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De eerste zittingen van het Bij».
Gerechtshof
te Leeuwarden 't welk
op 12 October '45 aldaar werd geïnstalleerd zijn bepaald voor de Kamer te Leeuwarden op lg Dec. '45,
voor de Kamer te Groningen op 1»
Dec. 1945 en voor de Kamer te Assen
op 20 Dec. 1945. De zittingen konden
nog niet
eerder worden gehouden
omdat met het bestudeeren der stukken vee! tijd gemoeid is, de dagvaardingen slechts op bepaalde termijnen
kunnen worden uitgebracht, terwijl
bovendien de politieke opsporingsdiensten nog weinig zaken, welke
voor behandeling door het Bijzonder
Gerechtshof In aanmerking komen,
konden afleveren aangezien de politieke opsporingsdiensten
allereerst
hun aandacht
hadden te besteden
de
zéér
lichte
aan
gevallen van
welke gevallen het niet verantwoord
was deze nog langer In detentie te
houden en de afdoening der zwaardere gevallen daardoor korten tijd
moest worden uitgesteld. De Bijzondere Gerechtshoven te Arnhem en
's Hertogenbosch, die tegelijk met
dat te Leeuwarden werden- Ingesteld
zijn eveneens reeds geïnstalleerd,
doch hebben nog geen zitting gehouden.

droog te krijgen. Gieterochtend omVoorlooplg een teleurstelling.
streeks negen uur was deze heugelijLEEUWARDEN,
Dec. Een paar
ke gebeurtenis een feit. Aan H.M. de dagen geleden werdlü aan
de bladen
In een verklaring in verband met de besluiten van de conferentie Koningin en aan den minister-presi- gemeld,
dat allerlei hoogst begeevan Singapore heelt Sjarir verklaard, dat, indien de Britten zul dent werden telegrammen gezonden rensiwaardige
zuoals
kousen
dingen,
len trachten recht en orde met geweld te herstellen, alle Indonesiërs om hun hiervan mededeeling te doen en sokken, ondergoed, blouses, japonnen, voortaan vry verkocht mochten
naar beste vermogen weerstand zullen bieden. „Indien de Britten
AUTO IN HET IJSELMEER.
worden, d.w.z. wel op punten, maar
meer troepen aanvoeren en dientengevolge gevechten op groote
In de nacht van Vrijdag op Zaterspeciale vergunning.
schaal beginnen, zullen alle Indonesiërs er tegen in verzet komen." dag geraakte een auto, bestuurd door zonder
De huisvrouwen waren opgetogen.
afkomstig
Talstra,
den
militair
W.
regeering
voorts,
zijn
de textlelnaarten van het heele
Sjarir zeiile
dat, als men hem de kans gaf,
uit Leeuwarden, thans te Rotterdam, Met
gezin in de hand snelden zij naar de
binnen eenige weken het land onder controle zou hebben; doch de bij
Kornwerderzand In het IJselmeer. winnels. maar, helaas,
wachtte de
Engelschen zijn zeer ongeduldig. Uit Sjarir's verklaring moet worDe beetuurder werd verblind door meesten een teleurstelling.
Het ging
een tegenligger en kwam daardoor zoo:
den afgeleid, dat de kloof tussehen dé gematigden en de extremisonverlichte,
met
een
botsing
bijna in
„Twee paar dameskousen, flinke
ten min of meer is overbrugd.
geparkeerde auto. Door het remmen maat als 't u blieft.
Het vertrek van dr. H. J. van Mook naar Nederland is nu op slipte
de auto en reed achteruit het
„Hebben we niet. Mevrouw."
morgen vastgesteld. Dr. van Mook zal tijdens zijn afwezigheid worIJselmeer In. Een der inzittenden,
„Hoe kon dat?" vraagt de klant
Westra-Postma
uit
departement
M.
Kollum.
vervangen
den
door mr. N. N. Blom, directeur van bet
mevr.
verwonderd. Dit is pas de eerste dag
verdronk.
De
verloofde
van
den
bevan Justitie.
en ik ben vroeg."
stuurder la nog niet gevonden. De
„Kouden zijn ex niet, mevrouw",
J>e gevechten op Java, die Zondag'
bestuurder kwam met de schrik vrij. herhaalt de winkelier geduldig. „Al
NEURENBERG.
Maandag een opleving vertoonden,
weken geleden heb ik mijn laatste
GOEDE NEDERLANDERS IN
geluwd. I<Vl is ge?Un sindsdien weer
paartje verkocat."
DUITSCHLAND.
Soekaboem', waar een
bij
„Sokken aan."
Ons Noorden vraagt In een hoofd'oedseltransport naar Bandoeng, be„ook niet, mevrouw."
artikel
aandacht
voor
Nederlandie
"ehermd door Brltsch-Indiseho troe
Ie dit dan soms een distributie
die
Mei
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daar
De
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reeds
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Britschvan dingen die er niet zijn? Het
de
in
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en
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In
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de
thdlërs leden verliezen en eenige waer veel op.
als
vaderlan- lijkt
goede
*ehs gingen in vlamman op. Vliegtui„Het Is om stapelgek te worden,"
De waarnemende Amerikaansche oorlogsjaren
gen grepen in. Het transport is volgedragen hebben. Dat zijn er vermaarde ons de beneerder van een
ders
Alderman, heeft bij het
weinigen.
gens de laatste berichten op weg naar aanklager,
van de grootste on meest bekende
begin van de vierde week van het niet
Er dreigt gevaar, dat deze Neder- zaken In ondergoederen
*>andoeng, beschermd door vliegtuigen. proces
onze probehandeld,
de
documenten
SLACHTOFFERS VAN HET IJS,
op
één vinoie. „ue mensenen in
detachement troepen had gister- betrekking hebbend op de aanval op landers met de Duitschers
Komen nier
De 13-jarlge H. Meijer te Haar.
Zij
worden.
Batavia verlaten, om het de Sowjet-Unie. Reeds in een op 2 lijn gesteld en behandeld
aanstormen
in
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verwachting,
de
lem waagde zich Maandagmiddag o-p
moeten van hetzelfde rantsoen leven, er heel wat te halen
«scorte te versterken.
kijken
is
zij
en
1941 gehouden bijeenkomst lijden honger en kou.
Ijs van den Kloppersingel, met
De schrijver er den winkelier op aan
Te Bandoeng Is het rustiger ge- Februari
als blijkt, het
van Hltler en zijn bevelhebbers had dringt aan op verzorging
het noodlottige gevolg dat hij er door
van deze dat er niets is.
worden. De evacuatie van Indonesiërs Keitel
de plannen voor de aanval
zakte en verdronk.
door de H N.R.R.A. of verhet Noordwesteiljk deel van de ontvouwt. Keitel vergeleek bij die ge- gezinnen,
En hij wees op al de leege vak.
dubbeling van hun rantsoenen of een ken,
'tad wordt voortgezet. Indonesische legenheid
half
vroeger
Friesland
waar
REGEERINGS-VLIEGDIENST
de sterkte van de wedcr- rechtstreeksche verzorging door Ne"tellingen in het .Noordwesten blijven zljdsche strijdkrachten
uit gekleed werd.
„De laatste drie
tot
In
en
kwam
verband met de tijdelijke werkpakjes.
derland
met
"tsndhouden.
maanden", zoo ging hij verder, „is
de conclusie, dat de Russen weliswaar
zaamheden aan het landings errein
Te Semarang Is het rustig, nadat over
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gewijs
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af
en
toe
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jjbnieuw van zee n.t stellingen nabij schikken,
maar dat de Duitschers,
deelt mede, dat in ver- nat gekomen. Maar van deze goedede vliegdienst AmHet C.D.K.
tot "4.der order
stad waren beschoten. Men ver- wat de kwaliteit
op speciale verren
Is
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van
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band
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Leeuwarden
troepen
sluiting
depots
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betreft,
met
sterdam
dacht echter nieuwe moeilijkheden. verreweg superieur waren. Ook de
gunningen e.d. al weer zooveel ver- stopgezet.
23
voor
tabak
van
Rijksbureau
het
op
weinig
Kocht,
.Ken Britsch Mosouito-vliegtuig la legerleiding van de Russen achtte t.m.
dat
oogenblik
er
dit
29 Dec. a.s. grossiers in tabak
"Oven Oost-Java neer-jres-rhoton
Ja, we
meer van over Is.
Keitel „minderwaardig"; alleen Tlmo- In de week van 9 t.m. 15 Dec. in of niets nog
SLACHTOFFERS TRIMUNT
hebben
Interpellatie in Lagerhuis. sjenko beschikte over zekere
wat jongensblouses, ook
HERBEGRAVEN.
kwali- plaats van In de week van 16 t.m.
nog
en
stuk
of
goed,
een
aardig
In het Britsche Lagprhuls hebben teiten. De mobilisatie tegen de Sowjet- 22 Dec. de toewijzingen 469 in moeOp het kerkhof te Marum zijn gisMiskunstzijden
wat
bc/rstrokken.
«Isteren eonlge Labour-leden de re- Unle moest zoo lang mogelijk geca- ten leveren, ter verkrijging van toe- schien dat een ander nog een partij- teren de zestien slachtoffers van de
Dultsche terreur, wier stoffelijke resfeering over de toestand op Java ge- moufleerd worden, doch mocht er wijzingen Gl4 of G 15. De toewij■">■"«rpclleerd. Het !d Torn Dril erg toch lets van uitlekken, dan moest zij zingen Gl4 en Gl5 worden uitge- tje sokken heeft of een paar broe- ten een dezer dagen In de Appel-berken.
op
Inge.
"
"beende, dat de moeilijkheden pas wi- worden voorgesteld als een misleiden- reikt
basis van het aantal
De huismoeders, die zoo vol hoop gon bij Groningen zijn opgegraven,
jn begonnen toen de opvatting post- de manoeuvre in verband met de leverde rantsoenen vermeerderd met met
opnieuw en op waardige wijze ter
hun textiel-punten op slap wa10
voorgenomen
aanval op Engeland.
%.
dat de Britten het herstel van
gauw aarde besteld. Het betreft hier perook
al
gegaan,
begrepen
ren
De- Nederlandsche gezag voorbereidVerder was er een stuk van Keitel
hoe de zaken stonden. Sommigen sonen, die in de stakingsdagen in Mei
den. Hij achtte de voorstellen van de van 6 Juni. waarin de datum van de CANADA BETAALT NEDERLAND. keerden,
wel wat bedrukt, maar weer 1943 nabij het kamp Trimunt in
Voor het verblijf van zijn
*[eder'.andsche regeering onvoldoende; aanval was bepaald op 22 Juni.
neergeschoten.
bloede zijn
met hun leege tassehen huistoe. De koelen
leger in ons land.
j*en Haag had Indië In ieder geval Keitel oordeelde de nederlaag van
moedigsten echter draafden van de Onder hen was een jongen van II
dominion-status moeten aanbieden Rusland „absoluut zeker". Het was
leger
verlaat
NeHet Canadeesche
eene winkel naar de andere. En na jaar.
?°nd bij. Driberg wenschte de zaak de bedoeling, na deze nederlaag Rusderland en de rekening van vele
Aan de herbegraving vooraf ging
tocht door de stad wate zien op grond van ar- land in afzonderlijke staten te ver- mlllioenen dollar wordt nu opgemaakt een urenlange
gehandeld
dienst in de Ger. Kerk te Marum
een
geslaagd
ze
dan
in
een
ren
er
soms
ykel lOfi Viin het Handvest van San deden.
die onze regeering in Ottawa zal aan- en ander bijelkaar te krijgen.
De onder leiding van ds. G. Honig, die
*rancisco.
Ook over het vervolg van het drabieden voor het verblijf van het Canaar aanleiding van psalm 27.
een gaf zijn ondervindingen aan den sprak
Ook andere led=-n bepleitten een ma waren stukken aanwezig, o.a. het nadeesche leger op ons grondgebied. ander
stonden er voor de Bij deze dienst waren 1600 menschen
door
en
zoo
Internationale regeling
dairboek van Clano. waarin deze De meeste betalingen vóör 8 Nov. ge- winkels waarvan ruchtbaar was ge- tegenwoordig. Daarna volgde een inMinister KoSI Baker' wees op de Ribbentrop's vreugde
beschrijft toen schieden op basis van wederzijdsche
drukwekkend défilé langs de in de
dat er nog wat zat, al spoegoede ho.iding
yan de
en Ne- hij hoorde, dat Japan het tegen En- hulpverleening. Na dezen datum be- worden,
vrouwen gedul- consistoriekamer geplaatste kisten.
van
dig
lange
rijen
«crlandsch-IndiE in Nederland
jongste oorlog geland en Amerika zou opnemen. talen belde partijen alles contant.
Op de begraafplaats waren duizendig in de December-kou te wachten.
en op het feit dat het Nederlandsche
Voor Hitler was het echter een groote
Daar Nederland onlangs groote
kousen,
Maar
dat in wintertijd den menschen tegenwoordig. Twaalf
koloniale bestuur v 66- de Jap->nsche teleurstelling, dat Japan niet ook aan voorraden
legeruitrusting, vrachtwahoogst onon heerlijke artikel, daar. sprekers voerden hét woord, onder
invasie als één der beste ter wereld Rusland de oorlos verklaarde, waarop gens en stukgoederen
van de Cana- in is haast niemand geslaagd.
Er wie de burgemeester van Haren, mr.
*erd beschouwd. De taak v<in de hij vast had gerekend.
deesche resreering heeft gekocht. Is waren wel enkele paartjes hier en J. Klaasesz, en de burgemeester van
Britten op Java is. de Japanners te
Aanteekcningen
koopsom
van Rosenberg
waarschijnlijk, dat de
daar, maar die bleken veel te klein. Marum, mr. Albarda ven Ekensteln.
pitwapenen en af te voeren en de ge- maken de Duitsche plannen ten op- het
deel verrekend zal
Het is Amerikaansch goed en de Ook verschillende predikanten en
ïnterneerden, zoon 200.000, onder zichte van Rusland duidelijk. De Sla- hiervan voor eenschuld
van het Can. menschen daar schijnen op kleiner onderwijzers, van wie lidmaten of
met de
vele vrouwen en kinderen, te be- vische bevolking zou naar het Oosten worden
leger aan Nederland.
bij de slachtoffers
voet te leven dan wij. Dat ondervond
zeilden. De Indonesiërs hebben zeer worden verschoven, de Baltische lanCanada heeft re°ds aanzienlijke ook de H.A.R.K., die een partij waren, spraken bij de groeve. Ds.
Jeker wreedheden begaan. Op de den gegermanlseerd (door Neder- credleten
Honig
sloot
aan Nederland verstrekt en mannen- en vrouwen-schoeisel uit
met het voorlezen van de
?Htsche troepen rust de plicht, v66r landers, Denen, Noren en
Brit- onlangs werd in Ottawa bekend ge- Amerika cadeau kreeg.
Beste waar twaalf artikelen.
£>vn vertrek de orde te herstellen. ten) en de
Russische grond en indus- maakt, dat deze verhoogd zullen wor- maar onze grootere kinderen kunHet ligt in de bedoeling, op dit
uitdrukkins heeft wel eens een trie zou zouden worden gebruikt
den tot een bedrag van meer dan nen er amper in, laat staan de vol- graf een passend monument te doen
klank gehad, maar Sjarir de voorziening In de behoeften voor
verrijzen.
van 100 millioen dollar ten bate van Ne- wassenen!
jhoet het zelf ook toejuichen, indien
oorlogsmachine. Met de bederland en de overzeesche gebledsWat de sokken betreft, slechts en?en einde wordt gemaakt aan de ac- Hitler's
langen
de „Inferieure" Slaven deelen.
Nederland.
kele gelukkigen sla-vgden er in een KORT NIEUWS.
"'vitelt van benden, die geen enkel kon geenvan
rekening worden gehouden.
enkel paartje op de kop te tikken.
?ezag aanvaarden. De voorstellen van
CANAD.
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„Hun lot zal zeer hard zijn".
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Aserbeldsjan, voorzoover In Per- land zal terecht staan.
het
p
z,Jn
laatste
KOordlsd
o°Ben
Op de lijst van Duitsche oorlogs- fileefde, gerookte of getoomde zee- van Vlissingen verklaard, dat Nederzië gelegen, oordeelt zichzelf onafde
heeft
sociaal-democraat
land bui'en de reeds overeengekot6rv," l (leider van zijn partij) zich hankelijk.
Een regeeringsvertegen- misdadigers is ook geplaatst Staats- vt--'Wlmmer,
die
in
den
leening van 100 millioen dollar
secretaris
dr.
CHRISTELIJK
DEMOCRATISCHE
men
woordiger
„amuit Teheran werd als
J'ijze etrokken als portefeuilles
Protest tegen de
commissaris-generaal
UNTR.
nog een leening van 1 mllliard dollar
de
bassadeur" beschouwd en is toen bezettingstijd
vervoor bestuur en Justitie was.
van de Ver. Staten noodig heeft vonr
?yn. De voornaamste leden der maar teruggekeerd.
buitengeOp
het tweedaag-sch
Dr. Wlmmer Is gedetineerd In de
congres dat de Chris' elijk-De. (het herstel van zijn productiemidre seering zijn: De Gasperi,
De
Indische
woon
CongresNatonale
Schevenlngen.
gevangenis
te
delen.
mocratisehe Unie te Arnftej-dam ge«che r en minister van Buitenland- partij heeft in verband met de ko- SNEEUWVAL
IN 'T BUITENLAND. houden heeft, is eensgezind he: beNennl, vlce-premier en mende verkiezingen een manifest uitte
Voor de constitueerende ver- gegeven, waarin wordt gezegd, dat
WEERBERICHT.
In Zwitserland en Joegoslavië Is sluit genomen, de partij In stand
Saderïn
in Belgrado houden en haar actie zoo krach ie
henianij' R omita. minister van Bin- slechts één ding telt; vrijheid en on- veei sneeuw gevallen;
Verwachting: meest matige NoorhebbpV, 1 6 Zaken. De liberalen afhankelijkheid van ons land. Het lag de sneeuw bijna een meter hoog. mogelijk voort te zetten In besdn«»el delijke
w nd. wisselende bewolking,
kabl- gewaagt van een federatieve staat, In Zwitserland, waar ruim 30 cM. werd bes'oten, aan <1e ver''i"7.ln<T<-n
?et
""» Pogingen, om hetgwen
regen of natte
6edere baala
gebaseerd Is op volledige auto- sneeuw viel, wordt de wintersport voor Kamer en Staten In April 1946 vooral In de kuststreek
die
vare
sneeuwbuien, vrij koud.
' nomie van de deelen.
deel te nemen.
sterk beoefend.

