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ADVERTENTIES
a

p reg. Maand,

en Woensd.

16 c. In breedere recl°- 13 0., Vrljd.no
kolona
Buiten 4 Noordelijke
prijs.
dubbele
Srov. Maand, en Woensd no. 17 C-. Vrljd no
20 c. Reclames resp 35 en 40 c. -:tnntng 15
LEESGELD per halfjaar f 2.50. Losse
no's
per
Amerika
laar f 12.50.
«"
-:6 Ct
Tel no. 3
Postg-iro 6594

"'""

—

—

EERSTE BLAD
I^w^—■————————^g

Dit no. bestaat uit ZESTIEN bladzijden.

NIEUWSBLAD VAN FRIESLAND
IJsclub „Aldewei", Gersloot

Prinsenhof, Eernewoude
Hotel
Gedurende

de wintersport geopend

Erwtensoep

gewicht 115 gram.

met kluif en worst

Beleeld aanbevelend,

POSTTARIBF: porto binnenland per 50
gram l/s cent; buitenland per 50 gr. 2Vs et.

Zondag Januari, vm,
twee
Bevestiging

Inleg 25 et. Aangifte beide rijderijen des
morgens 11 uur Café Oostra te Gersloot.
2 Heeren 1 dame aangeven
IJs en weder dienende.
HET BESIUUR.

1

/.

JOURE.

De kantoren »ao het NIEUWSBLAD VAM

FRIESLAND

rijn geopend:

B—l 3'/». 2-6 onr.
ZATKRDAttS B—l nor.

'"

Ds. P. A. VAN ST.EMPVOORT
van Haskerhorne,
het Oude Testament?"
„Waartoe
over:
en Ds. J. H. GROLLE van Utrecht,
over: „Het Joodsche vraagstuk."
Collecte.
Toegang vrij.

Us en weder

LIPPENHUIZEN.
IJSCLUB
Aangesloten bij den Bond van Usclubs.

V.V.V. BLOKZIJL.

VAN MANNEN
HARDRIJDERIJ
die niets hebben gewonnen,

Januari

op Zaterdag

—

"

op ZATERDAG 6 JANUARI

Prijzen 115.-, I*lo.- en 1 5.-.
Aangifte tot 's middags half één in Café

BOSMA (Driehoek).

Prijzen 1 20.—, f 10 en l 5.
Aanvang rijderij 1 uur.
Inleg 25 cent
HET BESTUUR.
Aanvang 11/,l 1/, uur. Aangifte tot 12 uur bij Us en weder dienende.
oalé P. Blankenstein of telef. no. 6
Minstens 10 deelneemsters.
HET BESTUUR

ggi§B|

IJSCLUB

Coevorden.
„Hou Streek,,Drentsche
Bond)

ter beoordeeling van
het Bestuur

f 10.-. en t 5.-.

plus f 10,—. voor de snelste rit in den
eersten omloop.
Aangifte tot Zaterdag 12.30 uur Hotel -De
Moriaan". Telel. 194. Kampen
Aanvang half twee

IJs en weder dienende b.g.d.

Aanmelding tot 12 uur in Café ABELS.
Markt Coevorden, Tel. 35. Aanvang 1 uur,
Inleg f I.—.
Prijzen : Gouden horloge met gouden
kampioensmedaille v.d. Prov. Dr. Bond
verder zilveren en nikkel horloge.
HET BESTUUR.

\mn\i

bij een kenner

uw

§ SCHAATSEN. SCHAATSSCHOENEN

IIDIEH, enz.
'jf
Sporthuis ~DE LEEUW'
V Het
Breedpad 3
b. d Hoofdbrug

—
HEERENVEEN.

IJsclub „Knobbe", Koudum
JLid van den Bond van Usclubs.

Behoudens

goedkeuring van B. en W.

pp ZATERDAG 6 JANUARI
Prijzen f 10.—. 15.— en f 2.50.
Aangiite bij Jacob Visser tot 11% uur
Inleg 20 et. Fntree baan 20 et. Tel. no. 6
Aanvang rijderij 1 uur. Minstens 12 rijders
Onder Reglement van de Bond van Usclubs
HET BESTUUR.

Lid Bond van Usclubs.
Bij genoegzame deelname.

IJSCLUB MOLKWERUM.
Aangesloten bij den Bond van Usclubs.

HARDRIJDERIJ van MANNEN
en VROUWEN
IJselmeer,

Fochteloo.

Prijzen f 15.-. f 10.-. f 5.-. of 2 x f 2.50
Aangifte tot 2 uur bij D. de Jong bij de
Sluis. Aanvang rijderij 7% uur. Inleg 50 et.
Entree baan 10 cent
en
weder
Us
dienende. HET BESTUUR
op Zaterdag 6 Januari as., om prijzen van

HARDRIJDERÏJvan VROUWEN
Aangifte tot 6 Januari, 12 uur Café Brugging. Tel. 36 Oosterwolde.
Minstens 8 deelnemers.
Us en weder dienende.
HET BESTUUR

öp het

beneden 16 jaar.
op ZATERDAG 6 JANUARI

Jubbega a. d. Streek.

HARDRIJDERIJ
VAN MEISJES
tot en met 16 jaar,
Aangifte, bij HAVEMAN of Telef. 11
Hoornsterzwaag tot 1 uur. Rijderij 1 uur.
Inleg 25 et. Bewijs of stamkaart toonen.

door den

Heer

op ZATERDAG 6 JANUARI

tot en met 16 jaar,
op ZONDAG 7 JANUARI
om prijzen f 8f 4 en f
Prijzen f 10.-. f 4.-. f 2.-.
2
Aangifte Café Gorter tot v.m. 11 uur.
Aangifte bij B. Slofstra tot half twaalf;
Inleg 25 et. IJs en weder dienende. Ë't
ZONDAG 7 JANUARI
wordt gei eden onder Reglement Bond van
Usclubs in Friesland.
HET BESTUUR

IJSCLUB

Aangifte café Lingsma tot v.m. 11 uur. Aanv.
beide rijderijen 1 uur. Minstens 10 deeln.
Us en weder dienende.
HET BESTUUR

„Lindenoord"

..De Onderneming", Tiinie.

op ZONDAG 7 JANUARI
Prijzen f 50 f 20 f 10 en f 5

Aangesloten bij den Bond van Usclubs

Aangifte tot 12 uur in Café Bijl. Telefonisch
tot Zondagmorgen 9 uur, uitsluitend no. 58
Inleg f 0.50. Aanvang rijderij IV2 uur. Min*

HARDRIJDERIJ VAN MANNEN
op ZONDAG 7 JANUARI

stens 12

deelnemers.

IJsclub „Volharding", Boyl.
Aangesloten bij den Bond van Usclubs.

HARDRIJDERIJ VAN JONGENS
tot en met 16 jaar,

op ZONDAG 7 JANUARI
om prijzen van f 8.-, f 4.-. en f 2.>,
Inleggeld 40 et. Aangifte tot 12 nur b\j
café Ve.urman.
Minstens 8 deelnemen
Bewijs of stamkaart meenemen.
HET BESTUUR.
Us en weder dienende.

-

IJSCLUB

Joun Utioun", Knijpe,
~Bv
Aangesloten
den Bond
bij

Sjoerd Zeldenthuis, op

RIJDERIJ VAN DAMES,
tot en met 1§ jaar,

VRAAGT THANS SUPER P.8., DE IDEALE FRIESCHE SCHAATS

op ZATERDAG 6 JANUARI

OUDESCHOUW. IJSCLUB „LANGEZWAAG"
IJSCLUB
Aangesloten
den Bond van Usclubs.
den Bond van Usclubs.
bij

den

HARDRIJDERIJ VAN JONGENS HARDRIJDERIJ VAN

Aangesloten bij

JONGENS
HARDRIJDERJIVAN
MEISJES

tot en met 16 jaar.

op ZATERDAG 6 JANUARI

beneden 17 jaar,

op ZONDAG 7 JANUARI 1940

.

-

„Nieuw Leven"

van Usclubs.

Behoudens goedkeuring en genosgz. deeln.

268, na

HARDRIJDERIJ van VROIIWEr

Wolvega»

HARDRIJDERIJ VAN MANNEN

IJSCLUB

te H'veen,
Schaatsenfabrieken
N.V. de FriescheTelefoon
6 uur telefoon 278

bij

-

IJB en wedsr dienende.

Super P.8.-Schaatsen

Aanvang rijderij 1 uur.
Aangifte tot 12 uur bij P. HUIZINGA te
Rotsterhaule.

TELEF. 58.

IJSCLUB DONKERBROEK. IJSCLUB MAKKINGA.
HARDRIJDERIJ VAN JONGENS HARDRIJDERIJ VAN MANNEN
die niets hebben gewonnen

die geen hooger prijs dan f 10 hebben
gewonnen
prijzen
Om
ï 15, 1 7.50 en 1 2.50.
van
gewonnen, op de verlichte baan.
Prijzen 1 15 en fB. Aangifte als boven tot Aangifte tot 12 uur oate Dam. Telefoon 8.
Rijderij 1 uur
6 uur. Rijderij 7 uur. Inleg 60 et. per paar. Inleg 80 cent.
Alles bij genoegzame deelname.
Minstens 12 deelnemers
Us en weder dienende.
HET BESTUUR
HET BESTUUR. Us en weder dienende.

JANUARI
om prijzen van f 10.—, f 5.— en f 2.50.
op ZATERDAG 6 JANUARI
Prijs f 40, p
Prijzen f 6, f 4 en f 2.
rem ie f 2 0, cadeau f6en f 4.
in café NIEUWEVAART tot 12.30 u.
Aangifte
Prijzen f B.—, f '4— en f 2.—.
Inleg 25 cent. Aangifte tot 11 uur bij
ïnleg 50 cent. Minstens 10 paren.
Inleg 25 cent. Aanvang rijderij 1 uur.
Inleg 25 cent. Aangifte tot 12 uur bij
Aangiite tot 12 uur bij p v D PLOEG, Gr. OORD. Tel. no. 9. Aanv. rijderij 1 uur.
HET BESrUUR.
Begin rijderij 1 uur. IJs en weder dienende.
J.
KUINDERSMA.
IJs
en
weder
dienende.
Aanvang
no.
2.
HET
BESTUUR
"
halftwee. Tel. Warns
HET BESTUUR.
sen
weder dienende
IJSCLUB
ÊLKBN AVOND VERLICHTE BAAN.
HET BESTUUR.

~

-

HEERENVEIN

-

werd gewonnen

Prijzen: f 15-. f7.50, f 2.50

vaD

T.f. „B4TMS" SCÈITSEMBRIEK

VAN MANNEN
IJsclub „De Eendracht" HARDRIJDERIJ
Prijzen 120.-, 110.-, 15.- ol 2 X 12.50.

-

HARDRIJDERIJ
VAN MANNEN
zonder onderscheid,

Lid

.:öogsfi

verreden te Kampen op 4 Januari j.l.

Zaterdag 6 Januari

IJSCLÖB~ÖM^WOÜD.
Bond van Usclubs.

cnc'erscheiding GRAND PRIK
tSrussel 1935.

Bekroond met

Kampioenschap van Nederland

IJsclub „Eensgezindheid"
St.- Johannesga.
Aangesloten bij den Bond van Usclubs.

Prijzen 1 15.—, 1 10.—, f 7.50 en 1 5.—.
Aangifte tot 11.30 uur Hotel HEPKEMA.
Telefoon 14
Aanvang 1 uur.
Us en weder dienende.
HET BES TUUR.

Elke
een MEESTERSTUK
schaats
van de Fïissche Schaatsen industrie.

I

tot er met 15 jaar,

op ZATERDAG 6

HARDRIJDERIJ VAN JONGENS

HARDRIJDERIJ VAN MANNEN
IJsclub „Eensgezindheid" op Zaterdagavond 6 Januari op de HARDRIJDERIJ van PAREN
Verlichte baan
die geen van beiden als paren iets hebben
Aangesloten bij den Bond van Usclubs.

EELDE.

Aangesloten bij den Bond van Usclubs.

Zondag

beneden 16 jaar.

„Frisia". Langweer
HARDRIJDERIJ van VROUWEN IJsclub
Aangesloten
den Bcnd van Usclubs.
op ZATERDAG 6 JANUARI

ÏJSCLÜB „DE VEENHOOP"

HARDRIJDERIJ VAN JONGENS

OUDESCHOOT.(FR.)TEL.7

Prijzen f2o.—, f 10—, f 5- of 2 X f2.50.
Aangifte bij de WED. FERWERDA tot
nalftwaalf. Tel. 10. Inleggelü 40 cent.
Minstens 10 deelnemers.
IJs en weder dienende.

Prijzen f 10.—, f 5.—, i 2.50.
Aangifte bij H. ADEMA tot 12# uur.
HET BESTUUR.

groot

verreden te

|

IJSCLUB
WOUDSEND.
Lid van den Bond van Usclubs.

SCHAATSENFABBIEK

f 20. -. f 10.- en 2 maal f 5 -.

Schaatsen
Schaatsen
Koopt

op ZATERDAG 6 JANUARI 1940

\Een

aantal prijzen werden dit seizoen op
„BATAVUS" gewonnen, benevens het KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND VOOR VROUWEN

IJsclub „De Goede Hoop"

IJsclub „Haast U", Hemrik. Prijzen twee polshorloges.

Zaterdag 6 Januari 1940

KAMPIOENSWEDSTRIJD JUNIORESSEN

1 Heer 1 Dame aangeven, tot 6 uur.
IJs en weder dienende. HET BESTUUR.

op ZONDAG 7 JANUARI

Groote Hardrijderij*

FRIESLAND'S BESTE SCHAATS

op ZATERDAGAVOND 6 JANUARI.

om prijzen van f 10, f 6 en f 3.
Inleg 25 cent.
Aangifte tot 11 uur.
Tel. Beets no. 11.
IJs en weder dienende.
HET BESTUUR.

(Aangesloten bij de

[onder auspiciën vd. Drentsche IJsbond)

bij verlichte baan,

die niets hebben gewonnen

op ZATERDAG 6 JANUARI
Prijzen f 60... f 40.-. f 20.-.

Zaterdag
HARDRIJDERIJ6 van VROUWEN
1940

KAMPEN.
dienende,

NATIONALE HARDRIJDERIJ
van Vrouwen

HARDRIJDERIJEN
-—
Aangesl. b. d. Bond v. Usclubs in Overijsel.

t

STOBBEGAT.
bij den Bond van Usclubs.
Aangesloten
_
.
IJsclub „Tot Ons Genoegen" HARDRIJDERIJ VAN MANNEN

le St.-Johannesga
de Ned. Herv. Kerk
Inspreken
's avonds 7 uur
Jan.,
Dinsdag 9

-

„BATAVUS"

IJSCLUB

/t Fortün" te Luxwoude
HARDRIJDERIJ VAN MANNEN
op ZATERDAG 6 JANUARI
Ledenrijderij m. Hindernissen
Aangesloten bij den Bond van Usclubs.

die in eens niet meer hebben gewonnen
PIET MIEDEMA Prijzen
dan i 15
f 15 f 7.50 en f 5 of 2 x f 2.50
Inleg f 0.50
(Si!
HEERENVEEN
KERK
HERV.
"
bij
HED.
slaagt
U
ZONDAG
Voor Schoenen
10 uur. Ds SEPMEIJER.
7
Kerkeraadsleden.
van
LEDENRIJDERIJ (estafette)

HEERENVKEN

Verschijnt Maandags-, Woensdags- en Vrijdagsavonds

HEPKEMA'S COURANT (67e jaargang) " HEfRENVEEN. Oplage 30.000 Ex.

Vrijdagavond 5 Januari 1940. No. 3.

op ZONDAG 7 JANUARI
die geen gouden horloge hebben gewonuen.
Prijzen: GOUDEN, ZILVEREN en NIKKELEN
HORLOGES.
Inleg 50 cent. Aangifte tot 1 uur Café
BAKKER. Tel. 1004 tusschen 8 en 9 u.
Aanvang VA uur.
IJ9 en weder dienende.
HET BESTUUR.

- KOARTSWEAGEN
*" ——————
HIRDRIDERIJ FEN PEAREN op Snein 7
lISKLUB „HaLD MOED"

Lid Boun fen lisklubs.

Jannewaris

om prizen

fen f 60.-, f 30.- en f 15.- ef f 10.- en f 5.-

Oanjefte oant 11 ure by S. LINGSMA ef Tillef. 24 de Gerdyk. Ynliz f I.—
it pear. Op syn minst 12 pearen, Riderij healwei twaën.
It Bistjür,

Haule.

(Aangesl. bij den Bond van Usclubs.)

Aan hen, die belangstellen In de aankondigingen der te
houden Hardrijderijen, zal dit Blad OP AANVRAAG
gedurende den tijd dat deze worden gehouden,

GRATIS

)£L

worden toegezonden
IJsclub

Snaltenbrug"
i;

TERWISPEL.
HARDRIJDERIJ van PAREN
Aangpslnw hii den Bond «an UwJulw
op

.
-"iijgitte

de verlichte

haan

°P Zaterdagavond 6 Januari 1940
_,

Prijzen fB.-, f6... f4.tot 6/2 uur n.m. bij Cale Wedman
telefoon Gorredijk M'2. Aanvang rijderij

UUF

'

Deeln

-

minstens lt) paren, inleg 50 ot.

I | en
IJ»
weder dienende
HET BESTUUR
Elke avond verlichte baan. Entree 10 cent

Leden welke zich beschikbaar willen stellen
voor net schoonmaken
van de baan, wordt vrien
delijk verzocht, zich Zaterdae n o», arm te melden
Na afloop rijderij BAL.

IJsclub-Besturen:
een IJSWEGENCENTRALE in uw

Gemeente is ook
uw belang!

JL.

van VROUWEN
HARDRIJDERIJ
hPbhen
die aifts

gewonnen,

op ZONDAG 7 JANUARI
Prijzen f
Minstens
12 uur bij
Aanvang 1

10 -, ï s—, f 2.50. Inleg 25 et
12 deelneemsters. Aangifte tot
Terpstra. Tel. no. 9 Haulerwijk.
HET BESTUUR.
uur.

IJsclub „LYTS BIGJIN"
Oudehome.Usclubs.

Koninklijke llsvereeniging „THIALF"
HEERENVEEN
IJS EN WEDER DIENENDE

. A\jßj> Kampioenschap van de provincie Friesland
in het hardrijden voor Amateurs
Afstanden 500 M., 1500 M., en 5000 M.

Lid van den Bond van

HARDRIJDERIJ VAN MANNEN

op Zondag 7 Januari 1940

die niets hebben gewonnen,

m

op ZONDAG 7 JANUARI

IJsclub „Great Fourüt"

Totaal aan prijzen f 17.50.
Aangifte tot half één. Rijderij 1 uur.
Inleg 25 cent.
HET BESTUUR.
IJs en weder dienende.

Duurswoude Wijnjeterp

IJsver. „De Twa Wylpen".

;

De Wilu (Gr.).

HARDRIJDERIJ van PAREN

Aangesloten b. d. Groninger IJsbond.

tot en mét 16 jaar

Behoudens goedkeuring van B en W.
Bij genoegzame deelname

op ZATERDAG 6 JANUARI

\

<d

Aanvang 11 uur
Aangiite tot Zaterdagavond 9 uur bij den Secretaris C. J. WIERDA
Fok 55, Heerenveen, Teletoon 94.

Eereprijs Zilveren Beker K.N.SB. " Verder medailles

GELIJKTIJDIG

HARDRIJDERIJ voor JONGENS

] Leeftijd

beneden 16 jaar. Op de Korte Baan. Inleg 25 et. Aanvang 12 uur

Om prijzen van: f25 -, f 15.-, f 10.» en 2 x f 5.=

Aangiite tot Zondagmorgen 9 uur in Hotel GROEN, Tel. 25 te Heerenveen.
om prijzen f 12.-. f 8.-. en f 4.-.
EN 1 REE-PRIJZEN: Vreemdelingen O 60. Dames en kinderen van leden
i O 40.
Personeel van leden (op vertoon van bewijs pairoon lid) > 0.40.
7
JANUARI
op
ZONDAG
1940
Aangifte tot 12 uur iv Café Wed. Meesterga
Kinderen beneden 16 iaar t 0.25 (Alles mcl. plaatselijke belasting)
Prijzen f 12.-. f 8.- e» I 4.—.
Duurswoude. Inleg p. p. 50 cent
Leden op vertoon van lidmaatschapkaarten. üames op vertoon van lintje.
Bijderij 1 uur Inleg 50 cent. Aangifte vóór 1 uur in café
Minstens 8 paren.
E. HELMHOLT.
DE DiRECTiE.
IJs en weder dienende. HET BESTUUR. IJs en weder dienende.
HET BESJ7UUR.

HARDRIJDERIJ van VROUWEN

"

1

Zaterdag

IJsclub „Oudkerk"
1865

-

Dinsdag

Ï84Ö

prijs £1,70—1,76 per kg.per
f3l. Handel kalm.

kg'prima

IJSCLUB „DOCKUM"

Lid van den Bond van Usclubs.

1940

—

1940
Ijs

en weder dienende.

l/S vat van

20'

De boterheffing.
bedrag
Het
van de heffing en steunuitkering op boter is behoudens tusschentijdsche wijziging, voor de week van 4 tot 11
Januari vastgesteld op 80 cent per kg (onveranderd).

Vee.

HARDRIJDERIJ v. MANNEN

Ter gelegenheid van het 75 JARIG bestaan der Club,

GROOTEZATERDAG
HARORIJDERIJ VAM MANNEN, om 't Kampioenschap v. Friesland
6 JANUARI a.s.

op dekorte baan, op DINSDAG 9 JANUARI 1940, ter viering
van het 100-jarig bestaan der IJsclub Dockum.
Eereprijs: G-roote Zilveren Medaille, aangeboden door H.M. de

Prijs f 100.--

-en Kunstvoorwerp ter waarde van f 40.—.
en Kunstv"°orwerp ter waarde
-»
PrPrYÏIP f

van

Verder f 50.-, f 30.-, f 20.- en f 25.-

Koningin.
Bondsprijzen: Gouden en Zilveren Medailles.
Verdere prijzen: f 100.-, f 60.-, f 40.-, f 20.-, of 2 maal f 10.-.

LEEUWARDEN, 5 Jan. Aanvoer 98 en120 twenterstieren
£40—120;
terstieren
£120—360;
503 vette koeien fl25 —290,
per kg 44—74 et.; 11080 melk. en kalfkoeien fll5 —270; 205 pinken f 35—95; 8 vette
662 nuchtere kalveren f5 —9;.
kalveren;
385 vette schapen f 14—24; 90 weideschapen fio—2o; 422 lammeren f9—lB; 392
vette varkens £ 45—160, per kg 50—64 et;
38 magere varkens f 19—50; 47 kleine biggen f9—l9; 22 bokken en geiten; 13 paarden. Totaal aanvoer 4085 stuks.
De aanvoer was grooter, vooral groot vee
werd meer aangevoerd De handel in stieren
was iets vlugger en do prijzen iets hooger,
afloop iets kalmer. "
Vette koeien, melk- en kalfkoeien aanvankelijk handel tamelijk vlug, 'ater wegens toenemen-den" aanvoer handel stugger.
Beste vette koeien, schaarsch in aanbod,
Biunenlandsch weerbericht.
duur. Pinken (graskalveren) handel iets
Verwachting
tot morgenavond ongeveer
prijzen
beter en
vaster.
Nuchtere kalveren vlugger en iets duur- 19 uur:

INLEGGELD f I.—.
AANVANG 12 UUR.
AANGIFTE tot voorm. 10 uur in Hotel „DE BENTHEM", Telefoon 117.
der.
Benevens een Kunstvoorwerp, aangeèoden door een belangstellend Lid uit
Varkens ©n biggen handel redelijk vlug
BAAN
50 CENT plus belasting. Op de schaats kan men de baan beENTREE
Holland; uit te reiken naar 't oordeel^3 het Bestuur.
ongeveer prijshoudend.
en
vanaf de Woudvaart.
reiken
Wölvee'stug,
alleen vette' lammeren vrij
bij
Aangifte tot Zaterdagmorgen 10 uur
S. Woudstra, Tel. K 5103, Gievlug en flink prijshoudend.
HET BETUUR.
kerk Oenkerk 271. Begin rijderij 12 Uur.
Voor het leger en voor het inblikken vongewpne aankoopen plaats. De N.V.C
Toegang 60 et., bel. inbegr. Leirfn en hunne dames op vertoon van insigne 10 cent
predikant bij de gemeenten Wiünarsum- den
nam 130 'varkens over.
belasting. Oe Leden worden er **n herinnerd, dat het schaatsje strikt persoonPiugjum-Makkum, zijn intrede te doen in de
LEEUWARDEN, 5 Jan.
FRIESCHE
Doopsgez. kerk te Makkum, des namiddags
lijk is, het broche geeft toegang aan dame of kind beneden 16 jaar.
Slachtkippen 40—115 et. per stuk; kuiom half drie. Beveetiger is ds. A. H. v. Droo125—220 et.; jonge duiven 15—25 et.
kens
Wordt lid der club. Wij verwachten Zaterderdag de inschrijving van het
Sr.,
emeritus van Deventer.
ge
ELF-STEDEN
475
kapoenen 210—350 et.; kalkoenen
et.;
levende
poulardes
et.;
Dit lid wacht een verrassing.
600 eLID.
680
110—190
GEREF. KERKEN.

-aan Gratificatiën.

"

Aangesloten bij den Bond van Usclubs.
IJs en weder dienende.

IJsclub „Oefening", Elsloo.
van VROUWEN
IJsclub „Ons Belang" HARDRIJDERIJ
op ZONDAG 7 JANUARI
Aangesloten bij den Bond van Usclubs.

HARDRIJDERIJ VAN MANNEN

Prijzen f 10.—. f 5.—. f 2.50 en f 1.-.
Minstens 12 deelneemsters. Die niet meer
dan f 10 in eens hebben gewonnen. Inleg
25 et. Telefoon 4, Zorgvliet.
(Behoudens goedkeuring van B. en W.)

op Zondag 7 Januari

Muziek en dans bij Cats

op de baan van Klein Thialf Giethoorn, Nrd.
om prijzen van f 40, f 20, flO en f 5
Inleggeld 50 et.
Minstens 12 deelnemers
Rijderij 1 uur
Entree bijbaan 25 cent
Aangiite en inleggeld voor Zondagmiddag
12 uur bij Hotel Linden hof Tel. 6 Noord
IJs en weder dienende naar het oordeel van
het Bestuur.
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Gemeentelijke
IJswegen-Centrales zijn onmisbaar voor den
verderen opbloei van de Nationale Friesche Ijssport.

■■■■■■■■■■■■■■■■Il

Groot IJsfeest Gorredijk
OP ZONDAG A.S. DES AVONDS 8 UUR

HARDRIJDERIJ VAN PAREN
die als zoodanig niets hebben gewonnen, om prijzen ven f2O, f 10, 5, f 2.50
Aangifte tot Zondagavond 7 uur Café Kuipers Tel, 5. Aanvang rijderij 8 uur
Inleg 50 cent per paar
Tijdens de rijderij
"

GROOT BAL !N DE IJSTENT

Entree baan 25 cent
Entree Baltent 40 cent
Toegang baan uitsluitend bij dè Gasfabriek

IJs en weder dienende
HET BESTUUR

iej. lotje Koopmans

g|j

VAN OOSTERWOLDE

aWON

3 JANUARI 1940

LEIBUWAEIDEK. Naar wij vernemen,
zal het Centraal Bestuur van de Frir
sclie Elf-Steden-Vereeniging vanavond
om acht uur vergaderen, teneinde zoo
mogelijk een voorloopigen datum voor
den Elfsteden-tocht vast te stellen.
De afgeloopen macht heelt het goed gemaakt voor die echaateemirijders. Im dien morgen vroor het 12 tot 13 graden en er werd
een stevig koel?je gebakken, zoodlat die betrouwbaarheid van het ijs.weer is toegenomen.
Twee oorzaken zijn er evenwel, die ©cm
heel stug wegnemen van die Friesche ijspret.
Die zijn: het ijshreken en het stroomen.
Het-ijsbreken bederft heel veel anders
goed© banen grondig. Er was gieter te Grouw
en in die omgeving dian ook een zeer groote
ontstemming over het werk der ijsbrekers.
Voor het traject van dien Elfsteden-tocht
is vooral van belang bet opbreken van die
banen naar Dokkum cm naar Harlingeiti.
Daardoor toch zal het eventueel noodzakelijk
zijn die route te verleggen en dam komt men
speciaal wat betreft de, route Dokkum—
Hariffimgem op die door het stroomen zoo gevaarlijk geworden vaarten.
Ken der leden van het Centraal Bestuur
van de EHfet'edenir-Ver,eeniging heeft gister
dte Noordelijke route van het traject eens
bekeken. Hij kwam tot de conclusie, dat
eigenlijk, zoolang er gestroomd wordt, de
Noordelijke route niet vertrouwd zal zijn.
Van Oudkerk naar Bartlehiem
was bet ijs goed. Te Bartlehiem zijn gister
langs de Êe twee booten gepasseerd, die het
zool openbraken. De Dokkumer Ee is dientengevolge vrijwel onberijdbaar, vooral voor
een groot gezelschap als de Elfstedienirijdiers.
In Bartllehiiem dus oversteken; .êe vaart naar
Finkum is heel goed, maair bij de bruggen ie het niet vertrouwd. Te Oude Leij e
ligt aiïïies open.
Verder werd gereden langs de Zuidthoekstervaart en de Blikvaart. Bij de meeste
bruggen ie bet ijs niet vertrouwd, Op hei
breedere water is het ijs behoorlijk sterk,.;
maaT waar de vaart zich vernauwt* of waar
twee vaarten elkaar kruisen, is het ijs nog!
zwak. 'Voor een éénlKng is het vaak nog:met
sterk genoeg, maar het gaat niet, om langs
dit traject de honderden deelnemers aan den
Elfsteden-tocht te Wem rijden.
In de buurt van Har-Mingen cm aan de
Westelijke zeekust is het blijkens de rapporten eenzelfde liedije. Bet stroomen dk>et op
onderscheidene plaateen veel. schade aan het
ije.

het Kampioenschap van Drente

Sterrit Friesche IJsbond

EN 4 JANUARI 1940

Gaat morgen door

het Kampioenschap van Friesland

Naar wij vernemen, gaat de Sterrit
van den Frieschen IJsbond naar
Akkrum morgen definitief door.
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MODEL No. 36

IJsclub „lisnocht" & Lippenhuizen
(Lid Bond van Usclubs)

Groote Mrijderij van Vrouwen
op ZONDAG 7 JANUARI a.s.

Prijzen: f 80.-, f 40.-, f 20.-- en f 10.-Aangifte tot 12 uur in Café A. LINGSMA. (Telef. Zondag B—9 Poststation Lippenhuizen
Minstens 12 deelneemsters. Inleg f I.—. Aanvang rijderij 1 uur. IJs en weder dienende
Feestelijke prijsuitdeeling 's avonds 8 uur in Calé LINGïSMA
Toegangsprijs baan 50 et., werkloozen op vertoon van stempelkaart half geld. Kinderen
Contributie Lidmaatschap f I.—
tot 16 jaar 20 cent
Het Bestuur

Maandag
JUTRIJP-HOMMERTS.

Aangesloten bij den Bond van IJsclnhs

Groote
HARDRIJDERIJ VAN MANNEN
8 Januari

om prijzen van f 60, f 40, f 20, f 10
of 2 maal f 5.
Aangifte bij S. HOEKSTRA, Hommerts,
Ol Tel. Heeg 275 tot 12 uur.
Aanvang rijderij 1 uur n.m. Inleg 75 et
Minstens 14 deelnemers.
IJs en weder dienende.
HET BESTUUR.'

AGENDA:
VRIJDAG 5 JANUARI.
HEERENVEEN. Witte Bioscoop. 8 u. Wet der
Wildernis.
ZATERDAG 6 JANUARI.

HEERENVEEN. Schouwburg-Bioscoop. 8 u.
Het lied van de Vrijheid.
Wille Bioscoop. 8 u. Ale voren.
ZONDAG 7 JANUARI.
[IS. Stoker. 7.30 u. V.V. „Blue Boys.
Feestavond.

te

Het bestuur van den Frieschen IJsbond
heeft in zijn heden gehouden vergadering
besloten, ijs en weder dienende, de tocht
morgen doorgang te doen vinden.
Het besluit werd genomen na ampele
overweging van de bezwaren in verband
niet de omstandigheid, dat- het ijs hier en
daar is opgebroken en in het Noorden tengevolge van het stroomen niet geheel en al
betrouwbaar is. Men heeft getracht deze bezwaren te ondervangen, waardoor bijvoorbeeld te Grouw en Terhorne gelegenheid
tot overzetten bestaat.
De Sterrit is niet bedoeld als wedstrijd,
doch als toertocht en de routes zijn zoo gekozen, dat de afstand naar Akkrum een 40
km. bedraagt. Deelnemers aan de rit moeten lid zijn van den Frieschen IJsbond. Dit
lidmaatschap kan morgen bij de beginpunten nog worden verkregen.
Er zijn vrije routes en controle routes. De
eerste hebben hun beginpunten o.m. te Dokkum, Bolsward, Franeker, Wommels, Stavoren, Workum, Lemmer, Oosterwolde, terwijl vaste routes worden gereden vanuit
Leeuwarden, Bergum, Drachten, Gorredijk,
Drachten, Heerenveen, Heeg, Woudsend,
Akkrum, Grouw, Wolvega en Munnekeburen
"Voor inwoners uit Heerenveen en omgeving is het vertrek om 8 uur of later vanaf
Hotel Groen, waar men zijn contrölekaart
in ontvangst kan nemen. Hier wordt de
kaart voor de eerste maal afgestempeld. De
route gaat via Joure en Sneek
in deze
en van Sneek via
plaatsen is de controle
de Sneeker Oudvaart en de Sybrandabuurster opvaart naar Terhorne, waar bij de
sluis overzet mogelijkheid bestaat
Het eindpunt is te Akkrum in Hotel Prinsen, waar de rijders uiterlijk 4.30 binnen
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lISCLUB „LYTS BIGJIN" IJsclub „Eensgezindheid

op Maandag

VEREENIGING

Behoudens goedkeuring van B. en W.
HET BESTUUR

Zondag

Dwarsgracht Gem. Giethoorn

WEERBERICHT.
Barometerstand hedenmiddag 2 u.: 760,
Zon op 8,10; onder 4,00.
Maan op 4,56 v.m.; onder 1,51 n.m.
Dinsdag 9 Jan. Nieuwe Maan.

IJSSELMUIDEN.

moeten zijn.

Aangesl. b. d. Bond v. IJscl. in Overijsel.
IJs en weder dienende ter beoord. v. 't best.

Kerknieuws.

DRACHTEN, 2 Jan. In de plaaie van cand,
Brouwer is alhier in de Geref. kerk als hulpprediker benoemd cand. D. Kuipers te Bloetnendaal.
Gistermorgen heeft hulppr. Brouwer wegens, zijn benoeming tot predikant te Roermond afscheid van de -gemeente genomen.

Besluiten, Benoemingen enz.
SIEGERSWOUDÈ, 4 Jan. Op de j.l. te
's Heaitogenboscih gehouden examens van de
R.K. Vereen, van hooger politiepersoneel in
Nederland, slaagde onae vroegere plaatsge-

noot de heer R de Jong, thans a.gent van
politie te Nijmegen.; voor het vollledlig diploma van Inspecteur van Politie.
BERGUMERDAM, 2 Jan. Met ingarag van
4 Jan. j.l is benoemd tot brugwaehter te
BlauwveriJaait onze plaatsgenoot de heer S.
H. Vissemman, thans monteur der N.T.F, al-

hiiar.
TWIJZEL. Voor de betrakkinig van directeur van de Stoomzuiivelfabriek „De Eendracht" alhier hahben aioh 24 sollicjtantiein

aangemeld.

TWIJZELERHEIDE, 3 Jan. Met ingang
van' 1 Feibr. a.s. is aan mej. Sj. Terpstra
eervol ontslag verleend als handwarkonderwijzeres aan die Ohr. school te Twijzel.
Benoemd tot onderwijzer, aan
i WORKUM.
die opleiidiing'ssichiool van de Vereen 'voor
Ohr. Onderwijs te Leiden die heer M. Koopmans te Wortoum.
OLDEMARKT. Bij hat dezer dagen te
Meppel gehouden

examen

in hat boekhou-

den en hamdetarekenen (Vareen, van Leeraren) Slaagide.n de heeren W. Limburg en E.
Spiekiman, beidan alhier.
HEERENVEEN. De hear J. J. van dan
Bosch alhier, werkzaam ter secretarie van
Opstartend, is benoemd tot tijd, ambtenaar
ter secretarie der g>ameante Doorn.
DRACHTEN, 3 Jan. Benoemd tot onderwijzeres aan de bijz. school te Boornbeaiguim
mej. C. M J. van Dijk, thans kweakiölirnge
met akte aam die school.

punt.

Buitenlandsche

alhier.

"LEMMER.

A.'v.
slaagden

De dames

Eilers. aïhier,
costomiênse.

d. Hoff en T;

voor hot examen

BQLSWARD. Voordracht voogd Sint An-.
tonius Gasthuis" te Bolsward: 1. P. Lunt-ar;
2. Joh. v. d. Oever.
NOORDWOLDE. Met ingang- van 3 Jan.

weeroverzicht.

veranderingen in de algemeene weerstoestand zijn de laatste paar dagen aanzienlijk kleiner geworden en verloopen daarbij
eenden 30—60< et.; wilde eenden 40—6 C minder snel. Het gebied van hoogen luchtdruk over den Balkan handhaafde zich met
et.
Kipeioren f 3,80—5,30 per 10» stuks.
luchtdrukwaarden boven 1020 rnillibar. De
LEEUWARDEN, 5 Jan. Aanvoer 20 uitlooper hiervan, die over het Noordzeege25 slachtkippen bied reikt, nam in beteekenis toe. Daar de
slacihthanen f 0,50—1;
£0,50—1,20; 200 piepkuikens f 0,40—1,25; luchtdruk ten Zuiden van ons land sterker
10 konijnen per pond' 40 et.
steeg dan ten Noorden, is de Oostelijke wind
in
kracht afgenomen, en wordt de temperaZWQLLE, 5 Jan. Aanvoer 260 Sstuks:
1218 Hinderen, 258 graskalveren, 587 nuch- tuur thans voornamelijk beheerscht door do
tere kalveren, 48 schapen, 165 schrammen, straling. Daardoor waren de minimum tem.24 varkens, 308 biggen.
peraturen in den afgeloopen nacht weer
Versch gekalfde koeien
dito laag, Groningen en vliegveld Twente meldvaarzen en schotten f 150—-180; guste koei- den 14, De Bilt 12 graden vorst. Uit vliegen voor de vetweide of stal f80—150; dito tuigopstijgingen
bleek gisteren, dat deze
vnar'zeri f 135—150; 1%-jarigë epringstieren f 85—120; 1%-jarige pinken f So—130; koude laag maar zeer dun is. Op 400 meter
hoogte was de temperatuur ongeveer 2 grajonge fokkalveren £45—75; nuchtere kalveren- f 6—B; vette koeien en, ossen aan den boven het vriespunt. Tengevolge hierbouten 58—68 et.; dito stieren 48—64 et.; van kan de temperatuur door de zonnestradito schapen f 15—26; lammeren f7—ls; ling flink stijgen, en kwam zij in' het Zui6-wèeksche biggen f 13—16; 14-weeksohe den van ons land, waar de koude onderlaag
dito f 16—19; drachtige varkens f,50 —75;
magere dito f65—95; vette dito 48—60 et. het dunst is, gisteren boven het nulpunt.
Vetvee prijzen duur, aanvoer stationnair. Maastricht had een maximum van 3 graden.
De depressie over de Golf van Biscaye is
Gebuiksvee weinig aanvoer, goed prijshoudend. ZomerkalvendöT en gustekoeien, var- flink opgevuld. In Portugal is nog zware
kens en pinken meer vraag, goede prijzen. regen gevallen. Lisabon meldt 38 mm. De
Nuchtere kalveren stationnair. Graskalooeaandepressie, die gisteren bij de Zuidpunt
veren stug. Schapen en lammeren duurder. van Groenland lag, is in beteekenis afgeBiggen en lo'opers nauwelijks prijshounomen. Zij bracht te Vestmanoer aan de
dend. Drachtige en magere varkens stug.
zuidkust van IJsland regen. Het minimum,
Vette varkens iets beter.
dat gisteren bij Janmayen gelegen was, is
ZWOLLE, 5 Jan, Koehuiden 17, pinken-, in zuidoostelijke richting getrokken en heeft
vellen IS, stierenvellen 14, vette vellen 22,
gras vellen 20 et. per pond. Paardenhuiden aan de Noorsche kust nogal wat neerslag
veroorzaakt, voornamelijk in den vorm van
f 8,25 per stuk. Handel regelmatig,
regen. Thans stuwt in vrijwel geheel ScandiDRACHTEN, 4 Jan. Aanvoer 43 varkens, navië de luchtdruk.
35 biggen, 2 geiten en 15 nucht. kalveren.
In de Randtstaten is de vorst in het binVette varkens 27—30,, zware zouters 25%
—2 0 % et. per pond. Nuchtere kalveren £ 4 nenland tot Streng toegenomen, terwijl aaa
de kust de dooi inviel.
—f 7,50; Biggen f8—12.
In Italië nam de vorst af, in de Povlakte
Handel varkens bevredigend, biggen
kalm.
dooide het vanmorgen bijna overal. Vooral
langs de Apenijnen viel veel regen. In den
Eieren.
Balkan is wepr veel sneeuw gevallen, waarLEEUWARDEN, 5 Jan. Kipeieren aan- bij de vorst afnattn,
voer 12500 kg., prijs 4—'s et. per stuk; hanIn Hongarije blijft dë vorst streng, uit d*
delsprijs 65—72% et. per kg.
Karpaten
wordt een temperatuur van —28
prijs
aanvoer
150
kg.,
3%
Eendeneieren
graden
gemeld.
per
hamdelsprijs
stuk;
47%—52%
-7-4% et.
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BERGUM, 3 Jan. Onze plaatsgenoot, de et. per kg.
M. O. Oostarkamp slaagde te Zwolle
DRACHTEN, 4 Jan. Op de heden alhier
voor het examen lèeraar in heit maohine- gehouden
eiermarkt
waren aangevoerd 6 Jan. 4,30;
schrijven vanwege dan Algem. Bond van
10,000 eieren. Prijs kippeneieren f 3,40— 9 Jan. 4,34;
Stenografen,
3,60; kleine eieren f4—4,40 per 100 st.
32 Jan. 4,39;
.LEMMER. Te Amsterdam slaagde voor f
het examen steno-typiste mej L. de-'RooJii
AanvoeiT.. 30.000 kip-

Licht op voor fietsen
7 Jan. 4.32;
8 Jan. 4,33;

♦l«ren

f

3",75 —5

per 100

10 Jan. 4,36;

stuks.'"

11 Jan. 4,37

Provinciaal Peil.
Heerenveen 45 c.M. boven Z.P.;

Groenten.

Echtenerbrug 50 c.M. boven Z.P.

##LEEUWARDEN, 4 Jan. Spruitjes per
kg. 16—20 et.; boerekool 7—ll et.; schorseneren 10—14 et.; uien per 10 kg. 36—46
NAGEKOMEN PREDIKBEURTEN.
et.; peren per kg. s—ll et.; appels 6—44
et.; sluitkool per 10 kg. 35—52 et.; roode DITURiSWOUDE Hv. K. 1.30 ds. Dijkhuuls,
doop.
kool 30—54 ,et.; rapen 17—23 et.; prei 139

j.l. is herbeinoenid tot tijdel.k onderwijzer
Hv. K. 9.30 de. Dijkhuis.
to 0.1. school, te. Zwartsluis, tar ver- —155 et.; wortels 33—130 et.; andijvie per LANGEZWAAG
groene
kg.
et.;
et.;
18—26
bieten
25—85
vanging van het schoolhoofd, die heer A. G.
kool 30—38 et.; knollen per 10 stuks 24—
Slot te Vinfeeit
93 et.
Nagekomen advertenties.
HOORNSTERZWAAG. Als no. 2 op de
DRACHTEN, 4 Jan. Veilingsver. „Smalvoordracht voor hoofd eener school te Hil- lingerland".
leigersberg komt voot de hear H. J. C. v. d.
Roode kool per kilo 55—'58, savoye kool
Snoek, h.d.s. aJllhiier.
■10—44; appels per kilo 4-7, peren 22, boeDRACHTEN, 4 Jan Door mej. T. Tuinier, rekool 2-3, 'spruitkool 23-25, witlof 8-19,
onderwijzeres aan de 0.1. school no. I, is bieten
2-3 per kilo; rapen 40-63 per kist.
wegens het beefiiken van den pensioengiereohtiigdiein leeftijd, ontslag als zoodanig
Lid van den Bond van IJsclubs.
STEENWIJK, 4 Jan. Coöp. veilingvereen.
aangevraagd.
„Steenwijk en'omstir." G.A,
Appels per ÏO'O kg. f5—13; witlof f 17
DRACHTEN, 4Jan. Wagens niet aanneming der benoeming door den heer H. Wes20; uien f 4 —4,30; spruitkool f 22—28, boeter is door hat gemeentebestuur thans aan- renkool fs—9; prei per 100 stuks f 10—
14 per 100 stuks;
gesteld tot (tijdelijk ambtenoa aan het buselderij f 2—3 per 100
reau warkiloozeinaorg dar gemeente Smal- bos.
tingeirland de heer G. Zwart te Oldeberkoop.
BERLIKÜM, 4 Jan. Rapen 78—81 et.
WOLVEGA 4 Jan. Benoemd tot tijd. on- per
mand; aanbod 995 manden & 31 kg.
ZONDAG 7 JANUARI 1940
derwijzer aan die 0.1. school te WoflivegaBERLIKÜM, 4 Jan. Andijvie 6—7 et. pel
dorp, de heer A. Plokstra alhier en tot tijd.
(IJs en weder dienende en genoegzame
onderwijzees te Wapsie mej, A. Wijfoenga ïg.; appelen. 2—lo et.; bloemkool 2e srt
pet
et.
per
stuk;
2—14
boerekool
22—36
deelname,
et.
ter beoordeeling van 't Bestuur).
alhier.
J. kg,; groene kool 27—37 et. per 10 kg.
WOUDSEND,
4Jam. Benoemd tot 2en cnolselderij 15—51 et. per 10 stuks; peren
prijs f 100.- (plus gouden med.,
machinist aan de Oondensfabrjek Friesland '2—B et. per kg.; prei 92—101 et. per 10 uitgeloofd
Prov. IJsbond),
te Leeuwarden onae plaatsgenoot de heer
icg.; rapen 23—50 et. per 25 kg.; roode
A. Posthumus.
prijs f
Kool 30—44 et. per 10 kg.; savoye kool 25
ZEVENHUIZEN. De heer P. J. van Dijk —36 et.; spruitkool le soort 16—22 c.t per
Verder
f25.-, 10- en
alhier heeft als voorzatter van het B. A. kg.; uien 40—75 et. per 25 kg.; witlof 22
bedankt; in zijn plaats werd gekoaen de et. per kg.; wortelen 80—110 et. per 25*g
Aangifte bij Café BOEVE, Olst. Telefoon
heer L. Cazemier te Lelbtelbert. Tolt vioeVisch.
tot en met Zondag 7 Januari, 10 uur
371,
P,
voorzatter werd benoemd de heer
Steonhargen te Midwoilde o.d. Leek.
Inleg tl.—. Aanvang half 1.
v.m.
LEMMER, 4 Jan. Gem. vlschafelog. AanHET BESTUUR.
gevoerd 100 kg snoekbaars door 6 vaartuiBenoemd tot:
gen f 36—38,50 per 100 kg.
iinispecteur der directe foeaias-ttagan, invoerrechten en accijnaan, op zijn tegenwoorOlie.
dige standplaats, met ingang van 1 Jan, jA.,
.AMSTERDAM. 3 Jan, Oliën. (Noteering
de ontvanger dier middelen de heer A. tar
per JOO kg). Kaapolie vliegend f 34, kleinHoeve te Leeuwarden.
rijksklerk der di. bel. enz. in tijdelijken handel. Lijnolie vliegend f 24,875 groothandienst, met ingang van 1 Jan. j.l. de heer del, f 28,50 kleinhandel. Oliën (per hl kleinAangesloten bij den Bond van IJsclubs.
handel). Raapolie vliegend f 31,50. Lijnolie
M. S. de Boer te Franefcer, thans klerk.
de Weled. Heer 0. H. de Vries
rijksklek der dtir. bel. erna. in vasten vliegend f 27.

aan

Vereen, v. Volksvermaken

'

OLST.

— Kampioenschap

van Overijssel

voor Mannen

op

1e

door den
40.-.
f

2e

2 X f5.-..

IJsclub ..Eensgezindheid"
Bovenknijpe.

dienst de hoeren P. J. Damhuis te Heerenveen, G. H. Kramer te Leeuwarden, J. Wouters 'te Bolsward, allen thans tijd.
onderwijzer aan de Ger. school te Hoomstorzwaag de heer A. P. Rozen, kweekeliing

met akte te Leek.
onderwijzeres aan de Chr. school te Nes
(W.D.) mej. J. van Tuinen te Dokkum.

Geslaagd:

Beschermheer

Granen.
Friesche BaUkersbond
LEEUWARDEN, 5 Jan. Roggebrood per
1000 gr. 13 et., per 2000 gr. 26 et., per 300d
gr. 39 et., tarwebrood p. 800 gr. 18 et., wittebrood per 400 gr. 954 et., per 800 gr. 19 et
ot, p. 800 gr. 23 et.
melkbrood p. 400 gr.
Broodnoteering Prov.

