek üt 'e roerige tiden fen op 't heden.
nuttig onderzoek. Boven- waren, of elegante vrouwen, die wat te zeer
zinsleden
verhuizing
bij
dezer vrijwillig rs wordt in veel actie
de toto en veel discussies over
niet helpen, want ik moet dien waren enkel
geverfd waren en opzichtige toiletten
De fotos binne wer knap en skerp öf- ruime mate
wegen
de
in dezen tijd niet erg droegen.
de winstkansen, na de spannende ritten. beslist dadelijk naar Versailles teruggaan
gezorgd. Z\) ontvangen kostprinte.
veilig.
zijn
En
ondanks
onbetwistbaren
winnersvergoed|pg. kostelooze ziekenverHet laatste,woord, dat uit den luidspreker Maar let wel op wat ik je zeg.
Plotseling begon hij van het hoofd tot
R. Brolsma.
moed, oordeelde hij het van geen nut, een
pleging, extra levensmiddelen, extra, dreunde, was gewijd aan de toto, nieuwe woning zullen we alleen In onze
zlfri- je ontmoeting met straatroovers te riskeeren. de voeten te beven.
kolentoewijzing enz. Zij, die om bijzondere maar toen was een deel van de
Hij, dien hij op deze plaats der misdaad
toeschou- kunt dus de buitendeur voortdurend gesloAan d-sn anderen kant prikkelde een
redenen of wegens familieomstandigheden wers a_ op de willemskade, zich haastende ten houden. Ik heb het huis gehuurd verlangen
zijn gemoed en kwam opzoeken, stond daar vlak bij hem.
wraak
naar
Boekennieuws
naar
in Nederland moeten blijven, kunnen zich
trammen en treinen
onder den naam Pascal,
ik al eens vulde zijn ziel met woede en haat. Hij Hij speelde een stevig partijtje met drie
le6St mCn d6n SesPecl*'«<«- meer gebruikt heb, zooals dien
Carpe Dlem te aanmelden bij een der in Nede.land gevesBij
de uitgeverij
je Je zult her- wilde zoo spoedig mogelijk c.en graaf de andere neeren. De Fiers zag hem alleen
d-n'uuïtag:'
die zich
inneren. Bovendien heb ik laten weten, Trèves terugzien en hem de kastijding van opzy, maar de haat en de kloppingen
Barendrecht verscheen, meer speciaal ten tigde JSS-onderdeelen. Degenen,
bij de SS ot het Ned. Legioen vrijwillig
behoeve van accountants, belastingconsudat mijn dochter een dezer dagen van een geven, welke hij door zijn misdaad ver- van zjj n nart; steunden zijn herinnering.
Uitslagen.
tijdens
den duur van hun
terugkomt."
reis
lenten, notarissen en advocaten een han- melden, worden
diend had. Deze gedachte liet hem geen Hij herkende hem zonder aarzelen.
(voor
Paaien, dié nog geen
~Goed, heer kapitein, ik zal om alles rust. Hij liet zijn paard in den stal en begaf
dig boekje in zakformaat met Belasting- verbintenis vrijgesteld van den arbeids- f lonn °r£
Voor het oogenblik bleef hij onbeweegn)
■«■tand .1610 denken. Ik hoop maar, dat u juffrouw zich jn de richting van de Rue du Pas-de- lijk
w"n;S
metertarieven door drs. W. P. den Turk, die inzet.
staan. Met een gezicht, bleek van
Go,-<ïster
(eig.
B
Inlichtingen
tijdens
-worden
-1
Alle verdere
PD**
n-i??
Jeanne gauw weer terug brengt
Ik la-Mule.
woede, en met samengeperste lippen keek
het werkje ook voorzag van aanteekeI
tijd 2.28,8,
8,
0!"
km-tijd
,'Ji
134
8.
2. Edda (eig. P. Kramer); 3.
zooveel van haar!"
ningen. '
è- keurirgen ve.-strekt.
Zonder al te veel moeite vond hij het hij naar zijn tegenstander.
Emma H*uv hield
\.Ja, ja, beste Gertrude, ik hoop haar publieke huis, waarin madame Rosalba den
iWorSt yervolg'd).
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lege haewein ré set flak by
De boer hat in
de lewal en my, op it foarkret sittende, in
prachtich en wiid oersjuch oanbean oer
de Sldlannen fen fjouwer doarpen, en de
mieden fen twa en der wiist alles op üngetiidsdrokte (Jelsum, Koarnjim, Britsurn,

Bylans de Wei
FOLOP UNGETIID

.

WAT AARDE BEWAARDE
HET LEVEN ONZER VOOROUDERS
Onze Germaansche voorouders, de Friezen en de Batavieren, de Kaninefaten en
de Brukteren en hoe ze meer mochten
heeten, waren barbaren, die weinig
anders deden dan jagen, drinken en dobbelen en die eerst toen de Romeinen hier
kwamen, met de beschaving kennis maakten. En de hunebedbouwers waren natuurlijk heelemaal nog wilden.
Zoo was de opvatting, die nog tot voor
kort aan onze schooljeugd geleerd werd.
Wel heeft de .wetenschap van de
"Spade", de archeologie, op grond van de
in den bodem gevonden oudheden, reeds
sinds jaren de onhoudbaarheid van deze
dwaling aangetoond,
doch tot het volk
was dit nog niet doorgedrongen en over
't algemeen weet men van het beschavingspeil onzer voorouders nog een be-

lijken, tegen een opvatting, een .mentali-

teit, die de onze niet meer kan zijn en
die zal leiden tot een nieuwe catastrofe.
Spreker merkte op, dat men den totalen
oorlog van dezen tijd nog niet allerwege
begrijpt. Daardoor ontmoet men veel rede-