Kwestie Indonesië besproken in Britsche Lagerhuis
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50 JAREN DIACONESSENWERK

Berichten uit Stad en Dorp.

AMBTSAANVAARDING COMMIS-

KERKNIEUWS.

J. BARTBLS ARTS

LANGEZWAifi

KONINGIN.
TEEHORNE. De Doópsgez. Gem. maakt bekend, dat met ingang van Maa*
TE WOLVEGA.
LEEUWARDEN. Op 8 December,
Koningin heeft alhier heeft als voorganger beroepen dag 17 Uec a,s ztin praciijk zal woitK*
De
Commissaris
der
de verjaardag van de vermaarde
de heer F. H. Sixraa, die Zondag 23 voortgezet door J. I. RIIKES, »rt*
WOLVEGA. Maandag werd alhier in verband met zijn ambtsaanvaar.
~gevangeniskraak". alhier, waarbij herdacht
kennisgeving ge- Dec. zijn intrede zal doen.
In verband hiermede Maandag 17 D<4
het 50-jarig bestaan van hét ding de volgende
49 Illegale werkers door de Frieeohe
gemeenteen watergeen spreekuur
der Ned. Herv. Gedaan aan de
Bewaring Diaoonessenfonds
De
LEMMER.
heeren
K. P. uit het Hule vangedenkwaarA.
v.
d.
Veen
schapsbesturen,
burgerlijke
en milimeente te Wolvega ca.
werden bevrijd, is deze
R. Smeding zijn bij de Ned. Herv. P. VAN DER MEULEN,
Een halve eeuw geleden begon ds. taire autoriteiten, colleges, ambtena- en
gem. benoemd tot notabelen en niet
dige gebeurtenis door de naastbe. Blanson
ren
en
der
ingezetenen
provincie.
Keel-, Neus- en üorarts
Henkemans
werk.
met
dit
trokkenen gevierd. De Commissaris
„Ik heb de eer U mede te deelen, tot kerkvoogden. Dit ter rectificatie
bescheiden van opzet en van dat
la 14, IS, 16 Dec. afwezig
vorig
der Koningin woonde met zijn echt- Eerst
een
betrekking
de
van
ik
van
Commissabericht.
bijeenkomst bij. De bepaalde zijden met een schuin oog ris der Koningin in Friesland, waargenoote deze
maar allengs zich uitbreiZondagmiddag nam ds. Van der NËDERL. HERV. KERK, TJALLEBË*
K.P.-ers, die het stoute stuk vol- aangezien,
toe ik door Hare Majesteit de Ko. Spek, Geref predikant
oogstend. ningin
te Beetster- Donderdag 13 Dcc 's avonas 7.30 8*
brachten, kregen souvenirs, en dr. dend en meer
bij besluit d.d. 13 November zwaag
afscheid van de gemeente we- 2de Samenkomst voor iedere
B 2. die ate gevangenisdokter heel Het wljkgebouw werd in „Irene" ge- jl., werd benoemd, heb aanvaard.
hij zag vestigd; zuster Scholten was de eerwat goed werk verrichtte
Het Is mij een groot voorrecht mijn gens zijn vertrek naar Wanswerd. Ds. H N. llsbranav van douw spieektovj
zuster. In 1914 kon met mede- intrede
hans op 28 Febr '46 nog 15 kamera. ste
te mogen
in
deze Als tekst had hij gekozen Haggai 2 „<JOD HEEFT EEN PLAN MEI ONS 0'
doen
den te bevrijden -t- ontvirtig eveneens werking van dr. Van der Sande In sehoone provincie als opvolger van vers 10b: „En in deze plaats zal Ik ZIN* ,OOD HEEFT EEN PLAN MET
een vleugel van diens woning een Mr. P. A. V. baron van Harinxma vrede geven, spreekt de Heere der Collecte.
een herinneringsbüjk.
Os. Haselqg
ziekenhuisje worden ingericht.
De thoe Slooten, die met zijn uitzonder- heirscharen." Na den dienst werd de
Boerderij met vee en inventaris
laatste jaren is het vooral als inrich- lijke bestuursgaven
verbrand.
zoo veel voor dit scheidende leeraar namens de geHUUROP4EGGINGEN
LANGEZWAAG. 10 Dec.
Heden- ting voor kraamverpleging in trek. gewest en zijn bewoners heeft ge- meente toegesproken door ouderling Opgaven voor het doen van huuropz*
15 jaar is zuster Visser nu daan.
Boonstra, terwijl namens de classis stngen
avond omstreeks 6 uur brak brand Gedurende
gaarne vroegtijdig ingewa*
het fonds verbonden.
Ik ben mij volledig bewust van Drachten het woord werd gevoerd Kanioorworden
uit in de boerderij van den heer G. aan
gesloten op 24 en 31 Uec. a-1
Ter
gelegenheid
jubileum
van
het
omvang
de
den
van
de
ik
door
v
d.
Wielen
van
Boorntaak,
In
ommezien
welke
ds.
D.
stOQd
Groot
een
de
Maandagmet de aanvaarding van dit ambt bergum. Ds. v. d. Spek hoopt op 23 B. Mulder, Deurwaarder. Beetsterzffal
schuur en stalling in lichte laaie. Van recipieerde het bestuur
middag in „Irene". Van verschillende gaarne op mij heb genomen.
worden
Algered.
kon
niets
Dec. a.s. zijn intrede te doen te Wans- De Bankinstellingen te Heerenve*
vee
hetdieren
Bij de uitoefening van mijn func- werd
le
vlammen omgekomejj zijn zijden had men blijken van belangzijn op 22 en <4 DECEMBER as
in
den
vorm
van
ik
omgestelling
gezonden
mijn
tie zal
naar
beste krachIe dieren zijn In de vlammen
SINT JOH.GA-DELFSTRAH. Ned. den
bloemstukken, o.a. van Gemeentebe- ten de belangen van ons vaderland
komen. Van de inboedel is eenig stuur,
f-eheelen dag GESLOTEN
Groene Kruis, zangverëen. en in het bijzonder van Friesland Herv. Kerk. Herkozen als ouderlingen
huisraad en beddegoed gered. Ook
de heeren P. Miedema en A. Koop- Heropening Schouwburj
„Looft
den
vele
en
dieparticulieren
zijn
bevolking
instellingen
Heer",
en
gereedschappen en
landbouwmachi.
en dankbare patiënten Verscheidene nen, in de hoop daarbij te mogen re- man en als diakenen de heeren R 1. Dancing, Café en Foyers H'vee»
nes zijn verloren
notabelen van het dorp en bestuur- kenen op Uw aller volledige mede- Oenema en H. Pen.
WOLVEGA. Jaarvergadering NutsVanaf 14 December as wordt boveng'
van vereenigingen boden geluk- werking en vertrouwen.
OOSTERZEE. Kiescoll. Ned. Herv. noemd FEEST GEBOUW weer in expld
"departement. Gekozen werden tot be- ders
het U en mij gegeven zijn, kerk.
Moge
wenschen
aan.
Herkozen
heeren J s. de tatie genomen. Uil is uw adies voor P*
stuursleden wegens vacatures de heeWeth. Bakker, die met loco-secre- In hechte samenwerking met al dege- Jcng en gekozen deJeep Slump en
S. tijen. Bruiioiten, Diners. Begrafenissd
ren Johs Hessing, voorz., P. Ronner, taris
die met ons bereid zijn de al. v. d.
Groen aanwezig was, comnen
J.
J.
Goot.
secr., terwijl de vacature mr. E. N. plimenteerde het bestuur
gemeene belangen te dienen, dit geVergaderingen, enz Een s>
de
namens
Te
Echten herkozen de heer I. Hee- Congressen
W. Maas voorloopig niet werd ver- burgerlijke gemeente. Uw werk
te
spoedig
west en zijn bevolking
van
geschoold
personeel slaat u ten dienst
rema
Echtenpolder.
te
vuld Inkomsten f 2673.98, uitgaven aldus spr.
heeft ontegenzeggelijk doen herstellen van de gedurende de
Te Echtenpolder herkozen de hee- Vraagt cortdiitën en mogelijkheden Aanbe*
f2371.47. Besloten werd een onder- in de afgeloopen
ondervonden
vijandelijke
bezetting
50 jaren veel goeds terugslagen
v. d. Meer, W. H. v. d. Meer F. 6ROEN, Hotel Groen Heerenvee'
zoek in te stellen om te komen tot uitgericht in Wolvega
en het doorstane leed. ren H.de
en omgeving. Moge
Jong.
en G.
Telef. iOl2 Exploitant van de Nieu*
oprichting van een jeugdspaarbank.
mede
gegeven
ons
allen
het
Daarvoor breng ik u hartelijk dank.
Scnouwburg
UTINGERADEEL, 8 Dec. Heden- Tk geef u de verzekering, dat ook in zijn, in getrouwe aanhankelijkheid
OPPENHUIZEN. Ned Herv. kerk.
aan ons Vorstenhuis, Friesland tot Door het kiescollege herkozen als
morgen vergaderde krlte „Utingerade toekomst het gemeentebestuur u
trm
deel". Medegedeeld werd o.a. dat er werk zal volgen en mocht U eens in nog verdere ontwikkeling en stijgen- ouderling J. Sehraa en als diaken D. hotel
de bloei en welvaart te blijven bren- Bergsma.
\<. r -mm vor 'i publiek
één, misschien twee cursussen in moeilijkheden komen, dan zult U voor gen."
GEOPEN)
paardenkennis gehouden zullen wor- de volle honderd procent kunnen reIntrede ds. Tiesse.
Nov.-Oec rantsoen
den. Een langdurige bespreking werd kenen op de medewerking van het CHR. DEMOCRATISCHE UNIE.
gehouden over de arbeidsvoorwaar- gemeentebestuur. Ik hoon, dat uw
A.s. Zondag zal de nieuwe prediVanai Woensdag <2 t/m Zaterdag 15 Drf
Een
aantal
C.D.U.vooraanstaande
den en loonen 1 Mei '46-47: er zal vereeniging nog lang werkzaam ma,; ers
der Doopsgezinde gemeente te as. ae nummers 301 t/m 486. Vanaf Du»
heeft In Leeuwarden vergaderd, kant
gestreefd worden naar een uniforme zijn in het belang van de lijdende en na
Blokzijn, ds. J. Tiesse uit Ouddorp, dag
inleiding
een
heer
van
den
18 i/m Za'.eidae 2< Dcc de nummef
regeling (met garantie van de regee- menschheid In het bijzonder wenschdrie zijn In- l t.m
Posthuma besloten, bereidheid te des namiddags om half
300 Klantenkaart en flesl*
ring) van 66 uren in de zomer en 60 te spr. zijn gelukwenschen over te H.
morgens
zijn
trede
na
ües
te
doen,
betoonen om met
partijen sameebrengen *.v p. VAM OER UEE*
lm den winter, benevens naar een brengen aan mej. Sickenga, die In men te werken of andere
daarin op te gaan, bevestigd door ds. Van Dijk uit SlHterll, Heerenwal 69.
I
pensioen van f 2200 (op 65-jarigen deze 5 0 jaren het Fonds tot een grooevenwel alleen als voldoende waar- Kampen.
leeftijd) van de vaste en de los-vaste ten steun is geweest. Het gemeente- borgen worden gegeven
voor
een
OPENDE (Gron.). Ds. F. van Dijk, Verhuisd
arbeiders, tegen een wekelijksche bij- bestuur hoopt, dat ze in haar ouder- waarlijk
vooruitstrevende politiek,
1'
drage van f 1 door den boer en f 1 dom nog enkele jaren het werk van waarbij speciaal aandacht wordt ge- Geref. pred alhier, heeft zich vrijge- van FOK tó naar TJepkemastraet
maakt van de besluiten der Gen. SyR. SMIT
door den arbeider.
het Fonds zal kunnen gadeslaan.
schonken aan de eischen van den node van
1942-43 en heeft het kerkNa een uiteenzetting over „LanbouDe voorzitter, ds. H W. Cazemier, nieuwen tijd en aan
Particnlier Zieken- en Kraamverpleegslj
de volledige
organisasje" door dr. ir. v d. Meulen dankte voor de goede wenschen en voorzieing in de behoeften van de verband verlaten. Een viertal ouderlingen der gemeente zijn hem hierin Ruime keus Kalenders
to Leeuwarden, volgde een levendige voor de toezegging. Spr. herinnerde maatschappelijk zwakken.
bespreking over margarine-eten dooi- aan den arbeid van mej. Sickenga, die
Een nieuw provinciaal comité werd gevolgd. Een Geref. kerk naar art. 31 Kanioorboekh -LeesDibhoiheek-Boekbind'
de veehouders; langdurige discussies van 1908—1942 penninpmeesteres Is benoemd, bestaande uit de heeren S, K.O. heeft zich gevormd. Ook enkele W. SCHOTANUS, FOK 73 TEL. 2t*
A. Faber, Ou- huisgezinnen in Surhuisterveen hebmet toelichting van dr. v. d. Meul
HEEREWWEEW
geweest en reeds vóórdien het werk Brouwer, Berlikum,
I
leidden tot het volgende: gevraagd steeds van nabij had meegemaakt dega, D. v. d. Heide, Bergum, H, ben zich hierbij gevoegd.
werd vóór Donderdag a.s. antwoord door haar familieband met mevr. Posthuma, Leeuwarden
en J. WijtBLOKZIJL. In de plaats van den
op een uitgebreide schriftelijke vraag Witteveen. wier taak ze in 1908 over- menga, TJreterp.
heer W. Engelsman is tot notabel der
aan den minister van Landbouw; tot nam. Sinds heeft mej. Sickenga
met
BLOKZIJL.
De heer J. H. van Ned. Herv. gemeente alhier gekozen
zoolang zal een afwachtende houd; buitengewone trouw en toewijding de Ens,
wethouder alhier, heeft als zoo- de heer J. Akkerman.
worden aangenomen.
gediend.
vereeniging
danig ontslag bij den noodgemeenteHEERENVEEN. Ned. Herv. gem.
dat ge thans weer Maizena fabrikaat
VOORLICHTING OMTRENT INDIE
Des avonds werd In de Ned. Herv. raad ingezonden.
Heerenveen (Sch.). Tot leden van het
Eeninformatiebureau te kerk een herdenkingsbijeenkomst geDuryea-van
vóór-oorlogsche kwaliteit*
LEEUWARDEN. De heer A. de kiescollege herkozen de heeren W. F.
te Leeuwarden.
op Uw bon kunt krijgen, Een pak van
houden, waarin voorging ds. Caze- Looze, alhier, een bekend stadgenoot, Stedehouder, G. F. Schermer en J.
Ressorteerend onder het Departe. mier, die den stichter van het fonds, die vroeger veel gedaan heeft voor Rruinsma, en gekozen J. Talsma en
200 gram voor 17 cent Vraag Uw
