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VERKIEZINGEN.
Soekarno DE FRANSCHE
GROOTE PARTIJEN

DRIE
De uitslag van de Zondag ln Frankrijk gehouden verkiezingen is als
Zetels:
volgt:
142
Communisten
140
Republiekeinsche Volksbew.
De omtrent Soekarno in omloop Sociaal-d emöcraten
1&3
26
z ijnd e geruchten zijn onjuist ge/ble- Democratisch-repull. Unie
Radicaal-socialisten
19
ken. Soekarno is gisteren na een af- Republikeinsohe entente
12
10
wezigheid van tien dagen in Batavia Dem.-soc. weerstands-unie
alliantie
10
teruggekeerd. Hij verklaarde, het ter. Democratische
v.
wedergeboorte
6
Beweging
d.
ïOrisme in West-Java te hebben be- Onafhankelijken
24
Zooals de uitslagen duidelijk aanteugeld.
Door de aankomst van Britsch. toonen, geven drie groote partijen
de toon aan. De radicaal-sociaIndlsche troepen in het kamp Am- thans
listen, eens zoo machtig, zijn thans
barawa, dertig kilometer van Sema- vrijwel uitgeschakeld.
Bij referendum is tegelijkertijd met
rang, is de voedsel- en watervoorzieovergroote meerderheid beslist, dat
ning van dit kamp thans verzeker"! de
nieuwe
volksvertegenwoordiging
Nationalisten hadden de watertoevoer tot taak heeft een grondwet uit te
werken,
welke
die van 1875 vervangt.
afgesneden, waardoor in het kamp
Verder Is, tevens bij referendum,
eén waterdistrïbutie noodzakelijk was uitgemaakt,
dat de volksvertegengeworden. Ook voedsel was er wei. woordiging zich tegenover de regeenig meer, daair transporten werden ring eenige beperkingen moet opleg,
gen. Practisch beteekent dit, dat de
tegengehouden. Te Amlbarawa be- regeering
De Gaulle de eerstkomenvonden zicsh Nederlandsche en Indo- de zeven maanden, de zittingstijd van
Europeaansche leden van de Rawpi de volksvertegenwoordiging, niet naar
kan worden gestuurd.
in de gevangenis, te zamen met nog huis
Op het oogenblik worden onderd.ulzend' anderen. In de kaïnpen wa- handelingen gevoerd over de samen**n. tienduizend Nederlandsche vrou. stelling van een ministerie. Men verwacht, dat dit zal bestaan uit zeven
wen en kinderen opgesloten.
leden van alle drie de groote parAls zeker wordt aangenomen, dat tijen. Generaal De Gaulle werkt een
*»t Nederlandsche officieren, die tus- grogram uit, dat een basis kan zijn
voor overeenstemming tusschen deze
schen Bandoeng en Batavia uit de partijen.
trein waren gehaald, en negen andere
"Nederlanders, die als gijzelaars naar REORGANISATIE DUITSCHE
buitenzorg waren vervoerd, vermoord
RECHTSWEZEN.
zijn.
De geallieerde bestuurscommissie
Op het vliegveld te Batavia zijn heeft de beginselen van de nieuwe
rechtsbedeeling bekend gethans twee escadrilles van de Brit. Duitsche
maakt. ledereen is gelijk voor de
scth'e luchtmacht geetationneerd.
wet; niemand kan beroofd worden
zijn wettelijke rechten, ongeacht
In Semarang is de rust volledig van
zijn
nationaliteit, ras of godsdienst;
teruggekeerd. De ongeregelde nationiemand kan beroofd worden van
nalistische troepen zijn ontwapend, het leven, persoonlijke vrijheid of
ha ingrijpen van Soekarno's „minister eigendom anders dan door wettelijke
middelen; den verdachte wordt een
Van Defensie".
snelle openbare berechting en een
gegarandeerd: de speciale
uit die gebieden van verdediger
Berichten
OSondergerichte)
Java, die nog niet onder geallieerde nazirechtbanken
afgeschaft; de rechters zijn
controle staan, gewagen nog steeds worden
onafhankelijk.
van ongeregeldheden en moordpartijen. Vooral de Japanners moeten
e t nu ontgelden; zij ondervinden n.u
°e gevolgen
van het feit, dat zij dikwijls
hun wapens geheel aan de onge.
■sle nationalistische vrijscharen

WEER IN BATAVIA
Kamp Ambarawo bevrijd

J>

hebben, overgeleverd.
De torpedojager Piet Hein is Maandagmiddag uit Amsterdam naar Indië
-Vertrokken. Het schip vaart 225 koppen aan boord. De reis zal ongeveer
17 dagen duren. De torpedojager
Kortenaer zal Zondag a.s. vertrek-

ken.

WEST-BORNEO BEVRIJD.
West-Borneo is bevrijd. Britsche
troepen en Nica-eenheden zijn bij
Pontianak geland. In de stad w»rd
gevlagd en waren eerepoorten opgericht.

.heeft
Een Zuid-Afrikaansche officier
beeld over de
voor de radio
een

toestand,

QUISLING
terechtgesteld

Vidkund Quisling, de Noorsche

verrader, is ,iv de afgeloopen
nacht om kwart voor drie terechtgesteld.
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SCHEPEN VOOR KOLENAANVOER
TWEEDE KAMER.
150 tot 200 Amerikaansche pontons
Vereenigde
der
die gebruikt zijn voor kustlandingen
bij de invasie in Frankrijk, worVerschenen is het Voorloopig Ver- o.a.
den thans op de werf van Wiltonslag van het afdeelingsonderzoek der Feijenoord te
Schiedam omgebouwd
Tweede Kamer over het ontwerp van tot
type, dat het best te vergelijde ratificatie van het Handvest van ken een
met dekschuiten. Zij zijn bede Vereenigde Volken. Algemeen zijn stemdis voor
den aanvoer van kolen
de leden van oordeel, dat Nederland
het Ruhrgebied. 13 Amerikaandit Handvest moet aanvaarden, on- uit
sleepbooten,
eveneens behoorendanks sommige bedenkelijke gevol- sche
de tot de invasievloot. liggen gereed
gen, welke dit kan meebrengen. NeHet Handvest
Volken.

derland moet alles, wat in zijn macht
ligt, doen, om te helpen bij de handhaving van de beginselen van vrede
en gerechtigheid. Voldoening werd er
over uitgesproken, dat het Internationaal Gerechtshof te Den Haag werd
gevestigd. De regeering wordt opgewekt, een poging te doen ook de zetel van de Vereenigde Volken in ons
land gevestigd te krijgen.
GEDENKPLAAT IN HET GRONINGER

ACADEMIE-GEBOUW.

Een oud-leerling der Groningsche
Universiteit heeft een bedrag ter beschikking van het Universiteitsfonds
gesteld, ten einde in het Academiegebouw een gedenkplaat aan te brengen met de namen der studenten en
oudst/udenten der Groningsche Universiteit, die. als slachtoffer van den
oorlog zijn omgekomen in de jaren
1940—1945.

IN DE SCHOOL...

Toen een onderwijzeres in de residentie aan een jongetje van de vierde
klas eener openbare school vroeg,
hoeveel jaargetijden er zijn, kreeg zij
het prompte onverwachte antwoord:
„vijf, juffrouw". „Noem ze dan eens.
op". „Lente, zomer, herfst, winter en
oorlog", luidde het gedecideerde antwoord. „En wat voor weer heerschte
er gedurende den oorlog?" „Slecht
weer, juffrouw", meende het kleine

manneke....

SIGARETTEN OOK VOOR
DE VROUWEN.
Het ligt in het voornemen, zoo verneemt het Parool, om het tabaks- en
versnaperingsrantsoen in afzienbaren
tijd als volgt samen te stellen: Mann e n: 40 sigaretten (eventueel sigaren, tabak) of 30 sigaretten en 50 gr.
snoep. Vrouwen: 20 sigaretten en
50 gr. snoep of 100 gr. snoep. Kinderen: 100 gr. snoep Alles p. week.
Binnenkort zal de distributiedienst
overgaan tot het uitreiken van de
hiervoor bestemde kaarten. De ver-

houdingen, waarin uit de verschillende mogelijkheden een keus gemaakt
wordt, zullen op de definitieve samenstelling van het rantsoen wellicht nog
van invloed zijn. De overheid ziet op
het oogenblik n.l liever rookers dan
snoepers.
Een
Scheveningsche
tleiier is ter hoogte van Noordwijk
op een mijn geloopen en vergaan.
Er waren negen opvarenden, die allen

omkwamen.

BELANGRIJK VOOR
AUTORIJDERS.
Automobilisten en motorrijders wijzen wij op de registratieplicht, welke
zij dienen na te komen, willen zij niet
dat hun wagen of motor wordt gevorderd. Tot het einde dezer maand
kunnen de motorvoertuigen nog wor-

den geregistreerd.
Wij
verwijzen
belanghebbenden
naar de officieele publicatie-«ie in dit
no. is opgenomen.
om de schuiten sleepsgewijze van en HET PROGRAMMA VAN MINISTER
naar de Duitsche kolencentra in het
DREES.
Ruhrgebied te verzorgen.
In een pervsconferenitie,
Zaterdag
te
Arnhem
gehouden,
DE MOLESTVERZEKERINGSverklaarde minister Drees o.m. het volgende:
UITKEERINGEN.
dat gewerkt wordt aan een vast
bouwplan voor tien jaren, met de bc.
De minister van Financiën heeft bedoselüng te voorkomen, dat evenals aa
paald dat onderlinge molestverzekevorige oorkxg, jaren lang heel
ringsmaatschappijen
verplicht zijn, de
hooge
worden betaald met
alle uitkeeringen, van welken aard veel te loonen
gevolgd
dure bouwkossten,
ook, terzake van schade aan roeren- door groote
werkloosheid:
de en onroerende goederen, zoo noodat de platte'landsloonen
dig na daartoe van de Nederlandsche ook voso.r ongeschoolden
sterk
Bank verkregen vergunning, te stor- omhoog
moeten om een ongewejischten op een ten name van den betrokte trek van arbeiders naar de steden
ken verzekerde te openen, geblokte voo rkome n;
keerde rekening bij de Maatschappij
dat de regeering een uitgebreid
tot financiering van het Nationaal programma
van jeugd vakopLeislinö
Herstel N.V., zulks zoo noodig in af- zal verwezenlijken;
wijking van de bepalingen der desdat de social»j verzekering moest
worden uitgebreid,
betreffende overeenkomsten.
vooral wa: de
verzorging
Door deze stortingen zijn de ondervan ouden van dagen betreft en dat laatste liefst zoo spoedig
linge
molestverzekeringjmaatschapmogelijk en ten slotte
pijen rechtsgeldig tegenover de betrokken verzekerden gekweten.
dat Nederland straatarm geworden is en zijn wederopbouw met zoo
woi-niig motgelijk kosten moet bewerken. Op de voorgrond blijft echter
RONGER EN MISDAAD IN BEZETTINGSTIJD.
staan, dat de arbeiders een redelijke
bestaans-imogelijkheid
wordt verzeEen onderwijzer en een student zijn kerd.
(Ons Noorden)
in December van 't vorig jaar, zich
ERNSTIG AUTO-ONGELUK TE
uitgevend voor Duitsche politiemanMEPPEL
nen bij een vrouw in de TintoretteDronken chauffeur slaat metautobus
straat te Amsterdam een huis bintweemaal over de kop
nengedrongen en hebben daar 20
overhemden, 3 pond vleesch en eenige
Vrijdagmiddag om 4,30, aldus de
brooden gestolen.
N. Pr. Gr. Crt., heeft er een verschrikZij moesten voor dit feit voor den kelijk
te Meppel plaats
Amsterdamschen politierechter ver- gehad. Een van de Canadeesahe»
schijnen. De verdediger schilderde de truok-autobuseen, die de treinverbindroeve omstandigheden, waaronder dingen tusschen Zwolle en Meppel
deze beide schuldigen leefden en onderhouden, is met een volle ladinjg
waardoor zij zoo uit het spoor waren passagiers voor het station Meppel
geraakt. De onderwijzer was als over de kop gevlogen. De wagen ram.
steuntrekker door eigen studie voor de eerst een venkeenszuil, kantelde
het onderwijzersexamen geslaagd. Hij, tweemaal en sloeg toen dwars door
persoon
Een
verdiende toen als kweekeling f 8 per een tuinmuur heen.
week en genoot nog f 8 als steun werd gedood, terwijl velen zwaar gedaarbij. Hij was getrouwd en zijn wond werden. In Zwoslte had men nog
den
dochtertje van 3 % jaar leed aan een niets van dronkenschap van
gesmerkt, hoewel de eene
maagkwaal. De student zag zijn beide chauffeur (het
waren er twee) vlak
ouders van honger wegkwijnen. De chauffeur
het vertrek de opms-rkinp maakvoor
bracht
beide
ongerechtigheid
sociale
te; ~Hlj is tipsy". doelend on zijn
jongemannen er toe om zich goedekameraad. Men had dit echter als eesn
waar
het
gemist
verschaffen,
ren te
grap opgevat, doch het bleek bittere
kon worden.
ernst te zijn. In Staphorst begon de
De politierechter, opmerkende dat wagen al verdacht over de weg te
het hier niet ging om het gestolen zwaaien. Men trachtte den bestuurgoed. maar om het misbruik maken der te doen stoppen, doch desze reed
van de verschrikkelijke omstandigmet een waanzinnige vaart door. met
heden van de bezetting, veroordeelde het bovenstaande noodlottige gevolg.
beide schuldigen tot ieder drie maanHet is de plicht van de betrokken
autoriteiten, om te voorkomen, dat
den gevangenisstraf.
zooiets weer gebeuren kan.
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De Fransche Verkiezingen