looze tegenwerking, waar medewerking
Stiens, Hijum, etc.)
Skerp ljocht, in
had behooren te zijn. Wanneer men tracht,
e
himmel
hege
wyn.
blauwe
en
in
yn
Rounom
Neffens hwet 'n boer okkerdeis
den historischen zin van dezen tijd te vinoan
sweën,
hea.
oppers.
oan
üngetide
krante skreau, scoe dêr net meardêr op ut,
den, dan ontdekt men, dat het deze is: de
Diskant
de
ir!
moai
op
greai
le,
lan,
wirde nei de _lde trant; hy woe wêze scoe wis behearende by ien fen destik
van heden is niet het begin van de
chaos
stjelpen,
trije
det It meast allegear lyts gepiel
worsteling, maar het einde van een levensgansk folk yn 't spier. Dêr wirdt
Hjir en der in man yn 't fjild en elk mei is
beschouwing, die leidde tot een eindelooze
skodde, time, swile en weidloege. Alle,
oar wirk dwaende.
en onbeteugelde expansie. In politiek,
frjouwder
gearre
aksje.
_inne
det
ek
Mar
dêr
gelyk:,
Dy boer hat for safier
cultuur en wetenschappen was een volkoIjue
mei
oan
it
fensels
san
wirk en det is
oars üngetide wirdt as «■.-*t**clsmen ontbreken van eenige binding op te
"*»
°a
net:
wünder
dizze simmer benammen hiel oa"*
merken.
De natuur wreekt zich thans, n.l.
komme „By
"wy it bisjoen hawwe en as it goed
aids den swilen de fammen,
als een' volslagen revolutie. De chaos is
han
yn
e
tige
scil dan mei it waer wol
Vn 't drokst folie mei op it fjild,
het regeneratieproces naar een beteren
arbeidsje.
tijd. Dit besef geeft ons den moed en de
Oant det hja, gans neitiid hjar skammen,
field,
it
in
seldsum
om te doen wat wij moeten doen.
hja
hawwe
oankommen
kracht,
jo
wier
Freed for in wike
Bet as yn de strieljende simmer,
De nieuwe tijd, zoo betoogde spreker
moaijeüngetidersdei en hawwe wy it fjild
verder, zal er een zijn van bindingen op
it de moarns op Hja stiene to bodzjen yn 't lan,
yn
hwent do wierfornimmen,
der It moaiste en beste sa jimmer,
alle gebieden des levens. Begrippen als
"e kouwemerk al to
tlloed, bodem, geschiedenis, hoezeer zij ook
wirde. Men kin soks al Bleau ünder hjar weardige stan",
droevend beetje af.
dreigen te verworden tot slagwoorden,
opmeitsje üt de petearen fen en mei de léze wy op „It Heamiel". Nou, dizze famDaarin verandering ten goede te bren- krijgen weer inhoud. Het kosmopolitisme
keaoljue dy't mei in pear skiepkes ■nen oan 't Wynser binnenpaed bodden gen is het
doel van het Departement van blijkt onhoudbaar, het atomistische denken
merkje mar dochs ek mei melkerij piele. wol omraek en net iens mei de riuwe Volksvoortichting en de Volksche Werkgepounsmiet
yn
Vaarwel gezegd, we leeren denken
pear
lan
Hia hawwe thüs in
yn 'e han. Né, de iene siet op it seal fen meenschap en als middel daartoe dient wordt
organismen. Dat is niet nieuw, maar
in
kilometer
ef
hwet
in
need
by
ef
de
„Wat
hier
de swylmesine en ried evenredich it lan onder anderen deze tentoonstelling
dringt zich thans weer aan ons op.
berm ef binne gev/oane walmeaners. Nou, op en del. Mar de oare, dy stjürde de aarde bewaarde", die onder auspiciën van
Spreker kantte zich tegen het geliefhebit
net
lang
makken
Freed
dy minsken
tympeal en det is Saxo-Frisia van 18 Juni tot 5 Juli wordt
hjar handeltsje. Sy beide gudzen for de
ber in volks- en heemkunde en betoogde,
jnear nei de 6frin-fen
Der
wirdt
net.
wy,
wirk
in
de
gehouden
miene
it beste
Harmonie.
de wetenschap hier een taak heeft. Zij
kipen omheech nei de prachtige blauwe ornaris by beart en roppen, hwent de man
In zeer overzichtelijke vorm is hier dat
uit den ivoren toren, waarin ze zich
strakke loft en seinen tsjinsymankaer: op 'e peal en de menner binne it lang altyd alles bijeen gebracht wat een vrij volledig moet
lang heeft opgesloten, treden, en de verde fyts net iens. De lytsfeint seit ommers:
„'t is heawaer". Do skürden
beeld kan wekken omtrent het bescha- worven kennis en waarheden op bevatteüt in leech keallehok ef üt de stege earne
vingspeil der bewoners van ons land lijke wijze onder het
dagen
„Ik
jage
alle
ef
in
velk brengen, dat
frjemde
üt
oare like
neist in kafé
bult,
vanaf het steenen tijdperk tot aan onge- haar dragers het werken
de
yn
It
hea
mei
.heeft mogelijk
skülharne, stieken de stok skean efter it
van
Merovingers,
veer de komst der
dus
Mar woe it rit net tym.e,
gemaakt.
sadel, stiichden op en rattelen oer de
tijdrekepi. m. 3000 voor het begin onzer
Dan krige ik de skild"
balstiennen en op nei hüs ta.
Zoo moet men ook deze tentoonstelling
ning tot aan 700 daarna.
„Ba, stêd", seinen se, „wy moatte hjoed
ta,
miskien
det
It gong hjir evenredich
Niet alleen ziet men hier de voorwer- zien, die beelden brengt uit een grijs verhea for de riuwe hawwe. For üs is dêr de timer him hwet bidibbere en it wol üs pen, wapens, gereedschappen, gebruiks- leden. We zien hier het leven van onze
neat mear to winnen op dy deade merk". ek wol oan. det sokke jongfeintsjes faeks voorwerpen en sierade_ zoo als ze uit den voorvaderen, van wie wij lichamelijk noch
waerden, as de grond te voorschijn zijn gebracht, doch geestelijk los te maken zijn. Het doel is,
Sok folk is hinne en wer. Okkerdeis, ünnedich ütkettereminte
hie troch it brodzige ook in den toestand waarin ze gebruikt van het cultureele leven een beeld te
timer
in
min
sm
by't
en
sy
winter fielden
iere Maeitiids
jongsten krye meastal de skild, werden. De bijlen, hakken, messen, vijl- ,geven, overeenkomstig de werkelijkheid.
hjar hjir wünderlike thüs. 't Geit s j e waer. De
Spreker verklaarde ten slotte de tentoonde pap koelje.
hja
tjes, schaafjes enz. zijn in houten handmoatte
skürde hjar wol troch de tiid, alle Freden
In
ein
fierder
üs wrald wier dy mid- grepen gevat en een klein onaanzienlijk stelling voor geopend.
weroan kaem der fiks jild yn 't boekje en deis greater as betwisken
Lekkum en steenen boortje, waar de leek als hij het
De aanwezigen
o.m. waren aanwezig
alles sünder bon wier hjarres. Libje de Wyns en sa
bidarren wy op e dyk dêr't vindt niets bijzonders aan ziet, blijkt een de Beauftragte, Ministerialrat Ross, en de
geitehandel!
oersjuch is oar de lannen op nei Bironderdeel te zijn geweest van een dril- burgemeester van Leeuwarden, mr. J. G.
Mar de echte Fryske minske stiet de lea it
Wanswerd, Jislum en alhiel yn 'e boor, die in zijn constructie met de Schönhard
daerd.
bezagen vervolgens de tennei 't wirk, hy wirdt bedoarn troch al to
toongestelde voorwerpen en diagrammen.
Ginnum.
modernste werktuigen overeenkomt.
grouwélige winst en sprekt de wrald oan fierte
Op nei Trynwalden. En ek rounom de
Ook van de kleeding, de huishoudelijke
twaën.
mieden, meastepart al dellein, in bulte al gebruiksvoorwerpen
en de woningen
it hea oan 'e opper. Hjir wirdt fü
geeft de tentoonstelling, zoowel in model
Sels ek mar ris sjen
üngetide.
als teekening, een buitengewoon heldere
Dy op nei hüs ta fytsende mannen, nei
Op ien stik lan telle wy net minder voorstelling,
voor den bezoeker
Mantgum, Jorwerd, Baerd en fierder de as 'fjouwer masinen en fjouwej* swilers en hier als het zoodat
ware een nieuwe wereld
greidhoeke yn makken ek, det wy seinen: twa weidloeijers. Op 'e foargroun in pear
wordt.
„Wei merke, wei stêd", wy moatte ek koperen tsjettels, hwet blauwe liifdracht ontsluierd
Het belangrijkste nieuws van de
Uit alles blijkt, dat onze verre voorüngetiid sjen en oppers sa wiid as de en doeken, in moai üngetiders „stilleven".
ouders heusch- niet zulke barbaren waren, Amsterdamsche beurs was het
wrald is en hea rüke_rs
van een noteering in de
Dêr skrept in aldbaes alderkrêftichst mei
menschen met dezelfde verstande.- tot stand komen
Nou hoecht men déVyn Ljouwert ek net oan 'e opper en fen him wolle wy nouris "maar
Koninklijke Petroleum en Hanaandeplen
waarop
li.jke
wij;
wijze
als
de
vermogens
alhiel fen forby, wy hawwe yn forfleine iwitte ho it stiet mei de heawinning. Fait zij de hun toen-bekende grondstof, vuur- delsvereeniging Amsterdam. Hierin was
jierren it Arjen Anema ek al rüke litten,
it mei, ef óf?
steen, brons, en ijzer, wisten te bewerken sedert November 1942 geen handel meer
dot dy fen de Weaze óf nei it Striefebryk
het minieme aanbod in een
Hy sprekt en.... roayaal.
en toe te passen, dwingt bewondering af geweest, daar
tareisge en hy hie dêr in minne dei troch.
vaardig- volkomen wanverhouding tot de aanwezige
sjen",
hy,
„Jo
it
sels
wol
seit
voor
hun
technisch
inzicht
en
„it
kinne
Ljouwert is in boerestêd, bosken en
