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SPAANSCH SCHIP DOOR ENGELSCHEN
NAAR GIBRALTAR OPGEBRACHT.
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De Spaansche «scheepvaartmaatschappij
Ibarra, die ter vervanging van drie tijdens
de burgeroorlog verloren gegane schepen in
de Vereenigde Staten drie nieuwe schepen
met een totale tonnage van 20.000 ton had
gekocht om de passagiersdienst van Spanje
naar Argentinië te kunnen voortzetten, heeft
de Spaansche regeering medegedeeld, dat
het eerete dezer echepen in de Straat van
Gibraltar door de Engelschen aangehouden
en naar de haven van Gibraltar opgebracht
is. De regeering heeft te Londen een krachtig protest ingediend.

VLUCHTELINGENSTROOM NAAR
ZWITSERLAND.
Naar de Zwitsersche legerstaf mededeelt,
hebben de civiele en militaire autoriteiten
van Zwitserland in verband met de gebeurtenissen in Frankrijk, maatregelen getroffen
om de vluchtelingen uit de Fransche grensgebieden te huisvesten. Eergisteren zijn rond
1500 burgers over de Zwitsersche grens gekomen. Het betreft hier uitsluitend vrouwen,
kinderen en grijsaards. Mannen van dienstplichtige leeftijd werd het overschrijden
van de gren6 verboden. Maandag zijn bovendien ongeveer 500 â 600 Fransche 6oldaten
op Zwitsersche bodem aangekomen. Zij werden ontwapend en geïnterneerd. Dezelfde
dag kwam een Fransche Roode Kruis-trein
en een transport gewonden in Zwitserland
aan. Gisterochtend zijn wederom burgere
over de grens gekomen. Fransche troependeelen van verschillende sterkte zijn aangekomen, ontwapend, verzorgd en geïnterneerd.
De vluchtelingenstroom over de verschillende grensovergangen van Frankrijk lang6
het Juragebergte heeft, naar een speciale
correspondent van het. D.N.B, mededeelt, in
de laatste 24 uur de'vorm van een ware
volksverhuizing aangenomen. Te voet, op
fietsen, met kruiwagens, handkarren, kin-
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HITLER EN MUSSOLINI ZIJN
HET EENS OVER DE
VOORWAARDEN.
De Führer en de Duce zijn in
een bespreking in München over
het standpunt van de beide verbonden regeeringen ten aanzien
van het Fransche verzoek om een
wapenstilstand tot overeenstemming gekomen, aldus meldt het
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Gebeurtenissen zullen zijn

NIEUWSBLAD

DAGBLAD VOOR FRIESLAND

ABONNEMENTSPRIJS:
Voor Leeuwarden, Schrans en Huizum, aan huis
bezorgd, per 3 maanden f 1.20; in de provincie

juichte den Duce toe; deze inspecteeren
de" cnder de tonen van het Italiaansche
het Duitsche volkslied de eerewacht. Op de
Brenner was hij verwelkomd door den Rijksstadhouder van Tirol en Voralberg, Fr.nz
Hofer, en door den chef van het protocol,
gezant Dórnberg.
Om drie uur arriveerde de Duce op het
centraal station te München. De Führer
begroette hem op het perron en na inspecvergezelde hij
tie°van de eerecompagnieën,
hem in een auto naar het Prinz Karl-paleis,
waar de Duce zijn intrek heeft genomen.
De minister van buitenlandsche zaken, graaf
Ciano, is door den rijksminister van buitenlandsche zaken Von Ribbentrop, tot het
Prinz Karl-paleis vergezeld, terwijl de plaatsvervanger van den chef van de generale staf,
generaal Roatta, zich daarheen begaf in gezelschap van generaal-overste Keitel.
De bevolking van München heeft den
Duce, bii zijn aankomst en tijdens de rit met
den Führer door de straten van de stad, een
onbeschrijfelijk geestdriftige ontvangst bereid. Voor het Prinz Karl-paleis stond een
irroote menigte, die in spreekkoren om den
Duce riep. Toen hij tenslotte op het balcon
verscheen bracht men hem daverende ovaties, die voortduurden lang nadat bij zich
teruggetrokken.
Met de extra-trein van den Duce zijn ook
de Duitsche ambassadeur te Rome, Von
Mackensen en de Italiaansche ambassadeur
te Berlijn, Alfieri, die den Duce tot aan den
Brenner tegemoet was gereisd, te München
aangekomen. Om vier uur zijn de besprekinFührer en den Duce in
gen"tusschen den
Aan deze besprebegonnen.
den Führerbau
kingen werd van Duitsche zijde deelgenomen door den minister van buitenlandsche
zaken, Von Ribbentrop en door generaaloverste Keitel.
Van Italiaansche zijde nam graaf Ciano
aan de besprekingen deel. De gezant dr.
Schmidt, wiens naam men zich nog zal herinneren van de conferentie van vier in September 1938 te München, trad als tolk op.
Nadat de besprekingen in den Führerbau
waren afgeloopen verschenen de Führer en
de Duce op het balkon van het paleis. Zij
werden donderend toegejuicht. Minuten lang
duurde het Heilgeroep. De beide leiders
nigte

had'

wet .opg«keve_

daarna

Eerste blad

vrouwen, kinderen en grijsaards, zoowel
Zwitsers als Franschen, slechts met de nood-

zakelijkste bagage en hun have en goed in
beddelakens geknoopt over de grenzen van
het aeyl verleenende Zwitserland. Daarbij
komen in steeds grootere groepen Fransche
soldaten en officieren, spoorwegarbeiders,
douanebeambten eu grensgendarmerie op
Zwitsersche bodem, waar zij direct ontwapend en in intemeeringekampen worden
ondergebracht.
De grootste stroom Fransche soldaten verwacht men in de grenesector tusschen Bazel
en Verrièree. In de omgeving van Chaux de
Fonds zijn gistermorgen vroeg driehonderd
Fransche soldaten onder aanvoering van een
generaal, die behoorden tot de bezetting van
een vliegveld, overgeloppen en geïnterneerd.
Ook bij Vallores zochten Fransche troependeelen hun toevlucht in Zwitserland.
ROOSEVELT TEGEN GEBRUIK VAN
AMERIKAANSCHE TROEPEN-IN

EUROPA.

De Amerikaansche vice-minister van Oor
log Johnson heeft gisteren in een rede gesproken over de moeilijkheden om een
strijdend Amerikaansch leger te verzorgen.
Troepen die op manoeuvres zijn te verzorgen,
eldus Johnson, is vrrj eenvoudig, maar heel
iets anders is het, wanneer Amerikaansche
troepen buiten de grenzen der Veneenigde
Staten zouden moeten strijden. Hieir.iede
doel ik niet op de mogelijkheid, dat een
Amerikaansch expeditieleger naar Europa
zou gezonden worden. President Roosevelt
is tegen het gebruik van Amerikaansche
troepen in Europa. Men moet echter in het
oog houden, dat de Vereenigde Staten zich
verplicht hebben tot de verdediging van het
westelijk halfrond, en dat beteekent, dat
desnoods Amerikaansche troepen ergens
tusschen Alaska en Vuurland zouden worden heengezonden, dat zij in het poolklimaat
of in het tropische oerwoud zouden moeten
strijden en verzorgd worden en dat :en
waarschijnlijk ook nog zou moeten zorgen
voor de troepen der bondgenooten.

trokken zij zich van het balkon terug, terwijl de menigte de volksliederen der verbonden staten en de strijdliederen zeng.
Kort daarna namen Führer en Duce iii de
hal van het gebott" op zeer hartelijke wipte
afscheid van elkaar. De Duce is daarop naar
het Prinz Karl-paleis teruggekeerd, i.i afwachting van zijn terugkeer naar Ron. ".
De Führer heeft Mussolini van het Prinz
Karl-paleis naar bet centraal station van
Münehen vergezeld. Nogmaals schreden de
beide leiders der verbonden volken langs
het front der op het stationsplein aangetreden eerecompagnieën en groetten zij de
geestdriftige menigte. De weinige-Uiinuten
voor het vertrek van de trein benutte Mussolini nog voor een levendig gesprek niet
Adolf Hitler. Kort na het vertrek van de
Italiaansche speciale trein verliet odk de
speciale trein van den Führer de hoofdstad
der beweging.
De opinie van Churchili.
In hel Lagerhuis heeft Churchili een verklaring afgelegd over de oorlogstoestand,
aldus het D.N.B. In de aanvang van zijn rede
schreef hij de schuld aan de „kolossale militaire ramp" toe aan het Fransche opperbevel, dat de terugtocht van de Noordelijke
legers uit België na de doorbraak door het
Fransche front bij Sedan en aan de Maas
had vertraagd. Deze vertraging heeft liet
verlies van vijftien of zestien Fransche divisies ten gevolge gehad en het geheele Britsche expeditiele.ger tijdens de critieke periode uit zijn actie geworpen.
Het uitblijven van een Engelsen expeditieleger motiveerde Churchili er mede, dat het
verlies van het materiaal in de slag in Vlaanderen eenige weken had geëischt voor het
opnieuw vervaardigen van oorlogstuig. In
de eerste tweevan die weken is de elag in
Frankrijk verloren. Slechts drie Britsche
divisies hadden aan het front kunnen blijven. Zij hebben zware verliezen geleden.
Voortgaande keerde Churchili zich' tegen
de oneenigheden betreffende de samenstelling van het kabinet. Zijn leden zullen ook
verder naast elkander blijven staan en met
goedkeuring van het Lagerhuis de oorlog
verder voeren.
Churchili stelde voor de debatten uit te
stellen tot de geheime zitting op Donderdag.
Reeds veertien dagen geleden heeft hij gezegd, dat, wat er ook in Frankrijk zou gebeuren, dit geen effect zou hebben op de
vastbeslotenheid van Engeland om verder te
strijden. „Zoo noodig jaren lang, zoo noodig
alleen."
Verder zeide Churchili, dat de Franschen
hun toekomst op het spel zouden zetten,
wanneer zij niet de oorlog zouden voortzetten, volgens hun verdragsverplichtingen,
waarvan Engeland hen niet bevrijd heeft.
In het verdere verloop van zijn rede sprak
Churchili over de mogelijkheid van een inval in Engeland uit zee of uit de lucht, welt
ke mogelijkheid hij ontkende.
Voortgaande sprak hij over de redenen,
waarom Engeland de oorlog wil yoortzetten.
Deskundiaen hebben hein aangeradeh zulks
te doen.'Er bestaat goede hoop op een eindoverwinning. De dominions hebben verklaard het lot van het moederland te willen
deelen en tot het einde te willen volhouden.
Nadat Churchili tenslotte Frankrijk had
beticht van een verdragaschending, wanneer
het eventueel de oorlog niet voortzet, verklaarde hij in dezelfde idem, dat Engeland
na de eindoverwinning Frankrijk wilde doen
deelen in de winst. Hetzelfde beloofde h'
den Polen, den Noren, den Nederlanders,
den Belgen en allen anderen, die hun zaak
xereeuigd hadden met de. Briteciie,

ADVERTENTIEPRIJS:
1-3 regels 45 et, verdere regels 12 et, Vrijdags
13 et, Zaterdags 15 et Reclames 25 et, Vrijd. 30 et
Zaterdags 35 et per regeL Buiten Friesland regelprijs
18 et Zaterdags 20 et Reclames 40 et Zaterdags 45 et

VOOR DE VAL VAN REYNAUD.
Italiaanschebeschuldigingen jegens
Mandel.
Italiaansche persvertegenwoordigers schrijven over de terreur, die de vroegere minister van binnenlandsche zaken, Mandel, heeft
uitgeoefend. Volgens deze verslagen had
Mandel de laatste dagen van het regime van
Reynaud de macht geheel aan zich getrokken en oefende hij een bloedige geweldheerschappij uit. Al zijn tegenstanders en de
met het rechtsche kamp verbonden persoonlijkheden liet hij als vijfde colonne neerschieten.
In de Giornale d'ltalia wordt verhaald,
dat Mandel op het laatste oogenblik de Italiaansche ambassade heeft doen omsingelen
en heeft doen mededeelen, dat de ambassadeur en zijn geheel personeel gearresteerd
werden. Hierna volgde voor de Italiaansche
ambassade een ware gevangenschap, volkomen geïsoleerd van de buitenwereld. De
ambassade werd, met schending van de
exterritorialiteit doorzocht door de politie,
alle documenten werden in beslag genomen.
De laatste dagen waren 3000 Italianen gearresteerd en op een sportveld opgesloten.
Acht en veertig uur kregen zij water noch
brood.

Dit nummer bestaat uit 8 bladzïjden

De hulp aan Rotterdam.
De evacuatie.
Tijdens de oorlogsdagen zijn vele inwoners van Rotterdam geëvacueerd gewees',
naar randgemeenten en ook naar verder
gelegen steden en dorpen. Vooral op 14 Mei
en de daarop volgende dagen zijn velen
naar de randgemeenten vertrokken, van wie
later nog honderden naar verder gelegen
gemeenten officieel zijn geëvacueerd. Ook
zijn nog duizenden in de randgemeenten
gebleven. Te Hillegersberg verblijven thans
nog 8000, tfi Schiedam 2000, Overschie ongeveer 1000, Schiebroek eveneens ongeveer
1000, Uselmonde nog eenige honderden
Hillegersberg epant wel de kroon met
20.000 tot 25.000 vluchtelingen op 14 Mei
Na eenige dagen konden er nog 16.000 geregistreerd worden. Deze vonden onderdak
bij de bewoners, in scholen, zomerhuisjes
badinrichtingen, enz.

De bouw van ïioodwinkels.
Met de bouw van noodwinkels zal spoeGETORPEDEERD.
dig een aanvang worden gemaakt. Morgen
Vermetel optreden van duikbootcommandant.
zal de aanbesteding plaats hebben voor do
bouw van 250 van deze winkels.
De groote en middelgroote noodwinkels
Zooals gister reeds in het Duitsche Lein Blijdorp, op Dijkzigt
en op de Cooîgerbericht is meegedeeld, ie het succes van welke
singel
zullen ver-ijzen, zullen echter door
een onderzeeër tegen een Britsche hulpkrui- de
gegadigden zelf gebouwd moeten worden.
ser in de Moray-firth te danken aan het beDe aanvragen voor 60 groote noodwinkels,
leid, dat kapitein-luitenant Kuppisch heeft waarvan de grootste een oppervlakte
van
getoond. Hieromtrent verneemt het D.N.B, 600 vierk. M. zal
hebben, zijn alle toegewenog de volgende bijzonderheden:
zen.
De hulpkruiser, die door vliegtuigen en
Verstrekking van bijbels.
door vieschersbooten werd beveiligd, werd
tegen middernacht door een torpedo in het
1 ïenduizenden
hebben
achterschip getroffen. Daar het schip niet door de brand hunRotterdammers
geheele
ook
zonk, waagde de onderzeeër zich na onge- verloren en zijn tevens ook bibliotheek
bijbels
hun
en
veer drie uur opnieuw in zijn nabijheid en kerkboeken kwijtgeraakt.
torpedo
vuurde een tweede
af, welke de
Al spoedig bleek echter, dat in den
kruiser midscheeps trof. Intusechen werd de vele bereid waren, ook hrerin hulp telande
verDuitsche onderzeeër door talrijke vijandeleenen. Verschillende kerken kregen zenlijke torpedojagers, duikbootjagers en vlieg- dingen bijbels en psalmboeken om ter betuigen, die inmiddels naderbij waren gekoschikking van de getroffenen te stellen.
men, niet diepte- en vliegtuigbommen beZeer velen zijn reeds weer aan een bijstookt. Daar de hulpkruiser echter nog bel en een kerkboekje geholpen, terwijl de
steeds drijvende was, besloot de commanvoorraad L.og zoo groot is, dat nog honderdant van de Duitsche onderzeeër niettemin den personen geholpen kunnen wordeu.
na 2 uur een derde torpedo af te vuren, meldt de Stand.
welke de hulpkruiser tegen half zes tot
Bovendien staat in Amslerdam nog een
zinken bracht. Door zijn buitengewoon benieuwe zending gereed om naar Rotterdam
kwame leiding slaagde de commandant er gebracht te worden. Bij de voorraad bevindt
in met zijn schip aan de hardnekkige ach- zich ook een zeer groot aantal stichtelijke
en ontspanmngslectuur, w.o. vele kindertervolging, welke uren duurde, te ontsnapleesboeken.
pen en in de thuishaven terug te keeren.

HOE EEN BRITSCHE KRUISER WERD

VAN HEINDE EN VERRE
DE FIETS.
Alleen zwarte rijwielbanden!
De directeur van het Rijksbureau voor
Rubber heeft enkele circulaires aan de been verwerkers van rubber doen toekomen
waarin o.m. is bepaald, dat het met ingang
van 17 Juni verboden is rijwieltour- en rijwieltransportbuitenbanden anders dan in
zwarte kleur te vervaardigen.
Het ruwe rubbergehalte van rijwielbinnenbanden mag ten hoogste 60 pet. (voor
rijwiel-transportbinnenbanden 63 pet.) bedragen, terwijl daarin geen gasroet mag
worden verwerkt.
HIJ WACHTTE WEL EVEN...
Chauffeur De Vries van de N.V. vh. W
Kunst te Groningen hoorde Zaterdag, toem
hij zich te Hengelo bevond, dat er weer een
transport krijgsgevangenen was gearriveerd
Dit was inderdaad het geval, .vertelt „Tubantia". Nou, zei de Vries, dan wacht ik
wel even, dan kunnen jullie meerijden en
hij wachtte vier uur, tot hij 60 man meer
dan gelukkig kon maken. Het dekkleed,
dat anders ladingen hout beschut tegen inwerking van de regen, werd nu uitgespannen tusschen de rongen en gezeten in een
op die wijze geïmproviseerde tentwagen
reed he gezelschap onder luid gejuich
van de omstanders naar het Noorden. Behoeft nog gezegd te worden, dat de jongens
van allerlei meekregen en dat ze reuze in
hun sas waren?
HOUT EEKEN OP DE VELUWE.
Een oud gebruik in eere hersteld.
Door de nood gedwongen ziet men soms
oude gebruiken en handwerken weer in
eere hersteld. Zoo is men thans op de
Veluwe hier en daar bezig met het z.g.
hout eeken, een handwerk dat daar zeker
in geen 30 jaar is beoefend.
Het hout eeken geschiedt om de bast of
schil van eikenhout, welke looizuur bevat
van het hout los te werken. Als gereedschap gebruikt men een soort werktuig dat
het midden houdt tusschen bijl en hamer,
echter zonder scherpe kant De laatste jaren
looide men de huiden met een langs chemische weg bereid preparaat, hetwelk echter ingevoerd moest worden. Thans moeten
wij weer, als vroeger, ons zelf~zien te helpen. Een goede kant zit hier zeker aan het
eeken van het eikenhout, het schept namr
lijk weer werk aan oudere menschen.
want deze zijn het, die het vak nog verstaan. De jongeren weten het alleen maar
van hooren zeggen.
Dat bovendien de prijzen van het eikenhout een beetje gaan stijgen kan ook al
geen kwaad.
Het hout eeken werd vroeger, ook in

Ztieslaad, w_l beoeiejji

Voedseluitdecling wordt gestaakt.
De gratis uitdeeling van
levensmiddelen
aan daarvoor ingerichte lokalen
zal de volgende week plaats maken voor een, waarbij de aanvrager zal hebben aan te
toonen,
dat hij geen inkomen of,steun geniet.
De
nieuwe maatregel gaat a.s. Maandag in. Niemand zal dan op de verstrekking van levensmiddelen, in welke vorm ook, aanspraak
kunnen maken. In de regel kan dan noa
slechts worden verstrekt tegen betaling
6 van
de kostprijs.
GROOTEAANVOER VAN NIEUWE
AARDAPPELEN.
Vastgestelde minimumprijzen te hoog
geacht.

De eerste regeling voor de verkoop van
aardappelen aan de veilingen i<
verschenen. De minimum-prijzen, die than=
zullen gelden, zijn voor groote aardappelen
6 cent en voor poters 4 cent de kilo
Deze
prijzen zijn iets hooger dan het vorige jaar
Dinsdag is, schrijft de Tel., de aanvoer
van nieuwe aardappelen in het Westland
sterk toegenomen. Dit is het gevolg van
de
regen, die de vorige week viel en de
aardappelen snel deed zwellen, terwijl
kweekers nu cok volop aan het rooien de
zijn gegaan, in de verwachting, dat de prijzen
P J
thans nog het meest gunstig zijn
De groote aanvoer heeft tot gevolg ged» 1 het »Mbod de vraag sterk overrof, zoodat de gestelde minimumprijzen
ie
hoog werden geacht. Zoo bedroeg de
oer te s Gravenzande, waar het grootste
deel van de Westlandsche
aardappelen
wordt verhandeld, pl.m. 200.000 kilo. Hiervan draaide ruim 80000 kilo door. De
doeling is, dat deze aardappelen op beeen
volgende veiling weer worden aangeboden,
om te trachten dan koopers te vinden
nieuwe

aanv-

DE

KRIJGSGEVANGEXEN TE ZEVEXAAR.

Zeer hartelijke ontvangst.
Zaterdagavond laat nog kwam onverwacht een groepje van 25
krijgsgevangenen te Zevenaar Néderlandsche
aan. Het
ren zoo vertelt de Msb. licht en zwaar wa«rewonden, pas ontslagen uit de Duitsche hospitalen gedeeltelijk nog
vervoerd per brancard, zoodat ze direct gebracht
werden naar
het ziekenhuis. Daar wae alles
direct gereed om de jongens te helpen.
De ernstig gewonden werden door
de
geneeeheeren nader onderzocht
en opnieuw
verbonden, waarbij bleek, dat ze in het
Duitsche lazaret uitstekend behandeld
en
verzorgd waren.
Twee van dit groepje moesten in
het ziekenhuis blijven, twaalf konden
doorcrezon
den worden naar het hospitaal te
en elf man gingen met de politie op stan
om bij de burgere kwartier te zoeken
Het
is voor velen natuurlijk wel een
verraeeine
dat daar om elf uur nog een paar
vreemde
gasten worden gebracht, maar
het zün q_jo
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STADSNIEUWS

DE FRANSCHE CAPITULATIE.
Fransche ministerraad benoemt
gevolmachtigden.
BEXOEMIXG.
B. en W. hebben met ingang van
LONDE.V, 19 Juni. (D.N.8.) Naar Reuter
24 Juni 1940 voor een proeftijd van één jaar meldt, heeft de Fransche radio heden de
benoemd tot halknecht aan het Openbaar volgende mededeeling verspreid:
Slachthuis den heer H. Zijlstra, alhier.
De ministerraad is hedenmorgen onder
voorzitterschap van president Lebrun bijeengekomen. De Raad nam kennis van de door
DR. J.TH. DE VISSER KWEEKSCHOOL.
den Spaanschen ambassadeur in Frankrijk
overhandigde mededeeling van het Duitsche
Van de Dr. J. Th. de Visser Kweekschool, op den Mariënburg te Leeuwarden, Rijk. Volgens de mededeeling van de Rijkszijn geslaagd voor het eindexamen voor on- regeering is deze bereid aan de Fransche
derwijzeres de dames J. Bruggenkamp, Leeu- regeering mededeeling te doen van haar
warden, R. Hamer, Leeuwarden, M. Hepke- voorwaarden voor het staken der vijandema, Franeker, I. Hissink, Leeuwarden, S. lijkheden, zoodra de namen der Fransche
de Jong, Cubaard en M. Polet, Leeuwarden. gevolmachtigden aan haar zijn medegedeeld.
De Rijksregeering zal datum en plaats
bekend maken, wanneer en waar deze gevolmachtigden ontvangen worden.
RIJKSKWEEKSCHOOL VOOR ONDERWIJZERS(ESSEN).
De ministerraad benoemde daarop de gevolmachtigden.
Geslaagd voor de aanteekening „nuttige Handwerken" de dames J. H. de Roos,
Leeuwarden, Tr. Sipma, Blija, P. Sixma,
Leeuwarden, J. Terpstra, Leeuwarden, Th.
EN VERRE
Visser, Mantgum, D. R. C. Wierdsma, Harlingen, J. Zeevenhooven, Leeuwarden.
BIJ HET ZWEMMEN VERDRONKEN.
Afgewezen geen.
Gisteravond is de 13-jarige Arie de Boer,
uit 's-Gr iveland, in de plas te Oud Loosdrecht bij het zwemmen verdronken. Hij
EINDEXAMEN MEISJES-H.B.S.
was in gezelschap van eenige vriedjes, die,
B. en W. 'hebben, behoudens goedtoen hun makker in de diepte verdwenen
keuring van den Secretaris-Generaal, waar- was, de vlucht namen. Eenige tijd daarna
nemend hoofd van het Departement van Onwerden zijn kleeren ontdekt. De politie
derwijs, bij het in 1940 te houden eindexamen haalde daarna het lijk op.
van de vijfjarige cursus (middelbare meisjesschool) der Middelbare School en H.B.S.
DE RIJKSMIDDELEN IN MEI.
voor meisjes benoemd tot gecommitteerden;
Belangrijk geringere opbrengst dan
Mevr. C. Leopold—Postma, lid der Comm
een jaar geleden.
van Toezicht op het M.0.; mevr. L. Z. VolkerBlijkens
het
overzicht van de RijksmiddeHarkema, oud-leerares bij het M.0.; mr. E. len
hebben
de niet-directe jelasMei,
vóór
Schotman, secretaris van Leeuwarden; ds. F. tingen
opgebracht, teslechts
f25.6
millioen
H. Bruins, curator van het Stedelijk Gymnajaar geleden. ..iettegen
f36.5
millioen
een
sium; mr. W. J. Ooetrehoff, directeur der Alg.
Friesche Levensverzekeringniaatschappij, al- min is de totale opbrengst over vijf maanden, adl f 185.4 millioen, nog een kleinigheid
len alhier.
hooger geweest dan verleden jaar.

——

VAN HEINDE

DE LOONEN INHET VEEHOUDERIJBEDRIJF.
Zooals wij onlangs mededeelden, is
aan de niet-georganiseerde veehouders in
het district Leeuwarden inzake de loonen
en afbeidsvoorwaarden voor 1940/'4l vanwege het departement van lanJlouw en visscherij verplicht overleg opgelegd. De landarbeiderebonden hadden nr dezer dagen al
deze werkgevers voor een b.'sp;eking uitgenoodigd. Slechts een tweetal was aanwezig,, dat zich bereid verklaarde de overeenkomst, aangegaan met de landbouworganisaties, te aanvaarden.- Het department van
landbouw en visscherij zal nu verzocht worden aan al de overige landbouwwerkgevere
verplichte arbitrage op te leggen.

TELEGRAMMEN
Het Italiaansche Legerbericht.
Vijandelijke duikboot vernield.

ERGENS IN ITALIË, 19 Juni. Het achtste
legerbericht van he talgemeen hoofdkwartier van het Jaliaansche leger luidt als volgt:
Onze verkenningsvliegtuigen ter. zee hebben een vijandelijke duikboot tot zinken gebracht
In de sector van Noord-Afrika is de toestand ongewijzigd.
In Oost-Agrika werd een tegenaanval
ondernomen op een Engelsche colonne, die.
gesteund door gevechtswagens, gepoogd had
in onze linies door te dringen en daarbij de
Italiaansche vlag had geheschen. De colonne werd verdreven.
Ouze luchtmacht heeft aanvallen ondernomen op vijandelijke luchtbases en drie
vliegtuigen in brand gestoken.
Vijandelijke toestellen hebben een dorp
op 'het platteland gebombardeerd, waarbij
drie vrouwen en eenige kinderen gedood
werden. Gieternacht heeft de vijand vluchten boven Italiaansch gebied ondernomen
en eenige bommen uigeworpen boven de
centra van'Ligurie en Piemon. Er vallen
geen slachtoffers te betreuren. De schade
is zeer gering.

.

JAPAN EN DE POSITIE VAN FRANSCH
INDOCHINA.
TOKIO, 19 Juni. De Yomioeri Sjimboen
meld heden', dat de Japansche regeering
besloten heeft haar belangen bij de positie
■van Fransch-Indochina in de volgende vier
punten samen te vatten:
1. De Japansche regeecjng hecht er de
grootste waarde aan, dat de route der wapenleveringen uit Fransen Indochina naar
de regeering van Tsjoengking wordt gesloten.
2. Japan heeft belang bij het handhaven
van de economische status quo in Fransen
Indochina, vanwaar Japan tin, ijzer, rijst en
andere belangrijke grondstoffen invoert.
3. Japan kan een wijziging in de politieke status quo van Fransen Indochina niet
voorbijzien.