— —

waardig,
dat in
het anti-cleriale
DE
Frankrijk een partij met een religieuze inslag het zoover heeft kunnen
Pasidezn1946
ovmaenrn
brengen. De Mouvement Populaire
eenige verraiming Lomen
Omtrent de politieke verhoudingen een bezinning is geweest op de gees- streeft, naar zij uitdrukkelijk heeft zal
in Frankrijk na de bevrijding in de telijke oorzaken-, van zijn zwakheid. verklaard, ook geenszins naar priesOnze textiel-industrie beschikt thans
zomer van het vorig jaar was tot dus- Hier vooral ging het om. Zeker, de terheerschappij; maar wel wenscht in ruime mate over grondstoffen.
ver weinig bekend. Dat de snelle ne- internationale toestanden van vóór zij het volksleven weer de geestelijke Maar de verwerkingsmogelijkheid is
sleilaag in de oorlog tegen Duitsch1939 waren-troebel en gevaarlijk en inslag
geven, die daaraan maar al nog beperkt en de behoeften van het
land en de daarop gevolgde smartelij- Frankrijk was door zijn ligging meer te zeerte
hebben
—: mede door de bedrijfsleven, welks voorrang
ke bezettingsjaren
ingrijpende

op Java gegeven, dat no,gal
kan worden genoemd.
geruststellend
De overgroote meerderheid van de
een
wijbevolking gedraagt zich volkomen
hadden gebracht in de denken ordelijk, ook tegen Euro. ziging
wijze en gezindheid van vele FranPeanen.
Er is op Java veel schade, vooral senen, hadden verscheidene waarne°P de plantages; maar spoorlijnen, mers met stelligheid verzekerd; maar
U i?en en wegen zijn intact en ook de aard van deze wijziging was tot nu
va
j' Sr der is er meer behouden, dan velen toe niet duidelijk aan de dag getreWellicht denken. Wanneer een be- den.
vredigende oplossing is gevonden voor
De Fransche politiek van voor de
staatkundige problemen, zal Java oorlog is slechts begrijpelijk, indien
7
stellig
*U>h
snel henstellen en weer men haar ziet tegen de achtergrond
Worden wat het vroeger was: een der van teruggang en verval, welke in het
schoonste eilanden van de wereld.
land vielen waar te nemen. Frankrijk
kon niet langer meedoen in de rij van
groote mogendheden. In het begin
DETOESTAND IN HONGARIJE. van de vorige eeuw nog de machtigste van alle Europeesche
was
Radio Boedapest heeft meegedeeld, het later voorbijgestreefd staten,
door zijn
Jj*t de partij van de kleine bezitters, naaste buren en door Amerika. Voor~® communisten, de sociaal-democranamelijk was dat toe te schijven aan
en de boerenpartij een z.g. „na- het stagneeren van zijn bevolkings""O'iaal front" hebben gevormd, dat cijfer, dat in de laatste driekwart
de verkiezingen een coalitieregee- eeuw nauwelijks meer is veranderd.
Jngnszal vormen. De verkiezingen zijn Clémenceau (of was het Poincaré?)
November bepaald. die eenmaal zei, dat Duitschland
weer °P
s-it
'iK der partijen
heeft echter een afmillioen inwoners te veel
""derlijke candidatenlijst ingediend. twintig
heeft, stelde de zaak verkeerd; de
waarheid was, dat Frankrijk er twinIS STALIN ERNSTIG ZIEK?
tig millioen te weinig had. Deze funrt ecn'ffe dagen doen In Londen damenteele zwakheid van Frankrijk
e»
n Washington
geruchten de ronde, was voor het eerst duidelijk aan de
jJ8 zou Stalin zeer ernstig ziek zijn. dag getreden in de eerste wereldoorwaarin het twee millioen van zijn
JjVJ zou reeds sommige volmachten log,
Molotof hebben overgedragen. beste zonen verloor. Het Frankrijk
Dr ïe ziekte
zou verantwoordelijk zijn van na 1918 was agressief en door{r~
uitstel en aarzeling aan tastend, zoolang het geen risico liep,
» or.velerlei
in zijn schulp, toen
laatste maar kroop
wev 6n3che z 'Jde gedurende de SovjetDuitschland zich militair herstelde.
Ook de reis van den
Se
in Frankrijk in de
uit Washington naar Londen Dat de stemming
dertiger jaren zoo vredelievend was.,
"hiermee verband houden,
Londener Sovjet-ambassade is wel eens verklaard uit de edele inheeft echter
gisteren de geruchten borst van zijn bevolking; ln werket«wi„
sproken stalin ls gezond, zoo lijkheid kwam zij voort uit het geheeth
n de verklaring, maar neemt voel, dat Frankrijk zich een tweede
w»i
eenige tijd rust.
bloedige oorlog niet kon veroorloven.
Er was wel een zekere idealistische
DE HAVENSTAKING IN
kortzichtigheid, vooral bij de arbeiders; maar vrees en struisvogelpoli-i
ENGELAND.
tiek overheerschten.
; Ilomen wordt, dat de staking
De vraag, <ïie talloozen buiten
'«»
havens Vrijdag a.s. Frankrijk zich thans stelden, was, in
"W «lnH-InKelsche
c
cn
al
ia
n«e eeen volledige hoeverre er in de jaren, die achter
°vere«„
'
"instemming
bertfkt.
ons liggen, in dit aloude cuUuurland

corresn

Bureau: Heerenveen. Stationsstraat
Tel. 2213
(Kengetal K 5280)
Abonn.prijs f 1.95 p. kwartaal

bedreigd dan Engeland en, Amerika;
maar de situatie was toch eW gansch
andere geweest, indien zijn legers
dubbel zoo sterk en zijn bevolking
eensgezind en vastbesloten geweest
waren.
Op die vraag dan,

n.l. wat er i n

de Franschen is veranderd, hebben
de jongste verkiezingen een merkwaardig en tamelijk duidelijk antwoord gegeven. Twee dingen trekken
de aandacht: de winst van de Mouvement Populaire en de vernietigende
nederlaag van de radicaal-socialisten.
partij
De
radicaal-socialistische
Iwas die van de kleine burgerij, sinds
de Fransche revolutie de „ruggegraat
van de natie". Inderdaad belichaamde deze kleine burgerij veel van de
eigenaardigheden van het Fransche
volk. Staande op de bodem van verlichting en rationalisme heeft zij
strijd gevoerd zoowel tegen het clericalisme, dat zij versloeg, als tegen
het socialisme, dat zij althans op een
afstand heeft weten te houden. De
kleine burger is gehecht aan zijn bezit, houdt van een leven zonder al te
groote zorgen, staat sceptisch tegenover de kerk, ook als hij er toe behoort, en is zeer individualistisch. In
vroeger tijd heeft de Fransche burgerij stellig haar idealen gehad en haar
deugden heeft zij nimmer geheel ingeboet; maar in het moderne Frankrijk was zij met haar materialistische
een bron van zwakheid
veeleer dan van kracht. Er zit dan
ook, in zooverre de rad.-soc. partij
deze burgerlijke geest zoo typisch vertegenwoordigde, een zekere kern van
waarheid in het tot haar gerichte verwijt, dat zij de oorzaak is geweest
van Frankrijk's ongeluk. Dat deze
eertijds zoo machtige partij thans
weggevaagd is, getuigt van vernieuwingswil, ook bij vele kleine burgers
Izelve.
De Mouvement Républicain Populaire, de nieuwe partij, die zulke uitstekende resultaten beeft bereikt, is
hervormingsgezind en heet gematigd
katholiek. Het is op zichzelf al merk-

TEXTIELVOORZIENING.

er

"

ontbrak
op de particuliere kleedingvoorzieschuld van de kerk zelve! En hier, ning,
zijn evenzeer groot. Na vijf jaar
gelooven wij, komen wij tot het kernpunt van datgene, wat het „Fransche oorlog dienden feitelijk alle beschik-

genoemd kan worden.
vraagstuk"
Waarom blijven de gezinnen zoo
klein? Waarom raakt het platteland
ontvolkt? Wat is de oorzaak van
Frankrijk's zedelijk verval? Het is de
verdienste van de Mouvement, dat zij
deze vragen niet uit de weg gaat.
maar er zich, integendeel, intensief
mee bezig houdt. En met haar, naar
gebleken is, een belangrijk deel van
het Fransche volk. Zou de M.R.P. ook
niet veel vrouwenstemmen hebben

bare textielgoederen vervangen te
worden; ook de textielgoederen benoodigd

voor

tallooze

technische

hierbij aan
transportbanden, aan voering voor de
schoenindustrie, canvas voor de ban-

doeleinden. Men denke

denindustrie, kaasdoeken, transportband voor de mijnen, enz.
De textielfabrieken kunnen nu ook
voor burgerbehoeften gaan fabriceeren. De productie is evenwel nog zoo
gering, dat van een nationale distributie vooreerst nog geen sprake kan
verworven?
zijn. Voorloopig komen alleen bepaalDat de communisten de grootste de bevolkingsgroepen voor textielgoepartij zijn geworden, is ook uit de deren in aanmerking.
In de eerste
omstandigheden verklaarbaar. Bij de plaats die personen, die tengevolge
arbeidersbevolking
leeft de drang van oorlogshandelingen hun hebben
naar radicale hervormingen en de en houden verloren.
sociaal-democraten gingen velen niet De invoer van textiel uit het buitenver genoeg. Al te verontrustend is het land is vooreerst onmogelijk. Door de
communistische succes niet: de dertig langdurige productie van textielgoeprocent van de stemmen, die de parderen voor oorlogsdoeleinden, is in
tij verwierf, schijnt wel het hoogste, de Vereenigde Staten en Engeland
waartoe zij het kan brengen en Is nog eveneens groote schaarschte ontstaan.
vrij ver van de meerderheid verwij- Verwacht wordt, dat Engeland in de
derd.
eerstkomende twee Jaren geen garens
De sociaal-democraten waren door zal kunnen exporteeren.
Met de huidige productie van de
velen als de leidende partij gedood-'
kunnen vooreerst slechts
verfd. maar werden de derde. Het zal spinnerijen
technische
interessant zijn, waar te nemen, de allernoodzakelijkste
Voor
waartoe de partij van Blum zich het weefsels worden vervaardigd.
zal alleen kleeding
meest aangetrokken gevoelt: tot de civiele doeleinden
M.R.P. of tot de communisten. Het kunnen worden gemaakt bestemd
kan wel eens zijn, dat er voor samen- voor oorlogsslachtoffers. Waarschijnzomer van 1946
werking met de M.R.P. eerder een lijk zal er pas in den
komen. Een verbasis is te vinden dan voor een bond- eenige verruiming
echter,
die zeer zeker nog
genootschap met de communisten. ruiming
niet
de
enorme
textielbehoefte zal
is
de
Ook aan de sociaal-democratie
tijd niet ongemerkt voorbijgegaan; zij kunnen dekken.
Van overheidswege wordt het
wenscht wel een andere maatschappij publiek
met grooten nadruk erop
avonturen.
geen
onbezonnen
maar
gewezen, dat het aanbeveling verMet een liquideering van het kapidient door middel van sparen een
talisme Is men er niet.
gedeelte van het inkomen thans
In leder geval blijft De Gaulle de reeds
Ie reserveeren. opdat men.
volgende zeven maanden. Laat ons
textielzien, welk plan MJ maakt voor de wanneer straks wederom
gocdercii aan de markt kamen, ook
bouw van een nieuw Frankrijk.
de koopkracht bezitte om zich deae
goederen 10 kunnen aanschaffen*
d. S.

v.