stond. Dank zij het " toewijstiet ommers ticht biset mei oppers, heid. Deze tentoonstelling brengt hen kooporders
marren moat om reisge wirde, mar de lan
foi hea. It is allegear ineens veel dichter bij ons en doet ons zingssysteem is op Dinsdag 15 Juni j.l. in
it
stiet
lizze
poarten
mieden
omtrint oan 'e
ta.
40,000
aandeelen
nominaal
net allinne, mar fierderop ek. zien dat hun beschaving, hoewe*k anders, totaal
En, o stêdman, wolle jo alhiel wei wirde hea, hjirpounmiet
Koninklijke en
12,000 H.V.A. onder de
weiden,
twa
al
moai
wis
7
toch
in
wezen
voor
de
Rortieinsehe
niet
Fen
yn de üngetiid, dan hawwe jo mar in
adspirant-koopers gedistribueerd tegen de
dit is kollosael. Mar.... der is to min onder deed.
foech kuijerke to meitsjen, 't Kealledykje folk.
Het is te hopen, dat vooral door school- stopkoersen van resp 360% en 350 3/_ pet.;
Wy helpe elkoar hjirre, de iene
om as de Skrans üt en oer Goutum, de springt de oare by, oars wier der gjin klassen deze gelegenheid om het inzicht zij, die hun order na resp. 14 en 25 Nov.
Boksumerdam, mar it binnenpaed troch I reddensein
omtrent de cultuur onzer voorouders te 1942 opgaven, kwamen hierbij niet in aanoan".
nei Wyns ta, dy fiert jo yn in wrèld, in
verdiepen en uit te breiden, zal worden merking. Hoe gering de omzet was, moge
genoch?"
dêr
komt
hea
„Dos
sfeer fen wol twa ieuwen tobek en dêr is
aangegrepen, doch ooft voor ouderen valt ook daaruit blijken, dat de dagelijksche
ja
sy
„Ei
Mar
mear
as
üs
noch
man.
ek baet to finen for elts minske, dy't him
hier zeer veel te leeren en te genieten. omzetten in deze aandeelen in de periode
kij öfhelje, siz jy den^mar ho it moat".
jerne yn it forline bijowt.
As in boer fen by de sauntich yen soks Wat in vele onzer musea „dood materiaal" Jan.—Nov. 1942 gemiddeld circa 10 malen
Daelks op 'e hoeke by „Sjoerdsma", oer freget,
wachtet hy gjin biskie, of det is, dat niet tot den beschouwer spreekt, zoo groot waren als op Dinsdag j.1.! Ter
det smelle brechje, binne jy de wrald 'leit derden
yn bisletten. It petear hie üs, dat „leeft" hier en wekt belangstelling obligatiemarkt bleef de stemming wederom
al
ünttein, it paedtsje slingert suver noflik ho
door de wijze waarop het in direct ver- terughoudend.
koart den ek, al genoch fordütst.
op alle pleatsen oan, mar dêr e k just by
Arbeitsstjinst hjir it lan band is gebracht met het leven onzer
Kin
de
Het weinig belangwekkende aspect dat
troch, jy scoenen net greach wolle, det
voorouders.
e k redde? Hy wirdt' noch wolris bigiisonze
beurs thans biedt, geeft ons aanleief
hikke
planke
der ien
minder wier.
Te verwonderen valt het echter, waarom ding ditmaal
gobbe.
kin syn forskinen op 'e
eens wat meer aandacht aan
Men kin simmerdeis dit loopke wol mieden Mülk
weinig
geschonken
zoo
aandacht
is
aan
as üngetider hiel hwet goeds yn
het New Yorksche koersverloop te wijden.
faker as ienris dwaen, it is altyd like moai alle opsichten,
oudheidkundige
Friesche
vondsten.
ütarbeidzje.
R. B. onze ontbreken
In den loop der achter ons liggende
en iensum en binammen by de ald wetterbijna geheel en dat valt oorlogsjaren
Die
heeft de New Yorksche
mounle, dy't alle jierren weroan sütriger
in dit geval des te meer op, want
effectenbeurs een in verschillende
wirdt, om't de yngelanden sa düdlik to
juist
in ons gewest aan opzichten
wat
er
zeer interessant beeld getoond.
kinnen jouwe: lit de mounle mar mealle
OFFICIEELE MEDEDEELINGEN den dag is gekomen zoj>wel uit de
en dp fervei stjerre, hwent wy halde de PROVINCIALE PUBLICATIE VAN HET terpen als uit de oudere zandstreken, I Nadat in het eerste stadium, n.l. dat van
SeDtember 1939 tot Mei 1940 de koersen
krite likegoed droech". Sünde is 't, dêr
heeft zooveel bijgedragen tot uitbreiding voor
DEPARTEMENT VAN LANDBOUW
de'meeste industrieele aandeelen in
op det aparte sté oan de Ie koe de mounle
omtrent
verheldering
en
van
onze
kennis
sa moai pronkje mei wite stirt en griene
EN VISSCHERIJ
het
leven
Met stijgende lijn waren geweest, overheerschte
onzer
voorouders.
in den zomer van 1940 een flauwe stemroeden, mei in read, wyt en blauwe
Ontvang- en Slachtplaatsen nuchtere
een Friesch Museum bij de hand, dat ming,
kraech, in goudene stjir op 'e as Nou is
welke kennelijk toe té schrijven was
terecht
Europeesche
een
vermaardheid
kalveren.
alles like feal en skiër. Lykwols is de
aan de onverwacht snelle Duitsche sucop.
heeft,
valt
dit
tekort
des
te
meer
De Provinciale Voedselcommissaris voor
mounle ek net mear to binaderjen, hwent
in West-Europa. Er is daarna nog
De tentoonstelling is des middags door cessen
hja hawwe de pölle ta boulan makke, mei Friesland maakt bekend, dat in verband
voorzitter, tan Saxo-Frisia, prof. dr. wel eenig herstel in het koérspeil merkden
met
den sterk verminderden aanvoer bein stevige hikke op 'e daem om stründers
J. G N Kapteyn, van Groningen, ge- baar geweest, doch over het geheel genoto kearen en as de Ijue op 'e romte hjar sloten is het aanal ontvang-, annex slacht- opend met een rede, waarin hij betoogde, men bleven de 'zaken kleurloos en van
eigendom sa goed ófskette, moat men plaatsen van nuchtere kalveren, te vermindat men
expositie moet zien in het minimalen omvang. Toen in den loop van
deren en ook het; aantal dagen, waarop deze aspect vandeze
det ek gewirde litte.
onzen tijd. We moeten hierbij 1941 eenerzijds Duitschland zijn militaire
overname en slachting zal kunnen geschie- teruggaan naar de periode na den vorigen superiorit-èi: aan het Russische front beFierderop stean trije stjelpen den.
wereldoorlog, toen wij een debacle van wees en anderzijds de Japanséh-Ameribyinoar, frijwol gelyk, alle trije mei swarte
Met ingang van Maandag 21 Juni 1943 onze cultuur op sociaal, economisch, poli- kaansche verhoudingen zich toespitsten,
pannen op 'e foarein, it pae# slingert by zullen
tot nader order in
provincie
en cultureel gebied meemaakten, die kwam er in zooverre wat meer teekening
alle trije lans, twiskentroch en nearne Friesland nuchtere kalveren deslechts kun- tiek
door
haar invloed op de wereldbeschou- in het New Yorksche koersbeeld, dat
op it hiem. In echt stikje Fryslan.
nen worden geleverd op onderstaande wing van voor den oorlog nog dieper wederom een gevoelige daling intrad. De
Ho stiet it hjir mei de üngetiid?
plaatsen en dagen:
Thans maken we een worsteling laatste bereikte haar dieptepunt in April
__.Nojch net goed los omt der in timmer- Wolvega op Maandag, Woensdag en Vrijdag werd.
mede, waaraan niemand zich kan onttrek- 1942, nadat ten koste van' het prijsgeven
man dwaende is mei de kesinen en doar- Dokkum op Maandag en Vrijdag
ken; deze schijnt nu haar hoogtepunt te der economisch uiterst belangrijke gebieren en (alteast by êlds) koe in boer in Akkrum dagelijks
_,x
_de spanning is tot het den .als Malakka, de Philippijnen en Ned.heb*ben bereikt
yn
'e haeiïng sjen noch luchte. Hardegarijp dagelijks
fakman
gestegen,
uiterste
ook in" ons land, dat Indië, in den inmiddels uitgebroken oorlog
Neitiids libben hja as broerren as menhear Drachten op Donderdag
momenteel
zijn
eigen moeilijkheden j met Japan een zekere mate van stabiliteit
fen Mynhear der west hie. Dochs Sneek op Dinsdag
heeft. Wij strijden hier niet tegen een was bereikt.
»
_wankt hjir yn wide kriten oars liet as hea. Leeuwarden op Vrijdag
f tastbaren vijand, maar tegen een geeste-1 Sinds nu ruim een jaar geleden is
Hea genoch, folk to min
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onmiskenbaar, dat New Vork een typische
is
beurshausse aan het beleven is. Men
geneigd deze stemming in de eerste plaats
toe te schrijven aan de inzichten ten aanvfedeszien van den oorlogstoestand en debedrijfsperspectieven voor Amerika's
leven Wat dit laatste betreft, zal men
U.S.A.
aan de militaire steunpunten, die dehebben
in de verschillende werelddeelen
kunnen bezetten, tevens de beteekenis
moeten toekennen van economische voorposten in het terrein van die landen,
welke thans vooral als leveranciers van
grondstoffen optreden, doch waarvan de
Amerikaan hoopt, dat zij mettertijd een
minstens even belangrijke functie als
afnemers zullen innemen. In dit verband
moet mne vooral aan Zuid-Amerika, China,
Afrika en 't Midden-Oosten denken. Het
behoeft weinig toelichting dat deze en
andere gedachten sterke prikkels vormen
voor de fantasie der Amerikanen, wier'