4. Aan Duitschland en Italië zal verzocht
worden de positie van Japan in Oost-Azië
ale een vasthoudende en versterkende
macht te erkennen en dezelfde vriendschappelijke houding aan te nemen als bij de oplossing der kwsie van Ned.-Indië.
JAPAN DREIGT MET EXPEDITIECORPS
NAAR FRANSCH INDO-CHINA.
TOKIO, 19 Juni. (Domei.) Overeenkomstig
het besluit dat gisteren genomen is door het
beperkte Japansche kabinet, heeft de viceminister van buitenlandsche zaken, Tani,
vandaag den Franechen ambassadeur Arsene Henry, op zijn departement ontvangen.
Wijzende op de hulp welke Fransch IndoChina aan de regeering Tsjang Kai Sjek verleend heeft, verzocht Tani den Franschen
ambassadeur, dat Fransch Indo-China stappen zal ondernemen om vrijwillig een einde
te maken aan de hulpverleening aan de regeering te Tsjoengking. De ambassadeur beloofde het Japansche verzoek aan zijn regeering te zullen overbrengen.
Gezaghebbende waarnemers gelooven, dat
ingeval Fransen Indo-China volhardt in het
verleenen van hulp aan de regeering te
Tsjoengking, en niet voldoet aan het Japansche vertoog, de Japansche expeditie-strijdkrachten genoodzaakt zouden zijn tot een
zoodanig optreden over te gaan ale noodig
ie om „Fransch Indo-China te zuiveren van
Zijn anti-Japansche karakter", zooals onlangs
door den woorvoerder van het Japansche
exneditielegeï in Zitid-.Chüia is betoogd.

Zoo vertrok de oplichter ten slotte m. lien
gulden. Dat hij nooit meer iets van ziel. heeft
laten hooren is begrijpelijk.
Dezelfde persoon is kort hierop versch _nen
bij een familie wier dochtertje op straat was
gevallen. Hij gaf zich uit voor verpleger uoch
gedroeg zich zoo, dat de vader argwaan
kreeg en den „verpleger" later op de fiets
naging.
Zoo kwam men er ten s4otte achter, dat
de oplichter een jongeman moet zijn die tot
voor kort in een opvoedingsgesticht werd
verpleged doch tijdens de spannende gen
naar Amsterdam was overgebracht. Toen
de knaap zijn vrijheid terug had, begon hij
de afschuwelijkste oplichterspraktijken, die
te bedenken zijn. Zijn opsporing en canhouding is intusschen reeds door de politie
gevraagd.
KASSIER VOOR DE RECHTBANK.
Drie en een half jaar gevangenisstraf
geëischt.
Een 36-jarige adjunctcommies der directe
belastingen enz. a.s kassier werkzaam op
het kantoor van den rijksontvanger te Zevenaar, had zich Dinsdag voor de Arnh'ernsche rechtbank te verantwoorden wegens
verduistering van rijksgelden tot een bedrag
van f 5624. Verdachte legde een volledige
bekentenis af: hij was in 1937 met het plegen van fraude begonnen en daarbij steeds
verder gegaan. Door de gaten in zijn kas
met ander geld te stoppen en door .ictieve
boekingen wist hij de fraude te bemantelen
maar toen hij in Februari van dit jaar ziek
werd kwam alles uit.
De substituut-officier van justitie, mr.
baron Speyart van Woerden,- wees er in zijn
requisitoir op dat verdachte een verhouding
had met een gehuwde vrouw die een ruïneuze invloed op hem oefende. Ofschoon hij
volop gelegenheid had die relatie te verhij had zich verloofd met een
breken
heeft hij dat niet ge
meisje uit Maurik
daan. Ook is een verzwarende omstandigheid, dat verdachte schromelijk misbruik
maakte van zijn positie en daarmede bleef

—

—

voortgaan.
AUTOBUS TEGEN BOOM GEBOTST.
Spr. eischte veroordeeling tot drie jaar
Passagiers gewond.
en zes maanden gevangenisstraf.
Vanochtend om elf uur is een autobus
Uitspraak 25 Juni.
van de E.D.S. maatschappij op de rijksstraatweg te. Haren bij Groningen tengevolge van
het springen van een voorband tegen een
proces
baby.
boom gebotst. In de bus bevonden zien 25
passagiers, van wie verschillende lichte verwondingen opliepen, terwijl twee dame* en
een heer zwaar gewond werden. Zij werden Objectieve methoden ter identificatie.
naar het R.K- ziekenhuis te Groningen overgebracht.
Naar aanleiding van het geding om een
De wagen werd zwaar beschadigd
baby tusseben de familie van der Winden
en de familie Steinmetz te 's Gravenhage
DE NATIOXALE COLLECTE.
zullen velen zich afgevraagd hebben of er
Wij hebben, zoo schrijft de Msb., de opgeen objectieve, wetenschappelijke methode
merking ontvangen of het wel doelmatig is, bestaat om de identiteit van het bewuste
dat de collecte voor het Nationale Hulp- kind met zekerheid vast te stellen. Het Vad.
fonds-1940, op de 22ste dezer wordt gehou- schrijft over één onderzoekingsmogelijkheid.
den, omdat dit, tegen het einde van de die van het bloedgroepen-onderzoek:
maand, een tijdstip i9, waarop veel menIn het onderhavige geval gaat het om een
schen, als gewoonlijk, minder goed in bun kindje A, dat door twee ouderparen A en H
contanten zitten. De opmerking is zeker niet voor hel hxmne wordt gehouden. En nu ligt
geheel ongegrond. Het comité voor de col- de zaak zóó, dai één kind niet alle bloedgroepen, die ook de ouders hebben, hoeft te
lecte heeft er zich ook wel degelijk rekenschap van gegeven, dat het voor het succes bezitten, maar dat het anderszijds geen anvan de inzameling hel best zou zijn de col- derebloedgroepen kan bezitten. Met andere
lecte tfe stellen op. een datum, 'dat il.'- nies- woorden Waneer kom; vast te staan, dal
ten contanten beschikbaar' hebben. Hier liet jöngeUe, dat thans bij de ouders Van
der Winden berust, een bloedgroep-bezit, die
stond echter "iets tegenover.
Als men een datum zou willen kiezen na de ouders Van der Winden niet, eu die de
de Iste zou de collecte andermaal 14 dagen ouders Steinmetz, die het kind opeischen,
uitgesteld moeten worden en dit middel zou wel bezitten (hetzij één van beiden, hetzij
vermoedelijk erger zijn dan de kwaal. Men allebei)) dan staat daarmee volkomen vast,
mag immers wel aannemen, dat de offer- dat het kind niet van de familie Van der
en dus van de familie
vaardigheid het grootst zal zijn zoolang men Winden kan zijnzijn.
Bezit het omgekeerd
nog onder de min of meer versche indruk Steinmetz moet
voorkomt bij de
bloedgroep,
een
die
niet
te van de gebeurtenissen die de collecte noobij
wel
de ouders Van
ouders
Steinmetz
en
dig hebben gemaakt. Daarom was dan ook
is het jongetje daarmee ook
Winden,
dan
der
eerst de 15de dezer gekozen. Men kon zich onomstootelijk als hun zoontje geïdentifidaar, met het oog op een doelmatige organisatie, die óók noodig is, niet aan houden. ceerd.
Her*blad schrijft verder:
Om nog meer tijd te laten verstrijken waDe andere onderzoekingsvorm, die nog
re om de boven weergegeven overweging mogelijk is ter vaststelling van de afkomst
niet wenschelijk. Zeer menschelijk is bo- van het kindje is deze. Men zou een zoo
vendien, dat men gaandeweg het cog af- groot uiogelijk aantal uiterlijke vormkenmerwendt van de zorgen, waarin anderei: ver- ken vun het kind moeten verzamelen. De
keereu en het vestigt op die welke men voetvorm, de tongvorm, de oorvorm, de
zelf heeft.
vingerafdruk, de huidskleur, de neusvorm,
Overigens is er voor hen, die willen ge- de haarkleur, de haarvorm enz. enz. Nemen
ven nooit bezwaar. De gironummers waar- wij om de gedachte te bepalen aan, dat men
op men zijn bijdrage kan storten, zijn be- aldus een twintigtal gegevens zou verzamekend, zoodat een ieder het oogenblik kan len.
kiezen, waarop hem zijn gave het best geWanneer dan 8 van die gegevens overeen
legen komt.
zouden komen met kenmerken, die de ouders
A bezitten,/en 12 met die welke het ouderpaar B bezit, dan is een conclusie uiteraard
ERGERLIJK BEDROG.
niet gewettigd. Zou echter de verdeeling
Misbruik gemaakt van droeve
zijn, dat bijvoorbeeld 18 kenmerken met
zoo
omstandigheden.
die van het eene ouderpaar overeen kwaEr zijn bij de politie te Amsterdam opmen en 2 met die van het andere, dan zou
nieuw aangiften gedaan door menschen, be- zulks zekerheid omtrent de afkomst geven.
drogen door iemand, die misbruik „aakt
Tenslotte verdient het feit de aandacht, dat
van de droeve omstandigheden waarin zijn deze onderzoekingsvorm meer zekerheid
slachtoffers verkeeren.
biedt, naarmate het kind, waarop hij wordt
Zoo verscheen o.m. bij een familie aan de toegepast, ouder is, omdat van heel jonge
Ruysdaelkade een man, die vertelde van het kinderen de vormen nog weinig bepaald
Roode Kruis te zijn. Belangstellend infor- en sterk aan verandering onderhevig zijn.
Hoe ellendig het voor de beide ouderparen
meerde hij of men al iets naders had gezijn zou
het zou wellicht overweging
ook
zoon,
hoord van den
die aan de Usel had
bij
verdienen
om
zulk een onderzoek een nagevochten en die hijzelf van het bky.eld
bijvoorbeeld een jaar, te
der
na
onderzoek,
gedragen
had
gelasten.
De familie luisterde aandachtig toen de
Laat ons daarom hopen, dat het bloedonman allerlei bijzonderheden meedeelde tver
hoogstwaarschijnlijk wel ingederzoek,
het heldhaftig gedrag van hun zoon,
ten steld zal dat
worden
(de ouders, die het kind
*
slotte gewond was geraakt. Maar L'j, de thans onder zich hebben, maken daartegen
Roode Kruis-man, had den jongen gevonden n.l. geen bezwaar) een bewijskrachtig geen hem naar het dichtsbijzijnde ziekei:! vis geven zal opleveren.
gebracht, vanwaar de jongen later naar '"otEnquête gelast in kort geding.
terdam was overgebracht. Hij had nog i -eer
kunnen doen voor den dapperen soldaat.
De president van de Haagsche recht ank,
Spontaan had hij zich aangeboden toen de mr. A. S. Rueb, zou hedenmorgen uitspraak
jongen door bloedtransfusie gered kon wor- doen in de kort geding-zaak, betreffende de
den. Door zijn bloed was de zoon tenslotte afkomst van het betwiste kind.
zoover hersteld, dat hij nu wel het dekenDe uitspraak is echter nog niet gevallen.
huis kon verlaten. Als men hem nu maar In verband met verschillende tegenstrijdige
tien gulden gaf om een burgerpak voor den verklaringen en de bestrijding van het pozoon te koopen zou hij wel zorgen,
I zij litierapport door mevrouw Van der >V. op
spoedig hun jongen weer terug hadden
enkele punten, meende de president, mr.
De familie geloofde de leugens van den Rueb, dat getuigenverhoor en deenooas desbedrieger. Een nieuw costuum koopen was kundigenverhoor meer licht zal moeten verechter niet noodig, men had nog eea ,oed schaffen.
pak van den jongen zelf. Als hij dat daa mee
Daarom beval de president den eischer
wilde nemen.
met getuigen te bewijzen, dat het kindje,
Neen, neen, antwoordde de man, dat kon dat mevr. Van der W. thans bezit, het kind
niet. Hij moest den jongen uit het ziek nhuis is van mevrouw Steinmetz. Onverminderd
smokkelen en wanneer hij als Rooie-ülruishet recht van partijen om andere getuigen te
man het ziekenhuis binnen zou gaan met doet dagvaarden, bepaalde de president, dat
een groot pak onder zijn arm, zou dat arg- tien getuigen zullen worden gehoord, !.w.
de agent van politie die het bestreden rapwaan wekken.
Met dergelijke leugens wist hij dl
n- port heeft opgemaakt, een kennis van .ievr.
schen te bewegen hem tien gulden te verVan Jer W., de heer A., die haar in t bestrekken. Zij waren zoo overtuigd :in de doelde huis op de Princessegracht met vaar
menschlievendheid van den onbekende, dat kind heeft ontmoet, twee andere in de klizij hem van Zaterdag tot Maandag in hun niek verpleegde dames, het werkmeisj.-, dat
huis lieten logeeren als blijk van dankbaar- volgens het zeggen van mevr. Van der W.,
heid.
haar haar kind in genoemd huis heeft terug-

om een

Het

gebracht, vier zusters uit de kliniek en de
heer W., die het kind van mevr. S. heeft
aangenomen.
De datum van de. enquête stelde mr. Rueb
vast op Maandag 24 Juni.
In verband met de vrij groote nujlieke
belangstelling, die voor de zaak Ie ond,
deelde de president mede, dat bij de enquête geen publiek zal worden toegelaten,
daar deze in alle ruet zal moeten plaats
hebben.

MARKTBERICHTEN
Vee.

AMSTERDAM,

19 Juni. Ter veemarkt
waren heden aangevoerd 268 vette kalveren: Ie kWal. 58—64 et. per Kp. levend gewicht, 2e kwal. 50—56 et., 3e kwal. 40—
48 et.; 138 nuchtere kalveren f 6 r ii0 —10,50;
152 vrakens: vleeschvarkens, wegt'nde van
90—110 kg., zware varkens en veite varkens 70—72 et. per kg. slachtgewic&t.

Vette kalveren

.

...

.

h.andel

18 Juni. Aanvoer in totaal 2708 stuks. 650 vette koeien en ossen,
648 stuks gebruiksvee, 100 stieren, 60
vette kalveren, 34 graskalveren, 749 nuchtere kalveren, 2 varkens, 9 veulens, 177
paarden. 133 schapen en 108 lammeren, 38
bokken of geiten.
Vette koeien 78—90, 66—76, 52—63 et.
per kg.; vette ossen 78—88, 66—76, 54—64
et.; stieren 76—80, 66—74, 58—64 et.; vette

ROTTERDAM,

■
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KAATSCLUB „GRINS”.
Zondag hield de kaatsclub „Grins" te 0
ningen haar eerste wedstrijden dit eeizo
Er is met animo gekaatst, doch de re Sen 0
de tweede helft van de middag deed
het spel veel afbreuk. In de eerste ron
sneuvelde partuur nr. 2 tegen nr. 1 "j
de cijfers 5—4, 6—o, terwijl no. 4 in "%
zijn meerdere moest erkennen met
6—6. De krachtsverhouding tusschen 5 *"■
liep te veel uiteen en werd met de w*
5—2, 6—o in het voordeel van no- 5 bes»
In de tweede ronde won partuur no- 1 (
no 3 met de cijfers s—l, 6—2, zoodat
strijd om prijs en premie ging tusschen j
1 en 5, welke gewonnen werd door nrmet 5—4, 6—2. Dit was weer een aa^jje
partij. In de troostronde sneuvelden nog
parturen no. 2 en 6. Hierin werd winn»
no. 4. De winnaars werden alzoi: Ie prUs 9
heeren L. Bakker en B. Vleeshouwer,
nrijs H. Edens en J.. Wip en de trooatp"
I>. Sijtsema en J. Pielersma.
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WANDELSPORT
DE VIERDAAGSCHE AFGELAST.

De leider der Vierdaagsche afs& t
marschfc'ii deelt ons mede, dat verschaf -.
omstandigheden het houden der v ;e juÜ
sche afstA'ndmarschen van 23 t.m. 26
a.s. onmogelijk hebben gemaakt.
n<
Talrijke factoren betreffende de legel
voeding, de parcoureen alsmede de besc v,|j
baarstelling van materieel zijn hierop
invloed geweeet.
.$.
De reeds gestorte Weggelden zullefl "
nenkort den ingeschrevenen
gezonden.

kalveren 90—100, 70—80, 55—65 et.; slacht
nuchtere kalveren 50, 45, 40 et., 13, 11, ,8
gld.; slachtpaarden 73, 63, 53 et., 325, 225,
165 gld.; werkpaarden 400, 275, 175 gld.;
hitten 295, 235, 160 gld.; schapen 65, 60,
50 et., 34, 27, 17 gld.; zuiglammeren 17,
14, 7 gld; kalfkoeien 285, 205, 165 gld.;
melkkoeien 280, 205, 160 gld.; varekoeien
220, 165, 140 gld.; vaarzen 165, 130, 100
gld.; pinken 110, 90, 70 gld.; bokken of
geiten 16, 12, 7 gld.
Vette koelen en ossen anavoer kort, handel tamelijk, prijzen iets stijver dan gisteren, prima koe 92 cent, prima os 90 cent.
Stieren aanvoer als vorige week, handel
KERKNIEUWS
willig, prijzen hooger. Vette kalveren als
vorige week, handel redelijk, prijzen als
CHR. GEREF. KERK. Beroepen te Dra
gisteren, prima's f 1,15. Nuchtere slachtten ds. D. Biesma, te Drogeham.
en fokkalveren aanvoer kleiner, handel
vlot, prijzen iets hooger. Paarden aanvoer
NED. HERV. KERK. Bedankt voor
als vorige week, handel matig, prijzen on. scheloo (üron.) ds. C. A. Snoep te Ulru" 1,
veranderd. Schapen en lammeren aanvoer
R. K. KERK. In het aartsbisdom
iets ruimer, handel kalm, prijzen Ie en 2e
kwal. iets hooger, 3e kwal. onveranderd. benoemd tot pastoor te Ouden-Rijn »" $,
Zuiglammeren aanvoer
ruimer,
handel Koelman, thans te Ameland, te Ameland
vlot, prijzen Ie en 2e kwal. iets hooger, 3e H. Kaalberg, te Kuinre J. W.
Oostvee»kwal. onveranderd. Kalf- en melkkoeien
aanvoer iets korter, handel lui, prijzen lets
stijver. Varekoeien aanvoer kleiner, hanJUBILEUM DS. CHR. J. SCHWEITZER.
del stroef, prijshoudend. Vaarzen en pinBALK. Den 18en Juli a.B. zal het 25 r*
ken aanvoer klein, handel flauw, prijzen geleden zijn
dat ds. Chr. J. Schweitz«r
onveranderd. Bokken of geiten aanvoer
boren 30 Oct. 1887 te Den Haag, de *"*{,
matig, handel vlug, prijzen lets hooger.
geliebediening bij de» Ned. Herv.

'

'

*>-f\

HARIiIXGEX,

Visch.
16 Juni.

Gemeentelijke
Vischafslag. Heden aangevoerd: 3943 kg.
komansjovis f 32—33,85.
17 Juni: 2495 kg. komansjovis f 33-36,40

MAKKTTM, 18 Juni. Gemeentelijke Vischafslag. Heden aangevoerd: 600 pond bot
f 25; 450 pond schiere en roode aal f 12-30.

SPORT

:

—

ruime aanvoer,

met hoogere prijzen. Nuchtere kalveren gewone aanvoer, handel kalm, onveranderde prijzen. Varkens behoorlijke
aanvoer, handel vlug, met iets hoogere
prijzen.

vlug,

*

de Jong, ten gunste van de Oosthoek e
beslist op de stand 5-5 6-2. De verli«
hadden hier 2 punten meer dan de winnaa
Voor Dinsdag 25 Juni luidt het progr'r,
ma: Oosthoek 1-L.K.C. 1; Oosthoek'
L.K.C. 2; Noorden I— Plein 1; Noorden <■
Plein 2.

WIELRENNEN
JAN PIJNENBURG RIJDT NIET MEER.

Na Jaap Eden de moest populaire renner
van Nederland.
Jan Pijnenburg, een der bijzondere uitblinkers van onze wielersport, rijdt niet
meer. Zijn besluit staat onwrikbaar vast:
Pijnenburg, die na Jaap Eden wellicht de
meest populaire renner van Nederland is
geweest, komt niet meer aan'de start, dit
seizoen niet en ook daarna niet meer.
~Pijn" komt er rond vooruit, zoo schrijft
het Hbld. Trouwens hij heeft nooit zijn meening onder stoelen of banken gestoken. Zijn
zaak in Tilburg gaat goed, daar heeft hij al
zijn energie en tijd voor noodig. Dan is het
onmogelijk er tusschen uit te gaan, te reizen en te trekken. Jan heefï een goede n__n,
dus moet hij behoorlijke resultaten behalen.
Doch dan zou hij ook regelmatig moeten
trainen en veel
En ook dat kan hij niet
"meer doen.
Een aparte figuur verdwijnt met hem uit
de wielergelederen. een figuur, welke ook
vermaardheid bezat in andere landejj der
wereld. Pijnenburg is nu 35 jaar, 16 jaren
geleden is hij begonnen als nieuweling. In
Brabant is de Tilburgenaar groot gewerden,
hij is een van de renners geweest, die de
baansport van ons land een enorme stoot
omhoog heeft gegeven. Vijf maal is Pijnenburg kampioen van Nederland geweest, hij
muntte uit op de lange afstand, de sprint, de
achtervolging. Nooit heeft hij het echter tot
een wereldkampioenschap gebracht. Het was
jammer, dat er vroeger nog geen titel in de
achtervolging te behalen was, want die zou
de „Kanonbal", zooals de Belgen hem noemden, zeker hebben gewonnen. Talrijke Zesdaagsehen heeft Pijnenburg gereden, in
1929—1930 de eerste, te Breslau met Skupinski samen. Zij eindigden tweede, achter
Piet van Kempen—Buschenhagen. Toen brak
de groote tijd aan, met Schön, met den ouden
Braspenning, met Wals, later met Slaats.

KAATSEN
LEEUWARDER KAATSCOMPETITIE
Gisteravond zijn de eerste partijen gespeeld van de kaatscompetitie Friesch spel
tusschen de vier Leeuwarder kaatsvereenigingen.
Op „Sonnenborgh" kreeg het L K.C.-partuur de Graaf en gebr. Kooistra een zware
nederlaag te incasseeren van Het Noordendrietal Th. v. Dijk', A. v. d. Woude, S. Vlietstra. De gebr. Kooistra badden in het perk
geen kans op de snelle ballen van de jonge
Theo en in een ommezien was het pleit beslist, toen op s—l 6—2 al weer een bal
onverwerkt bleef.
Het L.K.C.-partuur Dorenbos, Harkema,
Kingma daarentegen bleef verre de baas
over het Noorden-partuur v. Tuinen, Hasz,
v. d. Meer, dat te zwak was en verloor op
s—l 6—6 toen Kingma de kaats nam.
Op het terrein Achter de Hoven waren die
krachten meer gelijkwaardig. Door de straffe wind belandden hier nogal wat ballen
buiten het perk. Het Plein partuur Kuipers,
Keizer (invaller voor Duijff) en Jac. v d
Woude won op 5—5 6—2 van Oosthoek 1:
W. en KI. Delgrosso en Y. Boskma, terwijl
de strijd tusschen Plein 2: Swart, de Jong,
Paaesen en Oosthoek 2: de Ruiter, de Bruin,

'*
£*"%-

Leimuiden aanvaardde. Ds. Schweitzer
do daarna achtereenvolgens de genieel
Maassluis 1918—1926, Workum l^- 6 ,$
Amsterdam 1929—1933 en Amerongeß %
—1937, om daarna in zijn tegenWO°{%,
gemeente op 28 Nov. 1937 intrede te

.

"

EEN INTERKERKELIJKE BIJEENKOMST.
Te Deventer hebben van alle Prot- 1»
formaties ter plaatse, n.l. de Ned. Herv
nieente, de Geref. Kerk, de Chr. Gerei'A
meente,
Luth., de DoopSg e gr
en de. Baptist e. gemeente, besloten, eeD J|ir

-

"

n.g,

godsdienstoefening te
den in verband met de huidige onist
heden, welke godsdienstoefening zal
in het teeken van rouw, dank en ooe n/jf
Deze bijzondere- dienst zal morgen j%
derdag 20 Juni in de Groote Kerk P—j»'
vinden. De dienst zal één uur durensprekers, behoorende tot versch" 1 j,
kerkformafios, zullen het woord *"<#
resp. over rouw, dank en boete.
\ et
Er zal een collecte gehouden
bate van het
Hulpcomité i9*v

;

* * *

BEROEPEAAR.

.

Cand. G. de Roest te Ferwerd (v* n
Rijksuniversiteit te Groningen) die d°°LjJ
provinciaal kerkbestuur van Zuid-H° jj
is toegelaten tot de- Evangelie-bedien'* 1
de Nederlandsch Hervormde kerk, e'el
beroepbaar.

ONCELUKKEN

—

Te Alphen aan de Rijn J' f|r
tienjarige Theo van Rijsdaan, na het v U
ten van de R.K. school aa* de
in het daarlangs loopende kanaal ü et $
D,
Hoewel men den jongen reeds
\>
kele minuten op het droge had, was e
ven reeds geweken.

biflO^

-

"_

483eSTAATSLOTERIJ
Hoofdprijzen Woensdag 19 Ji'ni
f 1000: 3898
20553
f 400:. 6245
f 200: 8631
f 100: 7397
21464

3989 5597 6967
1760 14503 23705
10296 13526 13936
22140 23432 24583

UIT DE

5

A

9195 '
17624

1"
j

.

PROVINCIE

De loonen in hetve houderijbedrijt.
HEERENVEEN. De
hadden de niet-georganiseerde werkSjjrf
in het veehouderijbedrijf in het distr'0 J*
renveen, aan wie vanwege het depart of
van landbouw en visscherij arbitrage jjjjil
gelegd, uitgenoodigd voor een bespr fO /
over de loonen en arbeidsvoorwaarde* j<
1940/41. Geen enkele werkgever had &y,f
uitnoodiging gevolg gegeven. Le ar )*iep»f
organisaties zulen nu het betrokken a jj«
te ment verzoeken aan de werkgev'er*j <H
niet bereid blijken aceoord te gaan n iOK'
collectieve arbeidsovereenkomst, «(£*' t"
met de landbouworganisaties, verp'i cll
bitrage op te leggen.

■
'

'

.-

'

BENOEMINGEN. BESLUITEN ENZ.

—

.

Geslaagd te Groningen voor e t>
derwijzereexamen (van de Chr. <\ si.«*
school) de heeren J. Veen6tra, Vie*' 11
D. IJtema, Burum.
Geslaagd voor het 2e deel van
thekersexamen B. J. Graatsma, te
vroeger te Fraiieker.
«I
r— Tot Ie ambtenaar ter secretaf 1 j,«e'
gemeente Vries (Dr.) is benoemd d<Ln»*t
E. Koopmans. te Kollum, thans 2e anib -,
ter secretarie der gem. Kollumerl&tt"

—

-

**

'

N
Groote
a.s.
ZONDAG
Windhondenrennen ! wÄ?° r^^^^
Het batige saldo zal GEHEEL ten goede komen aan het „Nat. Hulpcomité 1940". LTf'C
■?_*'?
*\hr
Tchlk^:_
__________________
VOOR UW BOTERHAM:
■■■■■■■■"■■"■■■-■-.■..■■■■■■.■■■■■Bl
«

_*- -w.vw

«»

I-

il

K c
r
sWoep5Woep "»
Entree 24 et., tribune 10 et. *extra;T
kindaren 12 et.

l
muziek pp het terrein.

*-mt*

11——-"-^-^MMM-M*

FAMILIEBERICHTEN
GEBOREN:
anc Jacoba dv. H. Meijering en

*

Runderrollade
Pekelvleesch
Boterhamworst
Gekookte worst

A. Harkema, Opeinde.

'

"
'"

ONDERTROUWD:
R eiding,
Leeuwarden en

j

-

J. Hiddinga, Stiens.

OVERLEDEN:

SD»d3, 87 jaar, wed. van

"

.