Berichten uit Stad en Dorp.

ging voor Vreemdelingenverkeer, dat
voor deze gelegenheid in een feestkleed was gestoken. Deze samenkomst
was georganiseerd door de Ver. van
oud-leerlingen en stond onder leiding
van den heer A. A. van Weperen van
Haule, voorzitter van de Vereeniging.
De geheele zaal was gevuld met
eert
zijn
„Streek'
De
in de oud-leerlingen en hun dames, de
leeraren en vele andere genoodigden,
strijd gevallen held
op eenigerlei wijze met de RijksHEERENVEEN, 20 Oct. Heden- die
morgen had alhier op het Roomsen- landbouwwinterschool in verbinding
en wien een koffiemaaltijd
Katholiek kerkhof de plechtige over- staan,
aangeboden. Osjk hier werd
dracht plaats van de grafsteen, ge- werd
verschillende sprekers het woorsi
schonken door de bewoners van de door
z.g. „Streek" ln
aan gevoerd, waarbij de school, de jubide fam. Wed. Kruis te Luinjeberd, en leerende directeur en leeraar woorgeplaatst op het graf van Jan Kruis, den van erkentelijkheid en dank werdie als illegaal strijder voor zijn Volk den toegesproken.
Door de oud-leerlingen werd den
en Vaderland oip de Kavelstrook is
gevalilen. Hierbij werd in het Friesch jubileerenden directeur zijn in marhet woord gevoerd door den heer G. mer uitgehouwen borstbeeld aangevan Dam. h.d.s, te Terband, uit naam boden, dat een plaats kreeg in de vesvan de ingezetenen en den Eer.vaar- tibule van de school, terwijl den heer
Rijpkema een ex. libris werd aangeden heer pastoor van Heerenveen.
Spreker haalde in korte bewoor- boden Bovendien waren verschillende
herinneringen
dingen
aan de bezet- bloemstukken ontvangen.
tingsjaren on en memoreerde de grooNa deze koffiemaaltijd werd nog
vreugde
te
en dankbaarheid waar- een bonte middag gegeven, verzorgd
mede ons volk de bevrijding begroet- door het „Krite-Toaniel" te Drachte, waarvoor Jap Kruis zijn leven ten, welke zeer ln den smaak viel.
liet. Als zoovele anderen greep ook
Aan het gedenkboekje, dat ter gehij naar het zwaanste en laatste mid- legenheid van het 25-jarig bestaan
del, dat door ons zoo weinig mogelijk van de school werd uitgegeven en
moet en mag worden gebruikt: het waaraan door verschillende
oudwapen! om zijn aandeel te leveren leeraren en oud-leerlingen is meegebevrijding
voor onze
Zelf heeft hij
werkt, ontleenen wij nog, dat de
die niet mogen beleven
gesticht door het gemeenteDoor het schenken van deze ge- school is
denksteen hoopt spreker, dat er een bestuur van Smallingerland. daartoe
band zal worden gelegd, minder ver- in staat gesteld door belangrijke subgankelijk dan die gelegd werd. toen sidies van rijk, provincie en gemeen„wij tezamen kwarmen, om onzen te, terwijl ook van particulieren en
dorpsgenoot Jan Kruis naar zijn laat- stichtingen voor dit doel financieele

Grafmonument

JAN

KRUIS

Gonden Huwelijksfeest van een
bekenden Drachtster.
DRACHTEN. Wietze Klazenga is
een van de bekendste oude ingezetenen van Drachten. Hij is 40 jaar bij
jarenlang
de Brandweer geweest,
klokluider bij de Gemeente en een
15-tal jaren conciërge van het Wijkgebouw.

Wietze Klazenga nu mag
dag 26 Oetober a.s. zijn
huwelijksjubileum met B.
gedenken. Het echtpaar zal
ongetwijfeld ervaren, dat
goede vrienden heeft.

op Vrij50-jarig
Henssens
dien dag
het vele

Schoolfonds voor Schipperskinderen
in Friesland.
LEEUWARDEN. Alg. vergadering

onder voorzitterschap van den heer
D. Kuipers Jz., Buitenpost.
Inkomsten waarbij f 8.149.50 rijksbijdrage f 10.279.06. Aan kosten voor
uitbesteding, administratiekosten en
kosten voor de correspondentschappen werd uitgegeven f 10.36-1.32.
43 kinderen werden in totaal voor
rekening van het Fonds uitbesteed.
Het aantal verpleegweken bedroeg
in totaal 2000. Van de 43 kinderen
bezochten 19 de openbare school en
24 de bijaondere school.
OUDEGA (Sm.). Alhier is wederopgericht een afdeeling van de Vrijz.
Dem. Bond met aanvankelijk 16 leden. Bestuur: P. Hofstra, voorzitter,
J. T. van Manen, secretaris en R.
Douma, penningmeester, E. de Groot
en W. G Welling. Binnenkort zal een
propagandavergadering worden belegd.

BOELENSLAAN. Bij de wed. B.
Wouda werd
ste rustplaats te brenrgen", een band, steun werd verleend.
door voorbijgangers
2
5
van
haar
bestaan
jaren
In de
schoorsteenbrand ontdekt. De vlamdie ons wederzijds aan elkaar verde
school
werden
tot
geven
leerlingen
430
men werden met groote moeite gebindt en die ons de kracht zal
met elkaar te helpen bouwen aan de toegelaten, van wie 357 werden ge- bluscht.
mieuwe gemeenschap, die komende diplomeerd, 272 zijn boer geworden
WARNS. Ter gelegenheid van het
is; de nieuwe gemeenschap, die nog of werkzaam in het boerenbedrijf, als
door kruitdamp en twist en nieuwe assistent bij den voorlichtingsdienst, 35-jarig jubileum der Chr. muziekoorlogsdreiging aan het oog onttrok- assistent op een zuivelfabriek, opzich- vereeniging „De Harmonie" heeft een
comité
ken, maar die kosmt, als ook wij het ter bij de Ned. Heidemaatschapijij daartoe samengesteld
het
willen. Deae steen zal een getuigenis enz., terwijl er 23 niet in het boeren- corps een paa rgenoegelijke avonden
op
aangeboden.
Deze hadden
18 en
zijn niet alleen van onsze dankbaarheid bedrijf werkzaam zijn.
voor wat hij, wiens naam er op ge1» Oetober plaats. De eerste avond
KAPPERS
PROTESTEEREN.
gedaf.n,
begunstaat,
beiteld
voor ons heeft
waren de leden, oiid-leden en
maar tevens van "het willen om eenIn een te Leeuwarden gehouden stigers uitgenoodigd, de tweede avond
drachtig te bouwen aan de toekomst. druk bezochte vergadering hebben was het meer ~'t jongfolk" dat van
Daarna verklaarde hij de grafsteen kappers geprotesteerd tegen de prijs- de gelegenheid van een feestelijke bijte hebben overgedragen en kreeg pas- be<heersohing&-ambtenaren. Telegram, eenkomst gebruik maakte. Aan de
toor Frank het woord.
men zijn verzonden aan de regeering groote opkomst was het te bemerken,
Hoewel wij katholieken niet de ge- en aan den directeur-generaal der dat „De Harmonie" tot een deel van
woonte hebben op plaatsen als dccc prijzen, met het verzoek om overleg ons dorpsleven wordt gerekend. Beide
veel woorden te spreken, aldne de pas- en het stopzetten der vervolgingen. avonden, die een zeer gezellig karaktoor, heb in met genoegen, toen het Zoo niet, dan wordt met staking.ge- ter droegen,
werden opgeluisterd door
mij gevraagd werd, mij bereid ver- dreigd.
declamatie en tooneelstukjes,
muziek,
enlkesl
woord
te
klaard om hier een
HEERENVEEN.
die zeer in den smaak vielen.
Donderdagmidzeggen. Daarop zeide spreker, dat hij
is in hotel Groen een bijwist. dat er voor de familie een groote dag 18 Oct.gehouden
LEMMER. Thans is ook bericht
van ex-politieke ontvangen
eenkomst
troost was in hun geloof.
van P. Douma-Coehoorn,
Jan was niet alleen een strijder gevangenen uit Crackstate.
haar
zij
dat
en
twee kinderen zich in
In deze bijeenkomst heeft, in tevoor koningin en vaderland, maar
welstand bevinden te Semagoeden
van
alle
bijna
ex-geook een strijder voor den Grooten genwoordigheid
rang (N.1.) kamp Halmaheira.
Koning Jezus Christus en voor een vangenen, een huldiging plaats gehad
G.
de
hopen
hem weer van de bevrijders, n.l. de heer
later Vaderland. Wij
BLOKZIJL. Naar wij vernemen is
terug te zien en dat ieder Jan Kruis Wolf, bakker en zijn fcnecht H. Kooi. de busdienst op Zwolle weer herstelt?-.
14
gedenken.
op
April
j.1.,
gebed
Heerenveen,
ln
zal
die
uit
Ook is er verbinding op Meppel. Het
Na het spreken van den pastoor des namiddags half drie, terwijl de traject op Steenwijk zal zoo spoedig
wavrij
Dam
het
talmeester
nog
de
heer
van
heer
en
mogelijk weer worden hersteld. Naar
dankte
Duitschers
rijke publiek, dat was opgekomen om ren in Heerenveen, tezamen zonder Zwolle kan men thans weer 7 maal
deze plechtigheid bij te wonen en spe- verdere hulp het stoute stuk hebben per dag en naar Meppel 4 maal.
ciaal te vrienden van den gevallene, begaan ongeveer 60 politieke gevanBEETS. Zaterdag 27 Oct. a.s. viert
oudjillegalen, die ook getuige wilden genen uit Crackstate te verlossen.
afdeeling van de
zijn van deze gebeurtenis.
herinnering en blijk van dank- de plaatselijke
Als
J.V.O. haar 255-jorig bestaan. Deze
Hij dankte vooral hen-, die 't Initia- baarheid werd hen een gecalligratief tot deze aanbieding hadden genoafdeeling, die al zoo spoedig na den
oorkonde uitgereikt, terwijl bond
jubileert, blijkt dus één der oudmen en de dames Feenstra van Luin- feerde alle
kleine
ex-gevangenen
een
jeberd, die de practische uitvoering tevens
ste J.V.0.-afdeelingen van ons land
ontvingen.
herinnering
te zijn. Leek het de afgeloopen jaren
van het initiatief hadden bewerkstelDe gezellige bijeenkomst, waarin oppervlakkig soms zoo, alsof een derligd
nog
koeriersters
enkele
door
eenige
Namens de familie dankte een broer
gelijke beweging haar bestaanszin
ten gehoore werden gebracht, zou hebben verloren, thans blijkt dat
van den overledene allen die mee had- liedjes,
de
een
bezoek
aan
werd
besloten
met
schenking
de vereeniging meer dan- ooit haar
den gewerkt voor de
van 't
ideaal voor oogen moet houden.
grafmonument, de eiprekers en aanwe- gevangenis van Crackstate.
Besloten werd telken jare op 14
zigen.
WOMMELS. Opgericht werd de
Het grafmonument is uitgevoerd in April een dergelijke samenkomst te
afd. „Hennaarderadeel" der S.D.A.P.
zwart graniet, waarboven een wit mar. houden.
Bestuur: D. de Boer, Oosterend, F.
Mer kruis Op de inscriptieplaat staat
Paddenstoelen-tentoonstelling.
Wiersma, Wommels; D. Lammertde spreuk gebeiteld: „Niemand heeft
HEERENVEEN. De Ned. Jeugd- sma, Itens, S. Hoitinga, Oosterend., D.
grooter liefde, dan hij die zijn leven
voor Natuurstudie, district Kampen—v.d. Meer, Wommels.
geeft voor zijn vrienden. Joh. 15 : 13. bond
In het voetstuk staat gebeiteld: „Ais Friesland, organiseert, met medewerOOSTERLITTENS, 20 Oct. Heden
Fryske Gea", Zaterdageen held voor het Vaderland ge- king van „It
herdacht de Chr. Nat. school haar
Maandag
28
2
9
Zondag
27,
avond
en
vallen" Zijn Dorpsgenooten.
25-jarig bestaan. Voorzitter A. KoopOct- een paddenstoelen-tentoonstel- mans
gaf een overzicht over dit tijdling in het Pesthuis. Zaterdagavond perk. Verder was men feestelijk bijzal Ds. Haseloop van Tjalleberd, oud een.
N.J.N.er, in de sociëteitszaal een inte
leiding met kleurenprojectie houden
NOORDOOSTPOLDER-NIEUWS.
25-jarig bestaan. over paddestoelen, waarna de tenGeestelijke verzorger gaat heen. De
Zaterdag was het 25 jaar geleden, toonstelling bezocht kan worden.
heer Jochem Glastra, geestelijk werdat te Drachten de RijkslandbouwDe N.J.N., nu ruim 25 jaren beden
winterschool (de 2e in Friesland) staande, vertoont een bloeiend leven. ker in kamp Blokzijl e.0., heeft
werd geopend. Tegelijk met deze her- Het laatstgehouden congres, in Aug. polder verlaten. Hoe zeer hij als
gewaardeerd
denking was het eveneens 2<5 jaar j.l. in Drachten gehouden, werd door mensch en als vriend
130 deelnemers bezocht. Kortgeleden werd, is bij zijn afscheid gebleken.
geleden dat de heer ir. H. J. Witteveen als directeur aan die school werd werd te Heerenveen een afdeeling Hij werd toegesproken door den
opgericht. Het bestuur hoopt, dat in- kampbeheerder Van Dam en, namens
verbonden, evenals de heer D. Rijpde arbeiders, door den heer Lubbers.
vele belangkema, leeraar. Het was dus een drie- leiding en tentoonstelling
werden hem boeken en een envoudig jubileum, dat gevierd werd. stellenden mogen trekken en dat de Er
de gedachte veloppe met inhoud aangeboden.
De Commissie van Toealcht en de liefde tot de natuur en groot
der natuurbescherming
en blijGebrek aan woonruimte. Het gevereeniging van oud-leerlingen van vend
mogen zijn.
brek aan woonruimte voor het bij
de school hadden deze viering verzorgd. Des morgens werd in het
LEMMER. Jaarvergadering van de den Noordoostpolder betrokken perschoolgebouw een vergadering be- Ver. voor Ziekenhuisverpleging in het soneel doet zich meer en meer gelegd door de Commissie van Toezicht Nutsgebouw onder leiding van den voelen. Er zijn velen, die al op een
met leeraren, oud-leeraren en genoo- heef G. v. d. Laan. Deze sprak er zijn woning wachten. Barakken, welke
digden van Landbouwmaatschappijen, spijt over uit, dat er maar 11 van de wellicht tot gezinsbarakken hadden
kunnen worden verbouwd, worden nu
gemeentebesturen, het bestuur van de 700 leden op de vergadering aanweVer. van oud-leerlingen. collega's van zig waren. In 1942 was de laatste gebruikt door de in den polder teden heer Witteveen, de rijkstuinbouw- jaarvergadering geweest. In dien tijd werkgestelde politieke gevangenen.
omstandigheid
consulent in Friesland, ir. v. d, Slikke is er een nieuw reglement in werking Een minder prettige
goede werkkrachten,
en het lid van Ged. Staten de heer J. getreden. De ver. is thans een afd. is echter, datemplooi
welke elders
én woonruimte
L. Hoogland van St. Anna Parochie. van de Prov. Bond voor Ziekenhuis- kunnen
krijgen, thans voor den polIn deze bijeenkomst werd door den verpleging. In 1944 werden 50 pagaan.
voorzitter van de Commissie van Toe- tiënten verpleegd met tezamen 705 der verloren
Verbinding met Urk. Urk wil zich
zicht, den heer J. Wuite Jzn., een verpleegdagen.Het bezit der ver. was
overzicht gegeven van de totstandko- op 31 Dec. 1943 f2339,24, en op 31 vooral op den Noordoostpolder oriënming van de school en huldigde hij Dec. '44 f2361.96. Het fonds van de teeren en stelt thans ernstige pogingen in het werk om te komen tot
de heeren Witteveen en Rijpkema.
ziekenauto was als volgt: vermeerDoor verschillende sprekers wersl derd met f 15 o'o opbrengst voetbal- een vaste, verbinding met Emmelhierna nog het woord gevoerd, die wedstrijd Lemmer—Royal Artillerie, oord, het hoofddorp van den Noordallen getuigden van de belangrijke f 500 van een legaat van wijlen den oostpolder. Dit zal voor de Urker zaplaats, die de Rijkslandbouwwinterheer Tj. Knol en f 107 van een inza- kenlieden van veel belang zijn.
school te Drachten Inneemt in het meling op een feestavond van het
Nieuw kamp. Kamp Nagele, eell
Zuid-Oosten van Friesland onder de Post-personeel te
Lemmer. Het saldo nieuw kamp voor vrije arbeiders,
eminente leiding van den heer Witte- is nu f3349. Men zal trachten een dat heelemaal
in de wildernis tusveen.
ziekenauto te koopen. De afUrk en Schokland ligt, is dezer
Na deze bijeenkomst was er gele- nieuwe
tredende bestuursleden de heeren R. senin
dagen in gebruik genomen. De heer
genheid om het schoolgebouw te be- Kool, L. v. Eyck en
P. Heida werden W. de Jong, beheerder van kamp
zichtigen, waarvoor de oud-leerlingen herkozen. In de plaats van den heer Lemmer, is daar thans kampbeheermet hun echtgenootes waren uitge- K. de Boer, die ruim 2 0 jaar bestuursder geworden, terwijl de kampbenoodlgd. Na afloop hiervan was er lid is geweest en bedankte wegens heerder Van Luttelgeest L de heer
een officleele samenkomst in het zijn leeftijd, werd gekozen de heer Blankendaal naar Lemmer is overgroote feestgebouw van de Vereeni- A. de Hoop.
geplaatst.