ment van Overzeesche Gebleilsdeeleii ds. Blanson Henkemans, herdacht en het gemeenschapsleven
o.a. bij de W, Herder. Tot notabelen zijn herwinkelier.
is te
gevestigd het .Pro- voorts de historie van het fonds na31 Augrustus-herdenking en bij an- kozen mevrouw Z. G. van Sloten-Folvinciaal
Informa.ie-bureau
voor ging. Bijzondere dank werd gebracht dere feestelijke gelegenheden
her- kersma en de heeren B. Luchtenveld
Voorlichting en PronagnjiJ.* over in- aan den heer B. Bijlsma,
dacht gister, 11 December zijn tach- en A. Mast. Notabelen hebben tot
reeds tigste
dië in de Provincie Friesland", welk 33 jaar een bestuursfunctie die
verjaardag.
kerkvoogd
herkozen de heer J.
bekleedt.
Bureau ten nauwste samenwerkt met
De organist P. Ruiter, het Chr.
Bruinsma.
de Kon. Vereen. Oost en West en Rem. koor „Looft
Afscheid conciërge Smit.
den Heer"
het
verder in relatie staat met het Kon. Chr. muziekcorps „Euphonia"en verNED. HERV. KERK. Beroepen te
HEERENVEEN, Dec. Bij de inge- Hoo.gcarspel
Indisch Instituut (Kolon. Inst.) en leenden hun medewerking aan deze bruikneming
en Lutjebroek (toez.)
het
gemeentehuis
van
andere lichamen, die mej; Indië bc. bijeenkomst.
ds. H. J. van Dijk te Pietersbierum:
van de voormalige gemeen.*
trekkingen onderhouden.
te
Terhorne ds. H. M. Cnossen te
wirden als distributiekantoor, werd
Jiiblleum Chr. Fanfarecorps
Ooster-Nijkerk.
Informatie enppvoorlichting op elk
de
heer
Smit
als
conciërge
overgeno„Excelsior”.
terrein worden
aanvraae; schrifte.
Aangenomen naar Oosterend (vac.
men. Smit heeft in de achter hean
Voorloopig nog op da Vermicellibot>
lijk of mondeling gaarne, geheel zonST. ANNA-PAROCHIE, 8 Dec. Het liggende lange jaren geen gemakke. ds. Ten Have) ds. W. Nijenhuis te
der kosten, verstrekt
Chr. Fanfarecorps „Excelsior" alhier lijke taak gehad. Geen materiaal bij- Maasdam en Cillaardshoek, die beDoor het Bureau werden reeds herdenkt dezer dagen
—->
25-jarlg na voor de schoonmaak, geeji of wei- dankte voor Schiedam; naar Olst ds.
cursussen in Maleisen voor 0.V.W., bestaan. Een commissiehaar
is begonnen nig brandstoffen voor de kachels. In D Bender te Stiens.
Nica en anderen, die naar Indië ver- met eerr geldinzameling en heeft ruim deze zin sprak
de leider, de heer H.
trekken, gehouden. Het heeft tevens f 1700 gecollecteerd. Het jubileum zal J. ter
GEREF. KERKEN. Beroepen te
Hasenborg, het vertrekkende Oudega (Sm.) ds. W. Wiersma te
de leiding in Friesland voor de N.I in vijf bijeenkomsten worden gevierd, echtpaar
toe. Het werk van Smit werd
te Boisward ds. B. Hagenaar
CA. (uiuzending door de Regeering waarvan heden de eerste was. Nadat dan ook door leiding
en personeel oen Bozum;
te Amsterdam (Buiksloot).
Jn burgerlijke en particuliere betrek- een optocht door ons
was
dorp
ge- zeerste
gewaardeerd,
hetgeen
tot
kingen).
houden, waaraan door de jubilaresse,
door de aanbieding van
CHR. GEREF. KERK. AangenoFilmvoorstellingen, lezingen, Indo. de Chr. zustervereenigingen „De Ba- uiting kwamhet
„Heerenwaleter"
een
e*.s van
oude
men naar Rotterdam-C ds. J. Tamnesisohe kunstavonden worden even- zuin" Berliktim, „Excelsior" O.B.zijl, brugje voor Smit en bloemen voor zn minga
te Enschedé; naar Bunschoten
eens verzorgd
de Chr. gymnastiekvereen.
alhier echtgenoote. De leider sprak verder ds. J. H. Velema te Steenwijk.
T>oor beschikking over deskundige werd deelgenomen,
was er een recep- de wensch uit dat het echtpaar nog
sprekers
met Jarerolange tropener. tie onder leiding van den heer H. v. lang mocht genieten van hun weiver,
GEREF. KERKEN naar art. 31.
varing kan, in nader overleg, op ver- d. Meer, voorz. van de feestcommissie.
Zoolang
nog Beroepen te Bilthoven ds. H. Knoon
opvolger
diende
rust.
de
schillende plaatsen in Friesland o-ver De eerste felicitatie werd uitgespro- niet is benoemd, zal de heer Smit de te Delfshaven; te Zwartsluis ds. S.
de meest versoheiden onderwerpen ken door den
Cnossen te Blokzijl.
S. C. v. d. Ploeg, functie nog blijven vervullen.
een avond gegeven worden, al dan weth., namens heer
het gemeentebestuur.
BAPTISTE GEMEENTEN. Aangelantaarnplaatjes,
niet met
film e.d. Daarna sprak namens de Chr. Fr.
Doarpsjouuen.
nomen naar Apeldoorn ds. L. de Haar
Speciale leergangen
voor onder- Bond van Harmonie- en FanfarecorpALDEMARDUM. De Kr. Fryeke te Noordbergum.
Wljskrachen en belangstellenden (10 sen de heer F. Fokkema
van Anjum. krite „JUke Hnje" joech hjir twa
Weken telkens een middag of avond) Ds. Koster complimenteerde namens doarpejounen.
Beide jounen waera
R.K. KERK. Tot kapelaan van de
zijn on enkele plaatsen in Friesland de Geref. Kerk alhier, de heer G.
toanielseLskip spile parochie der H. Michaël te Harlingen
»eeds begonnen tegelijk met het ter Brouwer namens de Ned. Herv. Gem. trocb it Riister
op Mansioht", in toaniel- is benoemd de heer J. Leffers te Gro„De
beschikking stellen van werkcollec- Daarna, werd nog
aan 22 personen 't stlk a.riid
yn fjouwer ütkoimsten fan de ningen, missionaris van Mill-Hill.
lies voor de scholen.
woord gegeven. Zij allen betuigden in
de Haan fan Rils. It stik en
Voor informa.ie, voorlichting of woord, in rijm en in
De heer K. Bekema, geb. te Walzang hun dank bruorren
is het Bureau voor per- voor de groote bereidwilligheid van tt stpyljen foelen by it publyk tige yn surn, ontving in de kapel van de St.
anderszins
de
foar
krite
en it hawwe
de
soonlijk bezoek steeds open van 9— de jubilaresse
Josephcongregatie te Roosendaal de
haar ge- twasmaek
12 uur (Ruiterakwartier 117 boven, lukkige jaren en wenschten
beste jounen west. De skoften H. Priesterwijding.
Besluiten " Benoemingen en*
Veelal ging de fe- warden
toe.
fold
mei
en
telefoon 3700).
licitatie gepaard met bloemen, mu- mienekipük sjongen.foardrachten
HEERENVEEN, 11 Dec.
Blnaminen
de
Ds.
L. W. Wessels
BERGUMERDAM
Een boomwa- ziekstukken en enveloppes met in- twadde
voor
Joun (foar jongfolk) wie it
gen, een z.g. „Mallejan", die hooeen ziekbed van veertien dagen te Groningen
houd.
Na
is Maandagmiddag, toch nog onver- stratie I Henk Akse alhier.
„llxcelslor" is met 15 leden begon- gr6tfoj[
rnen zou brengen bij den klompmaker Soherjon, alhier, werd door de nen, heeft thans 25, waarvan drie
wacht, overleden ds L. W. Wessels,
DANTUMADEEL. Tot
STAVOREN. Jaarvergadering ijs- predikant
tram uit Drachten aangeredan. De der oprichters, n.l. Jac. Hoekstra, G. club „Eensgezindheid".
der Geref. Kerk van de zijn gekozen de heeren D. ElzinS
Bij de bewaar beladen wagen vloog tegen de Snijder, S. Swart. Het corps heeft stuunsverkiezingen werd herkozen de Lemmer. Gedurende tien jaar is ds. (A.R.) en R. P. Baarsma (C.H.), TJ,
muur van de woning van Sj waar- thans zijn derde directeur, de heer heer Rein H, Visser en gekozen de Wessels In deze gemeente werkzaam onderwijzer aan de 0.1. school !j
door een flink e.uk muur naar bin- S. de Ruiter van Leeuwarden. De heeren IJ. B. de Vries, Inke Bakker, geweest, en hij heeft daar, ook onder Zwaagwestelnde werd beno-emd
nen werd gedrukt en en groote ruit vorigen, de heeren Joh. Krottje al- H. van Dijk,
M. Strikwerda, H. hen die niet tot de kring van zijn ge- heer Baars.
versplinterd. Van de wagen brak een hier en H. Dijkstra te Oudebildtzijl, Koopman Jr. en H. Mulder. Op 27 meente behoorden, vele vrienden verBenoemd tot:
wiel. De tram had eenige vertraging. werden tot eerelid benoemd. Onder Jan. as. bestaat de ijsclub 75 jaar. worven. Door zijn wijze van optreden
onderw. aan de M.U.L.0.-school
leiding van laatstgenoemde
Is een Men hoopt dit feest feestelijk te her- had hij het vertrouwen weten te winBERGUM. Alhier is een drietal groot
gedeelte der 32 eereteekenen denken.
nen van zeer velen. Tijdens de bezet- Delfzijl Jac. Spoelman, waarn. hot>"
nog jeugdige personen door de politie
.j
was hij veler vriend en bescher- der Geref. 1. school te Harlingen;
aangehouden, verdacht van fraudu. behaald.
WOMMELS, 9 Dec. Het Chr. mv. ting talloozen
tweede machinist aan de co°
hebben bij hem aanleuze slachting. Een hoeveelheid
OPEINDE (Sm.) De amateur- ziekkorps „Euphonia" vierde onder mer;
„Berguro**
vleesch werd in beslag genomen Te- visseher de heer v. d. Brug te Drach- groo.e belangstelling haar 25-jarig geklopt en vonden steun bii hem en melkproductenfabriek
dam" L. Holwerda van Bei-gum: j
vens zijn twee personen in bewaring ten, die alhier in 't kanaal in de bestaan. De geschiedenis van heit zijn echtgenoote.
Coöp.
Zuivelfabr',
assistent aan de
De gemeente verliest In hem een
gesteld
wegene diefstal
van een matste weken reeds meerdere snoe- korps
met zijn „ups en downs" werd
voorganger, maar groote te Bedum (Gr.) J. de Boer, afk. *"J
aohaap uit de weide.
ken ving, had de vorige week wenaar voren gebracht. Door leden, eminente
Terwispel, thans techn. ambten»*,
BERGUM. Na ruiim een jaar van der het genoegen twee snoeken van oud-leden, oprichters en afgevaardig- deernis gaat in de Lemmer uit naar bij
de Bond van Coöp. Zulve-lfabfdie
reeds
met
veel
moeizijn
pond
weduwe,
stilstaan (in September 1944 werd 10 en 16
in de wacht te sleepen. den van ztisijerkorpsen werd de jute te kampen had door ziekte dei Friesland;
de fabriek stopgezet wegens brandmuziek,
waardig
gevierd,
bilea
met
hulpkeurmeester
bij de vlees*,
Als wethouders
VOLLENHOVE.
kinderen en die bovendien een baby
«toffennood
zoowel voor ketel als zijn
zang en declamatie.
Grouw J. Bok»'
de
te
keuringsdienst
benoemd
heeren
W.
Huls1
acht
weken
heeft.
verzorgen
van
te
auto's)
voor de
is de N.T.F, alhier man en J. Doevendans. Laatstge, ,-«
vorige week weer in werking geDs. Wessels was predikant te Ab- aldaar-,
OOSTERLITTENS.
Kruiejassen
noemde treedt tevens als waarnebesteller P.T.T. te Grouw de n""
coude
steld en zwermen de bekende witte mend-burgemeester
van 1929—1936 en diende de
door voetbalclub voor leden en dona.
ler
van
op.
Hulzen;
A.
wagens 's morgens wederom uit om
teui-s. Ie M. J. Lettihga en J. Anne- gemeente Lemmer sinds 8 Maart 1936.
hulnkassier bij de Coöp.
de grondstof op te halen.
WITMARSUM, 12 Dec. Op initiarief ma; 2 e P. San erna en S. Oosterhoff;
leenbank
te Oosterzee W. de Bi"
in het jaar, dat de zaak had stilge. van de N.V.B. „Witmarsum" werd 3e
J. Heidstra
en J. J. Bjjlsma.
MARKTBERICHTEN.
aldaar.
t, hadden kraaien toegang «epersonen
Troostprijs
door enkele
van verschilK. Gaasterland en R. Bu.
Wegens het bereiken van
-zocht en verkregen tot de vijftig me- lende polKieke en godsdienstige rich- ren. Trooetpremie S. Hilverda en H.
LEMMER. Aanvoer visch 3—B Dcc
j
ter hooge schoor».een. De zwartrokSnoekbaars 3982 pnd a 80 et p. pond pensioengerechtigden leeftijd heb «
ting een bespreking gehouden, om te Faber.
ken hadden in de zomer van 1946 koir*n tot oprichting van een CulGed Staten op zijn verzoek aan (8
Baars
1072
„30„
daarin zooveel nestmateriaal verza- tuurgemeenschap.
40
heer T. van Wijland,
OOSTERLTTENS, 8 Dec. De afd. Gr Blei
3179
Men kwam tot
meld, dat de ketelvuren niet wilden volkomen overeenstemming. Besloten zuivelbewerkers
provinciale griffie, met insan*; o(,p4j
benoemde als bc. KI. Blei
25 „ „
4201
j
Dogr de nesten met benzine werd samen de historie van Witmar- stuur der federatie Franeker IJ. Se>f- Voorn
967 „ „ 20 „ „
1 Jan. 194Geervol ontslag verie
trekken.
ve
voor
de
begie;en
„
„
„
„
dankbetuiging
te
en daarna de brand er in sum e.o. in, studie te nemen, waar- finga., voorz.. J. W. de Jong, secr., Karper
55 „
27
met
.'vflk
langdurige diensten aan het I'
te steken,, werd de rrekbelemmering over in Januari een lezing zal wor- I*. vd. Werf, penn. Lconacie en klom- Snoek
1 „ „ 70 ~ „
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"* Heden overleed na een