L. V. Durksz, Drachten.
30 jaar, vrouw van
J. D. de Hoop, Quatrebras.
T> «orter,
65 jaar, wedn. van
S. Rienks, Ureterp.

Tj

A

15 cent
Kalfslever
16 cent
Snijworst
Fijne ham
15 cent
10 cent
Friesche worst
9 cent
Knakjes
Uw adres voor Kalf9vleesch is

Kalfsrollade

Vries,

Opbrengst collecte voor Rotterdam.

J*ARSSUM, 19

Donderdag on Vrijdag geen

.

MORGENVROEG 9

spreekuur

L VAN DER HEIDE
Overmaken van oude kunstReparatiën spoedig en billijk

LOKAAL HOLLANDERDIJK

DE

Onder toezicht Keuringsdienst

-Vik

' met

U* 0r een ieder,
*»«hu,
<6|
ernou
ding tot
Sen
ai*ook

eigen

opslagruimte, enz.)
die in een bepaalde
de goederen staat

'»*.) ar> Pandhouder, consignatiehouder,
e

respectievelijk voor hun
Nttlfi' alsverbruik,
normaal te beschouwen voorraJei>
respectievelijk win-

Joor'

°Pgegeven behoeven te worden de

-

l

"Ur»

6n
keten
al»«,i op£egeven

detaillisten; wel echter

artikelen

nauwkeurige gegevens
aanzien van gewicht,

ï

de voorraden,

worden

ln centrale magazijnen en/of fat'*k*« Van
grootwinkelbedrijven, brooden e.d.
,
v%
,Wa lny entarisatie moeten van de naten
St,?anWorden
opslag,

6ps

ceelnummer, enz.
Witte peper, zwarte peper,
at f °elie, kaneel (en cassia),
i «ian «
r *ort Ien' P'ment, cardamon on gemel« in gemalen
en/of gemalen toelj n:
î°°tmn,
*
r

9",tlitï]r<>ogae

'

zuidvruchten en aanverwante
geïmporteerde vruchtenpulp met
t beSrilp
van vruchtenmoes e.d., ge/mporra
'«*
**!, h ec onfijte vruchten, geïmporteerde
pilj*f, el Pecan, cashew en paranoten,
*°«en,n<?; ongepeld, krenten, rozijnen, abriï"l, en amandelen, gepeld of ongeerkt of onbewerkt, geraspte of
coc osnoot, geconfljte gember in
v»,j
rpakkingen, geïmporteerd gedroogd
*r

.

/

'

hl

Nw*
lUit*

>

dat zooS« ." wordt bekenddegemaakt,
Inventarisatie der
en van
*°<>rraJL esultat
noff niet bekend zijn, in het al6
rt B

v

>,

-

a^e fis 3sch e verstrekt aanen
Groentenfc Se 0r

hen, die bij de

Fruitcentrale

zijn aangesloten, wordt
aangeraden zich reeds
Meergenoemde instelling aan te

>ne s vfbbenden
'4e n .

'

ADVERTENTIES
overle ed, na een langdurige
ekt onze
be sle zuster, bebuwd*Ustoer» en
tante
JOHANNA HUIZINGA,
l

en

ouderdom van

58 jaar.
19 Juni 1940.
Ur,a üof 1, kamer
7.
Uit aller naam,
E. HUIZINGA.
9,adre
9 Bleekerstraat 49.
zal plaats hebben te
op Zaterdag a.s., 's namidt
straat e 2 uur, vanuit de Bleeker-

Maarden,

°

' Wen

6n

.-

.

.? ver leed, na een smartelijk
""'in innig geliefde man

'

en

,

REIN

HEEREMA,

our] er( jom

van rujm si jaar
a r d en, 19 Juni 1940.
ae Balileën

0&
'
D

173.

W. HEEREMA-DIJKSTRA.

yrijd ag esrafe nis
6 «am o's °P
« uur.

"

Tt ""Ra H

zal plaats hebben
de Noorderbegraaf-

-

t8v

t6e

Drinkt nu TJAMPOER MELANGE

b_h_____s___ ■__3____&aa
v. Swietenstraat 12, Leeuwarden
Telefoon 4509.

60%

vlk

an

*

.

de doktoren en de zuehi SintaanBonifatiue
Hospitaal.

6

ei

el c

A. KOOISTRA-MINNEMA
8.

-

'

koffie

- 40%

peekoffie

Prijs 25 et. per V2pond

Op 3 BONNEN ontvangt U 5 PAKKEN TJAMPOER
U behoeft er maar DE HELFT van te gebruiken dan U
anders van gewone koffie gebruikt.
VRAAGT UW WINKELIER I
NEEMT PROEF I
Voor den handel bij:

-

- Visch - Visch P. SWART, Spieghelstraat 11 bij de Wielerbaan, Tel. 3015, Leeuwarden

SNOEKBAARS

GLASTRA

HOFSTRA'S Bakkerij
■

«^

*~i~~e~^»~w"~~M_—

Toelating Leerlingen
Lagere Avondhandelsschool
dat tot de
lagere avondhandelsschool tegen half September a.s. nieuwe leerlingen kunnen worden toegelaten.
Aan deze inrichtinr, wordt van half Scp
tember tot Kerstmis en van half Januari tot
en met 1 Juni des Maandags-, Dinsdags-, Donderdags en Vrij.iagsav telkens van «K— 9
uur onderwijs gegeven In lezen, Nederland
ache taal en correspondentie, boekhooden,
handelsrekenen, algemeene handelskennis en
handelsrecht, Engelsch. Duitscb, machineschrijven en stenografie.
Het onderwijs moet in alle vakken getrouw
worden gevolgd.
Tot de school worden toegelaten:
L voor zoover het eerste leerjaar betreft:
a. zij, die voor 16 September au», in
het bezit zijn van een getuigschrift van
het zevende leerjaar van de scholen
voor gewoon lager onderwijs of geheel
of gedeeltelijk een inrichting van onderwijs
hebben doorloopen, welke, naaT het oordeel
van Burgemeester en Wethouders, eenzelfde
mate van ontwikkeling waarborgt als dit ge

Leeuwarden maken

toelating met
toelating heb-

ben afgelegd;
2. voor zoover het tweede en derde leer-

Jaar betreft:

zij, die op grond van over te leggen getuigschriften, ter beoordeeling van den
onder goedkeuring van
Directeur der school
Burgemeester en Wethouders, of krachtens
een toelatingsexamen geacht kunnen worden
het in dat leerjaar te geven onderwijs te
kunnen volgen.
Aan de leerlingen, die blijkens een Ingesteld onderzoek met vrucht den geheelen
cursus hebben doorloopen, wordt een getuigschrift uitgereikt.
fle
Voor plaatsina op de school (Directeur 21)
Harlingersingel
STEUNEBRINK,
heer M.
het gebouw
moet men zich aanmelden aan
Wissesdwin«-»r
4,
no.
gemeenteschoolder
ro. 4 op Vrijdag 21 Juni a.s., des avonds
tusschen 6X en 8 uur.
Bij de aanmelding moet de rapportstaat
overgelegd.
van het laatste jaar worden
het trouwaangifte
bij
de
geweneebt
Het is
boekje der ouders mede te nemen.
Aanvang van den cursu9 18 Sept. a.B.
Leeuwarden, 13 Juni 1940.
Burgemeester en Wethouder* voornoemd.
J. M. VAN BEIJMA, Burgemeester.

E.

SCHOTMAN. Secretaris.

Paviljoen „Zwembad
Groote Wielen"

Prachtig zitje.

Gezellige sfeer.

ledere Donderdagavond Soiree

Geopend tot 's avonds v l2 uur
Aanbevelend,

F. EIJGELAAR

I—

in alle prijzen en uitvoeringen

Boekhandel R. v. d. Velde
lelefpon 3805

_b_i—b-b____—Ma— ■______■_■_■_■■

TeL
4726
Fornuizen RIJWIELBANDEN
.KOOPEN B'J'

Roekstraat 43

H. UILENBURG

EEWAL 72

TEL. 6054

Waschfornuisjes vaif 5.25

Gaskachels
Gasstellen
Ruime keuze.

Lage prijzen.

v. d Honing

nog

beperkte hoeveelheid in voorraad, uitsluitend voor
onze vaste clientèle.
Onze zaak is niet meer bij de Vrouwenpoortsbrug, maar nu
Westerplantage 8.
Werkplaats: Torenstraat.
Ruime keuze Iste klas. Rij wielen.
in

Fa. J. YPMA en Zn. Tel. 6117.

Agentschap Phoenix.

f

Voorstreek 92, Tel. 6855

Terug uit militairen dienst

Meisje

S. D. FEENSTRA
Privaat-Docent

voor de morgenuren gevraagde
A. MEBIUS, Achter de Hoven 2c.

i. d. Handelsw. en Accountant
IBISSTRAAT 10, Tel. 3036, LEEUWARDEN

Nette Juffr. of Meisje
gevraagd, om één dag per week een oude
dame gezelschap te houden. Aan te biedïn
's mergene: ZUIDVLIET 202 beneden.

Mevrouw WEERSTRA,
16, vraagt een flink

Nachtegaalstraat

Morgenmeisje,
niet beneden 15 jaar. Aanm. Donderdag- en Vrijdagavond na 7 uur.

Mfcbß bN MfcLR

I

Oriëntatie- en Dispositie-Centrale

leveranciers kwitanties,
zi] zonder
succes gedisponeerd bebben, terwaarmede
herdispositie aan de

zenden

'g.g.v.z.,

Coöperatie Excelsior TJ.A.

l!s_C¥>_R___
«-£■'* |J

vraagt voor haar afdeling MANUFACTUREN

Winkeljuffrouw,

KASSIERSKANTOOR VOOR

± 18

jaar, aan wie tevens eenvoudig administratief werk zal -worden opgedragen.
Aanbieding schriftelijk kantoor Oldegalileën 24, vóór 24 Juni a.s. Brieven onder
uo. 23.

Morgenmeisje
gevraagd, ben. 18 jaar, P.G.

BILDTSCHESTRAAT 59-

m^m^.

I

I.

HERDISPOSITIES
AMSTERDAM-G
AMSTELSTRAAT 14

KASSIERSKANTOOR

3

VOOR HERDISPOSITIES
Gevestigd sedert 1933

A~--.ilX
Amstelstraat
14
AMSTERDAM- CENTRUM
Lij

Tol. 47157

TELEFOON 47157

Door haar metbode van disponeeren wordt alsnog
normale betaling verki en,
vastgesteld welke posten als dubieus moeten worden
beschouwd. Verlies door
aanbetaling kan daardoor tot een minimum worden beperkt.

*

HET DISPOSITIE-TARIEF BEDRAAGT

1%

Wegene ziekte van het tegenwoordige net

De nieuwe Kerkboekjes
Psalmen en Gezangen

.ttiggfiSStttl Sö

."cmzELPceHëuGEcevbéL 'uèa'
JEMU <XX0P Si UHIOW KJNDEQ»
ETS.' ALS IK wsrGROOTERBBti
GöAT M'N V&EER ER EEN vCOR M»

te Leeuwarden

Bezoekt het

-—^—^—

Wij durven niet beweren, dat ONS
BROOD BETER is dan dat van een
ander. Dat zou deskundig onderzocht
moeten worden en dat is nog nooit
gebeurd hier in Leeuwarden. Maar
onze Bakkerij bestaat 5 jaar en 10
menschen vinden hier hun dagtaak.
Zegt U dit ook iets?

vao
BURGEMEESTER en WETHOUDERS
bekend,

Telefoon 6941

darik eZPn
betui? ik mijn oprechr de vele blijken van meden
('V
*eiu''tf BllB de iekle en bij het
t»t liiden an mijn
geliefden man mocht
prigen

hl

Poot

&

DE TREKKING DER VERLOTING

van het verbod tuigschri't;
itt Veri? een dispensaties
en afleveren zullen work*' 4 Vew andelen
b. zij, die een examen van
"fleiin nd Daar vergunningen tot verv 1 £ 8 «n/of aflevering t.z.t. uitsluitend goeden uitslag in bet jaar van

.

Distributie van Koffie!

Versch en Gebakken
neeft plaats op ZATERDAG 29 JUNI des
avonds- 8 uur in Hotel „Stadzicht", Groningerstraatweg.
NOG ENKELE LOTEN â 10 cent voorradig, WIRDUMERDUK 35
VOORSTREEK 4
voor deze nuttige instelling gaar- Telet 4560
Telef. 4888
sto °mvaartmij., veem, expediteur, welke we
bewaarnemer, handelaar en/of ne aanbevelen.

lo°niti
,a

inzenden

gebleken verzuim zeer ernstig zijn.

HANDELSOPLEIDING

Kindervacantiefonds,,Zomers Buiten" Visch

?

4509

JULI is het te laat en kunnen de gevolgen bij

na 15

S
\\
ftOEKH-TALEN
MAHO.CORJUESB
A^_Ja
~~Pv L„ï^__%_,

INVENTARISATIE SPECERIJEN, GEDROOGDE

"io e B nlero P betrekking hebbende opgaven
op foruitsluitend worden gedaan op
aan1940
vf»jf«^n'or"Welke vanaf 24 Juni Groentenen
vult,,c nt de Néderlandsche
62 t' ! rale, „aan Copes van Cattenburch
D e s Gravenhage, worden verstrekt.
>el °Pgaven behooren te geschieden zooden feitelijken houder der goe-

verbeterde opgaven

12

TVPEN-STENO

ZUIDVROCHTEN
AANVERWANTE
ARTIKELEN.
EN

„

Ukunt tot 15 Juli

Van

KANTOOR
EN

Voor geldbelegging een of meer goede
boerderijen te koop gevraagd op een basis
et Rijksbureau voor de voedselvoorzie- van redelijke pacht en redelijke rente. Geüin
m O(>rlogstijd deelt met betrekking bouwen moeten beslist in goeden staat zijn.
'°t-h
Aanbiedingen, voorzien van alle veraangekondigde verbod aanS;i anrt l
hebbt ac het voorhanden of in voorraad
gegevens en zoo mogelijk een kaart,
eischte
de 'Verhandelen en afleveren van bepaal- worden gaarne spoedig ingewacht ten kanerl Jen en zuidvruchten mee, dat de
«e tf, op
tore van
Save, welke op grond van voor"oeiha Verbo(
in
l
bestaat
geschieden,
moet
notaris J. HOLWERDA te Warga.
het v
nauwkeurige Jnsohaffen
van
een
Vu V
'n«eki atie van de thans nog, al dan niet
f&<j e* ar(i e, hier te lande aanwezige voor-

Accountantskantoor
M.
Kramer
Swietenstraat
Leeuwarden Telefoon

cent per pond

gevraagd.

VAN HET RIJKSBUREAU VOOR DE

-

GROOTE

Boerderij (en) te koop

VOEDSELVOORZIENING
IN
OORLOGSTIJD.

uur

VLEESCHVERKOOP
vanaf 20

-

Claes Bockes Balckstraat 23

gebitten

OFFICIEELE PUBLICATIE

Versch

Zenuwarts

-

Met behandeling Uwer belastingaangiften ook eventueel
VERBETERDE aangiften
belast zich gaarne

WIJBRAND DE GEESTSTRAAT

M. WEERSMA

Juni. De opbrengst van de
te u e voor het geteisterde Rotterdam was Tandtechnicus
Deinum
l249orssum f 286.35, Boxurn 1107.35,
Blessurn (dat 33 woningen telt)
tTg

q-°>

-

CAREL IJNTEMA

Voor Belastingplichtigen

15 cent
16 cent
20 cent
16 cent
5 cent

Dagmeisje

MET EEN VASTGESTELD MINIMUM

gevraagd, niet beneden 20 jaar. Aanm. na
5 uur: STEIJNSTRAAT 65.

Vraagt vrijblijvend nadere inlichtingen over onze

HERDISPOSITIE-METHODE

Gevraagd voor direct

actieve nette Personen,
afd. Colportage. Blieven met uitv. lul.
onder no. 229 tyjresu. yan dit blad.,
i
\oor

Laat de vlag van Uw bedrijf ook in deze tijd wapperen;

i

AJDyERTEER!

TE HUUR
Netto Woning

in nette omgeving bij de
Schrans. Kamer, gang, zolder met beschoten dak, voor
tuintje, gas en waterleiding.
Klein gezin, f 2,75, water inbegrepen. Brieven onder no.
863 bureau dezes.

J ££

f 1.03
■

speciaal voor inmaak
BRANDEWIJN, zeer goede kwal.,
12.30
JENEVER, zeer goede kwaliteit.
f2 25
BRANDEWIJN, extra kwal., f2.75 en f255
JENEVER, extra ,kwal.,
f 2.70 en f 2 50
FLADDERAC, Iste kwal.,
f2'GO
KLADDJÏRAC, 2e kwal,
f 1 50
VOORBURG, Iste kwal.,
f275
VOORBURG, 2e kwal.,
f 1.50 en f2M

FRAMBOZEN BRANDEWIJN,

zuiver op vruchten getrokken,
2e kwal.,
BESSEN JENEVER,
iets fijne, f2.60 en
2e kwal.,
OUDE JENEVER, in kelder».,
In kruik, merk S.C.P.

12.75
f 1.55
f2.75
f 1.55
f2.80
f 3.10

Prima soorten Cognac
vanaf 12.75 en f3.10

.■*. DVOCAAT (eieren en brandewijn)
f 1.00, M.25 eu f 1.50 p. flesch
Alle soorten Wijnen N U nog voorradig
tegen oude prijzen!
KINAWIJN', zuiver op kinabelegen
Oude
bast getrokken, koortswerend,
eetiuetopwekkend,
per Liter 11.35, per X Liter f 0.70
TELEFOON

"

VRAAG
een

Juffrouw

echtpaar

Jong

z.k.

zoekt

Kamer.

Brieven onder no. 977 bur.

SUCCES

Eenvoudige jongeman
zoekt kennismaking
met eenvoudig meisje, pl.m.
IS â 20 jaar, liefst vjn buiten. Brieven onder no. 978
bureau dezes.

.

Hjjtf

ctem*.

Grasmachine,

woorden

qezes.

gedeelte

PERSONEEL

tfecbu/jf

Gevraagd een gebruikte
moet in prima staat zijn.
van
Brieven met opgaaf
prijs bnder no. 974 bureau

daarvan 5 ets. meer.
bestemd
Advertenties,
voor de „Kleine Rubriek",
kunnen NIET per telefoon worden opgegeven.

'cW

dezes.

Tot 15 woorden 20 ets.
per advertentie. Elke 5

ot

Wij

vragen

nog

steeds

te

koop

afgewerkte Oliën.
Aanbiedingen
P. Bootsma,
Groningerstraatweg 160.

Bod gevraagd op een groot
Fornuis,
moet weg, 110 x 70 x 80.
Dames, smederij, Speelman-

straat 12.
ie Kapster
Ernstig gemeend.
biedt zich aan, gediplomeerd Ben net, gezond persoon, 30
BrieLiefst Oostkant stad.
jaar, wenscht kennis te maven onder no. 975 bur. dezes ken met een net, gezond
meisje van 25 tot 30 jaar,
Biedt zich aan een net
zacht karakter, moderne opBurgermeisje,
vatting, om na wederzijdsche
14 jaar, voor lichte werkkennismaking een huwelijk
zaamheden, of als kindermeisje voor de geheele dag. aan te gaan. Brieven met
portret, welke onder eereVan Asbeckstraat 48.
woord zal worden teruggeGevraagd een meisje als
zonden, onder no. 982 bur.
Hulp in de huishouding,
dezes.
iv klein gezin. Brieven onTe koop gevraagd
bureau
der no. 983
dezes.

Uur
Pau

v&f

Aangeb. dienst-, dag- en
Morgenmeisjes,

h.i.d.h.,

huishoudsters en
v. d Veen,

werksters. Mej.
Schrans 141.

de.

Net Meisje
biedt zich aan voor 2
gens in de week. Adres
lem Sprengerstraat 69.

öutat

morWil-

Jongeman, pl.m. 18 «jaar,
zoekt werk,
onverschillig wat. Brieven
onder no. 980 bureau dezes.

Godin Kookkachel

handel, Kleine Kerkstraat
18-16, Beeuwarden Tel. 6408

’’’’
’’

Meubelkoopje !! t
crapauds, rondom
stof, alles veerend, nog bij
ons f 58,50. Alleen bij Kui.
pers, goedkoope meubelhal,
Wortelhaven 25 t..0 belas4

eiken

'-

98
902
1607
2655
3330
4156
4881
5835
6549
7407
8189
8814
9514
9992
10919
12193
13482
14285
15455
16248
16794
17400
17938
18924
19544
20694

Nog steeds verkoopen
wij voor de oude prijs! 4
stoelen, 2 fauteuils, op veeren,
dressoir (ingebouwd
theemeubel), tafel 110—70,
spiegel, spotprijs
(ook in
old-finished) samen f 65. Alleen bij Kuipers, goedkoope

_

meubelhal, Wortelhaven 25,

"

t.o. belastingkantoor.

~

,

,

Brillen
Is Miedema's Optiekzaak, KI.

Kerkstraat

"

14.

Petroleum

op bon verkrijgbaar bij R.
Pakker, Verlengde Schrans

--

,

'

-4 stoelen, 2 crapauds, *>
veerend, dressoir O n S eD °__7l),
f
theemeubel), tafel 11 "Tij)
spiegel (ook in old£i n lsn Al
spotprijs samen f ï 9
<*"' oPr »
leen bij Kuipers, goedKo

.

.

meubelhal,

Wortelhaven

t.o. belastingkantoor.

—

,

'

—

—

1500,—

15379
1678
1018 9502 14906
18787 19847 20988
2073 3242 4973 11721 12075 125C5

PREMIËN VAN

’73.—

195 203 382
430 520
»53 1152 1203 1215 1242
1616 1739 1751 1882 2233
2827 2832 2939 2953 3058
3350 3361 3421 3429 3541
4362 4384 4414 4473 4620
4920 4964 5003 5071 5320
5922 5933 5987 6081 6118
b568 6653 6806 6849 6946
7478 7506 7647 7812 7860
8207 8232 8244 8402 8435
8924 8943 9010 9130 9175
9610 9661 9738 9803 9815
10104 10120 10144 10205 10416
11050 11152 11159 11338 11427
12341 12534 12618 12324 12654
13491 13563 13570 13720 13723
14406 14544 14849 14383 14969
15648 15698 19936 15963 16009
16257 16297 16302 16337 16414
16835 16962 17123 17222 17262
17566 17597 17668 17674 17765
18115 18316 18581 18618 18783
19097 19150 19156 19248 19253
19683 19874 19898 20267 20296
20742 20744 20808 20937

.

532
585
1252 1313
2271 2395
3062 3215
3559 3583
4736 4799
5374 5462
6253 6387
7243 7252
7875 7914
8465 8471
9197 9344
9896 9910
10477 10543
11511 11663
12755*12794
13918 14016
14977 15190
16033 16086
16500 16503
17268 17290
17830 17380
18841 18842
19437 19175
20345 20363

„„

,„8«

754

Lg3

13398 IV..

1355 £Sj

2433
3270

4019 *'7 j
4839 *?«.j

5474 j"gj
6429 4 j
7269 °*
'*jj
8018 »'»(,
8529

»°

Bf

9435
9933 "Lj

"'^

10831 l"°s8
12060 l'Jjj
12868 1»',«
14082 ï'fjf
15278 J» 7«
16169 J%[
16685 l«g,
17352 i'-n)
17908 l»1' jj
18881 1»sJ j
19487 t
20569 4U

,

.

I

J&4
\'Aú

„f feX T^Romkema,

_

lESI
l^fl
\'M
IJS»
J'JiJ

—

J?>
IJSo

Wfîfl

’'

* ?>;

__■*
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FEUILLETON
ROODE ROZEN
Roman door

H. COURTS-MAHLER

16
Nu schrok de graaf toch. Hij begreep, ofschoon hij de werkelijke oorzaak van haar
echrik niet vermoedde. Hij dacht, dat zij zoo
Wanhopig was, omdat zij nu in de noodzakelijkheid zou komen het- weduwenhuis te
betrekken. Hij wist, dat zij dat niet graag
deed. Dikwijls genoeg had zij hem reeds gezegd, hoe zij daarvoor vreesde,
„Ik zal het gevoel hebben, alsof de muren mij doen stikken. Ik ben niet aan kleine kamers gewend," had zij eens tot hem
gezegd. En tot troost had hij haar toen geantwoord:
„3e zult wel tijd genoeg hebben om Je
aan de gedachte te gewennen, want voorloopig denk ik nog niet aan trouwen en voor
die tijd behoef je niet naar het weduwenhuis te gaan."
Waarschijnlijk verontrustte haar nu de
gedachte, dat dit spoedig zou gebeuren. Nu
viel ook zijn blik op het paarlensnoer om
haar hals. Hij wist, dat het een familiestuk
van de Rambergs was, en een onaangenaam
gevoel overviel hem.
„Ik ontneem haar door mijn huwelijk
veel, dat maakt baar zoo verdrietig." Dat
het baar offers zou kosten, daaraan had hij
in het geheel niet gedacht. En bijna kreeg
hij het gevoel alsof hij iets slechtg jegens
haar deed en dit deed hem pijn. Maar hij
vermoedde niet, wat hij haar in dit uur aandeed. Hij nam zich voor, met haar gevoelene
rekening te houden.
„Waarom mag dat niet; Gerlinde?." vroeg

&_ 3tibjb.

.

—— —

—
—— —

—

—
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ulv2s:hu,6? Hus wist

Rochue dat? Ik

hel)

hem dat nooit verteld. Niet eens mijn eigen
broor heeft de naam van de vrouw, die ik
liefhad, gekend. Ik heb mijzelf de gelofte
gedaan, hem niemand mede te deelen."
Gravin Gerlinde wist, dat zij alleen door
groote kalmte en beslistheid zich kon redden. Dat zij daarbij haar gestorven echtgenoot valsch beschuldigde, weerhield haar
niet.
„Rochus heeft eens een brieT van prinses
Helene aan jou op je schrijftafel zien liggen
en die heeft hij gedeeltelijk gelezen."
Graaf Rainer beet zich op de lippen.
„Hoe onbescheiden!" riep hij op snijdende toon.
Hij kon zich niet herinneren, ooit een
brief te hebben laten liggen. Hij had dan
zeker niet lang daar gelegen en een ongelukkig toeval had Rochus toen juist in die
kamer gevoerd.
Gravin Gerlinde glimlachte bitter en hoonend. Zij had weer moed gevat, daar zij
merkte dat hij aan haar woorden geloof
schonk.
„Ja, en Rochus liet zich er heel wat op
voorstaan, dat hij achter je geheim was gekomen. Natuurlijk vond hij de zaak niet zoo
gewichtig. En je kunt overigens gerust zijn,
hij heeft nooit met iemand ander9 erover
gesproken dan met mij."
„Dat was âl te veel. Ik begrijp Rochus
eigenlijk niet
en ik had zulk een bescheidenheid nooit van hem verwacht. Het moet
wel heel toevallig zijn, dat hij de eenige
brief, die ik van haar bezit, onder de oogen
heeft gekregen; het moet juist op het oogenblik gebeurd zijn, dat ik de brief uit mijn
portefeuille nam om hem in mijn schrijfbureau te sluiten."
„Ja, ja," zei ze haastig, „zoo zal het geweest zijn. Je wilde zooeven niet gelooven,
dat Rochus oppervlakkig was. Hij lachte er
om als om een aardige grap. Ik dacht dadelijk al, dat het je onaangenaam zijn moest
en ik heb niet alleen Rochus het strengste
stilzwijgen opgelegd, maar dit onk zelf bewaard. Je kuut dua gerust z_u,"

—

,

J2S
J"Ss
J^

Koopt uw accordeon bij den Schoenen worden duurder.
15, Huizum. Ook aan huis vakman. Het is uw voordeel Tijdig repareerer. bij Akker
Gorter'» accordeonhuis, Saaltijd voordeeliger Schoenbezorgd.
cramentstraat 8.
makerij Akker, Breedstr. 42
Bezoekt
Smeding,
café-billard „Guus", Groote
\,wr Lamsvlecsch
Hoogstraat 6, 2e huis vanaf Slotmakersstraat 18, is het G- de "Wilde, Put 2, altijd
Brol. Groote Helnekens I 6 et. adres voor hoeden' petten, versch.
30,
Lamsvleesch
Zeilslocp
heerenmodes.
Speciaal lamscarbonade 35, lamsbout
bootje,
met Dames, super olie
of ander scherp
chauffeurs-, <C
blauwlaken
of zonder zeil. Brieven met
Permanent 95 cent,
opgaaf van prijs onder no. geheel compleet, met volle, schippers- en uniformpetten
't Radio-museum,
,
dige garantie. Haarknippen,
981 bureau dezes.
Muzickhandel,
Sacrament,
Huisman,
K.
langdurige
wassen en een
Gevraagd
ondulatie samen 5 0 Cent. G. groote keuze, lage prijzen, straat "5. Tweede hands ongedragen Kleeren,
de Vries, dameskapsalon 't Jac. Tigchelaar Zn„ Slotma- derdelen, lampen enz. Accu
gebruikte meubelen, winter- Centrum,
laden, reparatiën.
2 0 kersstraat la.
Oosterkade
kookkachels, overjassen,
(naast het kantongerecht).
Voor droge
Rundvlcesch
kachels, bedden, naaimachiSigaren en Sigaretten
Hallo. Hallo.
v .af 40, kalfsvleesch v.af 35,
nes enz. Hooge prijzen. G.
sigarenmagazijn „De Put", gehakt vanaf 30, braadworst
Herrema,
4, Wij koopen uw oude rijwieHeerestraat
pakhuis Groeneweg 279.Van len voor de hoogste prijzen. H. B. Cohen, Put 4. Zondags 30. Slagerij Buijm, Breedgeopend.
I—s geopend voor verkoop. Oldegalileën 16.
straat 63.