Rijkslandbou wwinterschool

Drachten

.

Heden
TERKAPLE-AKMARIJP.
vergaderde alhier de Chr.-Hist. kiesver. „Chr. Volksbelang". Met algemeene stemmen werd de volgende

DE R.K. STAATSPARTIJ WIL
SAMENWERKING
Doch een eigen candidatenlijst
Het Dog. Bestuur der R.K. Staatskiesvereenlging partij acht hef gewenscht om te ko-

motie aangenomen:
„De
Chr.-Hist.
„Chr. Volksbelang"
te Terkaple—
Akmarijp in vergadering bijeen op
Maandag 15 Oct., spreekt als haar
overtuiging uit:
Dat de Christelijk-Historische Unie,
gezien de
stroomingen van
deze tijd, zich niet afzijdig mag houden van de Ned. Volksbeweging, maar
geroepen is, binnen deze beweging de
staatkundige belangen van ons volk
te dienen. Zij beroept zich hiervoor op
art. 8 alinea 1 van het program van
beginselen der Chr. Hist. Unie: „Vermits geheel het volk zich aan de ordeningen Gods heeft te onderwerpen,
verzet de Chr. Hist. Unie zich tegen
een groepeering des volks in twee
deelen naar godsdienstige overtui-

men

tot een nauwe /samenwerking
met andere politieke groepeeringen.
Zoo mogelijk wil men een gezomenl
lijk
venkiezdngsprogram
opetesl-len.
Het bestuur acht het echter noodzakelijk dat .de
katholieke Nederlanders bij de komende verkiezingen gezamenlijk zelfstandig electoraal optreden. Zij kan daarom haar medewerking niet verleenen aan het uitkomen met een gemeenschappeli.ike
candidatenlijst. In dezen zin zuilen
de besprekingen met de N.V.B, worden voortgezet.

'

KUNST.
LEDEN VAN HET ZONDAG

MIDDAGCABARET

IN ARREST.
Door den P.O.D. te Laren (N.H.)
H.R. Schaafsma
is gearresteerd de beruchte leider van
De heer H. R. Schaafsma, vroeger het Zondagmiddagcabaret Paulus de
directeur van de Noord-Nederland- Ruyter (Jacques van Tol). Voorts is
sche Boekhandel te Leeuwarden, Is. dezer
gearresteerd
dagen
Ceesje
naar uit Indië gemeld werd, ten hui- Rienks-Speenhoff, bekend als „jufzijn
ze van
zoon te Bandoeng over- frouw Klessebes"; Piets Rlenks, bsïleden. Hij was 73 jaar oud.
kend als „Keuvel", die destijds verZUIVERING EN RECHTSHERSTEL dacht werd van den moord op A. M.
De minister van Binnenlandsche de Jong, is nog niet gegrépen.
Zaken heeft op grond van het ZuiveLETTERKUNDIGEN UITGESLOTEN.
ringsbesluit ontslag uit hun functie
verleend aan: D Bierma burgemeesDe Eereraad voor de Letterkunde
ter van Het Bildt; G. de Jong, burheeft
beziggehouden
met een
gemeester van Menaldumadeel; G. D. aantal zich
letterkundigen, die zich niet
Pater, burgemeester van
hebben laten weerhouden om
al
S. Perdok, burgemeester van Terof niet lid van de N.S.B.
direct of
schelling; J. van Weperen, burgebelangrijke
indirect
propaganda te
meester van Ooststellingwerf en A. voeren of te bevorderen ten behoeve
van den vijand of zijn .NederlandYkema, burgemeester van Oostdongeradeel.
schen" aanhang. Op grond van den
verderfelijken
die van hen
HET ROODE KRUIS HELPT INDIE is uitgegaan, is invloed,
de eereraad van oordeel,
dat de letterkundigen Jan H.
Een medisch team uit Friesland.
Eekhout, Chris de Graaff, mr J.
De Kring-commissie van het Ned. Huyts, D. Kalma, J. C. Nacherilus,
Roode Kruis had Maandag in vergaJan van Rheenen, dr. Jóh. Theunisz,
dering bijeengeroepen te Leeuwarden A.
J. H. Wensink (ps. George de
de 14 Roode Kruis-afdeelingen in Sevooy)
dienen te
uitgeslovergadering
de ten van, publicatie, worden
Friesland, in welke
het mededingen
secretaris-generaal, de heer mr. Heusnaar prijsvragen, het aan de markt
dens, een uiteenzetting gaf van de brengen van herdrukken en ieder angrootscheepsche acties door het Rooder openbaar optreden °P het gebied
de Kruis opgezet om hulp te bieden der kunst, tot 1 April 195 3.
op
aan Ned.-Oost-Indië. Hij wees
EERSTE JEUGDCONCERT
de spontaan ons door Indië geboden
aanzienlijke financieele hulp vóór de
piano
cello.
bezetting door Japan, waarbij hij als
(geen proigramma, geen
zijn stellige verwachting uitsprak, dat
aankondiging).
zeker ook Friesland bereid zou zijn
Over het geheele land worden de
tegenover
Indië
broederplicht
nu deze
leerlingen van middelbare scholen itn
te vervullen.
staat gesteld een serie goede concerhet
te
werd
alles
ln
werk
Besloten
ten te bezoeken. Dinsdagmiddag had
stellen, dat o.m. een team voor medieen driehanderdtal jongelui, evenals
uit
Friezen
hulp,
samengesteld
sche
een aantal ouders en belangstellenzal
naam,
een
Friesche
dragend
en
den (de concerten zijn voor elk toeworden gevormd.
gankelijk), het genoegen een celloDe totale kosten van de hulpverrecital te volgen.
Een jeugdconcert is eesn eeniigszins
leening wordt begroot op 10 a 15 millioen, zal de hulp volledig aan de gehaeheüjke ondernesmiiing. Wat moet
men de jeugd bieden etn in welken
stelde eischen voldoen.
vorm? Dit muzikaal uur kan als geHet is dan ook noodig, dat het sreheele Ned. volk in al zijn geledingen slaagd worden beschouwd De „conaan deze eere-plicht naar vermogen férence"
was vlot. al zou men de wel
bijdraagt, ja men mag zich hiervoor wat lange uitJegwlnjir over het h-etgeeo
onder
geluid,
toon, etc. verstaan wordt
getroosten.
een offer
beter op de natuurkundeles hebben
HULDEBLIJK VOOR DE FRIESCHE kunnen behandelen en b.v. de vonm
SPOOR- EN TRAMMANNEN.
van het Menuet ter sprake kunnen
brengen. Een afwisselend en aantrekEr kwam ruim
’100.000 binnen. kelijk
prog-raimma bracht de HeerenDe Friesche bevolking heeft ruim veensche jeugd
nader tot dit mooie inf 100.000 bijeengebracht voor een strument, dat betrekkelijk
onbekend
huldeblijk aan het Friesche Spooris. Een cello, nu ja, is geschikt om
en Tramwegpersoneel voor zijn schit- de loge tonen voort te bremgen. Maar.
terende houding tijdens de spoorwegde solist demonstreerde als het ware.
staking. Over den vorm van dit hulde- welke muzikai e gedachten op zijn
blijk moet nog een beslissing worden cello mogelijk zijn: Mooie Melodieën
genomen.
(W. de Fesch: Andante en cantabile
—De heer J. Faber, van en slostno.), Geestisge »ratle (D. ScarGiekerk, die bij Beetgum door een slatti: Menuet), Stemsmlmg (G. Tauré:
Elegie), VSrtuositeLt (Sdhubert: Soauto werd aangereden, is aan de gevolgen van de daarbij bekomen ver- natedeel a Kleine terts). Nationale
(Spaansah processiewondingen overleden.
karakteristiek
danslied ).
In de o. 1. school te enDe
boeide door zijn kerngeUreterp werd Friesche les gegeven. zonde cesllist
muzikaliteit, fraaie toongeving
was,
Toen de les afgeloopen
kwam en gave techniek. Over de begeleideen achttal dames tot de onaangester gnooten lof voor haar aandeel:
hun
mantels
ontdekking,
name
dat
goed sluitend en muzikaal geverdwenen waren. De onveiligheid op een
heel
J L. de Jong Lzn.
het platteland neemt hand over hand
toe.
ging".