geduldig
gedragen
lijden
onze Patroon TJ. G. KRIST
in den ouderdom van 47 jr.
Tijnje, 8 Dec. 1945.
E. de Vries, H. de Vries
—Pool.

~,*n*)[*i

1« Dec. 30-jar [*|

|S) echtvereeniging van
(S)
[*) MARTEN VAN DAM Fjf)
en MARGJE
}*r
f*)

fiF VAN DAM—KLAREN **l
p
Tljmje.
Hedenmorgen omstreeks
a Kinderen
KI-kinderen g) **
1 uur overleed zacht en
Zondag 16 Dec. 25 jar. gj kalm onze geliefde Vader,
SI echtvereeniging van BB Behuwd- en Grootvader
J3ARM WILLEM
m ANNE v, d WIJK en fS)
EB JANTJE DE JONG. B In den SCHOKKER,
ouderdom van 74
BS Hun dankb. Kinderen. !*
Jaar en 8 maanden, sinds 1
K[ Leeuwarden,
fit) Alma Tademastraat 4. g) Jan. 1944 wedn. van Akke
Bron
Pffifsisusifarsr i*iSßßiigr3rßiß Freerks
Nijehorne, 9 Dec. 1945.
JOHNNY,
Geboren
zoon
**
Namens de familie.
Van M. GROEN en
Willem Schokker en Eentg.
—ROFFEL.
R. GROEN
en Echtg.
Nw. Beets, 6 Dec. 1945. Freerk Schokker
en
Kinderen.
Geboren AALTJE, doch"*
tertje en zusje van
** Heden nam de H<
8. EIJZENGA,
tot zich onze jongste li< eI. EIJZENGA—ELZINGA. ling KLAAS HENDRIK iS,

§

en

PIETJE.

**

Geboren
LOUISE

slechts 4 maanden oud.
De diepbedroefden

266, 11 Dec. '45.

SJ. POPMA,
en Kinderen.

P. POPMA—PIJLMAN

CHRISTINE
dochter van
ï. STEDEHOUDER
M. STEDEHOUDER
LENGS.

Kortezwaag, 8 Dec. 1945,

—

Heden overleed te Folonze geliefde Zoon,
Pompoenstraat *2,
Broeder, Zwager en Oom
's Gravenhage.
ABELE P. DRENTH,
Geboren OENE, zoon
Van
WAGENAAR en in den ouderdom van 53 jr.

_
_
_

**
lega

"*

J. CH
M WAGENAAR—BRALST
Heerenveen,

"~~*ï

8

Dec.

Uit aller naam,
Pieter A. Drenth.

1945.

Geboren RINSKJË,
dochtertje van TH. DRAGT

Schurega, 7 Dec.

1945.

Heden overleed nog
**onverwacht
T. DRAGT—VISSER. vrij
onze geliefNijehaske. 9 Dec. 1945.
de
Vader, Behuwd- en
TAEKE,
zoon
Grootvader
Geboren
*»
Van T PEEREBOOM en
PIETER J. DE HAAN,
in
den ouderdom van 87 jr.
T. PEEEREBOOM
PRAAMSMA. en 7 maanden, sedert 28 Juni 1916 wedn. van Grietje
Nljehorne, 7 Dec. 1945.
Brrne GRIETJE, famke H. de Jong.
9 Dec. 1945.
fan MARTEN GRUPSTRA Langezwaag,
De diepbedroefden,
en KORNELISJE
J. de Haan, Rotterdam.
GRUPSTRA—«FABER.
de Haan, F. de Haan
A.
Oranjewaid, 8e fan Win—de Boer, Griet, Jelle.
termoanne.SikehOs).
't Meer 155.
(Tydlik
JAN
Geboren HENDRIK
Algemeene kennisgeving.
ANNE, zoon van de heer
nog hoop
** Heimelijk
en mevr GOL—v.d. VEEN. hebbende
kwam heden via
Scherpenzeel (Fr.) 7 Dec. het Roode Kruis officieel de
1945. Tijdelijk Diaeonessen- ontstellende tijding, dat onhuis, Leeuwarden.
'____ ze innig geliefde Man en VaGeboren BAUKE JELLE der, Zoon, Broeder, Beh.Boon van E. KLEEFSTRA zoon, Beh.broeder en Oom
®n M KLEEFSTRA—
JOHANN DRAGSTRA,
7 maanden zwaar lichaSPAARGAREN.
na
Steenwijk, 10 Dec. 19 45. melijk en geestelijk lijden
1 Mei 1945 in Duitschland
Heden ontvingen wij
overleden, in den ouderde **droevige tijding, dat on- is
dom van bijna 34 jaar,
Be oudste Zoon
Nieuwebrug 10-12-45.
HENDRIK KRAMER
Do diepbedroefden
te Tandjong Priok door onDragstra—Noppert en
bekende inlanders werd ver- G.
Zoontje,
Wopke,
Jam,
Zeer zwaar valt ons
Woord.
Theunls.
"lft verlies. Maar dat heen- Nieuwebrug,
W. J. Dragstra
gaan Vrede mag zijn Is de
E. Dragstsa.
Wensch van zijn dlepbedr.
Ouders, Broers en Zusters, Nieuwebrug, H. Noppert,
Noppert—Kuperus.
A. Noppert,
Vrouw en Kind, Geert KraJ.
H. Noppert.
mer, Lutske Kramer—de
Makkum,
G. Speerstra—
Jong, J. Kramer—Ekkebus
Dragstra, U. Speerstra.
en Hennie.
Wogmim- Nieuwebrug, H. de Jong—
Nieuwen dam,
Dragstra. W. de Jong.
merstraat 85. Alg. kennisg.
Nieuwebrug, D. Noppert,
H. R. Noppert—Koffel.
Heden overleed zacht
en kalm onze lieve Zuster St. Nlcolaasga, G. Noppert

en

—
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""
""

_

"'"

en

JELTJE KORT,

Oomzeggers.