Zij zonk krachteloos in haar stoel en.
drukte haar kanten zakdoekje tegen haar
mond, ale wilde zij een angstkreet terug
dringen. Op dit oogenblik wist zij eerst,
hoezeer zij dezen man liefhad. Zij had hem
zoo lief, dat zij er nauwelijks aan dacht, wat
zij behalve hemzelf tevens moest opgeven.
Maar zij worstelde wanhopig om haar zelfbeheersching terug te krijgen. Nu mocht hij
niet vermoeden wat zij hem zooeven zoo
dat zij hem
graag had willen bekennen
liefhad.
Mijn hemel
ik ben zoo
„Waarom?
zoo
overmand
ik
meen
ik
verrast
dat je prinses
ik weet toch
geloof
Helene liefhebt
" stamelde zij, naar ecu
verklaring voor haar gedrag zoekend.
Hij schrikle, de aderen zwollen op zijn
voorhoofd. Zijn oogen keken bijna dreigend.
„Wie heeft je dat verteld, Gerlinde?"
Zij beet op haar lippen.
nu, wat doet er dat toe," zei zij
„Wie
toonloos.
„Neen, dat doet er veel toe. Dat geheim
van mijn hart heb ik nooit iemand verteld,
behalve hun, die er onmiddellijk in betrokken waren. Ik moet weten, wie je dat verteld heeft, Gerlinde."
Zij wrong haar handen. Daar had zij in
haar verbijstering een domheid begaan. Zij
had deze geschiedenis door een niet zeer
kiesche daad leeren kennen. Eens op een
dag was zij in Rainer's studeerkamer geslopen en had in zijn schrijftafel gesnuffeld
Daarbij was haar een brief van prinses Hehaar aflene in de handen gekomen
scheidsbrief aan hem. En die had zij gelezen.
Angstig zocht zij naar een uitvlucht, terwijl
zij met moeite een glimlach op haar gezicht
te voorschijn riep.
„Rochue heeft mij eens verteld, dat je de
prinses liefhad, dal je in het geheim met
haar verloofd was."
Nog steeds keek hij haar aan, bleek, met
dreigende blik.

-.

meubelkoopje-

«£55

-

Boekhandel Hettema.
Zoolang de voorraad strekt
Jaargangen
weekbladen
Don(
v
1839 50 et., losse bladen 10
Ka-elk".,
stuks 1 0 cent. Put 6.
voor
alleen Sacramentstraat.
Accordconliefhebbcrs.

.

Zeldzaam

GEEN PREMIËN
3j
70
72
111
159 283 327 389
468 477 L)
541
573
583 597
641
674 819
867 880
890
935
942 978 1008 1025 1034 1053 1081 fiji
1155 1196 1213 1214 1232 1256 1263 1264 1269 *Uf
1452 1550 1571 1582 16C6 1657 1696 1750 1809 ijgi
1847 1858 1867 1879 1903 1915 2005 2017 2048 'ÏJf
2130 2146 2158 2232 2244 2251 2346 2350 2389 '.jj
2443 2488 2495 254i* 2562 2COI 2620 2342 2Ü49 ?[#
2692 2813 2817 2851 2959 2962 3000 3012 3092 jjijj
3174 3182 3185 3202 3246 3280 3286 3300 3337
3380 3385 3429 3459 3461 3467 3497 3542 3549 %U
3615 3635 3652 3661 3719 3732 3801 3818 3847 J'jj
3923 3925 3956 3965 3982 4050 4055 4074 4083 *L) 6
4264 4299 4360 4443 4476 4488 4489 4509 4528 «ïjj
4547 4548 4566 4572 4581 4661 4680 4635 4705 *',f
4725 4743 4746 4796 4821 4846 4863 4867 4936 *!,g
5023 5072 5151 5155 5173 8191 5304 5316
$
5328
5519 5530 5545 5600 5618 5656 5679 5698 5805 "Sa
6854 5890 5969 5999 6039 6130 6161 6247 6268 5ï3 7
6364 6427 6438 6450 6473 6511 6523 6532 6535 ?=."
6561 6591 6629 6631 6656 6671 6685 6753 6772 °'o-6801 6342 6890 6933 6949 6996 7016 7020 7021 'ÏX,
7057 7068 7073 7085 7088 7119 7134
7188
7229 7316 7353 7419 7483 7498 7515 7158
7573 7589 'V
7660 7691 7705 7729 7750 7773 7790 7810 7871 '_,
7897 7900 7910 7919 7995 8100 8130 8173 8209 ?So
8225 8247 8251 8306 8357 8391- 8427 8438 8520
8560 8593 8629 8636 8668 8673 8636 8744 8783 ffg9
8869 9018 9045 9056 9073 9097 9117 9147 9162 V .U
9189 9251 9258 9272 9285 9316 9371 9377 9404 _Jo
9482 9485 9512 9530 9536 9544 9611 9643 8648 *_j
9728 9773 9826 9832 9882 9915 9927 9935 9981 1S&
10038 10109 10115 10135 10177 10204 10263 10273 10282
10293 10310 10334 10394 10454 10503 10506 10520 10619
1C631 10746 10787 10836 10882 10893 10927 10948 10953
11068 11069 11123 11172 11176 11250 11340 11345 11420 }}Sj
11435 11436 11438 11445 11530 11615 11686 11757 11782 J».j»
11870 11975 12015 12063 12063 12079 12150 12254 12262 I&,*
12364 12426 12453 12468 12478 12526 12537 12543 12603 }L(t
32641 12647 12685 12714 12743 12873 12874 12877 12880
12966 13068 13090 13106 13122 13137 13140 13153 13233
13266 13273 13307 13320 13362 13410 13429 13438 13444 J'îjj
13541 13560 13572 13598 13627 13657 13699 13734 13754 JJ.jS
13765 13772 13804 13820 13821 13845 13881 13893 13909 _.}!
13950 13963 13970 13992 14009 14063 14106 14118 14148 J'jjJ
14225 14247 14272 14356 14432 14455 14481 14519 14520 J»g js
14596 14608 14677 14725 14759 14826 14907 14920 1492Z J?,jó
14929 14950 14962 14979 15C04 15039 15077 15103 15160 J»U
15226 15283 15291 15303 15338 15339 15402 15419 15473
15514 15524 15576 15591 15610 15631 15686 15692 15699 Vfo
15730 15736 15747 15753 15769 15792 15799 15802 15887
15911 15917 15955 15995 16005 16018 16047 16074 16113
16135 16151 16208 16215 16282 16335 16367 16450 16451 JSg»
16543 16546 16596 16598 16702 16735 16740 16751 16788
16901 17004 17013 17069 17111 17223 17234 17246 17318
17336 17413 17435 17505 17574 17673 17791 17853 17893 J'îjl
17950 17986 18025 18056 18113 18125 18167 18172 18191 l_j)
18230 18232 18253 18305 18310 18355 18400 18133 18438
18497 18510 18513 18516 18522 18571 18609 18622 18640
18712 18745 18756 18766 18809 18812 18828 18838 18898 J»?jJ
18942 18957 18996 19028 19045 19099 19U5 19119 19128 ljij;
19190 19195 19202 19230 19242 19256 19309 19327 19330 I%J
19396 194G3 1P469 19474 19505 19508 19508 19570 19575 J'jjS
19677 19704 19722 19747 19750 19753 19809 19848 19892
19954 19984 19988 20006 20023 20076 20082 20133 20176 2_ij
20240 20257 20283 20297 20309 20341 20349 20414 20420
20554 20627 20656 20658 20G63 20675 20680 20757 20776 »"
20832 20850 20865 20891 20975
Verbeteringen: 5e kl. 5e lilst: 2116 mz 2117- 576
5754 met f 70; 1<941 mi. 11941 met
70' 14086 f I°z"->
r f
14086; 19620 en 20488 f 70 pntbr.

— —

T

?eeïd aanbe»S

adres voor

«%

is Wielenga, Nieuwe Uo=>
straat 8.

10000.— 4833

1000.—
400.—
200.—
100.—
15353 15790

tingkantoor.
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41 e HACO-TREKKING
rf
DEN HAAÖ
BEGENTESSEPLEIN 19
Se KLASSE, 6e LIJST
TREKKING VAN DINSDAG 18 JUNI 1940
HOOGE PREMIËN

N.V. HACO

IN DE „OUDE STAD"

,

Vulpen

Het
WIJ helpen direct.vuipe'
ciale adres voor

Hoefljzers,
rtootplaten ijzerbeslag, ijzeren proppen, staalhoefjes,
klompbeslag, leren riemen.
Ziet etalage. Meijer's leder,

Armbandhorloges f 1,50,
Permanent
zakhorloges f 1,50, wekkers vanat /1.75. Chr. Babtist,Slotmakers-f 1,25. Volledige garantie, dameskapper,
Hoeksma. Slotmakersstraat 3 straat 18, Telef. 4832.
zelfwerkende
Aangeboden
Aardappelen
Vleesch van ETdó
Nichelson
gegarandeerd vorstvrij, fijne
gaat er mee. Prima kwaliteit kwaliteit. Dagelijks
Sleephark
versche
en Cormick sleephark f 70, Lage prijzen Breedstraat 59 &ro enten. J. M. Dijkstra, Sa4725,
Beeuwarden. oramentstraat 32, Tel. 4010
prima machines. Th. Bak- Telefoon
ker, smederij. Hijlaard.
A G D Haarkruidenwater
W. Nauta,
Te koop aangeboden een nog tegen haaruitval, hoofdroos Oude Doelesteeg en Breedin goede staat zijnde
en kale plekken, afdoend straat 54, verkoopt eerste
Gaskachel
paardenvleesch.
middel. A. G. Bijkstra. kap- kwaliteit
m. oven. Te bevragen RomTelef. 5752.
per, Put 7.
keslaan 2.
~ T ~
~
Armode batterijen,
J
Versche Groenten.
Te koop twee halfwas
12 volt 3 75 15 VO t 4 50>
Konijnen
Dagelijks aanvoer sla. rabar- accu's 3,3,0. J. Tammeling.
met hok, samen f 4,50. Na 7 ber, spinazie, radijs, raapste- Lichtbron, Slotmakersstr. 5
len enz., dagprijzen. Aanbeuur. Westerparkstraat 18.
Voor zeep, zeeppoeder
velend Groen, Slotmakersen toiletzeep naar Akker,
straat 11.
Slotmakersstraat 6. Closet.
papier,
I„t op no. 26,
schoonmaakartikeSacramentstraat, Beeuwarden len nog steeds voorradig.
Moderne
la verschillende weekbladen Aederom aanvoer van
Schoorsteenklokken
10 cent. A. IJ. ReUsma. boekUsBetalccp snoekbaars.
vanaf f 6,50, prima wekkers
nanaei.
Schaaf,
vishandel. Breed1,25.
f
Oude klokken kunnen
" straat Telef 6359
worden ingeruild. Miedema
Be Bruin, vischhandel,
Kleine Kerkstraat 14.
Slotmakersstraat 24. IJsselSpeciaal Xabakshuis.
meer snoekbaars, versche, Adres voor alle soorten
Inkoop of ruilen
gerookte en gebakken visch rook-, pruim-, Shag tabak.
Oud Goud.
W.
de Vries, SacramentBeleefd aanbevelend.
Hooge
prijzen.
Miedema's
straat 16.
vertrouwenszaak in horloges,
Slagerij H. Zijlstra,
brillen enz. KI. Kerkstraat
Slotmakersstraat 20. Steeds versch
Verkrijgbaar
00
14.
B
o
in
bakkerij,
Granaada
s
e
aanbevelend,
Prils B
neieera
Bén vakkundig «n goedkoop prijs,
slotmakersstraat 10
Te koop een paar beste
Jongensschocnen.
maat 41, f 1,75. Oldegalileën 193.

2 pers.

Kano.
Sportlaan 22, Huizum.

IN DIT BLAD HEBBEN STEEDS

Deze rubriek
a contant

eenige

'

Bedden matrassen.
matras, peluw, 2
kussens kapok 28, 33, 37,50,
ge- 40, veeren bedstellen 27,50,
Ver. 30, 35, kapok bedstellen
14,50. B. P. Wielinga, Turfmarkt 3 nabij Tuinen.
3-deelig

277, met pijp. Speelmanstraat 12.

AD.VERTENTIES

—■

Tafel,

bruikte grasscharen.
stolkstraat 20.

no.

nette gem.

.

eiken

—

vraagt voor direct
Slaapkamer
zender pension. Brieven onder no. 976 bureau dezes.

?"

4S.

,

P.S. PILSENER BIER X Liter f 0.20
DORTMUNDER X Liter f 0.18

,-

Ijsbaanstraat

Te koop
Schrijfmachine,
Nog te huur in Bernewoude
Vecnstra, vvaschbedrijf,
merk Hammond, goede staat hoek
Groningerstraat-Hoekhet
3—5.
Hoogpad
8, Telef. 4056.
sterstraat
Zomerhuis „Swanneblom" Pakhuis
'van 22 tot en met 28 Juni, Te koop een In prima staat Huishoudwasch
kastklaar
en van 2 0 Juli tot en met 17 verkeerende Ibach
vanaf 4% cent, klein goed 2
Aug. Te bevragen bij A. J.
cent, opgemaakt als jassen,
Piano,
en kruisnarlg, als nieuw, ge- overhemden enz. 16% cent.
Veenstra, Bernewoude,
Groote
KerkBaverman,
kost hebbende f 850, thans
Grasmachines,
straat 31 B. Niet op Zondag voor
f 250. Muziekhandel
Poort, Voorstreek 6, Telef. grasscharen,
tuinschoffels,
Te huur nette
3905.
tuinharken, zeisen, zeisboo.
Arbeiderswoning
men, strijkels, groene, brui.
Fabrieksteeg 78, per week Te koop een eiken
Ne carbolineum, wagensmeer
Zeilschomv,
f 2,70,
b.v. bejaarde menasphalt. Rauwerda, Wester.
met
losse
geheel
compleet,
schen of wed. Te bevr. Zuidplantage 12,
tent. Nieuwe Hollanderdijk
vliet 382.
8.
r.o.
Ruime bergplaats
Direct te huur voor klein
voor auto's, fietsen en bakTe koop een
gezin
fietsen.
D. v. d. Werff,
Meisjesrijwiel.
Bovenhuis,
Nieuweburen 4C.
Speelmanvoorzien van gas, huurprijs 12 â 14 jaar.
billijk. Bij Th. T. V. d. Meij straat 12.
Oostergrachtswal 28.
Te koop een zwarte gegoten

_ErU!ORTEUJnVEri7S

'"CC-

—

kinderwiegje,

Tandems

te huur. J. Dekenga's rijwielhandel, Groningerstraatweg 21, Telef. 3264.

Gevraagd

"■

—

Te huur aangeboden gem.
Slaapkamer
met zitkamer, zeer geschikt
voor dame of. bejaard echt- Te bevr.
paar. Brieven onder no. 879
Te koop
bureau dezes.

P r

Brandewijn, Jenever,

,

.

Meijer's lederhandel,
Bampekappenfabriek,
H.H. Bakkers 1
rechtVooral nu gistvoeding voor Kleine Kerkstraat 16—18. Weerd 14, levert
beter brood. Grote gistbe- Leeuwarden. Zoolleder, zooi- streeks aan particulier. KeuTe koop prima
sparing.
Depot Harkema. rubber,
gereedschappen, ze uit meer dan 100 stuks.
Bakfiets,
Voorts onderdeelen. RepaCamminghastraat 76.
spijkers, gummihakken,
nieuwe banden, zoo goed als
plakrubber, ruime voorraad. ratie. Verkoop alleen aan de
nieuwe kar op luchtbanden.
Boeken.
winkel Weerd 14.
van alle soorten
S. de_G£aaf,_Smidsbuurt_36. Inkoop
zonder
bon
Nog
verkrijgbaar
boeken, bijbels,
kerken
Neemt proef
Te koop waterdicht bruin
studieboeken, muziek enz. rubberlaarzen, sproeilaarzen, met onze electrisch gesneZeil,
Zuydendorp, Breedstraat 47 dij-, lies- en kniehoogten,
soepgroenten,
zuiver
geschikt voor bakfiets.
f 3,50—850, schoenklompen, den
Leeuwarden.
gewasschen
en onovertrofKrammer, Arendstr. 7 ben.
beenkappen, leren actetas.
per
Goedkoope Handelsdrukkerij sen,
schooltassen, fietstas, fen in kwaliteit 10 cent
Te koop groote
portie. C. Hoekema, HuizuM. v. d. Boom, KI. Kerkstr. sen geldtassen.
Kam peertent.
26. Leeuwarden.
merlaan 53, Telefoon 6324.

TE KOOP

Graaf Rainer nam haar hand, die koud en
levenloos in de zijne lag.
„Daarvoor ben ik je ten zeerste dankbaar, Gerlinde, en ik zou je willen verzoeken, dat stilzwijgen ook voor de toekomst te
bewaren. Niet alleen om mezelf verzoek ik
je dit, maar om groothertpgin Helene en de
haren. De groothertog weet niets van deze
periode uit haar leven
Daar je nu tocb
al zooveel weet," vervolgde Rainer, moet ik
je nog mededeelen, dat ik met prinses Helene verloofd was. Wij hoopten op de toestemming van den hertog, maar toen vernamen wij, dat de hertog de hand van zijn
zuster reeds aan den groothertog beloofd
had. Wij moesten ons dus in de bittere
noodzakelijkheid schikken. Met een zwaar
hart scheidden wij. Daarom ben ik tot nu
toe een eenzaam man gebleven. Zoo, Gerunde, nu weet je alles, en ik verzoek je
nogmaals de strengste geheimhouding. Deze
zaak moet geheim blijven. Je kunt het belang hiervan inzien, wanneer ik je zeg, dat
ik mijn aanstaande vrouw hiervan niets
verteld heb."
Gravin Gerande had als stomgeslagen van
schrik naar zijn woorden geluisterd. Nu het
gevaar van de ontdekking voorbij was, had
deze geschiedenis uit zijn leven geen belang
meer voor haar. Zij luisterde eerst weer,
toen hij van zijn aanstaande vrouw sprak.
Maar J»
„Ik zal natuurlijk zwijgen.
hebt me nog in het geheel uiet verteld, wie
je uitverkorene is".
„Dat heb ik intusschen werkelijk vergeten, Gerlinde. Het is Josta von Waldow, de
dochter van den minister."
Verrast riep de gravin uit:
„Maar dat is toch onmogelijk!"
Hij keek haar hoofdschuddend aan.
„Ik begrijp je niet. Onmogelijk? Dat zeg
je nu voor de tweede maal. Waarom vind
je mijn verloving zoo onmogelijk?"
„Josta van Waldow is bij jou vergeleken
nog een kind, zij noemt je oom Rainer.
Wanneer je van haar sprak, was het als een
som, dja. yaa ëen kind e_reôkt".

—

„Dat is een oude gewoonte uit 3 «
jeugd. Daardoor heb je je een verK
voorstelling van haar gevormd. Zij i°
en twintig jaar".
„^
„Maar bij jou vergeleken is zij IoC
een kind. 'Zeventien jaar verschil t ü .j$
man en vrouw
dat is te veel. Het g e>
van moed, beste Rainer, zoon jong $
aan je te durven binden," zei ze la 11!?
als met elk woord worstelend.
k tl
jjt
„Deze bedenkingen zijn natuurlijk
mij opgekomen. Maar niettegenstaa ntl „i,alles heb ik het gewaagd om Josta 9 m
te vragen. En zij heeft mij het jawn r

*

—

°°

°. .^el-

geven."
Gravin Gerlinde keek hein aan. Z'J
de, dat zij verder tegen deze ver ,g»
moest spreken, dat zij haar half ve
positie moest redden.
$f
„Het zijn niet zoozeer de jaren,
„e"'
schen jou en je aanstaande vrouw l'" t*
Ware liefde komt grootere hinderpa'® pboven. Maar jij voelt geen liefde voor
en voor zoover ik uit je woorden l*a itr
maken, koestert ook zij slechts een
lijke liefde voor jou, zooals een jong n $
van haar goeden, ouden oom houdt, D' .#
een vrouw, die zich niet haar gehee!e e|l
aan haar man geeft. Deze woordeo
mijn warme vriendschap voor jou,
mij in. Ik ben bang, dat je niet ë oe<^ a ef
|«
gedaan. Dat zeg ik je als een vrouw
varing. Het is vreeselijk, een huWe &
sluiten zonder liefde, en jij bent o «(■
man, die dat op den duur kunt u
jsf'
Over Josta kan ik niet oordcelen. *
haar niet. Maar als zij koel en b 3 IC
genoeg is, zicli met zulk een buW*W. p,
|t,
vreden te stellen, dan past ze slecht
Wanneer ze echter een diep gemoed
zal ze er nog meer onder lijden dan
Zij legde rog meer nadruk op naar (t e'
een, toen zij zag, dat ze hem onru* °
nadenkend maakten.
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Woensdag

19 Juni 1940
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LEEUWARDER
UIT DE PROVINCIE
Autobusdiensten

Friesland.

in

6 Ri

sinspecteur van het Verkeer in het
disttrict JkFriesland
bericht ons de volgende
Vii
j n de autobusdiensten, welke in
met ""gang van 24 Juni a.s. zulfeu wand
' uitgeoefend.
orden
v '\°,ofd-Oost Friesche Autobusonderneming

-

V-> Dokkum:

p'uobusdienst

Nes-Anjum-Dokkum wordt:
Niawier/Anjum, Metslawier,
Dokkum (dag. beh. Zondags).
Autobedrijf „Heerenveen", Heeren-

aesen.s.
Nes,
Ze ns,

>v

'*

ve'".v
r u tobusdienst

Heerenveen, Oudehome,
?.,(!I'wolde (dag. beh. Zondags) wordt:
t iceroiiveon, Nieuwehome, Jubbega, Schu*olrt ornste rzwaag, Donkerbroek, Oosterdt dus niet meer ov€r oldeber"

Wn?

jjp Bangma, Lemmer, fa. M. de Boer en
Jan, lk en fa. Hoekstra en De Jong, OudeN
A

>:

-°do thans bestaande autobusdiensten
>om?
at toegevoegd de dienst:
fi

'

el, Sondel, Oudemirdum, Rijs,
Hl UlzcnWikWa
rns, Stavoren (dag. beh. ZonC
D e ' dienst Woudsend-Oudega-(H.0.N.)K?J'
-\t, m wordt uitgebreid naar en van Sta\

n (dag. beh. Zondags).
(W.; de Koe, Wolvega en gebrs. Kuipers,
*'?rzep.

tllalls bestaande autobusdienst
Crt? toe<legevoegd
de dienst: Wolvega, Olde-

'Wi/

.-'

Noordwolde, Steggerda, Wolvega
Zondags).
'1 T i
»' solman, Leeuwarden:

(d»oë

'

?'*'
beh.

\r ,u de "ians bestaande autobusdiensten
toe gevoegd de dienst: Menaldum,
W'Sumermolen,
Leeuwarden, op Vrijdag.
,rs Slof Joure, G. Palstra, Grouw, J. D.
na Wartena en de N.V. Nederland'rarnweg
Mij. te Heerenveen:
a
de
th
ans bestaande autobusdienst
*W
& S' toegevoegd de dienst: Wartena, War(dagelijks).

Wi'

«CT

'.

H. DE BOER.
19 Juni. Gisteravond is alhier op
H_ EK leeftijd
overleden de heer Hepke
r een bekende persoonlijkheid in
D
°Uwkringen. De overledene, die 2d
|-W. a18ü5 te Broek in de gemeente Doniajaar boer in
ïi„^ !lnwerd geboren, was 27
allerlei
functies
hij
welk dorp
ook
»p
heeft
igingsgebied
vereen
en
O.a. was hij toen ouderling en kerken de Ned. Hervormde gemeente
'iiim en Tirns. In 1917 vestigde de
Boer zich als ambteloos burger in
ïijrj. ' maar ook in deze gemeente zette nij
werk voort. Reeds tijbij bestuursM v 21a Wdeverblijf te Tirns was Friesche
Mij.
la- ?
afdeeling Sneek der
'dbouw. Deze afdeeling heeft hij 25
j> bestuurslid gediend, eerst als voor, b e\ er als secretaris-penningmeester.
1 De Boer was voorts districts-des-86 Van het pachtbureau, lid van de
lid van de pachtcommisS Ft
ef
Mi J- van Landbouw, oud-opzichland erijen van het Oud Burger
v*W oud-dijkgraaf van het zee werend
ïe 9diik CnaP Wijmfcritseradeel's contributie
der Sneeker
"'«hn "? c a -' mede-oprichter
vüq
oud-hoofd-hooi-inspecteur
Brandwaarborg-mij. Woudeend, lid
%
pr
ÏM-tw, °efveldcommissie van het 0.8.W.,
6r6ni
ölid van de vereeniging voor
Gedurende de mobiliHe-,
1Ö14— 1918 was hij secretaris van
?;i het 1Vour<ler ingscommissie en deskundige
uren van grasland. Tevens heeft
S 2it|:Bche
n «ehad
in tal van schatting»- en
S.
'''e-commissies, terwijl hij ook de
h Hervormde kerk te Sneek
jar
Oe en als kerkvoogd heeft gediend.
vindt plaats op de alge■?«en 9 r
°fg
aafplaats
-s** a
te Rauwerd op Vrijmiddags
2
uur, vanuit de Ned.
/
vor.'"de
kerk aldaar.

:

ie'J'oe

>

,.

Vu»

dl

'

."''

.

■

ï? Hot

''*

9

EindexamenhandelscursSusne k.
eindexamen
gehouden
Juni.
Na
PMSc einddiploma van de 5-jarige
hanF üNi dei
Vereeniging Middenstand aluit„
JHet
aan de heeren K. Doevendans
W, » i 3 talen), Fr. Larmené (Duitsch,
Ad ema (Eng.) en S. v. d. Wal (D ,
h-env% «an de dames: M. Hofstede, G. Koop(.'! E.) IVA d Meer, G. de Vries (allen F.,
»H i R ingnalda, M. Siderius, B. Bakker
.'*> 18

'

-

''

%ki"->etl JE.),

J. Tekelenburg (E.), A.
(beiden D., E.).
'
Ih Uitr e kl ng
van de diploma's geschiedde
Q h ;.
JGp
café
r e -nkomst in de bovenzaal vanwaren
aanwezig
C
Linde
waarbij
n",
U °öirn
, nle van Toezicht op de cursus, het
C'lur
t6
de Vereen. Middenstand, de diUr
CJe „r
P 1
de leeraren van de cursus, alsmeagde candidaten.
ii i e
yan de Commissie van Toetter
u
Äde
or
eer
F
W. C. de Haas, sprak een
d
r va
tot den heer S. Hortsing.
than s 1hulde
5 jaar als hoofd aan de cursus
wat
t'1 >or h IS' Hi J d ankte hem voor alles
CUrsils heeft verricht en wenschh e öi t
g6verve]dat h'J ziJn tunctie nog 15 jaar
6

Jee

'

vont

C

,

'

-

-

Vreemdelingenverkeer op de
8 Juni Ternauwernood zijn de
e aanv Qagen voor ons and wat voorb 'i'
:a
V Va « s gen om inlichtingen voor het huK? r het pen en verzoeken om gegevens
„
van de vacantie op de
ren komen weer in ruimen ge
ik* los
af geloopen week werden meer
«cl, 25 ni«
We aa nvragen behandeld en het
Cjnt dat
van vreemdelingen zich
"aar zestroom
Provincie
zal richten. Vanaf
2ato
<Ä-~p;r<V ?ag zal ook de stoombootdienst
ernom B ioen v v weer in dienst komen,
»,l %k vÖV? door de fa. Kramer, uit Joure,
»_ V°°r vielenJaar deze dienst verzorgde. Dit
de f J
een stimulans te meer zijn
'esche meren te gaan bezoeken.