— —

—

FILM.

In de bioscopen
draalen des»!
week de film „Het Zwakke Geslacht
Engelsche
de
titel liuddt:
Er worden onderhandelingen waarvan
„Gentle Sex". Het is een flton, dde eem
gevoerd over monetaire overeenkomindruk
weergeeft
udtstekenidie
van
sten met Zweden, Noorwegen, Denemarken en Zwitserland. Deze onder- 't streven der Engelsche vrouwen om
nuttig to
handelingen hebben reeds geleid tot zich ook in dsezen oorlog
van.
land. Het werk hien.
het opstellen van concept-verdragen. maken voor hunhulpcorps
komt
vrouwelijke
het
JonkDe toen 17-jarige Arle
in heel goed uit. In 'het voorprograimbloed uit Gorinchem ondernam in
draait het gebruikelijke wereldSeptember 1939 een plezierreisje met rna
nieuws, o.a. het bezoek van Attlee
de Nieuw-Amsterdam mee naar New- aan Berllijh.
Vork. Het is een reisje van zes jaar
geworden. Dezer dagen stapte hij, de
WEERBERICHT.
nu 23-jarige zeeman, in Rotterdam
aan wal.
Stormachtige Zuidwestelijke wind
—De bekende ou d-I ndl ë- met regen, later brekende bewolking
vlieger Van Weerden Poelman, die met regenbuien, normale temperatuur.
Stormwaarschuwingsdienst:
Dinsin 1924 met Thomassen a Thuessink
van der Hoop de eerste vlucht naar dagavond geseind aan alle posten:
Ned.-Indië maakte, is Vrijdagmiddag wordt verwacht storm uit het Zuidwestelijke quadrant.
j.l. op den Bergemschen weg te Laren (Gld.) bij het oversteken van den
weg door een auto gegrepen en geMen schrijft ons...
dood.
Waarom kunnen wij nog geen post
Allen die geholpen zijn met of
telegrammen verzenden naar onz©
Zuid-Afrikaansche
kleedingstukken, verwanten in Indië? Zoo vraagt ons
goederen of geld, wordt verzocht iemand die graag haar familie ln T
een briefkaart of een naamkaartje te verre Oosten op de hoogte zou brenzenden aan Zuster H. Simons. Sargen van haar welstand na de vijf jaar
(Z.). oorlog. Berichten uit Indië komen
125,
Amsterdam
phatipark
gedenkboek
Hiervan wordt een
sa- nu gelukkig, door, maar corresponmengesteld, dat aan de Afrikaners dentie met Indië Is nog niet; moge-,
zal worden aangeboden als bewijs van lijk. Waarom toch?
de dank der Nederlanders.
Hoe komt het met de brandstof
In een pension aan de Apelvoorziening? vraagt een inzende»
doornscheweg te Arnhem, waar men "Waarom wordt de turf, die nu op T
bezig is de gasleiding in orde te maveld ligt, niet in distributie gebrachtT
ken, was gas doorgedrongen in de De ervaring van verloden jaar heere
rioleering, en via een poreuze leiding wel geleerd, dat de turf, als ze niet
ook ln het toilet. Een bewoner van gedistribueerd wordt, tooh weg gaa*
het pension, de ingenieur N. is daaren vaak tegen, twee-, drie- ja viervan het slachtoffer geworden. Hij voudige prijzen. Moet het weer dl»
werd vermist en dood in het toilet kant op? Op het plattelands moet nrea
nu eenmaal turf hebben.
gevonden.

—

—

—

—

KORTE BERICHTEN.

H. BDDRMA, Tandarts, Heerenveen.
Vrijdag 26 t m Maandag 29

AFWEZIG.

Oetober

Dr. MUTGEERT, Heerenveen.
*fWEZIG van Viijdag t/m. Maa dag as.
WeKens ziekte is ons zaak gesloten.
jQNGBLOED's Bierh. en Limonadetabriek
It °n. Ned. Gymnastieh-Verbond

~

Zuia-Oost Fiiesche Turnkiing
"«""nadering, Zaterdag as, 3 uur,
£*jH Kruoer.
Belangrijke agenda

E-V. C. OFEHBARK
VERGADERING
op Vrijdag 26 Oct., 's av

?■

""30

Mei. Wed. H. Teernatra,
J. H C
ï*n Renssen. Heerenveen; Ds Brinkman,
Weikers van hoofd en hand,
bij

UUr,

■"«""traat

t-endracht

—

tt Joure. Sprekers:

maakt macht Komt allen deze
Bezoeken

Jjieimede worat ler kennis van ac Oep ireflepde GROSSIERS gebracht dat

|*>aevulde

vrachtbonnen NIET meer
vrachtrijder» worden ae"ccepteerd.
Boae Ver. .Heetedveen".
De Nederl. Bond
TTTfICDC
ï

"oor de

RAI

van

Uansleeraren

(v.h. ürg. Nedeil. Dansl.) Distr. Fiiesland
(mcl. kop van Overijsel) stelt voor haar
nevenald. balleideis tot 10 Nov. as. ae
aanm. open voor alle personen, die als
°al leider optreden ol wenschen'op te tre-

den. Voorl. conmbutiebet. f 10.—. waarna
een voorl. bewijs van lidmaatschap zal
Woiden verstrekt. Voor balleiding zult U
ten dergelijk bewijs noodig hebben. Aanm
Inl. aan het Secretariaat:
R C. vd. ZWAAG.
u
Heeienveen. Compagnonsir. la Tel. 2319

°'

INDIE-GANGERS!
Verzekert
tegen PERSOONLIJKE
ONGEVALLEN dooi MOLEST

U

bij

oe

Afdeeling C der

l| f\ \JÊ Laan Copes v. Cattenvr« VF« IwJL burch 2, 's Gravenhage
RESERVE RUIM t 600.000
Reeds bestaande veizekeiingen kunnen

«conlinueerü worden

Amateur-Tabakkers.

Amateuis,

die nog geen geleidekaan van
ontvingen, kunnen hun tabak
"anat Woensdag 24 Oct. t m Zalerdag 21
y ct bij ons inleveren. Geleidekaaiten
""ervoor zijn ln ons bezit. De bladeren
in bosjes van 25 a 30 sluks woien gebonden.
Daaina verpakt in doozen
j} zak. Ontvangstbewijs van de amaieuis
reeds hebben ingeleverd, kunnen worden algehaald.
S. B. DE HAAN,

NIEMEIJER

Roeten
U
Jl*

.

De Hoek, Jubbega-Schurega

KERKNIEUWS.

advertentien

vrijgemaakte Geref. Kerken werd besloten dat de naam der kerken zal
luiden Geref. Kerken in Nederland, l*l[#H*li* É|*ll*i W l*ll*ll*il*lFfflFS
aangezien de synode van oordeel is, EB Vrijdag 26 Oct. 50-jar. ff)
gf]
van
dat zij de wettige voortzetting der SI echtvereeniging
ga W. KLAZINGA en g)
Geref. Kerken is. In voorkomende ge- Bf|
B. HENSENS.
EB
vallen kunnen de kerken daar tusHun dankb. Kinderen ga
schen haakjes een toevoeging bij doen, ga.
Beh.Kl.-kinderen
ga;
en
ES
welke echter niets praejudiceert.
ES
De synode benoemde ds. D. K. ISI Drachten, 21 Oct. 1945
in
gf|
3—5
Receptie
gg
uur
Wielenga te Rotterdam tot lector aan
ES
de Theol. Hoogeschool te Kampen ga zaal-Landman.
I*ll*ll*ll*ll*l I*l *iFß?*T!*l£!'*i
voor de zendingsvakken.
ga Vrijdag 2 6 Oct. 1945 ga;
Van het Zendingsveld.
[*] 50-jarige echtvereen.
EB
f*]
HIELKE G. DAM
Het Zenüings'uurcau te ocgstgeest ga
vermeldt een lange lijst van zendeen WAAPKE
ga
ES
lingen en zendehngsvrouwen die in ga
K. VEENBAAS.
ES
gg Hun dankb. Kinderen, ES
den oorlog zijn omgekomen:
Mevrouw «Jseszko, vrouw van den ga Behuwd- en Kleinkin- Eg
ga. deren. Geen receptie EB
zendeling-arts te Taroena (öangirga. Luxwoude 54.
eilanden) werd te Menaüo
ga gagaga*ii*ii*i
dr. en mevrouw Visscher van de Ba- i*igf|gf|gf|gaga
zeler-zending werden te Banujermasin ga; Zaterdag 27 Oct. 45-jar. ga.
onthoofd; zendeling Bart en vrouw, I*l echtvereeniging van
ES
die op Borneo onder de Chineezen ga HESSEL v. d. BIJ en ES
RUURDTJE
werkten, zijn aan malaria overleden; EB
mevrouw M. N. E. Burgstede-Gouvee, |*| VAN DER SCHAAF, EB
zendelingsvrouw op Wesl-Java, over- gf| Hun dankb. Kinderen. ES
ga; en Kleinkinderen.
leed in net Java-kamp aldaar tengeES
Irnsum 122.
volge van voedselstoorn.ssen; J. il. ga
ES
M. van Bonzel. zendeling op Hal- ga ga ga ga ga ga ga f*tl*ll*ri*!i*|i*l
mahera; M. J. Gouweloos, zendeling gf] Zondag 28 Oct. 30-jar. ga
op Z.0.-Celebes; O. Werkman en gg echtvereen. van
ES
J. BIES en
mevr. C. J. M. Werkman-Couveld. EB
zendelingen op Nieuw-Guinea; mevr. gf] J. BIES —v.d. VEER. ga
Kinderen, EB
H. C. Agler-Dijkman en haar zoon gg Hun dankb
Theo Aster, van Nieuw-Guinea; F. I*l Beh.- en Kleinkinderen ga
Haulerwijk,
Oct 1945. ES
Duinker, zendeling op Nieuw-Guinea; gfl
N. Kieft en mevr. M. E. Kieft-Ppt- ai*imi*igai*i ga gaFSgsHi*! "*!?>?
man, zendelingen op Nieuw-Guinea;
Ondertrouwd:
mevr. J. Ploeger-Hogerwaard en dochP. K. BAKKER en
tertje Bertha Gerdina van HalmaMEINTJE S. v.d WAD.
hera; mevr. M, Miedema-Schuler,
Huw.voltr. 1 Nov. a.s.
van Sangi; L. M. van Noppen, zendeSt. Johannesga no. 100.
ling op West-Java (niet tengevolge
Rotsterhaule no 71.
van oorlogstoestand overleden); K.
WIEBE PLANTINGA
de Graaf, zendeling op Oost-Java; ds.
en HILTJE JAGER
S. A. Hoogstraten, zendeling op Oost- dogge hjlrmei to witten, dat
Java; O. Lumenburg, asliu. van het hja tak. Tongersdei 8 Nov. to
ziekenhuis Modjowarno; dr. B. M Hearrenfean boaskje sille.
Schuurman, docent aan de opleidingsHoarnetersweach, 211 en 20.
school te Malang; H. W. v. d. Berg,
Tak. wenplak: Nijehoarne
zendeling op Oost-Java; C. W. Faber, 89. Gjin drokte.
van de H.I.S. te Taroena; J. W. Wisseldijk, zendeling op Posso; R. Veld- Ondertrouwd
MODDERMAN
ANDRIES
huis, zendeling van Posso; J. H. D.
en PIETjE BIiLSMA
Nijenhuis en mevr. C. M. NijenhuisDemmenie, zendelingen van Bolaang Huw voltr. Dondeidag 8 Nov a.s
-Mongondou; J. van Muylwijk, zende- nam 2 uur te Lemmer.
l.ng van Dcli; ds. en mevr. M. H. de Oosteizee-Echlen, 1« Oct. lt>4s.
Rooy-Vrij, pred. Ned.-lnd. Kerk; ds.
Receptie op den trouwdag
D. van Muïligen, pred. Ned.-lnd. s avonas R uur bij A Selal.
pred.
N.I,
Kerk; ds. A. A. van Dalen,
:
Kerk; ds. A. Boeken Kfuger, pred. ondertrouwd ÜI|KSTRA
en
PIETER.II
NJ. Kerk
(JOOI I SCHE F. BOERSMA
In aansluiting op het bericht, Huweiijksvoltr. 8 Nov. 1945,
omtrent het afscheid van da J. P. H. Zwolle, v. ltteisumstr. 121.
Grootes, Doopsgezind predikant te Rottum 55.
Ueen receptie.
Harlingen, verzoekt men ons te willen
Coetsslr, 55
mededeelen dat dit afscheid wegens Toek. adres: Zwolie,
ernstige ongesteldheid van ds. <3roo- Ondertrouwd:
tes is uitgesteld.
JOOP SIfcTSMA en

—

—

Ds. R. Boonstra,

Ned. Herv

pred. te Oosterlittens, denkt Zondag
2 8 Oct. afscheid van zijn gemeente te
KERK. Aangenomen nemen
wegens a.s. vertrek- naar

NED.
naar proHERV
t Kerk in Ned.-In<«ë ds. D.
■tT*, Boer te Zeerijp (Gr.).
d
nkt voor Katwijk a. Zee ds.
t »? *
J.
N. de Rui te* te Sneek; "voor Ber-

's-Gravenzande.