Buitenlandsche granen.
Weekoverzicht van A. Makkreel.
gahaim.
ROTTERDAM, 4 Jan. Mal». Aangekomen
praotijlkidiiploma typen van den Alg. Site- mals was moeilijk te plaatsen, de oorzaak
nografeinbond de heea- S de Wal te Noordmoet gezocht- -worden in bet, feit, dat er
bergum.
zich in het binnenland eenige voorraad ge.— Bevorderd met Ingang van 1 Jan. tot vormd heeft, ook dat de aangekomen mais
adj.-commies der ddr. bel. enz. de heeren van niet al te beste kwaliteit is, speelt mede
I. Bergsma en G. Dijkstra te Leeuwamden een rol.
Bovendien breng-t de vorst groote moeien J. C. A. Spaai te Steenwijk, allen thans
rijksfolenk met vakexamen.
lijkheden mede, wat de verlading betreft.
De afladingen van Z.-Amerika zijn voor
Verplaatst met ingang van 16 Jan. Vam
Winschoten naar Leeuwarden de heer W. mais belangrijk kleiner dan de laatste tijden het, geval geweest is, zoodat men in de
F. van Basten, rijksklerk reig. en dom.

to Wageningen voor 't examen tuinbouwkuhide 1.0. de heer K. J. Moltmaker te Dro-

boekomst weer kleiner aanvoeren kan verwachten.

a&

van
te Sneek, beroepen predikant bij de Ned.
Aangifte tot 12.30 uur n.m. in café SALL en Herv. gemeente te Oud-Schoon ebeek (Dr.),
Telefonisch ond no. 427, Kampen.
aldaar zijn intrede te doen, na bevestigd te
zijn door prof. dr. Th. L. Haitjema van GroPrijzen f 40.—, f 20.—, f 10— en f 5.—.
ningen.
Inleggeld 50 et. Aanv. wedstrijd half twee.
Afscheid en intrede.
HET BESTUUR.
Ds. J. N. de Ruiter, Ned. Herv. pred. te
21 Januari a.e. afHEERENVEEN. Witte Bioscoop. 3.30 u. Als Aalsurn en Wetzens, zalgemeente
deze
scheid
nemen
van
en 28 Javoren.
Schouwburg-Bioscoop. 8 u. Als voren nuari intrede doen te Sneek, na bevestigd
te zijn door ds Kentie. aldaar.
Pesthuis-Bioscoop. 8 u. Suez.
NED. HERV. KERK. Beroepen to Aalsurn
NIJEHOARNE. Seal Schreur. 7 ü. „Noch* en en Wetzens (toez.) cand. Van Leeuwen, hulp
Wille" spilet.
prediker te Velsen.
NED. HERV. KERK. Bedankt voor Har
MAANDAG 8 JANUARI.
lingen de. H S. J. Kalf te Renswoude.
HEERENVEEN. Schouwburg-Bioscoop. 8 u.
Bevestiging en intrede.
Als voren.
Witte Bioscoop. 8 u. Suez en ClauMAKKUM. Op Zondag 14 Januari a.e.
j hoopt ds. A. H. van Droog© Jr., beroepen
dine op de Kostschool.
8

minder vorst des nachts. In het Noorden en
midden des namiddags om het vriespunt. In
het Zuiden des namiddags boven het vries-

heer

—
NED. HERV. KERK.
Nationale Hardrijderij
Bevestiging en intrede.
v. Mannen op de korte baan LEEUWARDEN. Op 28 Jan, hoopt de
hier, hulpprediker
heer H. W. Hielkema
op MAANDAG

Nevelig tot helder of lichtbewolkt, droog
weer, mees* zwakke Oostelijke wind, iets

Marktberichten.

JANUARI a.s.

LEEUWARDEN,
5 Jan.
Mijnboter 0.00 0.00 0.- p. kg.
Veilingboter f 0.00 0.00 o.—.

Boter.

Kaa

,

'

Gerst.

Geen aanbod.
Het aanbod van rogge is nog
grooter dan de vraag, wel vinden

Rogge.

steeds

in dit artikel

regelmatg zaken plaats, maar
tot groote zaken komt het niet.
De vorst bemoeilijkt de verscheping uit
het binnenland, zoodat men, wel eenige betere vraag kan verwachten voor disponibèle partijen te Rotterdam.

HARDRIJDERU VAN JONGENS
op ZONDAG 7 JANUARI
tot en met 16 jaar
Prijzen totaal ï 12.—. Inleg 25 ct.
Aangifte tot 1 uur bij J. A. DE VRIES.
Bij genoegzame deelname.
IJs en weder dienende.
HET BESTUUR.

** 'lieden overleed zacht en kalm
lieve Zuster, Behuwdzuster en Tante
YPKJE HOEKSTRA,
in den ouderdom van ruim 54 jaar.
Knijpe, 4 Januari 1940.

onze

Namens de familie,
Tjalleibeird: TJ. HOEKSTRA,
.1. HOEKSTRA-HOEKSTRA
Knijpe:
SJ. ENGELSM A HOEKSTRA.
J. ENGELSMA.
Sneek:
W. HOEKSTRA.
G. HOEKSTRA-GLASTRA. '
Knijpe:
W. HOEKSTRA.

** Met leedwezen geven wij kennis van
het overlijden van onze trouwe Zuster
YPKJE R. HOEKSTRA.
Haver. Geen aanbod behoudens een
nagedachtenis
Haar
zal steeds bij ons ia
enkel kleine partij uit het binnenland.
Tarwe, Het wordt meer dan tijd dat er eere blijven.
door de Regeering inlandsche tarwe voor
DE DOOPSGEZINDE ZUSTERKRING
veevoeder beschikbaar gesteld wordt; voorraad van dit artikel is er hoegenaamd in
BOVEN-KNIJPE.
Het binnenland niet.
4 Januari 1940.

Aanvoer 0/3, 0/6, 0/12.
Gommissie-noteering f 0.81.
Kaas. Sleutelkaas 16—21 et., Nagelkaas
15 29 et., Goudakaas 13—37 et., Edammer
kaas 14—25 et. per kg. Aanvoei 3591 kg.
V.V.Z.M.- Edammer kaas, ?o plu.-. 14.50-15 00 per 100 Ug., Edammer koas. 41) plus,
24.00-25 00; Edammer kaas, volvet, 10000
-00.00, Goudsene kaas, 20 plus 14 50-15 00,
Gouds he. kaas, 40 plus,
24 00—V5.00;
STAATSLOTERIJ.
Volvette, 40 plus,
9.00-30.00; Broodkaas.
Donderdag 4 Jan.
Hoofdprijzen
40 plus,
24 00 25 00; Leidsche, 20 plus
f1500: 20628
15.00—15 50 Stemmine goed.
I' 400: 15800
ZWOHJi, 5 Jan. Aanvoer 8.5 kg., e
f 200: 15192
van 2 l/S vaten en 90 stukken van % kg-., f 100: 17154 19088 20938

■

'

**

Met diep leedwezen geven wij kennis
van het overlijden van ons toegewijd medelid
Mej. YPKJE R. HOEKSTRA.
Namens het Doopsgezind Zangkoor van
Boven-Knijpe.

TH. HAANSTRA, secr,

,
■

PPSIaTvAN FRIESLA" g
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0 Te TERHORNE
U
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DIIISTERBOUT

Familieberichten
Eenigste kennisgeving.
WIEGER OTTER en
TINI OOSTERHOF
geven kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan
de voltrekking zal plaats hebben op Zaterdag 10 Febr.
a.s.

::

** Hiermede vervullen wij
den treurigen plicht U kennis te geven van het overlijden van onze lieve Vrouw en

Pleegmoeder
ANTJE W. POSTMA,
in

het

Telefoon 114.
Burgemeester Falkonaweg 47
Heerenveen

«Jiuta to taawntj
Vraagt ilate» ca prijscourant

(Ui op hel tuist* «firo

Q
(j

vos van dit blad verkrijgbaar

«ÜD

ROOMBOTER

Roomsen-Katholiek

Ziekenhuis te Groningen,

in den ouderdom van 58 jaar
en 8 maanden.
Bakkeveen, 3 Jan. 1940.
Rotterdam,
De diepbedroefden:
Dordtschestraatweg 671
Oldeholtpa, 3 Jan. 1939.
H. J. VARWIJK.
H. MEIJER, Pleegzoon.
Geen receptie.
Hiermede vervullen wij
**
Inplaats van kaarten.
plicht kennis te
treurigen
den
geven van het overlijden van
Ondertrouwd:
geliefde Echtgenooté,
JAAP VOGELZANG en onze
Moeder, Behuwd- en GrootBOSSCHA.
Huwelijksvoltr. op Donder- moeder
ANTJE ABELS POSMA,
dag 18 Jan. a.s. te Beetsterzwaag.
in den ouderdom van 67 jaar
Kerkelijke inzegening in- en 10 maanden.
zegening in de Doopsgezinde Wolvega, 30 Dec. 1939.
Kerk te Lippenhuizen, door
R. DE
Mej. Ds. W. C. Jolles, 's naKinderen,
Behuwd- en
mid. 2A uur.
Kleinkinderen
en VerNieuwebrug,

a

Faillissement
Jacob Alberts Heida,

.

caféhouder

te Gersloot.

De Nufsspaarbank te Gorredijk

De verkoopprijs van de VERPAKTE ROOM
iiOTER is deze week 93 et. per pond.
De Coöp Zuivelfabrieken
HASKERHORNE, LUINJEBERD
OUDESCHOOT en 't MEER.

houdt hare Zittingen voor het Bijschrijven der Rente:
Maandag 8 Januari
Dinsdag 9 Januari
Woensdag 10 Januari
en van
Donderdag 11 Januari
Vrijdag 12 Januari
Zaterdag 13 Januari

SCHOUWBURG
BIOSCOOP
t|m.
Zaterdag 6 Jan.

Bij beschikking van den
EdelAchtbaren Heer Rechtercommissaris
in bovengeeen
noemd faillissement van dan
29 Decembre, is bepaald:
10. dat de schuldvorderingen
bij den Curator moeten
worden ingediend uiterlijk den 20 Januari 1940;
20. dat de verificatie-vergadering zal worden gehouden op Vrijdag den 16
Februari 1940. des voormiddags ten 11K uur, in
het Paleis van Justitie te
Leeuwarden.
:
De Curator,
Mr. W. T. VAN DER LEU.

Nieuwebrug 84.
Geen receptie.

-Getrouwd:

W. HUISMAN

die, mede namens hun wederzijdse familie, hartelijk dank
zeggen voor de vele blijken
van belangstelling, vóór en
bij hun huwelijk ondervonden.

-

Tjalleberd.
Inplaats van kaarten.
K v. d. ZWAAG en
A v. d. ZWAAG-v.d. HEIDE
geven met blijdschap kennis
van de geboorte van hun

~

dochter, JOHANNA.

Oudeschoot, 4

Jan. 1940.

BBL

ijaßnlP"

** Na een langdurig, maar
geduldig gedragen lijden is

"

Advertentiën
—

G. GOUDEMOND—LEIKER
W. GOUDEMOND.
■

HONING-LEIKER. Terug BEENPIJPEN.
te bek. Schoolstraat
HONING.
Heerenveen.
ELIZABETH LEIKER
en Kleinkinderen.
VERLOREN:

J. v. d.
R. v. d.

op Zondag

De Handelsvereen.
01de* <j Nijeberkoop

3,

vermoedelijk tusschen Akontsliep krum en Assen, een
zacht en kalm, in de hope RESERVEWIEL
met BANU.
des eeuwigen levens, onze
rerugbezorging
verzocht
aan
waarde Vader, Behuwd- en
de N.V. IJ. TWIJNSTRA'S
Grootvader
Oliefabr. Akkrum.
A. GONGRIJP,
sedert 1926 wedn. van M. S.
VERLOREN:
de Jong,
Dames-Armband-HORLOGE,
in den
ouderdom van bijna vanaf Knijpe naar Thialf, of
81 jaar.
op de
Terug te bezorBroek, 29 Dec. 1939. " gen bij baan.
JAN DE VRIES (bakkerij, Terwispel 294.
Uit aller naam,
H. L. DE VRIES.
VERMIST:
W. DE VRIES-GONGRIJP.
een WIT SCHAAP,
Heden overleed zeer on- geboren 1938. lerugbezorging
aanwijzing verzocht door
verwachts, onze lieve groot- oï
JELLE NIJENHUIS, Nijemoeder
horne.

'

_

TRIJNTJE PEENSTRA,

PEENSTRA

J. G. PEENSrRA

A. PEENSTRA-

DEELSTRA
en Kinderen.

* Hsden overleed zeer on

verwachts, mijn trouwe huis
houdster
TRIJNTJE PEEN TRA,
Wed. van R. J. Koopmans,
Jn den ouderdom van 73 jaar.
Oldeboorn, 3 Jan. 1940.
JOH. S. BOTEEMA.

BE

■

■■'■ Wm\

enz.

Bestaande uit 13 lesavonden.
Kosten plm. fB.OO per cursist
Aangiite en inlichtingen voor
10 Jan. a.s., bij den Secretaris
I. LUSSING, Oldeberkoop
Telefoon 24

'

.-

Coöperatieve

Boerenleenbank
LANGEZWAAG.

Voor het bijschrijven van de
rente, wordt

Zitting gehouden
eiken Dinsdagmorgen van
9—ll uuren Zaterdagmiddag
2-4 uur.
Extra avondzitting a.s, Dinsdagavond 6-8 uur.
HET BESTUUR

Coöperatieve

é\

HH

M

¥h\

Zondag 7 Januarj

PROGRAMMA'S

DANSEN

DRUKKERIJ
Nieuwsblad v_ Frieslano

HBC

bij

■JmHWW

M-tfÊÊ

vÉhVJ

Tusschenbal

mmW '^3RH

I

in café Werfman
H

Terwispel
Aanvang hal fa ebt

Johannesga

Lijkkïstenfabriek

WILDERNIS

Schansburg

BAL

iw- suez ~wm

14 JANUARI

i

Posthuis Bioscoop Heerenveen.
ZONDAG

:^siW§mm
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Bloemsma en Albertje van der Meer te
Joure; Willem zv Gerrit Roffel en Jeentina
Scholten te Oudehaske; Jeltje dv Jan Reitsma en Christina Smilde te Joure; Janke
dv Jentje de Glee en Sjoukje Oosten te
Gaast; Jo-hann.es Jozef zv Nikolaus de Vries
en Theodora Rekere te Westermeer.
Overleden: Bauke Kerstma 2 weken te
gterhanle; Pieter Kuindensma 91 jr te
Joure, wedn. van Lipkje Klazes van Tuinen.
Ondertrouwd: Jan Jeltema 23 jr te Zaandam en Johanna Swart 22 jr te Joure:
Sjoerd de Boer 27 jr te Joure en Maaike
Kerkhof 24 jr te Joure; Johannes Gerardus
Matheus Driessen 22 jr te Delft en Berber
de Jong 25 jr te Joure.

dum.

BOLSWARD
van 22—28 Dec.

LEMSTERLAND.

Geboren: Jacob Sjoerd zv K. Voetberg
ter Weele; WaJituda Margaretha dv
J. Altenburg en A. Homminga; Fonger zv
T. Wiersma en G. Roefstra.
Ondertrouwd: C. R. Tuinder te Zaandam
en W. C. P. van de Ven.
Overleden: T. Kooiker 65 jr. vr. van T.
van der Schaaf;,, T. van der Velde 74 Jr,
wed. van J. v. d. Veilde (overl. te Sneek);
M. Sieperda 65 jr. vrl.; P. Tekstra 7S jr.
man van J. Huitema; J. Wouters 85 jr. mnil.

en C.

van 29 Dec.—4 Jan.

Geboren: jan zv Barteld Toering en
Gaukje Berger te Oosterzee;- Jebbigje dv
Barteld Toering en Gaukje Berger te 006-

-terzee.
Getrouwd: Rinze Heida 29 jr te Rijswijk
en Jantje Kuiter 23 jr te Oosterzee; Jacob
Wijnstra 26 jr te Lemmer en Der. je van der
Schaaf 19 jr te Leeuwarden.
SMALLINGERLAND.
van 2 9 Dec.—4 Ja.n.
Geboren: te Drachten, Hendrik zv K.
DOCKUM
We,g en ,]. Hetebrtj; te Opeindc, Gerke z*
van 22—29 Dec.
Unze v.d. Heide en I. Boerma; te HoutigeGeboren: Catharina Johanna dv G. Veen
en F Soesb-oek (won. te Groraingen); Riein- haee, Leentje dv K. de Jong en M. v.d.
se zv J. v. d. Zwaag en A. Fennema; Haoie Heide.
Ondertrouwd: C. G. Schut te Assen en
av G. Honderd on H. Lijzenga; Rieimer Jan
Joh. de Vries te Drachten.
sv J. Leijstra en D. Terpstra.
Overleden: te Drachten, Andrles Zoovele
Ondertrouwd: H. H. Douma 28 jr. te
02 jr echtgen. van A. Postma; Tjetje HoogVlissingen en J. C. Brouweir 26 jr te Dochiemstra 9 dagen dv F. Hooghiemstra en
kum.
Overleden: R. Keegetra 73 jr wed. van Janke Mud; Douwe Blom 66 jr echtgen. v.
G. Kingma; Aaltje Vellema 74 jr ongeh.; A. de Haan.
S. van Dijk 89 jr wed. van S. Edema.
WESTSTELLINGWERF.
van 27 Dec.—3 Jan.
I'EHWERDERUJEEL.
Bureau Wolvega. Geboren: Hulte zv Th.
van 20 Dec.—2 Jan.
Geboren: Jelle Marten zv K. D. Miedema Schram en H. de Jong te Wolvega; Jaarmes Romußldus zv B. J. Sloot en M. A. ten
en S. Miedema te Ferwerd; Gaatse zv A. .Berge
te Peperga; Jan zv L. de Haan en
ir. d. Beek en M. Klijnstra te Ferwerd; Sietske dv M. Rog en A. Sloterdijk te Hallurn; R. Pen te Oldetrijne; Wilhelmina Maria dv
E. W. Wijngaard en F. Aema te Wolvega.
Colkje dv 'P. Tilma en A. v.d. Wal te FerOndertrouwd: J. Praamsma te Joure en
iverd; Grietje dv J. Stlenstra en S. de Jong
Neeltje dv J. Terpstra en T. K. Reinbergen te Noordwolde; L. Hoorn;e Hallurn;
v. d. Veen te Blija; Wobbina dv Hofman stra te Steggerda en B. Wapstra te Wolvem P. Boonstra te Hallurn; Dieuwke dv J. ga; M. Hoefman te Oldemarkt en J. SlootMeirink en T. Kloosterman te Hallurn; stra te Wolvega; G. Nijholt te Oldelamer en
H. Oostra te Oldelamer; W. Otten t<=. Rotrrijntje dv G. Pranger en R. Rienks te Halurn; Trijntje dv E. v. d. Ferf en G. Materdam en K. Oosterhof te Oldeholtpa; J.
:hiela te Ferwerd; Romke zv W. Hengst en Brouwer en T. Travaille beiden te Stegr. Talstra te BJija; Hendrik zv D. de gerda.
Sraaf en H. van Huizen te Hallurn.
Overleden: Siebrigje Kuiper 62 jr vrouw
Ondertrouwd: Chr. Bijlstra 37 jr te Hol- van J. de Haan te Wolvega; Grietje Oesterdijk 82 jr wed. van J H. Blokzijl te Oldeverd en A. A. Dokter 36 jr te Ferwerd.
Overleden: Aan Klazinga 73 jr te Fer- holtpa; Antje Posma 67 jr vrouw van R.
de Roos te Wolvega; Eise Vonk 81 jr te
verd; Dirk Boersma 66 jr te Marrum.

"

Wijzigingen op korten termijn voorbehouden.

DE DIRECTEUR
VAN DIT BLAD

'

Geboren: te Twijzelerheide, Kornelis zv
Harm Dijkstra en Sijtske Veenstra; te Twij.
zelerheide, AJcke dv Frans Meindertsma en
Eelkje Brinkman; te Surhuizum, Jannes zv
Meindert AUe Brouwer en Baukje Mauta;
te Kooten, Stijntje Maria dv Jelte Douma
en Maria Groeneveld; te Buitenpost, Maria
dv Pieter Hoekstra en Hutje Dijkstra; te
Buitenpost, Aafke dv Rienk van Lune en
Harmke Olthoff; te Augustinusga, Cornelis zv Gerrit Bouius en Wiebkje Klaver; te
Surhuizum, Jacobue zv Willem IJtsma en
HEM. OLDEPH. EN N.
Bintje IJtsma.
van 2 9 Dec.—4 Jan,
Overleden: te Harkema-Opeinde, Martsen
Geboren:
jr
Laanstra 87
Elizabeth dv Handt Winia en
wed. van Fokke Veenstra;
te Kooten, Aaltje de Hoop 60 jr echtgen. Nantje de Jong te Nijega; Ekke zv Ate Atsvan Liebe Henstra; te Boelenslaan, Wilhelma en Klaaske Nauta te Scharl.
Overleden: Jacob de Jong 63 jr echtgen.
mina Bouwer 68 jr wed. van Koene Ongersma; te Buitenpost, Trijntje Jitske Steenvan Zeger Koornsbra te Koudum; Bach van
der Meer 5S jr wed. van Jan Pries te Koubeek 44 jr echtgen. van Kornelis Bouma.

ü:

Coöperatieve

f 050
f 0.50
f 0.35

per halt pond

ACHTKARSPELEN.
van. 27 Dec.—2 Jan.

zal houden op Dinsdag 9, Maandag 8 Jan. t.e.m. Woensdag 10 Jan., elke avond
8 uur, brengen wij U:
Woensdag 10 en Donderdag
11 Januari a.s. tot het innen
van voorschotrente, het uitbetalen ol bijschrijven der Hollywoods grootste film, met Tyrona Power. Annabella.
spaarrente, het bijschrijven Loretta Young.
Als extra hooidliini;
der Debet- en Creditrente in
GP DE KOSTSCHOOL
CLAUDINE
loopende rekening.
met Blanchette Brunay
Voor gewone zaken is het Me verdere reclame.
Toegang 18 jaar.
kantoor die dagen gesloten
Alle bovengenoemde dagen
wordt er zitting gehouden
van 9—12 uur v.m. en van
7—9 uur n.m. Spaar-, Voorschot- en loopende rekeningboekjes meenemen 1 Komt
vooral op een van de ge7 JAN., 's avonds 8 uur, brengen wij
noemde dagen, dat voorkomt
onnoodige drukte.
N.B. Voorschotrente moet
in ieder geval worden betaald.
Boekjes niet inleveren bij den
kassier.
HET BESTUUR.

■■'■:■"■■:

..
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BESTE FIJNE GELE KRUL.
BESTE BLANKE BAAIJ
BESTE LICHTE PRUIM

Volledig orkest

HET BESTUUR deelt mede.
DER
dat de kassier
met Bin Tin Tin Jr. Rex het wouderpaard. Bob Cugter,
Ben Turpin. Deel 1: Het recht der sterkste. Toegang 14 jr.

Voor rentebjjschrijving en
controle van spaarbank- en
loopende rekeninghoekjes
houdt net bestuur zitting;
Lever, alle
soorten en mote Lemmer in HOTEL
dellen lijkkisten Irancoaan
BOERSMA: Maandag 8 en
he» sterfhuis me» lijkauio 15 dezer van 9—ll.
te Echtenerbrug bij VRIELLNK: Maandag 8 en 15
dezer van 2—4.
te Oosterzee (Otterweg) bij
jVAN EYCK : Dinsdag 9 dexol U de waarheid bevestigen van het er van 9- 11 en 2—4.
ie» dat alleen de fabrikant van de aller,
Voor een doelmatige onnbette waren kan blijven adverteeren.
regel. iróle is het noodzakelijk, dat
De AcOUStICOn adverteert
matig sedert 54 laren. Een beter hulpalle spaarbank en loopende
middel tegen doofheid bestaat niet. Talrijke Grande Prtt. Gouden Medaille! rekening-boekjes op één dezer
en Medischeattesten Vraagt Uw dokter. dagen worden ingeleverd de
Schrijft In vol vertrouwen om nadere ml boekjes kunnen direct
mee
terug genomen worden.
Acoussicon N.V.
NieuwePlein 34. Arnhem
HET BESTUUR.

DE ROOKENDE MOOR
handhaaft zijn ouden roem

'
Bal
Muziek en Burgerlijke Stand.

Boerenleenbank EH
A Paramount Picture
BAKKEVEEN
Als extra hoofdfilm de drieweeksche seriefilm

"r

Tabak Simon H. Taconis en Zn.

N.V. DE FRIESCHE SCHAATSEN FABRIEKEN
HEERENVEEN

Zondag 7 Januari

AKIM TAMIROFF " JOHN BARRYMORE
LOUISE PLATT LYNNE OVERMAN

jhÉËlf

Pracht sorteering Luxe,voorwerpen

lm*%>

ZULSt. MEERDING

Urfwhw
msuffUMoi/n
I
WET

GORREDIJK

om

Zondag 7 Januari

SaHnHaflaJ

Ha

RUDOLPHIJ

As 't Winter is en sterk it iis,
den KaJd jong Fryslan feest.
Den waait der oer it Fryske ian
in nije, £>!iere geest
De iiïren wjukkeo snije den,
oer- 't spegelglêdde iis,
en t jonge folk -td striden ré
wit den' fen gjin beliés.
En jouns sa noflik
de hird,
wirdt lüd en drok peteard
ho hird en fül der'striden fs,
twisken Goitsen, Jan en Geort.
„Mar Geart woun dochï de earste priis"
sei» Mem, en drinkt Hjar the.
Det kaem, is 't andert feniijar bern,
Om 't Geort rydt op P. B.

DE WILP

'■-',"'

dragen

VRIES'

FEESTAVOND

TJERK HELMHOLT

A

:: : jjaL

■■■:; ';;:-

Ws I

—mmm*t*m% RRSÏ

21 Januari.

DAN NAAR

raerten oan 'e seal.
De uitvoering voor donateurs
Tagong frij. en gehuwden is DINSDAG 9 JAN

Cursus in Lakschrift

Rouwbrieven en
Rouwhsrten
"~DE

HARDRIJDERIJEN

Tiisdei 9 Jannewaerje Na afloop VRIJ BAL

Boerenleenbank
OOSTERZEE.

°

SJOERDSMA.

' HÜI■ £&

houdt bij voldoende
deelname een

wed. van R. J. Koopmans,
VERLOREN:
tusschen
Terwispel (W. K.
Uderdom
"n
jaar
73
rW
Veenstra) en Gorredijk
Uldeboorn, 3 Jan. 1940.
1 ZAK TARWEBLOEM.
De n Haag;
IJME KUIPER, Heerenveen.
E- VAN DIJK
Rentetarieven ingaande 1
Januari 1940:
De teraardebesteiiintj zal
plaats hebben Zaterdag Jan
Spaargelden en creditsaldi
om 1 uur, vanuit de Doodbrct. 2 3/4 % per jaar.
gezinde kerk te Oldeboorn,
Voorschotten en debetsaldi
rct. 4°/0 per jaar.
Geen afzondei lijke tarieven
** Heden overleed zeer onverwachts, onze lieve Dochmeer voor gelden op langen
Heerenveen termijn oi voor grootere beter. Zuster, Behuwdzuster en HEPKEMA

Wed. B. A. DE JONG—

DAM
Rjucht en Sljucht, Tijnje

P. Mulder, Wijnjeterp

PRIJZEN

VI Jhtlqi', Beets

— HEERENVEEN SEAL

zitting

Hedenavond

in den ouderdom van 73 jaar
Oldeboorn, 3 Jan. 1940.
Grouw:
Wed. G. PEENSTRA—

Kaarten
verkrijgbaar
VRIES, te Kortehemmen en
voor zoover nog beschikbaar
s avonds aan de zaal.

Wegens omstandigheden

VRIJHEID

RIJDERIJ

ABE BROUWER

VAN

#.

van 7 tot 9 uur

VERLICHTE BAAN
vanal Maandag Na afloop BALI
bij mej. D. DE

Zitplaatsverhuring

mi

Gevonden een paar

Tante
TKIJNEJE PEENSTRA,
wed. van R. J. Koopmans,

len

Volledig Orkest

NA AFLOOP VRIJ BAL.

Nei öfrin, likernoch 11 ure, FRIJ DOUNSJRN

UITSLAG

WITTE BIOSCOOP

**

|

Aanvang halfacht.

„MARIJKE FEN LYTSEGEA

VKTOR McLAfiLEN

i

Heerenveen:

Op te voeren stukken:
..BLIND", dramatische schets
in één bedri.it en „D- GETEMDE SCHOON MOEDER"

It Selskip „NOCHT EN WILLE" spilet
Snein 7 Jannewaris it stik det mei
de Krystdagen sa tige foldien hat:

Klucht yn fjouwer bidr.
Bigjin 7 üre

LANGEZWAAG

te Kortehemmen The Family BancT
Optreden van het
Morgen
Gezelschap HART.
Zaterdag 6 Jan.

REKENINGEN
DER VERLOTING
wegens gedane leveringen of
gehouden op
verrichte werkzaamheden ten
MAANDAG 1 JANUARI 1940
laste van het PROVINCIAAL
in de KOORNBEURS
der Ned. Gemeente
ELECTRICITEITSBEDRIJF
IN
Langezwaag
DE
>
te GORREDIJK.
FRIESLAND te Leeuwarden,
loofde.
gelieve men spoedig in te
Eerste prijs: no. 91;
gzval
in
elk
vóór
zenden,
Tweede prijs: no. 173;
Heden
overleed, in de
n.m. 2 uur, in de kerk.
**
Derde
prijs: no. 112.
volle verzekering des geloofs, 13 Januari 1940
DE KERKVOOGD
17;
prijs
Vierde
no.
onze lieve Man', Vader, Zoon
De Directeur.
prijs:
no.
169.
Vijfde
en Broeder
Namens 't Bestuur:
FEDDE J. MAST,
De N.V. Intercommunale Waterleiding METRO-GOLDWYN
JAAR
TOEGANG
14
D. B. VISSER,
in den ouderdom van 35 jaGebied Leeuwarden
Voorz. Chr. Zangv., Gorredijk
ren en 9 maanden, na een
zeer genoegelijke echtverZondag 7 Januari a.s.
eeniging van ruim 10 jaren. verzoekt een ieder, die vorm*
te
deringen
baren laste heelt
Allen, die hem kenden, weVrijdag 5 Jan. t.e.m. Zondag 7 Jan , elke avond
ten wat wij in hem missen. wegens in 1939 gedane leve- 8
uur, Zondag doorl. voorstelling vanaf half vier
ringen
oi verrichte werkzaamBakhuizen, 'S Jan. 1940.
brengen wij U:
heden, zijn rekeningen ten
De diepbedroefden:
spoedigste in te dienen aan het
in CAFÉ STOKER
Wed. G. MAST-PLOEGSTRA Hoofdkantoor te Leeuwarden,
Nieueweweg
1
of
aan
één
der
bisikers
Oan
üs
trouwe
JANNETJE.
met optreden van
bijkantoren te Bolsward, DrachJAN.
Fam. POSTMA
fen üs wol bikinde 3
tn, Harlingen en Lemmer.
JOHANNES;
Aanvang 7 1/, uur
opfierings, spylje wy
en wederzijdsche familie.

heden in zijnen Heer en Heiland overleden, onze oudste
Inplaats van kaarten.
zoon, broeder en bshuwdMet dankbaarheid geven broeder
wij kennis van de geboorte
FEDDE MAST,
vao onze dochter
echtgen. van Grietje Ploegstra
FOEKJE MARIE.
in den ouderdom van 35 jaar
en 9 maanden.
J. JORRITSMA.
B. JORRITSMA—Cnossen. De hoop op een zalig wederzien troost ons in deze
Bakkerij, Nieuwebrug.
smart.
5 Jan. 1940.
Echten, 3 Jan. 1940.
J. MAST.
Heden overleed onze
J. MAST—VAN HEERDE
beste Zwager en Oom
en Kinderen.
ROELOF J. HAISMA,
geliefde echtgenoot van
DANKBETUIGING.
H. v. d. Woude,
Voor
de vele blijken van
In den ouderdom van ruim
deelneming,
ontvangen tij69 jaar.
dens de ziekte en bij het
overlijden van onze lieve
Oosterwolde, 2 Jan. 1940.
Man, Vader, Behuwd- en
J. v. d. WOUDE,
H. v. d. WOUDE.
Grootvader
J. v. d. WOUDE. "■
FOKKEJ..DE VIUgS,
J. v. d. WOUDEN-KORT betuigen
wij onzen oprechten
en Kinderen.
dank.
Kortezwaag, Jan. 1940.
** Heden overleed, zacht en
FAM. DE VRIES.
kalm, na een kortstondige
ziekte, onze innig geli ;fde
DANKBETUIGING.
Vader, Behuwd- en GrootvaAan
allen die ons den 2den
der
Januari tot een onvergetelijPIET LEIKER,
ken da 2 hebben gemaakt,
sedert i4.Augs. 1937 wedn. betuigen wij onzen hartelijken dank.
van Jeltje Scholte,
in den ouderdom van 46 jaar Heerenveen, 5 Jan. 1940.
en 3 maanden.
R. KRIKKE.
G. KRIKKE-SALVERDA
Heerenveen, 5 Jan. 1940.
en, Kinderen.
Kortsweg 3.
De diepbedroefden,

Joure;

op WOENSDAG 10 JAN.,
bij TJ. HUITEMA

Seal SCHREUK NIJEHOARNE blijspel.in S bedrijven-.

—

J. DIJKSMAN en

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

-

-

ROOS,'

Langezwaag, 4 Jan. 1940.
Toekomstig adre6:

9—12
9—12
9- 12
2—4
9—12
9—12
6—7

Tijdens deze Zittingen worden geen busjes ter lediging
aangenomen.
HET BESTUUR.

Maandag 8 Jan

lied schalt over het land

Uitvoering NuDancing
Zondag 7 Januari In
Tooneelvereeniging
„Hope op Foarütgong"
Café Nieuwe Vaart
te Boorbergum
Beh. goedk. van B. en W.

■*
~tnhii

4b.

ii

r

*MJM*>MWlnißlsffiMrnHHr^

E

TYRDNE pOW?R^LOREnrYS^ANNABELLA
EEN DARRYL F.

ZANUCK-PRODUCTIE

DE FILM DER WONDEREN I

VERDER SCHITTEREND BIJ PROGRAM MA.
TOEGANo 14 JAAR.
Bespreekt vroegtijdig Uw plaatsen.
nugfgm»h^mmmmmK m amvi

GIETHOORN.
van 2—5 Jan.

Steggerda.

■

Bureau Noordwolde: Geboren: Cornelia
dv W. Boeien en J. Bakker te De Hoeve;
Jeltje dv F. van Veen en A. Mol te Noordwolde; Lijkei Jan zv E. Otten en J. Bekhof
te Vinkega; Pieter zv J. van Veen en A.

Geboren: Jantje dv Hendrik Petter en
Oolius.
HASKERLAND.
\ Oostra

AÜbertje

te Noordwolde.
van 2 8 Dec.—3 Jan.
Overleden- Gezina de Groot 3 7 jr vrouw
Geboren: Trijntje dv Pieter Roelof Boer- van G. v.d. Veer te Steggerda: Jan Engberts
sitra en Tjitske Brandsma te Joure; Alfred Dol 93 jr wed. van J.
te Noordsiïmon Ernst Paul zv Hendrik Jan Textor i wolde: Heerke de Vriesv.d.76 Veen
jr man van J.
'ii S.wukje de Vries te Rotsterhaule; Hen- 1 Betten te Noordwolde;
Si<
i.5 Baas
Irik zv Sietse Schokker en Anna Vogel- ', 55 jr ma-~>.ji C. Bovenkamp Ie
Noordlang
te Haskerdi.tkec;
Hlnko dv Ase 11

<

WOONen WINKELHUIS >

VASTGOED

MAKKINGA.

HEERENVEEN.

De palmslag van het BOERENPLAATSJE te Makkinga,
Notaris A I. BAKKER t< e ten verzoeke van de Erven
Lemmer, zal op DONDER P. L. MULDER, wordt wegens
DAG 11 JANUARI e.k.. des sneeuwval
avonds 7 uur, in het Hote :1
tot nadere aankondiging
GROEN te Heerenveen, finaa 1
UITGESTELD.
verkoopen:
Notaris
J. G. TAMMENS,
Het WOON- en WINKEL r
Oldeberkoop.
HUIS te Heerenveen, staan !de op besten stand aan der 1
Heerenwal no. 12, met ach
tergelegen TUIN, groot 3.2S
are, eigen aan Mej. de Wed
R. TJALMA, tot 12 Mei 194(
verhuurd aan J. J. Boltje „ Notaris SIJTSMA te Gorredijk
en A. v. d. Mee r, en als- zal op WOENSDAG 10 JAN.
a.s., des avonds 7 uur in het
dan te aanvaarden.
Bezichtiging op den ver- Café MARKTZICHT te Gorredijk, finaal verkoopen:
toopdag van 2—4 uur.
Een WOON- en WINKELGeboden f2762.—.
Biljetten verkrijgbaar, ook HUIS, waarin thans filiaal
bij den oproeper K. J. DE j van de Singer Mij. a. d. Lan-1 gewal te Gorredijk, groot
JONG te Heerenveen.
2.97 are, eigen aan J. H.
DANTUMA
Bod f 1701.—.
Voor de erven
De finale verkoop van hel t Wed. A. M. DE JONG:
WEILAND te Eesterga, voorr Een WONING met WERKMej. de Wed. R. W. TJALMA I PLAATS en ERF aan de
Langewal te Gorredijk, groot
is wegens de vorst
2 are.
tot nadere aankondiging
Bod f1229.—.

.

Weiland Eesterga.

'
■

DUBBELE
WOONHUIZINGE
LEMMER.

VERKOOPING
GORREDIJK.

■

UITGESTELD.

Notaris A. I. BAKKER,
Lemmer.

_____________

Voor de Wed. en erven
A. VAN SEIJEN:
Een WONING met ERF en
TUIN in het Laantje te Kortezwaag. groot 3.60 are.
Bod f639.—.
Bij biljetten breeder om-

schreven.

Notaris A. I. BAKKER te
Lemmer, zal op ZATERDAG
13 JANUARI e.k., des avonds
8 uur, in het Hotel BOERSMA te Lemmer, finaal ver-

Bezichtiging op den dag
van verkoop.

L SATÉ en LANDEN

koopen:

: „DE EEKEMA"
te IJLST.

Veiling Oudega

UITGESTELD.
De

provisioneele

Agenda van Verkoopingen

veiling

g*"***

ZATERDAG 6 JAN.

—

—

,

Houtverkooping
te Beetsterzwaag

APPELSCHA.

BOERENPLAATSJE
OUDEHORNE.

-

—

—

VERKOOPING
LANGEZWAAG.

—

TUOSCHRIFTEK

—

-

—

APPELSCHA.

GROOTE
HOUTVERKOOP
OLTERTERP.

VERKOOPING

HAULERWIJK.

BOERENLAATS
HOOILAND

Zie volg. advertenties,
te Drechten.
Notaris J. DE JONG.
Drachten.

Huizinge m. Land
Ureterp.
Notaris J. DE JONG te
Drachten is voornemens op
DINSDAG 16 JANUARI a.s..
des namiddags 2 uur, in het
Café van GORTER te Ureprovisioneel in het
terp,
openbaar te verkoopen:
Voor de Erven
TJ. K. RINSEMA:
Eene HUIZINGE met bijgelegen WEI- en BOUWLAND, staande en gelegen
aan den Leidijk te Ureterp
ter gezamenlijk grootte van
77 are 60 centiare, thans tot
Maart/1941 in pacht bij J.
E 1ive 1 d.
Een perceel vruchtbaar WEILAND, ten Noorden van de
vaart te Ureterp, groot 28 A.
88 c.A., thans in pacht bij D.
de Jong.
Biljetten eerstd verkrijgb.

Op DINSDAG 23 JANUARI
1940, des nam. 2 uur, in het
café van HULST te Appelscha, zal publiek
worden
geveild:
Op WOENSDAG 17 JANUARI
on
a. Voor de Wed. en Erven 1940, des nam. 2 uur, in het noemd is voornemens
JANUARI
WOENSDAG
1?
JAN H. GORTER:
café van BETHLEHEM te a.s., des namiddags 2 uur.
De BOERENPLAATS te Boornbergum,, zal finaal wor- in het café van AANS te
Appelscha aan de vaart bij de| den geveild:
Dr. Compagnie, provisioneel
voor den heer
benedenhrug, groot ruim 18 !
in het openbaar te verkoopen
hectare, thans in gebruik
A. K VEENBAAS:
Voor Mej. Wed.
bij den mede-eigenaar Harm
Een ARBEIDERSHUIS met
H.
R.' BUMA e. k.:
Gorter, benevens ruim 3 H.A. LAND ten Zuiden van den
WEILAND aan de tweede grintweg te Kortehemmen, in Eene vruchtbare BOERwijk en ruim
4A H.A. huur bij R. v. d. Wal wat het DERIJ, staande en gelegen
HF/DEGROND op Hildenberg huis betreft en bij P. Popma ten' Zuiden van de Folgeren-1
Aanvaarding 1940.
wat het land aangaat, geheel laan en ten Westen van- en
groot 50.70 are, in twee per- aan den weg naar Drachtsterb. Voor GEBROEDERS
onder DrachtCompagnie
ecelen.
VAN DEN BOSCH: '
bestaande
Geboden: perc. l f 362; ster-Compagnie,
Een complex HOOILAND perc 2 f 554.
uit ruime BOERENHUIZINstalling
op de Appelschamaden ten
Aanv. huis 12 Mei 1940, GE met SCHUUR.
westen van den weg langs land 5 Maart 1940.
voor 26 koeien enz. en aan
de Appelschavaart,
één kavel gelegen voor- en
groot
Biljetten verkrijgbaar.
achtergelegen WEILANDEN
6.82.90 H.A. en een kamp
Notaris ROEMELING, en een perceel BOUWLAND
WEILAND a d. CompagnonsBeetsterzwaag. ter
grootte
singel te Fochteloo, groot
gezamenlijke
1.69.60 H.A
van 0.?7.85 H.A., thans fn
Aanvaarding 1940.
nacht bij den mede-eigenaar
R. J. Bijm a, te veilen in
Bij volg°nde advertenties
7 perecelen.
en boekje? met kaart breeder te omschrijven.
Een perceel vruchtbaar
Notaris CAMMENGA.
gelegen
WEILAND.
ten
aangekondigde
De
Noorden van den Kunstwee
verkoop voor den hr. te Ureterp, groot 1 75.60 HA
Bezichtiging van het huii-Popke F. Lap
op Maandagen en Dinsdagen
gaat NIET door. en op de veiürisgdagen.
HANDELSDRUKKERIJ
Boekjes met kaart in dei!
Notaris ROEMELING,
HEPKEMA Heerenveen
Beetsterzwaag. loop v. d. volg. week verkr.

>

■

HUIS met LAND~
BEETS.

Verkoopbiljetten
Verkoopboekies

-

20 l
ft^J^iJ

3 ons amandelspeculaas
12 fijne chocoladerepen

|

A

LI

1

'

251

Km!»
|2dl

.

K>^^
r&Dj
I^^J

11

1 blik perziken, schijfjes
rOCI
blik groente naar keuze
1(dubbele
J
sperciebonen, pronksnijbonen of doperwten) ftEs\!iß

L

H:

4

balletjes

OnS

zwarte of gekleurde

I

9

£()]

?5«""LI

3 ons fijne winterdrops
I 1 bus beste linoleumwas

i

1

is niette vervang enl

DINSDAG 16 JAN. a.s.

BOERDERIJ
Arbeidershuis met DR.-COMPAGNIE
land
Ureterp.
te Kortehemmen. Weiland
Notaris J DE JONG voor-

APPELSCHA.

1 pond pruimedanten
V 2pond choc. letters en harten

Couranten reclame

JAARLIJKSCHE

:

LcentJ

3 pakken soepgroente

slechts 1.25p. kwartaal

H

2 pond extra-grove Java-rijst

4 tabletten soepen n. keuze

NIEUWSBLAD
VAN FRIESLAND

■

LcentJ

IV2 pond Franse vermicelli

2

■

4 pakken pudding naar keuze
2 pakken Custardvlapoeder

1 pot frambozen /bessen-jam

LECTUUR

—

Ê*"^'

rt

De verkooping van het
HUIS en ERF met WEI- en
BOUWLAND a. d. noordwestkant van d« eerste wijk te
Appelscha, ten verzoeke van
JOHANNES L. DE JONG,
wordt tot nadere aankondiging UITGESTELD.
OP WOENSDAG 10 JAN.
Notaris CAMMENGA. 1940, des voorm. 10 uur in
het hotel „Het Witte Huis"
te Olterterp, zal publiek worden verkocht:
EIKEN en WEEKHOUT
BOSSCHEN en WALLEN, gekapt eiken, en weekhout,
Binnenkort zal, op nader fijnsparren, grove dennen en
te bepalen datum, tegelijk ; op stam staande eiken, iepen,
met de' perecelen ten ver- beuken, berken en dennen te
zoeke van JOUKE P. WOU- Boornbergum, Beetsterzwaag,
DA, WIEBE S. VAN DER Olterterp, Ureterp, DuursMEI en LAMMERT DIJK- woude, Knijpe, Langezwaag
STRA, provisioneel worden en Gorredijk.
geveild:
De aanwijzing der perecevan de Alg. Friesehe Lelen
.Voor JACOBUS DE VRIES: vensverz.
Mij. geschiedt op 5.
Een stuk WEILAND te 3, 8 en 9 Jan. a.s., samen
Haulerwijk (Boven)
achter Komst telkens des voorm. It
de Christelijke School, groot uur bij „Het Witte Huis.
1.48.60 H.A., in één perc.
Voorts zal worden verkocht
Notaris CAMMENGA. de afbraak van een boerderij
tt Olterterp in 52 perecelen.
Boekjes verkrijgbaar.
Notaris ROEMELING,
Beetsterzwaag.

en

m

1

—

—

iorlornn mCtrAr

9

—

UITSTEL VEILING
URETERP

"

t/m volgende week Donderdag
elk onderstaand artikel voor 25°
zolang de voorraad strekt)

R. VAN DER VELDE

—

:

VERKOOPING

.

Gorredijk

—

VERKOOPINGEN.

:

t

—

ÜFfSTËL

"

1 svTt% °X«i

Sietse van der VeQt &Zn I

—

—

VERKOOPING

Merk: Fa. M v.i SCHAAF, Beetsterzwaag

I- « TSt
—■

—

'■

Probeer on- \

APPELSGA
Nots. Cammenga Maandag 8 Jan. 2 uur in [
het Compagnonshotel (prov.): Huis en erf met grond a.d.
kunstweg;
Complex hooiland op de Appelsgamaden,
Weiland a.d. Compagnonssingel te Fochteloo.
(Zie adv. N.v.F. 29 Dec.)
KOLLUM
Cand.-nots. pl.v.v. Sybenga en Scheffelaar
Klots Maandag 8 Jan. 2 uur in de Roskam (prov.): Boeis bepaald op
renhuis met hok en erf en 5 perc. weiland te ZevenhuiDinsdag 23 Jan. 1940 zen; Diverse perc. weiland o.d. Kollum; 2 perc. weiland
te Augsbuurt.
's voormiddags 10 uur
STEENWIJK
Nots. Volkers Maandag 8 Jan. 7V« uur
in HOTEL „DE KLOK".
bij Greven (prov.): Boerenhuis met schuur en open
Bijvoegingen gaarne spoedig. grond Westwijkstr. 58.
C. J. LOOPSTRA.
DINSDAG 9 JAN.
BUITENPOST
Nots. Peereboom Dinsdag 9 Jan. 2 uur
bij Klamer: Houtverkooping.
Nots. Ottema Dinsdag 9 Jan. 2 uur bij KuMARSSUM
Het adres
perus (prov.): Drie stukken weiland a.d. Rijksstraatweg
als
van ouds
Notaris J. P VAN DER naar Dronrijp.
SLUIS te Gorredijk, zal binWOENSDAG 10 JAN.
nenkort publiek verkoopen:
Nots. Peereboom Woensdag 10 Jan. 2 uur bij i
Vooor den heer WILLEM S. EESTRUM
De Vries (prov.): Boerenhuis met schuren, stookhut, erf,
KOELMA:
diverse perc. weiland a.d. Ouden Eestrumerstraatweg;
Een BOERENPLAATSJE,
Hooiland in de Lege Mieden; Idem bij de Zwemmermet STEENEN VARKENSbrug onder Bergum.
HOK, ERF en 2.97.80 H.A. GORREDIJK
Nots. Sijtsma Woensdag 10 Jan. 7 uur in i LEESINRICHTING van
uitmuntend WEILAND, gunMarktzicht (fin.): Woon- en winkelhuis a.d. Langewal;
stig gelegen aan den weg Woning met werkplaats en erf a.d. Langewal; Woning
van Oudehome naar Oldebermet erf en tuin in het laantje te Kortezwaag.
koop onder Oudehome.
(Zie adv. N.v.F. 5 Jan.)
Goede Lectuur in uw
LEEUWARDEN
Nots. mr. Poelstra Woensdag 10 Jan.
huiskamer.
10 uur bij De Jong: Inboedelboelgoed.
Verzending
door gebee
Nots. Roemeling Woensdag 10 Jan. 10 uur
OLTERTERP
Friesland. Men kiest zei'
in het „Witte Huis": Houtverkooping.
zijn tijdschriften. Men be(Zie adv. N.v.F. 5 Jan.)
paalt zelf den prijs.
Notaris J. P. VAN DER
Woensdag 10
WOLD
STEENWIJK
ER
Nots.
Van
Dalen
zal
binvoornoemd,
Vraagt prospectus
SLUIS
Jan. 10 uur bij Pen: Houtverkooping.
nenkort publiek verkoopen:
STEENWIJKERWOLD
Nots. Volkers Woensdag 10 Jan.
BOEKHANDEL
Voor de erven Wed.
ca. 10A uur bij Pen: Houtverkooping.
O. POLITIEK:
DONDERDAG 11 JAN.
Een BOERENLAATSJE m.
1.80.19 H.A. uitmuntend WEI- APPELSGA
Nots. Cammenga Donderdag 11 Jan. 11 uur
Nieuwestad 90
LAND, aan het voetpad, nabij uur in het Compagnonshotel (prov.): Huis en erf met
LEEUWARDEN
het voormalige tolhek te Langrond a.d. kunstweg; Huis mei erf en tuingrond a.h.
gezwaag, thans in huur bij M. Smidslaaritje.
de Boer.
(Zie adv. N.v.F. 5 Jan.)
Voor den heer P. WIENfts. De Boer Donderdag 11 Jan.
BEETGUMERMOLEN
RINGA:
7 uur bij v. d. Mey (fin.): Burgerhuis met hok en erf te
Een BOERENHUIZINGE met Engelurn; Woning met hok (onbewoonb. woning) en
1.15.00
H.A.
uitmuntend erf a.d. Rijksweg; Woning met hok en erf daarnaast;
Twee huizen met hok en erf.
WEILAND, in de WijngaarNots. Bakker Donderdag 11 Jan. 7 u. bij
den onder Langezwaag.
HEERENVEEN
Groen (fin.): Woon- en winkelhuis m. tuin Heerenwal 12
(Zie adv. N.v.F. 5 Jan.)
voor de
Nots. Groendijk Donderdag 11 Jan. 7 uur
HOLWERD
hij Tilstra (fin.): Armhuis met steen en hokken, bleeHUISKAMER
ken, tuin en erf.
Nots. v. d. Werf Donderdag 11 Jan. 8 uur bij
De door den sneeuwval uit- TOURE
Bijkersma
(fin.); Burgerhuis met steeg, erf en tuin a.d.
verkoopingen
gestelde
te
Nieuwekade.
TIJNJE en JUBBEGA-SCHU(Zie adv. N.v.F. 3 Jan.)
REGA, zullen nader opnieuw TJALLEBERD
Adm. Schipper Donderdag 11 Jan. 9Vs
ABONNEERT
uur ten huize van R. A. Puite: Boereboelgoed (o.a. 17
worden aangekondigd.
koeien).
melkeen
kalve
U op het
Nots. J. P. VAN DER SLUIS, (Zie adv. N.v.F. 3 Jan.)
Gorredijk.
WANSWERD a.d. STREEK.— Nots. Bakker Donderdag 11
Jan. 7V2 uur bij De Boer (fin.): Winkelhuis w.i. twee
woningen met hokken, bleek en erf in de buurt.
ZWAAGWESTEINDE
Nots. Keuning Donderdag 11 Jan.
7A uur bij Veenstra (fin.): Huis met hok, erf en weiland; Huis met schuur, erf en bouwland; Diverse perc.
weiland.
De prils is geen beletsel

Voor de fam.
R. HOEKSTRA:
Notaris H A. BANNING te
De dubbele WOONHUI- Sneek, zal op DINSDAG 16
ZINGE, F nos. 4 en 63, bij j JANUARI 1940, des nam. 1
de Herv. Kerk te Lemmer, uur, in Café „HET PARK",
kad. groot 73 ca., bewoond la. d. Parkstraat te Sneek,
geweest door Mej. en Wed.
BIJ CONTINUATIE
R. Hoekstra ca., dadelijk te finaal publiek verkoopen;
aanvaarden.
De bij uitstek vruchtbare
Geboden i 1458.—.
SATÉ en LANDEN, genaamd
Biljetten verkrijgbaar.
„De Eekema"„ met diverse,
■in prima staat van cultuur
verkeerende LANDERIJEN,
zeer gunstig gelegen nabij
Nijezijl en het Station IJlst en
grootscheepsrvaarwater
aan
„Het Wijd Draai" en „De
Notaris CAMMENGA te Oos- Wymerts" onder IJlst en
terwolde, zal op DONDER- Hëeg, totaal groot 27.10.96
DAG 11 JANUARI 1940, des ! H.A. of 73% X36% Are
voorm. 11 uur, in het COMGeveild in 16 perc. waarPAGNONSHOTEL te Appel- "op geboden: perc 1 f 3810,
scha, provisioneel verkoopen: perc 2 f 461, en verder per
36% Are: perc. 3 f 935;
a.
Voor de Wed.
ANNE VAN DER SCHOOT es. perc. 4 f 960; perc. 5 f 861;
perc. 6 f 938; perc. 7 f 999;
Een HUIS en erf met perc. 8 f 945; perc 9 f 934;
GROND a. d. Kunstweg langs perc. 10 f 912; perc 11 f 869;
de vaart te Appelscha, groot 1 perc 12 f 854; perc. 13 f 900;
ong. 23 are, in gebruik bij de i perc 14 f 868; perc. 15 f 654;
Wed. van der Schoot. en perc. 16 f 702.
Aanvaarding 12 Mei 1940.
Totaal f 67574.60.
Voor de Erven
Tot 5 Mrt./12 Mei 1940 in
b.
huur bij den Heer J. TimmerJAN DOLSTRA:
man en op die data in eigen
Een HUIS met ERF en gebruik
en genot te aanvaarTUINGROND a. h. Smids- \ den.
De tegen 9 Januari aanZATERDAG 13 JAN.
laantje te Appelscha, groot
aangekondigde prostaande
op
Mei
1940.
Betaling
1
Nots. Bakker Zaterdag 13 Jan. 8 uur bij
0.18.60 H.A.
visioneele veiling van de LEMMER
Boersma
Dubbel woonhuis bij de Herv. kerk.
(fin.):
Aanvaarding 12 Mei 1940. Boekjes met kaart ver- SATEN en LANDEN te Ureadv.
N.v.F.
5 Jan.)
(Zie
krijgbaar
Volgens biljetten, die ook
op de Saté en ten terp, eigen aan de familie
verkrijgbaar zullen zijn in kantore van den Notaris.
J. K. VAN DER LEI, wordt
de
aanhoudende
het Compagnonshotel.
Bezichtiging: de gebouwen wegens
iederen Dinsdag, Woensdag vorst
en Donderdag;
de landerijen OPNIEUW UITGESTELD
An
|ieueren wtrüuag.
en thans nader bepaald op

■

PRIMA SCHAATSEN

R ylïJ en ünrym

MAANDAG 8 JAN.