zoozeer afhankelijk is van en
oen expansiedrang..
Ten deele zijn dus factoren van zuiver
speculatieven aard verantwoordelijk voor
de koersbewegingen te New Vork sedert
April 1942; overigens heeft ook de ont-

bedrijfsleven
ingesteld op

wikkeling der oorlogsfinanciën

Inenkele Brabantsche dorpen vindt

men nog de mutsemnaaksteks, die voor
haar oude klanten de fraaie typische
hooidbekleeding maken en wasschen.
Een mutienmaakster te Den Dungen
St Michielsgestel bezig met het

de

tot

hausse-tendenzen bijgedragen. In 1941
immers had de financieele politiek der
U.S.A. in de eerste plaats ten doel de
volkshuishouding in haar geheel op een

b.

afwerken ran een .poffer", het van
kostbaar kant vervaardigde en met
kunstbloemen versierde boveri-eel van
de muts, zooals die in de Meieril van
Den Boich wordt gedragen
CNF-v. Rbijn-Pa- m

„hooger toerental te laten draaien" (*),
het was toen in zekeren zin onveraphillig
of er oorlogs- dan wel verbruiksarnkelen
werden vervaardigd. Zelfs kan men aannemen,

dat in deze periode

(circa

1941)

de civiele sector van het economisch leven
als het ware bevoorraad is met het oog
op een langdurigen schaarschtetijd. Daarenboven had de mobiliseering der productieve krachten des lands ten doel de capaciteit der machine- en zware industrie te
moderniseeren en uit te breiden, arbeiderswoningen te bouwen. Zoowel de inkomens
van de consumptieve als van de productieve huishoudingen konden zich toen nog
practisch onbelemmerd op den aanwezigen
goederen\»oorraad en -stroom richten. Uit
dien hoofde was het wellicht verklaarbaar,
dat er in 1941 geen surplus aan koopkracht in Amerika bestond, dat zich bij
gebrek aan normale gebruiks- of investeeringsmogelijkheden naar "de aandeelenmarkt pleegt te begeven.
Met den voltedigen overgang naar een
oorlogseconomie in den loop van 1942
bleek het evenwel noodig een steeds
grooter wordend deel van de'voorhanden
zijnde productiecapaciteit op voorziening
in oorlogsbehoeften om te schakelen. Had
men aanvankelijk gehoopt hiervoor slechts

de helft der capaciteit te moeten gebrui-'
ken, thans is dit quotum reeds gesteld op
70 pet., zoodat in Amerika
het land der
onbegrensde mogelijkheden
slechts 30
pet. van de productiecapaciteit aangewend
wordt voor de productie van niet-militaire

——

FINANCIEELE MEDEDEELINGEN
VERMOGENSBELASTING 1943.

Ten aanzien van de v^pardeering van
buitenlandsche effecten, welke niet meer
in de prijscourant wdrden genoteerd,

deelt de vereeniging voor den effectenhandel het volgende mede.
De~bovenbedoelde effecten-moeten worden 'geschat naar de laatst bekende gegevens, waarbij men uiteraard behoort
uit te gaan van de waarde, 'welke deze
effecten omstreeks ultimo 1942 in het
buitenland hadden.
Het is geoorloofd bij de omrekening
van de op basis van de buitenlandsche
effectenkoersen per ultimo 1942 vastgestelde waarde in vreemd geld rekening te
houden met factoren, welke invloed hebben op de geldswaarde der effecten,
door toepassing van lagere omrekeningskoersen van de officieele wisselkoersen,
voorzoover «deze voor enkele valuta's worden gepubliceerd, en de omrekeningskoersen voor vreemde valuta's, welke de
Nederlandsche Bpnk voor binnenlandsfflte
verrekeningen heeft vastgesteld. De in de
uitgegeven handleidingen voor bovengenoemde buitenlandsche effecten vermelde

goederen. Stelt men hier tegenover den
enormen aanwas van het in dollars uitge- guldensbedragen dragen geen imperatief
drukte nationale inkomen, die voor verrekarakter
weg het grootste deel in handen der arbeiDe belanghebbenden zullen er echter
vloeit,
dan is het duidelijk, dat rekening mede dienen te houden, dat een
dersmassa
ook in de U.S.A. het probleem der lagere waardèering hunner effecten dan
zwevende koopkracht groeiende is. En tegen de in de handleidingen vermelde
vanzelfsprekend
men zie maar naar bedragen eventueel tegenover dé inspechet voorbeeld van de Amsterdamsche teurs der belastingen met gegronde argumoesten de New Yorksche aanbeurs
menten moet kunnen worden "gerechtdeelenkoersen hiervan de stimuleerende vaardigd.
gevolgen ondervinden.
Aldus zou men in groote lijnen de dieper
liggende oorzaken van het beloop der aandeelenkoersen in de U.S.A. kunnen beUW LEVENSMIDDELEN
schrijven. Als slot dezer beschouwing kan
dienen
veilig te zijn tegen muihet wellicht van belang zijn te wijzen op
I
zen. Verdelg dat ontuig daarom
de gedrukte stemming welke gedurende
grondig door enkele SPLENDID
de laatste weken de overhand heeft; het
GIFKORRELS, met een lepeltje
is riiet onmogelijk dat deze toe te schrijven
uitgestrooid op plaatsen waar
ze het meest komen. Gepatenis aan de stakingsbewegingen. Weliswaar
teerd systeem garandeert onhebften deze grootendeels een voorloopig
beperkte werking, zelfs ais ze
eind genomen doordat Roosevelt persoonvochtig geweest zijn. Alleen
lijk ingreep ten.gunste van een voortzetSPLENDID werkt daarom feil.
ting der werkzaamheden, doch men verloos I
heelt zich in Amerika niet, dat de stakingen te beschouwen zijn als de uitingen
van sociale conflicten die o. a.-wortelen in
GIFKORRELS
de voortdurend stijgende kosten van

—

—

|

O SPLENDID

F__ffi

levensonderhoud; in den rug gesteund
door de staatsleioing staan de ondernemers
op het standpunt, dat de wettelijke loonstop het geven van evenredige loonsverhoogingen verbiedt.

Per pakje 25 cent
bij Apotheken an Drogisten.
Imp.: H. TEN HERKEL Hilversum

-

(*) Ontleend aan dr. Herbert Gross in
het Bank-Archiv van 15 Maart j.l.

Hoofdredacteur en buitenland S. D. de
Wnd. hoofdredacteur en binnenland W. Hielkema.
Sociale en econ.
Stad, provincie
zaken F. van Zutphen.
Jong.

—

——
——
—

en sport J Hooiring
Landbouw en
volkscultuur R. Brolsma.
Ass. buitenland J. Gutman (afw.)
Kerk en
schoolnieuws en verslagen D. van WigAdvertenties G. Ter Horst, allen
eheren.

—
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het te Leeuwarden.