*■"

Besluixen

—

Het afscheid van ds. F. R. A.
Henkels van de gemeente Nijehaske
kenwoude (Z.H.) Sj. Bijleveld, hulp- en Haskerdijken is bepaald op Zontred te Kimswerd (Fr.).
dag 4 Nov., des nam. om 5 uur in de
Beroepen (toez.) te Beetsterzwaag kerk te Nijehaske.
J. E. Wagenaar te IJsbrechtum.
Benoemingen enz.
KERKEN, Beroepen te
UKKBF.
~
■Dieren
ds. G. v. Andel te üosterAKKRUM, 19 Oct. In verband met
te Aalten ds. D. de Boer te
*Jijkenk;
vap den pensioen**unnekezij>l;
te Knijpe cand. J. het overschrijden
gerechtigden leeftijd is heden aan den
v oris te Krommenie,
heer F. G. Dokter op de meest eervolle
v, GEREF KERKEN (Vrijgemaakt) wijze ontslag
e dankt voor Buitenpost ds. H. Douverleend als directeur
lüa te Niezijl (Gr.).
van de Friesche Coöp. Exportslagerij
en is in diens plaats benoemd
CHR GEREF. KERK. Bedankt alhier
T
de heer G. Epema, thans hoofd°or Midwolde (Old.) ds. L. Holtrigboekhouder aan de Coöp. Condensle' te Harlingen.
Tweetal -te Harderwijk ds. W. Kre- fabriek te Leeuwarden.
Benoemd tot:
{"er te Leeuwarden en ds. J. C. Maris
Oudßeyerland.
ambtenaar ter secretarie van ElGEMEENTEN. Bedankt burg H. H. Visser, 2e ambtenaar ter
,°°r Staveren ds. G. Brongers te En- secretarie van Sloten (Fr.);
gemeente-secretaris van Bierurn
(Gr.) P. E. Brons, oommies-chef ter
Doopsgezinde Broederschap.
secretarie (afd. Financiën) van AchtJOTJRE, 21 Oct. Gisteren en heden karspelen te Buitenpost;
Doopsgezinde Jongerende
bureau-ambtenaar bij den distrir n's? zijn 20-jarig bestaan. Ongel ?o personen namen aan de butiedienst in Achtkarspelen: J. Pijn"«estelijke viering deel, o.w. verscheL acker en H. Pebesma te Kollum, Fen T Posthumus te Buitenoud-leden en een 50-tal jonge- Scholten
post en D. P. Zijlstra te Twijzel;
ren uit andere kringen
in Friesland,
onderw. aan de bijz. U.L.0.-s£hool
j. De Zaterdagavond waa hoofdzake.
Buitenpost J. Buist, onderw. aan
te
herdenking
gewijd.
de
In
de
?Jk
erkaan
samen. Er waren de bijz. 1. schoql te Grijpskerk;
kwam
men
v«le bloemstukken. De geschiedenis
onderw. aan de bijz. 1. school te
J. Wijma, tijd. als zoodanig
I*l den Kring werd in dialoogvorm Wolvega
Gerkesklooster;
?e ergegeven. Zes sprekers voerden te tijd.
onderw.es aan de O.L. school
?*t woord. Mej. G. v. d. Heide bood
mej. A. Steenhuizen
v*>nens de ou<3-leden twee mooie te Boornbergum
Drachten;
j|?eukwerken en een enveloppe met in- t* tijd.
d aan. De oud-voorzitter R. M.
onderw. aan de O.L. school te
H,;
e Jong
vertelde eenige herinnerin- Opeinde H. Land te Siegerswoude;
onderw.es aan de schooi voor C.V.O.
Douwe Miedema van
fjj 1 De heersprak
ÏJ*erenveen
als leider van de te Drachten mej. F. Stoffelsma:
r lijksche week-end uitstapjes van
koster bij de Roomsch Katholieke
krin BT. de heer J. C. Beekhuis van hulpkerk te Warns Nico Langenkamn.
Aim
r*kru m ujt naam van den F.D.J.B.
tijd. onderw. aan de Gem.school B
Ij' den Kring Akkrum, ds. J. Meer- te Harlingen, F. Sytema te Makkum.
namens den Ker3e ambtenaar ter secretarie van
ltftr3 13Snarenberg
en de Zondagsschool en de Baarderadeel, R. Fokkema van Me1
Kring
"
■a,?
Zantema namens den
naldum.
wfrg A.
a
hoofd der Chr. school te Oosthem,
e
li]i: avond werd verder gevuld met D. R. Lammertsma, onderwijzer te
'/npjes en declamatie,
Oosterend.
onderw. aan de Chr. school te Hinbiij: Zon,daSs morgens hield ds. Meer.
Snarenberg een herdenkings- deloopen, M. Wielenga, thans tijd.
Vat,„ en des middags sprak ds. G. van rector aan het Geref. Gymnasium
Christe- te Kampen, dr. J. Wijtzes, leeraar aan
"ik fteVan Bovenknljpe over leekespel
°stvieren en werd een
het Chr. lyceum te Zwolle, afk. van
wfeövoerd.
Sneek.
Ware n twee uitstekend gesloagde

*
~

„

.

"*BAPTISTE

schedé.
S

J«ne

*

J*^

-

hel *

r«d?

.

„

oDt.

£*■

i n verband

met het

«Ie J.?* van ds. H. J. Franken, heeft
ad der Doopsgezinde ge"neetu kerahler
beroepen ds. J. Siesse
Van rV al
Generale

synode der Vrijgemaakte
Geret. Kerken.
te En schedé gehouden slot*ittin« evan
de generale synode 4er

<^

:

*'

-

IMMY SIITSEMA.
Huweiijksvoltr. 1 Nov.
Haskerhoine 18 Oct. 1^45.
Getrouwd:
W. GATSONIDES en

A. DE RUITER,
die mede namens wederzijdsche familie hartelijk dank
zeggen voor de belangstell.
bij hun huwelijk.
Kavelstrook 118. Oct. '45.
Heerenveen.
Geboren JOHANNES,
»"
zoon van H. VEGELIEN en
G. BETTEN

Lippenhuizen, 17 Oct. 1945
«» Geboren GEERTRUIDA,

dochter van G. VEENSTRA
en J. LIEST.
Oosterwolde, 20 Oct '45.

Geboren AALTJE, dochter van W. HOEKSTRA en
IJ. KERKHOF.
Kortezwaag 18-10-45.

"*

.

[NEDERLANDSCHE VOLKSBEWEGING

Coöp. Boerenleenbank

,

TERWISVEI

Vanaf heden is het kanioor
GROOTE OPENS. VERG. te LEEUtNJMtaEN op ZA l\ 27 OCT.,
des nam 2.30 in de Beurs. Spreker: de Minister-president geopend op Woensdag-. Don
aerdag- en Vrijdagmorgen, telkens van 9—12 uur
rrOI. IT.
Builen t}*
een Mannenkoor o. Iv. gestelde
zitlingsuien wordt nit
Jacques Bos. KAARTEN a to.2b, verkiijgb. op het Uew. Bur
Het Beslun
N.V 8., Kelders 25, Leeuwarden, op Donderdag 25 Oct., van 9— mand geholpen.
17 uur voor leden op verioon van lidm.bewijs. Voor alle ove- COÖP. BOERENLEENBANK
ngen op Viijdag 26 Oct., op dezelfde lij a en plaals en vooi zooOldeboorn
ver voonadig Zaterdagmiddag aan de zaal levens zijn kaaiten Geopend dagelijks van 9—12 u.
N
V
B
veikiijgp bij de aid secreiatissen van oe
Builen deze uren woidt niemand
geholpen
De Kassier.
Van
ontHeden
overleed
na
een
kampgenooten
**
*"
vingen
wij de ontzettende kortstondige
ziekte,
onze
De Ontvanger van den Polder
huisgenoot
waarde
tijding, dat onze lieve Dochvan het atesde en Zevend>
ter, Zuster. Schoondochter, PIETER R. LANTEMA.
Veendistrict
bekend,
oud ruim 83 jaar, sedert 7 aat hij Z.IT I INGmaakt
Schoonzuster en Tanite
zal
houden
te
April 1941 weduwn. van
MART JELLEMA,
LANGEZWAAG op Dondeidag
echtgenoote van Tj. A. Heid- Wietske J. Posthumus.
stra, in een Javakamp is beLippenhuizen. 22 Oct. M5. 25 OcL en ie TERWISPEL op
Familie B. A. vd. GRAAF. Vrijdag e 6Oct, eiken msirgen
zweken.
van U!—l2 uut
Fam. JELLEMA, H'veen.

W. OCherniernOrn.

.

Aan alle familie, vrienden
Hel besiuur vd Grooten S>s.
en kennissen, van wie perJohannesaaster Veenpolsoonlijk geen afscheid meer der
in de gem. Haskeiland
kon worden genomen door
omstandigheden, die mijn biengt ter kennis van Ingelanden
vertrek dat de begr. Dienst 1946 en de
uitgesteld
steeds
naar Indië teweeg brachten, rek. Dienst 1944 vanaf 27 Oct.
1945 ged. 8 dagen ten kantore
een hartelijk vaarwel.
J. DE WITTE—JELSMA. van den Secr. des Veenp. te
van een transportschip voor
Heerenveen ler inzage liggen.
Verloren 22 Oct. leeren
krijgsgevangenen om het leBezwaren daartegen kunnen
Fietstasch, lnh. thermosfl. schr.
ven is gekomen.
worden ingediend bij Gelang
ts. 't Meer
de vaart n.
Zijn vrouw en dochtertje Oudehome. Terugbez.
deputeerde Siaien van Friesland
bel.
t.
maken het goed.
bij A. Kramer, 't Meer lb. binnen 14 dagen na den lijd van
Uit aller naam,
inzage ligging
Vermist 2 schapen, terug ler
A. HUMALDA.
schouw van de siooien en
te bez. bij H. Leegsma,' WijnKortezwaag, Oct. 1945.
wa-ergangen van het Water** Heden ontvingen wij
Weggeloopen j.l. Vrijdag schap Oosterzee is bepaald
het treurige bericht, dat op
6 uur groote D. Herder in begin November
pl.m.
2 Oct. in Amerika is overleFam. HEIDSTRA, Zeist.
Fam. WINIA. Follega.
Uit Indië ontvingen wij
"* droevig
het
bericht dat in
1944 onze lieve Schoonzoon.
Zwager en Oom
JAN WILLEM KERSCH,
oud 46 jaar, bij het vergaan

De

den

AUKE

echtgen.

S.

Graag tegen gem.
ALTENA. ~Hertha".
onk. terug bij Willy Gorter,

van Makke B. Alte-

na, oud 55 jaar.

Namens de familie.
Wed. BONNE ALTENA.
Boornbergum.
Heden ontvingen wij
via**het Intern. Roode Kruis,
bericht dat onze geliefde
Broeder en Behuwdbroeder
PIETER SYBESMA
te Terre Haute, Ind. (U.S.A.)
in Nov. lSt-4'2, oud 72 Jaar is

overleden.

Uit aller naam,

D. SÏBESMA.
Oosterhaule, 17 Oct. 1945.
Hiermede vervullen wij
"* treurigen
plicht U kenden
nis te geven van het overlijden van onze lieve Vrouw,
Moeder, Behuwd- en Grootmoeder PIERTJE GROEN,
oud 65 jaar en 10 maanden.
Wolvega, 2 0 Oct. 1945.
De diepbedroefden,
GEERT VAN DER VLUGT.
Kinderen en Kleinkinderen.
Heden overleed zacht
kalm, na een geduldig geen *"
dragen lijden, onze lieve
Moeder, Behuwd-, Groot- en
Overgrootmoeder

A 136, Joure.