--

De groote jaarlijksche

I »VYa

—

Koopl een paar

IJSSPORT

van de VASTIGHEDEN eigen UOLWERD
Adm. Heeringa Zaterdag 6 Jan. 7 uur bij
aan de Fam. E. F. JANSMA, Tilstra (fin.): Huis met 2 hokken en erf; Huis
met
welke zou worden gehouden bergplaats, erf en grond op „Vijfhuizen".
op Maandag 8 Januari a.s.,
KOOTSTERMOLEN
Nots. Peereboom Zaterdag 6 Jan.
wordt wegens sneeuwval 2 uur: Houtverkooping.
OLDEMARKT
UITGESTELD
Nots. Molenaar Zaterdag 6 Jan. 1 uur bij
tot MAANDAG 15 JANUARI Groen: Houtverkooping.
TZUM
Nots. Faber Zaterdag 6 Jan. 2 uur bij Hoekema
a.s„ 's nam. 2 uur.
(prov.): Huis met erf a.d. Oostelijke acbter-ombuurt;
F. H. VAN DER SLUIS, Weiland m. varkenshok bij Tzum; Bouwland op Teetlum
Beëed. Makelaar, Drachten.

—

For de Praetstoel

■umi wii,

I Balans-Opruiming I
Ai onze klanten, die gediend zijn om in deze tijd P R l l*l A artikelen te
koopen tegen ABNORMAAL LAGE prijzen, komt tot ons en komt
in onze zaak eens rondloopen, om al onze koopjes te zien.
Ziet hier een enkele greep daarvan.
DAMES PYAMA'S

BADDOEKEN

145 170 195 210 225
en MEISJES PYAMA'S
98 lm 12 14 160
N
EN

10K 16K 24 29 34

JONGENSWASCHHANDJES
%A \A 6A VA 9%
°
KIN S^t,"«
THEEDOEKEN
NACHTPONNEN
IVA nA WA 19
59 65 79 98 120 13
STOFDOEKEN (FLANEL)
4A 6A HEEREN PYAMA'S
GRASL."
LAKESS
Gefest.
89 105 115 130 KINDER CAMISOLES

°

t^

°

89 115 175 210
115 145 175 195

Ajourzonm
Geborduurd

SLOOPEN

24
29 49
4»
£1 Zi

55 ö»
59
f>s

ONTBIJTLAKENS
45 89 110 135 160

TAFELLAKENS

145 170 195 225

Fild'Ecosse met zijde
36 59 65 85 89
145
Wol met zijde
Matzijde
31 45 59 79

IBRETLSCHORTJES

29 39 45 49 59

KINDERKOUSEN

15 19 24 48 58 65

DAMESHANDSCHOENEN

.

n„ n „

.

79 89 98 110 125

"«"„v»„„,.

KINDERHANDSCHOENEN
19 24 34 39 49 59
hffrfnsokkpn
ÖKJiKIiNteOKKIiN

29 34 39 49 59 69 79

SJAALS

Wol

°

2 1 24 29 34
39 49 59 69 79

KIN ER DIRECTOIRES
inttrlock
Wol

24 34 39 45 49
59 69 79 89

DAMES CAMISOLES
Interlock
45 55 65 75
Wol
110 120 135 145 170

29 49 59 69 79 98

DAMES NACHTPONNEN
89 98 125 135 160

24 49 59 69
59 65 69 79

Interlock
Gemolt. met zij

HEEREN PANTALONS
225 248 275 290
Zuiver wol
HEEREN HEMDROKKEN
Jaeger
88 98 115 130

Kl?
wol
Zuiver wol

190 210 225
290 310 325 360

HEEREN HEMDEN

"

Jaeger
89 120 160
325 360
Zuiver wol
«PORTRROEKEN
JONGENS
TnNrFNS SPORTBROLKÜN
9
Ha wol ,
98 115 125 150
Zuiver wol

"
JONGENS

„f <?£ 11? 12!

HEMDROKKEN

Jaeger
Half wol

38 42 49 55
120 135 160 180

WOLLEN DEKENS

89 145

160 198

SCHOORSTEENRANDEN

39 49 59 69

DAMES

PUL^790VS S 19a. 22 ,

498 698 13.50

14.50

HEERENWAL HEERENVEEN

7.0

Onze Toonzalen bieden U een rijke
keuze NIEUWSTE GESCHENKEN:
Aschstanders, Rook afels, Rookstellen
Sigaren- en Sigarettendoozen
Scheerdoozen : Scheerstellen
Lederwaren, ■ Etuis met
Klokjes,
Lepels en Vorken enz.
messen

nminv^ci

12,)

Iq

99

110
inNGENS> PULLOVERS

°

125

°

26

135

W* mt V ULLU(VB

-

128 145 168

94

195

98 108 135 160 180
68 78 98 120
BOEZEROENS

V*V HSJ

13

gwtr.

*
WOLLEN

M

Zwart p. knot
39 45 59 65
Jaeger p. knot
39 59
Gek,eurH D kno < 31 44 59 69
Sinvrpa p knot
3]

FLUWEEL

en Or els voor veel lager prijs dan
overal elders Studie Piano's en Amerik.
Orgels reeds vanaf f 25. Zeer mooie
Kruissn. Piano tanal f 85. Pracht eiken
Orgel f 55

§3

m
1

„.
3

Jaar

HHHBHBHHBHBHHHHHHB^

-

Heerenveen

u ook adverteerl
Waflfiti
Waai lil en welk ander

ftR

OVERALLS pl.m. 5 jr. 68 et.
HAARZIJDE alle kleuren 4 et.

en een paar honderd lappen voor spotprijs.

DE ZON

P. EBBES

Falkenaweg 6

MAN-

68 „Cent.
~
ENKELE BRUINE JONGENS-

„,

P

C'HESTER BROEKJES

Franco levering

verkoopen (Vuziekinstrumentenzoowel
nisuwe als bespeelde Vleueels, Piano's

-

PARTIJTJE

Speciale prijzen

Wij

7» 89 115 145
pLANEL
24 29 31 34 42
MOLTON
31 36 39 45

WOLLEN GAREN

-

Geef als eerste prijs een
THEEMEUBEL f 6.90

WEEKEND HEMDEN
PYAMA-FLANEL

"*

-

160 195

"JFSTTL.

_f*w,
—^t—

LUXE BESCHENKEN

79

HANDWEEF TAFELKLEEDEN
98 125 145

bovenaan

m^

PASVEER's

8 59

J££> " °

pLANELLEN

HEEREN OVERHEMDEN

DAMES DIRECTOIRS

DAMESKOUSEN

Wol

Interlock

" "* ""

OVERTROKKEN DEKENS

Pasveer

«*

De felste kampen worden
gestreden om* &
&

598 698 798

ZIJDEN DEKENS

Zelfs op de
baan staat

Heerenveen

!

reclame-middel U ook gebruikt,
U kunt er slechts menschen mee
bereiken, die vandaag de courant
hebhen gelezen en ze morgen
evenzeer zullen lezen. Vandaar,
dat courantenreclame on
weersprekelijk de basis is van elke
?oede reclamecampagne.

\

f

Vrijdagavond 5 Januari 1940.
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Heerenveen
is iedere Maandag en Dinsdag

persoonlijk m tfe praktijk. Dr.
R. W. J. van der Sluis,
tandarts DRACHTEN
is in het vervolg lEDEREN DONDER.
DAG, VRIJDAG en ZATtRDAG

KOEK, Dr. REVERS
te HEERENVEEN

en Dr. KOLK te Knijpe

AANWEZIG, Zaterdag a.s. geen spreekuur

Balans-Opruiming Damesconfectie EB

H9|

DOE VERSTANDIG EN KOOP NU
Dit is NIET ONS belang maar het UWE
Wij hebben nog groote voorraden, alles van de
oude prima stoffen tegen onze bekende lage
Opruimingsprijzen en willen aaarne al onze klanten
laten piofiteeren

WH

MANTELS

bütt"

Spotgoedkoop

B

Op
tweed en gummi mantels

in wol en
z jjrfe

sorteering
Prima stoffen

IHt»

REGENKLEEOI
NG
gabardine

JAPONNEN

Enorme

'°

KOOPJES

liortinB

H

Ci&lberkemeuer
a contant

BVOOR

HET INWISSELEN VAN

STEUNBONNEN

POPMA
HET MEEST

I

DRACHT 48

GESORTEERDE EN GOEDKOOPSTE ADRES

Maandag a.s. begint onze

BALANS OPRUIMING
Restanten

Schoenen en Pantoffels

Schoen handel

H. STEENWIJK

I

I|
I

|

Scfeouwbiri-floiclng Ikad omuldeml
Heerenveen.

ter

ZONDAG a.s.
gelegenheid der

Hardrijderij van

Erres, Philips, Waldorp enz
Netmt het besluit en scnalt U
nog heden RADIO aan.
Natuurlijk gaat U hiervoor naar
het eenigst speciaal radio-adres
terplaatse, daar U dan verzekerd
is vakkundig bediend te worden,
en een keuze heeft als bij geen
Nog enkele moderne
ander.
2e nands-toestellen onder garanInruilen
Gemakk. bet.
tie.

Thialt

GROOT SOIREE
DANSANTE

—

—

—

GROOT ORKEST.

Entree Heeren 75

et. Dames 50 et.

Aanbevelend

F. GROEN.

Geweldige koopjes
in Overjassen, Costuuans,
Jongensjassen en -Costuuans
vindt U bij

TONGA
Nog steeds groote voor-

Trainingspakken,

üamesoroeken
Wollen Garens,

FEESTAVOND
RUTAS
de fijnste Sinaasappeldrank
op Vrijdag 12 Jan., s avonds 8 uur in de
Kleine Schouwburgzaal. Gratis entree.
Met medewerking van de beroemde
Gochelaar en buikspreker Mr. Williams
met zijn zoon Henkie.
roegangsbewijzen verkrijgbaar v.a. Dinsdag
) Januari, bij

Fa. K. Hovens Gréve,
Lindegracht 47

Vermijd
knagende rugpijn

!JsT~~
fmW®
I"

Sjawls,

*"

'^^enz.

Handschoenen, Truien enz.

S. VELDMAN, Dracht

ADRESVERANDERINGEN
««lieve men -leeile

100

«poedig

"'".gelijk op le geven mei vermei
ding van hel oude en hel nieuwe
adre.» Formulieren hiervoor ver
k'Ügliaar hii de poM'erijen a I
*> el

Verschijnt Maandags-, Woensdags- en Vrijdagsavond*

NIEUWSBLAD VAN FRIESLAND

Tandarts EIIEIS

R§
H

-

HEPKEWIA'S COURANT (67e jaargang) " HEERENVEEN. Oplage 30.000 Ex.

Opstaan
nachts, rheumatische pijnen, verlies
van energie, gezwollen voeten, blazen onder
de oogen, spit, pijn in de beenen.

*

Zorg.

dat de afvoerkanalen goed werken. Als
vloeibare afvalstoffen onvoldoende uit het lichaam
verwijderd worden, hoooen zuurgiften zich op. die
uw gezondheid benadeelen
Vermijd kwade kansen. Oe zuurgiften moeten uit
net gestet verwijderd worden. Haal nog heden een
flacon foster's Rugpijn Nieren Pillen, het middel
dat speciaal op de betreffende organen werkt.
Duizenden menschen. die aan dergelijke verschijnselen leden, getuigen, dat hun goede baat
geschonken
werd door
FOSTER'S RUGPIJN NIEREN PILLEN
Dit modem, wetenschappelijk middel it ver«rilgbssr In drie verpakkingen a f 1.-.f 1.75 en f 3.»

= DESKUNDIG =
opgebouwde
reclame-campagnes

voor een goed artikel, ol een
goede zaak, systematisch in

COURANTEN

gevoerd

moeten slagen

.

Optimistisch 7 Natuurlijk—
ik heb toch altijd nog mijn

Over de Grenzen

Roosevelt's boodschap
De diplomatieke activiteit laait in de
geheele wereld op. No steeds zijn tal
van mogendheden zoekende naar hun
juiste houding in dit conflict.

De belangrijkste stellingname komt
ditmaal uit Amerika, waar president
Rooseveït zijn iaarlijksehe boodschap tot
het Congres heef gericht. Deze rede
kan men ten deele beschouwen als te
zijn bestemd vcor binnenlandsch gebruik. Immers, deze zitting van 't Congres is de laatste in de huidige samenstelling, terwijl tevens de presidentsverkiezingen voor de deur staan.
Maar de woorden door Rooseveït gesproken, zijn eveneens van groote beteekenis voor de rest van de wereld,
waar hij zich bezig beeft gehouden met
de internationale vraagstukken.
Rooseveït zeide 0.m.:
„De sociale en economische omstandigheden, die in 't buitenland verkeerd
geleid zijn, totdat zij uitliepen op revolutie en dictatuur, zijn dezelfde als die,
waarmede wij heer worstelen om ze
vreedzaam in het binnenland te regelen.
De dictaturen en de philosopbie van het
geweld hebben in bijna ieder geval haar
oorsprong gevonden in de noodzakelijkheid van drastisch optreden ter verbetering van binnenlandsche toestanden,
waar het democratische optreden om de
een of andere reden in gebreke bleef
te beantwoorden aan moderne behoeften en eischen".

Rooseveït herinnerde aan de waarschuwing, die vervat is in vroegere
boodschappen aan het Congres, en volgens welke de Amerikaansche burgere
in hun dagelijksch leven den schok zouden voelen van gebeurteniseen op andere continenten. Hij sprak een waarschuwing uit tegen degenen, die er op
aandrongen, dat de Vereenigde Staten
als een in eigen behoeften voorziende
eenheid gelukkig en welvarend zouden
kunnen leven met een veilige toekomst
binnen een hoogen muur van isolatie,
terwijl daarbuiten de rest der beschaving en de handel en cultuur der
menschheid vernield werden. „Ik kan
de gevoelens begrijpen van degenen,
die de natie waarschuwen, dat zij nooit
weer toestemming zullen geven tot het
zenden van Amerikaansche jongelieden
naar Europeeschen bodem. Maar niemand heeft hun gevraagd die toestemming te verleenen, want niemand verwacht een dergelijke onderneming".
„De overweldigeaide meerderheid
van mijn medeburgers laten niet in
het minst de hoop op de verwachting varen, dat de Vereenigde Staten niet zullen worden verwikkeld
in militaire deelneming aan den
oorlog. Er is een groot verschil tusschen het buiten dezen oorlog blijven en het beweren, dat deze oorlog ons niet aangaat. Wij behoeven
niet met andere naties ten oorlog te
trekken, maar op zijn minst kunnen
wij mèt andere naties er naar streven aanmoediging te geven aan de
soort van vrede, die de moeilijkheden der wereld zal verlichten en
daardoor ook onze eigen eigen natie zal helpen.

erkennen".

De president drong er op aan, dal de

huidige methode der Amerikaansche
handelsovereenkomsten zou worden uitgebreid als onontbeerlijk deel der fun-

deering van iederen sbabielen, duurza-

men vrede. „De oude voorwaarden van

den wereldhandel hebben geen duurza-

van bondgenootschappen, de huidige president der Ver. Staten heeft
dat voorschrift onderschreven en
volgt het op. Handelssamenwerkiing
met de rest der wereld vormt echter op geenerlei wijze een schending van dat voorschrift".

Overweegt Hitler
belangrijk besluit?
Conferenties met hooge
officieren.

Uit welingelichte kringen te Berlijn
verneemt United Prees, dat Hitler belangrijke besprekingen aan het voeren
is met hooggeplaatste officieren van leger en vloot te Berchtesgaden. De aard
der besprekingen is natuurlijk streng
geheim. Men verwacht, dat Hitler aan 't
einde der week naar Berlijn zal terugkeer en of anders in het begin der volgende week. Men gelooft, dat hij dan
Von Neurath zal ontvangen, die vermoedelijk uit Praag naar Berlijn zal komen.
Von Neurath is president van den geheimen raad.
De „Baster Nacbriehten" veirondersteit, dat deze besprekingen betrekking
hebben op de Duitsch-Russische onderhandelingen, welke ten doel zouden
hebben een militair verbond tusschen

Moskou en Berlijn te bewerkstelligen.
In dit verband kan melding worden gemaakt van een bericht, volgens hetweilk
Molotof zou overwegen, eerlang een bebezoek aan Berlijn te brengen, zulhs
mede met betrekking tot 't verloop van
den veldtocht in Finland.
Ook is er aanleiding verband te leggen met de houding van Rome ten opzichte van de Duitsch-Russische vriendschap.

DE STRIJD IN FINLAND.

schenen nog drie Russische tanks, ter ondersteuning van de eerste en om te trachten
de fortificatie meester te worden. De veldtelefoon der Finnen was afgesneden Een
soldaat zag kans om uit die sterkte komen
cc de draden te herstellen, waarop de bevelvoerende officier de Finsehe artillerie
zoo nauwkeurige aanwijzingen wist te geven, dat vijf dier Russische tanks vernield
werden. De zesde werd onschadelijk gemaakt door een soldaat uit de fortificatie,
met behulp van een handgranaat.
Op een ander punt van de landengte slaagden Finsehe soldaten er in een achter de
Russische linies rustend rood detachement
te verrassen. Zij vernietigden een deel van
het detachement en vonden op den Russiscben bevelvoerend en officier het plan voor
een aanval, die den volgenden morgen zou
hebben moeten worden ingezet. Zij konden
de Finsehe artillerie waarschuwen, diie bij
hun nadering de Russische tanks vernielde,
welke den aanval van den volgenden dag
hadden moeten steunen.
In de streek van Suomuesalimi hebben de
Finnen de kas van een Sovjet-Russisch regiment gevonden, waarin zich 92.000 Finsehe
marken bevonden; dit is een opmerkelijk
feit. In begin November hebben de Russen,
naar bekend is, verscheidene m Uiteen en
Finsehe marken opgekocht. Ongetwijfeld
hoopten zij met dit geld hun inkoopen in
Finland te betalen. Men herinnert er eveneens aan, dat d.e Sovjets op dezelfde wijze
opgetreden zijn in Polen, waar zij belangrijke hoeveelheden zlotys opkochten.

EEN TWEEDE SLAG WOEDT
BIJ SALLA.
Volgens uit Rovaniemi, bet hoofdkwartier
van het Finsehe noordelijke leger, te Stockholm ontvangen berichten, wordt thans aan
bet front van Sa Ba een tweede slag geleverd
binnen een week tijd». De strijd woedt thans
ten noorden van SaJta.
Finsehe autoriteiten nemen ten aanzien
van deze gevechten een zeer groote geheimhouding in acht Zij staan niemand toe, de
gevechtszöne te naderen.
Het verluidt evenwel, dat de Russen bet
hard te verduren hebben en reeds terug
over de grens zouden zijn beworpen.

HET RUSSISCHE LEGERBERICHT.

Het Finsehe legerbericht van gisteren
luidt als volgt:
Te land: Mcd uitzonderin-'- van het gebruikelijke geechutvuur en het optreden van
patrouilles van weerszijden zijn de diag van
3 Januari en de ochte<nd van heden betrekkelijk rustig geweest op de Karelisehe landengte. Aan de Oostgrens, tem Noorden van
bet Ladogameer, is de toestand ongewijzigd.
Te Ai'titojoki tracht de vijand een strategisch
steunpunt te heroveren, waarvan de Finnen
zich meester hebben gemaakt. Alle aanvallen werden echter afgeslagen. In den sector
van Kuhmo ie een vijandelijke aanval, die
gesteund werd door artillerie en tanks, afgeslagen. Te Suomussalmi ie gisteren de zuivering van het terrein voortgezet en 169
Ruseen werden gevangen genomen. Te
Raate, ten Oosten van Suomussalmi, duren
de gevechten voort. Ook worden de gevechten voortgezet tem Noorden van den sector
vau Aïïa. Overigens niets bijzonders te melden.
Ter zee: Een vijandelijke sleepboot is
gisteravond afgedreven in de buurt van het
fort Koivieio. Batterijen van het fort openden het vuur en die bemanning van 't schip
vtuchtte over het ijs. Een Finsehe patrouille
maakte zich meester van de sleepboot, maar
die zonk in den loop van den nacht. Bij het
Ladogameer hebben Sowjet-troepen twee
Fineche forten en een dorp gebombardeerd.
Finsehe kustbatterijen concentreerden bun
vuur op de vijandelijke stellingen.
Inde lucht: Op 3 Januari heeft de Russische luchtmacht die streken van Albo en
Hangö gebombardeerd en zekere punten in
heit Noorden van Finland. Een Russisch
vliegtuig werd neergehaald. De materieete
schade was onbeteekenemd en tot dusverre
gelooft men niet, dat er slachtoffers zijn gevallen.
HET KRIJGSBEDRIJF IN FINLAND.
Op de Karelisehe landengte was, naar
Havas meldt, een kleine Fineche fortificatie
Woensdag geblokkeerd door drie SovjetRussische tanks, die alle uitgangen onder

controle hadiden. De Finnen bezaten slechts
twee anti-tankkanoninen en spoedig ver-

Aangekondigde Hardrijderijen
ZATERDAG 6 JANUARI

BEDUM: Amateurs. Medailles.
Kampioenschap Groningen.
Blokzijl: Vrouwen f35.
COEVORRDEN: kampioenswedstrijd Juniores,
Horloges en kamp.mcd.
Donkerbroek: Jongens t.m. 16 jaar f 14.
Duurswoude: Paren t.m. 16 jaar f24.
E«rnewoude: Vrouwen f25.
Fochteloo: Vrouwen f4O.
Gersloot: Mannen f27.50.
GRONINGEN: Kampioenschap Amateurs
1500 en 10.000 M.
Hemrik: Mannen (sav.) f3O.
HUIZUM: Vrouwen f 100.
KAMPEN: Vrouwen Ï145.
Koudum: Vrouwen f35.
Langweer: Vrouwen f 37,50.
Lippenhuizen: Mannen f3O.
Luxwoude: Leden, met hindernissen ('sav.)
Molkweruin (IJsselmeer): Vrouwen f7O.
OUDKERK: Mannen f3OO en fBO aan kunst-

St.
Parochie: Mannen f35.
Sint Joliannesga: Mannen f25.
Stobbegat: Mannen f 17,50.
Terwispel: Paren ('eav) f 18
Veenhoop: Jongens ben 16 jaar fl9
Woudsend: longens f 17.5C.
Wijnjeterp: Mannen f 17.50.

nationaal besef heeft weten te bewaren, zoo
verloopt, dan is er voor ons alle reden ons
zelf af te vragen, wat er bij ons in een soortgelijk geval zou geschieden. Dat die Hacha'e
en Chvatkowski's ook te onzent niet zullen
ontbreken, dat weten wij belaas maar al te
of zij nu Rost van Tongoed> Zij zijn er al
luitigen of Van Rappard heelen, dan wei angoddank
ders
en al hebben zij het
nog niet tot een verantwoordelijken post gebracht, wat niet is, zou kunnen komen".
Verdachte bracht als verweer naar voren,
dat hij juist dien tussehenzin met de twee
namen had geschreven om duidelijk tot uitdrukking te doen komen, diat bij niet dleae
of dergelijke personen op het oog had, maar
in het algemeen van meemlng was, dat er
lieden in den lande aanwezig waren, bereid
om de rol der genoemde Tsjechische staatslieden te spelen. Hij bad niet de bedoeling
gehad, den heer Rost van Tonningen te beleedigan.
De Officier van Justitie achtte het ten laste gelegde bewezen en eischte f3OO boete.

—

—

—

—

De nieuwe directeur der
Ned. Tramweg Mij.
HEERENVEEN, 4 Jan. In de gisteren te
Utrecht gehouden buitengewone algemeene
vergadering van aandeelhouders van de
N.V. Nederlandsche Tramweg Maatschappij,
is aan den heer ir. M. J. Breuning, te Heerenveen, op zijn verzoek, in verband met
zijn benoeming tot rijksinspecteur van het
verkeer, op de meest eervolle wijze ontslag
verleend als directeur, onder dankbetuiging
voor de door hem aan de maatschappij bewezen diensten.
In zijn plaats is, behoudens de door den
minister van Waterstaat te verleenen goedkeuring, met algemeene stemmen tot directeur benoemd de heer Oh. Grauw, chef van
de exploitatie bij de N.V. Alg. Transport
Onderneming A.T.O.
In afwachting van de machtiging van den
minister van Waterstaat maakte de vergadering gebruik van haar bevoegdheid om den
heer Grauw met ingang van 4 Jan. 1940 tot
waarnemend directeur te benoemen.

Rotsblok doodde elf menschen.
Bij het neerstorten van een rotsblok in

Cividale nabij, Udine (It.) waarbij twee huiHet hoofdkwartier van 't militaire district zen instortten, hebben elf menschen den dood

Leningrad deelde gisteren mede:
gevonden. Een vrouw met haar heide kindeOp 4 Januari beeft zich aan het front niets ren ie wonder boven wonder in een belenvan belang voorgedaan.
dend huis aan den dood ontkomen. Men
neemt aan, dat het rotsblok is neergestort
als gevolg van een zwaren storm.

DE OORLOG TER ZEE.

"

invloed zal ten zeerste verzwakt
worden, wanneer deze regeering
aich schuldig zou maken aan handelsegoïsme. De eerste president
der Vereenigde Staten heeft gewaarschuwd tegen verwikkelingen

W
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men vrede gegeven. Wanneer de tijd
komt, moeten de Vereenigde Staten hun
invloed gebruiken om de handelskamalen in de wereld te openen, opdat geen
enkele natie zich in latere dagen gevoorwerpen.
dwongen zal voelen met wapengeweld
Jongens t.m. 15 jaar f 12.
Oranjewoud:
te
vreedzaam
streven,
zij
na
wat
door
Oudeschiuw: Meisjes i.m. 16 iaar f 14.
overleg zeer wel verkrijgen kan.
Jac.
Ik leg den nadruk op de leiding,
welke dit land op zich kan nemen,
wanneer de tijd komt voor een vernieuwing van den wereldvrede. Die

:{
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chiefwhip

HET FINSCHE LEGERBERICHT.

„Wij moeten voor ons uitkijken en de
mogelijkheden voor onze kinderen zien,
wanneer de rest der wereld mocM worden overheerscht door geconcentreerd
geweld alleen. Wij moeten voor ons uitzien om de gevolgen na te gaan voor
onze eigen toekomst, wanneer alle kleine landen in de geheele wereld zich
hun onafhankelijkheid zien ontnomen
of louter aanhangsels worden van betrekkelijk uitgestrekte machtige militaire systemen. Wij moeten voor ons uitzien om na te gaan, wat voor leven onze
kinderen zouden moeten leiden, wanneer een groot deel van de overige wereld gedwongen werd den God te aanbidden, die opgelegd werd door een milmtairen heerscher of wanneer daar verboden werd, een God te aanbidden.
„Wij moeten voor ons uitzien en de
gevolgen nagaan voor onze toekomstige
geslachten, wanneer de wereldhandel
zou worden gecontroleerd door een of
andere natie of groep van naties, welke
die controle door militair geweld instelt De volkeren van andere landen
hebben het recht een eigen regeeringsvorm te kiezen, maar wij in dit land gelooveu nog steeds, dat een dergelijke
keuze gebaseerd hoort te zijn op zekere
voorwaarden, welke wij veral essenti* wijzelf nooit
eel achten. Wij weten, dat
geheel veillig in ons land zullen zijn
tenzij ande;.e repeei'imgen die vrijheden

mÊÊ^

Twee Zweedsche schepen getorped .
Het 2475 ton nietende Zweedsche stoomschip „Svarton", diat in 1906 gebouwd is, is
Woensdag in de raabiibeid van d:. Noordlkusrt
vau Schotland' door een Duitecbe duikboot
tot zinken gebracht.
DUITSCHE DUIKBOOTEN IN ACTIE.
Behalve van het EeWarxiscbe stoomschip
„Mina", waarvan men, zooals reeds gemeld,
sedert 11 Dec. niets meer heeft gehoord, is
ook van het Estilandisehe schip „Agu" sinds
3 Dec. niets meer vernomen.
Men vreest, diat 't 1575 ton metende schip,
dat in 1885 is gebouwd en een bemanning
van 18 koppen aan boord had, op die Noordzee op een mijn g©loonen is.
Van de bemanning worden twintig koppen vermist. Elf overlevenden zijn door een
reddingsboot opgepikt.
Het schip zorak in anderhalve minuut.
Te New-York is een 5.0.5.-bericht opgevangen van het Zweedsche schip „Kiruna"
(5400 ton), diat mededeelde, langzaam te
zinken, tengevolge van een aanval door een
Duitsche duikboot op 500 mijl ten Noorden
van de Azoren.

GEMENGD NIEUWS.
Prof. mr. B.M. Telders voor de
rechtbank.
Wegens beleediging van Mr.
Rost van Tonningen.
Voor de Ameterdamsche rechtbank heeft
terecht gestaan prof. mr. B. M. Teidiers, wegens smaad jegens mr. Rost van Tonningen.
In die Gidis van Maart j.l. besprak hij im een
artikel, getiteld.: „Het pleit van dwang cm
vrijheid beslecht", de gebeurtenissen in
Tejecho-Slowakije. Br staat o.m. in: „Hacha
en Cbvalkoweki zullen in die geschiedenis te
boek blijven staan als die aibjecte verraders
van hun v01k"....
Een stuk verdieir in 't artikel staat: „Wanneer de overweldiging van een volk, dat
door alle eeuwen van verdrukking heem zijn
Donkerbroek: Mannen f 35.
Elsloo: Vrouwen f 18,50.
Giethoorn (Dwaregract): Mannen f 75.
Gorredijk: Paren f37.50 ('e av.).
Haule: Vrouwen f 17,50.
HEERENVEEN: Amateurs 500, 1500, 5000 M
Kampioenschap van Friesland.
Heerenveen: Jongens ben. 16 jaar f5O.
Jubbega (Streek): Meisjes t.m. 16 jaar,

De scheepvaart te
Harlingen.
HARLINGEN, 4 Jan. Gedurende het jaar
1939 zijn in onze haven binnengekomen 448
zeeschepen met een inhoud van 611.260 kub.
M. (tegen 369 in 1938, metende 643.631 kub.
M.), te weten 359 Nederlandsche, 72 Engelsche, 5 Duitsche, 6 Zweedsche, 2 Noorsche,
2 Deensche en 2 Lettische.
Bovendien passeerden deze haven 104
doorvarende zeeschepen, metende 42084
kub. M. bruto (tegen 139 in 1938, nietende
51753 kub. M, De haven werd nog aangedaan door 72 bijleggers, melende 47172 kub.
M. bruto-inhoud (tegen 58 in 1938 metende
36968 kub. M.).
Inkomende ladingen.
Verdeeld naar de lading kwamen er 34
uit Engeland met stukgoed, 35 met stukgoed
en kolen, 117 met kolen, 4 met kolen en cokes, 4 met cement en 116 ledig; met hout
uit Rusland 3, met hout uit Zweden 14, met
hout uit Finland 3, met hout uit Noorwegen
l, met hout uit Danzig 1, met hout uit Estland 2, met rogge van Danzig 12, ledig uit
diverse havens 102.
Uitgaande ladingen.
Er vertrokken naar Engeland met stukgoed 350, 24 ledig, naar Spanje 2 met aardappelen, naar Italië met aardappelen 2, ledig naar diverse havens 69.
Door de sluizen zijn geschut 14064 (12640)
schepen met een inhoud van 1.457.111 kub.
M. (1.228.438), waarvan waren doorvarende
6600 (5959) schepen met een inhoud van
1.064.025 kub. M. (914.527).
Zonder de sluizen te passeeren hebben
van de buitenhavens gebruik gemaakt 1674
(1977) binnenvaartuigen met een inhoud
van 231.617 kub. M. (284.265) en van de
binnenwateren 501 (557) binnenvaartuigen
met een inhoud van 15258 kub. M. (17091).
De havens en sluizen brachten f85.901.48
(f74.637.61) aan rechten op, verdeeld als.
volgt: zeeschepen f20.908.29 (f 17.438.74),
binnenschepen f64.993.19 (f57.198.87), te
weten havengeld f26.730.68 (124.609.99) en
sluisgelden f38.262.51 (f 32.588.88).
De tusschen haakjes geplaatste cijfers zijn
die over 1938.
In deze opgaaf zijn niet begrepen de vaartuigen, in dienst van het Rijk.
HAULERWIJK (Ben.). IJsclub „De fjouwer doarpen". Leden (paren), le pr. P.
Dijkstra en Gerr. Woudstra, Bakkeveen; 2e
pr. W. v. d. Veer en Janke v. d. Veer—Reinders, Donkerbroek; 3e pr. N. v. d. Veer en
Lammie v. d. Veer, Donkerbroek.

Estafette, 19 drietallen, le pr. G. Walstra,
Marie v. d. Vaart en Jarig ten Hoeve; 2e pr.
horloges. 11. Hoekstra, Anna v. d. Zee en Wieger ten
Hoeve; 3e pr. W. Zandstra, Fetje Beetstra
Jubbega (Streek): Paren ('sav.) f23.
,
en
Albert Westra.
KORTEZWAAG: Paren flO5.
Langezwaag: Jongens ben. 17 jaar f 17.50.
LANGEZWAAG, 4 Jan. IJsclub „LangeLIPPENHUIZEN: Vrouwen fl3O.
zwaag". Leden, estafette. Tot 40 jaar: 1e pr.
Makkinga: Mannen f 16.
M. J. Boerstra, J. Riemersma en mej. Tr.
OLST: Mannen f175 en g. mcd.
v.
d. Mei; 2e pr. Jarrit de Vries, H. v. d. Wijk
Kampoenscbap Overijssel. en B. Vaartjes; 3e pr. IJ. Uithof, Teije
v. d.
17,50
Oudehome: Mannen f
Meulen
G.
mej.
pr.
en
4e
P.
IlornBouma;
Terwispel: Paren.
stra, Jac. Bouma en mej. Sj. Oosterhof.
Tijnje: Mannen f25.
Handicaprijderij van leden boven 40 jaar:
VEENDAM: Mannen f 150.
pr. G. Vaartjes; 2e pr. H. H. de Vries;
le
De Wilp: Vrouwen f 24.
3e
pr. A. Timmerman.
Wolvega: Mannen fB5.

MAANDAG 8 JANUARI.
JUTRIJP HOMMERTS: Mannen fl3O.
IJsselmuiden: Mannen 175.
DINSDAG 9 JANUARI

DOKKUM: Mannen f220 en medailles
Kampioenschap Friesland

BERGUM, 4 Jan. IJsclub „Bergum”. Leden,
drie
man aan den stok (18 drietallen): le pr.
ZONDAG 7 JANUARI
Ruurd A. de Jong, mevr. H. v. d. Bergen en
Benedenknijpe: Meisjes t.m 18 jaar, hoiiogts Roel P. de Jong; 2e pr. Arme Terpstra, mevr.
T. de Boer en Kl. Lautenhach, 3e pr. P. WaBovenknijpe: Jongens t.m. 16 jaar, f 12.
Boijl: Jongens tan. 16 jaar, f 14.
genaar, Boukje Dijkstra en R. Eisinga.

.

RAUWERD, 3 Jan. IJsclub „Rauwerd
Leden, estafette: le pr. Jan v. d Hem, mej.
A. Ganzinga en Piet de Groot; 2e pr. Jan
Aardema, mej. Janke de Groot en Cris Idema: 3e pr. Pier v. d Velde, mej. Janke Zantema en Gosse Vetiema. Bij het 1e prijs win-

nende partuur behoorde mej. K. Wielinga,
die echter door een ongeluk niet verder mee
kon rijden. Mej. A. Ganzinga werd door loting aangewezen als plaatsvervangster.
BUITENPOST. 4 Jan. IJsclub „Buitenpost
en 0.". Leden (2 heeren en 1 dame), 12 drietallen): 1e pr. G. R. Seinstra, mej. K. Kok
en W. W. Dijkstra; 2e pr. E. Koopmans,
mej. G. de Goede en VV. L. Dijkstra: 3e pr.
J. Dorhout, mej. E. Pol en Joh Douwes. De
prijzen bestonden uit kunstvoorwerpen.

Leeuwarder Rechtbank.
Politierechter.
LEEUWARDEN.
Diefstal.

In Juni 1939 maakte Anna M. Z.,' 19 jaar.

dienstbode te Leeuwarden, zich schuldig
aan het ontvreemden van een zilveren dameshorloge, een gouden schakel-armband,
een vernikkeld dameshorloge en een paai
dameskousen, welke voorwerpen toebehoorden aan B. H. Eerligh. Mevr. Eerligh had
deze voorwerpen in een kast gelegd. In
Juli ontdekte zij, dat zij waren verdwenen.
Zij heeft echter alles weer terug gekregen.
De Officier acht het overtuigend bewijs
geleverd en eischte in verband met het reclasseeringsrapport een maand gevangenisstraf voorwaardelijk met 2 jaar proeftijd en
onder toezichtstelling van het Ned. Genootschap tot zedelijke verbetering van gevangenen. Vonnis conform.
LEEUWARDEN.
Verduistering.

Fedde A., 26 jaar, chauffeur te Leeuwar-

den, heeft het vertrouwen van zijn patroon
A. Schokker beschaamd door op 4 September 1939 een bedrag-van f2.50 te verduisteren. Verdachte moest met een zekere Smilde een machine halen uit Rijsbergen bij
Breda, die vervoerd moest worden voor de

firma Cohen te Leeuwarden. Het vrachtgeld
bedroeg f 12.50. Er werd echter f 15 gebeurd.
Getuige Cohen vertelt, dat hij de vervoerkosten a fl5 niet te hoog vond. Verdachte A. had een nota opgemaakt ten bedrage van f 12.50. De Ea. Cohen ontving echter een kwitantie van f 15, die zij ook betaalde, zoodat verdachte f2.50 voor zichzell
gehouden moet hebben.
Verdachte, nogmaals voorkomend, vertelt
het volle bedrag te hebben afgeleverd.
Vonnis conform eisch.
LEEUWARDEN.
Bedrog.

Op 22 Sept. 1939 heeft Johannes Sijtze 8.,
25 jaar, los-werkman te Leeuwarden, zich
aan bedrog schuldig gemaakt door als verkooper G. Harder, kooper van 1 kg peren,
ten opzichte van de hoeveelheid van
het geleverde te bedriegen. Verdachte had
de schaal waar de waren in afgewogen
moesten worden, met een gewicht van 50
gram verzwaard, waardoor de kooper benadeeld werd.
Op de Vrijdagmarkt had getuige Harder
peren gekocht voor een dubbeltje per kg.
Toen hij wilde weggaan hield een politieagent hem staande. Uit het onderzoek dat
toen volgde bleek dat verdachte de schaal
verzwaard had door er een touwtje met een
gewicht aan te hangen.
Verdachte erkent, dat hij getuige Harder
heeft bedrogen. Hij was hiertoe, naar zijn
zeggen, genoodzaakt, omdat zijn concurrenten met niet geijkte koperen schalen zouden wegen.
Eisch f2O of 1 maand hechtenis. Vonnis
14 dagen voorwaardelijke gevang.etraf met
2 jaar" proeftijd en f 20 gulden subs. 20 dagen hechtenis.

weest. Op de vraag van den rechter of het
verdachte bekend vvas, dat deze bougies
gestolen waren, zegt B. .dat hierover nooit
gesproken is.
De officier vraagt vervolgens aan getuige
of het idee om deze voorwerpen te stelen
van hem dan wel van verdachte is uitgegaan. Aarzelend geelt getuige op het laatst
toe, düt het idee van hem is uitgegaan.
Verdachte R. zegt. dat B. bij hem is gekomen. Hij had toen liougies gekocht voor een
bedrag van twee gulden. Hij wist zich echter niet te herinneren of hij bij een bezoek
aan het magazijn vau Toornstra ooit de optnerkii g heeft gemaakt of de bougies die
zich hier bevonden, te koop waren. Verd.
ontkent echter dat hij geweten heeft dat
bougies
geleverde
de
aan
hem
van
diefstal afkomstig
waren.
Wel
waren ze goedkoop maar dit wekt?
volgens hem geen bevreemding op daar hij
alleen tweedehandse!) goederen inkocht.
Verdachte zegt dat de prijzen van de nieuwhandel voor hem vreemd waren. Verdachte
zegt voorts wel te hebben geweten dat dit
nieuwe bougies waren. Hij had een motor
gekocht van 8., die echter niet geleverd
was. Om deze schade, ontstaan voor R.,
eenigszins te compenseeren, had R. een iets
mindere prijs voor de bougies betaald.
Verdachte betoogt nogmaals dat hij er
niet bij heeft stilgestaan dat deze voorweroen gestolen waren.
De officier acht het overtuigend bewijs
geleverd voor hetgeen verdachte subsidiair
ten laste is gelegd. Een groote fout is het
geweest, dat verdachte niet bij de herkomst
van de goederen heeft stilgestaan. Tegen
verdachte, die reeds eerder veroordeeld is,
wordt vervolgens 3 weken gevangenisstraf
geëischt. Vonnis conform.

Brand bij V. en D. te Amsterdam

Omstreeks de maand April 1939 heeft Auke
J., 26 jaar, los-werkman te Leeuwarden, twee
paar grijze lederen heerenhandschoenen en
een stel bretele gestolen van zijn patroon
P. Propstra, terwijl hij deze hielp te verhuizen. In September j.l. maakte hij zich opnieuw schuldig aan diefstal; toen ontvreemdde hij eenige kazen uit het pakhuis van zijn
patroon, benevens een kaas uit de winkel
van J. Kruize, wonende aan de Wortelhaven.
Voor deze verschillende diefstallen veroordeelde de politierechter te Leeuwarden
den verdachte tot tweemaal 14 dagen gevangenisstraf. In hooger beroep eischte de
proc.-generaal onderscheidenlijk 6 weken en
14 dagen gevangenisstraf. Arrest: 6 weken
ei. 14 dagen gevangenisstraf.

GEMENGD NIEUWS.
Vakgroep Zuivelbewerkers van
de Nederl. Landarbeidersbond.

—

ER ZIJN NOG TOLLEN IN FRIESLAND
te Sloten
De geschiedenis van den tol

voorstellingen.

***

Het is daarom van belang, het ii n en
ander medp te deelen uit
de geschiedenis van dezen tol
en over de beteekenis er van voor de ge
meente Sloten. Geheel anders dan te Gala-

aangetroffen.

Arresten.

Mars en Jupiter in conjunctie.

...

I

4 Januari.

Blijkens het 13e jaarverslag telde de
vakgroep Zuivelbewerkers van de NederLEEUWARDEN.
landsche Bond van Arbeiders in het Landbouw-,
Tuinbouw- en Zuivelbedrijf. op 15
Mishandeling.
1939 124 afdeelingen met 2005
December
Bernardus H. T., 39 jaar, reiziger te Leeu- leden tegen 116 afdeelingen en 1830 leden
warden, heeft op 15 October 1939 J. Walstra één jaar vroeger. Het aantal afdeelingen
mishandeld. Getuige Walstra stond naar een steeg in 1939 dus met 8 en het ledental
voetbalwedstrijd te Huizum te zien. Hij met
175.
meende dat er een overtreding werd bewerden 11 nieuwe afdeelingen.
Opgericht
gaan en zei hardop: „Dat had de scheids- terwijl 3 werden opgeheven wegene gebrek
rechter moeten zien." Dit gezegde was oorbelangstelling of concentratie van zuizaak van een zekere wrijving met iemand aan
velfabrieken
die achter getuige stond. Toen getuige zich
Het bestuur van de groep werd als volgt
omdraaide kreeg hij een slag van verdachte samengesteld: H. van der Wielen, te Haarin het gezicht, waardoor een paar tanden lem, voorzitter; R Bouwmeeester, te Terwiswerden los geslagen.
pel, 2e voorzitter; J. Lageveen, te LeeuwarEisch f 10 eubs. 10 dagen. Vonnis f 5 of 5 d. den,
secretaris-penningmeester; S. Agema,
Opmeer;
F. Hooghiemstra, te Bergum; B.
te
LEEUWARDEN.
Kooistra, te Leeuwarden en G. Weenink, te
Diefstal.
Apeldoorn leden.
Op 16 en 20 September van het vorige
jaar vermiste F. A. Toornstra, autohandelaar alhier, een doos, waarin zich een
aantal Spark bougies bevond. Als verLet op den sterrenhemel.
dacht van deze diefstal staat Marten B„
automonteur, 27 jaar, te Huizum, thans teDe sterrenhemel vertoont dezeir dagen
recht.
iets interessants. De planeet Mars zal
weer
Get Toornstra had in Augustus een nieu n.l. Zondag vlak boven zijn collega Jupiter
we zending bougies ontvangen, welke in passeeren. Het zal een merkwaardige aandoosjes verpakt waren. Deze had hij opge blik zijn, de twee hemellichamen zoo dicht
slagen in zijn magazijn. In September be- bij elkaar te zien staan, maar het is mismerkte hij dat er een tweetal doosjes miste schien nog meer de moeite waard reeds van
Verdachte had deze gestolen doosjes met nu af des avonds op dit tweetal te letten,
inhoud verkocht. Tegen verdachte, die omdat men daardoor den voortgang in de
reeds twaalf jaren in dienst is geweest zon- beweging van Mars geregeld kan vervolgen
der dat hij ooit met de politie in aanraking en zijn afstand tot Jupiter steeds kleiner ziet
kwam, eischt de offcier f2O of 20 dagen worden.
hechtenis.
Men oriënteert zich aldus: reeds 's midongeveer in het ZuiVonnis: Een maand voorwaardelijke ge- dags 5 uur ziet men
vangenisstraf met twee jaar proeftijd en den
Jupiter ale een heldere ster tamelijk
5 gulden onvoorwaarcelijk of 5 dagen hech- hoog aan den hemel staan, met de veel zwaktenis.
kere, roodachtig getinte planeet Mare rechts
er naast, 's Avonds om 7 uur staan ze reeds
LEEUWARDEN.
in het Z.Z.W. en in den loop van den avond
Heling.
daalt het tweetal naar het Westen.
Tot Zondag ziet men den onderlingen afte
Leeu
jaar,
35
autoslooper,
Sijbe R.,
dus steeds geringer worden en na dien
stand
schuldig,
warden, maakte zich aan heling
dag staat Mars links van Jupiter. Hij vervarige
zaak
de
door van den verdachte uit
wijdert zich dan verder en komt hoe langer
telkens een gestolen doos met bougies te hoe dichter bij Saturnus, de heldere planeet,
koopen. Deze 8., th&ns als getuige gehoord, die men ook nu reeds gemakkelijk links van
vertelt, dat R. wel bij hem kwam. Zij han- Jupiter
kan vinden, op een matigen afstand,
delden dan samen. Verdachte R. was ook aldus het H bl.
wel eens bij het magazijn van Toornstra ge

De Friesche stad Sloten is een onneembare veste. Hooge wallen zijn er omheen
gebouwd en van twee zijden wordt het
bedoor het water op natuurlijke wijze den
Oostkant
tot
Wie
vanaf
den
schermd.
Frieschen Zuidwesthoek wil doordringen,
zal zijn weg te Sloten versperd vinden.
Inderdaad 'de ligging van het stedeke
Sloten is, strategisch bezien, zonder meer
gunstig te noemen, het is het slot van den
Zuid-Westhoek.
Dat kan onder bepaalde omstandigheden
een voordeel van beteekenis zijn, doch er
zijn ook omstandigheden denkbaar, dat dit
slot op den Zuid-Westhoek voor deze streek
nu niet direct een voordeel beteekent.
Wanneei namelijk dit slot al te stevig zou
blijken, zou zulks op de ontwikkeling van
bet daarachter gelegen gebied van minder
gunstigen invloed kunnen blijken te zijn.
De ligging van Sloten is strategisch bezien wellicht gunstig, voor het levendige
contact tusschen Zuid-Oost- en Zuid-WestFriesland behoeft zij nochtans geen belemmering te zijn.
i
En toch
Er is een tol te Sloten en nu kan men
zeegen, dat zoon tol toch het contact niet
verhindert maar de ervaring heeft nu eenmaal geleerd, dat een kwartje tol voor een
automobilist meer beteekent dan tien liter
benzine. Het zijn in hoofdzaak gevoelsargumenten, welke worden aangevoerd ter
verdediging van de stelling, dat de tol van
Sloten den toegang tot den Zuid-Westhoek
afsluit. Dat rtien daarbij veelal te haasti"
is met zijp oordeel en zich dan tot onbillijkheden laat verleiden is te verklaren.
Het kwartje zit den tolbetaler hoog en
bovendien geeft onbekendheid met de juiste
üe ervan aanleiding tot verkeerde

Invlieger luit. Coppers verongelukt.
Gistermiddag is nabij Pernis onder Rotterdam een nieuw één-motorig Koolhovanvliegtuig van het type F.K. 56 neergestort en to; taal vernield De eenige inzittende, de reserve eerste luitenant vlieger Th. H. Coppers,
invlieger der Koolhovenfabrieken, werd op
slag gedood.
Het ongeluk gebeurde tijdeas een officieele proefvlucht voor militaire autoriteiten.
Kort vóór het ongeluk schijnt het inwoners van Schiedam te zijn opgevallen, dat de
motor van het vliegtuig onregelmatig liep.
Invlieger Coppers vloog toen boven deze
gemeente om even later cc nduikvlucht te
demonstreeren. De toeschouwers zagen, dat
deze duikvlucht te lang werd doorgezet. Het
gelukte den vlieger althans niet het toestel
horizontaal te trekken. Coppers heeft op 100
meter van den grond oog getracht zich uit
bet neerstortende toestel te bevrijden. Met
zijn valscherm sprong hij uit de cockpit,
doch de reddingspoging mislukte. Waarschijnlijk is de afstand te kort geweest om
de parachute gelegenheid te geven zich te
openen. Ook is het mogelijk, dat de parachute aan het neerstortende vliegtuig is blijven
haken met het noodlottige gevolg, dat Coppers met het vallende toestel zou zijn meegesleurd. Het vliegtuig kwam terecht op een
stuk bouwland bij Pernis op 5 K.M. van bet
vliegveld Waalhaven. Het lijk van den verongelukten vlieger werd vlak bij het toestel
Reserve eerste luitenant-vlieger Th. H.
Coppers was reeds eenige jaren invlieger bij
de Koolhovenfabrieken N.V. en had als zoodanig in binnen- en buitenland groote bekendheid. Hij werd geboren in 1906 en was
dus 34 jaar. In vroegere jaren was hij verbonden aan den marine-luchtvaartdienst in
Nederlandsch-Indië. Hij was o.m. de man,
die destijds een bom heeft gegooid op de
muitende „Zeven Provinciën".