,

SPORT

Wie wil met de KeretdaHeden overleed enfee gen
aan één of meer
Moeder, Behuwd- en !
Grootmoeder
Canadeezen
gastvrijheid UITSLAG HARDRIJDERUEN.
TJITSKE DE KLEINE,
verleenen?
wed. van Wlefoe A. de Boer,
De Canadeesehe soldaten, IJSBPORT.
in den gezegenden ouder- die
uit Heerenveen naar
dom van 84 jaar en bijna
HIELKEMA WINT TE
Duitschland zijn vertrok- DOEKJELEKORTEZWAAG.
7 maanden.
graag
ken,
hun
zouden
Hun diepbedroefde KinBarend v.d. Ven tweede.
Kerstverlof (pl.m. 4 dagen)
deren en Kleinkinderen.
Heerenveen doorbrengen.
KORTEZWAAG, 10 Deo. Het bc.
J Kroes—de Boer,
L. A. in Opgave
graag zoo spoedig stuur van do ijsclub ~Hal'd Moed"
Kroes, I. L. Kroes, Tj. L.
mogelijk aan één der onder- was er vlug bir> om een groote hard.
Kroes, A. L. Kroes.
rijderij voor nonnen te
Hoornsterzwaag, 8-12-45. staande adressan
J. Bunt, Dracht 42. tel. 2574 en het heeft succes gehad met deze
van Dam, Thlalfdwars- eerste kracntioeiing tusschen de maHeden overleed onze W.weg
** geliefde
tadors op de «malle ijzers. Alleen
5. Tel. 2471.
Moeder, Bezeer
huwd- Groot en Overgroot- J. Groen, Vleeschmarkt 2. was het jammer dat de publieke bc.
laiigstelHng beneden de verwachting
Tel. 2256.
moeder
TJITSKE DE KLEINE, W. Huisman, Heerenwal 2. bleef.
De deelnemerslijst bevatte 18 naTel. 2098.
sedert 18 Febr. 1938 wed.
de Jong, Dracht 73, Tel. men; bekende rijders van de laatste
van W. de Boer, in den ou- J. 2265.
jaren,
veteranen als Jaap Slof en
derdom van 84 jaar en 6 m.
Marten de Jong en enkele jeugdige
Het Entertainment
Jubbega, 8 Dec. 1945.
rijders
als Jan Rudolphy, W. Bruin,
Committee, Heerenveen
Uit aller naam, H. de Boer.
sma en E. Vaartjes, die in jongensrijde sneistten behoor,
OPROEPING. leder, die derijenNavaak tot
Heden overleed tot on- iets
te vorderen heeft van, den.
één rijderij mogen we na**
droefheid,
na een schuldig is aan of stukken tuurlijk geen conclusies trekken,
ze diepe
smartelijk en geduldig ge- onder zijn berusting heeft maar afgaande op de prestaties in
onze
lieve van SIETSE TALSMA, ge- dit eerste treffen geiooven we toch,
dragen lijden,
Man, Vader, Behuwd- en woond hebbende Olterterp da-t er weindg aanvoer van frisch bloed
Grootvader
no 6, wordt beleefd verzocht in de rijen der snelsten te te ver.
BOUKE H. JONKMAN, daarvan opgave of betaling waohten. Daarvoor staken Hielkema,
in den ouderdom van 75 te doen vóór 25
de
Dec. a.s. v.d. Veen en Hoven te ver boven
jaar en 11 maanden.
dat we
aan
den
beheerder M. rest uit. Het was wel Jammer,
diepbedroefden,
zagen
De
actie
en
BERGSMA, Boschlaan 250, Abc JLenstra niet inTerhorne,
B. Jonkman—Haven, Kin- Beetsterzwaag,
dat
de Vries van
enkele
deren, Behuwd- en Kleinjaren terug onbetwist de snelste in
Jongensrijderijen, verstek liet gaan.
BEKENDMAKING.
kinderen.
Ophaaldionst Cadavers.
Noordwolde, 10 Dec. 1946
Doekelë Hielkema werd, de tradiDe Burgemeester der ge- tie getrouw zouden we haast zeggen,
** Hermede geven wij meente Doniawerstal, brengt winnaar van deze eerste rijderij. En
kennis van het overlijden bij deze ter kennis van be- verdiend! Hij beschikt nog altijd over
van onze innig geliefde Moe- langhebbenden, dat de op- een voldoende snelheid en zijn manier
der, Behuwd- en Grootmoe- haaldicnst van cadavers van van rijden, met prachtige soepele
behoort tot het beste wat we
der
JOUKJE HARMSMA, de N.V. N.T.F, te Bergum slag, op
ooit
de kortebaan zagen. Barend
sinds 5 Oct. 1915 wed. van wederom functionneert.
der Veen had een gelukkig numAlbert Scheer, in den ouder- In verband hiermede wordt van
mertje
getrokken
en ging reeds voor
dom van 82 jaar en 8 mnd. op het volgende de aanalle rijders hebben
dacht gevestigd:
den aanvang
De dlepbfdroefde Kindeuiteraard
voor
groote
belangstelling
1. Thuis begraven en ontren, Behuwd- en Kleinkinzn
kansen bekijken: „as
hulden is verboden.
de lijs-t
deren.
fan dy en dy win, den kom in yn
2. ALLE cadavers moeten ik
Steggerda, 11 Dec. 1945.
de verza- 'e sinten .maar ook bewees hij daar.
B«flM"Jli^HHa"* >> > JM*J**JH**W voorlooptg
naar
*
na op 37-jarigen leeftijd nog niets
"* Na In October de blij- melbak van de Centrale van zn vechtlust hebben ingeboet
de tijding te hebben ont- Slachtplaats te St. Nlcolaas- en heel wat meer te
in zn mars te hebga of naar de verzamelbak
vangen, dat onze Broeder
ben dan met een fortuinlijke lr>.-Jng
FOLKERT S. BROUWER te Sloten worden gebracht. in de prijzen te vallen. Op het drietal
en Echtgenoote zich in goe3. Van het deponeeren
hij Hendrik Hoven, die eventjes
bevonden, vam de cadavers te St. Nlco- wtet
den
welstand
van
Eelde was komen fietsen, te
kwam heden het ontstellen- laasga moet aangifte wor- slaan en legde daarna om prijs en
de bericht dat onze lieve den gedaan bij de Centrale premie Hielkema het vuur na aan de
Slachtplaats en bij den keuBarend kwam In de finale
te St. Nlcolaas- schenen.
SJOUKJE S. BROUWER ringsveearts brengen
beter weg, wist zn kleinen voor.
van de iets
ga; van het
en haar Echtgenoot
sprong prachtig te verdedigen en
cadavers in de bak te Slo- dwong Hielkema tot uiterste krachtsTEDDY GALESTIN
In een interneeringskamp op ten moet kennis worden ge- inspanning.
Eerst in den eindspurt
geven ter Secretarie aldaar wist
Java zijn overleden.
laatstgenoemde de overhand te
den
4.
Naam
en
adree
familie,
van
Namens de
krijgen. Een fraaie rit.
R. S. Brouwer, Oudeschoot. eigenaar moeten aan het
Van de andere prijswinnaars leek
cadaver worden bevestigd.
de Wargaster Wlerd v.d. Weg ons
Vermist te Heerenveen witte
Op een goede naleving vooruitgaande. Zijn eerste rit tegen
Hond met zwarte kop. Naam van het bovenstaande zal Hoven, een kamploop. behoorde tot
Meta. Terug of bericht teg. nauwlettend worden toege- het beste van dezen dag
Ook zn
Jan H. ten Hoeve, St. zien.
bel.
plaatsgenoot Zwart kan er wellicht
Johannesga, Hoogedijk.
nog
De veteranen konden hel
DOOPSGEZINDE GEMT. niet komen.bolwerken,
hoewel M. de
Verloren beurs met geld
meer
OLDEBOORN.op
en foto's. Dracht tot station. Kerstwijdingsdienst
Bruinsma de baas
Jong
jeugdigen
den
ZonTerug tegen goede bel. F. dagavond 16 Dec. Aanvang was in den eereten omloop. Jaap Slof
Sijsma, Straatweg 202, Oos- 7
Medewerking Zang- trof het niet, hij moest het direct

*"
beste

—

terzee.
Verloren 1

uur.

Dec.

koor en Soliste.

omg. Huis-

NED. HERV. KERK
BE.VEDE NKNIJPE.
Donderdag 13 Dec. 1945
's avonds 7% uur Ie samen-

terheide, Heerenwant,

Noorsch patroon, blauw met
grijs. Engelsma, Stationsstraat 58. Sneek.
komst voor iedereeni
Vermist lainuam, omgeving Ds. I>. BAKItER v. Drachzwembazin Oldeboorn. Inl. ten spreekt over: God lieeft
ecu plan met ons volk.
W. Minkes, Autodienst,
Beets 175a I*a" ledereen is welkom.

tegen

—

den eereten prijswinnaar

op-

nemen.
We hadden den populairen Jouster in

— —

jubileumjaar
zn
hardrijder

hij is al 25 jaar

anders graag een suc-

cesje gegund.
De uitslag was: Ie prijs f 100 Doekelë Hielikema, Kntij'pe: 2e prijs f4O
Barend v.d Veen, Warga; 3e prijs
f2O II Hoven, Eelde; 4e prijs flO
W. vd'. Weg, Warga: 5e prijs flO
Joh. Zwart, Warga
NIJEHORNE. De rijderij van mannen te Nijehorne was een veroordeeling van het streven onder de ijsclubbes;uren om bij invallende vorst de
eerste te zijn. Er waren vrijwel geen
geen publiek en
deelnemers, er
geen ijs. De vele moeite die er voor
gedaan was om de rijderij te doen
slagen had beter beseed kunnen
worden. De rijders die er waren, heb.
ben weinig strijd geleverd. De lijst

van Nederland werden Haroldl
Hanover K (300 M.) en Handsome

pioen

Sco„t (800 M.)
De meest winnende eigenaren waren: Stal De Badhoeve fl4 650, J de
f 10.900, F.
Vlieger
W' Wicbers
f 5150, L. Dooper f 3225
MOET HET NU ZOO?
Ligonaaruig
-sinudimnt van
tien Ned. Voetbalbond.
Men zal zich herinneren, aai in October 1942 de kwestie van het amateurisme In de sport veel stof heeft
doen opwaaien. En terecht! Hei destijds onder de Duitsche bezet,uig coor
den Gevolmachtigde voor de sport,
den beer \ rui Groningen a S.iuing,
genomen bes.uit, toch Kwam hierop
neer, dat zij, die door deeiname aan
de sport geld verdienen, niet meer
gerechtigd waren ais amateur uit te
komen, in welken tak van ettort ook.
Gevolgen voor Friesland:
kaalsera
en hardrijders, tezamen een belangrijk deel van het Friesche sportleven

.

uitmakende, zouden

geen

voortaan

andere sporten meer mogen beoefe.
nen. Vele argumenten zijn toen naar
voren gebracht om dezen maatregel
ongedaan te maken. Kaaisen en kor.
tebaanrijden mogen niet to t de be-

roepssport

lmoren

en

zijn

Zij beworden gerekend
tot het Friesche voiksievea

daarmede

historisch

ver-

groeid. Het gaat in de meeste geval.
ten niet om het geld, de eer speelt
een veel grooter roi.
Onze
beste
kaatser J. Rodenhuis won in het afgeloopen seizoen f 220.—, van welk
bedrag zn onkosten nog moe.en
worden afgeirokken. En in het kor■tebaanrijden zal ook niemand zn bestaan kunnen vinden
Niets mocht ech.er üü.en en do
maatregel bleef gehandhaafd.
Kort
en krachtig was het antwoord van de
ijsclubs
Friesche
en kaaisvereenigin.
gen: wij organiseeren
alleen nog
wedstrijden vuor eigen leden.
Thans leven we echter weer in een
vrij Nederland. -N'a.uurlijk moest alles wat aan den bezettingstijd herinnert, zoo spoedig mogelijk verdwijnen. De bepaling,
alle door de
bezettingsautoriteiten en hun handlangers
genomen besluiten kwamen
te vervallen, vond overs
inmg.
■Alleen
de

,

blijkbaar anders over.
Toen Abc Lens.ra, die had ingeschreven voor de mannenrijderij te Kor.
tezwaug,
telefonisch aan den Ned.
Voetbalbond toes.emming vroeg om
o.i. een overbote mogen starten
dige vraag —'kreeg hij een on.ken-

bond denkt er

—

nend antwoord. De Heerenveea.
lers Lenstra en Hofma. reeds op de
baan aanwezig, trokken Zich hierna
uur,
terug. Teleurstelling bij
uea
de toeschouwers en de
ontzelf. Op de baan h<
van
waai'diging over het st
den Nederl. Voetbalbond.
Eerlijk gezegd begrijpen we niet
waaraan de N.V.B. he t recht ontleent
om een dergelijk advies te geven.
Hebben de enkele honderden Friesche
vereenigingen,
die eensgezind de
maatregel van den heer a Stüh.ing
saboteerden, het verdiend om thans
door een Nederiandsche Bport-inatan,md?
tie te worden g<
We zullen hopen, dat ue Ned.
Voetbalbond spoedig op de dwalingen zijns weegs terug komt. Zoo niet,
dan zullen diezelfde Friesche i
nigingen zeker toonen, dat zij haar
goede rechten oók durven verdedische
gen tegenover
een N
sportbond.
Kaatsen en hardrijden
mogen geen belemmering vormen
voor een gezonde ontwikkeling van
het Friesche gtportleven
BIUARTI