OFFICIEELE

MEDEDEELINGEN ® ® SS ®® BB SI B IS ffl 811 Hart. dank voor de bet. C ndertrouwd:
Geboren: HENNIE dochter v.
vriendschap bij ons 30-jarig
WILLEM HIEMSTRA en J. D. WIERSMA
ffl Zoo de Heere wil en
INLEVERING RADIOTOESTELLEN
SJOERDJE BERGHUIS. KN. WIERSM'A-v. d. LEEST
ffl zy leven hopen onze g huwelijksfeest.
geliefde Ouders
Hardegarijp no. 40 en 140. Bakkerij Hijum.
g Terhorne, Juni 1943.
De Burgemeester van Leeuwarden brengt ter algemeene _t_\
kennis, dat alsnog gelegenheid zal worden gegeven tot inlevehuwelijksvoltr. 24 Juni '43.
g K. Westerdijk
TEIJE ADEMA en
Geboren ROMKE, zoon vanring van radio-ontvangtoestellen, -toebehooren en -onder- 11
Westerdijk—v. d. V/al
G.
g
S
MARTJE
ZUIDEMA
vroeger
bekend
POORTINGA
en
deelen, in het voor de betreffende straat reeds
IJPE
A. FOKKEMA ten
en
Familie.
ffl den 23en Juni hunne S
gemaakte inleveringsbureau, als volgt:
GRIETJE. STRIKWERDA B. FOKKEMA—HIEMSTRA
aan
den
WissesIn
het
Bureau
van
Gemeentewerken
A.
ffl 55-jarige echtvereeni- S Ondergeteekenden bet. hier- hebben de eer u kennis te Menaldum, 17 Juni 1943.
dwinger:
g mede hun -welgemeenden geven van hun voorgen. Met groote blijdschap geven
ging te gedenken.
Op MAANDAG 21 JUNI 1943, van 9 tot 12.30 uur voor hen, ffl
die wonen In straten met de beginletters A t/m. D en van 14 EB Hun dankb. Kinderen: g dank voor 4e zeer vele blij- huw., w.v. de voltr. D. V. wij kennis van de geboorte
tot 17 uur voor hen, die wonen in straten met de beginletters ffl Eestrum:
Wed. G. |* ken van bSangst., hun be- zal plaats hebben Woensdag van een zoon
E t/m. H;
g toond bij de herdenking van 30 Juni. Kerk. bev. 's midd.
ffl
Adema—Buruma.
PIETER ANTONIE.
op «DINSDAG 22 JUNI 1943, van 9 tot 12.30 uur voor hen,
hun 25-jarig huwelijk op 3.30 uur (off. tijd) in Geref.
die wonen In straten met de beginletters I t/m. L en van 14 ffl Leeuwarden:
P. A. SPOELSTRA
15
j.l.
Werf-Adema,
Juni
te
door
Lollum,
W.
v.
Kerk
den
d.
tot 17 uur voor hen, die wonen In straten met de beginletters ffl
W. SPOELSTRA—
Pingjum,
g_
O.
v.
d.
Juni
WelEerw.
Werf.
1943.
*§
He-_r Ds. N. B.
M t/m. P;
DE SWART.
op WOENSDAG 23 JUNI 1943, van 9 tot 12.30 uur voor hen, _g Eestrum:
Knoppers.
E. Adema. Fe K. VRIESEMA.
Apeldoorn, 17 Juni 1943.
die wonen in straten met de rjeglnletters R t/m. U en van 14
Adema-Witzenburg S Li VRIESEMA—HEMSTRA. Lollum'' 16 Juni 1943.
Bartelsweg 89.
tot 17 uur voor. hen, die wonen in straten met de beginletters g] G.- Kleinen Achter- b Fen herten tank oan alle- Ondertrouwd:
U| en
V t/m. Z.
groote blijdschap geven
kleinkinderen.
g gaerre, dy't bliken fen mei- JOHANNES DE VRIES en Met
B. In het gymnastieklokaal van de Gemeenteschool no. 14, g
wij kennis van de geboorte
Tjerk Hiddesstraat:
j
§
BB
BB
BB
BB
BB
BB
libjen
jown
by
hawwe
üs JANKE NAUTA
Op MAANDAG 21 JUNI 1943, van 9 tot 12.30 uur voor hen,
van een dochter
hja
silv. houliksfeest op 8 Juny. Beetgumermolen, 26 Mei '43.
die wonen in straten met de beginletters A t/m. D en van 14 ffl Sa God wol en
AALTJE SIETSKE?.
tot 17 uur voor hen, die wonen in straten met de beginletters ffl libje, hoopje
de
H. de Jong. Huwvdltr. 24 Juni a.s J. BAKKER Pzn.
Fam.
L.
E t/m. H;
Gelegenh. te feliciteeren op H. BAKKER—v. d. VELDE.
20e Juny mei üVAlden g Tsjommearum, Juny 1943.
op DINSDAG 22 JUNI 1943, van 9 tot 12.30 uur voor hen, ffl
trouwdag bij D. Nauta Stiens, 18 Juni 1943.
ffl
BAKKER
(__
wonen
in
straten
KLAAS
en
die
met de beginletters I t/m. L en van 14Onderteikene seit hjirmei, den
-tot 17 uur voor hen, die wonen In straten met de beginletters ffl ELISABETH
[* ek üt namme fen syn Frou te Beetgum van 7—lo uur. P. BIEREMA en
M t/m. P;
GRENDEL_.g en Bern, hertlik tank for de Getrouwd:
G. BIEREMA—VELLINGA
op WOENSDAG 23 JUNI 1943, van 9 tot 12.30 uur voor hen,
geven met dank aan God
BOUKE JOUSMA en
die wonen in straten met de beginletters R t/m. U en van 14 B de dei to bitinket, dei B folie bliken fen meilibjen
JOHANNA SCHEEN. kennis van de geboorte van
tot 17 uur voor hen, die wonen in straten met de'beginletters IS hja for 25 jier troud li by gyn 25-jierrich jubileum
V tm. Z.
ffl binne.
hun welgeschapen dochter
B as post to Menaem ünderf. Juni 1943. %
C. In het gymnastieklokaal van de Gemeenteschool no. 18,
Post
Lötum
7
Billerbeck
TRIJNTJE.
JAC.
TJ.
GRIJPMA.
A.
B
Hjar bern en forloafCoornhertstraat:
Sexbierum, 16 Juni 1943.
B Üs hertl. tank, ek üt namme i/W Duitschland.
Op MAANDAG 21 JUNI 1943, van 9 tot 12.30 uur voor hen ffl den.
Kennisgeving aan familie,
die wonen in straten met de beginletters A t/m. D en van 14 BI Menaem, Juny 1943
B fen 'e bern, oan elts, for de Getrouwd:
tot 17 uur voor hen, die wonen in straten met de beginletters Bl Plak fen gearkomste B bilangst., toand op üs 25-j.
vrienden en bekenden.
D. J. HEIJDA en
E J/m. H:
21 Juny, g troudei.
B. DE HAAN.
R. P. WIERSMA
op DINSDAG 22 JUNI 1943, van 9 tot 12.30 uur voor hen, B! Moandei
Roordahuizum, 17 Juni.
G. WIERSMA—
die wonen in straten met de beginletters I t/m. L en van 14 Bl jouns 7 üre, yn
it [* H. W. v. DIJK.
tot 17 uur voor hen, die wonen In straten met de beginletters ffl Gebouw C.J.V.
SIJBRANDIJ
g A. v. DIJK-WESTERLAAN. C. ATTEMA en
M t/m. P;
Rinsumageest, Juny 1943.
geven met blijdschap kenATTEMA—BRUINSMA
M.
{SfflEßßßßßßßffifflßlï
op
.'
WOENSDAG 23 JUNI 1943, van 9 tot 12.30 uur voor hen,
nis van de geboorte van
die wonen
Zoo de Heere wil en S Voor de zeer vele blijken bet. hiermede, ook namens
In straten met de beginletters R t/m. U en van 14
tot 17 uur voor hen. die wonen in straten met de beginletters " zij leven hopen den B van belangst., ontv. bij onze hun wederz. ouders, hun hun zoon HENDRIK.
" 20sten Juni mijn ge- B 25-j. echtvereen., bet. wij, hart. dank voor de vele Abbega, 18 Juni 1943.
V t/m. z.
,
H.8.5., "
In
de
Gemeentelijke
he*
gymnastieklokaal
van
van belangst.,, vóór P. A. DIJKSTRA en
-A-v"?liefde Ouders
B mede namens onze kinde- blijken
Achter de Hoven:
bij hun huw. ontvangen. B. S. DIJKSTRA—
ren
onzen
hart.
dank.
"n
Op Maandag 21 JUNI 1943, van 9 tot 12.30 uur voor hen,
I*
PIETER DE HAAN en
SCHEFFER
Roden, Juni 1943.
J. Bakker
In skaten met de beginletters A t/m Den van 14 gj TRIJNTJE DE JONG [
fnf £°M,en V°°r
G. Bakker—Starkenburg Aan allen, die onzen*>trouw- bet. hiermede hun hark.
beginletters
met
de
ln
straten
die
wonen
Et/m iv
g] hunne 25-jarige echt- g Wirdum, Juni 1943.
dag tot een onverget. dag dank voor de vele blijken
r VOor heT gj vereen, te gedenken. £
DAG K Jur"
9 tot
uu,
gemaakt, bet. wij van belangst., bij de gehebben
"«"beginletters I t'm. L en var. 14
n
zij nog lang ge,- S Voor de vele blijken van
met de
Dat
g-j
tot 17 uur , °rstraten
wederz.
Ouders boorte van hun Dochter
namens
25-j.
hen'. di<** wonen in straten met de beginletters gj spaard mogen blijven 5 belangst., bij onze
M t 'm. p'
ondervonden.
onzen hartelijken dank.
wij;
onderv.,
echtv.
bet.
Oosterbeek.
AO
hen m is de wensch van hun 5 mede namens onze kinde- J. WITVOET.
12.30
uur
voor
E|i
Wm
9
tot
van
SD.
1943.
riiewonen
ten met de beginletter* R t/m Uen yan 14 £j dankb. dochter Mettje. | ren, onzen hart.
E. WITVOET—HOEKSTRA. Schelmscheweg 17a.
fot nuur.L^
r
dank.
Buitenpost Juni 1943.
V t/m. Z
hen' dle wonen in straten met de beginletters S Berlikum, Juni 1943.
Voor de vele blijken van
Hoppinga.
J.
r
Hoppinga—Bosma. Ek üt namme fen de fam. belangst., welke wij mochgjSBEEEBBBSSESg
J.
rpl.lcht hu" toestel op een van de boven- II
gem ide
d2aeen'i
gen ln
üs hertl. tank for de folie ten ontv. bij de geboorte
te leveren in het Bureau der GemeenteDen 22en Juni D.V. B Engelurn, Juni 1943.
werken
onze Dochter, betui.en
Bl hopen onze geliefde B Hiermede bet. wij, mede bliken fen bilangst. foar en van
wij onzen hartelijken dank
bij üs trouen ünderfoun.
*ön van een Bl Ouders
B
k aVr°tn^ en"rn """f" VOO"'"
nameas
onze
kinderen,
Huizum, Vinc. v. Goghstr. 52
M. MARRA.
Leeuwarden, 18 Ju*?Tg" kaartJe »root 10 *15 cm*
IB
en S onzen hart. dank voor de
MARRA—DE
JONG.
W. ELSKAMP.
T.
De Bvr gemeester voornoemd: Schönhard. ffl EEUWKE REIDSMA
WIEPKJE v. WIEREN B vele blijken van belangst., Klaester Lidlum ünder
B. ELSKAMP—TIMMER.
op
ons
1
Juni
betoond.
25-jarige echtEasterbjirrum.
Bij dezen betuigen wij onzen
van
waarnemende de taak § hunne
md4 r ge m eUï
W. H. van Rijs en Echtgen.
vereen, te gedenken. " Workum,
DIJKSTRAhart. dank voor de zeer vele
bil art.,B, al. 2 der
fTd:
ngeVO,?e
Juni
1943.
teren»?L*
*?
aankennis,
geilen het onderzoek omtrent heta, Sen*eene
blijken van belangst, bij de
Hunne dankbare
T.
DIJKSTRA—TERPSTRA
ra
dat.
door
de
en
H.
plaats
d« Fa A.
In
van kaarten.
Jong alhier gedaan
e
geven met blijdschap en geboorte van onzen
v»n%e„
tot h,
Zoon
" Kinderen en Verloofde.
h-_ldBe n_o«nters
dank aan God kennis van ondervonden
elel°pT'?'l r S Tjerkwerd, Juni 1943. « Ondertrouwd:
no. 22, ten kadaster bekend
„J?"«ï
?c
nJ°nfP t I*s Wegens tijdsomstanSIETSE DE VRIES en
de geboorte hunner dochter
H. GERLOFS.
dat
JANTJE TIGCHELAAR.
GRIETJE.
H. GERLOFS—
S digheden geen receptie
Oudwoude, Bakkerij.
Tzummarum/Sexbierum.
SPANNENBURG.
Huwelijksvoltr.
Ve
1 JuU 1943. 18 Juni 1943.
sa®B@aaseisaas
Utens, 1943.
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Heden
overleed
te
Rauwerd,
en
zacht
kalm, onze lieve Man,
Vader, Behuwd-, Grootvader en Schoonzoon
JOHANNES
VAN SLOTEN,
in den ouderdom van
64 jaar.