,

Friesche

C

»»
C
C

ri
T^
!ï

.?

-

meren.

'

-

Pastorie verkocht.

BOLSWARD, 19 Juni. De kerkeraad der

-

No 9669

NIEUWSBLAD

VAN HEINDE EN VERRE

Doopsgezinde gemeente alhier, heeft de pastorie dier gemeente aan de Polstraat no. 6 VERGIFTIGING TENGEVOLGE VAN HET
SPRINGEN VAN EEN GASBUIS.
verkocht aan den heer S. S. v. d. Werf, te
Nijmegen, die dit pand zelf zal gaan bewoEen arbeider overleden.
nen. Tot nieuwe pastorie za! worden ingeTengevolge van het springen van een gasricht huize „Veldzicht" aan de Sneekerweg, welke woning door de Kerkeraad voor buis in de fabrieken van de N.V. Compagnie Neerlandaise de l'Azote te Sluiskil (gedit doel is aangekocht.
meente Terneuzen) is ernstig gevaar ontstaan voor de aldaar te werk gestelde arRaadsagenda Dantumadeel.
beiders. Aanstonds zijn maatregelen getroffen
Vergadering van de raad der gemeente om de werklieden in veiligheid te brengen.
Dantumadeel op Zaterdag 22 Juni, 's nam Een hunner, afkomstig uit de gemeente
3 uur.
Graauw, had echter reeds zooveel gas inPunten 0.a.:
geademd, dat men voor zijn leven vreesde.
Voorstel van B. en W. tot opheffing van Hij is direct naar huis vervoerd en onder
de betrekking van 2e onderwijzeres van bij- geneeskundige behandeling gesteld, doch
stand aan de o. 1. school I te Zwaagwest- spoedig na aankomst is hij overleden.
einde en tot het verleenen van eervol ontslag aan een onderwijzeres aan die school.
MIJN ONTPLOFT BIJ SCHEVENINGEN.
Verzoek van de Bestuurdersbond „DantuVischketter aan proot gevaar
madeel", om de woningbouw in de gemeenontsnapt.
te zoo krachtig mogelijk te bevorderen.
Verzoek van de afdeeling ZwaagwesteinGistermiddag was de Scheveningsche
de van het Centraal Genootschap voor Kintrawl-kotter Sch. 12, schipper G. den Heyer,
der-Herstellingsoorden om een subsidie voor van de visscherij op weg
naar huis. Het
het jaar 1940.
schip had bijna de Scheveningsche haven beAlsvoren van het bestuur van de school reikt,
toon ongeveer
meter achter de achvoor buitengewoon lager onderwijs te Dok- tersteven oen hevige 20
ontploffing plaats vond.
extra-subsidie
de
kosten
van
een
in
kum om
Een geweldige waterzuil spoot omhoog, terdit onderwijs.
wijl de kotter als het ware uit het water
Alsvoren van de Kerkvoogdij der Ned. werd getild. De ruiten
van de stuurhut
ten
Herv. kerk te Janurn om een subsidie
moesten het ontgelden en het kompas raakrestauratie
der
Ned.
Herv.
van
de
behoeve
te onklaar. Hevig ontdaan bracht de bemankerk aldaar.
ning het schip Ie haven binnen, waar bleek,
dat verder geen noemenswaardige schade
Eindexamen Chr. Kweekschool te Sneek.
was aangericht.
Vermoed wordt, dat men hjer te doen heeft
Geslaagd de heeren H. Visser, Heerengehad
G.
v.
d.
met een magnetische mijn, die echter
Woudsend;
Werf,
Visser,
K.
veen;
Oudega (W.); F. Steigenga, Witmarsum en gelukkig te laat tot ontploffing is gekomen.
J. Strampel, Delfstrahuizen.
GRONINGEN HERDENKT ZIJN
INGEZETENEN
GESNEUVELDE
de
radio.
Frvsk foar
In
gisteravond
de
jouns
gehouden
der
de
Juny,
vergadering
komme
Nou Freed, 21
fen 9X oant 10 foar de N.C.R.V. gramma- van de Raad van Groningen heeft de burfoanplaten mei Fryske lieten, songen troch gemeester mr. P. W. J. 11. Cort van der
de Chr, sangforiening to Menaem (dir. O. Linden, in een toespraak eenige woorden
gewijd aan hen, die hun leven voor het vaPlat).
derland hebben gelaten. Het ligt aan ons te
toonen, aldus de burgemeester, door onze
E.H.B.O. Harlingen.
liefde voor ons land en door onze onverHARLINGEN, 18 Juni. De Ned. Vereen. moeide arbeid
voor onze bevolking, dat wij
ongelukken",
afdeeling Har„Eerste hulp bij
dit offer waardig zijn.
lingen, hield Dinsdagavond een ledenvergaDe gemeente
dering in hotel „Centraal". De voorzitter, verdienstelijke Groningen zag twee zijner
ambtenaren niet wederkeedr. B. Bosch, opende de slecht bezochte ver- ren. Het zijn de
ingenieur van Gemeentegadering. De secretaresse bracht daarop haar
jaarverslag uit, evenals de penningineeste- werken J. A. Lodewijks en de administraresse. 1 Jan. 1939 was er in kas f 106.5734; teur van het hoofdbureau van politie, de
de ontvangsten bedroegen f61.46 en de uit- heer K. Brouwer. Het college van B. en W.
heeft besloten, dat hun namen als eersten
gaven f 71.56, zoodat er 31 Dec. 1939 in kas zullen
worden vermeld in het gouden boek
96.4714.
f
was
der
stadi
en dat aan hun weduwen de bronDe aftredende bestuursleden dr. B. Bosch
zen
legpenning
zal worden uitgereikt, terH.
de
Vries
werden
herkozen.
en
Bij de rondvraag vroeg een der leden of wijl aan deze namen die van alle gesneuer geen gelegenheid was de verbouwing van velde sladgenooten zullen worden toegehet weeshuis met zuurstof-installatie te be- voegd.
zichtigen. De «voorzitter stelde daarop de
GOEDE TIJD VOOR DE ZOETWATERVISCHHANDEL.
leden in dé gelegenheid deze verbouwing
Woensdagmiddag te gaan bezichtigen.
Snoekbaars, elft en fint.
Vischwedstrijd „De Voorn”.
Nu de aanvoer van versche zeevisch zoo
HARLINGEN, 18 Juni. Zondag hield de goed als geheel is stilgelegd, is vischetend
vischclub „De Voorn" een onderlinge wed- Nederland -'oorloopig bijna uitsluitend aanstrijd in de omgeving van Kimswerd, die gewezen op zoetwatervisch.
Tot de meest populaire zoetwatervisschen
een uiterst spannend verloop had. Er namen
23 leden aan deze wedstrijd deel. In totaal in ons land behoort tegenwoordig in de eerwerden 57 bovenmaatsche visschen ver- ste plaats zeker wel de snoekbaars, waarvan
schalkt. De uitslag luidt: 1. K. Tichelaar; men verwacht, dat evenals verleden jaar
toen er niet minder dan 2millioen K.G. van
2 R. Tichelaar; 3. A. Tichelaar; 4. K. Kosdeze vischsoort boven water werd gebracht,
ter; 5. M. Kracht; 6. M. de Vries; 7. A. Banu ook weer in groote getale zal worden geder.
vangen.
A.s. Zondag wordt de tweede groote wedEen eveneens bij het vischetend publiek
strijd gehouden.
gewilde visch, die in de rivieren gevangen
wordt, is de in de volksmond algemeen beEen nieuwe straatweg.
kende z.g. „Meivisch" of „Elft". De „Elft"
KOLLUMERZWAAG, 18 Juni. Zooals we behoort evenals de „Fint" to de haringachtireeds meldden, is begonnen met de aanleg ge visschen en is de grootste van noze invan een nieuwe straatweg vanaf ons dorp heemsche haringsoorten.
in zuidelijke richting tot aan Zwagerbosch.
De elft en de fint zijn twee afzonderlijke
Heeft dit werk met de oorlog een poosje soorten, doch ze gelijken zeer veel op elkaar.
stilgestaan, thans is men reeds druk bezig Het vischvleesch van de fint is echter niet
met straten. Een gedeelte van de weg is fijn en minder vet dan van de elft. In vroereeds gereed. Naar het zich thans laat aan- ger jaren werd er veel elft in onze rivieren
zien, zal het werk voor de herfst wel gereed gevanger, doch thans is de „Néderlandsche
zijn en zal men dan in plaats van een mod- elft" uit onze rivieren verdwenen.
derreed van een mooie weg kunnen genieWel worden er tegeowoordig dagelijks
ten.
behoorlijke partijen fint gevangen en aan de
verschillende markten onder de naam van
Begrafenisereeniging Makkum.
„Meivisch" aangevoerd en aan het goedgeloovige publiek als „Hollandsche Elft" verjaarvergadering
MAKKUM. 17 Juni. üe
kocht,
doch deze elft is een imitatie-product,
van de Makkumer begrafenisvereeniging dat goedkooper
is dan elft.
„Het
werd hedenavond gehouden in hotel
monde
van
den
voorzitter
werd
Bij
Hert."
OOK VLEESCH OP DE BON?
dank gebracht aan de Makkumer ingezeteeenige
van
onrustige
dagen
Aankoop van varkens.
nen, die in de
weken geleden belangeloos bun medewerOnze
veevoederpositie,
voor een
king hadden verleend bij verschillende be- belangrijk deel afhankelijksteeds
van buitenlandgrafenissen.
sche aanvoermogelijkheden, is uiteraard
Het afgeloopen jaar kenmerkte zich door voorshands niet bijzonder gunstig.
vereen groot aantal sterfgevallen. De vereeni- band hiermede en tevens vooral In
om
ging heeft 16 begrafenissen van leden en marktprijzen te steunen, heeft de Ned. Vee-de
18 van niet-leden moeten verzorgen.
houderij Centrale,
de Tel. verneemt,
Financieel was het geen gunstig jaar ge- besloten, zoolang ditnaar
noodig
blijkt, varkens
bedragen
ontvangsten
hadden
weest. De
af te nemen. Wekelijks worden er voorloo1193,27
uitgaven
en
de
f
f 1177
pig ongeveer 5000
ter inblikking
Bij de beetuursverkiezingen werden de af- en voorts in het aangekocht
Oosten
de9lands
eeni«e
de
C.
Lutheeren
tredende commissarissen
duizenden lichtere varkens om in te vriezen
gendorf en B. Hellingwerf herkozen.
Wanneer dit te zijner tijd noodzakelijk
blijkt, zullen tegen het najaar wellich' ook
Ziekteverzekering Kollum.
oude melkkoeien worden opgekocht ter inKOLLUM, 17 Juni. De Ziekteverzekering blikking.
„De Eersteling" kwam in jaarvergadering
Al dit blikvleesch zal bij invoering
bijeen, onder voorzitterschap van den heer
van
vleeschdistributie, waaromtrent in
W. W. Kloppenburg.
boekjaar
over
het
1
de
jaarverslag
kringen
Uit het
van belanghebbenden reeds
Mei 1939—1 Mei 1940 bleek, dat de vereenigeruchten loopen, een niet onbelangrijging 62 leden telt met 45 verzekerden.
ke rol kunnen spelen. Het verbod van
De ontvangsten bedroeden totaal f 900.02,
verkoop van vleesch in blik en andere
premie
Een
werd
gede uitgaven f 431-93.
verzekerde.
per
van
f
7.—
vleeschconserven
is ook een aanwijzing,
heven
Het aftredende bestuurslid., de heer P.
dat deze distributie wel niet lang meer
J Oudman, werd herkozen.
op zich zal laten wachten. Naar verluidt,
zou het de aanvankelijke bedoeling zijn.
BENOEMINGEN. BESLUITEN ENZ.
het wekelijksch rantsoen op ongeveer
één pond per persoon te stellen.
Benoemd tot assistent van de coöp. zuivelfabriek te Wirdum A. G. Jager, leerling
Te bevoegder plaatse wenschte men het
aan de Rijkszuivelschool te Bolsward.
blad ten deze geen inlichtingen te verstrekTot rijksveldwachter op Vlieland is beken, aangezien de plannen nog niet geheel
noemd de heer A. Groenewoud, tevoren in uitgewerkt zijn en dus neg geen besliesin'
geüilse fu-ctie qü Terschell—ut werkzaam.
1 genomen is,

■
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Tweede blad

STATEN VAN NOORD-HOLLAND.
Incidenten.

In een vergadering van de Staten van
Noord-Holland, waar de voorzitter, mr. dr.
A. baron Röell, de sinds de vorige zitting
overleden Statenleden herdacht, verkreeg
na deze rede het N.SB.-lid de heer Vlekke

het woord, die zeide dat het heel goed had
kunnen zijn, dat de voorzitter ook de vier
N.5.8.-leden had kunnen herdenken, aangezien tijdens de oorlogsdagen een golf van
terreur tegen de nationaal-socialisten is ontketend. De heer Vlekke zeide voorts, er
aan gedacht te hebben, hoe men zijn intrede
moest doen in een gezelschap, waarvan de
leden behooren tot het politiek verbond der
democratie, dat moordaanslagen gepleegd
heeft op nationaal-socialisten.
De voorzitter verzocht den beer Vlekke,
thans geen politiek debat te houden. De
heer Vlekke evenwel voortgaande, zeide,
dat de N.SB.-ers- op 10 Mei als tuchthuisboeven zijn behandeld en dat het sadisme op
hen werd' bot gevierd, ook in de provincie
Noord-Holland (geroep o,j de publieke tribune „schande").
De voorzitter ontnam na eenige vruchtelooze aanmaningen om zich aan de orde van
behandeling te houden den heer Vlekke bet
woord en hij gaf last de publieke tribune,
vanwaar men herhaaldelijk den heer Vlekke was bijgevallen, te ontruimen. Aanvankelijk werd hieraan geen gevolg gegeven, doch op een wenk van den heer
Vlekke gingen alle bezoekers op éen na
weg. Deze eene werd toen door de politie

GEDEPUTEERDE E.
GESCHORST.
Een maand afwezig zonder
kennisgeving.
Het college van Ged. Siaten vrai NoordHolland stelt voor het medelid E. ï'olak vervallen te verklaren van zijn lidmaatschap.
De heer Po'ak is in de avond van 14 Mei
te Urnuiden scheepgegaan. Kort te voren,
ca. 6.15 uur heeft de Commissaris den heer
Polak nog ten provinciehuize gesproken.
Deze heeft toen niets meegedeeld omtrent
zijn voorgenomen vertrek. Alle nasporingen
omtrent hetgeen den heer Polak verder is
overkomen zijn vruchteloos gebleken.

DE BROODDISTRIBUTIE.
Tot 23 Juni in hotels enz. geen
brood bonnen.
In afwijking van hetgeen betreffende de
brooddistributie reeds is gepubliceerd, mogen de hotels, café's, restaurants enz. tot en
met Zondag a.s. 23 Juni, nog brood aan hun
ga6ten verstrekken, zonder daarbij bonnen
in ontvangst te nemen. Zij zijn derhalve
eerst met ingang van Maandag a.s., 24 Juni,
verplicht bij het verstrekken van broodmaaltijden de noodige bonnen in ontvangst te
nemen.
Bij wijze van overgangsmaatregel zullen,
voorts de hotels, café's enz. van Maandag
24 Juni tot en met Donderdag 27 Juni a.s.
het brood nog bij hun leverancier (bakker)
kunnen betrekken, zonder dat zij hiervoor
bonnen behoeven af te geven.

weggezonden.

KANTONGERECHT
LEEUWARDEN

Er waren vier nieuwe leden te installee-

ren, tegen wier toelating de heer Vlekke
zich daarna verzette. Hij verklaarde, dat het

thans niet meer noodig is de Provinciale
Staten in hun tegenwoordige samenstelling
te continueeren. Daarom is ook het vervangen van afgetreden leden overbodig. Voor
de nationaal-socialisten is na 10 Mei het
Parlementaire stelsel verdwenen. Zij erkennen dus deze vergadering der Staten niet
en zullen hem-verlaten om er in een andere
hoedanigheid'in terug te keeren.
De vier r1.5.8.-leden, die oa. hun zwart
hemd en een koppelriem droegen, verlieten
hierna de zaal.
Vervolgens werden de nieuwe leden der
Staten beëedigd en geïnstalleerd.

ENGELSCHE ZEELIEDEN TER AARDE
BESTELL.

Te Vlaardingen.
Gistermorgen zijn op de algemeene begraafplaats te Vlaardingen ter aarde besteld drie
Engelsche militairen, die op 11 Mei in de
nabijheid van Vlaardingen het leven lieten
Het waren J. A. Corrie Hill, commander;
T. Hngs en T. Goshawk, matrozen.
De plechtigheid werd bijgewoond door
den heer M. C. Siezen, burgemeester van
Vlaarduigen; C. J. Noëll, vertegen woordiger
van de Amerikaansche legatie, welke de
belangen van Engeland behartigt; fregatten-kapitein Tribb, als vertegenwoordiger
van de Duitsche marinebevelhebber in da
Nederlanden en nog verscheidene anderen.
De drie kisten waren gedekt met de Engelsche vlag en een drietal kransen, n.l. één
va_ de Duitsche marine, waarvan
twee
roode linten met het hakenkruis en het
ijzeren kruis, één van de Koninklijke
Néderlandsche Marine en één van het Roods
Kruis.
Nadat de kisten in een gezamenlijk graf
waren neergelaten, las ds. Groenenberg,
Ned. Herv. predikant te Vlaardingen, in het
Engelsen een gedeelte uit de bijbel
waarna hij in het Nederlandsen een voor
van afscheid sprak. Spreker eindigdewoord
het uitspreken van het „Onze Vader" met
in d°
Engelsche taal.

HUISVREDEBREUK EN VERNIELING
IN HET N.S.B.-KRINGHUIS
TE
ZANDVOORT.

.

e?" 1 «o de tiende Mei zijn voor
hstm« kri
nghu,B te Za ndvoort
geldheden"' ontstaan. Na een kastje ongeremet propagandamateriaal, dat in de tuin van het
huis stond, vernield te hebben,
eischtei
eenige personen, dat het
embleemschild van
de N.S.B, boven het balcon
verwijderd
worden. lemand, die in het gebouw zou
vvezig was haalde het schild
weg, doch iutusschen hadden twee personen de
deur
ingetrapt en waren naar
Zii
bemachtigden het schild enboven ceeaan
het
beueden op de punten van een tuinhek
stuk
Terzake van vernieling en huisvredebreuk stonden gister de onderwijzer
L. en
der S> VOOr den Haarlemschsn
M
u
politierechter
terecht.
Er werden vier ce
tuigen a charge gehoord, doch hun verklaringen hepen nogal uiteen. Op grond
hiervan achtte het O.M. de ten laste
gelegde
vernieling niet bewezen, doch wel de
huisvredebreuk De eisch tegen beide verdachten luidde twee weken gevangenisstraf.
Zoowel de onde. wijzer als de
caféhouder
betuigden hun spijt over het gebeurde.
De
onderwijzer zeide, dat hij zich onder
de
indruk van de gebeurtenissen van dien ochtend een oogenblik niet had kunnen beheerschen.
De Politierechter achtte de feiten zeer
ernstig en veroordeelde beiden tot veertien
dagen gevangenisstraf met toewijzing van
de civiele vordering ad f 2.50, wegens het
vernielen van het slot in de deur
Voorts stonden terecht de garagehouder
V. en de varensgezel K., die het kastje
met
propaganda-materiaal hadden vernield. De
varensgezel had bovendien een postbode
iie „Volk en Vaderland" bij het Kringhui*
wilde bezorgen, gedwongen het blad aan
hem af te geven, waarna hij het verscheurd
had.
Het O.M. eischte tegen deze verdachten
tien dagen gevangenisstraf.
De Politierechter veroordeelde beiden tot
zeven dagen gevangenisstraf en betaling
van de civiele vordering van 120 wegens
.vernieling van _et kastje.
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Vonnissen van 29 Mei 1940.
Rijtijdenwet: Klaas H. te

Drachtster Compagnie f 1 of 1 d. h.
Links rijden: Sietske W. te Rottevalle fl
of 1 d. h.
Geen 6topteeken geven: Johan de V. te
Rottevalle f 1 of 1 d. h.; Tjitze de V. te Kollumerzwaag f 1 of 1 d. h.; Jacob Y. H. te
Oosternij\erk f 0.50 subs. 1 d. h.; Harm H.
te.Surhuizum f 0.50 of 1 d. h.; Jan F. B. W.
te Groningen f 1 of 1 d. h.; Johann H. H. B.
te Harlingen f 2subs. 1 d. h., tevens voor
geen achterlicht en geen rijbewijs reep. f 2
en f 8of 1 en 6 d. h.
Nummer met letter niet verlicht: Cornelis B.,te Hoogwoud f2.50 of 2 d. h.
Rijwiel met verblindend licht: Jelle v. d.
W. te Rijperkerk f2.50 subs. 2 d. h.
Bakfiets zouder rem: Jan J. T. te Suameer
fl of 1 d. h.
Rijwiel zonder licht: Albert V. te Leeuwarden 2 X 10.50 subs. 2 X 1 d. h.; Wijtze
van S. te Surhuizum 2 X f 1.50 suba 2 X
1 d. h.; Feije W. te Bergum f 0.50 sutxj.
1 d. h.
Rijwiel zonder achterlicht: Mindert L. te
Harkema-Opeinde f 2subs. 2 d. h.; Ridzert
v. d. V. te Marssurn f 0.50 subs. 1 d. h.
Rijwielaanhangwagen zonder wit epatb.i
Sjouke S. te Buitenpost geen etral.
Rijwiel zonder bel: Gerrit E. te HarkemaOpeinde f 1 subs. 1 d. h.
Auto zonder spiegel: Komelis B. te Twijzel f 1 subs. 1 d. h.
Geen rijbewijs: Feije W. te Opeinde f 1
of 1 d. h.; Freerk v. M. te Rinsumageest f 1
of 1 d. h.; Andries v. d. V. te Akkerwoude
geen straf.
Motorwet: Tjipke E. te Zwaagwesteinde
f 2of 1 week tuchtsch.; Auke v. d. H. te
Garijp f 3subs. 3 d. h.
Niet ingeschreven vrachtauto: Kornelis B.
te Twijzel 12 sube. 2 d- h.
Auto zonder achterlicht: Hendrik J te
Kooten fn subs. 10 d. h.
Auto zonder nummerborden: Wijbren da
B. te Garijp f 26ubs. 2 d. h.
Crisis inventarisatiebesluit: Sietze v. d.
V. te Burum flO subs. 10 d. h.
Leerplichtwet: Klaas A. te Harkema-Opeinde f 0.50 6ubs. 1 d. h.
Als opkooper geen register houden: Adzer
de J. te Surhuisterveen f4O of 20 d. h.;
Popke H. te Noordbergum i 2 subs. 2 d.
tevens wegens het opkoopen van goederen
van minderjarigen 1 maand hechtenis voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

h.'

Vonnissen van 30 Mei 1940.
Molorwet: Martinus J. B. te Leeuwarden
vrijepraak; Dirk van D., Vrouwenparochie

f 3 en f 5 of 3 en 5 d. h.; Pieter de V. te
Wons geen straf.
Auto zonder transp. en achterlicht: Klaas
V te Anjum 2 X f 1.50 of 2 X 1 d. h.
Rijwiel zonder achterl.: Libbe D. te Noordbergum f 2 subs. 1 d. h.; Johannes H. te
Garijp f 2subs. 1 d. h.
Rijwiel zonder bel: Harm J. te HarkemaOpeinde fl of 1 d. h.
Rijwiel zonder rem: Klaas N. te Surhuisterveen f 1 of 1 d. h.
Auto zonder koplichten: Harm B. te Groningen f 5 of 5 d. h.
Aanhangwagen zonder zijlichten: Douwe
D. te Twijzel f 3of 3 d. h.
Geen kenteeken „Veevervoer": Bouke P
te Murmerwoude f 2 of 2 d. h.
Geen stopteeken geven: Libbe van der H
te Drachten f 2 subs. 2 d. h.
Woningwet: Hans K. te Franeker f2O of
10 d. h.
Rijtijdenwet: Adrianus J. v. d. H te
lingen geen st-af; Riemer D. te SneekHarf
6ubs. 1 d. h.
Mengvoederbesluit: Pieter K. te
Kooten
f o subs. 5 d. h.
Prov.
regl.: Gradus B. te Rotterdam
en Mannus M. te Amsterdam ieder
f 8of
4 d. h.
J3n
B te Leeuwarden

huishi
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Rijwiel zonder wit spatbord:
Willem T
te Groningen. Teruggave ouders, zonder
toepassing van straf.
A.P.V. Ferwerderadeel: Wigcrert K K Ip
Hindeloopen f 4of 2 d. h.; Jurrecitjè
T e
Groningen f 3 subs. lweek
Christina M. te Groningen f 2 subs 1 d h
'
Idem Achtkarspelen: Brand de R
Wiebe K. beiden te Twijzelerheide ieder en
f
cck
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STADSNIEUWS
STAANGELD WAGONS NEDERLANDSCHE
SPOORWEGEN.
Volgene door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland van de
Néderlandsche Spoorwegen ontvangen bericht, is de Directie in verband met groote
behoefte aan wagens
waardoor zeer
snelle omloop van het materieel vereiscbt
is
, genoodzaakt het staangeld voor
wagens, te verdubbelen. Voort 9is de laadtermijn voor wagens teruggebracht tot tien
uren en de lostermijn tot 8 uren.
Bij de berekening van deze termijnen en
van staangeld wordt de Zaterdagmiddag

—

—

medegeteld.

Deze maatregelen zijn respectievelijk op
10 en 11 dezer ingegaan.