Collecte.
N.V. HEBRENVEENSCH BADHUIS.
„
Vanaf Donderdag 13 Dec. is het Badhuis geopend alsvolgt: Eritia de Blocci weduwe van
Franckenalcen.
Donderdags 6—9.
Vrijdags:
8-12,1.30-5,6—9
liaatsüiijart.
OOSTERWIKKU.M.
Sollicitanten naar pensie
Kort.
R.
Aantal deel.
Zaterdags:
2,
par.ij om geldprijzen.
1.30-5.
6—9
B—l
liii.j,ii „„„ui iiii.i-ji
(aanmelding vóór 1 Januanemers 25. Ie prijs D. vd. Zee. B. J.
ri 19 46) worden verwezen
Den Bsten Dec. heeft SCHOUWBURG-THEATER
»*
HEERENVEEN
*
Boersma- 2e prijs J. D. Hoogma, B.
uitvoerige advertentie
4e Heere van ons weggenoDonderdag 13 en Vrijdao 14 December,
's avonds 8 uur naarLeeuwarder
Kamsma; 3e Drlje Th Buwalda. BoKoerier
en
in
men, ons geliefd medelid HERMAN RINKET'S
VARIéTé hervat zijn iriomphtoctit door Friesch Dagblad van 8 Dec.
aurn, K. K. Hoogma: andere deelneJELTJE KORT,
mei DE KI LI MA HAWJMIANS dilmaal met medemers wonen te Ooaterwlerui
m den ouderdom van 66 jr. Nederland
1945.
werking van den Hawaiian-Guiiarlst Jo de Baat en verder
Haar heengaan was Vrede. De Rosotti's,
BONTE
AVOND
GYMNASTIEK
de Hm, Jack Gordon, Scholtan en Muziek, Zang, Declamatie
Namens de Herv. Vr. Ver. wan 't zalfde.Alex
\
Gymnastiek
enz
LEMMER.
deelnemers,
omlijsting
Corlta'a,
Da
drie
Muzikale
maar
zeven
vermeldde
■iDorcas", Jubbega a.d Vrt.
en Tooneel
een batig .«aldo van
Staniey. Entree f 2.60, f 2
a Er was
en f 1.50 (Incl. belasting.
waarvan ook nog een wegliieef. De D.O
i
i
i. Wi.
G.
Spreker
KOORDA.
bestuur
werden her.
Eizin- f 554,05 In het
Den Bsten Dec. 1945 Kassa open vanaf 's avonds 7 uur
op Zaterdag 15 Dec. a.s. ui slag was: Ie prijs f5O Piet
.leensma, kozen de dames Wetman-Frins en J.
2e
f25
ga,
prijs
Grouw;
V.
**
Aanvang 7.30 uur
en
Overleed in het ziekenhuis te KNQAUthRT voor at Uw Fetrs'avonaen liet CaDaret Variété en
Veen.hoop; 3e prijs flO J de Haan, vd. Kijl en de heeren P. Zwartmej.
fioogeveen onze innig ge- Revue Ensemble WILLY LIER OP. Peim adres: v Cuyckstr 36
bij G. VAARTJES.
Germ 800 «ma. In de vacature
Jansma,
4e
f
5
Grouw
Rrijs
Nijehorne;
Moeder,
Be- Heerenveen
bij
liefde Vrouw,
werd gekozen H. Jager.
Denkt om de FEESTAVOND op Zaterdag 15 Kaarten verkrijgbaar
Prine-Wouda
J.
huwd- en Grootmoeder
K. de Jong,
DE VROUWENHMDKRIJ TE
Mej. Frins-Wouda werd tot eerelid
bij Helmholt ie De Wilp. Bal na. Non kaarten verkrijgb. Vaartjes,
Dcc
TIETEMA,
Mej HILTJE
Meijer,
DR. COMPAGNIE.
G. Kramer, J. de
benoemd.
Stliefde echtgenoot* van J.
Jong. Entree f 1.25, lezers
Dr. Compagnie heeft de eer de TOERISMI...
Gezelschap
TELEGOLA
In den ouderdom
van de Waarheid 50 et. re- eerste vrouwenrijderij van dit seiv«"anBraad,
ruim 57 jaar, bijna 38 presenteert een programma van occultische experimenten Mr LA ductie.
De A.N.W.B. in den opbouw
Bestuur. Vrienden zoen te hebben gehouden. Velschilspan
haar
verKARA
Mr
PATAN
Een
avond
vol
laar mocht ik met
LIGANDO. MYSTtRIE
v, d. Waarheid Langezwaag. lende vooraanstaande rijdeters donvan de A.N.W.B. Is
Het
ledental
ning. Slechts een avond. Aanvang 8 uur Eutiée f 1.26. Kaarten Coöp
enigd zijn.
gen mee.
in
Bestegen t»t 165000, waarvan 6450nog
BOERENLEENBANK
Zij ruste In Vrede.
voorverkoop.
vanaf heden in
Telefoon 229
In den eindstrijd moest Ilktje Nien- Friesland
Wekelijks worden er
„HASKERITORNE".
het
van 1000 nieuwe leden ingeschreven. Een
rijden om
Echten, 8 Dec. 1945.
Voorschothouders worden huis driemaalder
B P' let (bih. goedk lyeliisop SNEON
Tf! TeJ-ilhorff
De diepbedroefden
Velde te kunnen jeugdlid'inaatwhap ia ingesteld. De
OT
ISjaiuen. 15
.1.1.11.,
by KRIKKE foar Heidere herinmerd aan de rentebe- Fokje van
DES.
en
kreeg
PijlKinderen
Daarna
ze
Annie
Braad,
J. R.
heeft plannen voor de meteioilangstellcnden
Rigiin 7 Ore
Efternel douwslen taling vóór 31 Dec. a.s., winnen.
tegenover zich.
Pas na vier Bond un een wegenwacht, die de autoKleinkinderen.
zitting wordt ge- man
waarvoor
H H. FEESTCOMMISSIES en CAFéHOUDERS ! houden ten kantore van don spannende ritten gaf Ilktje zich ge- en motorrijders een verkcensßervice
v.**
Heden ontsliep in haar
Wenscht U een goed gezelschap, engageer dan Kassier op 18, 19, 20 en 21 wonnen.
van de allereerste soort aal bieden.
eer en Heiland, in het zieIe pr fBO Annie Pijlman
„HET VROOLIJKE KUMER3LAO*', beslaande uit 4 peis Dcc telkens des voorm. vim te Uitslag:
l?kenhuis
Bontebok: 2e pr. f 40 Ilktje Nien- ZEILEN.
te Heerenveen, na met medewerking van de populaire Humorist-Conferencier. 9 tot 12 uur. Daarna wordt
1
huis te Makkinga; 3e pr. f 20 Fokje
Een nieuwe eeiibeMskJaase.
r?
korte ongesteldheid on- KOOS HFEMA en eigen pianist. Billijke cond Inl worden het kantoor
tot nader aan- van
% *
der Velde te Marssurn; 4e pr.
Beliefde Vrouw en Moeder gaarne vets'r. Corr.-adre» Tlalleberd 138. Tel. 217.
Aan
kondiging gesloten.
dfi vorming van een nieuwe
f 10 Lien van der Mei te Langezwaag. Nederlandsche
JANKE MOEDT
eenheidsklasse met
NIJEHORNE Coöp BOERENLEENBANK
ouderdom van 53 jr. TOONEELAVOND AFD. C.P.N.
\l_> zeil is geleidelijk doorgewerkt
en
12
n "?"
TI.TNJE.
ijsclub
BALK. Ledenvergadering
en
« J. maanden, na een geBehoudens goedkeuring van B en W. op Zaterdaa 16 Deo.,
aldus De Waterkampioen
Spaarders en Loopcnde „Balk".
De cshuld der verren, belukkige echtvereeniging van 's avonds 7 uur in Ca é SCHREUR te Mljehorne. Op Ie
vergadering der
worden draagt nog f 244. Herkozen als be- voor de algemeene
Rekeninghouders
hieromtrent voorstelJ* üaar.
voeren stukken. W£ROM en BU£N SPUL. Entree f 1.boekjes vóór stuursleden F. f-»ij;sma, H. Detmar, A. IC V N W V zijn
verwachten, De bedoeling is,
10 Dec. '45. -per pers bel. inbegr Ma afloop al. Wend Uom kaarten verzocht.hun
len
te
bank
in
bij
Jong.
of
15
de
L.
Haarop
gangen als
Dec.
J. v. Terwlsga, S. J. de
De diepbedroefden,
(i Veenstia. H Hielkema en Ca é vuireur
dat de rompen zoowel van
jj
te leveren om bijgewerkt te sma, W v.d. Heide, Joh. liettinga en van
A van tot
latten gebouwd zullen
<j--,. Van d,er Molen,
I
de
losse
van
J.
plaats
worden
en
tevens
en
In
B. Boersma
de
Fam. Moedt.
St. Jansgea
35*jierich bistean O.K.K.
worden, terwijl ook in het tv g eemge
"
Hiervoor
worden
.lae.
kwitanties.
Sloterdijk,
gekozen
bedankte,
gelaten,
die
zoodat
worden
Lieder Cor Nijflam. Bih. gk. B. en W üiflerinn yn seal
boekjes afgegevem, Mous. De heer J. Hloterdi.jlc heeft 27 vrijheid zaltorentulg als een gaftulzacht MtERDINO jouns healwei achten. Slonrjen en toaniel. nieuwe
zoowel een
en ir Heden overleed
rekening
vereen,
Men
botule
or
De
vergediend.
jaar
28
de
voordrieonze lieve zorgza- Spiie wiidt: „Johanne ' lan Abc Biouwer Tongersael 20 mee, dat de bank na 15 Deo. agadering benoemde hem tot eerelid. tuig (doch niet gelijken
U,
Moeder, Beh.- Des toar opriuchteis, stypienae lenen en ald-leden dy't lang bv
hoek) mogelijk zal zijn.
en o- rouw
aankondiging 1),- contributie werd van f 1 op f 1,50
tot
nadere
opjaen wordt gesloten.
gebracht.
112 P- DE JONG, üs op 't sjongen west hawwe. Hiir oar moat elk turn
SPORT IN 'T KORT
of op syn lést Sneon 15 Des by E Mulder oi E. lager.
ioar
Alleen dringende zaken PAARDENSPORT
ouderdom van 71 jr. Sneontojoun 21 Des tn as 't nedich Is Moandeitoioun 24 Des. worden
Te Diem-en zijn langebaanwedatrU]
behandeld.
hardrljden Behouden. In het Uk.
den
lij ?,°".s 8. Hos, F. Bos, toar iongiolk en trouden Hjtifoar wurde kaerten foarüi forkofi
De kortebaan in 1945
werd de bekende rije n ,r ~r<i <> Vries. J. Bos
taal-klassernen!
Boerenleenbank
Coöo
Op de korte baan (300 en SOO M.) der J. A, Roos eerste,
kl nilerer OOtao
Kleln fan 19 Drs öf ien noune it sik by E Mulder en E la?er
„OUDESCHOUW"
vroegere
n
*"
CONCERZAAL, OObTERHOF
NOORDWOLDE Overschrijvingen worden voor- werd in hetvanseizoen 1945 een bed de
Wllly den Oude, onze
rti
:nen. die
8 Dec. 1945
aldus
Verreden
f78.924
Toegang
Jae 2f*?'
IK
wereldreo
Zaleidag
Aanvang
jaar
As
Dcc
BAL.
7
uur
looptg ntet meer aanirenomen
33.
ereld. Dit Seld werd door
lang in het buiten.and heeft
i"9* 1""Li
Van 15 Dcc tot 3 lan a s is
nen.
**J*««J«B»JV«JHM^iHM 3de DANSCLUB " ORANJEWOUD
;.;^
'vértoi
*
*
<*t*n
.i
waren de vijf n
Qp
a °ht
"verleed ons ge- voor leeil. gehuwden kunnen zich aangeven tot 17 December de Bink voor alle Rankaange
den Zweed Gu
s
f
vacantie
in
legenheilen
paarden:
neuloten*
winnende
Allonca
korte
KiüiSTR-A,
be'oego.wijd
DANSSCHOOL
Heerenveen
stuursli.i 'i./
Hans
t&mOTBtr»M
den oude., *h KRIST, in
Gemengd Koor ~Us Sjorgen" Harold Hanover K f 6250, Gu'v
BAL,
f-iloO
GEMASKERD
r f 6-200, Abdullalh Bcott
het zwom.
Dankw, om van 47 a:lr
van de R.D.Z fjaf zij blijk
LAN3EZWAAG.
Op veler aanvraag zal er een tweede gemaskerd bal
-'
lang niet re sijn ver eerd.
en Xiphlaa f 22700.
a.«.
het:
repetme
gehouden
Eers e
ieu°dkoor
worden en wel plm In de tweede heft wan
Voor de 800 M. waren
wed.
TijniJ Tï," gedenken
Januari. Vooiloopig inleggelo fl. Aangifte hij XIiii.STRA Porderdog 13 Dcc, >''■, uur. sonie Scott t
Fouquet
Léon
Ha2350,
ild Mc <: 1
Oansleeiaar Burgem.. Fatke:iaweg no. 38; C. M. OVERDIEr 1 tn oe O L Sth Langezwaag.
'.■-a-uiLecdijd II 1. en m IH a,,i.
Diacbt no. 74; VAN AKEN. Kapper.
den ouderdom van 66 jr.
Jubbega, 8 Dec. 1945.
Namens de diepbedroefden,

la
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OFFICIEELE PUBLICATIES.
Distributiedienst OPSTERLAND.

Rectificatie.

—

Klompendistributie.

Schoolgaande kinderen ontvangen
de formulieren te gelegenertijd via
het hoofd der school en dus niet te
gelijkertijd, zooals abusievelijk in de
courant van j.l. Vrijdag stond vermeld
„enbraudturfproducenten, die nog
nist In het bezit zijn van een brandstoffenkaart T 509 en op de uitreikingen van bonkaarten een formulier
hebben afgehaald, kunnen zich dagelijks van 1.30—3.30 aan het distr.kantoor vervoegen voor het afhalen
van een brandstoffenkaart. Het lnerevulde formulier en de stamkaarten
van alle gezinsleden medebrengen,
benevens de inschrijvingskaart. Deze
laatste alleen wanneer men minder
dan

7

f

ccl

Prijzen

'"

TWEETALIG WALES.
Wales heeft een bevolking van ruim
2Vt millioen. Daarvan spreken anderhalf millioen uitsluitend Engelsoh,
98.000 alleen Welsh en 811.000 beide
Het Britsche ministerie van
talen.
Onderwijs wenscht, dat alle kinderen
in Wales beidde talen leeren, opdat zij
in elk landsdeel in hun onderhoud
kunnen voorzien. Bij het voorbereidend onderwijs krijgen de kinderen
alleen les in de moedertaal: op de lagere school wordt het onderwijs tweetalig. Verder zal meer aandacht worden gewijd aan geschiedenis en aardrijkskunde van Wales.

Better Weinsmoar!
Solider Touwirk!
Ie soart

.

cuisus ie Luinjeberd

H. da Vues Boorstia Ged. Ksoidteeriites

aijkerstraawegM

van

koken en

kunn.

—

-3. Hilversum

.

goed

tweede meisje.

g.g v schiiitel. aanmelding
Mevr. v d Aa. Butgemeester*iaan
12. Drieoergen. vraagt tegen
eina Decembei flink keukenmeisje en binnenmeisje,
ne si op leeftiio
Net e Dien*, bode. M Hoekstra Koopman. Munnekebuien 75
' VV'orai geviaagd in Wassenaai
2 Vriendinnen of 2 Zusters
v

—

zijn verklaard
voederbieten en voederkooL

65

vraagt keukenmeisje,

oogst

'

als Dienstbode-alleen, tn iwee
gezinnen zonder kinderen, vlak
Dij elkaar wonend: Mevrouw
Rcns-Reiisma Bloemcammaan 8
Wassenaar, vraagt een Dienstbode-alteen, goed kunnende
koken klein gezin zonder kin

voederaardappelen

K mS

KerstkransjeS

* Zelfstanoige hulp, goed loon
aangename werkkring I S Roest
-paainztchtiaan 9A. Heemslede
* Mevr i I lonckheer. Soesl-

1945 mogen ten hoogste worden verkocht voor: a. bij verkocp door den
teler dier aardappelen of door dengene, bij wien de aardappelen tot vee.
voederaardappelen werden verklaard,
per 100 kg.: b. bij vervoor f 3.
koop door een handelaar aan een uit.
eindelijken ge- of verbruiker voor
t 3,37 per 100 kg., voorzoover de bc.
treffende veevoederaardappelen zijn
aangekocht van het Prov. Bureau
der V.B.N.A.;
c bij verkoop door
een handelaar al dan niet via éên of
meerderer tusschenschakels aan een
ui.eindelijkc ge- of verbruiker voor
f3.70 per 100 kg., voorzoover de
aardappelen zijn aangekoeh, van den
te er dier aardappelen of van dengene, bij wien de aardappelen tot vee-

„Excelsior"

per 200 gram
30 et
E.N.M.V. ENSAID
Rozijnenbrood
Wegei s ziekte tot 7 Jan. geen
40 et
knip- en naailessen voor ac (plm. 800 gram)

Krul.
Heeienveen

1945.

Veevoederaardappelen

terialen.

o. werk* Mornenmeisie
ster, b
Heidebuien

he«ft vervoerd.

f

GafariëEs Touhannel - Ketlïk.