Rauw'erd, 17 Juni 1943.
Rauwerd:
G. C. v.

Sloten—Reinders.
Assen:
H. J. Weide—
v. Sloten. J. E. Weide.
Rauwerd: J. P. Duisterhout—v. Sloten.
S.
Duisterhout.
Middelburg: P. v. Sloten
F. v. Sloten—Jeelof.
Leeuwarden: J. v. Sloten en verl. P. C. v. d.
Ham—v. Sloten. L. C.
v. d. Ham.
Rauwerd: H. Reinders
Lantink.
begrafenis
De
heeft
plaats Maandag 21 Juni,
2 uur, uit de consistoriekamer te Buitenpost.

—

College van Kerkvoogden en Notabelen

Het

in de N. H. Kerk te
Buitenpost c. a. geeft
met leedwezen kennis

overladen

van het
den Heer

van

JOH. VAN SLOTEN.
Gedurende vele jaren
heeft hij als Kerkvoogd
de belangen van onze
Kerkvoogdij met toewijding

Namens

behartigd.

genoemd

College

J. Huizinga,
Pres. Kerkvoogd.
Buitenpost, 17 Juni '43.
Hjoed forstoar üs beste

lid
MAAIKE SIETZEMA.
Hja waerd 17 jier öld.
De Koerbalklub
..Olyrrlpia".
Twizel, 16 Juny 1943.
Heden

overleed

op

17-jarigen leeftijd ons

getrouw

lid

MAAIKE SIETZEMA.
Namens leider en leden
der Gymn -Ver. Olympia

Twijzel.

«* BWKANT Ei

In vrede ontslapen onze

lieve\ Dochter, Zuster,
Behuwdzuster en Tante
PIETERKE KOOSTRA,
geb. 12
12 12, overl.
18-6-43, ln leven

.

- -

verpleegster.

Haar leven was offeren
en dienen; haar heengaan smart ons zéér.
Stiens, 18 p '43,
S. Koostra. J. KoostraBoelstra.
C. BeisWinterswijk:
huizen—Koostra. L. Th.
Beishuizen en Kinderen

-

*

Heden is overleden mijn
geliefde

Broeder

HOTZE KOOPMANS,
in den gezegenden ouderdom van 81 jaar.

Uit aller naam:
E. Koopmans en fam.
Hijlaard, 17 Juni '43.
Heden overleed, zacht
en kalm, onze geliefde
Vrouw, Zuster en Beh.zuster

SIJBETJE

SJERPS WIERSMA,
'**- den ouderdom van
66 jaar.

Weidurn, i5 Juni '43.
Uit aller naam:
D. F. Steenhuizen.

Heden behaagde het den
Heere, na een kortstondige ziekte van onze
zijde weg te nemen,
onze
innig
geliefde
Moeder, Beh.-, Grooten Overgrootmoeder
TRIENTJE DE BOER,
sedert 28 Maart 1923
weduwe van Peter Hessels Hendriksma, ln den
gezegenden ouderdom
van 87 jaar.,
Sneek, 17- Juni 1943
Jan van Nassaustraat 12

N.V. NOUKYPHARMA.

Werden wij Woensdag
J.l. verblijd door de geboorte van een zoontje,
heSe*n ging hij van ons
heen.
H. Hardholt,
IJ. Hardholt-Witteveen.
Huizum, 17 Juni '43.
Gymnasiumstr. 32. Tij-

delijk Diakonessenhuis.

driksma—Banning.

D. Hendriksma. N. Hendriksma—Sjaarda.
T. Hendriksma. P. Hendriksma. H. Hendriksma
—v. d. Woud". Kl.- en

Achterkleinkinderen.

|

I

Heden overleed, zacht
en kalm, te Blija, de heer
P. A. KNYFT,

in den ouderdom van 78
jaar en 5 maanden.
Blija, 17 Juni 1943.
" Namens de familie,
M. J. Hoekstra.
Heden overleed onze
lieve Broeder, Behuwdbroeder en Oom
HUBERT KRAAK,
in den, ouderdom van 58
jaar, sedert 26 Juli 1942
wedn, v. Trijntje Steenhuizen.
Leeuwarden, 18 Juni '43
Naauw 2.
Familie Kraak. Familie
Steenhuizen en Pleeg-

kinderen.

De begrafenis zal plaats
hebben op Maandag 21
Juni a.s. te Huizum. Vertrek van het sterfhuis

" namiddags 2 uur:

Mét leedwezen gerven wij
kennis van 't overlijden
van onzen hooggeachten
Patroon, den Heer
HUBERT KRAAK,
op den leeftijd van 58
jaar.

Leeuwarden, 18 Juni '43

Het gezamenlijke
Personeel.

.

De diepbedroefden:
G. Hendriksma. A. Hen-

DEVENU^SSs^^

dezen bet. wij onzen
hart. dank voor de vele bewijzen van deeln., onderv.
bij de ziekte en het overl.
van onzen gel. Echtgenoot
L. P. LAMBARTS.
Eestrum, Juni '43.
Bij

Uit aller naam,
Wed. L. P. Lambart**.