GERECHTSHOF LEEUWARDEN.

—

Koolhovenvliegtuig neergestort

madammen is deze tol een gemeentelijke
aangelegenheid
Er zal wel niemand zijn, die voor het
voortbestaan van een van beide tolfiguren
een overtuigend pleidooi kan leveren.
Tollen zijn als zoodanig uit den tijd, nu
het wegverkeer reeds zoo zwaar belast is.
Dat wil echter niet zeggen, dat men nu
die tollen maar zonder meer kan opruimen.
In een vroeger artikel werd al uiteengezet,
dat de particuliere tollen hun bestaansrecht
ontleenen aan zeer oude en hecht verankerde privilegiën. De gemeentelijke tolheffing is vaak nog meer onaantastbaar,
omdat hierbij niet slechts sprake is van zeer
oude rechten, maar ook omdat de baten
ervan voor de gemeentelijke huishouding
van overwegende beteekenis zijn.
De tol van Sloten is reeds zeer oud, zijn
geschiedenis is innig verbonden met de
geschiedenis der stad en hij stamt reeds
uit het begin van de zeventiende eeuw.
Dat geldt voor den rijdenden tol, de doorvarende tol is waarschijnlijk nog ouder.
Als datum voor de stichting van den tol
kan worden aangenomen 11 September 1604.
Omstreeks dien tijd besloot het stadsbestuur
van Sloten tot den aanleg van een verkeersweg naar Kleine Gaast en verder, bestaande in een brug van de stad naar Harinxmalandt en vervolgens den rijdweg. Daartoe
verleenden Gedeputeerde Staten 11 September 1604 consent. In de betreffende bescheiden staat daaromtrent te lezen, dat
men „daartoe moest deurgraeven het land
van Gerrit Symensz Potter".
Bij overeenkomst van 15 Augustus 1607
verkreeg de stad van dezen het verlangde
recht, waarbij Potter afstand deed, „in verband met de tot stand koming van den
nijennen wech ende tolbrugge van zijn
rechl op den tol! ofte liet veer aen
zaete behoort hebbende, omme metten
praem, beesten, peerrlen, waegens ende
andersins over nae Slooten te setten."
Hiertegenover verkregen Potter en de
gebruikers van de zathe het recht „eeuwichlyken ende t' allen tyde vrij van toll langs,
over en wederover, binnen ende deur
■Slooten ende wederomme over. deselve toll-

Vuurzee richt groote
verwoestingen aan.
De drukke Haarlemmerstraat te Amsterdam is gisteravond het tooneel geweest van
een groeten urtslaanden brand in het op den
hoek van deze straat en de Korte Prinsengracht gevestigde uit vijf verdiepingen bestaande hooge winkelgebouw der firma
Vroom en Dreesmann, welk pand drie perecelen beslaat
Om tien minuten over acht nam een voorbijganger vuurverscbijnselen waar in een
etage aan den kanit van de Korte Prinsengracht.
Toen na eenige minuten een aantal brandweerwagens verschenen, stond het gelijkvloersche gedeelte van het
reeds in
lichterlaaie. De groote winkelruiten waren
met doffe knallen gesprongen en lange vuurtongen kronkelden langs den gevel omhoog.
Ook binnen woedde het vuur, dat in de winkelvoorraden een gemakkelijke prooi vond,
met loeiend geweld.
Het alarm „groote brand" werd gegeven.
Een groot aantal voertuigen rukte daarop
ter versterking aan, terwijl tevens de drijvende brandspuit „Jan van der Heyde" zich
naar de Korte Prinsengracht spoedde. In
totaal werd het vuur, dat inmiddels van buitenaf overgeslagen was naar de eerste verdieping, meit twaalf stralen aangetast. De
brand kon tot de beide benedenverdiepingen
beperkt blijven.
De benedenverdieping is geheel uitgebrand. De eerste etage is grootendeels door
het vuur verwoest. De vloeren tusschen belde verdiepingen bleven evenwel intact.
Over de oorzaak van den brand is nog
niets bekend. De aangerichte schade is zeer
groot.

SPORT
DAMMEN.
OPPENHUIZEN. Uilslag Damwedstrijd,
uitgeschreven door de Damclub „War Dy"
alhier:
Hofdklasse: le pr. J. v. Dijk, Bolsward
(wissetbefeer); 2e C. Posthuma, Wolsurn.
le klasse: le pr. a G. Bijl, Oppenhuizen;
2e pr. a J. Twijnstra, Waaxene; le pr. b S.
Rauwerda, Sneek; 2e pr. b H. v. d. Schuit,
Heeg.
3e klasse: le pr. Th. Bijl, VlaardingerAmbacht; 2e pr. F. Zijlstra, Oppenhuizen.

TOESTAND VAN HET IJS
IJS BIJ TERHORNE OPENGEBROKEN.
Men zij voorzichtig.
TERHORNE, 4 Jan. Hedenmiddag werd
de bevolking van ons dorp opgeschrikt door
ten ijsbreker, welke via de Sluis het Sneekermeer opging, gevolgd door de booten
„Holland-Friesland VI" en „Dokkum I".
Voor de liefhebbers van de ijssport een
angstig gezicht. Men zij nu hier voorzichtig
en wage zich niet zonder vooraf over de
betrouwbaarheid ingelicht te zijn.
PECH VOOR DE ST. JOHANNESGASTER
HOOGEDI.TKSTERS.
ST. JOHANNESGA, 4 Jan. Hoewel deze
week bijna overal druk werd gereden, kon
men hier gisteren in de Hoogedijkitervaart
de eenden nog zien zwemmen.
Door den stroom, veroorzaakt door het
malen van het electrisch gemaal te Vieri'uis.
was vanaf het „Nannewijd" tot Vierhuis
bijna geen ijs te zien. Natuurlijk zullen de
besluiten van het polderbestuur wel gemotiveerd zijn, maar toch zal menig Hoogedijkster zich wel eens afgevraagd hebben:
Waarom dat malen juist nu?

HET IJS IN DE OMGEVING VAN AKKRUM
AKKRUM, 4 Jan. Het ijs in deze omgeving is wel bijzonder mooi. De kana'.eu z jn
nu alle met een stevige ijslaag bedekt en
men kan naar alle richtingen zijn streken
wenden. De Polssloot, Boom, Zijlroe le, alle
drie zijn uitstekend berijdbaar. Maar een
unicum vormen Meinesloot, Deel, Akkrumerrak en de Poelen. Een tocht langs deze
breede kanalen naar de Poelen of naar
Terhorne loont de moeite. Wanneer men de
Meinesloot afglijdt, bereikt men na enkele
streken reeds de uitgestrekte ijsvelden. Hier
zit men rondom in' het ijs. Zoover het oog
reikt ijs, ijs en nog eens ijs. IJs, dat betrouwbaar is en prachtig voor de schaatsensport. Als we schuin over gaan en na het
Deel te zijn gepasseerd het Akkrumerrak
„nemen", bereiken we spoedig de Terkaplesterpoelen, waar 's zomers Akkrums water
sport hoogtij viert en waar de bootjes een
ligplaats zoeken in de rietkragen. Daa is
het heerlijk daar te toeven. Maar op 't
oogenblik is 't er evengoed uit te houden,
al zoeken we nu geen rust in het riet Dit
zou bovendien ook niet mogelijk zijn, wan',
de rietpachters hebben van de gelegenheid
gebruik gemaakt en snijden de rietstengels
thans bij groote hoeveelheden af en slede
na slede-vol wordt getransporteerd in de
richting van Terhorne.
Maar het is fijn hier te toeven op de
groote, toegevroren plas, nu we eigenlijk
niets terugvinden van wat hier 's zomers is.
Bijna alle eilandjes staan onder water; enkele lage polderdijkjes vertellen ons, waar
des zomers de grens tusschen land en wa
ter is. 't Is nu alles ijs en we strijken van
Noord naar Zuid, van Oost naar West en er
komt geen einde aan deze uitgestrekte
vlakten.
Tevergeefs zien we uit naar vogels, welke
we hier des zomers zoovele kunnen waarnemen. Er is geen levend wezen te bespeuren. Enkel de schaatsrijders, die over de
uitgestrekte ijsvelden strijken.
In de verte steken de torens van Joure
boven de omgeving uit, naderbij liggen Terhorne en Terkaple, zwaar berijpt, te droomen. De zandzuiger van de fa. Dikkerboom
ligt stijf toegevroren in de Geeuw voor
Terhorne, machteloos en in afwachting.
Uren kan men hier rondrijden, zonder op
hetzelfde punt te moeten terugkeeren. Met
stevige streken rijden de bewoners van dit
walerland nu over de toegevroren kanalen.
Zij verstaan de kunst van het schaatsenrijden goed.
Prachtig zijn de wintergezichten over dit
landschap, met hier en daar een windmotor
aan alle kanten door ijs ingesloten. Wie genieten wil van het schoone landschap,
naaste zich. Morgen kan het te laat zijn!

:

HET IJS BIJ LEMMER.
LEMMER. Nu het Hink vriest is er overal
volop gelegenheid voor schaatsrijden. Men
is nu niet alleen meer op de ijsbaan aangewezen
waar overigens een fijn stukje ijs
ligt
maar ook op de vaarten en op de
Brekken wordt druk gereden.
Een tocht naar Sloten is zeer de moeite
waard. Haast overal is het ijs uitmuntend.
Maar den anderen kant uit is het slechter
SCHAKEN.
helaas heeft
met den ijstoestand gesteld
SCHAAKCLUB BERGUM.
een stoomboot Dinsdag nog geprobeerd de
BERGUM, 3 Jan. Door de Schaakclub „Ber- Rien open te breken, zonder succes overigum" werden de volgende competitiepartijein gens.
gespeeld:
VEILIG IJS RONDOM LANGWEER.
o—l
P. Bosgra—G. v. d. Veer
P. v. d. Meulen—L. v. d. Meulen o—l
Er zijn ijstochten te maken.
o—l
I. Baltje— P. Wadman
LANGWEER, 4 Jan. Nu de banen lango—l
P. v. d. Meulen—L. v. d. Meulen
zamerhand
worden afgezet en meer bereden
Meulen—J.
Boonstra
o—l
L. v. d.
en door de beide laatste vorstnachten, wordt
I—o
P. Wadman—F. Holwerda
het rijden allengs vertrouwder en begint
*
*
*
het publiek zich meer af te geven. Behou
DE MATCH EUWE—KERES.
dens enkele plaatsen bij en onder bruggen
Woensdagavond is te Den Haag de acht- kan men vrijwel overal veilig rijden. Toch
ste partij in deze match gespeeld. Euwe heeifi blijft het raadzaam de banen en de messt
ziich na 39 zetten gewonnen gegeven. De bereden gedeelten te volgen.
Het ijs is, dank zij de paar dagen dooi in
afgebroken zesde partij is gisteren voortgezet en eveneens door Keres gewonnen. De het laatst van 1939, overal prachtig berijdstand is thans gelijk: beiden hebben 4 pun- baar. Op verschillende banen zijn baanvegers reeds druk in de weer. De laats'.e daten.
De negende- partij wordt hedenavond te gen, in het bijzonder vandaag, is er enorm
gereden. Speciaal op de baan naar Sneek
Rotterdam gespeeld.

——

—

Brugge en de rijdwech met hun peerden,
waegens, beesten, schaepen ende anderzins
te ryden, drieven ende gaen sonder eenig
beletsel ende tegenseggen van den tollenaers ofte tollenaer der selver brugge".
We geven deze zinsneden uit de overeenkomst zoo uitvoerig, omdat daaruit tevens
miskan blijken, dat de gemeentetol
waarschien ook wel de tol te water
schijnlijk zijn oorsprong heeft gevonden in
een particulieren tol.
Het zal wel zelden voorkomen, dat
men den oorsprong van een tolrecht
zoo ver terug vindt.
Op 29 Juli 1608 kwam een overeenkomst
tot stand betreffende den aanleg en hpt
onderhoud van den weg voorbij Kleine
Gaast naar Tjerkgaast. In ruil voor den
onderhoudsplcibt verkregen de inwoners
van Tjerkgaast tolvrijdom.
Nu is er bovendien sprake van een toltarief, doch het is niet na te gaan, van
welken datum dit stamt, al staat wel vast,
dat het tusschen 20 Dec. 1611 en 29 Jan.
1613 is opgemaakt. Andere toltarieven zijn
bekend van 7 Mei 1631, waarbij sprake is
van „tolgeld volgens stadt's olde privilegiën voor schepen, invarende ten Noorden
van de Sneekerpoort en uitvarende ten
Zuiden van de Lemsterpoort".
In 1662 zag daarop een tarief voor bui-

——

tenomvarende schepen het licht, terwijl de
rekeningen van de stadsrentmeesters reeds
vanaf 1652 onder hun uitkomsten jaarlijks
vermeldden de verpachting van den rijdenden en den doorvarenden tol.
De huidige tol.
En nog vandaag bestaat de formule, dat
retributie of belasting wordt geheven voor
de passage:
a. te water door de lange brug' om de
stad of kom der gemeente;
b. te water van de binnen in en door de
kom der gemeente varende schepen
of vaartuigen;
c. te land over de lange brug.
Deze formule is afdoend. Men kan Sloten
maar van één zijde benaderen zonder in
de strikken des tolgaarders verward te geraken. Maar wanneer ge komt van het
Oosten, het Noorden of het Zuid, dan staat
de tolbeambte der stad Sloten met het
roode papiertje tot uw orders gereed.
En zoo houden wij met zn allen Sloten
op de been, moppert een weerbarstige automobilist. Daar zit toch wel wat in, zoo- op
het eerste gezicht. Inderdaad, de opbrengst
van den tol te Sloten strekt mede tot "in
stand houding van de gemeentelijke huishouding: Nu moet men zich daarvan ook
geen al te overdreven voorstelling maken.
Sloten is de kleinste stad van Friesland,
zij beschikt over weinig natuurlijke hulp

was het geweldig druk. Reeds vroeg in de
morgen begon het en op den middag bewogen zich honderden op de gladde ijzero Het
was dan ook een ongekend genot voor de
vele schaatsliefhebbers: prachtig, bijna windstil weer, schitterend ijs en rijden in een
sprookjesachtig mooie omgeving. Want de
aanblik van ons ijslandschap was om nooi
te vergeten. IJs en nog eens ijs zoover het
boschjes, rietranden, afgelegen boerde, ijen
nog reikt, alles afgewisseld door wit-berijpte
Friesche dorpjes en over het geheel de
prachtige winterzon. Het is te wenschen dat
het mooie winterweer nog enkele dagen
mag aanhouden opdat nog velen keunis
kunnen maken met deze stoffeering van ons
unieke Friesche waterland.
DE BOOTDIENSTEN LEMMER

AMSTERDAM v.v
LEMMER. De bootdiensten op Amsterdam
konden tot nu toe' nog steeds onderhouden
worden, hoewel de reizen meestal tien uren
duren, dus bijna tweemaal zoo lang als anders. Er komt steeds meer ijs in het IJsselmeer en de reizen worden moeilijker. Maar
met behulp van ijsbrekers gelukt het.
Het s.s. „Friesland", dat met de „Groningen IV" hier Woensdagmiddag arriveerde,
is weer naar Amsterdam vertrokken, terwijl
de „Jan Nieveen" en de „Holland" hier Vrijdag weer worden verwacht.
Het ijs gebroken.
WARTENA, 3 Jan. Hedenmorgen kregen de
baanvegers aanzegging van gemeentewege
om in functie te gaan, doch wegens min of
meer dooi Weder werd het hun weer opgezegd. De lucht klaarde op, de ledenrijderij
op landijs kon doorgaan, doch de banen
moest men nu voorgoed in de steek laten,
want een ijsbreker naderde.
Dit bleken te zijn de 97 ton metende motorboot Coöp. XIII, opgeduwd door de 120
ton metende stoomboot Dokkum I van de
Stanfriesreederij. Tot dusver was hier het
ijs nog niet gebroken, nu is al'es bedorven.
Ruim halverwege de Rogslool is men echter blijven steken; de ijsvloei bleek hier te
sterk. De motorboot Coöp. XIII is teruggekeerd, de Stanfriesboot zal, naar we vernemen, morgen assistentie krijgen van een ijsbreker om verder te koereen over Kruiswaters en Graft.

Kamer

van Koophandel.

NIEUWJAARSREDE VAN DEN
VOORZITTER
LEEUWARDEN. Ba de eerste vergadering
van de Kamer van Koophandel v. Friesland
heeft de voorzitter, de heer R. Buisman,
een openingsrede uitgesproken, waarin hij
het wereldgebeuren in- verband met het
economisch leven voor ons gewest aan een
beschouwing onderwierp.
Hij herinnerde aan de voormobilisatie en
de mobilisatie, en wees er met dankbaar-

heid op, dat ons land niet iii de oorlog is
meegesleept geworden. „Al zijn de moeilijkheden allerwege reeds vele en al zullen
deze in de toekomst voor ons land ongetwijfeld nog toenemen, wij hopen vurig gespaard te blijven voor de vernieling, de
ellende en het leed, die ons zouden geworden als ons land in de strijd zou worden
meegesleurd.
Dat de mobilisatie ons bedrijfsleven voor
ernstige problemen stelde, spreekt vanzelf.
Vele leiders en arbeidskrachten werden
onder de wapenen geroepen, terwijl de
vorderingen van voertuigen en materialen
voorzieningen eischten. Toen daarop het
buitenlandsch conflict uitbrak, baarden de
grondstoffenaanvoer en de afzet groote zorg
De regeering had op economisch gebied
ge
reeds verschillende voorbereidingen
troffen, zoodat direct maatregelen konden
Worden afgekondigd om de eerste stooten
op te vangen. In de tijd van aanpassing aan
de nieuwe maatregelen door het bedrijfsleven en het op gang brengen van de desbetreffende overheidsinstanties hebben zich
uiteraard wel eens stagnaties voorgedaan,
maar door begrip van eikaars moeilijkheden
en wederzijdsche goede wil zijn ook deze
goeddeels overwonnen.
Zoowel handel en nijverheid als' de
landbouw werden onder de druk der omstandigheden sterk aan overheidsvoorschriften gebonden en voor zoover zij met
im- en export te maken hadden, ondervonden zij de invloed van hetgeen buiten onze
grenzen gebeurde uiteraard /eer sterk. Op
dit laatste wil ik nog even afzonderlijk de
aandacht vestigen. Echter onder deze reser
ve, dat niemand kan zeggen of verschuivingen, welke zich te dezen aanzien bin
nenkort wellicht zullen voordoen of zich
reeds hebben voorgedaan, van voorbijgaande aard zullen zijn dan wel of zij ook beteekenis hebben voor de toekomst. Wij
moeten er op bedacht zijn, dat enkele belangrijke afzetgebieden, welke wij thans
bedienen, met eenige onzer voornaamsts
exportproducten, door deze oorlog wel eens
geheel of gedeeltelijk voor ons verloren
kunnen gaan.
Ik heb reeds eerder aangedrongen op
het zoeken van nieuwe markten.
doch doe zulks thans met des te meer nadruk in de hoop, dat de omstandigheden ons
niet geheel zullen beletten onze uitvoereen
grootere spreiding te geven. Spreker wijst
bronnen en toch heeft de instandhouding
van het Sloten-van-nu, dat ook is het
Sloten-van-vroeger, zijn groote waarde ook
voor Friesland.
De opbrengst van den tol kan geschat
worden op ende bij de acht duizend gulden
en dit bedrag wordt besteed aan het onderhoud van bruggen, wallen en wegen van
grens tot grens. Het gemeentebestuur van
Sloten heeft dit onderhoud geenszins verwaarloosd, al zal het duidelijk zijn, dat dit
bedrag niet toereikend is, om alle onderhoudskosten te bestrijden. Maar zeer terecht
is men er van uitgegaan, dat de tolopbrengst, die van het verkeer afkomstig
is, ook weer naar dat verkeer moet terug-

vloeien.
De

gemeente

Sloten was

tot nog toe zelfstandig
gebleven, in dien zin, dat zij niet op rijksonderstand was aangewezen. Niet slechts
dank zij den tol, maar ook, doordat de
gemeentenaren zeer veel opbrengen. De
belastingdruk is geenszins gering: 200 o>_
centen op de personeele belasting en 75
opcenten op de gemeentefondsbelasting. En
ook dat zal niet voldoende zijn, om de gemeente voor noodlijdendheid te vrijwaren.
De zorgen van Sloten zijn groot en het moet
zeer de vraag zijn, of de gemeente in dit
jaar zonder hulp van Den Haag de eindjes
aan elkander kan krijgen. Want bezuinigingsmogelijkhedeii zijn er niet.
Hulp van Den Haag.

Tol en langebrug te Slotrn.

Wanneer het eenmaal zoover is, dan is
het niet onmogelijk, dat ook de tol ter
sprake zal komen. De gemeente heeft de
opheffing van den tol niet kunnen aanvatten, want daarmede zou zij haar eigen
ruiten kapot slaan.
Wanneer de middelen moeten worden gevonden, om op andere wijze de gemeentelijke huishouding in stand te houden, zullen
deze van hoogerhand moeten worden
gewezen. Dit is een standpunt, dat bezien
vanuit den gezichtshoek van het Sloter
stadhuis, alleszins te billijken is.
Men zal in Sloten geen tol-conservatisme.
geen tol-fanatisme, of hoe men dat noemen
wil, aantreffen. Geef Sloten een noodzake-

dan op enkele administratieve verbeteringen, die aangebracht kunnen worden in
de export van boter.
U zult zich Wellicnt herinneren hoe ik verleden jaar speciaal de aandacht vroeg voor
de datumstempeling en de restitutie hij uitvoer -an de heffing vastgesteld op de dag
van productie en niet teruggave van de heffing geldende op de dag van export.
Deze opmerkingen zijn in de vakbladen
over het algemeen gunstig ontvangen en één
van de leden der Tweede Kamer heeft naar
aanleiding ervan vragen aan den minister
gesteld Indien .men het antwoord van den
minister goed bestudeert, dan ligt hierin eerder een bevestiging van mijn inzichten dan
een bestrijding; toch is in geen enkel opzicht van rijkswege aan mijn wenschen gevolg gegeven, hoewel er in de loop van dit
jaar in de verschillende vakbladen en ook
door groote export-organisaties steeds op
aangedrongen is speciaal de datumstempeling in te voeren.
Nu door de oorlogsomstandigheden de invoer van boter in de beide voornaamste afzetgebieden, Engeland en Duitschland, is
gecentraliseerd, is het nu de tijd om zonder
eenig risico de datumstempeling gebiedend
voor te schrijven. "
Het bezwaar tegen de restitutie van heffing volgens de dag van export, blijft onverzwakt bestaan. Dit systeem bevorderde ook
in 1939 in hooge mate" de speculatie, niet
alleen op korte, maar ook op lange termijn.
Speciaal werd op de hoogere winter-prijzen
en daardoor hoogere heffingen gespeculeerd.
Voor Friesland bestond bovendien het gevaar, dat de Woensdag-boot van Harlingen
zou uitvallen wegens onvoldoende aanbod
van lading, daar elke exporteur wachtte tot
Zaterdag, n.l. tot het bekend worden van de
heffing.

Verder heeft men bij de export van boter
in het najaar van 1939 kunnen conetatéeren,
dat elke soort koelhuisboter. mits voorzien
van het Z.K.8.-merk, is uitgevoerd. Zoo ooit
dan heeft deze geforceerde uitvoer kunnen
aantoonen. dat het niet juist is om het ZKBmerk (Zuivel-Kwaliteitscontröle-Bureau) als
kwaliteitsgarantie op deze oude boter te laten staan. Willen wij dus niet alleen de zuiverheid en de kwaliteit van de versche
boter met het ZKB-merk bewijzen, maar ook
de kwaliteit van koelhuisboter. dan
dient van regeeringswege öf de uitvoer van
boter van een zekere ouderdom te worden
verboden öf aan het ZKB opdracht worden
gegeven koelhuisboter bij export voor de
tweede keer te laten keuren.
Ten aanzien van
de werkzaamheden der Kamer
gaf de voorzitter een verkort overzicht
Aan het gemeentebestuur van Leeuwarden
werd verzonden een schrijven naar aanleiding van de geprojecteerde verbetering van
de Harlingervaart. Daarbij is dezerzijds gewezen op een uitbreidingsmogelijkheid van
de veemarkt en het aanleggen van parkeerterreinen in de omgeving daarvan.
Welke plannen ook voor uitbreiding van deze terreinen mochten worden ontworpen, d e
Kamer blijft eenstemmig van
oordeel, dat de veemarkt te
Leeuwarden nooit mag worden
verplaatst.
De Commissie Streekplan Leeuwarden—
Harlingen zette haar werkzaamheden in het
afgeloopen jaar krachtig voort en binnenkort
hoopt de technische subcommissie haar rapport uit te brengen, waarna met het eindrapport kan worden begonnen.
De Stichting Borgstellingsfonds v. Friesland kwam gedurende 1939 tot nauwer samenwerking met de organen van het Nat
Fonds voor Bijzondere Nooden, waardoor
het Borgstellingsfonds op ruimer terrein ia
gaan werken, vooral ten aanzien van :djn
bemiddelend en saneerend optreden. Wel
zeer duidelijk blijkt, dat de toestand van
de kleine middenstand meer dan zorgelijk
is. Het aantal aanvragen bij het Fonds stee:;
van 264 in 1938 tot 330 in 1939, terwijl aan
borgstellingen voor verleende credieten
thans loopt een bedrag van (23.372.50.
Gedurende 1939 werden door de Kamer
verstrekt 1026 afschriften eu uittreksels uit
het handelsregister tegen 686 in 1938. Afgegeven werden in 1939 3601 certificaten van
oorsprong, legalisaties en handelsverklariugen, waarvan gedurende het laatste kwartaal 1620. Het totaalcijfer voor 1938 bedroeg 3386.
Van de 27 ingekomen aanvragen om vergunning voor een opruiming en 26 voor een
uitverkoop werden 16 resp 22 toegestaan,
terwijl 4 werden afgewezen onder toewijzing van een opruimingsvergunning. Verleend werden 53 vergunningen voor colportage (1 geweigerd) en 13 voor kleinverkoop op afbetaling.
De werkzaamheden aan de uitvoering
van de Vestigingswet Kleinbedrijf verbonden, namen toe. Werden ten vorigen jara
55 aanvragen behanoeld, gedurende het
afgeloopen jaar bedioeg dit aantal 137,
waarop 99 vergunningen werden verleendEr werden bovendien 8 voorloopige vergunningen afgegeven. Het aantal aanvragen
om een ministerieele verklaring inzake
handelskennis en'of vakbekwaamheid bedroeg 586 tegen 374 in 1938.
De Commissie voor de makelaardij behandelde 14 aanvragen, om toelating tot de
makelaarseed, tegen 17 ten vorigen jare.
Van deze 14 aanvragers verkregen 8 een
gunstig advies, terwijl 3 hun aanvragen introkken.
lijke compensatie en nog vandaag verdwijnt

de tolboom voor de lange brug.

***
De tol van Sloten is ook in
de actie der tolhestormers

betrokken

geweest. Het in den Zuid-West-

hoek optredende actiecomité heeft zich

ook

voor het opruimen van dezen tol veel moeite gegeven. Temeer, waar de post, die oorspronkelijk il het wegenfonds was uitgetrokken voor den afkoop van tollen niet
was opgebruikt. Nu heeft de praktijk wel
geleerd, dat niet opgebruikte posten gaarne
door een ander departement worden gebruikt. Niettemin had men een jaar of vijf
geleden daarop zijn hoop gevestigd. Er
werd op 20 December 1934 een actie-comité
gevormd uit de belanghebbenden, terwijl
de anti-tolvereeniging met aanvankelijk 43
leden werd opgericht. Het lag niet in de
bedoeling van een soort tolbestormingsvereeniging te stichten, men heeft den
legalen weg bewandeld en daarom werd
ook allereerst contact gezocht met het gemeentebestuur van Sloten, dat zich niet ongenegen betoonde, medewerking te verleenen.
Er werd voorts contact gezocht met de
tollencommissk en daar kreeg men den
raad, eerst te trachten uit particuliere bijdragen een fonds bijeen te brengen, om
daarna via den minister de medewerking
van het wegenfonds te verkrijgen.
Het heeft geen zin, na te gaan, door welke oorzaken het uiteindelijk niet tot daden
is gekomen Het actie-comité heeft op zijn
weg tal van weerstanden ontmoet en sommige daarvan waren blijkbaar zoo hardnekkig, dat de actie tenslotte is doodgeloopen.

Maar in kringen van automobilisten, die
uit hoofde van hun beroep veelvuldig den
tol van Sloten moeten passeeren, wordt het
steeds meer als een onbillijkheid gevoeld,
dat het toch reeds zwaai beiaste motorwegverkeer moet meehelpen om via den tol
de gemeentelijke huishouding van Sloten
mede in stand te houden. Men kan tegen
dit standpunt bezwaren inbrengen, het
wordt door vele automobilisten zoo aangevoeld.

En eerlijk gezegd: daar zit wat in!

SCHAATSEN
RUDOL P H I J
NU NAAR

verkoop van 500 paar,echie RUITER, ULSTER
en PB.-SCHAATSEN
Kinderschaatsen t 1 60
Ulster schaatsen
t 2.50 en t 3 50 mei leerwerk
Speciale

HARDRIJDERS-SCHAATSEN

Fa. Wed. Rudolphi] & Zn., Gorredijk

1

Arbeider-ZetWr.

tuano

ti.
bij

Gevr. 12 Mei flinke

op

Gevraagd

1 Febr.

a.s. een

Bakkersknecht,

Boerenmeid,

v.D. BURG, Langezwaag. best kunnende melken. W. 1 a 2 jaar bij 't vak, gele»
In kl. arb.gezin (moeder en Gevraagd wegens huwelijk VV.
JUH. WAP3TRA, Heltegenwoordige,
per
12
van de
Gevraagd 12 Mei w. h. d. t. BOSCHM<\, Straatweg bij genheid zich veider te belingstraat 53, Noordwolde Fr. Gevraagd op Mei of eerder zoon) v. direct gevr. een nette Febiuan,
kwamen. Geen venten.
een
Lemmer. Niet op Zondag.
jonge
een
een net
Brood-, Koek- en BanketTe uuur te Heerenveen op
gevr.

Burgerhuis.

.

J'

Huishoudster,

Boerenmeid

leeft. 25-40 j., legen kl.
verg. en goede behandel. best melken veieischte. Wed.
Burgerhuis,
voor klein gezin, bij voor Br. ond. no. 467 bur. dezes. F. GAASTRA, TerwUpel.
van alle gemakken voorzien. keur in 't nieuwe gedeelte
Gevraagd op 12 Mei een
van Heerenveen. Huurprns Gevraagd een flinke
Adres JOHö DE HAAN,
Aann. Heerenveen. Tel. 120. 3.50 4.5nper week. Br. ond.
Boerenmeid
Huishoudster,
no. 478 bur. dezes.
best
kunnende
melken, bij
tusschen 30 tot 50 iaar, GerOldeberkoop.
VERWER,
K.
beg., door J. BRÓERSMA.
Te huur gevr.
veehouder, Stroobos (Fr.)
Gevraagu op 12 Mei a.s.
f 4._ per 100 K.C.
Benedeneen
flinke
Mei,
in nurlievraagd met
Dinsdags, Donderdags en
Bovenhuis,
gergezin, met 2 kl. kinderen
Boerenknecht
Zaterdags Drukkerij dezes
huurprijs f 2.75—i 3 25. Klein in Ooststellingwerl, een flink
en een jonge
HANDELSDRUKKERIJ ge?., in oi bij H'veen. Br. ond. en ne
1
470
dezes.
Boerenmeid,
HEPKEMA Heerenveer no.
bur.
Mei a.s.

a.d.

Heerenwal een

,,

Oude Couranten

of

-

'

TE KOOP AANGEBODEN
Gevraagd Personeel:
ACCORDEONS.

Gevraagd een

3 érsoneel:
\
Gevraagd
Te
huur
gevraagd
door
huur,
te
uewuoud
Veldhuizen. Te heviagen

Winkelhuis

Mevrouw LEFEKVRE-DE Mevrouw UOL, Oudeschoot,
MONCHY, Zomerlaan 21, vraagt op 12 Mei, wegens
Heemstede bij Haarlem, huwelijk van het tegenwoordige een net
vraagt, liefst v-or diiect

Meisje of Weduwe,

35 ê, 45 jaar, als huishoudster, lie>st met eenig fortuin,
welke genegen is na wederzijds goedvinden een huwelijk aan te gaan. Br. onder
no. 471 bui eau dezes.

Boerenmeid,

b. k.

in.

E. JELSMA, Ureterp.

een flinke bakkerij B. PALSTRA,
Oosterwierum.
Boerenmeid,

Terstond

Gevraagd op 12 Mei a.s. best kunnende melken ver
Gevr. wegens verandering
eischt. H. UE VRIES, Hof- van
werk der tegenwoordige
land o.d. Grouw.
flinke
jonge
een
Boerenknecht.
*
jonge
12
Mei
op
Gevr.
Bakkersknecht,
goed kunnende melken, bij
IJ. DE JONG, Tweehuis,
Boerenknecht,
nl. 15 a 16 jaar, bij G. V.D.
Haskerdijken.
HEIDE, bakkerij, Boornbermelken,
bij
16 a 17 jaar, best
gum.
DER
Lemmer
BllL,
L.
VAN
Gevraagd 1 Februari een
Gevr. op 12 Mei "een flinke 1 Gevraagd een tweede
Boerenknecht.
D. PEREBUOM, HoogkarBoerenknecht
BAKKERSKNECHT
spel (N.H.)
goed kunnende melken, bij K. J. HOEKSTRA, AppelJ. B. HARTS'IRA, Taco/.ijl. scha.
L. J. DE BOER, Oldeberkoop. Gevraagd op 12 Mei een
Gevr. op 12 Mei een flinke Gevraagd een
Boerenknecht,
Gevraagd op 12 Mei een
goed kunnende melken, bij
Boerenknecht,
Slagersknecht
J. HEIDA, Langeülle.
Boerenknecht
joiige
en een
of halfwas, door S. NIJDAM
en
te Warga.
Boerenmeid

een liinke

"

Een Boerenknecht

Boerenmeid,

beide goed kunnende melken Gevraagd eind Januari, weTe koop 2 prima ACCORDEONS (OCCASIONS)
Gevraagd
goed kunnende melken. H gevraagd legen 2 Febr., die
kan
W.
H.
OENEMA. Elsloo.
melken,
bij
best
gens dienstplicht, nette
Buitengewone aanbieding- „MaRINUOCI" 164W. GORIER, Ureterp.
MeidHuishoudster,
HELDER, Beets 115 (N.H.)
P RANI " 1120
PIANOKLAVIcRS, 41
Gevr. op 12 Mei een
u
Slagersbediende.
goed kunnende koken en Geviaagd op 12 Mei a.s. Gevraagd, wegens omsianDienstmeisje
chong. compleet met koffer. JAC.
Werkmeisje,
, en
Keuken
wnn
een
verArbeider,
werken
Vaste
v.d. WOUDR, Noord
zelfstandig
'
een
flinke
OHR.
IIGCHELAAR en Zn., Slotraakerstr.la,Leeuwarden.
heden, terstond en op Mei
P.G., zelist. kunnende weieischte.
Franeker.
Tel. 2307.
en een
Boerenknecht,
ken, tweede meisje aanwezig. Gevraagd voor direct
Aanbieding schriftelijk ot
Boerenknecht,
Dag* of Morgenmeisje mondeüna aan Fok 43, Hee- goed kunnende melken en in- ot uitwonend. R. R. Boerendienstbode,
Gevrasgd op 12 Mei of
Te koop een beste
Te koop drie le klasse
renveen alleen op werkdagen met paarden omgaan.
Direct
eerder
Kortezwaag.
Hooidstraat
Heerenveen.
best
kunnende
melken
door
Singel.
6,
BRAAM,
geslr. D.L.
's avonds van 7-8 uur.
.1. WIEK DA, Boyl.
E. \ EENLAND I.Jzn. te LipMeisje
Net
(Zaterdags niet).
op
1
Febr.
Gevraagd op 12 Mei een penhuizen. Woning beschik- 2 Smidsknechten,
gevraagd
Wordt
H. BRUGGE, Spanga.
Wegens dienstplicht van
gevraagd voor Café en huis- een nett«
bekend met hoefbeslag en
baar.
Boerenknecht
onverwant
bloed
jonge
tegenwoordige per 1
eu
een
den
gevraagd
Terstond
landbnuwwerktuigen. J. SANTe koop een 4-jarig best, Fokzeugen,
nu.
houding.
Brieven
onder
Dienstbode
alsmede gedekte 967
Februari
een
goed
JONGEN,
Kwart
Leeuwarder
of
flinke
bureau
op
12 Mei a.s TI NG, Rijksgedipl. hoefsmid,
Gevraagd
Hulp in de
Zeugen en beste afgewende
20
Gld.
oer
vereischte,
Loon
maand.
kunnende
melken
Nieuwsblad
Leeuwarden.
electr. en aulogeen laschineen
flinke
Boerenknecht
biggen. Tevens een nog prima
Merr iepaard.
bij A. W. HEBERS, DonkerHuishouding,
Hotel GROEN. Heerenveen.
richting
Elsloo (Fr.)
gevraagd bjj gemobiliseerd broek (West).
Boerendienstbode,
mak bij alles en een 2-jarige Hakselmachine,
te
1
Febr.
Gevraagd
per
bij twee bejaarde menschen. veehouder, Chr. beg.
W. E. PASMA, Oudeschouw
MtRR I E. Te bevrabruine'
In klein Tandartsgezin in
best kunnende melken, bij Gevraagd flinke jonge
bij Irnsum Laren (N. H.) een net, flink Apeldoorn
Aanmelden PIETERSI.AAN 6 C. KOOPMANS, Loënga bij Gevraagd op 12 Mei een R. H. SCHAAP, Deersurn.
gen bij E. HOEKSTRA,
een
Wolvega.
Sneek.
Dienstmeisje«alleen,
Oldetrijne bij Wolvega.
Smidsknecht,
Wegens verandering te koop
Arbeider,
Dienstmeisje
12
Mei
een
Gevraagd
kunnende
werken
en
een
zelfst.
zeer moderne Dames
Gevraagd flinke jonge
Gevraagd op 12 Mei een alle greidboerenwerk verTe koop 7
VAN gevr. tegen 1 Febr., v.g.g.v.
of Electriciën,
en Heeren
liet met kinderen.
Boerenknecht,
staande, by voorkeur met
Boerenknecht
Werkster,
SÜCHTELEN, Baboes 10, G. of H. Godsd., zelist. k.
gem. Biggen
zoon en dochter als dienst- alle werk goed verstaande. voor nood alleen kunnende
koken, hulp 2e voor 2 halve d. per w.
werken
en
(N.H.)
Laren
werken, loon naar bekwaamjaar,
16
k
18
beste
melker.
M. B. VAN UER ö. V. d. BURG, Ureterp,
bij H. v.d. MEULEN, Drachtmeisje aanwezig. Br. ondei T. DIJKSTRA, Nyehaske el 4 ST. E. DE BOER, Ureterp, bode.
heid. Aanb. n. o. Zondag.
bij
ster Hoorweg 102, Boornber- als nieuw, moet weg.
Lekkum
LeeuGOOT,
Selmien L v. d. HOEF, Telefoon 20,
Mevr.
SwelleDÜETZ,
„It
Te
no.
464
bureau
dezes.
HAAN,
bij
bevr.
N.
DE
Vaart.
gum.
warden.
nêst", Hemrik, vraagt wegens
Jubbega, 3e sluis.
flinke
een
gevraagd
Terstond
Geviaagd op 1 Maart ol 12 ; Scherpenzeel.
Gevraagd
tegenwoordige
op
ziekte
van
het
12
een
Gevraagd
Mei
a.s
12
Mei
Gevraagd
op
vaste
Te koop de
Mei een nette
H.H. VEEHOUDERS!
een
vaste
Groote Verz. Mij. vraagt
Huishoudster
net Meisje
Boerenarbeider
wilgen
Boerendienstbode
voor
Heerenveen e.o. een
Dienstmeisje
Te koop: alle soorten
zelfst. kunnende werken voor uit de arbeidersstand, N.H., Arbeider oi Knecht, met DAGMEID. Vrouw ook
staande bij de boerderij bej.,
34
vast
bij
bij
man,
alleenst.
die best kan melken,
P.
Agent
best kunnende melken, desvoor il. en n., zelist. kun- nalve dagen en 1 of 2 heele
te melken, bij M. KNOSSEN, Hofland onder
woond door W. J. DE JONG
Voerstroo,
of Huishoudster, plm. werk, beslist met toto; die gewenscht woning disponibel. genegen
(lagen
koken,
nende
werken
en
Br,
WIETSMa, Oosterhaule.
te 't Meer bij Veensluis.
Grouw. P.G. tegen salaris en provisie.
man alleen. Br. veriegen staan genieten de
jaar,
bjj
40
L.
BOS,
v.g-g-vBoyl.
Franco
Friesland.
A.
geheel
door
dezes.
onder
no.
468
bur.
Briefjes in te leveren voor 13
voorkeur: huwelijk niet uitonder no* 469 bur. dezes.
Gevraagd m klein gezin Gevraogd op 12 Mei jonge
E. DE VRIES Dzn.,
Jan. bij W. VAN DIJK,
gesloten. Brieven onder no
Gevtaagd op 12 Mei een een flinke
CROMMELIN
Haulerwijk.
Stroohandel
Mevrouw
Alleenstaande man, klein
Falkenaweg 74, Heerenveen.
flinke
Boerenknecht,
Heek en Royenlaan 39, Zeist, Gevraagd op Mei a,s. nette 459 bureau dei.es.
veehouder, zoekt
Boerendienstbode
Alle soorten WITSTRO en vraagt met Febr. een flink zelfstanoige
Boerenknecht
16
17 jaar, beste melker,
H. BOSMA, Lemmer,
Kennismaking
best kunnende mel- bij aJ. FOKMA. Wijtgaard.
(R.K).
ERWTENSTRO. franco pet
12
Mei
te
Dorsweg,
Keukenmeisje
vraagt
en
een
ken. Brieven onder no. 473
auto door geheel Friesland
met vrouw van 30 a 45 jaar.
Witveen een le en 2e
bureau van dit blad.
Gevraagd, 12 Mei a.s. fllmke Br. o. no. 466 bureau dezes.
UFFEN
Winschoten P.G., zelist. kunnende koken Fa. O. RINSMA, Gorredijk.
Boerenmeid,
Pekelderstr. 4. Tel. 185. en werken ; v.g.g.v. Boven de Persoonlijke aanbieding oé.
Te koop alle AUTODEELEN
beidenbest kunnende melken. Gevr. met Mei een jonge
Boerendienstbode.
21 jaar. Loon 130.— per acht uur 's avonds.
ONDERSTELLEN. Tel. 286
en
G. B. KEULEN, Follega.
Boerenknecht,
maand.
goed kunnende melken, bij
Gevraagd op 12 Mei een
AKKREMAN, Scharster- Gebr. VAN DER GAAST,
Te koop of te huur gevr.
Febr
1
Gevraagd
tegen
brug Heidenschap.
flinke
goed
k
Aanbiedinmelken.
Gevraagd voor direct flinke
Aangeboden goede
Woonwagen of Ark, 10 stukken één kwartje. een net
Van
Huishoudster, bij man alleen, gen ook bij S. BOSMA,
Boerenknecht
op
op
12
Mei
een
12
Mei
oi
Gevraagd
Gevraagd
Donderdags
Dinsdags,
en
met
Blomstraal
personen.
19,
pensioen
eenige
3
Drachten.
L.ROEot
andere
Bijverdienste
T°":_,±
Dienstmeisje,
eerder een
best. kunnende melken, bij | vaste
UNGA, Oudehome a. d. V. Zaterdags. Drukkerij dezes. Hotel
inkomsten, leeltijd 50 & 70
thuis,
zoowel voor dames en
JAN B. OKMA, Rijksstraatintern. Hotel „DE GOUDEN jaar bij A. REITSMA,
Geviaagd een flinke
Boerendienstbode
Arbeider,
Te koop gevraagd een
heeren.
Br no. 25 Poststation
Woudsend.
(Fr
).
KLOK", Oosterwolde
weg onder
Friesche Palen.
zelfstandig kunnende werken, goed kunnende melken, bij Nieuw-Beets.
Boerenmeid,
volbloed
J. HOGETERP, Sonnega,
Te koop alte soorten Stroo. waarMevr. HIJLKEMA, ParkGevraagd wegens overlijden goed kunnende melken ot Gevraagd op 12 Mei e n t met een flinke
Nette
Aanb. n. o. Z.
onder prima irisch voerstroo straat, Grouw, vraagt 12 Mei van de vrouw een
genegen het te leeren en een flinke
Jongen,
wegens
zwartbont, ongeveer 12 maan- PRIJZEN BILLIJK
huwelijk
a.s.
van het
Huishoudster
Huishoudster
Boerenknecht,
beidenbest kunnende melken. Gevr. op 12 Mei een flinke
den oud, hooue productie, 4
tegenwoordige een inwonend
midd. leeft., Geref. godsd.?
Aanb. niet
pCt. v.et en hooger en uiter- W. N.
middelbare leeltijd. bij J. TH. alle werk (ook ploegen) ver- goed kunnende melken, bij ; Chr. neg., v.g.g.v.
Boerendienstbode,
Dienstmeisje
zoekt
plaatsing bij man alleen
J.
B.
HAAGSMA,
op
Zondag.
ste prijs door M. DE HOOP, St. Nicolaasga. Tel. 20
DE HAAN
Scheene 16, staande. IJ. VEENLAND, S. WIJNALDA,
burgerhuish.,
liefst omg.
in
goed
Lemmer.
kunnende
Veehouder,
melkeri
B.
R
(Gr)
Zevenhuizen
zelfstandig kunnende werken. Wolvega.
Dr. Compagn-e
Lippenhuizen.
Heerenveen. Br. ond. no. 476
KI ELS IRA, Kortezwaag.
Voor alle soorten prima
bur. dezes.
Schippers!
Gevr. op 12 Mei
Prijsopgave gevraagd voor
Jongeman»
Vaste Arbeider,
de levering vóór 15 Maart bij ons de laagste prijzen.
boerenstand,
as. tan 400 ton prima
uit
de
oud 27 j.
beste melker, waarvan di
Expediteurs kunnen
zuivere KOEMEST, franco
vrouw in de Zomer mee kar biedt zich aan als Zetboer,
voordeelis a halen
voor den wal in den Ouden
melken, vrij wonen in woon Br. ond. no. 472 bur. dezeg.
Rijn te Valkenburg (Zd.
ark.
J. ARENDS, Goïngahui Biedt zich
F A. v.d,
aan flinke
Holland).
zen bij Grouw.
Brieven in te leveren vóór Tel. 6. MAKKINGA
Chauffeur
ot op 18 Januari a.s. bij de
Terstond en op 12 een
drankvrij. Br. onder no. 479
Nederlandsche HeidemaatBoerenmeid.
bureau dezes.
echappij te Arnhem.
—■—■»—
gevraagd, bij H. J. BOSMA
B.z.a. voor direct een
Boornbergum.
Drogisterij Oldeberkoop
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toetsen!

Slede.

Premiebeeren,

,

Kappersinventaris,

Boomen,

Hoofd

■

Autoslooperij
S. AUKEMA, Schans, H'veen

Dienstbode

-

"'

Boerenknecht

bandijzefT

Huishoudster

Dienstbode

AANBIEDINGEN'

IJ.

.

STROO

Stier

Boerenknecht,

KOOPMAN

H.H.

:

-

VOERSTROO

Flinke

BOSCH

Te koop gevraagd
Gevraagd een best

Uit de hand te koop een

Werkpaard,

Burgerwoning,

nette

met tuin en vruchtboomen, van 4 tot 8 jaar en een tweeop mooie stand, waarin vele jarig PAARD, met opgaaf van

jaren een goed beklante
Drogisterij is gevestigd. Is
voor uitbreiding vatbaar. Verplichte overname winkel-inventaris. Een gedeelte der
koopsom kan als Iste hypotheek op het pand blijven.
Aanvaarding na 12 Mei 1940
Te bevr. bij den eigenaaibewoner B. BIESMA.
Bij inschrijving te koop een

Slachtpaard,

prijs. I. ü. ZWAAGbTRA,
Knijpe

Piano of Orgel

gevr.. geschikt voor Zangver.
Br. m. besch. en uitersten
prijs ond. no. 477 bur. dezes

Voeraardappelen

levering franco. A. FaBER,
Nijensleek.

bij wie brietjes
worden ingewacht vóór of op
Maandag 8 Januari, n.m. 17 a 18 voet.
Br. m. prijsop* uur.
gave H. P. POEPJES,
4e Parkstr., Lemme r
"BU inschrijving te koop een
Gevraagd een mak
eieen aan den heer K. WEIS.
Werkpaard.
Depói houder, Beetsterzwaag. merrie, mag
ook drachtig zijn
1chtlKen b M. POP«
6^.
of
entermerrie.
Liefst bePINGA te Beetsterzwaag.
leerd. Brieven met prijsopgave
Brietjes wonlen ingewacht en
aan JAOOB BOSMA
vóór 0f op Maandagmiddag De kleur
Hoeve, Post Noordwolde
8 Jan., n.m.
2-uur bij K.
"üJS voornoemd.
Gevraagd ongeveer 5000 K.G.
geschikt
Te koop drooge

Visschersboot,

Slachtpaard,

-nri

Legerhooi.
Bakkerstakken.
Levering te Lemmer. AanP
Azn., Hout- biedingen aan P. G. HEIDA
&
awwel. t Meer b. Heerenveen. te Oosterzee,

"

Te koop

1011, H'veen

TE HUUR

eenige

lepen

SEIZOEN-OPRUIMING
DAMESCONFECTIEÜ

Boomen
tegen

AANGEBODEN

en tevens gevraagd

12
Febr. en 12 Mei een jonge

300 pak extra irisch en lijn

Zomertarwe-voerstroo

—

Bij
weer nieuwe koopjes.
onze grote voorraden is dit zeer wel mogebrengt

lijk.