DE INZAMELING VOOR HET
GETEISTERDE GEBIED.
Leeuwarden heeft royaal gegeven.
Men schrijft ons:
De deur van de verhuiswagen naar Rhenen en Ede werd Maandagmorgen dicht geslagen, de luiken voor het laatste schip
de
werden Zaterdagmorgen gesloten
schipper en de chauffeur kregen een „goede
reis" mee en daarmee was voor Leeuwarden de inzameling voorbij. Vrijdagmorgen
in de vroegte vertrok een „Stânfries"-boot
met een 150 ton goederen, die een schip van
189 ton sleepte, naar Rotterdam. Vrijdagmiddag vertrok een schip naar Zeeland van
118 ton volgeladen en Zaterdag het laatste
schip naar Rotterdam, waarin ook de goederen van Huizum een derde deel innamen.
De beide verhuiswagens naar Rhenen konden ook heel wat bergen, in de laatste zat
ook een gedeelte voor Ede.
Er is veel, overweldigend veel gegeven,
en het was goed, en bruikbaar goed, waarvan zeker velen zullen kunnen profiteeren.
De burgemeester van Middelburg verzocht,
alles te willen dirigeeren naar het Provinciaal Comité van Zeeland, omdat ook verscheidene kleinere plaatsen in Zeeland zoo
verschrikkelijk hadden geleden. Voordat
alles was ingeladen, is er heel wat werk
verzet, en een woord van hulde komt zeker
toe aan al die dames en heeren, die behalve
bij het ophalen der goederen ook hebben
geholpen bij het sorteeren en inpakken.
Er waren 15 verschillende panden in
de stad waar de goederen verzameld
waren, en al die lokalen en buizen,
welwillend afgestaan, waren stampvol;
om daar orde in te krijgen, was er heel
wat organisatietalent en veel werk
noodig; maar dank zij de hulp van velen
is dit werk tot een goed einde gebracht
en was het een lust te zien, hoe keurig
alles in kisten en doozen was verpakt,
wat maar eenigszins was in te pakken.
En bij het inladen in de wagens hielp
ook weer ieder mee, men verheugde
zich iets te kunnen doen voor hen, die
zoo zwaar door het 10l zijn getroffen.
Voor het geld, dat werd gegeven, om
het voor aankoop van goederen te besteden, werden lakens, sloopen, handdoeken, theedoeken en pannen gekocht.
leder die goederen of geld heeft gegeven,
ieder, die door gebruik van bakfiets of kar
of afstaan van kisten en doozen, ieder, dje
tijd en moeite heeft gegeven, om alles in
orde te krijgen, mag voldaan zijn over het
resultaat en de overtuiging hebben, dat
mede door haar of zijn medewerking een
goed werk is verricht. Zonder de buitengewone medewerking ook van de pers zou
dit niet tot stand zijn gekomen. Zoowel het
Comité van Opbouw als het Roode Kruis
kan allen niet genoeg danken, die die medewerking op een'gerlei wijze verleenden.
Natuurlijk zijn er nog adressen, waar
men nog goederen heeft, die niet zijn
afgehaald; de laatste dagen kon dat niet
meer gebeuren, omdat men toen aan het
sorteeren en Inpakken was. Toch wil
men trachten, die goederen nog te verzamelen, die nu eenmaal voor Rotterdam bestemd, waren. Donderdag a.s. zal
nog gelegenheid worden gegeven, dit af
te geven, wanneer de adressen Woensdag s ch r i ft e ! ij k op Willemskade 7
zijn opgegeven. Nog éénmaal tal dan
nog een vracht naar Rotterdam worden
verzonden. Daarna is er geen gelegenheid meer voor.
Door de leerlingen van de Industrie- en
Huishoudschool in de Speelmanstraat werd
ruim f76 gecollecteerd, waarvoor huishoudlinnen werd gekocht.
Om eenigszins een idee te geven van wat
er alzoo werd afgszonden volgen hier eenige cijfers. Daarnaast waren er natuurlijk
nog honderden andere, moeilijk te rubriceeren artikelen, maar deze cijfers zeggen
U toch wel iets.
Er werden ontvangen/ 3153 st. vrouwen-bovenkleeding; 2308 st. vrouwenonderkleeding; 1226 paar schoenen; 817
hoeden, 2996 st. mansonderkleeding,
941 st. mans-bovenkleeding; 2559 st.
glas- en aardewerk; 5123 st. vorken,
lepels en messen; 517 st. vloer- en
raambedekking; 145 lampen; 1213 st.
meubelen, 2571 st. huishoudlinnen; 51
st. kachels en gjssddlen; 66 st. wiegen
en kinderwagens; 849 matrassen en dekens; 168 st. ledikanten; 210 st. boenders enz.; 285 st. pannen, ketels enz.

...
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DE VOORSCHRIFTEN' BFTTREFFENDE DE
LUCHTBESCHERMING IN LEEUWARDEN'
EN HUIZUM.
Zand beschikbaar gesteld
Het hoofd van de Luchlbeschermingsdienst Leeuwarden—Huizum deelt ons
mede:
Uit bij de burgemeesters van Leeuwarden
en Leeuwarderadeel binnengekomen vragen, betrekking hebbende op de door dezen de 7e Juni 1940 vastgestelde gedragere«els,'blijkt, dat het noodig ie op enkele punten een toelichting te geven.
Zij geven daarom deze verduidelijking:
1. De hoeyeeJJiei_ ___, welke o_ elks

——

.

verdieping aanwezig moet zfjn, bedraagt ten
minste 24 liter (2 gewone emmers). Ofschoon de beide gemeenebesturen ten vojare reeds zand beschikbaar hebben
gesteld wordt, zoolang de voorraad strekt,
dit wederom voor inwoners beschikbaar
gesteld, en wel voor die van Leeuwarden
op de Gemeentewerf aan de Eestraat en
voor die van Leeuwarderadeel bij Gemeentewerken (Huizumerlaan), beide op 19, 20 en
21 Juni tusschen 16 en 19 uur tegen 'n prijs
van 3 cent voor 12 liter. Elk huisgezin kan
ten hoogse 4 emmers krijgen.
2. Het dekking zoeken bij waarneming
van vliegtuigen geldt alleen tijdens luchtalarm of na eerete bomir.elag. leder moet
zich dan ook van de openbare straat verwijderen; daarom is bepaald, dat aan alsdan
dekkingzoekenden in de huizen, waar zij
zich toevallig bij bevinden, toegang moet
worden verleend.
X Onder bovenverdieping wordt verstaan
de bovenste verdieping. lemand, die echter
op zijn bovenste of zolderverdieping slaapvertrekken in gebruik heeft, kan deze intact houden. Is de bovenste verdieping geheel of gedeeltelijk zolder, dan moet deze
zooveel mogelijk onruimd worden, met diei
verstande, dat wat aldaar voor dagelijkecb
gebruik aanwezig ie, kan blijven.
De bedoeling is dus: alle oude rommel, als oud papier, oude doozen, kisten, oude ongebruikte stoelen en banken, stroo, enz., in één woord, alles wat
geacht kan worden niet noodzakelijk te
zijn en licht brandbaar ie, van de bovenste verdieping weg te nemen.
Deze bepaling is nuttig tegen brandgevaar in gewone tijden doch klemt des
te meer in tijden, dat luchtgevaar aanwezig is.

vogels en woonwagenpaarden heeft ze veel
dierenleed kunnen bestrijden. In het asyl
werden opgenomen 46 honden en 49 katten
met 298 verpleegdagen. Voor 30 honden vn
47 katten werd een goed tehuis gevonden.
De inspecteur, de heer J. Ruchtie, ie ook
dit jaar weder met toewijding en tact werkzaam geweest In een achttal gevalen moest
proces-verbaal worden opgemaakt. Deze betroffen het vervoer van vee zonder bedekking van de auto's, het pijnlijke vervoeren
van kalveren, het plakken van uier9en het
laten loopen van vee in de wei in te erge
koude.
Naar aanleiding van een opmerking van
een der leden, omtrent de plannen voor h.;t
asyl, wees de voorbouwen van een
z tter er op. dat de tijdsomstandigheden
voor deze plannen niet gunstig waren. HM
houwen moest afstuiten op de hooge prijzen der bouwmaterialen, en op de oorlogsdreiging; het koopen van een beslaand gebouw op een te hooge koopsom. Het bestuur blijft ook hierin echter paraat.
Uit het financieel verslag, uitgebracht
door mei. Posthumus, bleek, dat de inkomsten f 1335.81 en de uitgaven f 1336,19 hadden bedragen.
Als afgevaardigden naar ue algemeene
vergadering werden gekozen mevr. Ooetenbrug en een lid van het bestuur
Bij de rondvraag werd door den heer
Postma de aandacht van het bestuur gevestigd op een persoon, die met een aap langs
de huizen liep. De voorzitter zeide dat dit
bij verordening is verboden en de politie in
een dergelijk geval kan worden gewaarschuwd.

SCHEEPVAARTBELEMMERING

WEGGENOMEN.
In de middag van de 10de Mei, bij
het uitbreken van de oorlog, heeft men getracht het spoorwegverkeer te ontwrichten
SCHUILKELDERS WORDEN OPGERUIMD. door de Potmarge-spoorbrug met een locomotief en tankwagen en de Greuns-epoorThans niet meer noodig, oordcelen
wegbrug met een locomotief te blokkeeren.
hun bezitters.
Zondag j.l. is men aangevangen de scheepToen op Vrijdagmorgen 10 Mei j.l. vaartbelemmering in de Potmarge weg te
bij het uitbreken van de oorlog boven het nemen. Gisteren zijn de deels verbrande
vliegveld werd geschoten, werd het den be- locomotief en tankwagen gelicht. He! scheepwoners van Snakkeburen, dat op betrekke- vaartverkeer zal zich geleidelijk kunnen herlijk korte afstand van dit terrein is gelegen, etellen alsook de Greunsbrug is vrijgemaakt:
en wier ramen daardoor geweldig trilden,
Naar men verwacht zullen op 1 Juli a.s,
angstig te moede. Op voorstel van een hun- beide bruggen weer kunnen draaien.
ner werd op Pinkstermaandag besloten een
drietal schuilkelders aan te leggen op eenige
omliggende perceelen land van de heeren
MEDEDEELINGEN VAN HET ROODE
Oenema, v. d. Goot en De Boer. Met man en
Inlichtingen omtrent militairen.
macht toog men aan de arbeid. Eerst is een
soort geul gegraven van ongeveer 70 cm.
Het bestuur van de afdeeling Leeudiep, 130 cm. breed en 12 meter lang. Met warden van het Néderlandsche Roode Kruis
graszoden
bouwbehulp van hout,, aarde en
dj aandacht op, dat inlichtingen
de men aierover een dak met zijwanden, vestigt ermilitairen
thans door het hoofdbeomtrent
dat van de begane grond een hoogte had stuur
rechtstreeks aan belanghebbenden
van circa 90 cm.
Daar de bewoners thans het belang van worden gezonden. Dientengevolge kan het
een dergelijke kelder niet meer inzien, is afdeelingsbestuur niet nagaan of al degenen,
tot opruiming besloten. Gisteren heeft men die zich om inlichtingen tot het bureau Leeudie, welke zich op het land van den heer warden hebben gewend, reeds bericht ontvingen. Zij die nog geen bericht ontvingen
v. d. Goot bevond., opgeruimd.
De andere twee zullen hetzelfde lot onder- en daarop alsnog prijs stellen, worden vergaan, zoodra de tijd er voor beschikbaar is. zocht zich opnieuw aan te melden.
De collecte voor de geteisterde
gebieden.
VAN B. EN W.
Voorts wordt de aandacht van de dames
De vernieuwing van de Hoeksterbrug.
heeren, die zich opgaven voor medeweren
Op de gemeentebegrooting voor 1939 ker aan de collecte op Donderdag 20 Juni
is een post aangebracht voor vernieuwing a.s. er op gevestigd, dat in verband met het
van de Hoeksterbrug tot een bedrag van uitstellen van de collecte van hun diensten
f21.300. Het werk, dat inmiddels is aanbe- op genoemde dag geen gebruik zal worden
steed en aan de aannemers Th. Terpstra en gemaakt, doch dat vertrouwd wordt, dat zij
J. Hoekstra, alhier, is gegund voor een som zich
de dag, waarop de collecte wel zal
van f 15.987, is nog niet in uitvoering ge- plaatsopvinden, zooveel mogelijk zullen benomen. Als gevolg van de intusschen gewij- schikbaar stellen.
zigde omstandigheden, waardoor onder meer
de vervoerkosten van materialen ten gevolge van het feit, dat zeer waarschijnlijk geen
Schrans en Huizum
autotractie meer mogelijk zal zijn, in belangBEGRAFENIS W. DE SWART.
rijke mate zullen stijgen, het werk uiteraard
daardoor langer zal duren en wellicht de
*— In alle eenvoud en stilte is Zaterdag
prijzen der materialen omhoog zullen gaan, op hst Huizumer kerkhof teraardebesteld
is het niet mogelijk het werk voor de uit- het stoffelijk overschot van den te Katwijk
getrokken som van f 21.300 te voltooien. Hoe gesneuvelden soldaat W. de Swart, afkomwel een betrouwbare basis vooralsnog ont- stig van hier.
breekt, daar het maken van een nauwkeurige begrooting thans practisch is uitgesloAFSCHEID EN INTREDE.
ten, kan veilig worden aangenomen, dat een
verhooging van ongeveer 25 % van de aan*— Ds. J. J. F. Franck, beroepen predinemingssom, alzoo van pl.m. f 4000, waar- kant te Velp, hoopt Zondag 14 Juli afscheid
onder begrepen f 400 voor algemeene kos- te nemen van de Ned. Herv. Ev. Vereeniten, noodig zal zijn. Niettemin achten B. en ging „Pniël" te Huizum. De intrede te Velp
W. het noodzakelijk, dat deze brugvernieu- vindt plaats Zondag 21 Juli, na bevestigd
wing ter hand wordt genomen, omdat de te zijn door de. H. C. Valetou, van Velp.
toestand, waarin met name de ijzerconstructie van de Hoeksterbrug verkeert, zoodanig
is, dat de verbetering daarvan bezwaarlijk
langer kan worden uitgesteld. B. en W. ver- VOETBAL
wijzen hiervoor naar het overgelegde rapBIJZONDERE WEDSTRIJDEN.
port van den waarnemend directeur van geEindwedstrijd
meentewerken.
tusschen Leeuwarden Oost
De toestemming tot het uitvoeren van het
en Leeuwarden Zuid.
onderhavige werk is bereids aan de RegeeDonderdagavond vindt op het sportterrein
ringscommissaris voor de Wederopbouw
Cambuur
de finale plaats van de reeks ontaangevraagd.
Voorgesteld wordt het voor de vernieu- moetingen, welke werd uitgeschreven door
wing van de Hoeksterbrug beschikbaar ge- ce commissie voor bijzondere wedstrijden.
stelde bedrag ad f21.300 te verboogen met Voor deze eindstrijd zijn onderstaande elft 4000 en Ie brengen op f 25.300.
lallen door de betrokken elftal-commissies
samengesteld:
shirt),
Leeuwarden Oost (wit
NÉDERLANDSCHE VEREENIGING TOT
combinatie uit Leeuwarden en Frieia:
BESCHERMING VAN DIEREN.
Doel: P. Bijlenga (Fr.).
Jaarvergadering.
Achter: K. Delgrosso (Lwd.) en C. Rem
(Lwd).
Onder voorzitterschap van
Midden: W. van Zuylen (Fr.), J. WasseN. Dijkema kwam Maandagavond in zalen
afdeeling
(Fr.) en F. IJsbrandy (Lwd ).
Friesland
van
de
Néderraar
Schaaf de
landsche Vereeniging tot Bescherming van
Voor: W. Drenth (Lwd.). A. Smit (Lwd),
S Flieijn (Lwd.), Van der Meulen (Fr) en
Dieren in jaarvergadering bijeen.
In zijn openingswoord wekte de voorzit- O. Jaarsma (Fr.).
Reserves: H. Visser (Fr), F. Jansen
ter de leden op, na de schokkende gebeurtenissen der laatete tijden, „voort te gaan" (Lwd) en J. Schild (Fr.).
met de taak. die nu zeker niet minder dan
Leeuwarden Zuid, combinatie uit
■n voorgaande jaren op allen rust. Hij wees friesland en FVC:
oa. op het door de drang der omstandigDoel: G. Noppert (Fr.).i
heden gewijzigd veevervoer, en op de moeiAchter: H. Dijkstra Jr. (FVC) en L
lijkheid van de voedselvoorziening voor Scheepstra (Fr.).
huisdieren. De vereeniging zal hieraan haar
Midden: P. Tromp (Fr.), H. Dijkstra Sr.
bijzondere aandacht moeten wijden.
(FVC) en G. Verhoeve (FVC).
Jaarverslagen.
Voor: H. Stheeman (FVC), J. Teakema
■Fr.), H. Buitenhuis (Fr.), B. Zondervan
secretaresse,
mej.
Vervolgens bracht de
(Fr.).
A. de Boer, het jaarverslag 1939 uit, waar- 'FVC) en H. Bakker
Jong
Reserves:
J.
de
en G. Dijkstra (beiwij
het volgende ontleenen:
aan
FVC).
den
verscheiden
van
twee
Herdacht werd het
ieden. de heeren Zuidema en Franconi. De
Als aanvoerders zijn aangewezen: J. Was
afdeeling verliest in hen twee trouwe en stnaar (Frisia) en L. Scheepstra (Friotbelangstellende leden. De afdeeling telt 167 land).
Na afloop van de wedstrijd worden de
.eden en 69 contribuanten. Het bestuur verwierf wtder de Koninklijke goedkeuring op iloor Krammers Zakkenhandel beschikbaar
zijn statuten en aanvaardde een legaat van gestelde draagmedaillee aan de spelers van
wijlen den eerevoorzitter dr Van der Brug winnende ploeg uitgereikt.
Zij mocht reed 9 een eerste uitkeering ontvangen van de Stichting, die het legaat beteert. De strenge winter van 1939—1940
Gistermiddag is het 6-j
beeft het bestuur gedrongen voor dieren- rig zoontje Geert van de familie Pasterkamp
voedering extra uitgaven te besteden. Door te Urk bij het spelen aan de haven te water
geraakt en verdronken.
j eratrekkina vau voedeel in ruime mate aan
KRUIS.

_—

a.

BUITENLAND

TEELTPREMIE VLAS.
Het Rijksbureau voor de
ning in oorlogstijd maakt bekend, dat
HET DUITSCHE LEGERBERICHT. vlas van de oogst 1939, hetwelk wer ?gq 0„g
kocht in de periode 23 September IM3
HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 30
April 1940. alsmede voor vlas, dat op
18 Juni. (D.N.8.) Het Opperbevel van de April
1940 nog onverkocht was, geen tee
Weermacht maakt bekend:
premie zal worden verleend.
De militaire ineenstorting van Frankrijk
gaat onder de druk van onze onvermoeide
HET VEER TE KATERVEER.
achtervolging snel verder. Tusschen Caen
De hoofdingenieur-directeur van de l*1*
en Ie Mans is de Ome op verscheidene plaatsen gepasseerd, de Loire, boven Orleans, is waterstaat in de directie üveriisel en r cf
tot Nevers eti ten zuid-oosten daarvan be- te te Zwoile maakte bekend, dat tot na
aankondiging op het veer over de sev r
reikt.
Zooals reeds in een extra bericht is be- Katerveer geen zwaardere voertuigenva
kend gemaakt, hebben snelle troepen het den toegelaten dan met een gewicht
Fransche centrum van bewapeningsindustrie ton.
Ie Creuzot bezet en de vesting Belfort ingenomen. De vesting Dyon is zonder strijd gevallen. Ook de vesting Metz heeft zich aan
483
een dapper optrekkende mobiele Duitsche
(Niet tfiicieel)
afdeeling overgegeven. Van daaruit werden
sde klasse 6de lust
thans de nog verdedigde sectoren van de
Trekking va„ Maandag 17 Juni 1940
Maginotlinie, aan weerskanten van DiedenHooge Prijzen
hoven, ook van de rugzijde aangevallen.
De doorbraak door de Maginotlinie, ten
1000.—: 5068 7604 15721
jjf!»
zuiden van Saarbrücken, is verbreed tot aan
400.—: 2324 3403 7658 12240 Hl l3
het Rijn-Mamekanaal. Aan de Boven-Rijn 23518
200.— 4763 16974
$«$
vordert de aanval op de Vogezen. Colmar
100.— : 1800 6917 7185 10893 H 3s*
ie genomen.
Alleen op de dag van gisteren zijn ver 14336 14649 15053 20604 21336
over de 100.000 gevangenen binnengebracht.
van f 70.—
,jjs
De buit omvat de algeheele uitrusting van 1036 1074 1276 1264 1481 1544 W 3? $
talrijke Fransche divisies en van verschei1947 1992 2000 2157 2263 2206 24« j6jJ
dene vestingen. Het luchtwapen zette de 2603 2705 2826 2903 3101 3395 3493
achtervolgingsstrijd voort tegen den tusschen 3654 4044 4146 4161 4246 4206 «97
de kust van de Atlantische Oceaan en de 4773 4823 5092 5138 5174 5403 &«* $H
Boven-Loire terugstroomenden vijand.
5600 5669 5670 5692 5777 5797 5964
Bijzonder succesvol was een luchtaanval 5986 6052 6144 6159 6176 6651 7°**
op het station Rennes, dat meer dan volstond 7076
0
met transport-, munitie- en benzinetreinen. 7175 7241 7247 7333 7454 7466 757" gfl
Met geweldige ontploffingen vlogen heele 8122 8203 8219 8306 8331 8408 8*»
treinen de lucht in. Onder de troepen brak 8573 8681 8734 8798 9014 9018 2051
een ontzaggelijke paniek uit. In de monding 9185 9217 9270 9361 9402 9412 98 10693
van de Loire gelukte het het tot dusver 10144 10219 10234 10259 10315 10549 K»7? jjjî?
grootste aanvalseffect te bereiken op vijan- 10647 10005 10844 10919 11056 11120 112«
delijko transportschepen. Een geweldige 11300 11398 11406 11465 11691 11703 U'-* j2
scheepstonnage werd vernietigd of zwaar be- 11980 12024 12141 12161 12173 12308 123»
jsJÜ*
schadigd. Onder de getroffen schepen, waar- 12600
12807
12881
12934
13158
13173
13??°
12820
j4jol
waargenomen,
van werd
dat een deel gela133»
13461
13785
13847
13852
13320
13451
den wae, bevonden zich twee transportvaar- 14251 14294 14371
14407 14461 I*«' $$
tuigen van elk 25.000 ton, een transportschip 14915 15015 15214 14402
15298 IS»*
15240
j6O?
1
van 20.000 ton, vier transportschepen van 15502 15517 15599 15676 15295
15765 15817 15 j6#
ruim 10.000 ton elk en verscheidene klei- 16044 16149 16223 16266 16422 16433 16«? jflS*
nere oorlogs- en koopvaardijschepen. Negen 16665 16815 16869 16889 16982 17036 l"""
schepen zijn gezonken, andere zijn onder 17419 17437 17473 17574 17647 17697 177 jfISJ
js#
ontploffingsverschijnselen deels volledig uit- 18106 18118 18349 18382 18444 18460 18°j"[ $$>
gebrand, deels gekenterd.
j#,
18745 18836 18868 18931 19157 19204
In de nacht van 17 op 18 Juni hervatten 19321 19392 19429 19508 19571 19644 19 2
Engelsche vliegtuigen hun aanvallen op niet- 19860 19970 19985 19999 20052 20235 2033»
militaire doelen in Noord- en West-Duitsch- 20266 20327 20399 20421"20462 20658
land. De totale verliezen van den tegenstan- 21221 21222 21365 21376 21581 21921 215'
der in de lucht bedroegen gisteren vijf vlieg- 22371 22374 22415 22516 22557 22751
J &&',
22808 23230 23376 23442 23500 23733 237»
tuigen, 1 eigen toestel wordt vermist.
Door vastberaden persoonlijk optreden 23898.23923.24073 24393 ?-«M 24704_2* MU "'
hebben de commandant van een regiment
jjfi»
/Nieten
schutters, Malguth en de luitenant van een
l
jij»
1060
1135
1181
1251
1092
1235
opblazen
verkenning6afdeeling, Darm, het
l*2 ,tf«
1318
1323
1330
1407
1341
1395
van belangrijke bruggen door den vijand op
1497 1520 1523 1533 1607 1689 16°, lfs
het laatste oogenblik verhinderd.
1781
1794 1890 1906 1908 1910 19** jji»
Het op 17 Juni bekend gemaakte succes
2129 2154 2220 2239 2245 224'
2041
van een duikboot tegen een Britsche hulpf,i[
2383 2410 2414 2422
kruiser in de Moray-Firth, is bereikt door 2273 2335
2543 2596 2628 2632 2663 2720
2466
zeer bijzonder dapper en volledig optreden 2765 2834 2850 2855 2967 3006 300» $V
van den onderzeeër, onder leiding van kapi3042 3077 3093 3122 3303 3336 33« .$
tein-luitenant Kuppisch.
3461 3475 3503 3638 3631 3693 371? 3J!0
3801 3802 3867 3902 3919 3926 393"
3998 4031 4045 4046 4200 4210 2 9 $
4313 4396 4430 4431 4480 4487 52 50IÎ
4637 4779 4857 4861 4913 4954 5006
5028 5101 5161 5181 5183 5241 $si #
F.J. STULEMEYER.
560'
De „Katholieke Werkgever" bericht, dat 5330 5433 5572 5583 5588 5592 58Z"
5716
5725
5782
5803
5780
bij de evacuatie van Breda om het leven is 5701
6022 6042 6057 6168 6186 6207 622» $>
gekomen de heer F. J. Stulemeyer, voorzit- 6285
6295 6316 6317 6378 6382 6«° $
ter van de R. K. Vereeniging van werkge6403 6419 6432 6469 6519 6522 6b& gj»
vers in de Brabantsche steenindustrie en 6582 6590 6628 6640 3716 6722 67« #
brengt hulde aan de arbeid van den ontsla- 6861 6867 6907 0912 6940 6953 701*
pene, die zich in het bijzonder waar het so- 7065 7138 7165 7176 7212 7221 '*» ,$
ciale aangelegenheden betrof, een man toon- 7272 7312 7403 7418 7496 7499 75* M „ft
SvU
de met een breede en vooruitziende blik.
7517 7591 7653 7670 7706 7780
Bl*
7821
8046 8078 812» $
HET VERMISTE KIND TE SCHEVENINGEN. 7862 7919 7973 8025
8208 8298 8305 8341 R 371 8373 »"'" $>
g*
8425 8484 8485 8521 8528 8579 8
Nog steeds niet terecht.
8687 8725 8751 8776 Bï>77 89"' tf?
8664
Het 9-jarig meisje W. Verhoeven, wonen9021 9032 9061 9071 9133 9184 9' l
de te Scheveningen, waarvan reeds werd U283
°€
bericht dat zij vermist werd, is nog steeds 9444 9452 9460 9517 9546 9687 *?"
niet gevonden. Zij is op 11 Juni met haar 9842 9854 9860 9880 9884 9891 &L
broertje van vijf en haar zusje van drie jaar 10010 10067 10194 10196 10314 10328 llw"! jtfj
jO«J
naar het strand gegaan, waarna niets meer 10398 10402 10432 10442 10453 105E7 IOW jÄ
van haar bekend is geworden. Zij was ge- 10636 10637 10675 10679 10719 10740 W'° jIK
kleed in een donkerblauw manteltje en een 10858 10903 10940 10993 10995 10997
jl*J
lichtblauw jurkje, blootshoofds en vermoe- 11184 11191 11192 11248 11254 11267 ljf" jl«*j
delijk op bloote voeten. Ook haar kteeren 11428 11492 11542 11544 11565 11577 U°' jIE
zijn niet gevonden.
Ä
11T21 11742 11745 11791 11795 11817
11889 11892 11902 11912 11974 12028 *20=
12061 12083 12091 12092 12107 12128 l***
GIFTEN VOOR DE VLUCHTELINGEN
12345
,_2ï' J «J»
UIT ROTTERDAM.
12349 12366 12370 12382 12417 12423 W*'
Bij den regeeringscommissaris voor hulp- 12494 12521 12619 12637 12679 12584 1-''
g
verleening aau Rotterdam is sedert 10 Juni 12862 12373 12889 12898 12901 12953
f5543.50 aan giften ontvangen, ten behoeve 13047 13057 13055 13113 13128 13130
4
Ä
13209 13227 13293 13334 13392 13481
van de vluchtelingen uit Rotterdam.
Hieronder ie de opbrengst van de te Sneek 13569 13620 13640 13661 13662 13G75 I*°*
1«
2
gehouden collecte, n.l. f 1553.92, benevens 13820 13867 13396 13913 13959 13960
14158
14272
14096
14105
14203
14247
J_
ls
een gift van J. de M. te Leeuwarden ad f 8.50
14492 14586 14685 14696 14760
Eventueele gelden kunnen worden gestort 14444
14860
14874
14920 14925 14936
op gironummer 386000 ten name van „Bu- 15037 15066 14885
15094 15110 15169 15182 Jj?' 6
reau hulpverleening aan Rotterdam, Laan 15274 15282 15382 15398 15445 15503 1»
4
Copes van Cattenburch 11", Den Haag.
15664 15687 15739 15780 15793 15794
15848 15862 15875 15910 15914 15920
3
16020 16103 16104 16106 16177 16184 i>>
ONVERANTWOORDELIJK OPTREDEN.
ä
16229 16280 16351 16368 16439 16443
Een landmijn iv het water geworpen.
16587 16631 16646 16702 16717 16775
g2
16947 16993 17053 17060 17253
Onder de gemeente Axel ontdekte de 16855
17337 17369 17380 17478 17559 17586 j' Jfl
landbouwer W. een landmijn. Hij nam het
17797 17841 17850 17875 17900 1' 5
ding op en stapte er mee naar de water- 17773
17991 18036 18111 18226 18227 18238
kant, waar enkele jongens aan 't visscheo 18365 18506 18510 18528 18562 18683 I» 3 k;f
waren. Daar wieip hij de landmijn in 't 18781 18354 18867 18917 18920 189*1 ° 4
water, die met een geweldige slag ontplofte. 18993 19096 19126 19145 19181 19200
De boer werd tegen de grond geslagen, 1D294 19416 19449 19157 19476 1955»
doch bekwam geen letsel; de jongens kwa19750 19753 19757 19850 19875 19956 1» 5
men eveneens met de schrik vrij, doch de 20000 20070 20115 20165 20190 20192 W
opspattende modder had hen geheel in ne 20336 20426 20442 20463 20464 20496 #>$
gers herschapen. In de omtrek sprongen 2Ö582 20628 20656 20702 20727 20796
,
bij vele bewoners, die verschrikt hun hui20819 20823 20847 20833 20907 20934 ~ '
j 4
21106 21149 21170 21181 21229 21235
zen ontvluchtten, de ruiten.
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PLUNDERINGEN TE BARNEVELD.
21867 21907 21913
Bewoners van groote boerenhofsteden
22115 22126 22173
-22243 22288 22360
roofden als raven.
22502 22530 22565
De politie van Barneveld heeft de hand 22667 22671 22708
kunnen leggen op drie inwoners dier ge- 22826 22915 22916
meente en iemand uit Ede, die zich geza23037 23086 23099
menlijk aan plundering hebben schuldig ge- 23324 23362 23397
maakt.
23528 23543 23554
De buit van dit viertal was niet gering; 23737 23748 23770
twee vrachtwagens waren noodig om de in 23920 23928 23954
beslag genomen voorraad levensmiddelen en 24029 24037 24052
24330 24338 24349
goederen van allerlei aard, waaronder tonzeep
damesrijwiel,
nen
en een
te vervoeren. 21503 24534 24536
Het geval ie des te ergerlijker, daar alle vier 24632 24684 24695
afkomstig zijn van groote boerenbofsleden, 24374 24887 24906
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UIT DE PERS
De positie van Engeland.
somberste perspectieven.
lidlt gesteld te hebben, dat niet
lrclle
le8 er> doch de Fransche rege e ln
genJ g de voorwaarden der spilmoheeft gevraagd en dat Frankrijk,
6r
k B eëiscnt wordt, in elk geval
heeft
v an alSedaan, omdat herstel en toepassing
verzet niet meer mogelijk zijn,
voo
dat 00k de Fransche vloot en lucht
"
Clltt gaan uitvallen,
schrijft de N. R. C r t.:
E n at de voortzettfng van de strijd door
hut Europeesche vasteland,
doch VooralVoor
Engeland zelf zal betee"iene 1 Zll envoor
w
moeten afwachten. Zijn
'i
Posii- ' n de
v
Micl dellandsche Zee, welke
heer h ndbehoud van zijn positie als zeebewereldr Ük onmisbaar is, wordt
ftan 3 Wei heel
précair. Nu Frankrijk als
bonclgenoot
is weggevallen, mist Engeland
ijj n
Ullpunlen in het Westelijk deel dezer
«Ude Vereldzee
'Herminst veilige Alleen Gibraltar met zijn
haven en het voortdurend
door
Italianen uit do lucht bestookte
het nier noS ten dienste. In het
OosM- taandeel
der Middellandsche Zee s
% P° s'tie gunstiger,
al ontstaat ook hier
cc
van londe lin ge toestand door het uitvallen
tijd s et Fransche leger in Syrië, dat eer,° nd er Weygand stond en nu generaal
drein-* ser tot aanvoerder heeft. Hier
r etlc[ echter het gevaar, dat hier opereeeen leden van hun verbindingen via
'
6n Straat
van Gibraltar zullen worden hor °ofd,
waardoor een snelle uitwisselin„ V
n ee"heden tusschen de Middelland7
Zeevloot
en de thuisvloot onmogelijk
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goed te realiseeren wal dil De "
'Dijlj,
eeke f' Cll
bedenke men, dat thans de geheele