Heden overleed plotseling onze geliefde Echt-

vóór Door de Ver v Voortgezet Handelsonderwijs, opgericht
van: 25 Nov 1918 worden wederom georganiseerd:
De
voor AKTE BOEKHOUDEN M.O.
de geboorte-akte.
1.
a Een Cursushuisakte).
(school- en
adspiranten moeten 31 Aug.
het STAATSPRAKTIJK1943 hun 16e jaar zijn ingeb. Een cursus voor
Administratie.
DIPLOMA voor Handel enDinsdagtreden. verklaring
en Woensdagvan twee De lessen worden gegeven "op
2 Een
geneeskundigen, dat men avond en op Zaterdagmiddag. Aang. b. d. Secr.-Penn.m.,
lichamelijk in staat is het Petrus Campersingel 243 en den Heer H. L. C. Kok,
onderwijs te volgen en later Noorderstationsstr. 70a, Groningen, die ook op aanvr.
inlichtingen verstrekken.
onderwijs kan geven.
prospectussen met nadere
Het Bestuur: Dr. K. Hildebrand, Voorzitter.
3. Het schoolrapport over het
M. van Veen, Secr.-Penningm.
laatste jaar.
Voor toelating tot de tweede
geen
klasse kan men zich wenden
tot den directeur.
i/oor he,t Middenstands-diploma, Practijk-diploma BoekDe Directeur: N. Koster. houden,
Dipl. Land-Tuinbouw-Boekh., voor U Inlicht.
betuigen
heeft gevraagd bij het
weg
Langs dezen
wij onzen hart. dank aan NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT, GRONINGEN
Postbus ZZ
ieder, die ons ged. de ziekte Van Swind_*enstraat 10
Opzegbaar per maand.
der Vrouw zijn hulp heeft
Boeken
in
bruikleen.
verleend. In 't bijzonder
aan diegenen, die onze kin- Behandeling van Rechtzaken. Contracten.
deren zoo liefderijk hebben
Tucht-rechtzaken
Handlichting Prijsbeheersching
verzorgd.
Depon. van Handelsmerken.
Huur en pachtzaken
Weidurn, Juni 1943.
J. de Vries en Echtgenoote.
W. Rinsma, Rechtskundige,
Alviseurs
BOEL G O E D Lid der Ned. Vereeniging vanTel,Rechtsk 48C7
*Sbv
nos.
71,
Schrans
Leeuwarden.
Leeuwarden

en zorgzatne
Moeder, Beh.-, ijroot-

genoote

Aangifte van leerlingen
1 Juli onder overlegging

en Overgrootmoeder,
TJITSKE
VAN DER VLIET,
in den ouderdom van
bijna 74 jaar, na een
genoegelijke
echtvereeniging van ruim 52

'

jaar.

IJsbrechtum, 12 Juni 43

De diepbedroefden:
W. v. d. Eems.

—

cursus

"kies

W. Jansma
v. d. Eems. S. Jansma.
A. Veenstra—v. d. Eems
J. Veenstra. E. Prins—
v. d. Eems. S. Prins. P.
v. d. Eems. J. v. d.
Amerika:

nie, Gr. Kerkstraat 24, vr.
DIENSTMEISJE v. d. en n.

-

ZSö^lpHnog. net TWEEDE

MEISJE voor heele d., lft.
niet ben. 17 j. Mevr. GirisCh,
Emmakade 75.
Net degel. MEISJE in Ned!
Herv. gezin, op gem. bedrijf
in de Wieringermeer, als
hulp in de huish. A. C. Beets,
Wier-weg E 11, Siootdorp.
Tel. 65.
Nfet MEISJE v. d. e. n. Liefst

ui
’ L*"
’ \^'/s7'£
\

i,*-^'______-?'

I

G.G. Noörderdwarsvaart 43.
Drachten.
en
Net R.-K. MEISJE v. d.Sint
n. Fa. G. A. Hermans,

Leeuwarden,

b/d. Oldehove en
Bleeklaan 27.

Jacobsstraat

was

"

VOOR

-

GRONINGEN

2„

het..

ADVIESBUREAU
ARBEID IN HEI MIEUn?

s
Ook Uw bezoek zien wij
Het verplicht U tot niets!

"

M«E RCURIUS,

-

Waarom
U nog niet bij

Hoog_J*oon.

/ DOUWE EGBERTS \

Kl. Kinderpantoffels ’2.15
Klompsokken,
_,«"■__
alle maten, ’1.15
Klompsokken
voor kinderen ’0.75
Dubbele Bagage5.80
dragertassen
’l-*5
Stuurtassen
Actetassen zwart
N.K. m. slot en sleutel 3.10
Regenpijpen,
prima kwaliteit ’6.7'}
Uitsluitend contant.
Tel. 6017

.

Rusthuis Ned. Herv. Diaco-

ZONDER BON
RUKSKWEEKSCHOOL 1Vereniging v. Voortgezet Handelsonderwij« Herenpantoffels
f 3.95
f Z.25
Groningen
Damespantoffels
te
DRACHTEN
Gr. Kinderpantoffels ’2.50