—

—

Komt U maar kijken 1!

Komt daarom nog heden kopen.
Onze bediening en service zijn ook in
U moogt,
de opruiming van kracht.
geheel vrijblijvend, alles passenli

(Gr.i.

Huis,

?*ngeboden, gebied v. wa- te Het Meer Te bevragen bij
*eisp. Brieven onder no. 47"> P. LOONSTRA. Hellinyspad
12 te Stavoren.
f Ure au dezes
Te huur ol te koop op 12

Te koop

Mei een

dr.°°£ eiken- en berken
Winkelhuis,
middel- en
alseiken Geldersch hout te Gorredijk, thans bewoond
trniote vooiraaci. Prijs billijk. door H. Kluit en berg. schoolJ. SCHOPPEN Azn. Hout- straat, le bevingen bii D.
h«ndel 't Moer hij Heeren RING KNOLDUS, Nieuweweg
veen. Telet. 1011, H veen.
j
247h, Gorredijk.

mede

I

I

De Arbeidsbeurs,
week verschijnende

NIEUWSBLAD VAN hKIbSLAND

Heen

U vacatures en dus nieuwe

werkkrachi noodig, een KLbl IN E
ANINU JN C b is hei aangewezen

Huis,
Huis

„I ,11

I

driemaal per

m. tuin te Langezwaag en een

Hötel-Café

I

111

rubriek KLbllNb AINiNOiNCbS in het

Te uuur aangeboden een

VYegenx mobilisatie

Holland. Brieven onder no.

95, aan R. VEENSTRA,

zoekenden elkaar ontmoeten, is de

lepkemastraat no 5, Te aan-

Tel. 12

BERD een

waar de werkgevers en betrekking-

7-Éinur

alles oan gedorscht.
PIET bUREMA.

met 12 Mei, flinke

—

Te huur

.

B.z.a

De Coöperatieve Verbruiksver
BOERENARBEIDER
eniging „EXCELSIOR" U.A. te g.k.m. en alle boerenwerk
Leeuwarden vraagt voor haai verslaande. Woning moet diskruidenierswinkel te TJALLE< ponibel zijn. Ook wel naar

Goede kwaliteiten, als vanouds, en*
prijzen evenals altijd, ook nu extra
voordelig. Ziedaar het voordeel van
onze grote Seizoen-Opruiming!!

°"?ïe12 Mei '4<» «*">"
cern"
43 H„T nV enbe"iSen Fok
Alleen °P
wèrkuWn f -avond?
van

Groen Erwtenstroo.
Onderdendam

..
"

Chauffeur

20 j., vrij van dpl. geen hoog
loon. Br. letter R. Agent N.
van Fr., Irnsum.

Agent N.v.F., Makkinga
leeftijd plm. 15 jaar. Inlichtingen te verkrijgen bij den
Biedt zich aan
winkelhouder te Tjalleberd.
Jongeman
Brieven met volledige inlichtingen onder no. 1 te die 2 jaar melkknecht was
richten aan het kantoor der in Duitschland. Zoekt beCoöperatie Oldegalileën 24, trekking, onverschillig wat.
Br. aan M. LAMMERS,
Leeuwarden, vöór of 8 Januari 1910.
OtterweE". Oosterzee. Fr.

De tweede week van onze opruiming

of

en partij

I

Boerenknecht,
bij JACOB HEIDA,
Donkerbroek,

bediende loopjongen,

Te huur 12 Mei nette
Boerenknecht,
die eoert kan melken.
Burgerhuizinge,
HEKRDE, Le 't Meer no 20 bij H'veen
* D. VANKchlen
N.ü'.Z.
Te koop aangeboden nog

I

Prijsopgave gevraagd van
10(1 korf

eigen aan- en te bezichtigen
Te koop ovraagd een in
bij H. KLEEFSTR A te Hoorngoeden
staat zijnde
sterzwaag,

t

II

Gevraagd op 12 Mei "n flinkt

middel om

Speciaalzaak voor Damesconfectie
Tel. 222
Heerenveen
Dracht 33

-

-

de leege plaatsen tot Uw

tevredenheid weer

te

doen bezetten.

Zoekt L passend werk ? Uok dan
heen U dooi Hei plaatsen van een

KLblNfc ANMUINCb de meeste

kans van

slagen.

■

APRiiiMiNC
UI nUllflllll f&jfc
Wij hebben honderden
UuldllO

Voor Uw Broedvergunning 1940 betalen wij 2 1 /, cent
er e en 'everen U daarop Kuikens uit eieren van Fok-of
Vermeetderingsbedrijven, tegen regeeritigsprijs. Zendt Uw
vergunning omgaand en onderteek end aan ons, dan kan
hi J noS Juist mee:

" *

parei

PANTOFFELS
, ,„„
voor
een krats!

SRi&nni-

500 paar

T\

Hooge Gym. schoenen

LEERWERK

U
Goedkope Schoen-

".""riKffiram

H ge "la

°

klompsokken
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Us
baeksters
sitte hiel Fryslan troch.
Ek op
it léste moment kinne Jo bij üs torjuchte en
de priis scil Jo grif net oftalle.

.

111 LIJL 11

Leren Schaatsschoenen
Lage Gymnast schoenen

—

BAKERBUREAU VAN HET PROVINCIALE FRIESE GROENE KROIS'

Forlinge Skrans 49. Huzum - Tel. 5192

mm

Koopt Uw PLUIMVEEVOEDERS
bij een specialiteitszaak.

É'

Jaarlijksche Januarï-Opruimïng

(Overijsel), Kuiken broeder 8436 A

II TIIT 0' „
0
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voor schaatsen, ZEER GOEDKOOP

handhaaft haai»

Centrale Broederij Hilkemeijer, Willemsoord

lf __vM^r-^X*3-—
v
t|B' "1
"

te scbaatsrijden
'1
tot maat 36 I.IV

|i«jt jyteubelhuis

■ Kuikenbroeders groep I.

gk

U is dan verzekerd op dit gebied

ook in deze tijden!
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Hieronder enkele prijzen.
4 pr.

Club m. rroq. en tafel 67.50.

4X2

stuks Fauteuils m. losse biezenmatzitting, per stuk 6.90—f 7.90.

Theemeubels vanaf 5.75.

|

V4

Chinamatten 140 X

SCHAATSEN
J. NOOITGEDAGT
& ZONEN-YLST

180. uitzoeken,

1.30.

Restanten Overgordijnen
I
1 stel I
1 stel

2 stel

6,00

9.90

4 90

■^~—"—«■■■■^

enz-

.^_—.—»—.

■

Losse Fauteuils 4.50-5.50-8.90.

TEL. 1"6

Karpetten nog koopjes.

VERKOOP UITSLUITEND AAN WEDERVERKOOPERS
IN PLAATSEN WAAR WIJ VERTEGENWOORDIGD ZIJN

DOUWE VAN DER ZWAAG.

HET BESTE TE ONTVANGEN.

/

\

13ES FRIESCHE XS.IF

vraagt in plaatsen waar nog niet vertegenwoordigd, wederverkoopers die zich interesseeren voor de

VERKOOP VAN KWALITEITSVOEDERS.

DE FRIESCHE KIP

v/h

j.s.postma

zn. N .v.
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het eerste Ford-model voor
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De Ford „Vier" is het meest practische en economische transportmiddel voor

:
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cenls

BERTENJA, ENORM en

dezen tijd. De pittige 4 cil. motor presteert alles wat er van hem verlangd
wordt, met een minimum aan brandstofverbruik. Onderhoudskosten en belasting zijn zeer laag, terwijl U het comfort en de prestaties geniet van een
wagen, zooals U in deze prijsklasse niet verwacht. Bovendien staat de be-.
kende Ford-service en -onderdeelenvoorziening, ook nu, steeds voor U klaar
Technische bijzonderheden:
Motors 4 cil. 1.172 liter 34 rem pk.
R.mm.„, hydrau.i.r, op vier wielen, mechc
■

Voorlng: uiterst soepele transversale veeren

/*"

/

/
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kunnen handhaven.
Ook voor 1940 geldt dus:

men
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Een geslaagd initiatief van de Uswegen-Centrale
WOLVEGA , 4 Jan. Heden ia onder begunstiging van prachtig winterweer een gemeentelijke sterrit gehouden, georganiseerd
door de Uswegen-Centrale Weststellingwerf.
Dit initiatief van de nog slechts kort bestaande organisatie is bijzonder goed geslaagd en heeft zich in een ze»r groote belangetelling mogen verheugen. Niet minder
dan ruim 700 personen hebben aan dezen
~loertocht" deelgenomen.
Hedenmorgen hadden wij een onderhoud
niet den heer A. J. Wijbenga, den secretarie
der Centrale, die ons daarbij eenige bijzonderheden over de Centrale en de Sterrit mededeelde.
De IJ. C. W. heeft tot taak het ontsluiten
en onderhouden van de ijsbanen in Weststellingwerf en is opgericht naar aanleiding
van het feit, dat in den vorigen winter (193 S
—'39 de zware sneeuwval het prachtige ijs bedierf en het 'ijsverkeer onmogelijk maakte, temeer daar de gesaneerde
gemeente geen post voor het in orde brengen
van de ijs-wegen op haar begrooting mag
plaatsen.
De Koninklijke gift aan den Frieschen
IJsbond bracht de Friesche burgemeesters in
Leeuwarden samen,'waar de heer Wijbenga
den burgemeester van Weelstellingwerf vertegenwoordigde Dank zij de bemiddeling
van den heer J. J. G. S. Falkena. burgemeester van Heerenveen, en de coulante houding van denhr. Kingma kreeg Weststellingwerf f250 toegewezen. Daar niet alle jaren
op een dergelijke gift gerekend kan worden,
kwam men overeen te trachten zichzelf te redden. Met medewerking van het hoofdbestuur
van den Frieschen IJsbond, die finaneieelen
steun verleende en als promotor optrad.,
werd bij wijze van proef de IJ. W. C. opgericht. De bevolking toonde haar belangstelling door in grooten getale als lid toe te
treden en thans zijn er 17 afdeelingen met
ruim 2000 leden, die allen een contributie
van f025 'sjaars betalen. Een klein bedrag
dus. dat echter verduizendvoudigd een flink
sommetje vormt, waarvoor h&el wat gedaan
kan worden.
Het bestuur bestaat uit dé heeren Mr. E.
N. W. Maas, voorzitter, A. J Wijbenga. secretaris, M. Slagen, penningmeester (allen te
Wolvega) en K. Lageweg Scherpenzeel.
Het ligt natuurlijk voor de hand dat ook
de Oosthoek in hot hoofdbestuur vertegenwoordigd zal wórden. Waar de vereeniging
aldaar echter pas is opgericht, is er nog
geen gelegenheid geweest om een hoofdbe
st""rslid te doen benoemen.
Het ware te hopen, dat dit voorbeeld van

Weststellingwerf algemeen gevolgd werd.
Een net van vertrouwde en keurige ijswegen zou er het resultaat van zijn.
Het doel van den origineelen sterrit was
de gemeentenaren op schaatsen door de
eigen gemeente te brengen, waarbij men er
natuurlijk van is uitgegaan, dat hierin ook
een overtuigende propaganda voor het mooie
werk van de IJ. C. W. zou schuilen.
Daartoe werden zes route'e opgesteld en
wel voor Oldeholtpade, Nijeholtpade en Idzard (beginpunt Scheenstra's Wijk), ter
lengte van 48 KM.; Noordwolde Boijl en De
Hoeve (beginpunt Hellinghrug en Hoevebrug) lengte 48 K.M.; Wolvega (Spoorsloot),
Steggerda (Steggerdavaart). Blesse (Blessevaart), Blesdijke (sloot naar de Linde), ter
lengte van 54 K.M.; Nijelamer-Nijeholtwolde
(Nijelaamsterbrug) ter lengte van 45 K.M.;
Oldelamer, Oldetrijne, Sonnega. Munnekeburen, Nijetrijne en Scherpenzeel (Scheeneeluis). lengte 52 K.M.; Langelille en Slijkenburg (Tjonger t.o. café Van Dijk), lengte 46

teren van het Stellingwerfsche land zijn
voortgesuisd.
Ook hun prestatie ontlokte den heer Wijbenga waardeerende en van bewondering
getuigende woorden.
De aankomst van deze zes rijders gaf dadelijk een heele drukte en moe vielen zij op
de stoelen neer en weldra zaten zij achter
een kop dampende koffie.
Of zij bijzonder hard hadden gereden?
vroegen wij.
„een goeie streek riden" was het
Och
antwoord. Bijzonder „gejaagd" hadden zij
niet. Het ijs was over het algemeen goed,
de Linde zelfs schitterend. Alleen van Söhr>
terzijl naar Oldemarkt wae het ijs door de
sneeuw zeer slecht. De controle was overal
in orde en verliep vlot.
Wanneer we zoo even zitten te praten,
binden opnieuw een drietal jongelui af en
om 12,30 u., melden zich bij he tafeltje aan
mej. K. Schokker en de heeren R. Cloo en D.
Wijksma, allen van Najelamer. Mej. Schokking is de eerste dame, die arriveert en zij
krijgt prompt een welverdiende extra felicitatie. Voorloopig krijgt zij geen sexegenoote
naast zich:de volgenden* die binnenkomen,
zijn allen jongemannen en het duurt nog

—

geruimen tijd voor opnieuw een deelneemster zich aanmeldt.
Vrij vlot gaat het nu:
12,33 u. L. van der Wei en Wiebe de Vries,
beiden van Nijeholtpa, komen aan, om 12,36
gevolgd door Tj. Gauma, Nijelamer, die zijn
bewondering uitspreekt over de kwaliteit
van het ijs in de „Noordwoldiger" vaart.
Een minuut later melden Jeep Heida en
U. Hoekstra, beiden van Nijeholtwolde, zich
aan, evenals H. en S. van Dijk, beiden van
Oldeholtwolde.
Wij noteerden voorts: 12,40 u.: J. Mink,
Langelille; 12,41 u.: H. Bloem, Langelille;
12,45 u.: Jac. Landman, Oldelamer; H. en
L. Bethlehem en F. Deerns, Oldeholtwolde;
J. J. Fleer, Scherpenzeel; K. van der Wolf,
Oldelamer.
Weinige minuten later begint de groote
stroom te komen en staken wij het opteekenen van de aankomsttijden. Dan komen
ook de ouderen, getweeën, gedrieën, met of
zonder ijsstok. in verschillende costuums,
maar allen blozend en vol voldoening over
den prachtigen rit door het wintersche land.
De beide bestuursleden krijgen het plotseling geweldig druk aan hun tafeltjes en ook
de kastelein komt handen te kort. In weinige
minuten zijn de stoelen bezet en is een ieder

K.M.
Op alle routes waren controlepunten, in
arii'ïl varieerende van 5 tot 9
Bij dezen tocht ging het niet om den tijd,
doch alleen om het volbrengen van het traject, dat bepaald werd door de plaats van inwoning der deelnemers. Toch hebben verscheidene deelnemers (en ook deelneemsters) een flinke „streek" ge-zet om te behooren tot de eerst aankomenden.
De eersten komen aan.
Wij zaten nog maar nauwelijks met de
heeren Wijbenga en Lageweg in café Van
der Veen of de eerste rijders'kwamen aan,
met veel geklos en drukte en met hooge
kleuren van inspanning. Het waren: Jan
Visser en J. Jelsma, die om half tien uit Idzard-Oldeholtwolde vertrokken waren en nu.
reeds om 12,15 arriveerden. Zij hebben door
het traject van 45 K.M. in nog geen 3 uren
te rijden een keurige prestatie geleverd en
de gelukwensch van de beid- heeren bestuursleden aan hun adres was dan ook wel
verdiend.
Met ongeveer 70 anderer tegelijk vertrokken, waren beiden al spoedig d-' groote massa
rijders vooruit, waa-bij zij de volgende tijden maakten: Hoek Wolvega vrt.
1.0 30; Sc.hoterzijl 10 4"; Oldemarkt" 11 45,
(v.d
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2 Ruim van binnen
3 Fraai en modern van lijn
4 Veilig als «Ik Ford-product
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Gemeentelijke Sterrit Weststellingwerf
(Van een eigen verslaggever)
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SCHAPPEN:

Schokdempers: 4, dubbelwerkend, hydraulisch
Carrosserie : geheel stalen constructie, mcl. dakP° neol
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Voonï 12 15.

Vrijwel lego liikprtijd arriveerden K. H.
Wind en C. Mink, van Slijkonburg; K de
'" *er, Scherpenzeel, en Ruurd Ooating, Lanl: lle, allen stevige jongemannen, die een
ioct van 46 K.M. met 8 controleposten
achter den rug hadden en du« met een aanmerkelijke snelheid over de gestremde wa-

met zijn tochtgenooten of met eerder aangekomenen in druk gesprek gewikkeld over
de kwaliteit van het ijs, de controle, het
aantal dorpsgenooten, dat meerijdt, over ongelukjes, die onderweg gebeurd zijn, enz.
ledere nieuw aankomende wordt begroet
door zijn kennissen en het is een drukte en
beweging van je welste. De tintelende oogen,
de blozende wangen, de vroolijke kout, alles
spreekt van het feestelijke wintervermaak,
dat deze schoone Januaridag zoo rijkelijk
heeft geboden.
Dan neemt de heer Wijbenga het woord.
Hij gewaagt van het goede slagen van den
tocht, welke naar hij hoopt, een nieuwen toevloed van leden zal brengen en zegt, dat deze dag als een feestdag in het boek der vereeniging zal staan opgeteekend Spr. dankt
voor de groote belangstelling en de prestaties op de gladde ijzers volbracht en hoopt
alles een volgend jaar nog eens weer te zullen zien.
Fen warm applaus onderstreept deze woorden. Dan beginnen zoo langzamerhand rijders en rijdsters het café te verlaten om
„huis toe" te gaan, doch men merkt het
nauwelijks, want telkens stroomen nieuwaangekomenen toe en vullen de zaal met
\reugdig rumoer.
Allen zijn opgetogen over den mooien
tocht, welke de IJ. C. W. heeft georganiseerd en er is maar één roep: volgend jaar
doen we weer mee Een betere lof kan het
bestuur onmogelijk toegezwaaid worden,
dunkt ons.
Vermelding verdient nog, dat de jongste
deelnemer die in café v. d. Veen afteekende, de 12-jarige Jan R. Neef, van Munnekeburen was, en de oudste de 67-jarige Dirk
de Vries, van Slijkenburg.
Over de bedrijvigheid in café Bijl, waar de
tweede controlecommissie zetelde, schrijft
onze correspondent:
In café Bijl arriveerden om half één als
eersten de heeren Jan en Klaas Menger, van
De Hoeve, die aan de route voor Noordwolde—Boijl en De Hoeve, lang 48 K.M., hadden deelgenomen.
Van de deelnemers aan de route voor
Wolvega, lang 54 K.M., arriveerden om 12
uur 45 als eersten Teun Snijder en Trijn
Jonkers.
Daarna kwamen de deelnemers bij groepen van 10 a 20. tegelijk binnen. Om 2 uur
hadden zich reeds 200 deelnemers bij den
controlepost in café Bijl. aangemeld, terwijl
om drie uur dit aantal reeds was gestegen
tot ruim 300. Evenzoo ging het bij den controlepost in café v. d. Veen.
Op een enkele na waren alle deelnemers
vóór den vastgesteld en tijd van halfvier binnen.
De oudste deelnemers aan den tocht waren Klaas Pumter en Jacob Lodewijk. te
Blesse. beiden 60 iaar, die zich nog voor 2
uur aan den laatsten controlepost aanmeldden!
De iongste deelnemers aan den tocht waren de vier 13-jarige jongens Jan van der

HARDRIJDERIJ VAN TE MEPPEL GELEGERDE FRIESCHE MILITAIREN
De prijswinnaars van de estafette, le rij r l.n.r. M. Talma, S. Andringa en \V.

Wijbenga, die den eersten prijs wonnen. 2e rij de 2e prijswinnende ploeg, v.l.n.r
J. Schuurmans, D. Veenstra, en L. Poepjes.

Meulen en Frans Kuipers te Wolvega, R.
Stroop te Scherpenzeel en J. van Aarsen te
Sohoterzijö, die allen den tocht met gemak
hebben volbracht.
Het oudste echtpaar, dat aan den tocht
deelnam, was de heer P. Soheenstra met zijn
echtgenooté te Vinkega, die om 2 uur 25
arriveerden en daarmede een schitterende
prestatie leverden.
Ook verdient bijzondere vermelding bet
feit, dat mej. T. Slager uit Wolvega den
tocht van 54 K.M. geheel alleen heeft afgelegd en reeds om 1 uur 10 binnen was.
Ds. van Schothorst, uit Steggerda, die als
eenige predikant aan den tocht deelnam,
arriveerde om 1 uur 55.
Twee dergenen, die het laatst arriveerden,
waren de heer S. N. Gouma, uit Wolvega
en mej. E. C. de Nekker, uit Willemsoord.
Maar daarvoor was dan ook een bijzondere
reden. Dit tweetal had n.l. juist denzelfden
morgen op het Gemeentehuis te Steenwijkerwold aangeteekend voor hun voorgenomen
huwelijk en in verband daarmede konden zij
niet eerder starten dan om half twaalf. Dit
weerhield hen echter niet om toch aan den
sterrit deel te nemen en hijgend van het
harde loopen liet de heer Gouma om vier
minuten vóór den vastgesteld en tijd van halfvier de kaart van hem en zijn aanstaande
echtgenooté bij den laaisten controlepost
afteekenen, zoodat ook zij het insigje nog
hadden verworven.
Door burgemeester Maas werd dit bruidspaar toegesproken om het hulde te brengen
voor rle?e prestatie, waarmede het getoond
heeft de bedoeling van de Uswegen-Centrale
goed.te hebben begrepen.
Namens het hoofdbestuur bood spr. het
bruidspaar een fraaie mand met bloemen
aan, terwijl hun door alle aanwezigen een
lang zullen zij leven" werd toegezongen,
" aarna de heer Gouma dankte voor de aardige attentie.
Van den Frieschen IJsbond werd het volgende telegram ontvangen:
..Verhinderd
aanwezig te zi.in bij Sterrit. Juichen Uw initiatief en voortvarendheid ten zeerste toe."
Alle deelnemers waren unaniem vol lof
"iver den sterrit en uit de enthousiaste verhalen bleek wel heel duidelijk, dat de deelnemers een schitterenden dag hebben gebnd, die ze niet spoedig zullen vergeten.

,

:

IJSZEILEN.
LEMMER. In gezelschap van twee andere
personen heeft de heer H. Visser Wzn. alhier Dinsdagmorgen half elf een poging
ondernomen om met zijn ijsboot over het
IJselmeer naar Urk te zeilen. Hoewel hij
hierin niet kon slagen, omdat er voor Urk
nog een strook open water bleek te liggen,
heeft de heer Visser (ook in de zeilerswereld een bekend figuur) een mooien tocht
door het toekomstig poldergebied gemaakt.
Om ongeveei half twee keerde hij terug.
De laatste dagen ziet men op het IJselmeer ook verschillende personen met gewone ijszeilen.

Vrijdagavond 5 Januari 1940.

DERDE BLAD
J.SIERDSMA, Accountant,

--

Oudeschoot

(Nadruk verboden.)

L. 0. Handelskennis.

Speciale aanbieding WERKMANSGHTn

gedurende 8 dagen orzer Balans-Opruiming
Geen rommel, doch één kwaliteit de beste

ÉÉN pasvorm, zit als aangegoten.
25 blauwe Overalls (resten)
**?
±
25 blauwe Overalls (resten)
JJ>
«au
50 blauwe Overalls (resten)
100 Manchesterbroeken 590-490-425-390-290
50 Manchesterjassen, sportmodei ö.K) 89U

25 soort. Werkb<»ezeroensl9o-170-160-149-100
en
Wij hebben ongebleekte Overalls, peper
broeken,
zout Overalls, blauwe jassen en

croote keuze.
495425-390-248-150
50 Fantasiebroeken
200 stuks Fluweelmanchester

l^^broeken

Bij aankoop van één dezer bovengenoemde
artikelen geven wij gratis daarbrj Zro?"
Zakdoeken of naar keu «e 2 witte Zakdoeken
met rand.
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DE ZAKAGENDA

voor

Praktijk-examens Boekhouden en

HEERENVEEN.
gesloten

Ook aan huis te ontbieden- Zoniaas

B IfU moet er in geen geval
mee b ijver» loopen, maar
rmkW
nemen. Er
'mT een "AKKERTJE"
samenstelling

bestaat geen
die hoofdpijn of migraine
vlugger kan verdrijven I
9
"AKKERTJES" zijn een vinding van den bekenden
H
apotheker Dumont en alleen
echt in den het gemakkeV
lijkst in te nemen ronden
v
met het "AKKER merk*
Let U daarop vooral en laat
U toch geen waardelooze na)T maak of imitaties aanpraten.
fr

n^^u
\êJ>*/JJ

HEPKEMA'S COURANT

Met de velerlei dingen, welke op
Nieuwjaar vernieuwd worden, krijgen
we ook een nieuwe agenda. In een glanzend bandje liggen de bladzijden nog
ongerept. Zoodra wij tijd hebben, schrijven wij de gegevens, voorzoover deze
elk jaar hetzelfde, blijven, uit de oude
agenda over. Het is de laatste dienst,
welke het verkreukelde en beduimelde
boekje bewijst. Dan wordt het in de
kachel verbrand of in het archief bewaard.
Daar liggen zij naast elkaar: de agenda 1939 en de agenda 1940. Nadat wij
uit de eerste de adreslijst, de telefoon- en andere nummers en de overige onveranderlijke memoranda bijgewerkt hebben, werpen wij een afscheidsblik op het onooglijke boekje. En met
genegen blik streelt ons oog het keurige
sieraad, dat er voor in de plaats komt.
De oude agenda is een stuk geschiedenis geworden; wat de nieuwe op haar
blanco bladzijden zal bevatten, ligt nog
in den schoot der toekomst verborgen.
Hoe kort nog is het geleden, dat het
oude boekje ook nog een onbeschreven
papier was! Nu is het verbruikt, opgebruikt, van bladzij tot bladzij versleten.
Door eiken volgekrabbelden datum
staat een streep. lederen avond zoon
streepje, hoe langzaam lijkt het te gaan!
Maar nu het voorbij is, kunnen wij ons
niet voorstellen, dat al die driehonderd
vijf en zestig streepjes zoo schielijk gezet zijn. Hoe gauw zal ook de nieuwe
agenda van de eerste tot de laatste bladzijde één streep zijn!
Doorgestreept, dag na dag, jaar na
jaar! Zoo is het leven: wat belangrijk
scheen en verwachtingen wekte toen het
op komst was, heeft zijn beteekenis verloren zoodra r/>t voorbij is. Ten hoogste bemoeit de herinnering er zich nog
mee, in een sentimenteel oogenblik.
Zoon simpele zakagenda is de afspiegeling van alles wat wij in een jaar hebben beleefd. Die krabbeltjes en aanteekeningen, namen en cijfers vormen het
notenschrift, waarin wie het lezen kan,
het lied des levens hoort opklinken. Het
eentonig, hardnekkig rhythme van den
dagelijkschen arbeid, de lichte" intermezzo's van vacantie en weekeinden, droefgeestige klaagzangen en overmoedige
danswijsjes, maar alles tezamen tot een

GEMENGD NIEUWS.

""

wonderlijke eenheid verbonden door den
regelmatigen stap van den voortschrij-

msßms

kreet voor het komende jaar. Het zou
belangwekkend zijn, indien men van al
die eerste bladzijden uit de verschillende
agenda's eens inzage kon krijgen. Zou
men uit de keuze van het motto niet het
onderscheid in karakter kunnen aflezen?

Maar nu komt, bij de vervanging van
het oude boekje door 't nieuwe de vraag
aan de orde, of men zijn zinspreuk getrouw is gebleven Ook dit is een punt,
dat naast voldoening teleurstelling kan
wekken. Er zal echter wel niemand zijn,

die, ook al moet hij erkennen in 't afgeloopen jaar ten op-ichte van zijn belofte
te hebben gefaald, de spreuk in de nieuwe agenda niet vol vertrouwen op het
papier schrijft. Frisch als het glanzende bandje met het vergulde jaartal ziet
het pasbegonnen jaar er immers nog uit
en nog heeft men de macht, de blanco
bladzijden in te vullen naar eigen verkiezing. Moge, ook als de agenda 1940
weer is versleten, er althans iets van de
verwachtingen van thans zijn terechtge-

komen!

" H. G. CANNEGIETER.

Duurtebijslag kleine grondgebruiks.

~T

Sjnen,

É QJcfo -baden in den Winter!
II
~.
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„Ja, ik heb haar lief!" herhaalde hij, alsof het herhalen van die woorden hem eenige voldoening gaf. „Je moet goed begrijpen,
dat ik het niet voor mijn genoegen doe.
maar ik kan niet anders! ledere keer, dat
ik haar zie, wordt het ergerI Ik heb erte
gen gevochten, maar het helpt niets. Zij is
door CHARLES GARVICE
het en geen andere. Dag en nacht denk ik
io
aan haart Haar naam is het eerst op mijn
lippen als ik 's morgens wakker word, haar
vervolgt mij, waar ik ook heen ga
handen
zijn
gelaat
maar
Hij gaf geen antwoord,
vrouw in de wereld zooopenden
langzaam en sloten nel.weer. Er is geen andere

FEUILLETON.

LORRIE

——

als zij
" Een meisje!"
De jaloersche tijgeraard
„Vrouw!
oppervlakte
de
ford kwam naar
t Ja." antwoordde hij. „Het
raar best deed deze nog te accentveeren, „Een meisjeop
de wereld voor mij Lach
eenige meisje
ging zij voort:
jij
hebt' geen hart. Je bent niet
kamer maar! Jij
„Heb je niet gezien, hoe "ij de die
nij zooals ik!"
zocht,
rondkeek alsof hij iemand
hoorde
ik
„Gelukkig niett"
wel
en
het
zag
verwachtte? Ik
zusje
haar
„Je begrijpt me niet. Ik zeg je nog eens.
hem aan Greta vragen, waarom waarop nij
dat ik haar liefheb en zelfs van jou wil ik
niet meegekomen was. De toon
hooren, dat haar verbindt aan
dat vroeg, was die van een teleurgesteld geen woord

" enjkoizn

—

_

lippen

„Ik zou zoo zeggen, Seymour, dat juffrouw Dolores Latimer indruk heeft gemaakt. Lord Kendaie is er de man niet naar
om tweemaal op dezelfde avond naar een
meisje te vragen, tenzij hij haar miste en
naar haar verlangde. Beste Seymour, je
moet rekening houden met de menschen,
die je voor hebt Als jij praa t van Lord
Kendaie tot je zwager te maken, vergeet
dan niet, dat hier dicht bij een buitenge
woon mooi en innemend meisje woont."
„Waarom zeg je dat?" vroeg hij met zach
je weet, dat het me dol
te stem. „Je

dien hond met een titelt"
dien
Zijn drift uitte zich in het scheldwoord,
dat hem lucht gaf en dat van zijn lippen
kwam, alsof het met vergif was bestreken.
Ik zou haar nog liever dood aan mijn
voeten zien, dan dat zij de vrouw van een
ander werd!"
En wil jij de straatarme dochter van een
dorpsdominé trouwen?" vroeg zij, onbewogen ondanks zijn driftige uitbarsting.
Of ik haar wil trouwen? Zeker," antwoordde hij uitdagend. „Ik kan mijn eigen
weg in de wereld maken, ik ben een man.
geen hulpelooze vrouw. Ik kan mijn eigen
zin volgen en dat doe ik ook Maar zelfs
het succes, dat ik wensch te hebben zon
niets voor me zijn, als ik haar niet krijg. Ik
zal klimmen en haar met mij meevoeren en
dan zal ik alle's gewonnen hebben wat d?
moeite waard is."
Hij hief zijn hand op en liet die weer
langs zijn lichaam vallen met een eigenaardig gebaar van macht en zelfvertrouwen. Zij zweeg een oogenblik en zag hem
aan, alsof hij een interessant studie-object
was.
„Je schijn r in die richting tot nu toe wei
nig succes te hebben Neem mij niet kwalijk,
beste Seymour, maar Dolores Latimer
schijnt mij - ik wil je gevoelens niet kwet
niet bepaald er op gesteld om aan je
sen
liefde tegemoet te komen Wij vrouwen, wij
hulpelooze vrouwen,
lezen snel elkander.gevoelens f-n ik denk. dat Dolores op zijn
zachtst genomen je hoogstens met trots en
onverschilligheid behandelt.'

''

maakt!"

„Het is dus, zooals ik dacht," mompelde
met neerbuigend medelijden „Arme

zij!'

S"/mourt"

Deze uitdaging, want anders was bet niet.
zijn
scheen meer, dar hij kon'verdragen; zich
oogen flikkerden, zijn lippen bewogen

krampachtig.

Ja het is zoo." antwoordde hij met on

derVrukte drift.

„Beklaag me niet. Dat kan
l Wil je spotten? Ga j-;
verdragen
ik niet
gang spot maar. Maar het is waar Ik heb
haar lief Hoor je het? Ik heb haar lief"
Zij vouwde haar waaier oven en wuifdf
die zacht heen en weer. met een langzaam,
gebaar.
„Dat schijnt zoo tenminste het is uit j<

minachtend

intonatie op te maken, beste Seymour.''

-

-

Uit

Het weer in December 1939 en
het geheele jaar 1939.

de

Wouden

Mededeeling van het K.N.M.I. te De Bilt.

I

■

DAT BRAK

Het leven aan de Duitsch-Nederlandsche

-

-..Hij vroeg het aan haar broer ook," zei

Verschijnt Maandags-, Woensdags- en Vrijdagsavondl

Gemiddeld over de vijf hoofdstations was '
in December die ochtendternperatuur VA 1
graad beneden normaal. De grootste afwijkingen kwamen voor op de Iste en de 17de !
resp. 8 graden boven en 8 graden beneden
normaal. De gemiddelde maximum-temperatuur was 2 graden en het gemiddelde minimum 1 graad beneden normaal. Het aan- j
tal dagen met een minimumtemperatuur
beneden het vriespunt bedroeg te De Bilt
19, tegen 14 normaal.
De neerslag was in de verschillende provincies 15 tot 50 procent beneden normaal.
PAARDENIJS
Te De Bilt werden 36 uren zonneschijn
waargenomen, tegen 40 uren normaal.
ALS GLAS.
Gemiddeld over het geheele jaar wae de
temperatuur 0.5 graad boven normaal. De
Het nieuwe jaar is op echt wintersene
grootste afwijkingen kwamen voor in Ocwijze ingezet. Terwijl we dit schrijven,
graden
beneden
November,
resp.
tober
en
2
ginds met een wrevelig gebaar om een
schijnt de zon uit een stralend blauwen
en 2 graden boven normaal.
mislukking.
provan
de
hemel en geeft de berijpte boomen het
jaarsom
neerslag
De
was 15
En zoo zullen wij het volgend Nieuw- cent boven de normaal van 705 mm. De aanzien van het fijnste kantwerk. Alom
jaar ook deze thans nog zoo keurige on- grootste afwijkingen vertoonden November maakt men zich op om bij hardrijderij
gerepte blaadjes van de nog onbeschre- en Juni met resp. 106 procent boven en 54 en ander ijs-festijn zooveel mogelijk te
procent beneden normaal.
genieten van de geneugten, die deze dag
ven agenda herlezen. Inzonderheid vraHet aantal uren zonneschijn, gemiddeld
gen wij ons af, hoe wij tegenover het over de vijf hoofdstations, dat normaal 1562 biedt en het ijsvermaak heeft gelukkig
schrift op de eerste bladzijde zullen bedraagt, was in het afgeloopen jaar 27 tijdelijk bij velen de aandacht zoo zeer
daarboven. De grootste afwijkingen kwamen im beslag genomen, dat de zorgen, die
staan.
voor in Juni en Juli, resp. 59 uren boven hen anders plegen te kwellen, geheel op
Want op die eerste bladzijde plegen en
26 uren beneden normaal.
den achtergrond zdjn gedrongen. Wat
veel gebruikers van zakagenda's een
dieren ons oorlogsgevaar, crisis-bezwaspreuk te schrijven. Dit wordt hun leuze,
ren en andere bekommernissen, als de
hun leefregel, hun program en strijdscherpe ijzers ons vliinderlieht over het

’

bij en de
woorden kwamen langzaam, onwillig, met onderdrukte woede over zijn

-

HEERENVEEN. Oplage 30.000 Ex.

Wij doorbladeren het oude. boekje nog
eens. Hier en daar glijdt een los blaadje
uit den versleten band ons tusschen de
vingers. En wij herlezen de plannen, die
eenmaal netjes met datum en uur op
die blaadjes zijn ingeschreven. Zijn al
die plannen tot uitvoering gekomen?
Menig datum geeft een gebeurtenis aan.
welke vol verwachting in uitzicht gesteld, door omstandigheden is achterwege gebleven. En hoe is de uitkomst
geweest van hetgeen wèl is doorgegaan?
Hier herlezen wij een aanteekening met
een glimlach van voldoening over succes,

Nederland en Finland.

man."

"

denden tijd.

Blijkens een circulaire van de ministers
In ons land reeds 100.000 voor van Sociale en Economische Zaken zal ook
het Finsche Roode Kruis bijeengebracht. aan de in de voor hen geldende steunregeling opgenomen kleine boeren en tuinbouwers over het tijdvak van 17 Deoeinber 1939
De geldinzameling, uitgaande van de tot 2 Maart 1940 een duurtebijelag worden
Finsoh-Nederlandeohe Vereeniging in samen- gegeven.
tegen pijnen, nare dagen, koorts, kou. werking met het Nederlandsohe Roode Kruie,
Deze bijslag zal voor de onder groep B
qPoos. 18 Btuke -12 stuivers; 2 stuks 2 stuivers. ten behoeve van het Fineche Roode Kruie, vallende boeren ein tuinbouwers bedragen
heeft tot niu toe een bedrag vam f 100.000 op- 5 % van het wekelijlcsche netto steunuitkeeIV kantoren «au vel NIBUYVSBLAD VA' gebracht.
,'.''„.
ringsbedrag (steun in geld en natura) met
J
Finech-Nederzal
de
dagen
FRIESLAND zijn ceoperd:
inbegrip van den brandatoffenbijslag.
enkele
Binnen
Het bedrag der Kerstgave telt im deze niet
8-12*5 2-6 onr.
latwlsche vereeniging.een geschrift doen ver„Finlande lot".
mede, zoodat daarover geen extra bedrag
getiteld!
mag worden berekend.
'■ ZATERDAGS 6-1 uur.
De duurtebijatag voor de cnder groep C
vallende boeren en tuinbouwers geldt voor
eenzelfde aantal weken als voor de onder
B vallende grondgebruikers en wordt due
f^rrr^a
vastgesteld op 5 % van het naar rato vkh dit
aantal weken betekend gedeelte der totale
wintervoeten,
maar
tegen
niet alleen
Badzo-baden
jaarvergoeding.
en andere winterMet nadruk wijzen de ministers or op, dat
óók tegen rheumatiek, verkoudheden
et.)
toekenning
20
is
voldoende
(a
van den duurtebijelag het basiskwalen! Eén pak BADZO
bedrag
niet
mag verhoogen. De bijslag dient
tevens
Voordeehger,
en
voor
bij de op de gebruikelijke wijze berekende
voor 3 a 4 voetbaden.
netlp-steuDuiitkeering te worden opgeteld.
Personen, die zonder toekenning van den
en
erkende
Drogisten.
Apothekers
duurtebijelag
niet voor opneming in de eteunVerkrijgbaar bi/
regeldng voor kleine boeren en tuinbouwers
BOEKELO.
in aanmerking komen, zullen ook thans niet
N.V. KON. NEDERX. ZOUTINDUSTRIE
op deze wijze kunnen worden gesteund.

zfch

(67e Jaargang)

NIEUWSBLAD VAN FRIESLAND

Telefoon 10.

BUREAU VOOR~ACCÖUMTAHCY,
NGZAKEN
BOEKHOUDEN EN BELASTI
Middenstands-Diploraa,
Opleiding

- No. 3.

grens.

Wie zou verwachten, dat in Duitschland
de woningen, welke slechts enkele meters
van de Nederlandsche grens gelegen zijn, des
avonds licht uitstralen en dat de lantaarns
van de wegen langs de Nederlandsche rijksgrenzen branden, is daarin mis. Zulks is
geenszins het geval. Integendeel. Duitschland neemt zelfs aan de Nederlandsche grenzen de maatregelen welke noodzakelijk zijn
geworden voor de algeheele oorlogstoestand,
schrijft ~Itet Laatste Nieuws."
Zoo was het de laatste tijd heelemaal geen
uitzondering, als men des avond9automobilisten op wegwijzers zag klimmen, om te
kunnen onderscheiden, welke richtingen
daarop aangegeven stonden. Men was hiertoe wel genoodzaakt, daar het ten strengste
verboden is, zaklantaarns te gebruiken voor
dit doel.
Ten slotte gaf dit tot allerlei moeilijkheden en vooral veel ongerief aanleiding;
zoodat de Duitsche overheden thans hebben
besloten, de wegwijzers dieper in de grond
te plaatsen. Zij zijn thans ten hoogste één
meter hoog. Hierdoor is het mogelijk, dat
alle automobilisten de namen op deze borden onderscheiden, zonder klimpartijen te
moeten ondernemen.
Militaire opleiding.
In de meeste grensplaatsen zijn onlangs
nieuwe onderrichtingen aan de bevolkinij
meegedeeld. Zoo hebben de jongeren en de
mannen tusschen 18 en 45 jaar de mededeeling gekregen, dat zij binnenkort opgeroepen kunnen worden ~teneinde een opleiding
te verkrijgen, welke alle militaire eischen
omvat.''
Bovendien is deze aanmelding vrijwillig,
maar de bepalingen zijn van dien aard, dat
bijna iedere man van de betrokken leeftijd
hieraan gevolg zal moeten geven. Deze afriohting zal geschieden door de nat.-eocia-

,

Mstische

stormafdeelingen.

gladde ijs doen zwieren?
Neen, het ijsvermaak stemt ons luchthartig en zorgenvrij en het valt dan ook
niet te verwonderen, dat het, waar men
ook komt, stof geeft tot gesprek en beschouwing. Waarom zouden dius ook wij
ditmaal eens niet het ijs tot het onderwerp vam onze wekelijksche beschouwing maken? En we willen diat doen
door een heel simpel voorval te vermelden, maar waaruit toch ook alweer een
nuttige levensles is te trekken»

't Is al jaren geleden, 't Had dagen en
nachten aaneen gevroren dat 't kraakte,
zoodot ook het ijs in de groote kanalen
en meren de zwaarste vrachten kon dragen. Paardem-ijs, dat met geen mogelijkheid stuk te krijgen zou zdjn, zoo oordeelde men.

Natuurlijk werden er overal dagelijks
hardrijdierijen gehouden en ook in een
onzer kleinste steden (we zullen geen
namen noemen om gevoeligheid te vermijden) werd op zekeren dag een ijsfeest aangericht, zooals men het sinds
menschenheugenis niet had gekend.
Een massa volk kwam er van heimdie
en vertre op toestroomen, zooveel, diat
bun aantal het getal dier inwoners van
het oude stedeke venre overtrof. Een
muziekcorps vilt een naburige plaaitis,
dat in menig concours reeds een eervollen prijs verdiend had, luisterde 't feest
op. Geen wondier, dat de stemming met
het uur steeg en toen dan ook de wedstrijd naar het einde liep, vond de burgemeester, dat men allen im optocht mét
de muziek voorop stadwaarts moest
trekken. Niet langs den weg natuurlijk,
maar over het ijs.
„Is het sterk genoeg?" werd er gevraagd.
„O, het kan wel een leger dragen",
was het antwoord. Bn dat was ook zoo.
Dus schaarde het muziekcorps zich in

De loterij voor de luchtbeschrming.
De Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbesoherming schrijft ons:
Hoewel reeds op ruime schaal bekendheid
is gegeven aan het voornemen, de loterij, die
ten behoeve van de luehtbesoherniing werd
geoiganieeeTd,' wegens de tijdsomstandigheden en het daaruit voortvloeiende gebrek
aan belangstelling van de zijde van het publiek, te liquideereu, ontvangt de Ned. Ver.
voor Luchtbescherming bijna dagelijks van
houders van loten verzoeken tot terugbetaling van gestorte gelden.
Daaro m wordt er nog eens op gewezen,
dat de liquidatie zoo spoedig mogelijk zal
plaats vinden. Houders van loten gelieven
dus nog even geduld te oefenen. Terugbetaling zal uitsluitend volgens een uniforme
regeling, binnenkort te publiceeren, geschieden.

marsehorde op de baan, daarachter het
ijsclubbestuur en de rijders en vervolgens het publek in een onafzienbarem
stoet. Ondier de vroolïjke tonen van een
opgewekte marsch ging het voorwaarts,
alen in de pas: een, twee, drie, vier
links, rechte, drie vier. Het ging schitterend!
Maar het duurde niet lang, of de muzikanten bemerkten een eigenaardlige
beweging van het ijs onder hum voeten.
Doch ze sloegen er in 't eerst geen acht
op en bliezen er lustig op los. Maar de
beweging van het ijs nam toe en werd
langzamerhand een echte ijsgolf, die
voor de muziek uitschoof en hoe langer
hoe hooger werd.

—

Plotseling riepen eenige rijders, die
om den stoet heen zwierden: „Ut inoaa:
gean! It giet forkeard!" Maar toen was
het al te laat. Het geheele ijsveld was
in golving geraakt en barstte onder de
voeten van muziekcorps rit eükandieir!
De eene helt van de blazers stoof
buks, de andere rechts. Zij, die het kanaal oprenden, waren er het best aan
toe, wamt daar bleek het ijs nog te houden. Doch de anderen, die naar den
kant stoven, kwamen in een petgat terecht, waar zich bom-ijs gevormd had en
daar zakte het heele hussie-mussie met
muziekinstirumenten en al doorheen.
De verschrikte toeschouwers vreesden
alreeds het ergste, want die petgaten
zijn daar meters en meters dfiep. Maar
gelukkig had er zich een rietzodide gevormd en daar bleven de onfortuinlijke
muzikanten op drijven.
Met veel beleid en langzaamaan wisft
men het menschenkluwen uit de knoop
en de bibberende muzikanten stuk voor
stuk op den wal te krijgen.
Natuurlijk werden ze in de stad onmiddellijk van al het noodlige voorzien
en de feestvreugde leed zoo weinig ónder dit ongeval, dat gemakkelijk zulke
rampspoedige gevolgen had kunmen

hebben, dat het muziekcorps, deels in
geleende kleedij, des avonds zingende
de poorten van het stedeke verliet, om
een wandeling van ruim ?en uur te maken naar een naburig dorp, waar ze de
tram konden pakken naar hun woonplaats.
En daarmee was de pret uit, zou tl
denken? Neen, de mooiste grap kwam
nog achteraan.
In dat muziekcorps blies ook een dame lustig mee en die was ook mee door
het ijs gezakt. Doch toen men ook haair
im de stad van droge kleeding had willen voorzien, had ze dit beleefd afgeslagen, want, zoo zei ze, ze was immers
heelemaal niet nat geworden, doordat
ze op het riet was blijven liggen. Daar
bleef het dus bij.
Doch toen het vrooldjke gezelschap
met elkander im de tram zat, stond daar
het kleine potkachelltje roodgloeiend en
men had de dame natuurlijk het beste
plaatsje gegeven. En ziet, het duurde in
dlie broeihitte niet lang, of de dame verdween in een dichte atoomwolk, die uit
haar kleeding opsteeg! Maar niettemin
hield ze stijf en siirak vol, dat ze niet
nat geworden was!

Dat was het ijs-avontuur van eem beroemd muziekcorps.
En nu de leering?
Dat eensgezinde samenwerking bet
schijnbaar onmogelijke mogelijk kam
maken.
Wamt het ijs was zoo sberk, dat *t met
geen macht kapot te krijgen scheen, zoo
stëmk, dat het nog best meer volk had
kunnen dragen, dam er zich op bevondJ.
Maar toen al die menschen op de maat
van de marschmuziek eendrachtig im de
pas gingen loopen, toen deed dlie rihythmische beweging het dikste ijs breken
als glas!
Een les om niet te vergeten.
WOUDMAN 11.