Ged Stalen der Prov. FriesDe land
brengen ter kennis van

belangh.. dat hun omweip-beslult ioi wijziging oa van de
biiz regl voorde Waieischappen
Oe Oost-Holwerderpolder,
de Ternaarderpolder, de
West-Holwerderpolder en
de TrlJeaasterpolder en van
hel regl. vooi aen Trljeaaaterweenpolder, met toeltchiing,
ged. 14 d. van 25 Oct. t en m
7 Nov, voor ieder ter inz ligt
bij de Secretarissen van deze
instellingen en dat ged. dezen
termijn bezw. daanegen schr bij
hun college kunnen woiden in
gediend

Waterschap De Trijegasterpolder
Vóór of op 15 Nov. dienen

de watergangen geslat. geharkt
opgeklaard ie zijn, en de
pompen go;d gangbaar te worden gemaakt. Bijt nalatigheid

en

zullen de weikzaambeden zonder nadere waarschuwing
ten laste van de ondeitioudplichllgen worden uitgevoerd
JELTJE WIJNSTRA,
oud 81 jaar, sedert 16 Dec. door het Besmm
1928 wed. van S. A. de Boer.
WAAR.
ING.
Kortehemmen. 22 Oct '45. Ingelanden
v
,Oe Lelt»Uit aller naam,
A. S. DR BOER. polder" woiacn er op gewezen
Heden
overleed zacht dat slooien en dammen vóór 1
**
en kalm onze geliefde Moe- Nov. in schouwbaren staat moeder, Behuwd- en Grootmoe- ten worden opgeleverd
Terwispel. 2s Oct. 1945
der
DEENTJE M. JONGEDIJK,
oud ruim 84 jaar, sedert 30 Coöp. Boerenleenbank KATLIJK.
April 1940 wed. van Tjibbe Kassier houdt zitting WoensG. Broers.
Uit aller naam, dags van 9— 11 en 2—4. 's avonds
6—7. Zateraagsmorgens 9—ll.
G. BROERS.
Terwlspel, 22 Oct. 1946. 'Andere dagen gesloien
Emigratie in Groepsverband Met 2e Vaderland.
Alle toekomstige Emigranten met hun vrouwen en veiloofden
worden uilgenoodlgd op de CENTRALE VERGADERING te
Drachten, gebouw .Pro Rege', Torensiiaat 18. op Zaterdag
27 Oetober as nam half 3. Belangstellenden zijn ook welkom
De Commissie van Uitvoering
Openb Verg Zat. 27 Oct, 's.a*. 7,30, CaféO. v.d. Laan, Bontebok.
Spreker G ROORDA Declamatie van Mevr. ROORDA-Loupsiia
Aigew d muziek Entree4ocl Ald BonteookCPN (de Waarheid:
_^___^_

'

,

OPROEPING, leder, die iets
te vorderen heeit van- ot verschuldigd is aan. dan wel goederen ot waarden onder ziin berusting heelt ol heeft gehad, of
ml. kan versir. betr ac vermo-

gens van

lACOB TUHKSMA,

aestijds koopman In huiden en
lompen onder de Fa. D. TURKSMA. te Drachten en zijn broer
MOZES TURKSMA aldaar, is
verplicht hiervan voor 1 Nov.
opgave, bet, dan wel aangilte
ie doen ten kantore van den
bewindvoerder T. DANTUMA.
Noians Drachien
OPROEPING, ledei. die iets
te vorderen heeft van
ol verschuldrgd is aan LUITE AL-

-

BERTS VAN DER MEUs-EN,
landbouwer ie Ureterp, wordt
veizocht daarv. opg of bet. te
doen ien kant v. si beheeider
T. DANTOM*, Notaris, Drachten.
GRONDKAMER VOOR FRIESLANDOp V rijd a g 2ü Ociober '45
zal erdoor de Grondkamer aeea
spreekuur woiden gehouden.

Ue Commissaris Militair Gezag
voor de Vijlde Militaire Atdeeling
verzoekt een ieder, die vertoefd

hee.t in een concentiauekamp
uit de groep EMSuAND-con-

hiervan aan
ceniraiiekampen
hem onveiwijld mededeeling te
doen met nauwkeurige opgave
van naam en aures Te zijner
lijd zullen nadere inlichtingen
aan hen worden gevraagd In

verband met het berechten van
oorlogsmisdadigers
De Commissaris Militair Gezag

v. d Vijfde Militaire Afdeeling
ie ASSEN.
De Luit-KoloneL
(TH. I, A. DOOVE).
Catechisatie Ueerenveen-Terband
Heerenveen (de Fok) Maandag;
4'/j—s'/2 uur: longens en Meisjes lot 16 jaar 7—B uur: Oudere

Jongens en Meisies. Woensdag
l—H uur: (as) Lidmaten.
Geboren MARIA JOTerband: Donderdag 2— 3 uur
Meisjes. b'/ 3 —7/2 uur: longens
HANNA, dochter van
R. VELDSTRA en
en Meises. 7/,—81/, uur: (a.s.)
Nieuwebrug (Oude
Lidmaten
SJ. BOONSTRA.
Wijnjeterp, 16 Oct. 1945.
School) Woensdag 2—3 uur:
WITTE BIOSCOOP
HEEREN VEEN
KLAAS, zoon Vrijdag 26 OcL 630 en 9 uur. Zaterdag 27 Oct 1.30—4-6 30— longens en Meisjes
** Geboren
os OOSTERHUIS.
P. BRUGGE en
van
9 uur. Zondag 28 Oct. 1.30—4-630—9 uur Woensdag 31 Ocl
H. RUITER.
630 en 9 uur, brengen wij één der grootste sensaties van dit jaar Javaansolie Kunstavono
Slijkenburg. 19 Oct. 1945. CLYDEBEAT.Y
Raden Mas S.
geelt DINSDAG 30 OCTOBER
SAKE zoon van
*"M.Ueboien
(DARKEST AFRICA).
Leeuwen, tijgers, wilden en vliegende in de zaal de PHOENIX te
8001 en R. WALDA
menschen
Een avontuieniilm zooals U zelden zagl
Duurswoude. 20 Ocl. 1945.
Oraohten. 'sav. half acht een
Kaaitenvoorverkoop: op ac speeldagen van 11—12 uur aan de demonsiralie van verschillende
Geboren: |ENT)E zoon van kassa,
»"
uitsluitend voor de voorstellingen van dien dag
ln de oiigiA DE HAAN
Javaansche dansenbegeleid
door
bien
In
neele
cosiuums.
DONDERDAG
25
OCT.
p.hri'c
B«
O"P
Uorï<sta
11.
Beetsterzwaag no. 313. 21 Ocl. '45 UGDu S V aneic de Schouwburgzaal OOSTERHOF te de muziek van de gamelan-solo.
NOORDWOLDE een uitgebreid en Muzikaal VARIÉTÉ- Duidelijke explicatie woidt geHeden overleed zacht en PROGRAMMA waaraan medewerken: |OHN KALA, Conlerence geven van de betekenis oer
**
kalm. in 't RK. Ziekenhuis te en creatle's. DE TAHUA-LOA'S, Hawalïan Ensemble. lOHN HELS dansen. Toegangsprijs tl 26
Groningen, na een langdurig TRIO met 100°/,, acrobatiek. THE LARRYSONS. het tenominale
Kaarten te verkrijgen bij het
Uiden onze lieve Dochter, Zuster mondorgelduo. DE PLESSONS met luchtacrobailek en trapeze Ooilogsvrijwilligeisbuieau te
en Tanie
MISS MILANIE, het 14-jarige slangenmensch. MIRIAM EN LOE Drachten, Slalisinsweg 58
ZWAANTJE KNIIPSTRA.
het onovertroffen dansoaar. PREE WI|KING en haar solisten, Ërïtïa dë Biocq weduw»
echtgenoote van j. W. Veenstra, het populaire orkest met zang van GILDA DE PETRI 22 medevan Franckénaleen.
oua 52 jaar.
werkenden. Oveial uilverkochte zalen. Aanvang 8 uur Prijzen A siammelingen van een der
Donkerbroek, 22 OcL 1945.
der plaalsen #2.25 (bel inbegr.) Plaatsbesoreking vanaf heden slaken van het leen wolden voor
Uit aller naam, H KNIIPSTRA Het
Cabaiet-Vanété en Revue-Ensemble Wllly Llerop en Frlta sollicitatie naar opengevallen
Heden behaagde hei den Hoekama presenieert U succes op Uw Feestavonden. Wij beschik- pensie verweten naar uitvoerige
Heere. nog onverwachts, van ken over medewerkers in elk genre, als Amekpyr??? Chinese adveitentie in de Leeuwarder
ons weg te nemen, ons gelteld Magie Helderziende 1001 wonderen FRITS HOEKSMA. Con- Koerier en hei Friesch Dagblad
Zoontje. Broerrje en Kleinzoonlje leience en IOHNNYv GRUIZEN, Accordeon -Piano- Voordracht- van 20 Oetober i945
Tevens stemgerechtigde colla|AN. oud ruim 3 jaar.
kunsl. WILLY LIEROP. Humoristische piaaties en liedjes Dolle
toren uit de slaken Catharina
De verbondsbelotte zij ons tot schetsen REINO. dolkomische clown, oa In de komische?
iroosL
van Scheliinga en Liwius van
.De Vlo". EMMY ALLINK, Cabareliléré Verder .LITTLE MARY Schelunga
naar dezelfde adverNamens de diepbedroefden.
Tapdanseres HawauanNoordelijk's jongste Accordeoniste
L. FABRIEK. Ensemble 2 Boys met een gitaar Jongleur Goochelaar Accor- lentie voor benoeming bestuurder
Oudeschoot, 22 Oct 1945
Za lei dag
. , MUZIEK EN BAL.
deonisten Eigen orkest.
Café DE WEERO
Heden overleed, toch U geeft een Feestavond? U hebt een parlij ?Uw Vereeniging viert 27 Oct
**
wiiiy
nog plotseling, onze innig een lubiteum? U hebt een Brurloit? Wendt U zich dan tol
Munnekeburen. Aanv 7 uur.
geliefde Echtgenoote, Moe- -Frlta. Wij stellen een piima programma op. ook voor minder DANSEN De WILP. Zondag
SPORT.
der, Behuwd- en Grootmoe- volle beurzen ! En
steeds succesvol Goede recensies ter 'nzage 28 Oct Zaal E.S. HELMHOLT
VOETBAL.
der EVERTJE J. JANSMA, Dus. eerst naar Wllly en Frits. Zakelijk leider: W LIEROP. wan Aanvang
4 uur.
Voetbal-uitslagen.
oud bijna 57 jaar.
Cuyckt.tr. 36, HeerenweenenOldeoallleën 95, Leeuwarden
MEERDING
1945.
22
Oct.
niet
door
Hotel
Wijnjeterp.
Comp.: Lemmer 3—Delfstrah. 3—S,
NB De aangek voorstelling bij Oord Oraniewoud gaat speciaal ST.
Zaterdag
Beker-comp.: Lemmer I—DOG1—DOG 3—2
Namens de diepbedroefn
wi]
hebben
Klnderleeaten
1
Voor
Uw
as
Attentie
de familie, L. BLAAUW.
Gouden as. Dansles. Leeil. 630-8 uur
klucht
De
de
opvoering
oa.
van
programma,
apart
KORFBAL.
De teraardebestelling zal
8-9.30 uur. Gehuwden
Laara. Een groot succes! Vraagt zeer vroegtijdig hiervo n aan Gevord.
Ie klas: WK I—LDO1—LDO
3—l. plaats vinden op Zaterdag svp.
-0-11
uur. DANSSCHOOL
o'
36,
Heeienveen
Adres:
Van
Cuyckstraat
Billijke condiiles.
2e klas: Advendo I—WK 2 3—5.
2 7 Oot. Vertrek v. h. sterfHEEBEBWEE»
KI£LST".A
95,
Leeuwarden.
Oldegalileën
Vriendsch.: WK S—NKC 3 4—'o. huis 1 uur 's middags.
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De bestelde FOTO'S v. h.
Officieele Publicaties.
Buurtfeest Terband, kunBeste witte of zwartbonte nen Donderdag 25 Oct. afgeDistribiil ickrlng UTINGERADEED.
*Mclkegeit,
zonder horens. K. haald worden, 's morgens van
Uitreiking Petroleumkaarten
A. Koopman, Oosterhaule 10 9-12 uur bij J. AKKERMAN.
voor verlichting.
Veehouder m. eigen, werk*krachten
vraagt een plaats Petküser zaairoooe. eeiste De uitreiking van Petroleumkaarten
nabouw uit voorraad leverbaar. voor verlichting heeft als volgt plaats:
van 20 tot 30 lI.A. land. Ook A.
Donderdag 25 Oct. 194Ö: Akkrum
E. LINGSMA Lippenhuizen
gèni. te ruilen aan een plaatsje van 10 H.A. Br. ond. no. Vrijdag 26 Oct. den geheelen dag 9—11; Oldeboorn 9—11; Térhorne
I—2; Terkaple/Akmarljp 2.30—3.30:
762 bur. dezes.
wegens sterfgeval gesloten.
Grouw 1.30—3.30.
Motorrijwiel of In ruil Wed. |.
*
Oudeschoot
FABRIEK.
Vrijdag 26 Oetober 1945: Wartena
splinternieuw heerencostuum

Te koop gevraagd

Gevraagd Personeel

* Dagmeisje of v.d.e.n. Mevr.
De Koningh Fok 43, H'veen.
Net Morgeiuneisje ol' werk*ster.
Leliestraat 10, H'veen.
12 Nov. Dagmeisje of
*
Dienstbode,.
F. Zuidersma,
Hoornsterzwaag.