'
tr eerri f macnl van Duitschland geconcena word en voor de aanval op Enftelanri Van
üet hooge Noorden tot aan
CherhD

.

veQ ls°urg en Brest toe, staat al wat haDuitschland ter beschikking en naast
de j aVens
van war,ruit duikbooten en andere Va artuigen
'
,
Ène
de Engelsche kusten en
1ds verbindingswegen ter zee kun'en
gr Q est°ken, liggen de vliegvelden in nog
Sc he ren gelale «'elke het geduchte DuithtwaP en tot uitgangspunt zullen
dien voor
zijn genadelooze aanvallen.
°, ziet Engeland zich thans geplaatst
Vo or ,h
et gevaar van een aanval op zijn
Vi(a
ste ün e deelen, het eigen rijk en zijn
*eluPuuten in de Middellandsche Zee,
verbindingen tusschen de ve.-Schiji
nde deelen des Rijks moeten bescherfien n beide
streken staat het tegenover
teg6' an
*ijn i ders, die tot de tanden gewapend
geste 6ene verscn i" de strijd, de ander
Vervin door ziJ u geweldige successen en
te s d van het gevoel dat hij nu pas komt
aan tegenover zijn eigenlijken vijand,
Mjt leu hij het ontstaan van deze oorlog
strijd me wien ni J om ziJn bestaan een
y °P leven en dood moet voeren.
Vgn *S l nien bij dit dubbele gevaar nog dat
lemi e verbreking of althans ernstige beal'een le g van z, i ll verbindingen, niet
het Oostelijk deel der Middelland
6 Ze e, maar ook met Afrika en
a atl p a> nu de Fransche Gceaanhavens
hondgenooten van de spil ter beSc
m
S
ho 6 p staan, dan vraagt men zich af
aan een dergelijke bedreigin
ger- da hoofd za l kunnen bieden. Het :s
t dit land rechtstreeks tot dusver
Hoe '
"ig van de oorlog heeft ondervondeQ Wei
staat tegenover, dat het ook
Zeii' Ö,^ arns daar
no S, bijna tien maanden nadst
het i e oorlog
kl aa
aan Duitschland heeft verding ' noS allerminst met zijn voorbereiis dat het zich tot een verdebepalen en dat
het ndeSlhouding' zal moeten
naar zijn
overgebracht
d
ei gerT
''-' zalwatzienvoor het moreel van zijn
b 6v gebied,
künr, n S wel eens van funeste invloed zou
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overwinning, welke
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het vv 0?stegeen zes weken na zijn aanval in
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Engeland de somberste perspec°- lot van het
Het
continent is thans
Vo0r Î' d °ch er begint nu een strijd, welke
Va5 het lot der wereld, voor het aanzien
e
K„. gansche wereldkaart van beslissen°eteekenis zal zijn."
Wat kan Engeland nog?
1. teekent aan bij Churchiüs
öiedM Hdh
V
eling dat En S elaud de str id

tievp!

besii' -

1

Vo

T

°°rtzet
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heeft evenwel
?-,Brit sche staatsman
tilet
te ""eengezet,
hij zich voorstelt dit

-

hoe

ke nt en; Engeland, dat pas kort concriptie
e °it geen leger dat opgewassen is
tfige' "et
de ~
Duitsche, dat, wanneer Frankrijk
d

neerlegt, zijn stootkracht geheel
kan aanwenden, vooral zijn
aclu Churchili heeft echter op
verQ ll gezegd, dat, als Engeland wordt
v
0v 6r r d, het Britsche Rijk van overzee
Vlij;
oceaan
de strijd zal voortzetten.
e«nie ben reeds vroeger over deze figuur
vfaa °e.opmerkingen gemaakt en de groote
de n ;. ls' of de Ver. Staten wel gaarne zou, dat de Britsche regeering de oor'og len
s het ware
naar Canada zou halen, en
aid ü
betfp.foord-Amerika
in de oorlogszone zou
v erdP ken Ook is het duidelijk, dat een
de
eerBl re blokkade van West Europa in van
d 6 £ Plaats ten nadeele zou strekken
die dan op de
örit ~ millioen Engelschen,achterblijven.
Vaa
«Ue i ei'anden zouden
h et '«nden van West Europa is Engeland
v °Or7i St afhankelijk voor zijn voedselg van aanvoer van buiten af: men
ka n eilln
Va a eg Sen, dat omstreeks twee derden
""oetp Jn voornaamste voedingsmiddelen
over,r w°rden geïmporteerd, hetzij uit het
E Urona he Brilscli e Rijk. hetzij uit West
aW : Waarvan Engeland thans reeds is
ten hetgeen voor de duurzame
al
erOsti boter vet en houtvoorzieningHet
-'
opleveren.
V
ni°eilijkheden
moet
va Europa ligt in ieder geval
laar nd
61 oos ten open, en kan, wat voe"UW"adelen
betreft, autarkisch zijn. On
der
rijst de vraag.
„
eomstandigheden
*at
voo
rizetting van de blokkade deiEuro*
"Peesche
kusten door de Britsche vloot
He
r
de\,lriJd invloed zou kunnen hebben op
i v West Europa."
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Het nieuwe

*
Europa.

Geen tweede Versailles.

opa °P l 'e drempel van een men
ieder.
Ook ,, de » begrijpt langzamerhand
dat
groot,
waarschijnlijkheid
ÏOora
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padwijzer.
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Zal deze beginnen met te vervallen In
dezelfde fouten, die het vorige vredesverdrag aankleefden?
Onder de titel, (blijkbaar aan von Wiegands interview met den Führer ontleend:
„Hitler wenscht geen tweede Versailles",
schrijft De TeL hieromtrent:
„Het waren voornamelijk Frankrijk en
Engeland die te Versailles de toenmalige
vrede maakten.
Geen van deze beide landen zal deze
keer bij de nieuwe regeling van Europa het
laatste woord spreken. Er is thans slechts
één groote overwinnaar en dat is Duitschland, met Italië als vriend en bondgenoot.
Adolf Hitler verkeert in 'n positie, die hem
als mensch en als staatsman het beste ligt
Uit zijn geschriften, zijn woorden en daden blijkt overduidelijk, dat hij slechts dan
goede resultaten verwacht, als één enkele
daartoe bekwame man kan beslissen over
de opbouw van een geestelijk of materieel
werk. Het is hem thans gegeven een nieuw
Europa te construeeren naar zijn eigen inzichten en zijn persoonlijke verantwoordelijkheid. De taak komt bijna bovenmenschelijk voor, want dit Europa met zijn oude
geschiedenis, zijn vele volken, zijn diep ingewortelde tegenstellingen, vormt een pro
bleem, dat nog nooit tot een bevredigende
oplossing is gebracht, Waar tot nu toe
conferentie en congressen tot niets hebben
geleid, dienen wij af te wachten, waartoe
één enkele man in staat is, die
wat
vriend en vijand zuilen moeten.erkennen
resultaten heeft bereikt, zooals niemand
voor hem. Hij wil geen tweede Versailles,
maar wel een Europa, waarin rekening gehouden wordt met de levensbehoeften van
de groote volken. Hij stelt de oude machthebbers verantwoordelijk voor de economische chaos, die in ons werelddeel was ontstaan en die zij door een oorlog poogden te
verbergen of zelfs te herstellen. Zijn Europa zal een Europa voor de Europeanen zijn.
Indien ergens ter wereld de fouten van
Versailles duidelijk gezien werden, dan was
dat in ons land. Nederland, dat essentieel n
zeevarende en een handeldrijvende staat is,
heeft stoeds gepleit voor eerlijke en soepele
samenwerking tusschen de Europeesche
landen. De vele grenzen, die door Versailles nog vermeerderd werden, vonden
nergens meer afkeuring dan bij ons. Gehecht aan ons eigen nationaal bestaan, veroordeelden zij toch scherp de barrières, die
men in het verkeer tusschen de volken onderling oprichtte. Komt er een werkelijke
en eerlijke samenwerking tusschen de
Europeesche staten tot stand en is de vrucht
van deze geweldige oorlog dat Europa zich
een moreele éénheid gaat gevoelen, die
geen tegenstrijdige, maar gemeenschappelijke belangen heeft, dan zal de vrede, die
eens zal komen, ten volle de oorlog waard
zijn die hem voorafging. Slechts éénheid kan
Europa en zijn beschaving op den duur voor
ondergang redden. Deze éénheid, die de
verscheidenheid niet behoeft te dooden, is
een hooge prijs waard."
De (c.h.) Nederlander betoogt, dat
we, zelfs al zou men meenen, dat Duitschland en Italië de oorlog nog wel eens niet
geheel zouden kunnen winnen, een andere
samenleving tegemoet gaan. Dit besef was
trouwens in ons land bij velen reeds lang
levend; het is niet eerst door de oorlog

— —

ontstaan.

„Alleen hadden zij, die van dit be-

sef reeds lang doordrongen waren, gehoopt, dat ons de gelegenheid zou worden

gelaten in een geleidelijke ontwikkeling
zelf daaraan de staatkundige vormen te geven, die het best bij onze nationale volksaard pasten. Aan deze hoop is echter de
bodem ingeslagen. Het geweld der gebeurtenissen heeft die ontwikkeling ruw afgebroken. Wij kunnen dat betreuren, maar
aan de feiten verandert dat niets. Daarom
heeft het ook weinig zin daarover na te
pleiten. Zonder twijfel zijn er van verschillende kanten fouten gemaakt en zeker zou
de ontwikkeling verder gevorderd geweest
zijn, wanneer men in breeder kring oog had
gehad voor wat er bezig was te vegrroeien
en te veranderen, maar dat had hetgeen er
nu over ons is gekomen toch niet kunnen
tegenhouden. De drijfveren, die daar achter
werkten, liggen buiten ons nationale leven;
zij vinden hun wortel in de internationale
verhoudingen, die ons land nauwelijks vermocht te beïnvloeden."
Het zal nu, meent het blad, zaak- zijn ons
rekenschap te geven van de situatie, en van
hetgeen wij voor ons volk het beste achten.
Verder:
„Dan valt onmiddellijk al dit te zeggen,
dat het van het grootste gewicht is, dat aan
ons volk de gelegenheid gegeven wordt 'n
de nieuwe verhouding zich zelf te blijven.
Wanneer dat geschiedt, wanneer dus ons
volk op de grondslag van de aloude nationale waarden, die ons boven alles dierbaar
zijn, zijn bijdrage in de opbouw van de
nieuwe samenleving kan leveren, dan kan
men er zeker van zijn, niet slechts dat dat
een waardevolle bijdrage zal zijn, maar ook.
dat ons volk bereid zal worden gevonden
zich geheel te geven aan de nieuwe taak,
welke het wacht. Zonder twijfel zal dan de
ontwikkeling hier te lande verschillen van
die, welke elders valt waar te nemen. Maar
allerminst een bezwaar zijn, omdat
het eigen karakter van onze ontwikkeling
de rijkdom van de schakeeringen van de
nieuwe Europeesche samenleving slechts
kan verhoogen. Bovendien zal dit ons volk

dit'kan

des te beier in staat stellen zijn historische
zending van bemiddelaar tusschen de groote West-Europeesche volken te blijven ver-

vullen.
Het is duidelijk, dat, wil bet alzoo gaan.
de medewerking van alle belangrijke groepen van ons volk noodig is. Wij gelooven.
dat de omstandigheden daarvoor tlians gunstig zijn. Ware het anders, dan zou men
moeten vreezen, dat, hetgeen over ons i.=
gekomen, zonder vrucht zou zijn gebleven.
Niet aan een of aan enkele groenen za'
derhalve de leiding moeten toevallen, maar
wij zullen bereid moeten zijn als volk gezamenlijk een nieuw begin te maken. Wij
koesteren de hoop, dat die bereidheid, indien daarop een beroep wordt gedaan, aa:i
wezig zal blijken. De verschillen in overtuiging, die er van oudsher zijn geweest, behoeven daaraan niet in de weg te staan
Ons volk begeert niets liever dan zich zelf
te blijven. Is dit het geval, dan behoeft er
zeker geen vrees voor te bestaan, dat hét
niet in staat zou zijn met behoud van do
schakeeringen, die liet kenmerken, do nationale grondslag te vinden, waarop h-jt
zich tot zijn nieuwe taak kan toerusten."»

VAN HEINDE ENVERRE
KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE
JAARBEURS.

van 3—12 September.
De Raad van Beheer der Koninklijke Néderlandsche Jaarbeurs deelt ons mede, dat
de najaarsbeurs 1940, waaraan voor de vijfde maal een agrarische afdeeling verbonden
zal zijn, ongewijzigd op de reeds vroeger
vastgestelde datum: 3 tot en met 12 September te Utrecht zal worden gehouden.
Dit besluit is genomen met volle instemming van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van het Departement van Landbouw en Visscherij.

-

Najaarsbeurs

NIEUWE WERKZAAMHEID VAN DE

UTRECHTSCHEBUS-CHAUFFEURS.

Plukken van lindebloesem.
Het Utrechteche gemeentepereoneel van
bus en tram, dat in de eerete dagen na de
capitulatie van Nederland aan het boonen
planten werd gezet, is thans bezig met het
plukken van lindebloesem lange de wegen.
Van de bloesems wordt, zooals bekend, thee
gemaakt, die niet alleen goedkoop, maar
ook zeer gezond ie.

een

MOTORONGELUKKEN.

BEJAARD ECHTPAAR DOOR MOTOR
RIJDER AANGEREDEN.

Beiden zwaar gewond.
Een motorrijder reed gisteravond in volle
vaart door het roode stoplicht aan h 1 Vredenburghplein te Utrecht. Een echtpaar uit
Vianen, dat juist de verkeersweg overstak,
en dacht dat alles veilig was, werd a
ieden. Beide menschen werden naar het
Stads- en Academisch ziekenhuis vervoerd.
De vrouw had een hersenschudding opgeloopen en verkeert in levensgevaar. De man
bleek o.m. zijn rechteronderbeen gebroken
te hebben en had tevens eenige ernstige
kneuzingen aan hoofd en armen.

DE SPOORDIENSTEN.
Aanvulling.
Vanwege de Ned. Spoorwegen is vandaag
aanvulling 6 van de reisgids van 10 Juni
verschenen. Hieruit blijkt, dat op verschillende trajecten weer treinen ingelegd zijn,
terwijl ook de aankomst- en vertrektijden
van sommige treinen wijziging ondergaan.
Van de belangrijkste veranderingen noemen
wij: de autobusdienst Zwolle—Hattemerbroek v.v. in de verbinding Utrecht—Zwolle
v.v.; de autobusdienst Alkmaar—Harlingen
v.v.; de diensten Apeldoorn—Posthoven en
Zutphen—Winterswijk in de \
Apeldoorn—Borken v.v.; de autobusdiensten Almelo—Zwolle v.v.; Groningen—
Nieuwe Schans v.v.; Groningen—Delfzijl
v.v.; Groningen—Nieuwe Schans v.v.; Groningen—Delfzijl v.v.; Harlingen—Groningen
v.v. en Leeuwarden—Enkhuizen— Amster-

dam v.v.

BEWIJS VAN GOEDE BURGERZIN.
Voor den Rotterdanisch.cn rechter
terechtstaande verdachte offert
voor geteisterde stad.
Voor den politierechter te Rotterdam stond
dezer dagen een koopman uit Gouda terecht
wegens beleediging. lemand, die een koop
aardappelen met hem had afgesloten, weigerde later de partij in ontvangst te nemen,
waardoor de verdachte ruim f5OO schade
had geleden. Toen had hij den man eenige
leelijke woorden toegevoegd.
Toen de politierechter hem conform de
eisch tot f 10 boete veroordeelde, haalde de
Goudsche koopman een portefeuille uit zijn
binnenzak en deelde mee, behalve de boete,
nog flO voor geteisterd Rotterdam te willen betalen, welke etad hij nu met eigen
oogen had aanschouwd.
Dat is mooi, zei de politierechter. De
deurwaarder zal u wel zeggen, waar u kunt
betalen. Het zal dankbaar in ontvangst worden genomen.
De koopman met het goede hart zwaaide
met twee briefjes van tien, en dit bewijs
van goede burgerzin vond zichtbare sympathie bij allen in de zaal.

—

Bruintje Beer en Wim Das

ontdekken

EN

AUTO-

smokkelaarshol

—

No. 22.
Als Bruintje en Wim,
op weg naar het dorp, op een heuvel staan, komt er in de verte eer
vliegtuig aan.

„Kak", roept Bruintje, „dat

BLIKSEM IN DE VIJVER.
Alle
visschengestorven.
Tijdens een onweer, dat dezer dagen bov3n
Heerlen woedde, ie de bliksem ingeslagen
in de Weltervijver. Alle visschen i icze
vijver zijn gedood en drijven thans c n de
Fungeert als stootblok.
oppervlakte van het water. Van gemeentewege zijn waarschuwingsboïden bij de vijver
geplaatst, waarop wordt medegedeeld, "dat
Wanneer men hier en daar eens gaat
het water besmet is.
praten met groote en kleine winkeliers uit
ce verschillende bedrijven, dan blijkt spoeSCHEPEN INPLAATS VAN AUTOBUSSEN? dig, dat velen van hen het thans verre vaa
gemakkelijk hebben.
Tor besparing van olie en benzine.
Neem bijvoorbeeld de sigarenwinkeliera.
Naar de Binnenvaart meldt is het Neder-) Vroeger had iedere sigarenwinkelier een
landsche Binnenvaartbureau doende g
heel arsenaal van allerlei sigarettenmerken
yens te v.
omtrent aantal en geza- uit alle werelddeelen, in alle prijzen, al.e
i
menlijke capaciteit der paesÄgiersvaartuigen smaken en alle uitvoeringen. Ten gevolge
hier te lande. Bedoeling is een overzicht" Ie ven de ometandigeden ie men thans niet
krijgen van liet beschikbare materiaal ten aieer verzekerd van een regelmatige aaneinde te overwegen of autobusdiensten zou- leer van importeigaretten, maar ook andere
den kunnen vervallen ter besparing van olie merken zijn n iet meer of lastig te krijgen.
en benzine.
Dat iq niets bijzonders voor de ouderen
onder ons, schrijft het „Dagblad van Rotterdam", die hebben meegemaakt hoe lusechen
MET EEN HANDGRANAAT GESPEELD.
11114—1918 vrijwel alle gangbare sigarettetJongen ernstig gewond.
nerken verdwenen, het eerst de beroemde
Maandagmiddag vond de tienjarige Cor- „Russen", de Peterhofs, en Kremlins, en
nelie Kot te Tholcn eeti handgranaat. Ter- Muratti's, de Nestors e.d., waarna we allewijl een [iaar kleine kinderen voorbij
liepen, maal Zodiacs, om een beroemde mobilisawierp de knaap het gevaarlijke voorwerp tienaam te noemen, smookten. Na de oorweg, doch er gebeurde niets. Hij raapte de log hebben we nog lang moeten wachten op
handgranaat weer op, maar nauwelijks had de terugkeer van de „normale" eigaret De
hij het projectiel in de hand, of het ontplof- "raag naar „Russen" bleek nog groot, maar
te. De jongen kreeg ernstige wonden aan toen die eindelijk kwamen, bleek niemand
hand en arm, terwijl de kinderen, die het meer de juiste smaak er voor te pakken !e
dichtst bij hem stonden, eveneens verwon- kunnen krijgen! Zoo i 9 het met veel gegaan. Vroeger was de Vorstenlanden-sigasr
dingen opli,
de meest gevraagde, maar na 1918 is die
Men bracht Cornelis Kot naar een ziekener nooit meer goed ingekomen. Dcli eu
huis te Bergen op Zoom, waar zijn rechterhand werd geamputeerd. Vermoedelijk zal Sumatra namen de plaats er van in. Daarhij ook zijn rechterarm moeten missen.
entegen heeft een sigaret als de Pirate
zich gehandhaafd, om nu andermaal tot de
scbaarsch verkrijgbare te worden 6
gerangDISTRIBUTIE VAN MOTOR-BRANDSTOF.
b
schikt.
In de bladen is bij bekendmaking van het
Met de sigaren is het al net eender gedepartement van Handel, Nijverheid en steld! Verschillende fabrieken bestaan
niet
Scheepvaart een nieuwe regeling voor de meer, terwijl andere niet over voldoende
butie van motorbrandstof openbaar ge- voorraad beschikken. Gevolg: misère voor
maakt.
den sigarenwinkelier.
In aansluiting daaraan zal zeer binnenEn ook pruimen hoeft men niet te gaan
kort een vergunningstelsel voor het vervoer aanleeren, want momenteel is er geen
envan goederen en personen langs de weg wor- kele soort pruimtabak van de fabrieken te
den bekend gemaakt. In afwachting van deze krijgen!
nadere bekendmaking zij reeds medegedeeld
Kan men dan beter banketbakker zijn, ot
dat de aanvraag-formulieren voor een ver- bloemist of wijnhandelaar? O nee, want die
gunning zich bij de distributie-bureau* be- zaken hebben momenteel weinig te doen.
n en daar kunnen worden afgehaald.
Het groote publiek is van oordeel, dat het
niet aangaat, in (tezo tijden geld te besteden
BLUNDERAARS STALEN JUWEELEN UIT aan dingen, die niet in de eerste plaats
vereischt zijn en due: geen gebak, geen
EEN BRANDKAST.
geen glas wijn. Hoewel we geneigd
De rechtbank te Rotterdam heeft uit- bloemen,
zijn,
dit
als
een te felle reactie te beschouspraak gedaan in de zaak tegen een drietal
zoodat
wen,
mettertijd een bloemetje in
plunderaare, die op 19 Mei j.l. bij het puin- huis,
een snoepje en
Duitschland en
ruimen op de Schiekade op een brandkast
van dm lieer Kok waren gestuit, waarin Italië-kunnen wellicht als leverancier opook de wijn hun plaats wel weer
zich ongeveer f16.000 aan goud- en juwee- treden
zullen
innemen.
len sieraden bevonden. Toen rechercheurs,
Ook in het levenemiddelenbedrijf is de
die door den eigenaar gewaarschuwd wa- verkoop
er niet eenvoudiger op geworden.
ren, dat zijn brandkast onder het puin lag
Hier mag aan de klanten
naast de bij de
ter plaatse verschenen, hadden de
mannen
reeds een belangrijk deel van de sieraden distributie vastgestelde hoeveelheden
van andere artikelen een hoeveelheid gebij zich gestoken.
worden, „voldoende voor het geDe officier van justitie had tegen de plun- leverd
op één dag".
deraare, den 28-jarigen loswerkman A. K., bruik
Maar wanneer iemand nu een flesch sladen 36-jarigen grondwerker I'.
v. d. G. en olie of een half ons peper
den 44-jarigeh expeditieknecht H. v. d.' L.,
vraagt? Gelukkig
elk twee jaar gevangenisstraf gerequireerd' worden dan de regelingen op dit gebied
De rechtbank veroordeelde hen ieder tot tamelijk soepel gehandhaafd, zoodat de
winkelier niet verplicht is de slaolie bij
anderhalf jaar gevangenisstraf.
eetlepels en de peper bij snuifjes te verkoopen! Bij conserven moet men echter
Mr. J. A. H. BARON VAN ZUYLEN
weer op zn hoede zijn voor de hamsteraars
VAN NUEVELT OVERLEDEN.
die doodleuk zes blikken zalm, een hall
Te Doorn is Zondag op 86-jarige leeftijd dozijn blikjes sardientjes en vijf busjes
overleden mr. J. A. H. baron van Zuylen van leverpastei wenschen en dan hun aankoop
Nijevelt. De heer Van. Zuylen, die vooral willen motiveeren met de mededeeling, dat
te Den Haag zeer bekend was, werd op 5 zij een daagje gaan picnicken!
De meeste verpakte levensmiddelen worOctober 1886 lot lid van de Haagsche geden
slechts met enkele stuks tegelijk vermeenteraad gekozen, waarin hij 3f jaar zitting had. Baron van Zuylen van Nijevelt kocht en van de rest wordt over het algemeen niet zooveel verkocht, dat men aaa
was Kamerheer in buitengewone dienst
van hamsteren kan
denken.
H.M. de Kcningin.
Wel is er plotselinge vraag ontstaan naar
bouillonblokjes, cacao en limonade, als
DE RANTSOENEERING VAN
vervangmiddel voor koffie en thee.
TEXTIELGOEDEREN.
De fabrikanten van zulke artikelen kunnen de orders soms niet eens zonder verAflevering van winterjassen- en
traging uitvoeren en wanneer de winkelier
mantels verboden.
maar even moet bekennen, dat hij van een
Omtrent de rantsoeneering der textiel- bepaald artikel
meer heeft, dan kan
goederen kan nog nader worden meegedeeld: hij er zeker van niet
zijn,
al zijn klanten er
Kleedingstoffen eu stukgoederen, voor- naar vragen. Als een dat
loopend
vuurtje gaat
zoover bruikbaar ter vervaardiging van ge- het nieuws dan rond, dat
er
misschien
wel
rantsoeneerde goederen, kunnen word n af- eens schaarschte aan dat artikel
zou kunnen
geleverd in hoeveelheden, welke overeen- ontstaan en hiermede is de begeerte
om in
stemmen met de beperking van de afgewerk- te slaan gewekt.
te producten ter vervaardiging waarvan zij
Dan
het publiek een extra voorbestemd zijn. Deze aflevering mag echter raad optrachtdoen
te
om een paar dagen
uitsluitend plaats vinden, indien het daar- later te bemerken,
dat
de winkelier gelijk
uit te vervaardigen afgewerkte product
in had en dat de oorzaak slechts lag in verde toegelaten hoeveelheden nog niet is ge- traagde uitvoering
van zijn bestelling.
kocht, d.w.z. indien iemand een costuum geZoo is het beroep van den winkelier er
kocht heeft kan hij zich niet ook de
met gemakkelijk op geworden, aangezien
voor een costuum daarnaast koopen in
nu als stootblok moet fungeeren tusschen
het
loopende halfjaar. Omgekeerd kan men
noodzakelijke bepalingen, leverancier en het
zich
geen costuum meer koopen indien men van kooplustig publiek
anderzijds.
2b Mei af reeds de stof daarvoor gt
kocht
Naast
alle moeilijkheden heeft de distriheeft. De aflevering van stoffen voor win- butie stellig
ook haar goede kanten en de
terjassen is verboden.
voornaamste daarvan is wel, dat nu de
Uitzetten van linnenkastgoederen mogen menschen weer
alles leeren eten.
uitsluitend worden afgeleverd tegen overErwten en bruine boonen werden vroeger
legging van een speciale vergunning van de door velen
niet aangekeken; thans is de
plaatselijke distributiedienst. Hetzelfde geldt vraag er
naar
gestegen en menschen,
ook voor woninginrichtingen, voor zoover die er vroeger zeer
niet
naar taalden, eten ze
met reeds hieronder in beperkte
mate is thans regelmatig. Ook rijst, het gezonde en
toegestaan.
voedzame volksvoedsel bij uitnemendheid,
wordt veel gebruikt, zoodat men met een
kleine variatie op het aloude spreekwoord
zou kunnen zeggen: Distributie is de besto
kok!