—

Het bestuur der N. V. Koninklijke
Nederlandsche Maatschappij tot
exploitatie van petroleurnbronnen im Ned.Indië heeft besloten tot uitkeering van een
interim-diiividend over het boekjaar 1939 van
5 %.
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„Dat weet ik," viel hij haar ongeduldig
De bookmakers waren er al en in „Het indien zij zich het geval nog herinnerde,
Bij de laatste woorden ging de deur open
in de rede, „zij behandelt me koel; zij
Wapen van Trevanion" klonken hun maakte hst toch in bet geheel geen indruk
en papa Melford keek naar Linnen.
zij —" hij kromp in elkaar;
„zij vermijdt
Hij zag nu roodpaars, zijn dikke oogleden schreeuwstemmen, terwijl ze zoo- of zooveel op haar. Als hij er boos over was, was het
me, wou je zeggen. Maar wat geeft dat. waren nog meer gezwollen en opgezet dan boden tegen den favoriet Gypsy.
goed. Waarom had hij het voor ernst opgeDenk je, dat dit me ontmoedigt, me af anders Een sterke alcobollucht vergezelde
Intusschen onderwierp de eigenaar van vat? Intusschen was ze niet van plan doot
brengt van mijn doel? Neen, het maakt mij hem en hij had een aarden pijp in de hand. het paard zich aan de pogingen van Raw die geschiedenis
haar plezier te laten bederalleen nog vaster besloten, nog doortasten- die hij vergeten had weg te leggen.
lings om hem behoorlijk voor de dag te ven. Ze was van plan gelukkig te zijn, absoter Ik zei toch niet, dat ze mij liefheeft?
„Gaan jullie nog niet naar bed?" vroeg doen komen en luisterde hij naar hetgeen luut onvoorwaardelijk gelukkig en zij had
Neen, ik weet wel, dat ze dat niet doet
hij, ze suffig aanziende. „Het wordt laat, zijn oppasser te vertellen had over hetgeen haast om met de pret te beginnen.
nog niet; maar ze zal
ik zal maken dat is het niet? Heb ie een prettige avond ge buiten voorviel
„Toe Greta. schiet eens opl Ik ben al een
ze mij liefkrijgt!"
had met al die deftigheid, Di? Goeden
„Gypsy is nog altijd favoriet, mylord, ver kwartier aangekleed en nu ben jij nog niet
„Ik bewonder je doortastendheid en ik nacht!"
en ze hoorden hem de trap op- boven alle anderen," zei hij. „Ik ben blij dat klaar!"
wilde, dat ik er een portie van had. Maar strompelen.
ik heb kunnen wedden, toen de inzet nog
„Hier ben ik al," zei Greta, die uit haar
in ernst, tegenwoordig worden vrouwen
de moeite waard was; het zal niet lang du- kamer kwam. „Je vergeet," vervolgde zij
niet meer geroofd, zooals de Romeinen het
ren of hij staat pari."
lachend, „dat ik geholpen heb je te kleede Sabijnsche Maagden deden."
HOOFDSTUK VI.
„Je zult je geld waarschijnlijk verliezen. den. Ik heb maar een kwartier noodig ge„Ach!" zei hij en hij fronste de wenkRawlings", zei lord Kendaie. '„Dus hij loopt had."
brauwen ..Brute kracht' Belachelijk! Neen.
naar pari toe," maar hij sprak op afwezige
„Ik ook," stemde Lorrie toe. „Maar waar
door middel van kracht roof ]e geen vrouw,
ledereen ging naar de paardenrennen in toon en er was heel wat meer leven in zijn is Jack? Dié heeft toch niet geholpen mij
maar wel door je verstand te gebruiken. Carshal. Hei was het eenige vacantiepretje, stem toen hij vroeg
aan te kleeden?"
Mijn plannen zijn al klaar; het net is ge- de eenige dag, die iedereen zich tot een
„Is de auto klaar? Denk er om, dat je de
„Waar heb je zoon drukte over?" inforspreid; ik haal het steeds dichter toe. Er zal eer rekende mee te vieren. Het stadje Cars plaids er in legt."
meerde dit jongmensck vanuit zijn kamer.
geen kans zijn om te ontsnappen. En jij, die hal vertoonde dan ook op die dag een fees
„Ja. mylord."
„Hé, Greta, er is een knoop van de boord
vaar zoo ligt te lachen en aan mij twijfelt, telijke tooi Alle winkels waren gesloten,
„Eh, Rawlings, zorg ervoor dat er gemak- van mijn overhemd; kom eens even kijken."
zult de eerste zijn, die er van profiteert"
behalve die. waar drinkbare waar te koop kelijke stoelen in de tent zijn voor de daGreta deed haar handschoenen weer uit,
Zijn toon was zoo vol vertrouwen op zijn was
die waren langer geopend dan an mes; ik wil niet dat ze doodgedrukt wor- die ze juist had aangetrokken en ging hem
komende overwinning, dat zij zich liet mee- ders. De arbeiders droegen hun Zondagsche den, begrepen?"
helpen. Jack riep nog:
sleepen. Zij richtte zich op haar elleboog kleeren, de winkelbedienden spreidden hun
„Ja, mylord, „ik zal de auto dicht bij de
„Waarom heb je zoon haast, Lorrie? De
op en keek hem nu met zeer veel belang- mooiste kleeding ten toon en zelfs de oude tribune zetten." ..Zorg, dat de plaats wordt auto is er nog uiet eens. Guy zal eerst wel
stelling aan
vrouwen uit het armenhuis droegen nieuw.' opengehouden. We zullen wat champagne bij De Dennen aangaan, denk ik."
„Vertel me er van, Seymour," zei ze. „Ik neepjesmutsen en stelden belang in het ge noodig hebben, zorg ervoor, dat die op ijs „Denk je?" antwoordde ze. „Als hij dat
lachte niet. Ik bewonder je altijd en kijk beuren Uit de groote stad, die vijf mijlen staat «n niet lauw Is, zooals verleden jaar." maar niet probeert! Je weet op welke voornaar je op. Je bent verstandig, dat heb ik verder lag kwam een stroom van kijkspel„Ja, mylord." Rawlings deed een paar waarde 'k meega, ik zou een plaats voorin
altijd gezegd Vertel het me."
len, draaimolens, cocosnoot-tentjes. enz passen achteruit, om te zien of zijn chef er krijgen. Als Diana er zit, dan blijf ik
Hij kwam dichterbij en boog zich over Zelfs het nobele gilde van één-twee-drie- goed uitzag en om he werk van zijn handen thuis."
Ulaveren-aas spelers en andere bedriegers nog eens goed te beschouwen, daarna ging
haar heen.
„Maar Lorrie," protesteerde Greta kalbij naar beneden om voor de wagen te zor- meerend. „Het komt wel in orde. Lord Ken„Weet je," zei hij zacht, „die lord Kendaie zond een afdeeling naar Carshal.
en zijn vader zijn uagenoeg in onze marht
Om acht uur 's morgens hegon de drukte gen.
daie zal bier wel het eerste komen Jack
De opgewondenheid die in de barakken zei het alleen maar om je te plagen."
Wij
ik heb al maanden lang gewerkt om op straat al en om negen uur waren de
dat doel te bereiken In onze macht, zei ik? wegen, die naar de renbaan leidden, reeds begon, breidde rich uit, als de kring in hel
„Het kan me niet schelen. Ik wil beslist
Ze zullen 'jan onze voeten liggen! Dan zul vol voertuigen van allerlei aard, vanaf de water, waarin een steen is geworpen en voo-in zitten Ik heb er een hekel aan om
waarop een paar stoelen en bereikte zelfs de pasto ie.
len we eens zien wie de minste is! Wat ver groentekar
als een zak meel achterin gepakt te worden.
tot aan
Wonder boven wonder had Lorrie er in Als het niet zeker is dat ik voorin zit, dan
lang ik naar dat oogenblik' Dan kan ik een bankje als zetels stonden
dien ouden man laten boeten voor zijn on de Buick van Mr. Trevanion, den heer van toegestemd de uitnoodiging van lord Ken kan ik me beter weer uitkleeden. Ik geef
dale te aanvaarden. Ze stond boven aan de er niets om om mee te gaan."
beschaamde manier van mij aan te staren het kasteel.
die
zijn
opwinding
trap
zal
In
de
barakken
heerschte
en
en knoopte haar handschoenen dicht,
onbewogen
gezicht,
met
dan
„Zoo! Vertel dat maar aan wie het geverwaande jonge gek kermend om genade werd ernstige gewichtigheid ten toonge lerwijl ze „Limerick Races" zong met zoon looven wil!' zei JacV ongeloovig „Je hebt
smeeken!' Hij haalde diep adem en zijn spreid, de officieren holden heen en weet buitengewoon geslaagde lersche tongval er de heele week zeker nog niet over getusschen de renbaan n het groote grasveld, dat de dominé in ztjn studeerkamer bijm? sproken; neen. natuurlijk nietl Luister eens
oogen schitterden.
„Juist, ik hegin je te begrijpen," mom waar eenige soldaten een groote tent op kermde.
jongedame, ik geef je de raad om je trots
zetten, waarin de lunch zou worden geserDolores?"
Lorrie bad een lichtblauwe japon aan maar in ja zak te t-teken en eens te probeepelde zij ~Maar hM meisje
Hij leunde voorover en week dan weer veerd voor hen. die de zeer hegeerde invi- Een strooien hoed met een zwart fluweelen
ren vandaag om je fatsoenlijk te gedragen...
achteruit
tatiekaarten hadden kunnen machtig wor lint troonde op haar prachtige haardos; er als ie dat tenminste kunt. Guy zal van je
„Neen. dat vertel ik zelfs jou niet!" zei den.
was kleur op haar wangen en in haar oogen kouwe diuktfe wel genoeg hebben, dpnk ik."
!.ij plotseling. „Da* blijft in mijn hart verLunchen met de officieren van het 9995 t blonk bet licht van de jeugd en het komen
borgen, tot de tijd rijp is. Maar het net is op de dag van de rennen te Carshal be- de genoegen.
Zij was de streek met het portret, die ti)
hoven haai gespannen en ze komt vanzelf teekende een carte Manche ih de beste
Wordt vervolgdplaatselijke kringen
lord Kendaie gespeeld had, vergeten, of,
in mijn handen."
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OVER MENSCHEN, DINGEN EN GEBEURTENISSEN
Waf

we zagen, wat we dachten
EN

HOE HET KWAM

IN 1939.

Net zoo goed ais een timmerman, wagenmaker, schilder, smid, schrijnwerker of welke andere nijvere ook, mag een schrijver na
een jaar zwoegens terugblikken op 't werk,
dat hij gemaakt heeft.
Er bestaat niets meer van.
De timmerman beschouwt met welgevallen zijn bouwsel, hij kan het aanwijzen en
er trotsch op zijn; evenzoo de smid en de
schrijnwerker, de wagenmaker, die nu carrosseriebouwer heet, kan zich verlustigen
aan fraaie lijnen en blinkende paucelen
de vrachtauto is ook zijn werk.
Maar een schrijver kan hoogstens nagaan
of er uit de actie, die hij uit hoofde van zijn
vak mee bijwoonde, ook iets goeds geboren is.
Zijn er bijv. ook misstanden uit dein weg
geruimd naar aa-inleiding van zijn geschrijf?
Of heeft het niets gebaat en gaat 1940
"weer zwoegend verder oader dezelfde misstanden?
Naar het buitenland ziende, is men al
heel gauw geneigd die vraag bevestigend te
beantwoorden. Maar het gaat nu niet om
het buitenland, maar over onze eigen Friesche menschen.
En dan in het algemeen de zwoegers...

—

Zoo kwam dan in "39 de eerste „misstand"
ter sprake op een kouden, winderigen Januaridag in de cabine van een vrachtauto.
Dê chauffeur-eigenaar van het kleine expeditie-bedrijfje pakte maar gediucht uit over
de parkeerruimte op het Oldehoofster
kerkhof in de hoofdstad
en sprak schande over het feit, dat daar
voor goed geld slechte staanplaatsen worden, uitgegeven.
~De boargemaster hat der al in pear ke-ar
omhinne stipt mei de mannen fen de boukinde en hy bat ek wol sjoen, det it nearne
op Mike. It moat oars en it komt ek oars".
Bn nadat bijna een jaar ve.i streken was
na dit gesprek met den vrachtrijder, zijn wij
op den Vrijdagavond van 22 December, de
drukke Vrijdag voor de Kerstdagen, eene
naar het Oldehoofster kerkhof toegegaan.
Loopende; wij wisten wel, dat er met de
fiets toch geen doorkomen aan was, wamt
vanaf de Groote Kerkstraat, dè toegangsweg vanuit de binnenstad, was het plein geblokkeerd door een overliangs staande groote truc met trailer, die probeerde om den
hoek te zwenken.
Het lukte, want die chauffeurs zijn (als het
moet) uiterst gednldig, maar zij kunnen natuurlijk niet wat men noemt „op in busdoek
ewaeije".
Tot drie keer leek het, alsof de riante
tapperij en slijterij op den hoek in puin gereden zou worden, maar toen kreeg de ijverig draaiende man in de cabine eindelijk
een paar voet spatie bijlangs den muur. En
hij klom met zijn zwar-en aanhang bij dè
heling van de Kerkstraat op, verwoed
claxonneerend om de burgers, die bovenop
den kruin van de oude Leeuwarder terp
wonen, te waarschuwen.
Die zorgelooze oude Leeuwarders, die
daar een dicht net van smallle, hellende
straatjes stichtten in de dagen, dat kruiwagen- en sleepkoets het verkeerstenipo. aangaven.
Nog was de doorgang niet vrij; na de
trailer echoten weer een paar auto's naar
den uitgang toe en alleen zig-zaggende was
het midden van het plein te benaderen.
Aan den eenen kant van den verkeersweg
werden ijzeren Staven ingeladen, aan den
anderen kant mikten mannen zware voorwerpen over de hoofden der voorbijgangers
van auto in auto.
Er was ook oen politie-agent, die echter
niets anders kon dian zwijgend toezien.

Het Dagboek
van

den Blauwe

Hier viel met een regelend handgebaar
te bereiken en moest hij dus machteloos boeten voor de fouten van hen, die dezen toestand in het leven hebben geroepen.
Zoo was het daar geschapen aan den voet
van de Oklehove, de oude kolossus, omspookt door de bedrijvigheid van het moderne vervoer en opnieuw een middelpunt geworden in Friesland.
Maar we hebben opnieuw kunnen zien,
dat de toestand hier vrijwel hopeloos is en
dat de vrachtrijders c.s. het Ln 1940 niet ruimer zullen hebben en one schrijven dus
vruchteloos was.
We hebben trouwens begin 1939 tot drie
keer toe mee aangezeten in druk bezochte
vergaderingen, waar de
Coördinatie-plannen
van het vervoerwezen besproken werden
door schippers van verschillende richting.
Losse schippers, vrachtschippers, eigemhandel-schippers en die 'zich allen min of
meer bedreigd gevoelden door de hervorming op hun gebied en daarom het heil inzagen van nauwere aaneensluiting.
Daar is zwaar geredeneerd en ontzaglijk
gedampt, maar het mankeerde tevens niet
aan mannen, die leiding konden geven. De
grijze ervaring van een ouden Van der
Ploeg en de zakelijke betoogen van mannen
zooals Bok, De Koe en anderen, hebben
daartoe veel bijgedragen.
Ongeacht de resultaten van deze bijeenkomsten en de werking van de nieuwe ver- om den stand van den ouden en de voorbeordening wil het ons voorkomen, dat de reiding voor den nieuwen oogst te inspecexpeditie-bedrijven diik im het werk zaten teeren.
Er had iets in de krant gestaan over vergedurende 1939.
moedelijke krapte; het publiek zou meen en,
En na den winter diende het voorjaaT zich dat er meer op het vee dan op den mensch
dan wel ongewoon vroeg aan. Reeds in mide gelet was als consument. Ook dit alarm
Februari verrastte een fotograaf ons met
bleek weer sterk overdreven. Wanlt de boer
op Poethuizen, waar de gevelsteen met de
een lente-achtige kiek,
spreuk van den zegen des Heeren in den
die hij in het vrije veld genomen zou heb- miiwr zit, bracht ons naar zijn schuur en
ben. Van polsspringende jongens, o.w. een toonde ons een groote hoop „geprikten".
snoekvanger.
„Dy binne nou for de minsken bouwd", zei
De daaropvolgende week vroor het even- hij, „mar it is bistefoer en
krije
wel nog geducht en werden er nog hard- wy cc ek biteïle. Wy sitte dêrneffens
noch iinder de
rijderijen gehouden op landijs. Deze ontij- ierdapels en jimme hoege di mineken yn 'e
dige Lentebode moet dus slechts aJs een krante neat wiis to meitsjen".
goedbedoelde poging worden beschouwd.
Het was dus zoo: de bouwer had een rijHet kan toch ook zóó voorjaarsaohitig zijn ken oogst binnengehaald, maar voelde zich
in Februari, nietwaar? Zoo herinneren we gekweld door de bescheiden noteering; de
ons nu den tocht naar het z.g.
gebruiker achtte zich weer verontrust door
Sterrekijkershuis
de vrees voor te veel mee-eters en aldus
bleek
het, diat de zegen des Heeren hier
onder Hijum, alwaar eertijds de wijze Arjen
niemand
„waarlijk rijk maakte".
gewoond
Roelofs met zijn broeders en zuster
zou
ook kunnen zeggen: „de wrald
Men
en gewerkt heeft.
leit
nimmen
nei 't sm".
zoo
stil
en
.dag,
Toen was het zoon lichte
Maar
dat
niet op, wamt toen wij in
gaat
zonnelicht
zoo
diat
klaar,
zoo mooi, en het
AprilLmaand
met een Watereportnummer het
de fotograaf niet de minste moeite had met
nieuwe
vaar-eeizoen
inluidden, toen volgde
zijn werk. De oude huizinge verkeerde in
op, die alreeds drie
daar
een
Mei-maand
staat van verval en zou misschien alreeds
Zondagen
mooie
zoodat de Leeuschonk,
gesloopt zijn, hadde niet een verre nazaat
voltallig
de.brug
warder
vloot
toen
al
haast
Is
trouvan de gebroeders ingegrepen, 't
Wartena
passeerde.
buitengete
Dit
is
zoo
bewogen
om in deze
wens niet
tijden nog iets te voelen voor de prestaties woon, want in Junimaand kan het op het
van eenvoudige menschen, wier aandenken water zoo echt ongezellig zijn, dat we het
'zélfs bij de Friezen zoo langzamerhand in nog even in herinnering willen brengen...
En dian als vanzelf komt ook de gedachte
het vergeetboek raakt. De gebroeders, nieaan
den prachtigen rijken bloei der hoven
mand kent hun namen en toen we van het
op, de heerlijke aanblik, die de zware
ons
in
Hijum
fietsten, om
oude, hooge huissté naar
breed-vertakte
ooftbootnen te zien gaven.
overschot
uiit te vinden waar hun stoffelijk
talrijke echte Leeuwarwaren
zeis
Daair
wij
opnieuw
werden
teleurI'igtt,
begraven
ders, die er een kuier voor over hadden1
gesteld).
Op de eenvoudige grafzerk waren de let- naar de Huizumerlaan toe, om de bloeiselters maar nauwelijks meer leesbaar; het pracht te bewonderen in den Proeftuin algraf was niet omstoten door hek noch haag daar, Bn evenizoo in de hoven langs de Pötja, rondom
en er zal na nogmaals een tiental jaren wei- marge' en de Dokkumer-Ee
zagen
Friesland;
oude,
in
we
verwaaide
Evenals
van
de
zijn.
nig meer van over
prachtige, rijk met wapens versierde etee- stammen, met slechts enkele uittoopers en
nen,die daar voor de kerke-deur liggen, on- toch schuimend van bloeiselpraeht; de simpele steenpee-r en het bfeekveïd voor het
der de „oerdrip" en de voetstap.
Zeildzaam rijk gebeiteld zijn dlie Hijumer arbeidersbuis te Warstiens beloofde een rijzerken en onder één daarvan moet eenmaal kelijk onthaal en de appelboom in 't groote
ter ruste zijn gelegd een aanzienlijk heer- hof te Beriliikum beloofde rijke winst. Wij
schap: „Domynicus Ludevyus van Echten, zagen de uitgestrekte boomgaarden van de
schrijver van een compagnie burger-solde West-Friesche buren, de Banger!, en het
lieflijke Wijdenes en alles wae schoon.
we het moeten zoeken, doch binnen in De zomer is verstreken, het bloeisel zette
ons zelf. Het is een teer en fijn instrument, vrucht en kwam tot volen wasdom.
dat begint te trillen zoodra een bepaalde En toen de tijd daar was om te oogsten,
toon, de „gelukstoon", wordt opgevangen. toen ook de bindL en zigtmachines door de
Het is als een wichelroede welke, geleid graanvelden van de rijke Biiermen reden
door een zeer gevoelig mensch, begint te achter het oude Liaucahama
toen
leven zoodra er „contact" ontstaat.
weird het oorlog in Europa.
Het geluk is in onze ziel zelve. En daar8....a.
om kunnen wij gelukkig zijn op zooveel
verschillende wijzen.

—

—
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dan tevergeefs?
Waarom zoeken
Omdat zij verwarren het begrip blijheid

XXIV.

OUDEJAARSAVOND-OVERPEINZING
OP DE STROOZAK.

'k Geloof, dat je pas begrijpt wat Kerstmis en Oudejaarsavond zijn, wanneer je
ze eens niet gevierd hebt.
Het is jammer, maar waar, dat voor de
jonge menschen „van onze lichting" Kerstmis en Nieuwjaar louter „feestdagen" zijn
geworden. Feestdagen in de gewone alledaagsche beteekenis van dat woord.
Men komt bij elkander om een Kerstboom,
bewondert de versieringen, ontvangt de
cadeautjes en brengt de avond verder gezellig door. Gezamenlijk zingen van de oude
Kerstliederen. Och, de radio-artisten doen
het veel beter en zorgen voor dansmuziek
meteen. Af en toe dringt er iets als een stil
heimwee tot de harten van de feestvierenden door, een stil en droef verlangen naar
rust, verbroedering en innigheid. Maar deze
momenten worden spoedig weer verdrongen.
Of door de nieuwe mop van een kennis
óf doordat de aandacht wordt gevraagd
voor een „denderend goeje br'eack" van
den drummer.
Dit is geen verwijt aan de tegenwoordige
jeugdmakkers. Is het hun schuld, dat ze in
deze tijden van ellende en verwarrinir het
geluk niet op de rechte plaats weten te
genieten?
Is het hun schuld, dat zij de groote levensfactoren met elkander verwarren, nu de
gidsen bij hun eerste schreden in liet werkelijke leven,, de ouderen, besluiteloos zijn
en 'vandaag niet weten wat zij morgen zullen doen?
'k Wil slechts dit zeggen:
'k Ontmoet telkens (en nu, temidden van
m'n dienstkameraden meer dan ooit) jongelui die zielig ontevreden door den tijd
dolen, zoekend naar wat ze noemen „hun
juiste positie tegenover de tegenwoordige

ten bynen Leeuwarden en lelt alhier begraven".
Dat „alhier" is in den loop der tijden natuurlijk tot een onjuistheid geworden, want
een man van dusdanige kwaliteiten is zeker
binnen de herkemuren ter aarde besteld na
zijn versterf op 22 November 1738.
Is het nn te veel beweerd, dat wij ook
hier moeten wijzen op een „miasitand"?
Is het niet oneerbiedig om de uiterste
wilsbeschikking van een mensch op deze
manier te veronachtzamen? En is hiertegen'
niet vaker gezondigd in Friesland, in Friesche dorpen, alwaar de kerk zoo gemoedelijk Pake wordlt genoemd? Vooral als de
kerk bedeeld is met vele goederen en de
leden daarvan in hun dagelijkeche doening
herhaaldelijk profiteeren?
Deze klacht is noch nieuw, noch oorspronkelijk, want ook de schrijver van de „Eenvoudige Memories en bemerkingen" heeft
daar in dit blad'wel op gewezen.
Maar wij spraken over het voorjaar en de
voorjaarsveirschijneelen en komen nu toch
nog weer over een fraai gebeitelden steen
ter sprake, n.l. die wij vonden in den achtergevel van een zeer oud boerenhuis, staande aan een landreed ondier Finkum. liet
was een fraai schild met wapens gekroond,
en met de spreuk: „De zegen des Heeren,
die maeekt ryk". Tevergeefs was den eigenaar een aardige geldsom geboden en dit
is toch verheugend en van inniger gevoelens
getuigend dan dat andere.
Wanneer ontdekten wij dezen ateen?
Tijdens
een tocht langs de aardappclhoopen,

en geluk.

—

—

Prijsvraag voor staatkundig

artikel.
Het

onafhankelijk

nationaal tijdschrift

te 'e-Gravenhage heeft een prijsZeker, blijheid kan een mate van tevre- „Nederland"
vraag
staatkundig artikel van ten
een
voor
denheid met zich brengen, maar het is hoogste 5000 woorden
uitgeschreven. Voor
slechts één van de vele krachten,. die onze
inzending
prijs van f 100 ter
in
een
de
beste
brengen;
het
ziel aan het trillen kunnen

beschikking gesteld.
is niet het geluk zelve.
Het blad schrijft jaarlijks drie prijsvragen
Blijheid alleen maakt den mensch moeuit, t.w. voor een staatkundig artikel, een
dig on verlangend, doch niet gelukkig.
Ook in de diepste droefenis kan men ge- kort verhaal en een gedicht.
lukkig zijn. Zij die een zwaar verlies heb- Adres der Redactie is: Louiee de Colignystx.
ben geleden, een scheiding van een mede- 2, Den Haag.
Christjanus Sextus, Naar.
mensch, die hun boven alles lief was, zullen
Bergs
t a d, door Johan Falkberhet
Zij
zullen
kennen
dit geluk kennen.
als een troost, die niet door,menschen gegeven werd, een troost alsof degene, die
hun bovenal lief was, door zijn ziel tot
hen sprak.
Aan een hospitaal bij Sydney (Australië)
Zoo vindt men het geluk overal. Men kèn is een gedenkplaat onthuld tér eere van
het allhans overai vinden. Doch de meesten Bluey, een hond, die 12 jaar lang op het terzien het niet omdat zij het niet kennen.
rein van het hospitaal gebleven is, waar zijn
En is het niet een oude waarheid, dat baas was gestorven. Bluey was gewoon iedemen iets pas leert kennen, wanneer men ren ziekenwagen en auto te inspecteereo,
het niet. meer bezit. Zooals een mensch. die het hospitaal verliet. Voor vriendschapsdie zich altijd in weelde heeft gebaad, zich b.etoon toonde hij zich niet gevoelig en hij
plotseling zijn bevoorrechting bewust wordt, sliep ergens in een hoekje van het terrein.
wanneer bij het bezit verliest, zoo leert de De hond leeft nog. cm zet zijn taak van wachmensch zijn geluk, dat. hij steeds niet zich ten op den baas nog voort.
droeg, pas kennen, wanneer hij de omstandigheden mist, waarin het geluk zich kan
openbaren. En dan plotseling zal hij zien,
dat hij tevergeefs heeft gezocht, dat hij een
groote schat liet liggen, zich blind starende
op een dwaze voorstelling.

Een trouwe hond.

*
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Miltvuur eischt waakzaamheid

Berichten uit Stad en Dorp. SLAAP UW
OPVOEDING EN GEMEENSCHAP.

twaalf sloeg- en 1940 begon. Op zn stroozak „ergen9 in Nederland". Hij zag de tallooze avonden die hij „thuis" vermorst had
helder voor zich als een a;inklacht. En hij
voelde zich gelukkig, endat hij zoo diep
diep bedroefd was.
DE BLAUWE
Maar nou weer:
helder op, Michieltsje! (Red.)

—

—

—

—

—

—

Predikbeurten a.s.

'

—

—

Twintig dooden bij hotelbrand.

"

BEER'S HERFST AVONTUREN

v. d. Wal.

KATLIJK Hv. K. 9.30 ds. Groot?"
KORTEZWAAG Hv K. 9.3 0 ds. Eppens.

bev. keii-keraadsil,
LUINJEBERD Ev. 9.30 en 2 u. de heer
Korten.
MILDAM .Hv. K. 1.30 de heer v. d. Wal,
NIEUWEBRUG (lok.) 1.30 cand. de Kleine.
NIEUWESCHOOT
Hv. K. 1.30 de heer Lebbing.

NIJEBERKOOP Ger. K. 7.30 de beer Zijlsitra.
'NIJEHORNE Hv. K. 9.30 ds. Pijnaoker Hordij, beiv. ker-keraadsl.

NOORDWOLDE Hv. K. 10 u. de. Wiersma;
OLDEBERKOOP Hv. K. 10 u. ds. Los.
Hv. Ev. 9.45 do heer v. d. Meulen.
OLDEBOORN Hv. K. 9.30 en 1.30 ds. Raap.
Ger. K. 9 u. en 1.30 cand

Okkema.

Dps. G. 9.30 da. Soutendijk.

ontvangen.

Zoo peinsde de blauwe, toen de klok

°°

zienlijk meer gevallen van miltvuur voor dan de Volksuniversiteit in de foyer van den
gewoonlijk en ar is dan ook hier en daar Schouwburg gisteravonS de heer Kees
Liefdadigheid.
onder de veehouders groote ongerustheid Bpeke, van Bilthoven, gesproken over „Opontstaan.
voeding en Gemeenschap."
HEERENVEEN. Vorige week hield de St.
Hoewel de grootste voorzichtigheid geboSpr. zeide, dat dit onderwerp hem al ja- Vincentius Ver. haar jaarlijksche Keretuitden is en het noodzakelijk ia, dat alle vee- ren bezig houdt. Het lijkt, of het iederen deeling.
houders nauwgezet de aanwijzing van vee- dag steeds moeilijker wordt om te leven en
Aan behoeftigen van alle gezindten, in toartsen en veeartseinijkundige diensten vol- jongeren leiding
geven. Daarom is er taal 34 gezinnen, werden kleeding en levensgen, zijn thans tal van maatregelen getrof- zoon ontzettende tebehoefte aan
inzicht in middelen verstrekt.
fen, die, mits stipt uitgevoerd, de uitbrei- het verband tusschen opvoeding en geding van de ziekte tot een ramp kunnen meenschap.
Baldadigheid.
voorkomen.
Het gemeenschapsleven van velen gaat
OUDWOUDE.
Den laaieten tijd werden er
De verontrustende gevallen deden zich niet verder dan het gezin. Daar
wordt het in ons dorp verschillende baldadigheden beaanvankelijk voor in Zuid-Holland, vervolgene in Noord-Holland ein Utrecht, terwijl enkele kind wel als deel van een gemeen- dreven. Zoo werden de vorige week op een
schap beschouwd. Voor de maatschappij ne- nacht bij den landbouwer D. W. Kloppenook Limburg en Brabant niet vrij zijn geble- men
dergelijke ouders echter andere nor- burg 6 ruiten ingeslagen. Bij een
ven.
ander wermen aan. Ja, zelfs. indien men poogt ook den 12
Miltvuurgevailen doen zich altijd in ons
konijnen gestolen, die men den andeland voor en zijn op zichzelf geen reden tot voor het maatschappelijk leven gemeen- ren morgen terugvond in zakken op het erf
ongerustheid. Normaal komen in Nederland schapszin aart te kweèken,. wordt dit pogen van een derde; 4 waren toen reeds gestorper jaar tusschen de 100 èn 150 gevallen louter bepeiikt tot het gebied binnen de ven. Met een onbeheerd aan den
staande
landsgrenzen. Spr, wil echter het woord auto van een reiziger
voor.
Dokkum werd een
uit
De ziekte, die door bacillen verspreid gemeenschap nemen in de volste beteekenis ritje gemaakt. Den anderen dag vond men
wordt ,is zeer besniettelifk, evenals de cada- en dan slaan we voor het'geweldige vraag- de auto terug op een zandweg, gedeeltelijk
vera der gestorven dieren. Deze dienen dan stuk van. den mènsch en zijn plaats in hei vernield en de 20 1. benzine miste er uit.
heelal.
ook in destructors verbrand te worden.
Van de daders geen spoor.
De huidige iiültvuurepidemle schijnt verReeds dadelijk, als men over de grens
spreid te zijn door
van het gezin komt, zijn de moeilijkheden
Hoe ver mag de enkeling gaan met
groot.
Leeszaal en Bibliotheek Heerenveen.
besmet beendermeel,
zich te handhaven? Hoe ver moet hij in
HEERENVEEN, 1 Jan. In de maand Dedat in bet veevoer is gemengd. In het alge- een bepaald geval gaan? Hoe ver mag de cember
werden door de 0.L.8, totaal 4465
meen moet geïmporteerd beendermeel aan gemeenschap de vrijheid van den enkeling boeken
uitgeleend,
waarvan 965 aan corresbepaalde eischen voldoen en o.a. tot een be- aan banden leggen en moet zij dat doen?
en 100 aan de Centrale
paalde temperatuur verhit zijn geweest, juist De eischen vaii gemeenschap en individu pondentschappen
om besmetting te voorkomen. Ook voor be- botsen sterk op elkaar en dit probleem kan Werkplaats.
De leeszaal werd beocht door 1377 persomestingsdoeleinden wordt echter beender- op tweeërlei wijze benaderd worden: een
van wie 1185 mannen en 192 vrouwen.
nen,
meel geïmporteerd, dat uiteraard aan minder volkomen uitleven in vrijheid van kind en Gemiddeld 57 per dag.
hooge eischen behoeft te voldoen, en de individu (anarchisme) en: de gemeenschap
mogelijkheid is niet uitgesloten, dat in strijd is alles, het individu een nummer (practijk
Schoorsteenbrand in de O.L.
met de voorschriften een mengbedrijf dit in Rusland en Duitschland). Deze laatste,
school te Oudega.
beendermeel door veevoer heeft gemengd.
convergente oplossing is het eerst gekozen
DRAOHTEiN,
huidige
distributie-regeling
Onder de
3 Jan. Hedenmorgen ontstond
wor- door kerk en staat, die de opvoeding en het
den hoeveelheden beendermeel en andere onderwijs ter hand genomen
een
schoorsteenbrand
in de O.L. school te
en voorschrif- Oudega (Sm.)
I
n
het
mengstoffen naar meng- en veevoederbedrij- ten gegeven hebben. Eerst veel later
speelkwartier ontdekkomt ten de kinderen,
ven in het geheele land gedistribueerd. In- daar een reactie op en wil men ruimte
dat de vlammen reeds uit
dien er dus inderdaad een kleine voorraad hebben voor de ontplooiing en
het dak van het gebouw sloegen. Onmiddelontwikke-: lijk werd de hulp van de
besmet beendermeel in' ons land was, kan 'ing van het kind. Dat heeft
brandweerlieden
tot uitersten te Oudega ingeroepen, die
deze overal heen verspreid zijn. Het spreekt geleid,
met emmers wawaarop inmiddels, ook al weer een ter den
echter vanzelf, dat 't niet alleen ondoenlijk reactie gekomen is. Er
brand wisten te bedwingen en e.rger
"ontstaat behoefte te
is, dezen reeds vermengden voorraad op te
De schade heeft zich beperkt
aan een sylhese: het recht van de gemeen- tot voorkomen.
een gat in bet dak, de goot eu schoorsporen, maar dat het ten eenen male onmo- schap,
doch
vrijheid
ook de relatieve
van steen.
gelijk en ook onnoodig is, zooals sommigen
in een- ongerechtvaardigde paniieksteniming hei individu dient erkend te worden. Het Verzekering dekt de schade,
bepleiten, onzen geheelen veevoedervoor- probleem wordt, een werkwijze en een milieu te ontwikkelen, waar de mogelijkheid
raad, die door de oorlogsomstandigheden geschapen
aan beide tegengestelde
toch reeds zoo krap is, te vernietigen omdat opvattingen wordt
FILM.
te voldoen. De gewone school
er mogelijk hier of daar een besmettingsis daarvoor niet geschikt, noch het milieu
haard zit.
„Suez” in Posthuis- en Witte
Ter voorkoming van het gevaar, dat op waar de kindéren volledige vrijheid hebben.
Bioscoop.
Spr. kwam hierna tot zijn
enkele plaatsen vee door miltvuur wordt
HEERENVEEN. Zondagavond komt de
aangetast, zouden dezulken hun toevlucht
Bioscoop
Posthuis
en daarna ook de Witte
„Werkplaats”
te
willen nemen tot een maatregel, waardoor
Bilthoven.
Bioscoop
met het grootsche meesterwerk
een groot deel van onzen veestapel gedoemd
waar de kinderen de kunst van samenleven der 20th Century-Foxfilm „S u e z". Een staf
zou zijn den hongerdood te sterven.
leeren en waar zoowel wat betreft milieu, van voortreffelijke artisten treedt in deze
Te nemen maatregelen.
autoriteitsprobleem, leerplan en lesrooster film op, van wie wij noemen Iyrone Power,
Wanneer ergens miltvuur onder het vee een andere opzet gemaakt is dan de.tot he- Loretta Young en Annabella. Allan Dwan
overigens geen bekende
voerde de
uitbreekt, kunnen bij verstandig en onmid- den gangbare. Indien het inzicht, dat geleid
dellijk ingrijpen de verliezen tot het uiterste heeft tot de oprichting van deze werkge- regie van deze verfilming van het titanenbeperkt blijven. Om te beginnen doet elke meenschap, doorbreekt, dan kan er een werk der vorige eeuw: het graven van het
boer, van wien een koe of ander rund ziek wonder gebeuren, daar de hulpbronnen ont- auez-kanaal.
In deze „film der wonderen" ziet men
wordt, verstandig terstond rekening te hou- zaglijk zijn en er voldoende Intellect en den
heldhaftigen strijd van Ferdinand de
miltvuur,
goede
aanwezig
met
wil
is.
Doch
mogelijkheid
den
de
van
In
inzicht is het
Lesseps
om zijn grootsche plannen te zien
vele gevallen is het aangetaste dier door eerst noodig.
aangenomen, zijn hopelooze liefde voor
seruminjectie dan nog te redden en wordt
de
Wat de autoriteltsvraag betreft, het is bij vrouw,
het zelfs geheel genezen.
voorbestemd was, Keizerin ta
elke ordening van het grootste gewicht, dat worden. die
Ziet en hoort men ook het historiVaak blijkt de ziekte zonder voorafgaande er een autoriteit is,
wie die ordening sche pleidooi van Disraëli
waarschuwing en sterft het beest zeer kort kan uitgaan. Bij ons, van
in het Britsche
aldus spr., hebben wij
nadat men heeft gemerkt, dat het ziek was. een sociocratie, wat geheel iets anders is Lagerhuis en is men getuige van de verschrikkelijke natuurramp welke het ontzagHet is dan zaak terstond alle maatregelen dan democratie. Spr. kantte zich
tegen het gelijk werk dreigde te vernietigen
verspreiding
te treffen om verdere
te voor- democratische en parlementaire systeem,
Een brok wereldgeschiednis
komen en eventueel reeds besmette dieren waarbij louter het
tevens een
doorslag
tellen
den
geeft
stuk
romantiek
op
is
hier
plaats
te 'redden. Daartoe moet in de eerste
onvergetelijke
en zeide, dat het heelemaal niet vaststaat, wijze verfilmd.
bet cadaver terstond door een destructie- dat de meerderheid
gelijk heeft. Doorgaans
dienst worden weggehaald en moeten terrei- is dat zelfs
niet
het
Een kleine minnen, stallen, gereedschappen, vervoermidde- derheid, ja zelfs ééngeval.
enkeling,
een profeet,
len en zelfs de personen, die met het slacht») ■kun
Zondag.
gelijk hebben.-En toch isl tegenwoordig
offer in contact zijn geweest, worden onitï
geheele
wereld op dat méerderheidsbeOpgavén vrn predikbeurten worden
smet.
Ü de
ginsel gebaseerd, van den staat tot de voetTeneinde het overige vee te redden moet
gratis in deze rubriek opgenomen. Tijdit regelmatig gecontroleerd worden, doof balclubs, en het vormt een bron van eldige inzending wordt dringend verzocht.
eenige malen per dag de temperatuur op te lende.
Daartegenover stelde spr. het samen zoeVan opgaven, die na Donderdagmiddag
nemen. Stijgt deze, daö mag men aannemen,
dat dit veroorzaakt wórdt door de gevreesde ken van een oplossing en alleen datgene
binnenkomen, kan geen plaatsing in het
ziekte. Een semiminjectie en de verdere be- doen, waarover' allen het eens zijn. Daare.v. Vrijdagsno. worden gegarandeerd.
handeling, welke de veearts voorschrijft, be- voor worden in de Werkplaats vergaderinperken dan in de meeste gevallen het ver- gen gehouden onder leiding van de kinde- AKKRUM Hv. K. 9.30 dis.
d. Horeit.
lies tot het eerste slachtoffer.
ren, waar men zonder te stemmen tot over- Dps. G. 9.30 ds. S. I. v. d.v.Meulen.
Wij staan dus niet machteloos tegenover eenstemming komt.
Gein. G. (Radiositr.) 10 u. on 5.30 leesdierasit,
de gevreesde zieke, doch aller medewerking
De leerstof wordt er niet in een vastge- Ger, Ev. (Woaggeb.) 7.30 cand. Okkeima'
is noodig om haar tot stilstand te brengen steldon tijd ingebracht. Eén vak is onder- BAKKEVEEN Hv. K. 9.3 0 u. ds. Bakker.
On de verliezen tot een minimum te beper- verdeeld In 400 kleine deeltjes, waarvoor BEETS Hv. K. 9.30 de heer Juüue
(Buurt) Hv K. 10 u.
ken. De veeartsetnijkundige dienst, de burge- het werk is uitgezet op kaarten. leder kind BEETSTERZWAAG
ds. van Buuren; 7 u. ds. Eppens.
der
meesters
gemeenten, waarin de ziekte werkt zich systematisch door zoon deel BEN.KNIJPE
Hv. K. 10 u. ds. Upeij, bev.
voorkomt, en de rijksseruminrichting te Rot- heen en dan volgt er een degelijke proef.
keaikeraa.de].
terdam, dde op volle kracht werkt om zoo Drze werkwijze maakt het mogelijk, dat het BLESDIJKE Hv. K. 10 u. de. Colenbrander.,
groot mogelijke hoeveelheden sera af te le- indivdiu de noodige vrijheid geniet om zich BOORNBERGUM Hv. K. 9.30 ds. v. Apeldoorn.
veren en de verschillende diermeelmoneters le ontplooien en tevens getraind
wordt in
to onderzoeken
tot nogtoe zonder resul- zelfordening. Een kleine 140 leerlingen, van BOVENKNIJPE Dps. G. 9.30 de. NoWheniius.
taat, wat er op wijst dat slechts een zeer allerlei stand en wier ouders zeer uiteenHv. K. 1.30 dB. van
kleine boeveelheid besmet kan zijn
wer- loopende politieke en godsdienstige richtin- DELFSTRAHUIZEN
Ainidie|l.
inspanning
ken met
van alle krachten sa- gen zijn toegedaan, bezoeken de school; zij DONKERBROEK Hv. K. ai
e Haule.
men om de ziekte tot stilstand te brengen. werken er hard en leveren mooi
werk. Het ELSLOO Hv. K. 10 u. ds. Tammane, bev.
kieinkeraadsil.
begrip, straf in den vorm van bedreiging of
Hv K. 10 u. ds. ten Oever.
vergelding kennen wij niet, wij geven geen GORREDIJK
betv. kerkeraadel.
cijfers en er zijn geen examens, aldus spr. Ev. 9.30 en 2 u. de heer Vink.
Im h-et Marlboroughbotel te Minneapolis De leerlingen van 8 tot 18 jaar werken de GORREDIJK
EN LIPPENHUIZEN Dps. O.
(V.S.),'dat door 125 menschen bewoond werd, laatste jaren den Zaterdag volmaakt alleen, geen dienst.
Hv. K. 9.30 ds. IJsbrand!j.
heeft een nachtelijke brand gewoed. Daarbij wat eigenlijk de proef op de som is. Dat dit GROUW
hebben 20 menschen den dood gevondep en mogelijk blijkt, geeft spr. de zekerheid dat, Hv. Ka,p-ett 9.30 die heer Nauita; 7.3-0 de heer
Kiawiet.
zijn ongeveer 40 gewond, onder wie twee indien millioenen kinderen in alle landen Dps.
G. 9.30 de. Fasma.
dergelijke
vorming
genoten,
gebrandweerlieden.
een
er een
HAULE Hv. K. 2 u. ds. Wiersma.
-Toen-het vuur ontdekt werd, had het reeds slacht zou opgroeien dat beter geleerd heeft HEERENVEEN Hv. K. H.veen (Sch.) 18 ueen groote uitbreiding verkregen en liften eigen belangen ten achter te stellen bij die
ds. Sepwiedjieir, bev. kerkeraadsl,
Hv. K. aan de Fok zie Terband.
en trappen versperd, waardoor het onheil van het geheel.
Ger. K. 9.30 en 2 u. da. Bouma.
zulke noodlottige .afmetingen aannam. De
Na de pauze maakten velen gebruik van Dps. G. geen dienst.
slachtoffers zagen geen kans te ontsnappen' de gelegenheid tot het stellen van vragen,
Hv. Nijefaaske 10 u. de heer Lebbing; 5 u.
en in hun angst sprongen zij uit de vensters welke alle zeer concreet genoemd kunnen
cand. de Kleine.
op de straat, waar zij verpletterd of zwaar- worden en grootendeels betrekking
Gemeenechapsbond oude 0.1. school
hadden
Kerkstr.
gewond opgenomen werden. Anderen verDonderd. 8 u. de heer Frommelt.
Bapt. Gem. Pndël 10 u. en 4.30 de
dwaalden, in de gangen van het gebouw of op de practijk van de Werkplaats.
heer
De inleider vond hierin gelegenheid nog
Soholte; 8 u. jeugdeamenk.; Dinsdag 8 u.
werden in bed door het vuur verrast.
eens uitvoerig op verschillende punten van
eVangeiMsaltieeamentoomat ds. Huizdnga..
zijn betoog in te gaan en kwam tenslotte tot HEMRIK Hv. K. 10 u. ds.
Scholten.
Agent (tot snelheidsmaniak): „U kunt er de conclusie, dat zijn werk niet mogelijk HOORNSTERZWAAG
Hv. K. 2 u. ds. van
op rekenen, dat uw rijbewijs u afgenomen zou zijn zonder het bezit van een reigieus Buuren.
HOUTIGEHAGE Hv. Ev. 9.30 en 2 u. de
fundament.
wordt."
beer Hofstra.
van
Volksuniversiteit,
De
voorzitter
de
de
Automobilist: „Maar dat zal moeilijk gaan"
Hv. K. 9' u. ds. de Vos
heer J. M. W. van Wijk, sloot te ruim half IDSKENHUIZEN
IRNSUM Dps. G. 9.30 dis. Veenlanicl.
Agent: „Waarom?"
eif de vergadering met eenige welgekozen JUBBEGA A.D. VAART Hv. K. 7 u hr.
Automobilist: „Omdat ik er geen' heb." woorden aan het adres van den heer Boeke. v. d. Wal.
JUBBEGA-SCHUREGA Hv. K. 9,30 de heer

Het is den meesten jonge menschen niet
als een euvel aan te duiden, dat zij het
geluk zoeken op een wijze die dikwijls
lachwekkend en vaak diep bedroevend is.
Zij zijn opgegroeid in een tijd, waarin de
menschen ontevreden meenden te moeten
zijn om tevreden te worden. let 9 wat onmogelijk is en waarvoor zij, die boven de
massa stonden en die ontevredenheid predikten telkens en telkens weer, de straf

Het geluk is er en zal er steeds blijven.
En zij die het zoeken zullen het alleen dan
deelachtig worden, wanneer zij erkennen,
dat niet het ik, niet de wereld, noch het
bezit geluk geeft, doch slechts de ziel, bet
goede van den mensch, het onsterfelijk
Goddelijke.

-
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Gevaar voor onzen veestapel.
HEERENVEEN, 4 Jan. Voor een niet talDe laatste weken komen in Nederland aan- rijd, doch aandachtig publiek, heeft voor

Hv. K.
OLDEHOLTWOLDE
Hv.

levensverhouding
Hét is niet waar dat onze wereld, dat is
Wat in feite hierop neer komt, dat zij het de schepping,
géén geluk meer zou dulden.

„geluk" zoeken. En de meesten zullen blijven zoeken. Omdat zij niet weten wat geluk is. Zij donken -dat zij, door hun leven
in een bepaalde richting te leiden, eenmaal
in een stadium van voortdurend geluk zullen komen. Wat begrijpelijkerwijs onmogelijk is. Maar zij die niet kennen wat zij
zoeken, verlangen steeds het onmogelijke.
Idealisten zou men ze kunnen noemen.
Wat is geluk? Een langere periode van
tevreden zijn. En wal is tevredenheid 0
Een volkomen aangepast zijn aan de ommen vorkoor!.
Deze definitie (ze lijkt zoo onnoozel)
schijnt mij juist. Ontelbare malen heb ik
ze aan do practijk, de heel nuchtere, getoetst en steeds heb ik ze als juist moeten
uien. Moleen houdt deze definitie in.
\v.--i do „zoekers" tot idealisten mankt.
Het geluk is niet buiten ons, zoodat

f

Lezing Kees Boeke.

WEG

Wrijf r uQ en borst in met Dampo. Daru
U den volgenden morgen beterS
Pot 50cl Tube 40c( D s 30=4

/

OQSTERHAULE
Vioorb.

2 u. dB Groot
V. 1.30 de. van Dijk,

OOSTERWOLDE Hv. K. 7 u. ds v d Lecq
OUDEHASKE Hv. K. 9.30 de heer' Rotnke.ma.

OUDESCHOOT Hv. K. 9.30 cand. de Kleine.
Ger. K. 9.30 cm 2 u. ds. den Boer.

SCHARS",

K. 9.30 ds.

SURHUISTERVEEN Hv. K.

—

No. 26.
Ve mannen zijn zoo druk bezig het goud op te pakken, dat ze niet
letten op Bruintje, dde daar bezorgd staat te kijken, met zffn handen in zijn zakken.
Hn zint op een middel om ze er toch nog in te laten loopen, die twee.
Plotseling krijgt hij een goed .idee.
Als hij den toren kan bereiken, dan kan hij over alles heen kijken
an dan kan
hij misschien den professor en den dwerg zien. Dan kan hij hen roepen
en zeggen,
dat ze dadelijk terug moeten keeren. Ja. dat zal hij maar probeeren.
Hij holt de kamer uit en dan ziet hij alweer een uitvinding van zijn knappen
vriend, het is een bewegende trap: al doet Bruintje Beer geen stap,
toch bereikt hHv
met gemak het platte dak.

tadsl.

v.

Dijk.

9.30 de. Haoe-

JOHANNESGA Hv. K. 9.30 ds. Jörig,
bev. k-erk-araadsil., codil.
ST. NICOLAASGA Hv. K. 1.30 ds. de Vos.
TERBAND Hv. K. 10 u. ds. Winkel.
ST.

TERKAPLE. Hv. K. 1,30 ds. Dokter.
TERWISPEL Hv. K. geen dienst.
TJALLEBERD Hv. K. 10 u. da. Janssonius
Dps. G. 7 u. ds. Veenland.
TIJNJE Ev. 9 30 de heer v. d. Molen.
URETERP Hv. K. 7 u. ds. Janssondue, bw.
keirkeraadsl.
Ev. 9 u en 1.30 de heer Timmermans.
VEENHUIZEN Hv. K. 5.30 u. ds. Genns»
10.30 u. dezelfde, doop.