Ynlccan

Gevraagd Personeel

veevoederaarlppelen
oogst

U verlangt naar een echt prettige vóór-oorlogse Kerstmis ?
dan
KE
Coöperatie
a
GE
K
TARPKODUKTEN
Tegen betaling en inlevering van
Banhetstaven
2 stuk (plm. 400 gr.) 100 et.
125 gr. marg. pi. 100 gr. suiker
Kerstkransen
todden en tilde ma- pet stuk p'm. 400 gr.) 100et
125 gr. marg. pi. 100 gr. suiker
50grmarg.pl. 50 gr. suiker

200 gr. rozijnen pi. 50 gr. margarine en 6 rts. brood.
Bestellingen t.e.m. 15Dec. bij onze kruideniers en brood bezorgers

Naaimachineolie SS.»
SEKSE?*
J. B KONING - Heerenveen, Drecht 126

p. D.sch. zw. suëde t
*39,Een,
pi. h. tegen bruine m."

pi. h. Z.g.a.n. D,sch zw„
37 pi. h. tegen m. 38 pi.

*J

en 1 directoj]
Nieuw D.corset m. buikba*
m. 78, tegen mantel of v/oj
len jurk m. 44. O. kw. WW
terjas tegen fietsband
28 x 1%. Scheen F 115, i
of

pyama

*

JoU*j

* Een paar prima lage H«
renschoenen met nieuwe *]
len en hakken, m. 43, teg»j
beste lage damesschoen*!
maat 38%, platte hak.
Wesseling, Begoniastraat fl

J

Heerenveen.

*

Nieuw

'o.k. br. -wollij
niet)!

costuumrokje,

tegen

flanellen pyama of twee dj
AMATEURTABAKKERS!
Ontvangstbewijzen van Niemeijer kunnen worden afgehaald rectoirs. Br. no. 966 b. d«1
-Voor inlevering bladeien zie volgende advenentfe.
Warenhuis 't Haantje, Hoek Jubbega-Schurega,
Van der Schaar. Heerenvet*
Te) HooinMeuwaaa H (Jno No 3?2114
1 Voor H
Laat in 't komende jaar1946Uw Boekhouding en Administratie Pluimveehouders
Dcc kunt u aanvragen bij
verzorgen door G. Kroes, Hoofdweg 22 a, Jubbega Pi. Bureauhouder
voor een to*
Scheeizeep (op de Bon:. Buktnwasser. Bnllan- wij/ing van 200 EENDAO*
Ontvatlfron
UUlVdllgcll |, ne Mat-ciême. Haaiklemmtn. Tandpasta KUIKENS. Voor deze toewiizifl
Geschenkaoozen (Inh champoo. nagellak. Btrkenwasser. ctême) houden wij ons ten zeerste a3*i
Kruispelden, Nagellak. Nace.schuiers, tandenborstels Alleen bevolen en ontvangen nu reetjj
gaaine uw bes elnng meijOpga*
ende
van het gewenschte ras en datujj
n
van ontvangst LI bent dan ve<'
Zie étalage.
zekerd de kuikens ti'dig te of

Rollen Pla~Kb &nk

*

".

K,r

G. F. SCHERMER, Parfumerieën - Dracht 9

1 Laat Uw

vee

beter groeien

... 1

vaneen Zoo

rust

hebben Me«..Per.

/f |~'

mogelijk

worden»'

kuikens aan huis bezorgd
S Schllstra, Pluimveebedrrjf, IJl*

die door tultam Waf
JÊI
ptÊÊ Bfr\
Hl1 Dieren
zen geraagd worden /JBJfH Wt
pi groeien slecht, doorIftadK TEÉr x—v ■II1U/ %9& dat re onvoldoende

|j|

,

TE HUUR AANGEBODEN,
' Boeler-woonscinp vooi i®

1

aar, ie aanvaarden 1 lanuari

_A \W |

Brieven od no 9t4 Bur de/"1
»(\1
aangeboden te Heere"'
" Tahuls
//|A fI
veen aan heer o.b hh. Breve*
ViiJJjli/ 1
I poedervormgebruiktwordt,
£>»li.
onner no 9 ? bureau
kouvatten door de behan(*2fl
tMM
'*
WONINGRUIL.
mm deling uitgesloten. Per bus
en
HLIIESE4CO
ÉI I. 3 25 (voldoende voor 15
a.
een Boerenhuis m*!
*
ROItTEDUIt 16. VUARDINGEM
pl.m. 1 .H.A. ad. weg, tev«"
| stuks vee).
een plaatsje van 5 tot K
H.A. b. een Boerenhuis tn*1
Giossies: Fa J BUS & Co Pluimerstraat 4, Groningen 2—5 H.A. tegen een pi
je van B—lo H.A. Zoowel
koop ala in pacht Adin!"'
kantoor D Schipper, ï'°*
Sint Ckiil.lophcriieen lot Oldehove.
70, Heerenveen.
|ÉÉt