De winkelier in distributietijd.

—

—
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MUGGENPLAAG OP URK.
Zware wolken komen uit het

i-

iezelfde machine, die ik vanmi:':
lag met Hector heb gezien."

IJsselmeer.
Na twee jaar van betrekkelijke rust, is

Een kwartiertje later hebben zt
luiten adem, het dorp bereikt
vaar de veldwachter dadelijk va
dies op de hoogte wordt gestelc
vandachtig luistert hij naar wa
et tweetal hem vertelt.
„Ik kan", zegt hij, „haast nle
aiooven, dat jullie de smokke
vars hebt ontdekt, die hier al we
en lang van alles rooven, man
i elk geval ga ik dadelijk me:

illie mee. Vooruit jongelui, wt
smen haastig de beenen."
„Als de mannen", bedenkt Bruintje plotseling,
..egmachme zijn verdwenen."

—

, intusschen
t

maar niet met

ie

(Morgenavond vervolg

)

Urk thans opnieuw aangevallen door geweldige zwermen muggen. De eerste aanval is ingezet door duizendtallen van een
heel klein soort van de Chyronomus terwijl deze sinds güter worden
opgevolgd
door millioenen vau een grooter soort
Zwarte wolken komen uit de boorden
van
bet IJsselmeer op en verspreiden
zich over
het dorp. Op sommige plaatsen moet m«n
zich al slaande en waaiende een weg ban mi
en is het geraden de mond gesloten te
houden.
Hoewel tot ongerief van de schilders,
die
s morgens eerst een mugvrij plekje
moeten
opzoeken om daar te kunnen werken, is d»
voedselvoorziening van spinnen,
on spreeuwen voorloopig afdoende verze■- r ,-V V
kerd.

musscheti

.

RADIO-PROGRAMMA

DONDERDAG 20 JUNI.
Jaarsveld. 414,4 M. NCRV-Uitzending.
'8,00 Ber. ANP. 8,10 Schriftlezing, mcd. 8,25
Gew. muziek. 8,35 Gramof. 10,30 Morgendienst. 11,00 Gramof. 11,23 Cello en piano
12,00 Ber. 12,15 Sextet en gramof. (12,45
1,00 Ber,. ANP) 1,45 Gramof. 2,20 Zang en
piano. 3,00 Christ. lectuur. 3,30 Gramof.
4,00 Bijbellezing. 4,45 Chr. liederen. 5,00
Handenarbeid voor de jeugd. 5,30 Orgel en
(gramof. 6,15 Gramof. 6,45 Orkest en vrouwenkoor. 7,30 Reportage. 8,00 Ber. ANP.
8,15 Vervolg van 6,45. (8,55 —9,15 Landbouwpraatje). 9,30 Gramof. Schriftlezing.
10,00 Ber. ANP. Sluiting.

—

Kootwijk.

1875

M.

VARA-Uitzending.

11,15—11, 30 n.m. Berichten.
Ber. ANP. Gramof. (9,00 —9,15 Ber. Fr.)
10,00 Orgel. 10,30 Cello en piano. 11,00
Gramof. 11,15 Ber. (Eng.) 11.3q Esmeralda
12,00 Orkest. (12,30 —12,45 Ber. D.) 12,45
—1,00 Ber. ANP) 1,45 Ber. (Fr.) 2.00 Berichten (D.) 2,15 Gramof (3,15 —3,30 Ber.
Fr.) 3,45 Vo-or de vrouw. 4,15 Gram. 4,20
Keukenpraatje.
4,50 Gramof. 5,00 Ber.
(D.) 5,15 Orkest. 6,15 Ber. (Eng.) 6,30 De
Ramblors. 7.00 Reportage. 7,20 Gramof.
7,30 Natuur-hist. causerie. 7,45 Gramof.
8,00 Ber. (D.) 8,15 Ber. (Eng.) 8,30 Ber.
ANP. 8.45 Orkest. (9,15 —9,30 Ber. Eng.)
10,00 Ber (D.) 10,15—10,30 Ber. ANP.
11,15—11,30 Berichten (Fr.).

wetenschap van zijn vak van geschutmaker;
hij had het wapen dan ook niet verborgen.
Behalve het van M. gekochte pistool haa
bekl. N. nog in zijn bezit een ander pistool, dat een in aanbouw zijnd wapen was
van voor de oorlog. De leege magazijnen,
die op bekl. gevonden werden, waren ook
van diefstal op de werf afkomstig; de
patronen, die hij bezat, had hij al jaren. Op
dit punt waren bekl.'s verklaringen echter
niet al te duidelijk. Bekl. N. zeide voorts
voornemens te zijn geweest, na bet doen
van experimenten het pistool weer op ée
werf terug te brengen of in te leveren.
De aanklager vnlde op grond van verklaringen van N. zijn tenlastelegging aan,
door hem ook nog diefstal van de magazijnen ten laste Ie leggen.
Desgevraagd verklaarde bekl. N. dat i:ij
niet wist, dat het pistool van diefstal afkomstig was; hij dacht dat M. het hier of
daar had opgeviecht.
De pres. maande bekl. N. aan de volle
waarheid te zeggen. Bekl. hield echter vol
niet geweten te hebben, dat het pistool van
d'efstal afkomstig was.
De getuigen werden hierna binnengeroepen, doch, nadat de beide beklaagden op
ten vraag van den president verklaarden
geen prijs te stellen op nadere verklaringen, werd het verhoor zonder getuigenverklaringen beëindigd.
Requisitoir.

De eerste Duitsche terechtzitting

in Nederland.
Vuurwapens niet ingeleverd.

Twee beklaagden tot ros maanden
veroordeeld.

In het Marine-commandementsgebouw te
Den Helder had gisteren de eerste Duitsche
terechtzitting plaats, waarin twee inwoners
■van Den Helder, Nederlanders, terecht
stonden wegeng diefstal, heling en het bezit van vuurwapenen, dit laatste in strijd
met de verordening voor de bezette gebieden.
Door den bevelhebber voor de bezette
gebieden waren in dit rechterlijk college
benoemd de Marine-Oberkriegsgerichtsrat
dr Schattenberg, de Korvetten-Kapitän dr
Flesche en de matroos Beek. Als toegevoegd
verdediger fungeerde de Feldwebel v. Hahu.
Wij vernamen echter ii/een gesprek met
den aanklager, dat de beklaagden ook hel
recht hebben met de toestemming van bet
gerecht' zelf een Nederlandsch jurist tot
.verdediger te kiezen.
Een tolk was ter terechtzitting aanwezig.
Als getuigen waren opgeroepen een
Duitsch opsporingsambtenaar en de ko9tjuffrouw van een der beklaagden.
Voorts woonden een inspecteur en een
rechercheur van de Heldersche gemeentepolitie deze openbare terechtzitting bij,
evenals de vertegenwoordigers der twee
plaatselijke bladen.
Vooraf deelde de president mede, dat de
beklaagden, wanneer zij geen vertrouwen
in een der rechters stelden, het recht hadden een van hen, of allen af te wijzen. Van
dit recht konden zij gebruik maken totdat
door den aanklager de aanklacht wae ingediend; daarna zou dit recht vervallen
zijn. Desgevraagd verklaarden de beklaagden echter, dat zij aceoord gingen met de
samenstelling van de rechtbank.
Nadat de beide rechtere door den president waren beëedigd, deelde de aanklager
waar
mede, dat het gerecht de plicht had
het hier een feit gold, dat met de dood gebeklaagden een verstraft kon worden
dediger toe te voegen. Hiervoor was aangewezen de Feldwebel Von Hahn, die door
zijn langdurig verblijf in Holland de Néderlandsche taal volkomen machtig is, en 'o
Duitschland in de rechten gepromoveerd is.
Voorts stond, zooals gezegd, de tolk beklaagden ten dienste. De beide getuigen
werden op de ernst van een meineed gewezen, waarop zij zich uit de rechtszaal
.verwijderden.
Het eerst werd verhoord de op 12 December 1921 te Nieuw Heivoet geboren D. M
te Den Helder, leerling-geschutmaker op de
Rijkswerf, waar zijn vader scheepsmaker
was. De tweede beklaagde was L. N., geschutmaker op de werf, wiens vader sergeant-majoor-schrijver der K. M. was. Deze
beklaagde was 21 jaar en woonde eveneens
te Den Helder.
Door den aanklager werd beiden ten
laste gelegd wat M. betreft, dat hij op 21 Mei
1940 een vuurwapen, dat hij zich wederrechtelijk had toegeëigend, in zijn bezit
had, zulks in strijd met de verordening
voor de bezette gebieden; aan L. N. werd
ten laste gelegd, dat hij ten eigen voordeel
een voorwerp, waarvan hij wist. dat het van
diefstal afkomstig was, had gekocht en 'n
strijd met genoemde verordening in zijn
bezit had gehouden.

—

—

Het verhoor
Beklaagde M. oordeelde de ten laste legging volkomen juist. Uit het verhoor door
den president met behulp van den tolk
bleek, dat beklaagde een pistool had ontvreemd van de zolder van de gescbutmakerij op de werf en wel op 21 Mei, dus een,
week na de capituleering; het pistool was
ongeladen en niet voorzien van een magazijn. Op de vraag, of hij met het wapen bedoelingen had in het bezette gebied, antwoordde bekl. ontkennend. Hij had het aan
N., die als geechutmaker in dezelfde werkplaats werkte, aangeboden. Hij wi9t, dat
het bezit van vuurwapenen zoowel volgens
de Néderlandsche als volgens de Duitsche
wetgeving verboden was. Hij had geen b-j-zwaar het pistool aan N. te verkoopen en
zuiver uit koopmansgeest vroeg hij er ge'd
voor; hij kreeg f 10.
Op een vraag van den verdediger verklaarde bekl., dat hij voor de oorlog nooit
bet plan had zich een pistool aan te schaffen; hij wist wel, dat 2 X 24 uur na de
bezetting inlevering nog mogelijk was, doch
dacht, dat dit nadien niet meer kon.
Voorts1 werd gehoord de bekl. L. N, die
toegaf het wapen te hebben gekocht; hij
wist, dat het verboden wa9, doch hij intereseeerde zich voor vuurwapens, waarop de
president opmerkte, dat bekl. zich had moeten realiseeren, dat het risico grooter was,
dan zijn belangstelling. Bekl. zei, het wapen
slechts te gebruiken voor experimenteele
doeleinden; hij studeerde graag in de

De aanklager ging uit van het standpunt,
dat beide beklaagden de feiten hadden toegegeven, bekl. M. volkomen eerlijk, bek.
N. niet zoo eerlijk. Beiden wisten, dat :ij
handelden in strijd, zoowel met het Néderlandsche als met het Duibche recht. De
zwaarte van de straf is afhankelijk van wat
beide beklaagden dachten en hoofdzaak is,
dat de feiten in tijd van oorlog gepleegd
werden.

De wet van het hoogste Commando der
Puitsche weermacht moet nagevolgd worden. Spr. wil bij het bepalen van de strafmaat in aanmerking nemen, dat beklaagden
de wapens niet reeds in het bezit hadden,
teen bekend gemaakt werd, dat vuurwapens
moesten worden ingeleverd, doch ze eerst
na de bezetting in hun bezit kregen. Voorts
is de jeugd van beide beklaagden een verzachtende omstandigheid, terwijl de doodstraf niet in aanmerking komt, omdat het
niet in de bedoeling la.g het wapen tegen
de Duitschers te gebruiken. Beide beklaagden hebben nog nimmer straf gehad, zood.it
iuchthuisstraf ook niet in aanmerking komt
Overigens wil snr. beiden gelijk behandelen; ook N heeft gestolen, n.l. de magazijnen. Voor de drie feiten eischte spr. tegen
beide beklaagden een gevangenisstraf van
IC maanden.
Pleidooi.
toegevoegde
verdediger, Feldwebel
De
v. Hahn, oordeelde, dat beklaagden niet
ongestraft kunnen blijven, maar zij hebben
de ernst en de draagwijdte van hun daad
niet overzien en hun handelingen niet bewust verricht. Ten slotte drong spr. aan op
clementie.
De uitspraak.
Nadat de rechtbank in Raadkamer was

geweest, deed de president voorlezing van
bet vonnis, waarbij beide beklaagden tot

zes maanden gevangenisstraf werden veroordeeld.

PLUNDERING TE BAARN BERECHT.
Pakjes boter ontvreemd.
Een betrekkelijk nog heel mild geval van
plundering heeft zich op de veertiende Mei
in
het grootendeels geëvacueerde Baarn
voorgedaan. Uit een villa, die door de aldaar ingekwartierde soldaten juist was vérlaten, ontvreemdde een vogelkoopman veertien pakjes boter, van oordeel, dat van zure
boter per slot van rekening niemand plezier
kon hebben, en dat dit vet misschien, instede van het gedistribueerde zangzaad, een
welkome aanvulling voor de provisiekast
van zijn volière zou vormen.
Toen hij echter eenige tijd later den eigeLuisüe
naar van do viiia zag
h'i zich de/e van het lo' .an diens bol-;; '.n
kennis te i- ellen. De vi .1 bewoner
toe de boter terug te zullen komen halen,
doch verscLeen vergez?.i *an een polii
agent, die teizake van liefste, in
prores-verir ■<.'■ op maakte. 1;° vogelhand-raar
heeft thans deswege voor den Utrechtsehen
;-oiitie--echter terecht gestaan. De oïiicier
van Justitie vroeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand, met een proeftijd van een jaar, waarmede de politie-rechter,*n de verdachte gaarne aceoord gingen.

—

DE NOORD- EN ZUID-HOLLANDSCHE
REDDING-MIJ. IN DE OORLOGSDAGEN.
Een belangrijk verlies.
Ook aan het personeel en materieel der
N.Z.H.R.M. werden van 10—14 Mei zware
eischen gesteld. Verschillende malen werden
reddingbooten, t.w. de motorreddingbooten
„Zeemanshoop", „Neeltje Jacoba", „Dorus
Rijkers", „Abraham Fock" en „Hilda", door
de militaire autoriteiten gerequireerd voor
het verleenen van zeer belangrijke diensten,
die onder de bijzondere omstandigheden
veel risico voor bemanningen en booten met
zich mee brachten. Vooral de motorreddingboot „Dorus Rijkers", die op 13 Mei voor
het afhalen vau een gewonde van Hr. Ms.
(J. 13 naar de Doove Balg werd gestuurd,
en de 14e Mei te 19 uur uitvoer op het bericht, dat Hr. Ms. „Johan Maurits van Nassau" op ongeveer 5 zeemijl bewesten Callantsoog in nood verkeerde, heeft groot gevaar geloopen.
Een belangrijk verlies voor de vloot van
de N.Z.H.R.M. is het verdwijnen van de
motorreddingboot ..Zeemanshoop" van station Scheveningen. Deze boot werd in de
avond van 14 Mei door eenige gewapende
Néderlandsche militairen buitgemaakt, die
kans zagen de motor aan de gang te krijgen
en met ongeveer 30 vluchtelingen aan boord
naar buiten te varen. Of de „Zeemanshoop"
ooit in Engeland is aangekomen (er was
voor 15 uur brandstof aan boord) is onbekend, misschien is zij op zee drijvend opgepikt en in een Britsche haven binnengebracht. Er is dus nog een kleine kans, dat
de N.Z.H.R.M, deze uitstekende reddingboot.
die in Scheveningen reeds zooveel diensten
verrichtte, na de oorlog terugkrijgt.
De motorreddingboot „Prins Bernhard"
van Scheveningen is echter intact en zoodra
de motorreddingboot „Arthur" gereed komt,
zal deze boot de plaats van de „Zeemanshoop" in de Scheveningsche visschershave.i
innemen.
De Noord- en Zuid-Hollandsche ReddingMij. zal alles in het werk stellen om het reddingwezen van Rottumeroog tot Scheveningen paraat te houden.

De kerk en de citadel van Dinant zijn gespaard gebleven. De brug over
de Maas werd bij de nadering van de Duitsche troepen opgeblazen
DE OORLOGSSCHADE TE BARNEVELD.
Wordt geraamd op f350.000.
De voorloopige opgave van schade, tengevolge van de oorlogsomstandigheden aan
de gebouwen te Barneveld toegebracht, bedraagt rond f 300.000. Hierbij komt nog een
bedrag'vatï-f öu.OOO van schade-aan inboedels, winkelvoorraden, benevens verdwenen
goederen, rijwielen enz.

_

DIEFSTAL TE DELFT.

Gedurende de oorlogsdagen werden uit e?n
der rijksgebouwen te Delft bijna 200 prj_ s*
makijkers gestolen tot een gezamenli]» 0
waarde van ruim fBOOO. Verdacht van die»"
stal, subsidiair heling, heeft de politie thaD"
vier personen uit Delft gearresteerd.

LUIM EN LECTUUR is hij, 'n trein om 2.18. Die kan ik nog halen. Zij moe- Wargrave zullen stellen. Dat is alles, geloof ik. Bel»
ten zich er mee gaan bemoeien, zij moeten het kind u het met mijn plannen eens?"
zien. Anders
"
ledereen is het er mee eens: niemand stelt iets aö*
En zoo kwam het, dat op het oogenblik, dat Wirlesders voor. En aldus stappen Sir Austin Wrexham, S»
combe uit Londen vertrok met het bevel tot arrestatie Benjamin Broadstairs en de heer Cornelis Spilsbury
in zijn zak, in Asfiendijke drie oude heeren uit den weer in dr. Herbert's auto en vertrekken met spoü*
door J. S. FLETCHER.
trein stapten, die door dr. Herbert werden afgehaald. naar het kasteel. Het gaat allemaal zeer waardig eB
(Nadruk verboden).
De stationschef en zijn beambten, die de ontmoeting plechtig, en zij kijken alsof zij de dragers zijn van
gadesloegen, konden hen verteld hebben, dat met den zeer belangrijke boodschap, wat ze inderdaad ook z»JD!
15
vorigen trein Lucien en Stefano Di Spada uit Londen en 'n veel belangrijker, dan zij vermoeden. En als Z'J
waren aangekomen, maar zij hadden hen niet kunnen dan door de lindenlaan rijden, halen zij een geestelijk
HOOFDSTUK XIII.
voorspellen, dat de volgende trein, als laatste, Wirles- in, die naar hen omkijkt, en den advocaat herken 1!
combe af zou zetten. Noch hadden zij eenig idee of dezen eerst toeknikt, en hem daarna wenkt.
De voogden bemoeien zich er mee.
voorgevoel van wat er dien middag te Ashendijke zou
„De dominee," legt Spilsbury uit. „Hij wil me spro"
gebeuren.
ken. Stop even chauffeur."
„Vergiftigd," herhaalde Herbert met veel nadruk.
De drie Londensche heeren rijden met Herbert in
Mijnheer Spilsbury stapt uit. De dominee en bij
„Op een sluwe en duivelsche manier vergiftigd. An- zijn auto weg; hij brengt hen naar zijn huis, dat daar groeten elkaar.
ders ben ik geen dokter meer."
zoo verscholen ligt in het groen. Daar stelt hij ze aan
„Laat uw auto langzaam doorrijden. Ik zal u niet la 0»
Adriaan Graye, die zijn vriend met sombere blikken Graye voor. Een van hen, die van Herbert over het ophouden," zegt de dominee. „U gaat zeker naar he
gadesloeg, zag dat deze diep bewogen was. Hij wisch- geval heeft gehoord, "feliciteert Graye met wat deze kasteel? Ik ook. En u weet zeker wel, waarom ik e
te het zweet van zijn voorhoofd, ofschoon het een kille gedaan heeft, toen de jonge Sir Robert Wargrave die naar toe ga?"
Septemberdag was, en zijn hand beefde, toen hij zijn aanval van diphtheritis had. En Graye bloost en mom„In 't geheel niet" zegt Spilsbury. „Wat is er aan d
sigaret neerlei.
pelt iets terug. Hij vindt het vervelend, dat het geval hand?",
„'t Is
duivelsch," zei hij. „Duivelsch! En je kunt weer eens opgehaald wordt
't is van geen belang.
„Ik moet Lady Wargrave gaan trouwen met een
belang
er zoo weinig aan doen."
van
dat
is,
kwestie,
Wat
is de
die nu zoo drin- keren Signor Lucien Di Spada, die daar logeert," a-?
Graye vond zijn spraak weer terug. Tot nu toe had gend een ingrijpen vereischt.
woordt de dominee. „Met een speciale vergunning
hij geen woord kunnen uitbrengen.
„Nu, wat doen we nu?" vraagt Sir Austin Wrexham, ze vanmorgen in Doctors Commons gehaald bebb e
„Je hebt het haar toch niet verteld?" vroeg hij.
een zenuwachtig, opgewonden oud heertje, die een Signor Di Spada liet hem mij een uur geleden z»e
„Haar verleid? Voor geen geld van de wereld. Maar beetje cholerisch is, en zich gauw kwaad maakt als 't is allemaal in orde, en ik kan het niet
'
iemand zullen we het toch moeten vertellen, 't Zal men hem dwars zit.
dominee zwijgt en schudt het h°° '
maar
"De
waarschijnlijk nogal lang duren. Dat is het duivelsche
Mijnheer Spilsbury, een waardig, gezet heerschap, „Ik vind het vreemd," voegt hij er aan toe. „'t Sta
sluwe er van. Vervloekt!"
steekt zn witte hand op:
mij niet aan."
.■:
zeker
er
Jack?"
van,
„Je bent
„Ik heb het allemaal al uitgedacht, mijn beste Sir
Mijnheer Spilsbury is stom van verbazing. Als
„Absoluut."
Austin. U en ik laten ons met Sir Benjamin Broad- zijn stem weer terugkrijgt, slaat die over van
Graye keek hem vastberaden aan. „Zal ik er naar stairs bij Lady Wargrave aandienen. Wij verlangen doening en woede.
toe gaan, en het hen voor de voeten werpen?" zei hij. als voogden, overeenkomstig den wil van wijlen Sir
„God sta mij bij!" roept hij uit. „Wat een
„Alsjeblieft niet! Dat zou de zaak alleen maar erger Robert, ons te vergewissen van den huidigen toestand daal! En wat een geluk, dat mijn medevoogd en
r
kunnen maken. Neen, jij moet er buiten blijven. Ik zie van zijns zoon's gezondheid. We hebben onzen vriend, nog op tijd zijn komen opdagen. Hei daar,
één
maar
middel."
den bekenden Sir Benjamin Broadstairs, meegebracht, Austin. Sir Austin
hij moet het weten. En &
„En?"
om den kleinen Sir Robert te onderzoeken. En dan Benjamin Broedstairs moet het ook weten, domii»ee ',.
„De voogden. Zij hebben het recht het kind te zien, onderzoekt Sir Benjamin hem."
De twee andere heeren komen uit de auto.
en alles er van te weten. Als zij nu maar eens naar
Mijnheer Spilsbury houdt op, schraapt zijn keel, en zij krijgen het verhaal van den dominee te koore
het huis wilden gaan, en een of ander groot specialist kijkt rond of hij bijval vindt.
Sir Austin wordt paars van woede.
,#
met zich mee wilden nemen."
zoudt u een beetje tooneel kun„Sir Benjamin,
„Ontzettend! Schandalig! Hoogst
„Ja, maar wat voor reden moeten zij er voor opge- nen spelen, Sir Benjamin?
onderzoekt dus den barst hij uit. „We moeten daar onmiddellijk een stoW
ven, dat zij die specialist meebrengen?".
jongen baron. Hij kucht beteekenisvol, ehum, ehum, voor steken, Spilsbury!"
~'n Vanzelfsprekend verlangen van hun kant om ehum, zooals dat er bij hoort. Dan vraagt hij om de De dominee schudt het hoofd. „Dat kunt u nie '
eens juist te weten, hoe 't met den jongen baron ge- twee dokters te zien die den jongen Sir Robert in zijn zegt hij. „Alles is in orde. Zij kunnen me overal e
steld is."
laatste ziekte hebben bijgestaan en verzoekt hen ze te altijd dwingen hen te trouwen. Zoo is de wet."
Graye knikte. „Juist, dat is goed. Maar wie zijn die gaan halen. Met uw eigen auto, dr. Herbert, waarmee
„De wet kan
" begint Sir Austin. Maar ffll J
voogden?"
wij naar het kasteel zullen rijden, en die daar kan lieer Spilsbury kalmeert hem.
„Dat heeft de oude Withers me verteld. Er zijn ten- wachten, zult u en dr. Graye dan gehaald worden."
„Kalmte, beste heer, kalmte is de
minste praatjes, die hun nut afwerpen, 'n Mijnheer
„Is dat noodzakelijk?" vraagt Graye. „Hebt u mij Dominee, u moogt in geen geval dat huis betree
Cornelis Spil&bury, 'n advocaat uit Londen is er een absoluut noodig?"
voordat ik u verlof geef," zegt hij. Het zal niet e»
van. Sir Austin Wrexham is de andere."
„U móét meekomen, mijnheer," antwoordt Spilsbury. lang duren, en als we klaar zijn, zal het buv7eW g
„Dan kun je je beter dadelijk met die twee in ver- „Ik sta er op, dat u er bij bent. Dus, om het nog eens wel van de baan zijn, vermoed ik. Ze kunnen
binding stellen, vindt je niet?"
te herhalen: dr. Herbert en dr. Graye komen dan naar hier vanuit het huis niet zien. Gaat u nu bij die zij*e *
„Ik zal naar Spilsbury gaan, ja, nou dadelijk. Er is het kasteel. Zij gaan met Sir Benjamin in consult. En het bosch in, en wacht daar. Ik neem de verantw°°r'
vandaag toch niet veel te doen. Dat kun jij wel af. van het resultaat van dat consult, heeren, zal het ulti- delijkbeid op me."
Geef me dat spoorboekje eens aan, Adrian. Zoo, dat matum afhangen, dat Sir Austin en ik dan aan Lady
{Wordt vervolgd

WIE DOODDE MARCO GRAFFI?
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