Doos 30-60ct.Bij

Drogisten

GEMENGD NIEUWS.
De brand in de Pauselijke
kanselarij.
Het vermoeden, dat de brand in de Pauselijke kanselarij te Rome door kwaadwilligheid is ontstaan, wordt sterker, schrijft
de oorr. te Rome van de N R t C t
Er wordt zoowel van
Va icaaiiscbe zijde een streng onderzoek van
ingesteld. Het paleis in kwestie is voor zeer
velen verreweg bet mooiste paleis van RoU ahien wel van geheel Italië.
Het
e
e
*?.
[ ste en zuiverste uiting, die de Florentnnsche vroeg-renaissance e Rome tot
stand heeft gebracht.
8
erd S*bouv.'d door kardinaal
«at -iele Riano, neef van Paus
Sixtus IV.
10 op
apigeo leeftijd tot kardinaal
hl:',
7"j
' met den titel van San Lorenzo in
benoemd
mniaso. Hij ging het gebouw bewonen, dat
dij deze kerk was
gelegen. Toen hij bij het
dobbelspel in een nacht een som van
zestigduizend rijksdaalders
bestoot hij zijn
won,
!ïoni"8»P vorstelijke wijze te vernieuwen.
Van 1489 tot 1511 werd aan het groote paleis gebouwd.
De bouwsteenen, het prachtige travertijn,
dat thans in den loop der eeuwen een a-nibergoudeti kleur heelt aangenomen, werd
verkregen door het sloopen van een deel van
het Colosseum. In 1517 moest de kardinaal,
die het paleis deed bouwen
betrokken bij
de poging tot vergiftiging van Paus Leo X —'.
Rome verlaten. Het groote paleis werd toen
aetel der pauselijke kanselarij.
De „zaal der honderd dagen,"
de
brand voornamelijk heeft gewoed,waar
is de
mooiste en grootste zaal van het paleis; de
schilder Vasari heeft de wanden met groote
fresco-schilderingen getooid. Deze schilderingen werden in den ongelooflijk
tiid
van honderd dagen voltooid en korten
naar het
neet, zou Michel Angelo, toen hem bet werk
Werd getoond, hebben opgemerkt, dat men
«at ook wel kon zien.
Zwaar beschadigd is ook de kerk van San
Lorenzo Dainaso, waarvan het vergulde plafond, dat uit den tijd van Pius IX, dus
uit
de vorige
eeuw,stamde, is ingestort. Enkele
kunstwerken
uit de kerk werden gered, doch
net inwendige biedt
den troosteloozen aandik van een ruïne.
Het is begrijpelijk, dat deze brand
te Rome buitengewonen indruk
heeft gemaakt
de verslagenheid over. de verloren
kunstschatten, In de eerste plaats de prachtige zaal der honderd dagen,
voldoening over bet feit, dat het deheerscht
brandweer
die met 114 man gedurende acht uren
in de
zee van vuur heeft gewerkt,
mocht gelukken
het uitwendige van het paleis
geheel te behouden en verder den brand tot een vleugel
le Zlj het d" 00k de meest beke e K rken ook de Prachtige
binm manneren ZÜill n i 9Wfced
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heele band bevroren was. In 150 gevallen
hadden de voeten en teenen het moeten ontgelden.
De meeste gevallen waren slechts licht
van aard, maar toch duurde het werkverzuim in 134 gevallen langer dan 6 weken en
in 8 daarvan langer dan 8 maanden.
In Augustus 1939 was al een slordige
f 60.000 aan loonderving uitgekeerd, terwijl
de kosten van de geneeskundige behandeling, van ziekenhuisverpleging niet vermeld
zijn. Men kan zonder overdrijving zeggen,
dat die koudegolf de R.V.B, een paar ton eu
cos volk eenige millioenen schade aan lijf
en leden bezorgd heeft. Opvallend is het feit,
dat de meeste bevriezingsgevallen zoo sluipend optraden, dat het slachtoffer nauwelijks
begreep, wat hein overkwam.

Een officieele postzegelmarkt.
Naar de N. R. Ot. verneemt, is te Amsterdam door de Stichting „Amsterdanische
Postzegelbeurs" een zaal gehuurd. Totnogtoe
werd de bauns gehouden in de openlucht aam
den N.Z. Voorburgwal, eiken Woensdag- en
Zaterdagmiddag.
Wat eigenlijk de oorsprong van deze merkwaardige markt zonder eenige organisatie
geweest is, zou niemand kunnen vertellen.
Op een zekeren dag was zij er, spoedig be'Con de gestadige uitbreiding en ze heeft 7
weten te handhaven. Het is een zeer karakteristiek Amsterdamsch geval geworden, dat
een zekere aantrekkelijkheid en levendigheid aan het straatbeeld bijzette en waar
ieder graag even naar stond te kijken.
De nieuwe beurs is ingericht zooals het
een beurs die zichzelf respecteert, betaamt,
niet hoeken voor West-, Midden- en ZuidEuropa, alle andere werelddeelen, Nederland en Koloniën enz. Met een officieele
beurs heeft zij ook gemeen, dat men voor
den toegang zijn penning zal hebben te offeren.
Maar hiertegenover staat, dat de verzamelaars in een in menig opzicht prettiger
omgeving hun ruilhandel kunnen drijven.
Men hoopt, dat een georganiseerde postzegelmarkt ook van eeige beteekenis voor
het vreemdelingenverkeer zal Zijn in een
land met 100.000 postzegelverzamelaars, die
iets dergelijks in elke andere stad vergeefs
zullen zoeken.

Vereen, ter bevordering van de

belangen des Boekhandels
schrijft prijsvraag uit.

Voor het ontwerpen van een
legpenning.
Vereeniging
De
ter behartiging van de
belangen des Boekhandels te Amsterdam
heeft een prijsvraag uitgeschreven, voor een
legpenning, welke bestemd is om uit te reiken ter herdenking van het 125-jarig bestaan
van deze vereeniging.
De legpenning, welke gebruikt moet kunnen worden als pressepapier, za' een middellijn van 7,5 centimeter moeten hebben en
een dikte van 4 m.m. Het is ook geoorloofd
in plaats van een ronde penning een vier- of
meerhoekige plaquette te ontwerpen, welke
een oppervlakte van 44 vierkante centimeter
mag hebben.
Er worden drie prijzen uitgeloofd: een
eerste prijs van f3OO, een tweede prijs van
E 125 en een derde prijs van f75. De inzender van het met de eerste prijs bekroonde
ontwerp zal zijn medewerking moeten verluiuije worat wel zwaar
bezocht. Na de
aardbevingen, de sneeuwstormen en de over- leenen bij de uitvoering van het ontwerp en
een vergoeding van f 100 ontvanetroomingen wordt thans melding <?emaakt daarvoor
een wolvenplaag, welke de' bevolking gen.
yan
De jury bestaat uit de heeren L. Bolle,
teistert.
Door het noodweer uit de bosschen ge- dr. H. E. van Gelder, Jac. A. Jacobs. Jac. v.
dreven, trekkende wolven in troepen van cl. Kolk Jzn., mr. A Looeje6, I. Noothoven
honderden naar de bewoonde streken, waar van Goor en Jhr. W. J. B. B. Sandberg.
die n reede menschen aan!fe bewlking
eb >en D
in
doodsangst, daar zij zich tegen verkeert
Dorp.
vfolven
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Thans wolvenplaag in Turkije.
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Berichten uit Stad en

d«

geven geen voldoende beschutwonen de menschen in primitieve tenten, die ook al weinig afweer bieden.
Nederlandsche regeering beiuigt deelneming.
Minister Van Kleffens heeft namens de Nederlanclscih-e regeering en het Nederlandsche
volk bij den Turksoben gezant schriftelijk
zijn deelneming betuigd in verband met de
ernstige aardbeving, die Turkije getroffen

Steun aan Finland.
DRACHTEN, 3 Jan. Geïnspireerd door het
voorbeeld in andere plaateen, heeft zich dezer dagen ook alhier een comité gevormd
voor het verstrekken van steun aan de strijders voor hét.vrije Finland. Dit comité kwam
gisteravond onder voorzitterschap van den
heer J. M. Dikkenberg bijeen on sprak er
zich over uit dat door het houden van een
geldinzameling de Finsehe Roode Kruisorganisatie zal worden gesteund. Het ligt in
heeft.
de bedoeling in deze week een lijst-colleote
te houden. In het comité van uitvoering hebben zitting genomen de heeren B. van der
Amstel, A. Boosman, J. M. Dikkenbeirg, Johs.
Dr. L. J. Smit, de medische adviseur van Faber, J. D. Folkertsma, R. de Graaf, H. J.
de Rijkev-crzekeringsbank, geeft in het ge- B. Hamer. H. Ha rinsma, P. Jongstra, H. de
neeskundig tijdschrift dier bank een over- Jong, G. Jonker, K. Kooistra, G. Kijlstra, G.
zicht van de gevolgen van de koudegolf van van der
Meulen, O. Renema, W. M. Veenstra,
December 1938,
Vlugt, T. Wagenaar, P. B. WijP.
van
der
In 14 dagen tijde wenden er 1823 gevallen benga cc M. van der Zee.
van bevriezing gemeld. Daarvan betroffen
223 het hoofd," 1409 de bovenste ledematen,
Voor de militairen.
159 onderste ledematen en 32 meer dan een
betreft,
waren
DRACHTSTER
COMPAGNIE. Aan het
Wat het hoofd
lichaamsdeel.
in 219 gevallen- de ooren het slachtoffer. comité voor de militairen is verzonden:
Verder waren er 251 gevallen van bevriezing 37 paar, sokken, 9 paar polsmoffen en 10
vtan een vinder, 209 van twee vingers en 881 paar wanten, welke gebreid zijn door dames
van meer vingers, terwijl in 62 gevallen de uit ons dorp.

ting, elders

Wat een „koudegolf” kost.

Kantongerecht Heerenveen.
4 Jan.

Roekejooze chauffeurs bij vervoer
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eerste tafereel speelt zich af te St.
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rijde,. vSa en de gedupeerde is de vracht-

V eleil!!ang aldaar. Zijn klomp is
eld het had dus erger kunnen zijn.
V *as
' zim knecht. Jacobus Spijkermet
man'
g
te spannen'en llet P aard voor een kar den
weg
en met !■' bonden goed rechts van
S°ot heen Tiele zelts over de scheidings1 dan heb je daar je aandacht
bij, hè!
Spijkere» 1■* ,kon °°k best voorbij."
de vrachtV,, d nki> dat verdachte niet met
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g aan om z e|f 00,c wat beter uit
te
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en bepaalde daarna liet
vonJ s op f 3O°'taan
%0,,111
0 f 15 d. h.
de volgende verdachte, Dictus N., in
clirVt
dezelfde firma, is niet verschenen nue belaagde
weggebruikers wel.
r t
Vertelt dan Gerrit Rijpkema, boereknoci
* te Sint Nicolaasaa, dat hij op 26 Oct.
Wa
kwam
en h m drieS en vol gras van Doniaga
passeeren.
fietsers
moesten
T
al naa st den wagen, maar nu
d-iai-l ïVaren
p-auto op, bleef eerst even achter
den i
voon aBen maar joeg toen met vol gas
eed
en
daa-nm
i~ zag n °g een fietser
urn net
raamwerk op den wagen kapot.
dorww 6^ 61 Het zich rollen, anders was hij
6n
hi-iZe v,lesen er langs." zei getuige,
Verd t. Wol'dt bij verstek veroordeeld
tot f«n
su °f 15 cl. h
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een dio al te voorzichtig was.
Er ?J
ech r no £ voorzichtige chauffeurs,
zooals
berkoon m ppe K expediteur te Oldeterecht stat niettemin bier als verdachte
Ho kw «a dit nu
zoo?
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„Wel," -zegt K., „ik kwam met mijn zes-

wieïige trailer uit de richting Leeuwarden
en toen ik in Akkrum was, meende ik, dat
er achter aan den wagen iets klepperde.
Stel ie voor, dacht ik, dat straks het achterschot los schiet als ik midden in 't dorp
ben
"
Wij kunnen deze gevoelens onderschrijven, want Akkrum is nabij de breede brug
op n«t smalst. En de chauffeur was dit
pun 1 bijna genaderd waarom hij direct stopte tegenover de „Formanje" (kerkgebouw
der Doopsgezinden) en naar achteren liep
om te kijken.
Terzelfdertijd botste een achteropkomende auto tegen de trailer aan.
„Door de zon verblind, mijnheer."
"la, maar het was in een bocht, je mocht
daar niet stoppen."
Er was anders geen gelegenheid beweert
verdachte, maar rijksveldwachter P. Terpstra, van Akkrum, zegt daarentegen, dat hij,
te rijdoor maar een tiental meters verderhebben,
den een parkeerterrein bereikt zou
Dat was beter geweest,
rechts van den weg.
achterligger
de
een geduchte
kreeg
nu
want
„ zei K., veel te
schade.
„is
Dat parkeerterrein,
auto, die kan daar maar
klein voor mijn
gedeeltelijk op staan."
U maakt praatjes, zeide de ambtenaar
ongeloovig. die f 4 of 4 d. h. eischte.
Daarna brengt verdachte nog eens de
te berde, dat hem
vrees voor het teklepperen
maar de eisch
stoppen,
dwong
direct
den
kantonrechter
bedoor
wordt niettemin
krachtigd.
Gejaagd door den wind.
de volgende aanrijding
Aldus mag men
:
r,raschrijven, die ook onder de rook van Akkrinn geschiedde.
in
Pibe 8., chauffeur te Leeuwarden
Centrale
te
„Beenderen
de
dienst van
Utrecht, was met een vrachtauto daarvan
op weg en toen is nabij Akkrum een fletser
ouder don wagen geraakt. Hoe.,
IM woei een storm dien dag en nu zou
ris verdachte, de fietser door den druk
van <<vn wind legen de auto zijn geslingerd.
Getuige deskundige, brigadier Kleefstra.
verklaarde, dat de auto in prima staal was,
maar dat de handrem niet deugde, wat
oraclisch niet veel beteekent, omdat de
nelrem goed was.
Verdachte geeft dit toe. de wagen was
~a s. ll dagen voor het ongeval in Utrecht
volledig nagezien en du? veronderstelde hij.
'hit er niets aan mankeerde.
Er is nog een getuige a decharge. Joeke
foruiepa te Leeuwarden, die ook in de cabine zat en verklaarde, dat de fietser bij
passeeren vrij plotseling naar links

.
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Eigenaren contra Pachtwet.
KANTONGERECHT STEENWIJK.
WIJNJETERP. Naar aanleiding van de be3 Januari.
palingen der Pachtwet wenscht een eigenaar
van drie boerenplaatsen alhier, waarvan -deNiet het gewone tarief.
pacht met Mei a.s. eindigt, deze niet weer
aan de tegenwoordige pachters te verhuren.
Tjalle J., betonwerker t© Giethoorn, is in
Deze hoeven zullen alle in eigen bedrijf verzet gekomen van een vonnis van 6 Deworden geëxploiteerd door een zetboer en cember, waarbij hij wegens fietsen zonder
vaste arbeiders.
achterlicht was veroordeeld tot f 5 subs. 4 d.
h. Hoewel hel gewone tarief voo: een dergelijke overtreding belangrijk lager ie, was het
Ambtsjubileum veldwachter De Beer
Optreden van.den verdachte tegenover den
te Achlum.
verbalisaüt aan deze hooge boete niet
FRANËKERADEEL, 2 Jan. Hedenmiddag vreemd.
bad die meer officieele herdenlng plaats
Ook thans beklaagt hij zich over den rijksvan het 25-jarig ambtsjubileum van veld- veklwachter die hem bekeurde. Hij meende,
wachter De Beer te Achlum.
dat als men onmiddellijk bij de aanhouding
Te zijnen huize waren aanwezig de heer de zaak repareerde, geen bekeuring volgburgemeester dezer gemeente, collega's ge- de, doch desondanks vroeg de veldwachter
ineeuteveldiwachters, opperwachtmeester der hem naar zijn naam. Hij moest een bekeuKon. Marechaussee van Franeker, de secre- ring hebben, aldus de opmerking van vertaris der gemeente met het personeel, als- dachte, aangezien men in (ür-thoorn een aanmede de gemeente-architect en gemeenité- schrijving zou hebbon gehad omdat er te
wegwerkers.
weinig voor defecte achterlichten werden beDe burgemeester, die ale eerste spreker keurd.
het woord nam, schelste zijn veldwachter als
Kant.: Je bent wel aardig goed op de
een plichtsgetrouw politieman en bood hem hoogte.
namens vorengenoemd gemeente-personeel
De Ambtenaar vraagt hierna bekrachtieen cadeau aan, bestaande uit een rustetoel ging
van het verstekvonnis.
en een lectuurbak, terwijl mevr. De Beer
Verd.: Die boete is veel te hoog. Andere
een prachtigen bloemenmand werd aangebo- krijgen ze nooit zoon hooge boole.
den. Verder voerde nog het woord de secreKant.: Nee, dat kan wel. Vonnis bekrachtaris, de beer Steenhuizen, de gemeente- tiging.
Meijer
zijn
architect
en
collega Oobelot, die
alen met waardeerende woorden over den
Geen vriendelijke begrooting.
jubilaris spraken.
Jan S., boerenknecht te Zuid veen, staat teDe jubilaris dankte namens hem en zijn recht, omdat hij in den namiddag van 12 Nov.
echtgenooté voor ds hem gebrachte hulde. te Paasloo Karst Pieterson in de richting van
twee juist passeerende wwlrijdsters heeft
geduwd, waardoor deze de macht over het
Ned. Chr. Landarbeidersbond.
stuur
verloren en kwamen te vallen in het
BERGUM, 3 Jan. Het district Tieljerksteprikkeldraad
aan den kant van den weg.
radeel van den Ned. Chr. LandarbeidiersVerdachte kan zich dit niet herinneren.
bond hield jaarvergadering ondier voorzitMej. S. Dekker te Oldemarkt, een der
terschap van den heer J. Hooienga, van Garijp. Van de 11 afdeelhigen waren 7 verte- wielrijdstcrs, geeft een verhaal van wat er
gebeurd is.
genwoordigd met 16 leden.
De Ambtenaar wil met de bepaling van de
Het district had in het afgeloopen jaar -4
rekening houden, dat er geen opzet in
straf
maal vergaderd,. De afd. Bergum van den
Werkmansbond was in zijn geheel-overgeko- het spel was, terwijl de meisjes anders ook
geen last van de jongens hebben.
men bij het district.
De kas van den penningmeester sloot met Eisch en vonnis f 5 mibs. 5 d. h.
een saldo van f 1.34. De inkomsten bedroeOngewenschte appelplukkers.
gen f 53.70, de uitgaven f52.36.
De aftredende bestuursleden, de heeren j. Een viertal boerenknechten uit BlankenHooienga en H. de Wal, werden herkozen. ham hadden eind September op een avond
Tevens werden deze beide heeren afgevaar- per fiets een bezoek aan Sleenwijk gebracht.
digd naar een vergadering van de afd. Sua- Op de terugreis stonden ze, voor van elmeer, welke afdeeling 10 jaar had bestaan. kander afscheid werd genomen, nog even
Als leden van de looncommissie werden een praatje te maken, waarbij het idee
benoemd de heeren J. Hooienga, P. Bouma werd geopperd een bezoek te brengen aan
de vruchtboomen van K. van Veen te Blanen K. Visser.
Besproken werden nog enkele klachten kenham. Aldus werd besloten, met gevolg
betreffende de 5 % toeslag op de eteunuit- dat zij zich thans hiervoor moeten verantkeering en het onrechtmatig verwijzen naar woorden. Het zijn Lubbert W., thans te Terwispel en Hendrik C, Hendrik E., Frens 8.,
de werkloozenkas.
laatstgenoemden te Blankenhani.
Alleen Lubbert W. en Hendrik E. zijn
VOOR DE VOGELS.
verschenen en worden tevens als getuigen
ORANJEWOUD. Als het wintert en het gehoord in de 2 verstekzaken.
Overeenkomstig den eisch veroordeelt dcc
witte sneeuwkleed de aarde een- waren
feesttooi geeft, dan is het voor de vogels Kantonrechter allen tot f 2 subs. 2 d. h.
alles behalve feest. Want het voedsel is dan
Een jachtdeliet.
schaarsch en moeilijk te zoeken. De opJan J. D., veehouder te Blankenham, laat
wekking tot de vogelvrienden om onze gevleugelde medeschepselen te gedenken en verstek gaan. Hem is tehlastegelegd in dsn
hun geregeld wat voeder te verstrekken, namiddag van 18 November te Blankenkani
is dan ook niet misplaatst! Velen geven aan een drietal wilde zwanen te hebbsn verdie opwekking gevolg. Op plaatsen, waar voerd, welk vervoer geschiedde in gesloten
en dat zulks jachttijd voor zwauen.
zich veel vogels ophouden
in het Woud het geval is, behoeven we De heer G. A. Brouwer te Groningen was
ziet men in tuinen en bij in zijn kwaliteit van lid van de Vogelwetniet te zeggen
de woningen vogelkastjes en voederplaatsen Comniissie op gemeld tijdstip tet plaatse bezig met het tellen van kleine zwanen. In de
in allerlei vorm en gedaante.
Er doen zich hierbij echter ook al moei- verte zag hij iets wits drijven, terwijl hij
lijkheden voor.
Want er zijn groote en tevens een man met een bootje zag. Even
sluwe
en brutale vogels, later zag getuige een man met een polsvogels,
kleine
maar alle zijn ze even hongerig en als het stok, die tevens een hond bij zich had. Genu aankomt op het binnenhalen van den: tuige volgde dezen man met zijn kijker en
buit, dan gaat het in de vogelwereld ook zag toen, dat deze de zwanen opjoeg en teal evenzoo als in die van de menschen: dê ,yens iets wits op pakte Teneinde den rijksgrooten en machtigen verdringen de zwak-5 velüw.achter van Blokzijl te halen, is getuiken en de brutalen gaan met het over-j ge toen weggegaan om later samen met
dezen rijksveldwachter te posten in afwachgroote deel strijken.
Dat is voor de vogelvrienden wel een $ ting van. de terugkomst van dezen persoon, "Bij aanhouding bleek deze een zak bij
wat onprettig Een inwoner van deze
de heer .1. van Dam Kzn., heeft er wat ójjj zich te hebben, waarin isicjh drie zwanen
gevonden. Hij heeft als vogelvoederplaatè .bevonden.
een miniatuur molen in elkaar getimmerd Kant.: Komt U er nog al veel?
en bij huis neergezet. Deze voederplaais . - Getuige: Ongeveer 2 a i keer in het nais in verschillende afdeelingen" verdeeld: jaar.'
De rijksveldwacht 3r N. C. S. Vroom, te
Er zijn afzonderlijke voederplaatsen voor
groote en voor kleine vogels, terwijl oök- Blokzijl, deelt mede op verzoek van den heer
rekening wordt gehouden met de verschil- Brouwermet dezen te zijn meegegaan. Het
lende soorten van voeder, welke de dier- wa9intusschen donker gewordsn en ze steltjes behoeven. Hij heeft het probleem zoo- den zich op ëen plaats op, waar vermoededanig opgelost, dat de voederplaatsen voor lijk de gezochte persoon langs zou .komen.
de kleinere vogels voor de grootere niet
Even later kwam verdachte, die een zak
bereikbaar zijn Met behulp van gaas enz. bij zich had, waarin zich drie zwanen bevonkan men in dit opzicht wel een oplossing den.
verkrijgen, waardoor de verschillende dieAmbt.: Wat doan ze daarmee?
ren krijgen, wat ze behoeven.
Get.: Opeten en dan, de dons! Ik denk
De molen, die door een soort windvang dat ze in Blankenhaiii wel bij verscheidene
in zijn geheel kan draaien, biedt een aar- een donzen bedje hebben. Ik heb me nog
dig effect. En bovendien is ervoor gezorgd. laten inlichten, dat de dieren bij dag wordat de hongerige vogels, die zich hier 'le den geschoten en clan 's avonds opgehaald.
In zijn requisitoir deelt de ambtenaar
goed doen, voor katten
onbereikbaar zijn. mede,
dat hij van verdachte het verzoek
had gekregen de zaak te mogen schikken,
Een jubileum.
doch Z.E.A. vond'hiervoor geen termen aanZWAAGWESTEINDE, 2 Jan. Naar we wezig, gezien den ernst der overtreding.
vernemen heeft de o. 1. school no. 1 alhier Van goede trouw kan hier geen sprake zijn,
dit jaar 125 jaar bestaan. Eerste onder- terwijl volgens de getuigen controle zeer
wijzer was de heer Conradi.
lastig is. Nu iemand tegen dé lamp is geloo-
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zwenkte dus moet de stijve Noordwesterstorm hem in die richting geduwd hebben,
meent hij.
Ook na vermaan van den kantonrechter
om terwiile van zijn maat niets strijdigs met
de waarheid te getuigen, houdt hij dit vol.
Het gekste is, dal de gedupeerde zelve,
A. D. de Ridder, niets met zekerheid verklaren kan. omdat hij na de botsing buiten
kennis raakte. Wel weet hij, dat hij goed
rechts reed, geen auto gehoord heeften dat
de wind het niet gedaan kan hebben.
„Zwenkte hij wel plotseling naar links?"
wordt Eennema gevraagd.
„Juist ver genoeg," zegt die, „dat bij door
de bumper-geraakt werd."
De ambtenaar achtte het bewijs van schuld
niet geleverd, hoewel hij wel van meening
is, dat verdachte niet ver genoeg uitgeweken is. Derhalve vrijspraak van het eerste
ten laste gelegde en wegens niet deugende
handrem f 5 of 5 d. h. Vonnis conform.

.

.

uit richting Joure om de fiets heen gereden was, zei die: „Je mag daar wel wat
weg gaan."
En nu wil het noodlot, dat slechts 2 minuten later een andere auto uit richting
Lemmer de fiets greep en zwaar beschadigde.
„U lette dus niet. op het verkeer?" zei
de ambtenaar.
„Het was maar 2 minuten later," zei verdachte, „en de weg was voor die auto vrij."
"De kantonrechter was van meening, dat
in twee minuten hel verkeersbeeld enorm
kan veranderen en dat de weg in zijn geheel vrij moet zijn.
Maar verdachte heeft 10l tweemaal toe
aangifte bij de politie gedaan om den automobilist te bekeuren, hij beweert, dat v. d.
Wal zijn overtreding niet strafbaar aclilte.
Het OM. vorderde f 10 of 10 d. h.
Vonnis'f 6 of 2 d. h.
Verd.: ~Is daar nu heelemaal niets aan le
doen, mijnheer de rechter? Moet ik f6boete
Nog een Psauto.
betalen en ik heb f 12 schade aan de l'iets.
d. Wal zei doe het maar dan gaat alles
Daarna kwam er nog een zaak tegen een v.
over."
der Limburger chauffeurs, Gerard O.,,die op
Er was niets aan te doen.
27 Oct. nabij Doniga den hulpbesteller Jan
Spijkerman te Sint Nicolaasga, van den weg
gereden heeft. Het geschiedde tijdens het
Vischverhaal met een vervolg.
passeeren van een stilstaande bakfiets en
Harm S., visscher te Joure is verontSpijkerman had voorrang. Hij werd onderstboven gereden door dê jakkerende waardigd, dat de politie hem op 13 Nov. te
hij zijn zoon,
zandauto, en de chauffeur wordt bij verstek Terkaple bekeurd heeft, omdat
evenals zijn collega's, tot f3O of 15 d. h. Geert 'S., hielp bij hel scliakelvisschen in
de Heeromvaart, die behoort aan de geveroordeeld.
meente Utingeradeel.
De zoon had akte en vergunning, maaiNog een inwoner van Sint Nicolaasga.
de vader kon niets toonen. En toen zei de
Jelle A. heeft zich als slachtoffer van het poiitie: „Wat doe jij hier?"
snelverkeer willen aandienen, maar het
„Mijnheer," zei Darm S., ..ik stond op don
vergaat hem averechts.
wal met niks in de handen en hoe kan ik
Bedenkelijk noemt hij zijn zaak en zoo is dan een visch doodslaan?"
het inderdaad. Op 1 Nov. fietste deze veeDit blijkt echter een misvatting' 1c zijn
houder ter hoogte van Huisterheide en ont- van verdachte, hij staal op ielwat gespanmoette daar zijn zwager M. Dijkstra.
nen voet met de ambtelijke laai van de
„Waar zal de reis hoen?" riep de zwager. dagvaarding.
Jelle A. staplo vaardig uï, bereid (ot een
„Ik bin. ook sn seneachtig," zegl hij.
»l en
praatje en plaatste zijn fiets schuin op den ..Maar ik deed niks. ik had
■ijweg. En hiermee is precies verteld., wat geen netten."
„Maar in het proces slaa! toch. dal u in
dezen verdachte ten la>le is gelegd:. VerKeersbelemmering op een weg met druk een-boot was op 100 meter afstand van uw
autoverkeer.
zoon."
Daar is de kantonrechter .slecht over te
„O, ja. Mar dat was myn soan syn boat."
..Sloeg u niet met een stok in hot water?"
spreken, de openbare weg mag nooit dienen tot het houden van ..praatjes".
„Jawisse."
..Met de bedoeling de visch op
Verdachte wil clil nio! begrijpen en ilI
„Natuurlijk, waarfbar --ou il, het anders
lustreert zijn langdradig betoog met voorbeelden uit de praktijk des levens, bak locn. Maar moei ie d,r,
i vergunfiets, hondekar enz., en beroept zich op het ning hebhe?"
De ambtenaar OVI vo ■-..-■h aanhouding
oordeel van den veldwachter v. d. Wal,
„Kr is nooit een piys.je ol' marsesje» die- run dit vragen- en anlwoi detmpel mol helaar wat van zegt!" Hij luisterde zeliV niet hulp van, clou verbalisant (e ontwarren.
Nu wil Geert S. nog wel iets mededeelen,
naar zwager Dijkstra, want toen een auto

pen, dient deze een flinke straf te hebben,
teneinde anderen af te schrikken.
Eisch f 30 subs 30 d. h., met vernietiging
van de ingeslaggenomen zwanen.
De Kantonrechter sluit zich bij het requisitoir aan en veroordeelt verdachte overeenkomstig den eisch.

zijn twee varkens van E'gbert H., veeboiideü
te Kallenkote, aan den wandel gegaan op den
Kallenkoterstraatweg, doch het snelverkeer
maakte een eind aan het leven van een der
dikhuiden. H. moet thans terecht staan omdat hij zonder vergunning de varkens op genoemden weg heeft lalen losloopen.
Hoe de deur van het hok in den nacht
losgekomen is, is verdachte een raadsel.
Met het tegenwoordige rantsoenvoeder kan
honger van de dieren ook wel oorzaak zijn
geweest van hun uitbreken.
Eisch f 3 subs. 3 d. h. Vonnis f 2 subs.
2 d. h.
Eveneens op stap.
Een tweetal paarden van Klaas 8.. koopman te Steenwijk, zou op 12 November
eveneens op stap zijn geweest, waarvan er
één op den Meppelerweg door een auto is
aangereden.
Verdachte ontkent, dat het zijn paarden
zijn geweest, want er waren er meer losgebroken. Het eene paard had wel een buil
aan de eene achterpoot, doch dit behoeft nog
niet door een aanrijding te zijn veroorzaakt,
daar de paarden elkaar ook wel kunnen
hebben geslagen.
Aangezien de getuige in deze zaak wegens ziekte niet aanwezig is. wordt de bshandeling geschorst tot 7 Febr. a.s.
Moeilijkheden niet Crisis-Orgauisaties.
Stoffel L., veehouder te Wanneperveen,
heeft op 17 October een rund (pink) voorhanden gehad, zonder dat hij was voorzien
van de krachtens het Crisis-Rundveebesluit
voorgeschreven papieren.
De Ambtenaar wil het bij de intrede van
het nieuwe jaar nog eens niet veradchte
probeereu, temeer daar het schijnt, dat nu
alles in orde is gekomen.
Eisch f 3 of f 3 d b. met teruggave van de
opbrengst van het verbeurdverklaarde rund
Vonnis conform.

Niet voldoende naar rechts uitgeweken.
Helte K. de IL, chauffeur te Steenwijk
zou op 11 October te Eesveen als bestuurder
van een vrachtauto bij het tegenkomen
van een personen-auto niet voldoende naar
rechts zijn uitgeweken. Hierdoor zou deze
auto tegen een telefoonpaal zijn gereden.
Verdachte kan zich hiervan niets herinneren.
G. Vries, houthandelaar te Groningen, de
bestuurder van de personen-auto, reed volgens zijn verklaring in de richting Steenwijk. In de flauwe bocht te Eesveen kwam
hij een wielrijder tegen, achter wien een
vrachtauto naderde. Deze auto kwam met
een slinger achter de fietser weg en drong
getuige toen in den berm. Door het achtereind van de vrachtauto
het was een
truck met trailer
werd getuige gedwongen steeds verder den berm in te gaan. Getuige herkende de vrachtauto als de veewagen van Prikken.
De wielrijder, J. Boelen, smid te Eesveen
verklaart van het ongeval niet veel te hebben gezien. Even te voren was hij bij een
daar wonenden klant geweest en nu meende hij dat deze hem weer riep, waarom hij
in die richting keek en dus niet zoozeer op
het verkeer lette. Getuige hoorde wel «en
auto achter hem aankomen, welke hem normaal passeerde. Tegelijkertijd kwam van tegenovergestelde richting ook een auto,
welke hij niet eerder had opgemerkt. Even
later hoorde hij een klap.
Kant.: Hebt U ook sporen gezien?
Get.: Ja, ongeveer 20 meter door den
berm van de personen-auto.
Kant.: En U weet niet. van wie de
Verdere vonnissen.
vrachtauto was die U inhaalde?
Rijwiel zonder Moht en ai:liLei-licht: Jaa
G., Ha.v>ei'.te. Ja.co.ba R, Giethoorn, Heesel
Get.: Daar heb ik niet op gelet.
Aangezien de tweede getuige in deze Z., Steenwijk, allen 2 x f 2 of 2 x 2 d.
Rijwiel zond-er achterlicht en wit spatzaak niet is verschenen, wordt de zaak aan- bond:
Ijiii.j.c d« Tj.. Kerveem, 2xflof2xld.
gehouden tot 7 Febr. a.s.
Voertuig zond'Cir voor- en aojhterlicht:
Jan Z., Zuidveem 2 x f 3 o£ 2 x 3 d.; MaNiet op verkeer gelet.
rinus 8., Blank enhaim 2xf2of2x2d*
Motorrijtuig niet voorzien hebben van
Even niet opletten, of er ook verkeer naen lengt eliciht en tevens numachterlicht
de
arbeider
EesV.,
te
derde, door Piet
mer en letter niiet verlicht hebben: Joveen, was oorzaak dat J. Schapelhouman, hannes van den- M., Huizum 2 x f 2 ot
arbeider te Wapserveen, met zijn rijwiel in 2 x 2 d.
botsing kwam met een door verdachte
Rij dien met motorrijtuig zonder in het
voortgedrukten wagen, waardoor genoemde bezit te zijn vaJi een rijbewijs: Thijs K..
Schapelhouman zich vrij ernstig verwondde. Wanneperveen. teruggave aan de ouders
Verdachte had een melkwagen links van zonder straf.
Te veel varkens op wagen vervoeren:
den weg gezet, terwijl het paard reeds was Klaas
van 8., &teenwijlcerw't>ld f 5 of 5 d,
wagen
achteruit
uitgespannen. Teneinde de
Arbeidswet, geploegd bij tweede
Overtr.
een zijweg in te rijden, pakte verdachte het horh-aJßngr: Muchi-til A. van Z., Steenwijk
inspan op om hiermede over den weg te f 5 of 5 d. h.
nianoeuvreeren. Op deze handeling was de
Baldadigheid: Jaocob H., Steenwijk: bejuist passeerende Schapelhouman, die naast ntoplng.
Te Kutare bus met carbid tot ontploffing
zijn broer fietste, niet verdacht waardoor
brengen:
Jacob K., Kuinre teruggave;
een botsing volgde.
Kuinre f 5 of 2 wk. tuchteeh.
T.,
Hendrik
voor
Kant.: De kosten neemt verdachte
Overtr. A.P.V. Wamneperveein: Willem K-/
zijn rekening?
Wanneperveen terug-gave aan de ouders!
Getuige en verdachte verklaren, dat zij zonder eitirof.
Te Gietlhoorn zonder vergunning venbenj'
hieromtrent een regeling hebben getroffen.
Hoewel het feit ernstig is en de zaak we- Klnrke S.. Meppel f 0,50 of 1 d.
gens het toebrengen van lichamelijk letsel
ook voor de rechtbank had kunnen worden
INGEZONDEN.
gebracht, wil de ambtenaar bij bet vaststellen van de straf rekening houden met de
sympathieks houding van verdachte tegenHUISHOUDKAMP TE SNEEK.
over getuige en tevens met zijn slechten fi- * Het Ned. Verbond van Christen Jonge
nancieelen toestand.
Vrouwen- en Meisjes-vereenigimgen organiEisch f 3 subs. 3 d. h.
seert in de serie huishoudkanipen over bet
Vonnis dienovereenkomstig.
geheele land een huishoudkamp in da
Jeugdherberg te Sneek van 6—20 Februari.
Niet rechts gehouden.
Dit kamp is gratis toegankelijk voor
Aan Jan V„ landbouwer te Zuidveen, is meisjes van 16—24 jaar, die niet meer op
tenlaste gelegd, dat hij op 11 November te school en niet in een huishoudelijke betrekZuidveén op den provincialen weg niet vol- king zijn. Ook 15-jarigen mogen zich aandoende de rechterzijde van den weg heeft melden. De reiskosten wordten eveneens ver»
gehouden, toen uit tegenovergestelde rich- goed.
ting een autobus van de Spoorweg Mij. Zwolle
Deze huishoudkanipen, waarin alle buils*
—Blokzijl, naderde.
houdelijke werk door de meisjes zelf onder
Verdachte ontkent dit. Hij moest twee deskundige leiding verricht wordlt, bieden
aaneengekoppelde wagens links passeeren en véél fleurigheid en mogelijkheid van levensis sr toen even naast blijven rijden. Toen opbouw voor onze jonge meisjes. Handen*
de autobus er aan kwam, is hij achter deze arbeid, ochtendgymnastiek, spel en zang
wagens gegaan. Hij begrijpt dan ook niet worden beoefend,, terwijl inleidingen over
dat de bus er niet langs kon en met de Hygiëne, de levenstaak van het meisje e.d.
wagens in botsing moest komen.
meer bewustheid in het leven der meisjes
De bestuurder van de wagens G. A. Orsel, trachten te brengen. Hier wordt een belanglandbouwer te Zuidveen, verklaart door ver- rijk stuk geestelijke en moreele herbewape»
dachte te zijn ingehaald, gerekend uit de ning verricht.
Het Departement van Sociale Zaken ver*
richting Giethoorn, 2 a 300 meter voor de
brug in Zuidveen, terwijl het ongeluk plaats leent Rijkssubsidie, waardoor een groot deel
vond 50 a 60 nieter voor de brug. Het was der kosten wordt gedekt. De leiding ie Prot.
wel mistig doch getuige zag de bus al bij Christelijk, aangewezen door het Verbond.
Hoofdleidistar zal zijn mej. G. Weerstra}
bakker Westerbeek.
dat
de
bus
dan,
Hoe
komt
het
verder is er een leerares landbouwhuisAmbt.:
moest remmen en verdachte niet direct ach- boudikunde, een leidster voor handenarbeid.,
spel en zang en een voor koken. Een uitzet
ter den wagen is gegaan.
Get: Dat heeft V. wel gedaan. Hij bleef is voor d-eze kampen niet vereiscbt; eea
staan tot hij gelegenheid bad achter de wa- klein lijstje van benoodigdheden wordlt toegezonden een week voor den aanvang vaa
gens te gaan.
kamp. Verbondeled en en n iet-Verbon djs*
wahet
lengte
van
de
Kant.: Hoeveel was de
leden zijn welkom! Opgave-formulieren zijn
gens?
gratis verkrijgbaar bij Mevrouw J. Bogere—
Get.: Ongeveer 7 nieter.
Kant.: Dian was er nog al even tijd noodig Visch te Achlum, die evenals mej. M. van
der Voort van Zijp, Sohotersimgel 159, Haar*
om er achter te komen.
lem, tot alle inlichtingen bereid ie.
Eisch f 5 subs. 5 d. h.
In voorbereiding ie eveneens een hu ia*
Vonnis f 4 subs. 4 d. h.
houclkanip te Groningen van 27 Februari—'
Gevolgen van de distributie?
12 Maart, waarvoor men zich ook reeds kam
opgeven.
November
In den vroegen ochtend van 11
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desnoods onder eede, want hij zegt toch an- zoon beetje mee waakte voor overtreding.
de dupe van geders niets dan de waarheid, maar hij valt Bn nu is Hendrik B. daar melkrijder
zijnde
hij
als
niet
hoewel
worden,
—
vrij scherp den veldwachter aan, die
aanwezig is, zoodat de kantonrechter de — nooit in die buurt komt.
De ware schuldige is hij niet en daarom:
zitling maar verdaagt tot den volgenden
geen toepassing van straf.
keer.
Jachtverhaal uit Katlijk.
Toen trad er een robnste jongeman naar
voren met een paar schaatsen om den nek
gehangen. Het was ven Katlijker, die van
Kattijk de Compagnonsvaart langs gereden
was. Een sportief jonkman, die graag in het
vrije veld verkeert, maar zich tot eigent
schade te veel bemoeit met hazestrikkei],
die door een ander gezet zijn.
„Ik siet oan 'n oar syn strikken," zei hij,
„en doe pakten hja my."
„Ze zijn in Kat lijk anders niet zoo bang,"
meende de kantonrechter.
„Ik strik nooit, het was de eerste keer.
dat ik er naar zag
ja, ik had er wel
eens van gehoord, maar ik deed het nooit."
En nu op de bon en voor f25 afkoope.
„Dat kin ik nel biteljel"
..Ik," zei de kantonrechter,
„geloof er
niets van, liet zal je eerste keer niet zijn
en ook niet de laatste, .te bent om half negen gezien en om negen uur nog eens. Beide keeren met strikken die je plaatste."
Verdachte ontkent het. maar volgens den
ambtenaar heeft hij tegenover de politie
de feiten toegegeven. En daar de ondervinding leert, dal een wildstiikker nooit van
zijn ambities weer afziet én de kans op betiapping is als 1 op 100. moet de straf wel
streng zijn. zal ho! nog eenig effeci sorteeren. Eisch derhalve: 'i x f2O of 2 x 2 d.h.
vernietiging der in beslaggenomen
met
strikken.
Vonnis: 2 s flö ol 2 :< r i d. h,
..Pan mar -ille." jei de jonkman. ..dal
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kin ik licMer 'iracn."

-

Tegoedetr rouw misleid.
IM; luk. !!.. chauffeur le

Kalf slachten zonder vergunning.
Atte de 11. te Rotsterhaule doet zich ook
als slachtoffer voor van andermans onoplettendheid. Hij heeft een kalf geslacht zonder vergunning, voor een boer, en meende
-jat hij 'vrij uil ging. Hij had aangifte gedaan voor de keuring te Joure en voor de
accijns te Heerenveen. Daarna was hij verplicht hot binnen de 2 uur te slachten, zegt
h.j, en deed'dat ook. Maar toen was keurmeester De Haan er nog niet geweest en
die nam daar geen genoegen mee.
Verdachte meende, dat die het bij den
boer gekeurd had. 't Zou dus een veigissing zijn. maar voigens de politie trekt de
H. zich niet veel van de voorschriften aan.
Ai,lus de ambtenaar, die f2O of 10 d. h.
■ischle. Vonnis f 15 of 10 d. h.

.

Overige vonnissen.
Veiligheid van her verkeer in gevaar brengen: Joost M. te Assen f S of 4 d.
Loopen over verboden grond : Hendrik

'

een straf.

Met te breede auto en aanhangwagen
doen rijden op H-weg: Pieter S. te Terzool
2 m. f 2 of 2 m. ! dag.
Niet stoppen op bevel van politie: Johannes D. te Oosterzee f 25 of 10 d.
Mot woonschip liggen op verboden plaats:
VYolter S. ie Lemmet' f 4of 2 d.:
Yap-n met te diep geladen vaartuig: Riekele M. u- Leeuwarden f 3 of 3 d.
Ki.il ijdenwei: Foppe de J. te Leeuwarden
2 in. f 2 of 2 m. 1 dag.
Rijbewijs niet vertoonen: Roelof V. te
Lippenhuizen f 2 of 1 <!.
Rijden met te breede ingeschreven wagen op B-weg: Arme A. te Sint Nicole
f 5 of
No, in
iien: Jna N. t
f 4 of 2 d.
i
is, n op
Se Tj,
i
e IT. .te Steenwi is,
t< I lomiie
ii der f 3 of 1 dag.

Oudehaske. is
gl hij — to goeder trouw mi'leid. loon
hij in 'h-u avou-.i van X Nov. mei zijn auto
het erl' opreed van David Zijlstra, aldaar.
ld M. te
Fiets zo
hoewel de toegang door middel van een
tmniigje R. te Noordwolde en "Rein
vooi onbevdegden was verboden.
Z. te Katïijk, ieder 2 maal f2,50 of 2
Wie was de mls'eider?
I dag.
Het zou de firma De Vreeze zijn, voor
ierlicht: Joehem M. te.
rekening verdachte een lading turf Wolvega in Jacob B, te Rotsterhaule,
I
ije vv. te Tjorkgaast f 3
moest vervoeren.
„Doe het maar." werd gezegd, „ik heb ol' 1 .:
Fi,
doorlicht: Rijkele D. te Ak'iiondelingo vergunning."
en Johannes N. te Noordwolde, ie-le.r
Uit het verhoor on uil. verklaring van de krum
;' 3 of l a eek tuchtsch.
vrouwelijke gettijge F. v. d. Werf—KamFfandwagen zonder lichten: Hendrik E.
minga blijkt, dat vooral De V. eigenmachtig
Wolvega 2 maai f2,50 of 2 maal 1 dag
te
optreedt. ..''o meent. Tal alles van hem is."
Openbare dronkenschap: Harmen W. te
zei getuige, die op verzoek van Zijlstra Joure f 6 of 3 dagen.

.
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GESPRONGEN HUID.

VAN EN VOOR DE VROUW
m

SPREEKT LANGZAAM TEGEN DE
KLEINTJES.

Het kleintje, dat zich reeds tracht uit
te drukken, neemt zijn bal in de hand
jes, kijkt moeder vol trotsch aan en
roept: „bal, bal!" Het slaat met zijn lepeltje op zijn bordje en zegt: „pap,
pap!" Zijn eerste woordjes hebben betrekking op dingen, die de kleine dagelijks ziet, zijn eersle begrijpen is wat
hij met de handjes kan grijpen. Bijna
nooit overdenkt men de geweldige mate
van kennis, die baby de eerste jaren
zijns levens opdoet. Op zijn eerste aanschouwelijke spreken volgt het ab
straete spreken, dat een uiting van denken is.
De overgang van zien-spreken (het
kind ziet een voorwerp en noemt dit)
tol denken-spreken (het kind uit zijn
gedachten in woorden) moet hem zoo
gemakkelijk mogelijk gemaakt worden
leder woord moet langzaam en duidelijk uitgesproken worden, want we
mogen niet vergeten het kind den tijd te
geveu de klanken op zich te laten in
werken. Zelfs als men langzaam spreekt
zal het vaak nog moeilijk genoeg zijn de
klanken in zich op te nemen.
Langzaam spreken en tevens duidelijk
i« ook noodig, indien het kind reeds
ouder wordt en vragen gaat stellen om
trent de dingen, die hij in zijn omge
ving ziet. Van groote beteekenis is het
ook om langzaam te spreken bij hei

—

voorlezen, waardoor een kind het ge
hoorde meer in zich op kan nemen en

tevens voor zich ziet leven.
Verstandige ouders zullen de kleintjes
geen gebroken woorden leeren of laten
uitspreken, doch deze herhaaldelijk vei
beteren. Nog dommer is het van vo]
wassenen om de kindertaal over te ne
men, al vinden zij deze nog zoo aardig
Door jonge kinderen zuiver te leeren
spreken, bewijst men hen den grootsten
dienst.

iiiiimimimiiiiiiiiiiiiii
liiiimiiuiim
dat voor men naar bed gaat afgenomen
wurdt met een pluk watten met amandel-olie; daarna brengt men vette nacnl
crème met de vingertoppen op de huid
Haar-, hand- en voetenverzorging zijn
dingen, die zeer sliefmoederlijk behandeld worden Het haar moet dagelijks
met een niet te zachten borstel geborsteld worden, kammen alleen is niet voldoende, terwijl men de hoofdhuid om
de twee of drie dagen met vingertoppen
masseert.
Vele vrouwen zouden minder over
pijn in de voeten klagen, wanneer zij
er beter voor zorgden. Men kan niet volstaan met het wekelijksche bad, doch
moet meermalen per week een voetbad
nemen, waaraan men eventueel een of
ander preparaat toevoegt, verkrijgbaar
bij apothekers en drogisten. Het regelmatig verwijderen van eelt is noodzakelijk, evenals invetten en masseeren der
voeten. Heeft men veel last van eelt.
dan is het gewenscht, dit af en toe door
een gediplomeerde pedicure grondig te
laten verwijderen. Verder heeft men
ook z.g. eellraspen, die regelmatig na
hel voetbad gebruikt dienen te worden.
De handen worden met warm water
en zachte zeep gewasschen en de nagels
wed geborsteld, waarna men zortrt, dat
de nagelriemen losgehouden worden en
het z.g. halve maantje zichtbaar blijft.
Veelal verdient het aanbeveling, dat
de nagels geknipt worden, vooral indien
men werkzaamheden verricht, waardoor
„rouw"-randen ontstaan. Na het was(schen worden de handen ingevet met

troosten.

—

—

KUSSENS VOOR DE KINDERKAMER
Alles wat in de kinderkamer aanwezig is, moet vroolijk en prettig aandoen.
Frissche kleuren en kinderlijke motie-

ven zullen hier op hun plaats zijn. zoowel voor gordijnen, als kleedjes en kussens. De keuze voor deze laatsten is dan
ook wel buitengewoon groot en behalve
chintz, dat met een vochtig doch niet te
nat doekje afgenomen kan worden, leenen zich hiervoor alle waschbare stoffen, mits ze kleur- en wascher.ht zijn.
Enkele nieuwe modellen voor kussens geeft deze schets te zien, waarvan
het bovenste gemaakt is van roodgéruit
katoen met een effen rand van groen,
een combinatie, die frisch aandoet. Ook
het midden van dit klaverblad van vier
is van groen.
Het tweede kussen is een soort zon-

v-erdunde glycerine of crème.
Indien men dagelijks tien minuten besteedt aan de verzorging van haar, gelaat, voelen en handen, dan zal dit een
twrede gewoonte worden, waarvan men
niet gaarne meer afstand doet en die
de aangename zekerheid geeft, dat men
zich kan rekenen tot de vrouwen, die
er goed verzorgd uitzien.

MET NAALD EN DRAAD.
Nu de avonden lang zijn komt men er
weer meer toe om een handwerk te beginnen. Breiwerk hebben we altijd op
de naalden staan en ieder vrij oogenblikje wordt benut om het ter hand te
nemen. Hoezeer we „verloren tijd" kunnen benutten blijkt steeds weer, wanneer een werkstuk af is.
De December-maand met zijn feestdagen brengt mee, dat men deze en
gene graag een geschenkje wil geven;
maar.... het mag niet veel kosten. We
onderwerpen onze lappendoos eens aan
een grondig onderzoek en zien, dat er
nog veel is, dat in aanmerking komt om
benut te worden voor kussen, theemuts
enz. Restjes brocaat, lamé, fluweel, zijde,
tule, batist en kant kunnen evenals crelonne en chintz voor ons doel gebruikt
worden.
Men neemt b.v. het middengedeelte

DE VERZORGING VAN HET
UITERLIJK.
ledere vrouw, oud of jong, is tegen-

over zich zelf en zeker niet minder tegenover haar omgeving verplicht, steeds
goed verzorgd voor den dag te kom^n.
Hoe onzeker moet men zich gevoelen,
indien men weet, dat het haar niet re
gelmatig gewassciien en opgemaakt
wordt, er vuil en plakkerig uitziet! Een
onfrissche gelaatskleur is al even on
noodig als slordige handen en nagels.
en ongetwijfeld stoot een slordige vrouw
iedereen af
Slechts weinig vrouwen zijn knap, nog
minder „mooi", doch ieder heeft he! in
haar macht, een prettigen indruk te maken en er zelfs nog op ouderen leeftijd
charmant uit te zien.
Is dit niet een klein offer waard, le
zeressen? In Uw hart geeft ge ons natuurlijk gelijk, doch op de uitvoering
komt het aan! Te moe of geen lust om
voor het naar bed gaan een minuut of
tien te offeren voor het goede doel is
iets, dat geen steekhoudend motief is en
iedere rechtgeaarde dochter Eva's zal
zich vol energie deze kleine moeite ge-

linnen zijn ook bijzonder aardig en deze
werkt men (met kleine inslag) met
festonsteken op de effen stof. Een donkere rand, die gelijk met de zoom meegeslikt wordt, geeft een aardig effect
aan het geheel. De theemuts overtrek
onderaan
bestaat uit een bovendeel in bladvorm van groen laken, terwijl het.ondergedeelte van ingerimpelde gele zijde is.

van batist en de randen van kant of
tule, zooals het ovale kleedje te zien
geeft. De tule wordt op het batist in de
gewenschte vorm gecordonneerd en
daarna knipt men de onderliggende stof

In de eerste plaats dan het gelaat, weg.