fect" vernietigt Ü alle veeluiien. Niet één blijft er
overl Doordat „PeHect" In

I

__

Weiksiei aanw ; Mevrouw
Hennv v o Hoveit. Biemhorstlaan 1< Wassenaar, viaagt een
Mien oogst 1945
ü.enstbode-al.een. Klein gez
1945,
.'.■u.t.cii
\an den
zona kinderen Werks er aanw
beoordeeld naar het droge stof-gehal" Meviouw Roemeting ie Beette, blijkens de laatstelijk uitgegeven
steizwaag, vraagt diiectoi later ff
enlijst voor Landbouwgewassen
dienstmeisje, zeer hoog loon
behooren in de groepen 12, 14, 16 en
Flinke Dienstbode.
18, mogen door den verbouwer ten
R
" Haagsma. Uijken bil Langweer.
BOMMEN OP ROTTERDAM.
hoogs e worden verkocht voor reep.
f 15. f 16, flB en f22 per 1000 kg.
sp
Zo
i
bevolkingscenRotterdam is het
moa
ücitfoim of
Voederkoolrapen van den oogst 1P45 trum in ons vaderland, dat in de loop Onh Heiv Meleles, n I
l in
mogen door den verbouwer ten hoog. van de 5 oorlogsjaren het meest Is i preaikants-gezin
2
kinderen
i
met
Afstammelingen van den stichter van het leenworden
* Prachtruil aangeb. B«£
ste svorden verkocht voor fII per gebombardeerd, schrijft de N.Rt.Crt. en in olllciers gezm met i kind
gerhuls op mooie stand >|j;
voor sollicitatie naar opengevallen pensl6, (aanmelding
1000 kg. Bij levering aan een an- Na het Duitsche bombardement op
Hr. a Mevr H C Vel, Beetsvóór 1 Januari 1010), verwezen naar uitvoerige advertentie
flink dorp tegen boerderu
dere dan de gebruißelijke laadplaats, 14 Mei 1940 is ds stad 125 keer van- 1 laan
94. Rijswijk (ZH)
In deLeeuward :rKoerier van lüresp. 13 Dec.. het Frlesch
10—20 H.A. Br. onder left
waarbij de afs.and meer dan 6 km. uit de lucht aanbevallen. Daarbij zijn
resp.
10,
13,
Da-blad van
17 Dec. Trouw editie AmsterM agent v. d. blad Llppe."'
bedraagt, mogen bovengenoemde prij- 1131 brisantbommen geworpen, wel- * Voor het 1 ehuls voor Ouden
p.
lü,
13,
dam
van
re
Dcc,
17
of Het Parool editie Amhuizen.
zen worden verhoogd met een vergoe- ke ontploften. Deze hebbei, met de i van Dagen te louie Assistente
sterdam van 10 resp. 13 Dec. 1045, zoomede collatoren
groot 5 fl-*
d.ns voor vervoerkosten, voorzoover brandbommen, welker aantal nie. van ac Dliectiice Bekena mei
van het leen in verband met aanmelding voor stemming
* Boerderij,
aan
harden wrg, tegen e*;
wettelijk toelaatbaar Bij levering van kon worden vastgesteld,
by begeving vóór dien datum naar dezelfde advertentie.
884 men- lichte verpleegwerkzaamheaen
van 15 tot 20 H.A., ook a»V
voederbieten en-of voederkoolrapen schen gedood en 631 gewond.
Hoog loon Br ie richten a d
harden weg. Br. no. 9*
na 30 Novemlber 1945 mogen bovenvh Tehuis. Jouie D;-9
Directeur
als
samencijfers
zijn
volgt
Deze
bureau dezes.
genoemde prijzen tevens worden ver- gesteld:
_^>
Psychtaiiische
inrictiitng te
Te
Koop
*
hoogd met: a. f 2.— indien levering
gevraagd
Te
koop
aangeboden
Heer vraagt net Kostim'!
(Instelling
Fianekei
oer
Gem):
*
aantal
ontplofte
aantal
s vindt vóör 1 Febr. 1946; b.
no-Werp eeqaters ge* Oude Staveise. Joi m kajuit met vrije zit- en slaapkam'V
t 2,25 indien levering plaats vindt in
aanv. bommen dooden gew. Leen
vraagd. Lee i minstens 18 iaar * Wegens plaa'seebrek zgan of Ka ut'oooi, mei ol zonder luig in Heerenveen. Gemeubü.
Februari of Maart 1946; c. f2.50 in- 1940
180
47
81 Satans
49
Br o no 96a bur dezes ongemeubil. J. Bouma, H***'
voleens meuwste Ritks- eiken Schrllfbureau. prima
dien levering plaats vindt na Maart 1941
53
416
213
299
1
leren
?V, M
Motorkap, 1 Dy- restraat 17, Leeuwarden2W,
Dekkleed
legeling
Viije
plm.
inwoning
bil
voederbie74
kost.
prijs
waartegen
*
9
146
76
1946 De
1942
op Motoriiwlel .AriSl".
een piacht Bonvier
17
namo
maan* Dooi beiaard persoon, gepe*"
112
en
bewassching
geneesk
hulp
hoog3
293
401
voederkoolrapen
ten en-of
ten
1943
Rr nrd no Ug fi bur fez
eenv deg Ko-, hui*
99
e e door een ander dan een verbouwer 1944
64
43 Alleen schr soil aan den Ge- den teef me' duo*, eeb ?4 Sent
8
in
klein
gezin, liefst op W
3
22
A
vd
?»
worden,
mogen
bedraagt
1945
33
48
Met.
Haulerwifk
Tel
verkocht
neesheer-Directeiii
IN RUIL:
platteland. Br. Transvaalstr. 3";
den maximum verkoopprijs voor den
Twewieilee Wenterskar,
Zeer fatale data waren 3 October * Huishoudster bil
man»
verbouwer, vermeerderd met de wer1941 (106 dooden), 28 Januari 1942 alleen | D Bosma liken weg IA bl| I Hmlema, Vaüaatsweg 28 * lp zwaiie damesschoenen Leeuwarden
kelijke kosten van het vervoer en de (71 dooden) en 31 Maart 1943 (401 De Hoeve
Dr C imDagnie
mt. 39, zgan tegen 2 witte lakens BUURTHUIS JUBBEGA.
loss.ngskosten,
voorzoover we te'ijk dooden). Het wreede Duitsche bom
Terstond nette Huishoud
PMma roodbonte Waak- en zg a n Inl bij jelie Veenstra. Donderdag 14 Dec. 8 ui*
be aaibaar, alsmede vermeerderd met bardement op 14 Mei 1940 heeft al- *ter kind geen
bezwaar, bit man Nloltetihond. A. Plek Kavel- Tiin e no 12
Lezing heer De Wit, Gorr*,1
a. f 1.50 bij verkoop door dengene, leen meer slachtoffers gemaakt, dan ; a leen eigen bedP'f
Chr Zwier. sir 178 Pos' Heeipnveen
Luiermand met baby llzet e dijk over Albert Schw-eiizP H
'
die het product van een verbouwer de luchtoorlog verder in de vijf jaar
* Beste Vracht- ofVeewaoen wo 7 luieis 3 hemd es. 3 borst- Toegang 15 et. Komt alljj'
heef. gekocht, aan den ge- of verbrui- kostte, n.l. een 900, die als overleden Noorowolde
Ut vi oms'ieeks Mei boeren- rlaa s voor "- koeien, zonder rok es. 4 truitjes. 1 onderlegger
ker: b. f 1.18 bij verkoop door den. tengevolge van het bombardemem
Algem. LcdenvergadeKnfl
gene, die het product van een ver- zijn geregistreerd, welk cijfer tot on- kneoht e. boeren meid besle banden en compleet paarden- I wollen dekentje, 1 zltden oveiV.V. „D.D.D." TIJNJi ]
'uig
houwer heeft gekocht, aan anderen geveer 1000 moet worden verhoogd, mcikeis.vggv.omg Kuinie
met hoofds'el en leidsel
lokken dekentje. I lakent e en op Zaterdag 15 Dec. 's *!',
f
gegeverbruiker;
dan den
of
c
2.50 wegens het overlijden van zwaar
ili onotr no \>Z<* bur oezes
zean L de Vries expediteur, sloorje en kinderiedikartie tegen IVt uur bij R. Akker:
bij verkoop door dengene, die het wonden geruimen tijd na Mei 1940.
Mtinnekeb'tren
' (Jevr boerenknecht o k m *llzerenSchfopersvlet,l
i-Vet» ledikant m spuaaimattas ToegUnkelljk v.dona
product van een ander dan -en v-er- Al deze cijfers hebben alleen betrek- en m paaiden k omgaan
40hit oloveijas helst gabatdlne. gioo e Woensdag 19 Dcc speelt f ei
Liefst
D0 .-..-ö- he.,ff g-okoeh'
king op getroffen burgers.
al e boeienweik veis aantie vg 1?0 M. voor en acnier luch'- maai Tevens te koop een ze an „LYTS FRYSK TOANItf"
Het is niet geoorloofd een bui- g v Br mei ope van lee tiia en kls'. als nieuw mooie Haard- wande.wagentje op gummiGriehien van en aanmerking.
In ZAAL KROMKAMP
arbeidskracht in dienst verlangd sal ad Wed P. Klein kachel. Pa'heoon me' pla'en banden M Stelling, Keikeweg
OLÖEHOLIPADK
oor komen in aanmerking, .enlandschen
verte nemen of te+ houden zonder
voor het jongvolk.
nen, die na de Ie huiss'.achting dunning
Zutatiwoude post Monnikendam I I Reersma, 'e Paikslraat 116, 28, Oldelamer
Arbpid^bur.
van
he
aflloop
nu
een vleeschbonnen eiroed hebben
'Od 12 Mei, vi.se e arbeider Lemmer
schaatsen Na
Bal. Aanv. 7 Vs S
* I paar nieuwe
Vermoedelijk in Januari zal mei vr hu p ol dochier als oag
:. tenminste 130 kg. voor een
Be aarde makke Heddo,Gebi. compleet,
legen \2 stieng garen Kaarten vanaf heden aan
*
x
mes.zeug; 2. tenmiste 78 kg voor een een algemeene bon voor viechconser(oost
meid ol oiensioode Woning dit Zoetens'etn Donkeibioek
Tevens te koop gevr een 2-rets. zaal.
mes varken; 3. tenmiste 25 kg. tot 78 ven worden aangewezen.
W'
op a'braak spttaalmairas
Oi op 12 Met btschikb S RijoBH
van
B
en
inschn'jvne
goedk.
Attema,
Beh.
Uoeie
kjr voor één tot drie schapen of lamue tenuiivoerleésing van een «ema veehouder. Langezwaag *te koop voor den heer P K
TOONEELUITVOERINÖMunnekeouren. ürachtsluis
nieren. Degenen, die een vieefchbon- doodvonnis is bij Koninklijk Besluit
Dnect weg sterlgeval in lam Boon de Molen in de polder * Bes e ijzeren pan merk Dl<U van de Ned. Ver. tot AfscP
militaire
nen-tegoed overhouden van minder opgedragen
aan de
oer teeenw joroige een waste .De Weerribben". Bne'jes in te 111 2 ie_en zgan damesschoe op van Alc. Dranken vO",j
dan 25 kg. komen niet voor een 2e m acht.
ZONDAG 16 DEC.
Joerenarbeider liefst m vr. leveren voor 15 Dcc bil D Hoen. nen maai 43, platte hak. L. de ongehuwden
huisslach ing in aanmerking.
en DINSD-AJ
gem
hu poi m gr iongen Woning Hooeewee.
Oldemarkt Haan Ketkho slaan 28. Oldettiine
INGEZONDEN.
DEC.
voor gehuwden ■>,
int; luin beschikbaar L, Tuma waar tevens Inlichtingen
Een blauwe W ntcrman el 18 BRINKSMA,
nrgerlijke Stand
Jubbega ?
*
Friezen, over een paar weken kun- Leeuw liekvaai' Sneek
Goed ondeih Kookkachel maat 46 en lusier 'asje legen S.
slum, en op DONDBRP-ï
vreugde
nen
we
weer
met
Kerstons
H
H.AVEEN, van 3—B Dec.
1 wee rtettnljders, werk bij en Kinderwagen. T. Mtedema Haaidkachel ot Vulkachel. dr 20 DEC. bij café
E. dU 1 /
Geboren; te Tjalleberd: Gepke dv. feest vieren. We leven dan in een tijd luure I. M de Vlies. Midslraal agen' H Koerier Irrsiim
no 1.6Pbur. aezes
oneer
Hoornsterzwaag. OpvoerijjJ
vroolijkheid
van
denict
,
licht
en
A4;5. Vtrvener, lome
W. Stobbe en J. van der Duim; te
* Dynamo 'Ford) Ook gen te * Hearen Cierjas, o kw van „JANNA" van S»"
Heerenveen: Jan zv. L. Dijkstra en u dan ook aan hen die in altijd duKe'.te kappersbediende g ruilen W Hetnhuis, Steenwijk. zgan. legen iaem gtoo ere Bouma. Aanvang 7.30 "y
rende
duisternis
eigen
leven?,
aan
uw
toersma: Jan Pierre Antoine W.lkuin kniortn en scheten üel Bloemsiaa' 27
maa', en luxe Speelgoedauto, Na 9 uur wordt niern*",
llam zv H. de Jong en W. Boonstra: Friesche blinden? en wilt ge mede nel oamesvak ie leeren.
Br onder "Zgan Kookkachel.
soliei. legen Vulpen, lac. meer toegelaten. Entree trzeer
Julia Maria dv. J. de Vries en S. A. helpen hen wat Licht te brengen ?
Langezwaag Visser Offiniiawier bti Sneek ouwden f 1.
pp-, ong*,
ibbur
Veldstia
|.
Het
adres
no
rtezes
van
den
Is
penningmeester
Vries;
de
Wouter Uco Kammen zv.
p p., leden f 0.50 P'
In
f
1.25
„Neelt
de
heer
R.
Bekwaam
ruil
de
Slier
es
Agema,
Akmarijp,
giro
P/tillps
oodaleterzellst
O'
Pu
ma
iXammensma
Radiotoe*
*
-.
en M. O. A. van
*
Muziek Consplrito.
kunn welker a smtce ei varen Brolsma" ro 29047. Geb i7-l-'4; stel tegen g. oh Damesfie s m
>
Wijk; Anna dv. 11. Withaar en U. 150921.
Als ge een krachtig voorbeeld geeft, timmerlieden voor wecerop- atst aanwezig, bes e productie g banden. |. Ben hem ie OostZaterdag 15 Dec.
<stra; Marijke dv. F. van der
Hebt ge niet voor niets geleefd!
bouw weiken in dt Gem Kenkum P Hetttnga Ni'ehaske
SCHUTJASSEN
wijkstraat 2 te Steenwijk.
iq en H J. Bregman; Wouter zv.
Voor de veieen'ging
Care KROMKAMP. 4
roc-3 en J. Dekker; Grietje dv. M.
Bouwk
Bediiji Wed. A | v. d * Mooetn nieuw eikenhouten * Nieuw model Kinderwagen
Friesche Blindenkring,
Grupstra en K. Faber; te Terband:
'-luis ór Zoon. Biouweiswal 32< dressoir, 14-els piuchen v oei legen r d lan Bos, Makkinga Oldeholtpade Aanv. "IV*J?
mevrouw Kanne-Helderman, üoiieaitk
Boas Rinze Stoffel zv. H. F. Kleeflee'oon 255 K 28 kleed 12 pabngluiken, gioo e ' Z g a. n. Dckleile W eg, o,
FRIESLAND
Vries (Drenthe).
su-a en S. Lantinga: te Jubbega-Rchuv Sneek «choonmaaktiap.
kindeiieai- kw. tejen i e si. z Laarzen, m Ensemble Dick van PenrsjJ
6clil.terei-r.eclifen
vl
Grietje dv. T .van der Zee en
DE RADIO-DISTRIBUTIE.
en Wierlngi imter Aar.D Schil- kantie. win'erjas. maat 5! Brie- 4i Ook te koop.
|. Houwer. Tournee ALLEEN OP
H. Braam: te Oranjewoud: Janke
WERELD, Romantisch tt*
In Uw blad van 26 Nov j.l. stond ccrsreaiiif t cci sma. Oud Kerk ven aan ü ac long. Warns
(Fr.)
Elsloo
62
Jifke dv. R van der Meer en T. Bos- een artikel over de radio-distributie. hol 4 Sneek Ttle;oon i 83
in 6 bedr.
i, i
gepiimeeid zwart witVerchroom l koperen Piston neelspel
* Bestentermerrie,
n;a: ;e Gersloot: Janke dv. B. van
Donderdag 13 Dcc Za**
hetgeen hierin beschreven was,
Met
Zelfst.
voet
vader
schoenmaker
met
met
2
mondstukken
slaeiegen
Sr
n en J. Oostra
Winters, BLESDTJKE.
zullen ongetwijfeld alle betrokken *
J
gutiaar
Wtikzaamheien o o hoogte Noblesse Uenr fergsma
Simon A. de Jong
idertrouwd: .V Jonker, 21 j. te I luisteraars het eens zijn. Het heert alie
Maandag 17 Dec. HO'"
Hoog
(bereden'
loon
A
Hauletwijk
Uitbuien.
Teihome
Posima.
Schrans
Juo'oega-Schurega en G. Jonker, IS
Beurs,
De
zoover succes gehad, dat reeds
~,[
DOKKUM.UscjS,
Leeuwarden
' 9-. vo bi stamb.merrie, * 1 pr H.-Sch. o kw. z g a n
J. te Hoornsterzvvaag; H. Hielkema. .voor
Dinsdag 18 Dcc
t
(de volgende dag het tweede station, 79 Vooi
tei-t.id gevr ervaien kasanebrutn dr van de kamp h m 44 tegen fietsb of wollen ..Eendracht",
25 j. te Oudeschoot en F de Jong, 21 ! "Hilversum 11, ook te beluisteren was.
!
:' te het Meer; H. Hospes, 49 j. c-n i Ik dacht toen, die slag .s raak ge- bedlende (goed typist) /ij Nub'nus. vo bl br bles mor- garen Gordijnen legen apon o. ZEF.L.
<,
f
H. Beneker. 4 2 ]~ be den te Terband; weest. Helaas blijkt
en. met 2 w sok es stol. Te koop
TaWoeaisdag 19 Dec. 7fi* i
voor de helft die bekend ziin met assuianttën rleveu
Semjn
R. van der Wijk, 63 j. en J. de Jon-, het geval te zijn. Er dit
en
in
staat
Jager
atai.an
V.
atio
heno».veuD-scn
sen
unbieidtng
"#,
en
lelsioel.
m
37.
j,
I
AKKRUM.
spelen twee sta57 }.. belden te KatlHk: H. G. Hijl- tions, doch meestal door
Zaterdag 29 Dec. Z&*
elkaar, zoo- te geven genteen de vooiketu len. O D de long. Dontaea
K-sch De Kom 13i Oranjewoud
koma, 23 .1. te Amsterdam en T. Kort, dat men bijv een preek
'Zgan.
j
Brinksma,
saans
Aomm
kant
Varta
autoLedikant
1-pers
spiraal
en een vroo>oi
m
JUBBEGA. „j.
*
22 j. te Heerenveen; J. Hoekstra, 30 liike wals tegelijk
Zondag
D Schipper. F k 70. Heeren veen accu of r r rijwiel
talel tegen een
30 Dec. Z»*
hoort.
Het
harovale
ma
ras
en
1. te Sneek en J Popkema, 21 j. to er dan maar van af, wie het mets.e lele o-m 'J 6 ~<
I
Hiiker lubbeea 176
runde Salontafel en Umi ek a el. ]Brinksma, JUBBEGA.
t<l
Tjalleberd; A. Bouwer, 31 j. te Leeugeluid kan
Dlnrdag 1 Januari
öf de do- Lijsier
v-orden en G. van der Wolf, 31 J. te minee of de voortbrengen,
anneke" L)h iONU Mtsa;-SMiajt it). uoidiech viaagt Tiepkemastr 3* Heetenveen
(v
De
KOLLUM
Men
Roskam.
muziek.
denkt dan
zw damesmantel. JFABRTEKSBAAS).
actief, goed in evoerd Vertegenwoordiger
woud»
* Nieuwe
wel eens. wie zal de prijs winnen.
gr.
in, legen oiio tgeen zwarte
-rledeiv te Terband: Harmen
3 Jan. \g-g.
Donderdag
Ik vraag me af. kan dit niet an- voor veikoon van schtldeiien aan winkeliers op ptovisiebasis
ofa Bakker, 83 ]~ wedn. v. M ders? Of
Schrift, soll. aan boven m 42 Nw zw iapjn gr m teg certzaal Oosterhof. NOOJi
vooi CROMNGtN en fhIESLAND
moeten de luisteraars
apon
Zgan
te
m.
42
zw.
sch
Visser:
Heerenveen: Hiltje Aafke n eo genoegen nemen? De contribm'e slaand aortl
(DE FABKlT'*'
ia. 7 j., won te Beetsterzwae *: wordt wel prompt ledere maand gem 37 tegen M.sch. m 36 ot iWOLDE.
BAAS).
~„tlc*' J
MbiicMic «GtNltH gcviaag ■in / O en Z W Fnesiano baby
slager.
Diiks'ra, 7 7 j.; Aaltje van der ind en wel volledig, zoodat wij hierpop. M. Zanostra
Zondag 8 Januari Vo'
Heide, 77 j., geh. m. R Sehlnpers, voor ook met het volste recht een voor een Levens- en een vana Veizekenng-Mij bij gebleken Donkerbroek
gebouw ST. ANNAPA"
won. te Bovenknijne; Afke Slagman. zuivere afs'emming vragen. Óf zin etsen ktheid kans op de ne'iekking van hootda°ent.J Uitv sotl * Moot IU-d Ontblltserwlea CHIE
A
a -» j., wed van A. Koonmrn"
aan
Honfoageni
Burg
een
A
2'.
Falkenaweg
KNOI.
Heerenveen
tegen 12 koo en scnoiels oi jZaal Slager NOORDWOj'V tI
er techni tche redenen, die mij niet
li-mk.ie Bleeker, 8 mnd.: te Oudeho-- 1bekend
NV. huuiharaei vn U H IhKHOhbl -zn filiaal rtceien- Theeservies met 6 kop en sch Voor het
z:.in en zulks onmogelijk maj
ne: Jan de Vroeg, 84 j., geh. m. J. ken? Laat
)
di* dan ween.
viaai't voor dtiect een flinke jonaste KAnTOORBEBeste Rijbroek teeen Overal ol 5 Zaterdag 22 Deo. Not
Slot: te Leeuwarden: Johannes Schin-1
"E. Schn telitke sollicitaties met vermelding van leeitijo Ktedeikleeien, jongens 6 en 1' 2 jIe kaarten voorradig
Een dlstributielu steraar
genga, 19 j.
uit Terband.
1 en geno.en onderwijs.
1 jaar. Freerk J. bosina, Follega6. <j deelnemers en tocscliou"^^
Pri.ljion

oeien

HIER BEN liv WEER.
Op de zware torenklok stond bij
haar terugkeer aangegeven:
„Hier ben ik weer".
Spoedig wordt de zeer oude klok
weer op haar plaats gebracht In
de „hooge toren van Oldeboorn".
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