Mevr. Ahrens, Engelsche*straat
54, Leeuwarden vr.

net Meisje v.d.e.n.
Dienstmeisje ol' wed. liefst
*boven
de 3 0 jaar, bij twee
bej. menschen. A. E. Huisman. Knijpe no. 1.
v.d.e.n., lichte
* Net Meisje,
Zat. en Zondags vrij
bezigh.,
Begoniastraat 18, H'veen.
Meisje voor winkel en huis.
*houding.
Hartmann's bakkerij, Dracht, Heerenveen.
* Hulp in de huish., leeftijd
IS—4 0 jaar. Goede beh. en
ssocd
loon. Ate Bergsma,
Boornbergum.
Mevr. dr. Bakker. Gorre-

o. k. desnoods met pr. heeBeu-

renrijwiel or> luchtb. A.
geling, Hellingstr. 41,

Noordwolde.
Vulkachel ook ruilen tegen
*haardkachel.
W. Waringa,

Hooi. Weer geregeld voorradig
booi, bij elk kwantum, los en geperst. J. HIELKEMA, hooihandel
B. Falkenaweg 19, Heerenveen
Ondergeteekende neemt weer
alle soorten naaiwerk aan. Beleefd aanbev.. R. SMEDINGABos, gedipl. Coupeuse Leerares,
Aaltjelaan 154,
Katlijk. Tevens i n ruil een
paar z. g., a. n zwarte damesschoenen met platte hak m 39
tegen iongensschoenen maat 31
Staltouwen, Stallijiien, Dektonw, Leidsels,
Strengen,
Greppellijnen, pi. Manden.
Voor leidsels knippen en

9—10; Warga 10.30—12;
huizum 2—3.
De volledig ingevulde

Roorda-

formulieren

HEERENVEEN, van 15—.20 Oct.
Geboren te: Oudehome, Trijntje d»
W. de Boer en H. de Jong: lionne
Gerrit zv G. Oosterhof en H. Klokstra; Oudeschoot, IJde Hendrik »V
L. H. Bosma en L. de Jons;; Gersloot
Hendrik zv D. Velkers en S. Jansmaf
Benedenknijpe, Bartje zv H. de Vriest
en A. de Haan; Het Meer, Pietje 6\t.
S. de Jong en G. Huisman, won. t»
Langezwaag; Heerenveen, FgtLde
T. Miedema en G. Veltman; Wietskfl
en Jetske ds. v F. van der Molen en
J. Voetbeng,
won. te Oranjewoud}
Feitze av R. Dijkstra en A. van deï
Heide, won. te Langezwaag.
Ondertrouwd: C. de Bree *6 j. t«l
Amsterdam en A. IJlst 25 j. te Heerenveen;
H. Stoelwinder 21 j.
Hoornstenzwaag en S. Blaauw 19 j. te
Ju'bb.-Soh'urega; J. Kromhout 36 j. en
G. Bosma 3(2 j.; Kl. de Haan 33 j. en
IJ. Bakker 24 j., allen te Juibb.-Sohuaa
rega; K. I. Faber 23 j. en
R. HJ

en de stamkaarten van alle gealnaleden dienen te worden overgelegd.
DISTRIBUTIE OPSTERLAND.
Omwisseling schoenenbonnen. Zij,
die een schoenenbon bezitten, afgegeven op of na 1 Sept. 1944, kunnen
deze ter omwisseling aanbieden aan
het Distributiekantoor. Daarbij moet Heemstra 21 j. beiden te Heerenworden overgelegd een volledig en veen; W. Plantlnga 2 8 j. en H. Jager
duidelijk ingevuld aanvraagformulier, 24 j. beiden te Hoornsterawaag.
Overleden te: Heerenveen, Pieteß
de oude bon en de 2e distributiestamkaart. Bonnen voor huispantof- Zwerver 69 j. wedn. v. G. Bethle-;
geh. m. B. J. Dijkstra, won. ts»
hem,
fels en z-g. schoenenbonnen 2 kunnen niet worden omgewisseld. Zij, die Beets; Jan Slagman 6 5 j. geh. m. D.
de bon hebben ingeleverd bij een win- v. d. Veen; Oranjewoud, Evertje Sauu
kelier, kunnen geen recht doen gelden plonius 65 j.
op een nieuwe bon, doch kunnen op- SMALLINGERLANU. 5—.11 Oct.
nieuw een aanvraag, vergezeld van
Geboren te: Drachten, Gerda dv G.J
een verklaring van den winkelier, in- van der Wal en T. van der Veer; Gina
dienen. Hiermee wordt t.z.t. bij de dv C. Wilkes en A. Hoeksema; Jan
beoordeeling rekening gehouden.
Wiebe zv G. Boersma en D. Zwartf-1
Wie een schoenenbon betslt, afge- Sjoukje dv E. Atema en R. Dalstra;
geven vöór 1 Sept. '44, dient deze Janny Willy Johanna Tine, dv R. Hazorgvuldig te bewaren. Thans kunnen newald en T. Pal; Nijega, Hendrik
ze nog niet worden omgewisseld. r>e zv L. van der Veen en S. Huisman;
omwisseling vindt plaats aan 't Dis- Lutske dv D. Wiersma en G. Huitetributiekantoor, voor Beets, Beetster- ma; Boornberguim, Rinske dv T. Lindeboom en S. van der Zee.
zwaag, l/ippcnliiiixcii. Hemrik, WijnOndertrouwd: A. van der Wal en
jeterp en Duurswoude, 26 Oct. 9—l 2:
H. de Roos te Drachten; P. K. Moet
Bakkeveen. Ureterp en Siegerswoude te Groningen
en M. Huisman te
2 6 Oct., 2—4; Gorredijk, Kortezwaag.
Drachten;
van der Horst te WilLangezwaag. Tijnje en Terwispel dervank en H.
G.
te Drachten; G.
27 Oct., 9—12. Inlevering van aan- H. Maassen vanJager
den Brink te Rottevraagformulieren voor kinderschoe- valle en C. Witteveen
te Surhuisternen zal volgende week kunnen plaats veen,
A. S. Bergsma en S. van dèf
vinden. Nadere bekendmaking wordt Sluis te
Drachten.
in dit blad van Vrijdag a.s. geplaatst.
LEMSTERLAND, van 5 t.m. 11 Oct.
Rcgeerings Directoraat MotorvoerGeboren: Leendert zv. C. van Matuigen Rotterdam.
rton en G. J. Hommersen te Lemmer;

t*J

Beets 25 3.
* Goede D. Herder of Schotsche Collie. J. Hof, Lippenhuizen, Vaart.
kinderwagen, In
* Onderstel
g.
st. Piet IJben, Oosterzee
«ws-iiïr bij de brug.
Stierkalf, van g. pr.
*dijk, vr. Huish. liulp en * 1 p. Jongensschocnen, m. Br.
* Volbl.
met naaste prijs Tj. de
KoopWed.
A.
z.g.a.n.
39,
Apoth. Assistente. Werkster
Abbehorne o. Grouw
man, Krugersdorp 5, Hee- Groot,
aanwezig.
74.
renveen.
Direct Huishoudster, bij
Guste Zeng, VDL 4*o p. of * Prima Radiotoestel. Br. m.
man alleen. J. D. Bosma, *ruilen
tegen lichtere zeug omschr. en prijsopg. onder werrel meenemen.
13,
Eikenweg
De Hoeve.
no. 763 bureau dezes.
Fa. O. J. VAN DER BAAN.
VDL.
T.
jonge
Direct
Boerenknecht Oosterzee.V. de Boer. no. 105,
touwslagerij. Drachten.
gevraagd
J. A. Jellema, Haskerdijken.
huur
Beste leeren Rijlaar/.en, m.
Telef. 2004.
ioe-vaste-arbeider,
*
*huisTerst.
44„ 1 z.g.a.n. 6-volts rijwielTYPOGRAAF Heerenveensche
met tuin beschikb. Is dynamo, 1 p. z.g.a.n. DamesZaalrogge
Koerier vraagt net KOSTHUIS.
een overhaal bij. Th. Boer- schoenen,
41 tegen Brieven onder no. 764 bur. dezes voorr. Morkit, Ceresan, Roetex.
br.
m.
post
sma, Brekkenpolder
Katlijk
39V4- Kl Kerkstraat 9, Hee- * 1 Mei nette Woning In omg. M IJ. HOEKSTRA
Lemmer.
Oldemarkt,
Blesse
ot
door
nette
CoöpeBoerenknecht, g.k.m. A. renveen.
H.H.
en
Handelaren
*Akkerman.
Goïngahuizen o. * De Stier „Paul Adama" no. jongelui die van plan zijn te raties. Bestelt Uw
27064 F.R.S., fokker A. N. (rouwen.
Grouw.
Br. o. no. 759 bur. dez
geb. 10-4-'4O, V.
Pootaardappelen,
Flinke Boerenknecht en Wassenaar,
de
pref. stier Adama 197 en * Klein gez. zoekt goed onderh Koolzaad. Zaalgranen,
*Boerenuieid.
H. Postma,
OntsmetWoonark,
onderh
goed
voor
p.
opbr.
M. no. 111166. 82
lingsmiddelen. Likstenen e. d.
Blankenham Noord 75.
j. 3546 kg. melk 4.21% zal zorg worden gedragen. Toek
M.
2
Knecht,
of
de
bij
Boerenarbeider
steeds
*g.k.m.
163 kg. boter 310 dagen ligplaats Steenwijk. Briev onder
W. Veldstra.Olterterp vet.
3 j. 4282-4.12-193-281, 4 j. no. 761 bureau dezes.
Veenkol.
Landbouwbond
of
Flinke Boerenknecht
4541-4.19-208-292, vrij blij- * Kosthuis te Heerenveen' Musselkanaal. Tel. 507.
*jonge
Boerenknecht, b.k.m. vend.
R.
stierhou- door bej. persoon. Sake Veld- Zaakvoerder: L H. BRINKMAN
en m. paarden omg. J. Eits, der vanRusschen,
de stierhouderij man. Dracht 53. Heerenveeu.
Nijeholtpade, Hoofdweg 5i2. West,
Donkerbroek.
Herv. Ambtenaar,
Fl. Kleennukerskneclit of
* Jong Ned.
*vergev.
op veeren, met werkzaam
* Melk wagen
In buitendienst die
Tariefloon. R. Stob- aardspan.
A.
de
Jong,
Tijnje,
geheele dagen van huis is, zoekt
be, Dames- en Heerenkleer- Rijperweg.
per 1 Nov. a.s. net eenv. Kootmakerij. Begoniastraat 1-14,
gek. Borger PootaardA
B
Registratie Motorvoertuigen.
*
Enschede.
Gerrit Jan zv. G. Zijlstra en E. Drost
huls, van 's Maandagsavonds
Direct
Radio-monteur. pelen in diverse, maten. W. tot Zaterdagsmorgens in BeetsterDe gelegenheid om motorvoertui- te Lemmer; Durk zv. L. Atsma en I*.
Houwing,
Kortezwaag.
*Dracht
gen te doen registreeren
eindigt Nljdam te Follega; Geertje dv. A.
76. Tel. 2267. Tevens 2 beste Texelsche Fokram- zwaag of naaste omg. Br. met
uiterlijk 31 Oetober a.s.
gevr. Klectr.-motor % P.K. *
Kelderhuis en P. Dijkstra te Oosteruitv.
Inl.
765
bur
dezes
Tj.
o.
no
Frieswijk,
men.
83
Tijnje
» Direct 2 Machinisten voor
De registratie is verplicht. Mo- zee; Albert Marten zv S. Cuiper en
Volbl.
Friesch
MerrieveuHAAStorvoertuigen, welke niet zijn gere- D. Smit te Echten.
aan K.
*
motorwalsen en 2
len. H. A. de Vries, Oostergistreerd, en waarbij dientengevolge
STUK, MILDAM, miin
Getrouwd: A. de Jong, 37 j. te Echmachinlsten. Br. Ned. We- zee
a.d.
Ringvaart.
geen
registratie-bewijs aanwezig is, ten en M Huitema, 33 j. te Oosterzee.
Brandstofzaak. Met dank voor
genbouw Mij., Harl.str.weg
2
Friesche
volbl.
Merriegevorderd.
worden na 31 Oetober
genoten vertrouwen.
*
32, Leeuwarden.
WISTSTELLI X t; \V KRl', 10—16
veulens,
V. Wouter en Stof- het
Houders van personenauto's, moBur. Wolvega. Geboren: Sjoukje dV
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