tegemoet

HEERESTRAAT

n., goed
Net MEISJE v. d. en sp.
mog,
HUWELIJK.
Zoo
verval.
loon en
Te koop aangeboden dochter,
in de 30, fin.
Prijzen Consumptie-ijs
Café-Rest. De Instuif te Terzoekt kennism. met onafh"
_"■*»'
horne. Tel. L
WONING,
Eems—Eisma. C. v. d.
geldbel.
Voor
Werf—v. d. Eems. H.
wil vrouw 1000, hu'ui
4
MEISJE
p. j.; Landb. Br., m. duid. adrp*
*"*-__,
et.
156
2
cm.
WELK
bijna
ijs
Dikte
v d. Werf. C. v. d.
» et.
huur ’lB2 no. 2346.
dés huizes in de huish: beh.- Woning,
Dikte ijs bijna 4 cm. enz.
Eems. A. v. d. Eems—
zaam zijn? Hoog loon en goe- p j.; Onder- en Boyen- Nette Jongeman, Vrijz 5S
Suierveld.
zoekt KENNISM. met net
de kost. Liefst P.G. Mevr. woning, ’2BOO, huur ’390 j.,
Maximum prijs P- rol 60 et.
Boyen- Meisje van buiten. Br., _»
Merwedekade
Schuurman,
en
p.
j.;
ZuivelOnderde
Heere
Klachten aan
woning, 2250, huur 301.60 foto, op eerew. ret., no. 2310
238, Utrecht
Heden nam de geliefde,
fabriek Roden.
tot Zich onze
heele
p j.; Pakhuis met Boyen- Dame, niet onbenTT^oeS?
Fl WERKSTER voor
zorgvolle Moeder, BeReeds iri 1633
woning, ’2BOO, huur ’364 ser. KENNISM. met HeS
31.
AFI
Kwartelstr.
HIJ
IS
GOED
halve
d.
of
huwd-, Groot- en Overlijndraaiers te' Zierikzee.
j.; , Winkelwoonhuis, leeft. 28-35. Br., m. foto'--'
p
grootmoeder
Zoo sp. mog. fl. BOEREN- ] ’12,750, huur ’9lO p. j.; no. 2355.
Sedert 1820
*>
levensmiddelen
waren
Zijn
en
voor
d.
BIJ,
DIENSTBODE,
14,500, HUWELIJK. Nette
JACOBJE J. v. d.
van
Winkelwoonhuis,
TOUWSLAGERS
Lange Marktstraat 26 BEZOEKT DE
geen
bewaard: in een kast,
goed
Melken
Hoog
loon.
n.
BÜr^T
huur
1430 pr j., enz. enz. man, met tamelijk inkom.»"
sedert ,29 Juni 1941 Op Woensdag 23 Juni a.s.,
ONZE VOOROUDERS Drachtster
waarin een Abvo vochtmag.
vereischte. Br., lett. W, Al
staan
te
Leeuperc.
deze
60,
Wed. van Sipke E. 's v.m. 10 uur, in het Hotel OVER HET LEVEN VAN
Eems,
lft. in de
zoekt _J
neet lagl En die maakte, dat Boekhandel v. d.
Bouma, in den gezegenBEWAARDE",
op eigen grond. Te nism. m. dito Dame. j,'
Jong aan de L. Marktwarden
P.
de
„WAT
Oosterend.
alle geurtjes verdwenen en
en m. duid, adres, no. 2345,''
den ouderdon» van 80 straat 26 te Leeuwarden,
bevr. Kooi's Adm.frisch en droog
de
lucht
Levens- Woningbur., Pr. Hendrikstr.
jaar en 9 maanden.
van 19 Juni t.e.m. 4 Juli in de Bovenzaal van de Vereen
en
Door
Volksboelgoed a contant van:
gr.
Geopend van 10-17 uur
Juffr., m. 1., m. eigirTbo__*.
bleef, waardoor niets bedierf.
verz. Mij. wordt voor 13-15, tel. 5734, Leeuwarden. derij,
Namens dé bedroefde Meubelen en Huisraad, als: „De Harmonie" te Leeuwarden
vraagt KENNISM. n_
omg.
gevr.
op
Uw
vooren
prachtig
gebeeldhouwd
ruinig
E.
Bouma.
een
Wees
Makelaar.
Wijtgaard
Beëed.
familie:
Landb. of Veeh. Br. no. 2308
Textielpunten
ruiling
voor
gesch.
kamerameublement,
persoon,
raadje.. Haal ook een Abvo van
best. Uitreiking Bonkaarten en
actief
Leeuwarden, 18 Juni.
KRUIDENIERS- en Dame, N. H„ ne!te~~sport,
uit dressoir, uittrektafel, 6
de functie van AGENT- Beste
bekend, dat tegelijk met de
3.- (oLeen grootere) bij:
winkel
FOURAGEHANDEL,
Nieuweburen 130.
maken
f
diensten
Onderstaande
stoelen en 2 fauteuils, uitreiking
INCASSEERDER tegen vast met pakhuis en burgerhuis, versch., zoekt KENNISM,
periode, die Maandag 21 WA T GEBEURDE ER TOEN?
De teraardebestell. zal
8e
,
bonkaarten
der
crapauds, stoelen, tafels, gesal, en prov. Vcreischten: zeer goede stand. Wegens met dito heer uit stad met
D. V. pli^its hebben
zal worden gegeven de punERP,
VAN
leuningstoel, Juni begint, gelegenheid
tegen
beeldhouwde
Begin
wisselen
80Goede , gezondh., storting ouderdom geen opvolger. Na goede positie, leeft. 35 tot
Dinsdag 22 Juni, 's mid3e
om
te
van
den
2e
en
serie
ten der textielkaart
40 jaar. Br. no. 2327.
borgsom' ,en in bezit van overleg
dags 2 uur '(off. tijd), kachels, bureau ministre, speciale T-punten. De punten moeten zich in onbeschate aanv. Eenige in
-jarigen oorlog. Reeds
Nieuwestad
28
45.
j.
kroon,
Lft.
a
rijwiel.
Jongeman (zeiler)
naaimachine,
electr.
35
Sport.
de
bevinden
iroed
gemeente
vanuit
Consistorie lampen,
aan de textielkaart
het dorp in de
gedurende dien oorlog
spiegels, schilde- dieden toestand
Brieven no. 2386.
Het Bildt.
Tel. 3075
ser.
der Ger. Kerk te Garijp.
Distributiedienst
zoekt
Te
bevr.:
KENNISM. met
Ferwerderadeel.
rijen,
-karpet,
gasstellen,
Ferwerderadeel.
handhaafden wij onze
dito Jongedame: Lft. 20 tot
of later HEEREN- h. Hazenberg, Dokkum.
Direct
waschmachine, 2
pouffes,
Leeuwarden.
met foto, op eerekwaliteit. OOK NUi
KAPPER (intern), en een *>, WOONSCHEPEN è ’3500 26 j. Br.,
veeren bedden, ijz. kinderLeeuwarderadeel.
teruggez,, no. 2356.
woord
(inext.)
bewijzen
Dameskapster
van
of
de
vele
*
Voor
ledikant;
en 6000. Bevr.: D. Leemspringbakken,
Menaldumadeel.
bij
het waschkast m. marm. blad
deeln., onderv.
H loon. W. Wierda, Hallurn. burg, W. Loréstr. 87, Leeuw. Fl. Jong'feint, 32 j. ald, siket
lans dizze wei OMGONG
overlijden van onze zoo en spiegelopzet, 9 waschDistributiedienst Het Bildt
KAPPERSBEDIENDE Tel. 5124.
De Vivo
fDh\leerling.
of jonge
innig geliefde Schoondochter tafels m. marmeren blad en
of
S. Postma, kap- ZEILBOOT, 7.10 M., midden- mei in tsjep Famke
uitreiking van bonkaarten voor de 8e periode
de
Tijdens
brengt
Widdou, 25-35 j. (ien berri
Sindi
EVERHARDA BOERSMA, aardewerk enz.
Birdaard.
per,
tuig,
M
uitgereikt:
pr.
mede
met
30
zwaard,
worden
j
gjin bisw.). Br., 1. m. porEenig antiek, als: Friesche Toeslagkaarten Textiel
redding I
Zoo sp. mog. nette KELLNER eikenhout, op de werf te tret (op earew. werom),
bet. wij onzen opr. dank.
stoeltjeklok, Fr. staartstuk- I. Ten behoeve van, babies, geboren na 13 Juni 1942 W-i-a-M_iaDn-Ha-J
en net dienstmeisje, voor d. Warga bij B. T. v. d. Werff.
J. C. Repko.
no. 2331.
schilderijen,
klok,
2
wie een uittreksel uit het Bevolkingsregister kan
of d. en n. Café ~de Frie- Prijs 1800.
W. Repko—Veldhuizen. Engelsch servies, zwarte van
Net R.-K."Burgermeisje, 27
overgelegd, waaruit blijkt, dat het kind een in Koopt
verkoopt Uw
Hoogstr.
worden
en
Een
aan
een
1-7.
Bar,"
KOOKKACHEL,
’25;
inferieursche
Gr.
bon.
Beste
slingerdoek, 2 driedeelig leefijd opvolgend broertje of zusje heeft, dat minstens
zWkt dito VRIENDIN.
Workum, Juni 1943.
product besteed, is hopeloos
z.g.a.n. D.fiets, j.,
SCHOOLBOEKEN
DTr7 Tn BAKKERSKNECHT. H.Fiets, ’B5;
Delftsche kaststellen, olie- 5 jaar ouder is.
Br. no. 2348.
verloren.
De
Kazemier,
E
Eestrum
VIVO-gedachte
Sj.
H.
Mulder. Giekerk.
85.
verfschilderij
Haagsche 11. Aan personen, die
opvouwbare'
na 13 Juni 1943 den 15-jarigen brj Van Dyk's Boekhuis,
Voor de vele blijken' van'
VERLOREN
brengt hier redding. De VlVO102.
sp. indiensttr.
een
leeftijd hebben bereikt.
belangst, en medel. tijdens school.
105,
Voor
Kampen.
parapluie *tuss. tram- en
Oudestraat
winkelier
zich.
U
alhooiwagen,
verplicht
HUISHOUDKACHELTJE,
compl.
STOKER, een Centrifugist
de ziekte en bij het overl. Voorts:
Levering onder garantie.
treinstation Sneek. Teger
holle- en platte kruiwagen,
leen artikelen van goede,zuivere
Monsternemer. Br., ’4O, en Carbidtoestel, ’2O. bel. ter.bez. bij H. Swart,
Inkoop a contant
van onzen gel. Man, Vader, handkar,
er.
een
WETTIG**
I9li
&
CO.
PHEMIELEEinNG
THEE-ING
HAIGHTOM
schoppen
Ue
eenige
samenstelling te leveren'
.Zoon, Broeder, Behuwdzbon
met uitv. ml- opg. van leeft. P de Jong, Wijtgaard no. 113 Beetgumerstr. 32, L'wardgrenz.
ia KLASSE, 12e LIJST. TREKKING VAH VRIJDAG IS JUNI 1943.
z.g.a.n.,
KANO,
er:z., N.V.' „Lijempf", fabr. 2-pers.
en Behuwdbroeder
Bezichtiging: Dinsdag van
HOOGE PREMIEN:
VERLOREN blauwe parapaar
peddels,
Melkprod.
te
Dokkum.
met
2
compl.
van
GERRIT J. FEKKES
114»!
1000—
554
S
pluie op 't perron te Leeu5 tot 7 uur en 's morg. voor
f
13234
14137.
I
400.—
3183
4887
10174
f 10000
Wed. Elzinga, W. warden. Teg. bel. ter. te
820 3914 5538 11218 13534 20543.
onderv., bet. wij onzen hart. den verkoop, entree 10 et. 12370 13739 19018 20480.4801I 200—
HOOIER f 100.
gevr.
Direct
een
17015
20471.
10,
10081
12419
16676
I 100.— 2991 3064 3799
11338
Sneek.
Dijkstrastr.
dank. In het biiz. aan den
bez. Gysb. Japicxstraat 26.
J. Keler, deurwaarder,
en een Boerendienstbode SWAGGER,
PREMIËN VAN ’7o.—.
kw., ’32.50;
o.
Nieuwesteeg 10.
Geneesheer, de Hoofdzuster
kan
melken.
683
best
Pinkster-Maan404
481
die
413
584
75
332 341 369
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