Cretonne of chintz-motieven op

Vele huisvrouwen meenen, dat het nu eenmaal samenhangt met den aard harer werkzaamheden, dat
zij 's winters ruwe of gesprongen handen hebben Dit
is echter een zeer verkeerde opvatting en bij een
goede verzorging kan. zelfs de vrouw, die velerlei
werk verrichten moet, handen hebben, die niet ruw
en onooglijk zijn. Het gaat met dit onderdeel al evenzoo als met het geheele lichaam, n.l. dat men niets
mag verwaarloozen, anders blijven protesten niet uit.
Over het algemeen is het niet goed om voor het wasschen der handen warm water te gebruiken, terwijl
koud evenmin is aan te bevelen; lauw water is het
beste. Voor hel wasschen»van kinderen wordt water
gebruikt, dat op kamertemperatuur is De zeep moet
zacht voor de huid zijn en een behoorlijk vetgehalte
hebben, terwijl de handen goed afgedroogd moeten
worden. Grove, liefst badhanddoeken moeten worden
gebruikt, in ieder geval doeken, die het vocht goed
in zich opnemen. Het gebruiken van halfnatte handdoeken is ongewenscht.

WAT KINDEREN DRINKEN.
Het wordt vaak vanzelfsprekend geacht, dat de voeding in ons iand in gezinnen, behoorend tot een bepaalde bevolkingsgroep, wel geen groote verschillen
vertoonen.

Bij onderzoek naar de voeding van een groot aantal
gezinnen blijkt deze gedachtengang, hoe begrijpelijk
ook, evenwel niet juist te zijn. Daaruit blijkt, dat binnen het raam van eenzelfde inkomensklasse zeer
groote verschillen in voedingswijze bestaan en dat
vrijwel ieder gezin zijn eigen voedingsgewoonten er
op na houdt. Bij dé eerste suikerdistributie heeft men
dan ook kunnen constaleeren, dat sommige gezinnen
een tekort hadden en hun voorraad aanspraken oi'
wel gebruik moesten maken van surrogaten, terwijl
zeer vele andere gezinnen er best mee toe konden.
Een speciale plaats neemt de voeding van het kind
in. Hierbij komt dikwijls sterk de opvatting der moeders naar voren, die bepaalde voedingsmiddelen gewenscht en andere minder gewenscht achten. Ook
deze inzichten loepen nogal uiteen. Dit geldt in het
bijzonder voor de dranken. Terwijl in sommige gezinnen de kinderen nooit koffie of thee krijgen, geven
moeders in andere gezinnen de kinderen „vanzelfsprekend" ook koffie en thee. Deze laatste, die zelf
de opwekkende werking van een kopje koffie ondervinden, zouden hun kinderen in dezen niet gaarne
tekort doen. Zij vergeten evenwel, dat kinderen aan
een dergelijke opwekking geen behoefte hebben. Het
voordeel van deze dranken is er dus niet.... de nadeelen, tot op zekere hoogte, wel! Een belangrijk nadeel voor de kinderen is, dat genoemde dranken de
melk verdringen. Zij krijgen nog wel een beetje melk
voor zoover dit in diverse spijzen wordt verwerkt,
doch dit is niet voldoende. Deze moeders zullen dan
de juistheid kunnen ervaren van de uitspraak van
prof. Sherman: „Indien men kinderen weinig of geen
melk geeft, maakt men dé voeding van het kind tot
een zeer moeilijk vraagstuk."
Dat kinderen in veel gevallen niet zooveel melk krijgen als wenschelijk en mogelijk is, is voor een zuivelland als Nederland een dubbele fout. Merkwaardig
Denemarken
genoeg blijkt een ander zuiveiland
in dezen ook niet geheel vrij uit te gaan Bij een onderzoek op een plattelandsschool in Denemarken bleek
dat ruim 48 % der kinderen eiken dag melk kreeg;
ruim 41 % kreeg eiken dag thee; bijna 93 % eiken
dag koffie en een evenhoog percentage zelfs eiken dag
bier Hoewel dit onderzoek niet omvangrijk genoeg is
om er de voedingsgewoonten in Denemarken uit af te
leiden, toont het toch wel aan dat men ook in Denemarken op dit gebied nog wel wat leeren kan.
De dranken behooren de voeding van het kind te
verbeteren en kunnen dit ook, indien de moeders aandacht schenken aan de algemeene raadgeving van
een internationaal college van vooraanstaande artsen,
opgenomen in de Voedingscommissie van den Volkenbond, n.l. dat. op eiken leeftijd, melk een voornaam
deel van de voeding behoort te vormen. Deze Commissie hechtte haar goedkeuring aan het in sommige
landen merkbare streven om het melkgebruik on te
voeien tot één liter per dag voor moeders van zuigelingen en voor a.s. moeders, en tot een belangrijke
hoeveelheid melk voor de kinderen, de jongelingen
en de jonge meisjes.
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nebloem en bestaat uit twaalf aan elkander gestikte deeltjes van stevig geel
linnen, dat met bruine stippen geborduurd wordt. Zij- en achterkanten zijn
van goudbruin linnen.
Een goede raad uit Boekelo (Overijssel): Uit hygiënisch oogpunt gebruike
men voor alle spijzen Jozo of Nezo. Zuiverder keukenzout bestaat er niet.

(Adv.)

DE MEES WACHT...
Tot de ijverigste insecten verdelgers
behooren de meezen. Om de onschatbare diensten, die zij ons bewijzen in
den strijd tegen de schadelijke insecten,
moeten wij hen helpen de moeilijke
wintermaanden door te komen.
Een mees verslindt dagelijks ongeveer
haar eigen gewicht aau voedsel. Dit
lijkt heel veel, doch het is maar 12 a 15
gram. Toch beteekent dit altijd nog
12.000 tot 15.000 eieren van schadelijke
insecten! Hoe kouder het is, hoe meer
voedsel de mees noodig heeft, om haar
lichaamswarmte te behouden. Langer
dan 20 uur kan de mees niet zonder
voedsel en wanneer de mensch deze nuttige vogels niet helpt, wanneer sneeuw
eu vorst het voedsel in de natuur voor
hen onbereikbaar maken, moeten zij onherroepelijk omkomen.
Reeds voor de strenge koude Invalt,
moeten onze hulpmaatregelen voor de
nuttige, insectenetende vogels gereed
zijn en deze behoeven heelemaal niet
ingewikkeld te zijn.
Een practische voedergelegenheid voor
de meezen kan al heel eenvoudig gemaakt worden uit een halve cocosnoot.
De noot wordt er uitgehaald en de
schaal gevuld met een mengsel van
rundvet of reuzel en oliehoudende zaden. Aan een ijzerdraad wordt zij dan
omgekeerd aan een boomtak opgehangen.

—

WIENER MELANGE THUIS.
Een avonddrank, die bij de gasten zeker in
den smaak vak!

——

al zou de naam het u mis„Wiener Melange"
schien doen denken
is geen tractatie, die bepaald
gebonden is aan de hoofdstad van het voormalige
Oostenrijk. Al de ingrediënten, die voor de bereiding
noodig zijn, kunnen we hier even goed tot onze beschikking hebben: de koffie, de eieren, de suiker, de
melk en den room.
Ons uitgangspunt zal zijn (voor 5 a 6 personen) A liter geurig, vrij sterk koffie-extract. vei kregen door
het „filtreeren" van 100 gram fijngemalen koffie. Ter-'
wijl de koffie „doorloopt", kloppen we 4 eierdooiers
met 100 gram suiker goed schuimig; verder brengen
we y* liter melk aan de kook en kloppen we 1 dl.
slagroom stijf.
We mengen nu eerst de heete koffie door de geklopte dooiers en daarna de kokende melk
steeds
flink kloppende om het mengsel schuimig te houden
vervolgens gieten we de „mélange" over in hooge
glaasjes (limonade-tumblers b.v.) en maken vlug elk
glaasje af door er n lepel geslagen room op te leggen.
Vlug afwerken is een hoofdzaak, want de uitbeemsche koffiedrank behoort goed warm te worden rondgediend.

— —

Men voorkomt krassen In emaille gootsteenen, door
er een stukje gummi in te leggen.
Verkleurde kousen of sokken zet men gedurende
een uur in een kom warm water en borax, daarna in
zeepsop wasschen en gced aaspoelen.

VOOR DE JEUGD
BART EN ZIJN VRIENDEN.
De hele klas ging een dag uit met den
onderwijzer. Eerst maakten ze een boottocht en aan de andere kant van het meer
gingen ze aan land en maakten een mooie
wandeling door de bossen. Het was mooi
weer en de jongens en meisjes genoten.
Het duurde niet lang of de boterhammen
die waren meegenomen, werden aangesproken en tegen het midden van de dag, toen
de zon op zijn warmst scheen, kregen de
meesten ook dorst. Sommigen hadden een
veldfles met limonade of fosco meegenomen,
maar lang niet iedereen was in het bezit
van zon veldtles en om een gewone fles mee
te nemen, dat was wel wat
lastig op zon tocht. Toen
er gerust werd gingen de
bekertjes en flessen dan
ook van hand tot hand.
Alleen Bart had geen zin
om zijn limonade te delen.
Hij hield de fles zo lans
mogelijk verstopt en toen
hij de kans zag, dronk hij
er gauw uit achter een
bosje. Maar zijn beide
vrienden Jan en Rudi
hadden hem gezocht, toen
hij opeens verdween en
juist toen Bart de fles
opbergen,
wilde
weer
kwamen ze naar hem toe.
„Hé, heb jij ook limonade?" riepen ze. „Geef ons
ook wat zeg, we wisten niet eens dat jij drinken bij je had." Maar Bart begon te lachen:
„Ik denk er niet aan! Dachten jullie dat ik
het hele eind sleepte met die fles voor jullie pleizier? Had dan zelf gezorgd dat je

drinken meenam."
Meteen liep hij weg en liet Rudi en Jan
verbaasd staan. Dat waren ze niet van hun
vriendje gewend! Die hele verdere dag
spraken ze niet meer met elkaar en bleven
uit eikaars buurt. Maar langzamerhand vergaten Jan en Rudi al spelend en pratend
en wandelend, wat er was gebeurd en bij
het uiteengaan wilden ze Bart opzoeken om
samen naar huis te lopen. Maar Bart was

In een volle straat.
„Man schei toch uit, je steekt voortdurend met
je paraplu in mijn oogt"
„Dat ie niet waar."
„Zeg, ik zal toch zeker mijn eigen oog wel
kennen?"
„Ja, maar niet mijn paraplu. Deze ie niet van

mijl"

BEWAARPLAATS VOOR SPELDEN
EN VINGERHOED.
Hierbij een aardig knutselwerkje voor onze
meisjes. Het handwerkje lijkt heel gemakkelijk,
maar het is toch heus niet zo gauw klaar, als
je wel denkt. Het handwerkje stelt voor een grote
zomerkoed, waarom een rand van bloemetjes.
De rand is dubbel, waartussenin, zoals de tekening duidelijk aangeeft, een flanellen lapje komt
te liggen om spelden en naalden op te bewaren.
Om een goede vorm in het bolletje te verkrijgen, gebruik je je vingerhoedje af en toe,
om te zien, of de bol wel goed rond loopt. De
bol kan ook zo groot worden, dat de vingerhoed
er in past, en dan heb je meteen een mooi plaatsje
om je vingerhoedje te bewaren.
Het vervaardigen van een dergelijk knutselwerkje eischt wel geduld, maar de steek is heel
gemakkelijk: een eenvoudige één-stokjes-steek, of
de z.g. kettingsteek, die iedereen kent.
De rand moet mooi plat liggen en daarom is
het nodig, dat je af en toe een losse steek tussen
de stokjo9 doet. Zoals je op het eerste gedeelte

komen. En ik zal ze ook vertellen dat in
ze wat te zeggen hebt, is dat goed?"
Ja, dat vond Bart goed want hij had zich
vast voorgenomen om aan de jongens te
zeggen hoe het hem speet, dat hij zo had
gedaan.

EEN SLIM MUISJE.

al weg en dus gingen de beide jongens met
hun tweeën. Het begon al te schemeren

toen ze in de straat kwamen waar ze woonden. Pratend en lachend gingen ze naar huis,
maar opeens zwegen ze allebei. Daar, op
de rand van het trottoir zat een jongen
het was of hij pijn had
en die jongen
Bart. Met een paar passen waren
was
ze bij hem. „Bart, jö, wat is er? Wat heb je?"
Met een kwaad, pijnlijk gezicht keek Bart
op. „Nou, dat kun je wel snappen," snauwde
hij. „Ik heb m'n voet verstuikt en kan niet

—
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lopen."

Voorzichtig

hielpen Jan en Rudi hem
opstaan en droegen hem
samen naar huis, het was
gelukkig niet ver, Bart
woonde maar een straat
verder dan zij.
Het was een flinke verstuiking, zei de dokter,
toen die de volgende dag
kwam. Dn voet had volkomen rust nodig en Bart
moest maar een paar
dagen in bed blijven. En
elke dag moest zijn voet
gemasseerd worden, wat
heel erg pijn deed.
„Wat een geluk dat je
vrienden bij je waren,"
zei vader op een keer.
„anders had je nog een
hele poos in die stille
straat kunnen liggen, voor iemand je vond.
,-Ik lag er ook al een heel tijdje," vertelde
Bart, „want ik was alleen toen ik viel."
„Was je alleen?" vroeg zijn vader verwonderd. „En ik dacht dat jullie samen van die
wandeltocht kwamen? En Jan en Rudi hebben je toch thuis gebracht
„Ja, maar eh," Bart werd wat verlegen,
„ik was vooruitgegaan en zij kwamen later."
„Waarom?" vroeg vader, die wist dat Jan
en Rudi zijn vrienden waren en er niets van
begreep. „Nou, zo maar...." „Hadden jullie
ruzie?" wilde vader weten. „Och, ja, zon
beetje
niet mee
" Maar daar was
tevreden, Bart moest alles vertellen en toen
hij het had gehoord, was vader erg boos
~Dan mag jij je vrienden wel erg dankbaar
wezen, dat ze je zo hebben geholpen." zei hii.
„Als jij zo zelfzuchtig bent, dat ie niet eens
je limonade wilt delen, dan hadden ze jou
daar op straat moeten laten zitten, dat was
je verdiende loon geweest." Bart keek ver
schrikt op. Zijn vader was opgesprongen en
gaf hem een flinke draai om zijn oren.

ANTOINETTE REDDE
HONDERDEN MENSEN
HET LEVEN.
(Echt gebeurd).

In de buur,t van het kleine stadje
Gap in de Franse Alpen w<k .ide de

baanwachter Gérard Breuille in een
klein wachtershuisje aan de spoorweg.
Zijn dochtertje, Antoinette, hielp
hem al bij het werk. want haar moeder was een jaar geleden gestorven.
Ze was pas twaalf jaar oud, maar bijzonder flink Ze had geleerd hoe ze
de seinen moes» bedienen en ze wist
hoe ze de wissels moest omzetten.
Dat had ze alleen voor haar plezier
geleerd, want bet was natuurlijk
werk, dat ze niet mocht doen van
haar vader.
Maar een paar dagen voor Kerstmis redde ze daarmee eens vele
mensen het leven.
Tijdens het avondeten zei haar
vader, dat hij zon hoofdpijn had en
een paar minuten later viel hij

flauw.

Wat ligt daarginds op het grasveld?
Dat is een kastanjeschil
Het muisje denkt: „Die kan 'k gebruiken
Als Poes mij soms vangen wil."

9"

Daar komt in
Floep, weg is
Hij voelt zich
In 't stekelige

de verte de poes aan!
de kleine muis.

heerlijk veilig

huis.

Anioinette piobeerde hem weer
bij te brengen, maar liet lukte haar

niet. En plotseling dacht ze eraan,
dat over tien minuten de D-trem
naar Parijs langs zou Komen. Ze
dacht niet lans na. maar zette de
wissels goed Even later donderde de
grote trein al iang9 en verdween in
het duister van de nacht Toen lieo
ze weer gauw naar <le huiskamer,
maar haar vader was nos steeds buiten bewustzijn.
Ze wilde naar bet
dorp opbellen,, maar krees aeen aansluiting. wa.it de sneeuwstorm van
de vorige nacht had de draden verbroken
Toen werd ze plotseling ere bang.
Over veertig minuten moesten weer
en
twee treinen voorbijkomen
de
wissels mossten dan versteld worden,
anders zouden ze recht op eikaar in
rijden. Maar ze wist niet hoe ze versteld moesten worden. Moest ze die
hefboom neerdoen of die andere.
Plotseling sprong ze op. trok haarias aan en liep weg. Ze holde langs
de "rails naar het volgende station.
Dat was twee en een halve kilometer
weg en het was moeilijk om vlug
door de hoge sneeuw te lopen, maar
Antoinette dacht nergens aan en lieo
maar door. Ze móést bulp halen, bet
móést! Al de mensen, d.e in die treinen zaten, die moest ze toch helpen,
die konden toch niet allemaal verongelukken
!
Ze liep zo hare) ze kon en in 20
minuten was ze bij het stntion.
..Meneer Leblanc" riep ze hard
De deur van het wachtershuis werd
open gedaan en meneer Leblanc en
zijn zoon kwamen naar buiten.
„Zo, Antoinette," zei meneer Leblanc verwonderd „wat kom iij bier
doen?
„Meneer

Leblanc,'

zei

ze

vlug,

naar huis! Vader is
bewusteloos, er is niennnd en over
een kwartiertje komen de twee treinen voorbij! De wissels!" Toen ha<?
ze geen kracht meer en slan viel ze
tegen hem aan. Maar de beide manMaar Poes staat verbaasd te kijken
nen hadden al begrepen, wat er ge„Wat is me dat voor een dier?
Dat durf ik niet op te eten!"
beurd was
Wat heeft die muis een pleizier!
De zoon van Leblanc rende zo hard
hij kon naar het huis van RreuHle en
verzette de wisse's.... net op tiid,
want twee minuten later rolden de
Op school.
beide treinen voorbij.
Onderwijzer: „Jan, weet je wie Columbus was?"
Antoinette kreeg een mediille omJan: „Nee meneer, ik weet het niet."
dat ze zoveel men«en gered had en
Onderwijzer: „Maar jongen, dat is een sehan haar vader herstelde gelukkig weer
daal. Je vader heeft nog wel de grootste eierwin- helemaal van zijn ziekte. Zo liep alkel uit de hele stad!"
les dus nog goed aft
..gauw. gauw.

Een slinnnert.
Ingewikkeld.
„Dus u heeft twee broers, mevrouw? Hé, dat is
„Daar! En dat verdien je ook!" Meteen liep zonderling. Verleden week sprak ik uw broer en
„Zo, Jan." zei Henk tegen zijn
vriend, die een poos ziek was geweest.
hij met grote stappen de kamer uit.
die vertelde mij, dat hij maar één broer had.
.Het schijnt, dat het je weer goed
Heel stil bleef Bart liggen, zijn wang
gaat."
gloeide van de klap, maar ook van schaamte.
Op alles voorbereid.
.Niet goed, maar beter," antwoordde
hij
dacht,
Want hoe meer
er over
des te
wat denk je, dat je zoon gaat doen, ale Jan.
„En
meer begreep hij, dat vader gelijk had.
het examen achter de rug is?" vroeg meneer Bos
„Nou, dat vind ik goed, hoor, dat
Lelijk was hij tegen zijn vrienden geweest, aan zijn vriend.
het ie beter gaat!"
zelfzuchtig had hij gedaan en hij herinnerde
„Ik denk, dat hij het dan nog een keer zal
„Ja, maar het was nog beter, als bet
zich maar al te goed dat hij nog tegen ze proberen!" antwoordde deze.
me goed ging!''
had gesnauwd ook toen ze hem kwamen
helpen. En tegen hem hadden ze geen woord
gezegd over het gebeurde, ze hadden hem
EEN SCHILDERIJTJE
geholpen, zonder zich een ogenblik te beVOOR JE KAMER.
denken. Toen vader na het eten weer oo
zijn kamertje kwam, vond hij Bart met dikke
Hier zien jullie weer een
roodbehuilde ogen.
aardig scbaduwprentje, dat
„En, Bart, heb je me wat te zeggen?"
uitgel<nipt en op?ertlakt kan
worden, of als je 't heel mooi
vroeg vader streng.
spijt....
dat het me
wilt maken, dan kun je het
„Dat
dat het niet
nalekenen en er een schildeweer zal gebeuren...." stamelde Bart. „Dus
ri.jt'e van maken.
je begrijpt, dat je heel lelijk hebt gedaan?"
Het stelt voor een kabou„Ja," knikte Bart en verlegen voegde hii
.tertje.
dat door het bos loont
„Mogen
er aan toe:
Jan en Rudi vanmiddag
en daar ziet. dat er 'n woudbij
me komen, na schooltijd?" Toen begreep
van het plaatje ziet, zijn de twee randen aan
reus omgevallen is. Onder het
schilderijtje kun ie dan in
elkaar gehecht, tenminste voor een klein stukje vader, dat Bart werkelijk goed wilde maken,
en daar tussenin komt het flanellen lapje, waarop wat hij tegen zijn vriendjes had gedaan.
blokletters schrijven: „De
je naalden en spelden bewaart.
„Goed," zei hij, „ik zal ze vragen om te
omgevallen woudreus".

VIERDE BLAD
##Tegen alle wintersene kwalen

Mijnhardtjes
Twee stuks 10 et.

-

TwaaU stuks 50 et.

Vrijdagavond 5 Januari 1940. - No. 3.

HEPKEMA'S COURANT

(67e jaargang)

- HEERENVEEN. -

Oplage 30.000

EEN MERKWAARDIG GEVAL.
Bouw eener Doopsgezinde kerk
met subsidie van een. katholiek
gemeentebestuur.
Door den raad der gemeente Heerlen is
besloten een subsidie te verleenen van 10 %
der kosten voor den bouw an de inrichting
van de Doopsgezinde kerk tot een maximum
van f2500.
Den redacteur der Doopsgezinde „Zondagebode" klonk dit bericht wat vreemd in
de ooren en hij heeft daarom inlichtingen
gevraagd. Hem is o.m. het volgende mede-

gedeeld:
,Het bericht ie juist: er wordt subsidie

gegeven voor een Doopsgezinde kerk en nog

wel

zich bij de wedstrijden voor militairen, welke Woensdag op de baan van de Diemer IJsclub
werden gehouden.

GEMENGD NIEUWS.
Groote sommen verzwegen bij
belastingaangifte.
van
De fiscus legde een boete op
rechtbank
voor
de
Eisch
132.000.
zes maanden.
Door de Amsterdamsehe rechtbank werd
behandeld een groote belastingontduiking,
terecht stond, tienwaarbij de koopman, die verzwegen
voor de
duizenden inkomen had
inkomstenbelasting, terwijl hij tonnen net
had opgegeven voor de vermogensbelasting.
beDe manT knoeide reeds jaren Voor het
inals
had
verdachte
lastingjaar 1934-1935
In
werkelnkheid
„nihil".
opgegeven
komen
had hij echter niet minder dan f40.000 verdiend. Het volgende jaar zeide hij: «Ik heb
fl2OOO verdiend, maar moest dat afschrijven om het verlies van f 15.000 van verleden
jaar te dekken." De werkelijkheid wae anders: verdachte had f58.000 verdiend.
Óp het gebied van de vermogensbelasting
trad hij nog brutaler op. Voor het jaar 1934-1935 gaf hij als vermogen op f7820. Hij bezat echter f320.000. Het volgende jaar was
zijn vermogen volgens het biljet nog lager.
Inderdaad lag in zijn safe een kapitaal van
f 357.000.
Bij het tonderzoek van de inspectie legde
hij een contract over, waaruit moest blijken
van een schuld, die hij zou hebben aan een
Amerikaan Sharp. Het bleek echter, dat dat
stuk vaksch was en opgemaakt met hulp van
een zwager in Amerika.
De fiecue legde een boete van f 132.000. op.
Daarnaast eisebte de officier een gevangenisstraf van 6 maanden (het maximum voor

’

belastingontduiking).
Tegen den procuratiehouder van verdachte
werd een gevangenisstraf van vier maanden
geëischt. Hij had de aangiftebiljetten onjuist

ingevuld, wetende, diat de cijfers verre afweken van de werkelijkheid.
De koopman verklaarde, dat de procuratiehouder in opdracht van hem de aangdftebiljeten invulde en teekende.
De procuratiehouder vertelde, op een
vraag van het 0.M., dat de koopman hem
een paar keer uit de moeilijkheden had geholpen. Hij verdiende f 100 per week. Doordat zijn patroon hem had geholpen had hij
ziioh verplicht geacht mee te doen aan het
belaetingotttduiken.

Lugubere vondst van een
jachtopziener.
In de Koningsbosschen bij Schaarsbergen.
Op een zeer eenzame plek in de Koningsbosschen bij Schaarsbergen heeft een jachtopziener onder een groep lage dennen het
in ontbinding verkeerende lijk van een
vrouw gevonden. Een inwoner van Arnhem
heeft aan de bijna vergane kleeding en het
schoeisel kunnen vaststellen, dat het 't lijK
is van zijn sedert Maart van dit jaar vermiste echtgenooté, de 40-jarige mevrouw
A. de V.
Na sectie op het lijk en een uitgebreid onderzoek door de Arnhemsche politie is kovan
men vast te staan, schrijft de T e 1., dat
eenig misdrijf geen sprake is. De vrouw
schijnt dit voorjaar in de uitgestrekte Komngsbosschen langs de Apeldoornscheweg
yermoedeverdwaald
te zijn geraakt en is
hebben,
in'k na
te
rondgezworven
a ? uitputting ergens neergezegen en welv cht
van koude en honger omgekomen De
onin0ning
s bosschen zijn zeer uitgestrekt en
p
yeHaten
dat de
Ondanks de vele keeren,
vrouw
van
de
vermissing
bosschen sedert
werden afgezochtdeen de talrijke drijfjachten,
"ie deze maand in de buurt werden gehou-

.
f£
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Ex.

den, vond men nooit eenig spoor van haar
Jachtopziener Pluim vertelde, dat Zaterdag voor Kerstmis in Schaarsbergen een
groote drijfjacht is gehouden. Als gewoonlijk is hij er de Zondag daarop nog eens op
uitgegaan om te zien of er misschien ergens
dood of aangeschoten wild was blijven lig
gen. Zijn groote, goed afgerichte hond, zwierf
ver voor hem uit Omstreeks halfdrie in de
middag bleef het dier bij een groep lage
dennen staan en begon te brommen. Pluim
ging nu zelf eveneens naar de plek en deed
toen de lugubere vondst.
Aanstonds maakte de jachtopziener rechtsomkeert oi.'* de politie-autoriteiten op de
hoogte te stellen. Echter zorgde hij er voor
op de terugweg voldoende kenteekenen op
de boomen aan te brengen, opdat men straks
de plek zou kunnen terugvinden.
Onderwijl schoot hem in de herinnering
dat dit voorjaar een vrouw in de bosschen
verdwaald was geraakt, naar wie hij zelf
ettelijke malen, evenwel zonder resultaat,
had gezocht. Hij combineerde dit en bracht
de politie hiervan eveneens op de hoogte.
Toen deze op de plaats aankwam, was het
inmiddels schemer geworden, zoodat men
maar weinig kon uitrichten. Hoe eenzaam
de plek was, bleek ook weer, want het pad
terug naar de politieauto op de groote weg
was niet meer te vinden. Zelfs Pluim, die
toch zoo goed thuis is in deze bosschen, was
de weg kwijt. Gelukkig hoorde men eindelijk
in de stilte van de avond het portier van een
auto dichtklappen en op dat geluid afgaande, bereikte men tenslotte het uitgangspunt
Maandenlang heeft de echtgenoot van ie
vermiste vrouw deze omgeving cJjezocht,
vertelde Pluim, en telkens ben ik hem behulpzaam geweest. De man had geen kinders en was zeer gehecht aan zijn vrouw
Reeds dadelijk na haar verdwijning bewoog
bij mij met hem alle bosschen af te speuren,
maar nooit hebben wij iets kunnen vinden.
De bosschen zijn hier ook zoo uitgestrekt,
dat iemand die de weg kwijtraakt, er niet
makkelijk meer uitkomt. Het is bijna niet
te begrijpen, dat ik het lijk nu toevallig
moest vinden, nadat ik dit voorjaar bijna alle
hoeken en gaten heb afgezocht, terwijl ook
haar man bijna overal geweest is, zoo besloot de jachtopziener.

Een bezoekster bij Daladier.
Een millioen in een handtasch.

Wie heeft je geroepen? Schaam je je niet.
dat je niet aan het front bent? Wil meneer
Daladier me nu ontvangen, ja of nee? Ik
ben een Duitsch-Zwitsersche. Ik kom hem
een millioen brengen. W'l hij het, of wil hij
het niet? A/iders ga ik maar weer weg. Mijn
wagen staat buiten te wachten.
Vraag haar binnen te komen, zei Daladier, zichtbaar ontdaan.
Ze komt binnen. Ze is heel oud en ze
loopt moeilijk, maar toch fier rechtop. Da
ladier is opgestaan en kust haar de hand.
Dag meneer de president. Wat heef!
u liever: een cheque of goud? Hier heb ik
voor een millioen (ze toont haar tasch). Ik
geef 't u, want in u heb ik vertrouwen. Ik
houd wel van militairen, maar ik geloof niet
dat het de militairen zijn. die de moderne
oorlogen winnen. U zult deze oorlog winnen
En daarom schenk ik u Ue millioen, onder
voorwaarde, dat het geld alken zal worden
besteed voor de aanmaak' van kanonnen
of kogels. Tot de laatste stuiver toe. Hier
hebt u nog eens vijf en twintig duizend
francs om sigaretten te koopen voor de sol
daten, wanneer u weer eens naar het front
gaat. Afgesproken?
Beloofd, mevrouw
en ik dank u.
Toen ging de milde schenkster voort:
Ik heb bij mij thuis, in Zwitserland,
een gobelin, met de wapens van Orange.
vanwaar uw devies „Je Maintiendrai" komt.
(Daladier is daar geboren). Wanneer u deze
oorlog zult hebben gewonnen, dan zal uw
land wel zoo edelmoedig zijn u ergens in
het departement Vaucluse, een huisje aan
te bieden. En dan zal ik u mijn gobelin
zenden
Toen knikte ze eens vriendelijk en ging
heen.

—

—

—
—

in een sterk overwegend Katholieke
streek. Deze laatste toevoeging, die schijnbaar het geval nog raadselachtiger maakt,
zal echter juist de oplossing van het raadsel
blijken te brengen. Bij nader inzien zal men
dan ook kunnen voelen, diat een gemeentelijke subsidie voor kerkbouw, die in andere
streken van ons land zonder meer tot de onmogelijkheden moet worden gerekend, in
een streek waar de R.K. kerk haar macbtioen invloed betrekkelijk onbetwist kan doen
gelden, juist een normaal verschijnsel is.
In de praktijk komt dit natuurlijk bijna
geheel neer op steun bij den bouw van R.
Katholieke kerken, maar in de mijnstreek zijn enkele uitzonderingen voorgekomen en zoo is thans de Doopsgezinde kerk
te Heerlen een uitzondering. Zou men hierbij het heersehende gebruik niet volgen, dan
zou dat, gezien de verhouding tusschen verschillende vooraanstaande personen en gezien de verhouding tusschen Katholieken en
andersdenkenden, een zoodanige stoornis teweegbrengen, dat men daarvoor stellig zou
terugdeinzen. En wanneer de Protestamtsche
kerkgenootschappen het er dan eens niet bij
lieten zitten, dan zou stellig de geheele subsidieering voor kerkbouw in gevaar worden
gebracht, waarvan men zelf veelvoudig de
schade zou ondervinden
De billijkheid springt dan ook in het oog:
de R.K. meerderheden beschikken in de gemeenteraden over de belastinggelden ook
van de andersdenkende burgers en besteden
die o.a. voor den bouw van R.K. kerken. Om
allerlei redenen behooren die andersdenkenden niet tot de laagst aangeslagenen en aan
hen worden dus in dezen vorm merkbare
offers voor andermans kerken opgelegd. Het
zou dus wel zeer onbillijk zijn, wanneer de
gemeente weigerde, zoodra hun beurt voor
kerkbouw zou komen.
Men ziet uit het bovenstaande, dart hier
geen sprake is van idealisme en eikaars
kerkgenootschap wederkeerig steunen. Wanneer men nagaat, dat de zaak aanhangig gemaakt is in Maart, dat telkens gevraagd is
moeten worden, waarom de behandeling in
de gebruikelijke commissies achterwege
bleef, en dat eerst kort geleden schot in de
zaak kwam, dan ziet men wel, dat het niet
van harte gegaan is."

TEHUIS VOOR OUDEN VAN DAGEN TE HOLWERD
DE OFFICIEELE OPENING den. Aannemer werd de firma v. d. Wal
Dinsdagmiddag had in tegenwoordigheid
van het algemeen burgerlijk armbestuur, het
college van burgemeester en wethouders van
Westdongeradeel, de raad, het college van
Ged. Staten, vertegenwoordigd door den
heer Fricke, alsmede den aannemer en tal
van leveranciers, de opening van het nieuwe Tehuis voor Ouden van Dagen te Holwerd plaats.
De leiding van deze plechtigheid was bij
den heer K. Dijk, voorzitter van het Armbestuur.
Deze gat onder meer eenige herinneringen uit het verleden. O.a. van 200 jaar
geleden, toen men aan de kleeding van d.e
ondersteunden kon zien dat zij tot de bedeelden behoorden, en van 1821, toen er
geld voorgeschoten moest worden door den
boekhouder, daar de collecten niet genoeg
opbrachten. De bedeeling was in die jaren
bitter, bitier weinig.
Het oude gebouw ie in 1821 gebouwd. Dat
gebouw was sterk en geweldig.
In 1909 overwoog het Armbestuur de verbouw van het bestaande gebouw of evenwel nieuwbouw. Met het voorstel bij de
Raad gekomen, liep het op verbouw uit, dat
een groote verbetering beteekende. In de
laatste tijd voldeed het gebouw echter niet
meer aan de noodige eischen. Er ontbrak
te veel. De armvoogden, de vele klachten
hoorende, dachten wel over verandering,
maar de mogelijkheid om verbetering aan
te brengen was er niet.
In 1936 werd door de raadscommissie die
de Armvoogdijbegrooting nazag gerapporteerd, dat pogingen in het werk dienden te
worden gesteld om te komen tot de bouw
van een nieuw Tehuis Burgemeester Oosterhoff, voortvarend als steeds, bracht dit
punt in de raadsvergadering en met algemeene stemmen werd besloten de zaak aan
het Armbestuur voor to leugen.
Zoo begon de arbeid voor 't Armbestuur
en in Januari '37 konden de plannen voor
de nieuwbouw worden gemaakt. In Febr.
1939 kon de aanbesteding worden gehou-

—

B ij de N. V. P i c u s-h o u tindustrie te Eindhoven is het personeel, dat
uit driehonderd man bestaat, tegen a.s. Maandag ontslag aangezegd. Dit ontslag houdt
De Britsche bladen be- verband niet slapte in het bedrijf als gerichten, dat de zomertijd in het Britsche Rijk volg van den oorlogstoestand. De directie
dit jaar reeds in Februari zal worden inge- stelt r:'h voor door reorganisatie van het
voerd, dat ie twee maanden eerder dan ge- .bedrijf ■nidere productiemogelijkheden te
woonlijk.
schep!
(

—

HET NIEUWE TEHUIS VOOR OUDEN VAN DAGEN TE HOLWERD

Sneeuwpracht
langs Utrechts grachten

Enkele weken geleden is melding gemaakt
van het feit, dat een oude dame aan minister-president Daladier een bedrag van een
millioen francs had gegeven voor de defensie. Haar naam moest echter onbekend blij
ven.
Het Parijsche weekblad Gringoire nu,
deelt enkele aardige bijzonderheden mede
over de wijze, waarop dit vorstelijke geschenk werd gedaan.
Op een ochtend klopte de bode op de
deur bij Daladier, op het Ministerie van
Oorlog, in de Rue Saint-Dominique. Er had
zich een heel oude dame aangemeld, die
den minister wenschte te spreken.
Ze is zeer eenvoudig gekleed en ziet
er in het geheel niet als een gek of een
moordenares uit, maar ze wil absoluut meneer-de-president persoonlijk spreken. Ze
draagt een groote, zware tasch bij zich en
ze steunt op een stokje. Ze dringt aan, dat
meneer-de-president haar ontvangt.
Decamp, wilt u zoo goed zijn eens even
te gaan kijken, wat dat is? zoo vroeg Daladier aan den militairen chef van zijn Kabinet.
Generaal Decamp ging en kwam dadelijk
daarop, hartelijk lachend, terug.
Nee, ze is zeker niet gek en ze heeft
stellig geen booze voornemens. Maar ze is
toch wel een beetje vreemd, want toen ze
de sterren op mijn mouw zag, vroeg ze me:

—
—
—

VIJF EN ZESTIG JAAR GETROUWD
SURHUISTERVEEN. Een zeilen voorkomend huwelijksjubileum zullen op 8 Jan. a.s. de
echtelieden Jakob van der Hoek
en Jeltje Eizinga kunnen herdenken. Oj> dien datum zijn ze
n.l. 65 jaar getrouwd
Van der Hoek is geboren op
'2 Juli 1850 en is 89 jaar, zijn
vrouw is geboren op 30 Oct.
1852 en is dus 87 jaar.
Uit hun huwelijk zijn geboren 8 kinderen, van wie nog 7
in leven zijn. Er zijn 24 kleinkinderen en 6 achterkleinkin-

Redding van ijs-drenkelingen.
De hoofdoonsul Propaganda van den Bond
tot redding van drenkelingen publiceert de
volgend© wenken en waarschuwingen.
Zakt men door het ije, dan moet men onmiddellijk de armen wijd zijwaarts spreiden.
Keer den rug naar den diketen ijerand en
buig de beenen achterwaarts, om niet onder
het ije te schieten! Kan men door enel optrekken der beenen zijn voeten plaateen tegen den tegenovergestelden ijerand, hef u
dan op de handen omhoog, strek de beenen,
afduwend tegen den ijsrand en men schuift
achterwaarts op het ijs. Men moet dan kruipend op den buik naar den wal zien te komen.
'
Zijn geen reddingsmiddelen
(reddingshaak,
touw, ladder of plank) aanwezig, ga dan plat
op den buik liggen en schuif met gespreide
beenen (verdeeling van lichaamelast over een
groot vlak) naar 't slachtoffer toe. Een tweede en derde helper doen evenzoo; nummer
twee pakt helper één vast bij de enkels. Zóó
wordt een levende ketting gevormd. De
voorste man, liefst een licht, krachtig zwemmer, pakt het slachtoffer beet Allen kruipen
op den buik terug naar den vasten wal.
Ie er een ladder en een plank of bank
(pooten omhoog) ter beschikking, ga dan
beurtelings over van ladder en plank naar
den doorgezakte. De lichaamelast wordt over
een nog grooter draagvlak verdeeld.
Het toesteken van een stok kan succes
hebben, doch de drenkeling heeft gewoonlijk
verkleumde handen en kan dan den stok niet
vasthouden. De kans bestaat, dat het slachtoffer onder het ijs terugvalt.
Een sterk, lang touw kan goede diensten
bewijzen. Bind één touweinde om een boom,
om een meerpaal of aan een hek vast. Houd
het touw vast en ga achterwaarts kruipend
naar den doorgezakte. Vraag het slachtoffer
uw enkele goed vast te grijpen, buig dan de
onderbeenen omhoog (hielen in de richting
van den rug) en de sterke dijspieren stellen
u in staat het slachtoffer naar boven en op
het ije te trekken. Redder en geredde trekken zich met de handen langs het touw op
den buik liggend naar den oever. Men kan
ook op den rug liggend hulp bieden. De handen houden het touw stevig boven het hoofd
vast. Men gaat ruggelinge over het ije en
steekt de voeten onder de okse-lholten van
den hulpbehoevende door en trekt langzaam
en krachtig de knieën hoog op, waardoor
het slachtoffer ook uit het gat op het ijs
wordt getrokken.
Is iemand onder het ijs geschoten, dan ie
de toestand zeer ernstig. Wilt en kunt u helpen (niemand kan daartoe verplicht worden), maak dan het ijsgat grooter met een
stuk hout, met een roeiepaan of bijl. Steek
een ladder of stok naar den bodem. Bind een
stevig louw om het middel en laat dit vasthouden door vertrouwde helpers. Ga omlaag,
men krijgt een stekende pijn in den nek
(hindert niets), houdt stok of ladder met één
hand vast en tast den bodem rondom af.
Groote kans bestaat op deze wijze dat men
het slachtoffer kan grijpen. Langs ladder omhoog met uw vracht.
Voorzichtig zijn niet bevroren ledematen;
het slachtoffer voorloopig niet in een verwarmde kamer brengen. Heel voorzichtig en
zacht wrijven met sneeuw of koude doeken
in de richting van het hart.
Bij alle ernstige ijsongevallen altijd een
dokter doen waarschuwen; bij stervensgevaar ook geestelijken bijstand (predikant,
pastoor of Joodschen leeraar) doen inroepen.
Blijf patiënt verzorgen totdat oen medicus
uw taak overneemt.

"

Heten.

Hun gezondheid is nog vrij
>oed, behoudens eenige doofheid. Het dagelijksch werk
-vordt door de vrouw nog regelmatig zelf gedaan, al krijgt ze
if en toe wel hulp van dochters
of kleinkind. Van der Hoek
neert het werk in den steek gelaten. Hij zit meest wat in zijn
'loekje voor 't raam.
In het huis, waar ze nu wonen, is vrouw Van der Hoek
ieboren. Later getrouwd zijnde,
'ijn ze er hun heele leven blijden wonen. Werd de grond, die
■m het huis ligt, tot voor eenige
aren nog door hen zelf bemerkt, thans heeft een dichtbij
■v onende zoon dit werk overgenomen.

en Veenstra, van Surhuieterveen, dagelijkech opzichter was de heer K. v. d. Wielen. Zoo is verrezen onder leiding van onzen kundigen archi*ect den beer D. Reitsma,
dit moderne gebouw, ingericht naar de
eischen des tijds. Een gebouw, waarin 7
kamers, plaats biedende voor 40 personen;
benevens een kamer voor den Vader en
Moeder; bestuurskamer, hal met tochtdeuren, keuken, provisiekamer, een groote ruime eetzaal, groote betonnen kelder; kelder
met bergplaats voor kolen en kachel centrale verwarming; boven gang met aan
weerszijden slaapkamers, badkamer. Bijgebouw voor waschlokaal met daarachter
bergplaats en boven droogzolder.
Het nieuwe gebouw wordt als een groote.
aanwinst beschouwd voor de oudjes en ook
voor het dorp Holwerd. De ouden van dagen
waren dan ook zeer ingenomen met hun
nieuw tehuis. Enkele bewoners moesten nog
wat wennen aan de nieuwe omgeving. Er
wonen thans 11 vrouwen, 9 mannen en 1
echtpaar, dat dit jaar zijn 60-jarig huwelijksfeest hoopt te beleven.
Nadat het gebouw was bezichtigd, werden
verschillende toespraken gehouden, o.a. door
burgemeester Hoving, door den heer Fricke
namens het college van Ged Staten, den
heer A. Bouma, oud-secretaris van het Armbestuur, den heer Stelima, raadslid, den heer
F. Douma, den gemeente-architect, den heer
D. Reitsma.
gehouden.
Verder voerden nog het woord de aannemer v. d. Wal, van Surhuisterveen, de heer
G. Feringa als leverancier, de heer L. van
Sinderen ale leverancier en de heer Hiddema als vertegenwoordiger van de fa. Huygen en Weesel te Amersfoort. Allen dankten
voor het genoten vertrouwen en de ondervonden medewerking.
De heer Dijk dankte tenslotte alle sprekers, en schetste de vele moeilijkheden die
overwonnen moesten worden, vooral toen
militaire autoriteiten beslag op het gebouw
legden en er gedurende eenige weken een
aantal soldaten in onderbrachten, terwijl het
nog niet gereed was.

—

EEN PRACHT WINTERFOTO VAN DF, NIEUWE GRACHT TE UTRECHT. Deze gracht met zijn aangelegen kolderver
diep-ngen is een typisch ouderwetscl» stadsbeeld uit de Domstad. De kelders doen denken aan het karakteristieke van
het Leeuwarder stadscentrum, de Kelders, waar evenals in Utrecht van ouds de kooplui hun goedereiiinagazijnen onder
de woningen hadden. De dubbele boomenrij aan de gracht-kant geeft de Kelders in Utrecht een eigen cachet.

Op het erf van de boerderij
„Groot Hussel" te Putten is een ernstig ongeluk gebeurd. De 18-jarige landbouwerszoon J. van M. was bezig met een
geweer op duiven te schieten. Door onbekende oorzaak heeft de jongen op een
gegeven momen' zichzelf in het hoofd geschoten, waardoor hij op slag gedood werd-

Uitslag hardrijderijen.

HEEG, 3 Jan. Mannen: le pr. f2O Tj. CnoeVROUWENHARDRIJDERIJ TE NIJEGA Sm.
URETERP. IJsclub „De Welkomst". Leden,
VROUWEN.
sen, Oosthem; 2e pr. f 10 Sj. de Vries, Ue- estafette, 20 parturen: le pr. Lteuwe v. Veen,
Drie bekende hardrijdsters
brechtum; 3e pr. f 5D. Haitsma, Gaaet; 4e Evert de Boer Jr. en mevr. W. Postma-Sisbekampen elkaar.
VOOR
HET
DRENTSCHE
KAMPIOENSCAP
JSJJf*" Wij deelen nogmaals mede, dat we pr. f 2,50 A. de Leeuw, Sneek. Er waren 23 sing; 2e pr. M. Algra, H. Mulder en mej.
uitslagen van rijderijen van schoolkinderen deelnemers.
VROUWEN TE RODEN VERREDEN.
NIJEGA (Sm.), 3 Jan. Begunstigd door buiBaukje Nijboer; 3e pr. Jannes v. <L Ploeg,
mooi winterweer hield de ijsclub
tengewoon
niet kunnen publiceeren.
GROUW, 3 Jan. IJsclub „Grouw". Wed- Sjirk Sietzema en mevr. A. Velde—Faber.
Antje Koopmans wint den titel. „Foarüt" vandaag haar eerste hardrijderij
Prijzen
voorwerpen.

MANNEN
HARDRIJDERIJ V. MANNEN

BOLSWARD.

Jolle de Jong wint den len prijs.
BOLSWARD, 3 Jan. Op de baan der Nieuwe IJsvereeniging werd een mannenrijderij
gehouden. Het verloop was aldus:
1. J. Heidstra, Oosterlittens wint van 2.
D. de Vries te Bolsward.
3. 0. Amdriesma, Bolsward wint van 4. H.
Tim me, Bolsward.
5. G. v. d. Goot, Bolsward verliest van 6.
J. Huitema, Workum.
7. Jolle de Jong wint van 8. D. Bruinsma,
Bolsward.
9. J. J. Boltje, Heerenveen verliest van
10. M. de Roode, Bolsward.
11 J. Laagland, Lammer, verliest van 12.
J. Bangma. Bolsward.
13 K Twiiristra, Nijiand wint van 14. R.
Hi ernst m, Nijia nd.
15. B. J. Blauw, Bolsward verliest van 16.
T. di Vri-&.-\ Workum.
17. C Visser, Bolswarj verliest van 18. K.
Zoc thout Makkum.
19. D. Eizinga, Bolsward blijft staan.
'ie lijst. 10 verliest beide ritten tegen 1,
d'iu geen groote moeite heeft te winnen.
3 verliest beide ritten met kleinen ach"tenstar.d van Huitema; de laatste rit was
spannend
7 wint van 10, die op de halve baan opgeeft ii'dfms den 2en rit valt hij.
13 heeft een eigenaardige manier van
klauwen; hij wint beide ritten van Bangma;
de tweede rit met slechts klein verschil.
16 verliest na een spannende rit; ook de
2e rit ie voor 18. al is ook ditmaal de voorsprong niet groot.
3e lijst: 1 wordt door 6 niet bedreigd
en wint ook de volgende reis.
7 maakt een goede start en is wel 3 M
voor; hij weet zijn voorsprong te behouden:
de beslissiingsrit is hij nog meer in het voordeel.
18 moet eerst verliezen, dan wint hij. zij 't
met een paar duim voorsprong, die hij op
het allerlaatste oogenblik weet te verwerven:
de derde rit mist alle spanning en Heidstrn
weet zich in de finale te plaatsen.
F i n al e. Weinig spanning meer. Jolle de
.Tong weet in beide ritten zijn reputatie te
handhaven.
U H s 1 a g: 1e pr. f 25 Jolle de Jong. Wommels; 2e pr. fl5 ,T. Heidstra, OoeterMttens:
3e pr. f 10 K. Zoethout, Makkum.
HARDRIJDERIJ VOOR MANNEN.
HUIZUM. Het was wel jammer voor het
ijverige bestuur van de Huizumer IJsclub
Tjallinga, dat, nadat voor de derde maal een
hardrijderij wae uitgeschreven, de dooi opnieuw inviel.
In de loop der afgeloopen week was echter alles in het werk gesteld om de baan
er zoo goed mogelijk te doen uitzien en er
was dan ook geen enkel bezwaar om deze
hardrijderij te laten doorgaan.
Alleen zij konden deelnemen, die nog geen
hoogere prije dan f 40 ineens hadden gewonnen. Het aantal inschrijvingen bleef ongetwijfeld beneden de verwachtingen: in totaal gaven zich slechts 14 rijdere aan.
De le lijst zag er ale volgt uit:
1. R. Kats, Leeuwarden.
2. J. de Boer, Oudega (Sm.)
3. S. de Boer, Akkrum.
4. R. de Boer, Huizum.
5. W. v- d. Weg, Warga.
6. J. Zwart, Warga.
7. Th. Schaap, Terkaple.
8. L. de Vlugt. Barthlehiem.
9. D. Kroes, Huizum'lo. Tj. Linthout, Lekkum
11. R. Wijbenga, Zwaagwesteinde
12. P. Langhout, Warga.
13. S. Boonstra, Huizum-14. p. Brouwer. Bergumerdam
J. de Boer had weinig moeite met R. Kats
en in de ritten tusschen de beide de Boer'e
van nos. 3 en 4 won de Akkrumer met groot
verschil.
Voor de toeschouwers viel er heel wat
meer te genieten van de strijd tusschen de
twee Warga'sters v. d. Weg en Zwart en
met zeer gering verschil werd v. d. Weg beide malen winnaarSchaap van Terkaple schakelde no. 8 zonder veel inspanning uit en ook Linthout had
tegen Kroes geen boodschap.
Bijzonder spannend waren vervolgene
weer de ritten tusschen Wijbenga en Langhout en in beide ging de-eerste met gering
verschil als No. 1 over de eindstreep. Brouwer had een „makkie" aan den Huizumer
Boonstra en
de tweede lijst
zag er dus als volgt uit: 2—3; 5—7; 9—11;
14.
S. de Boer won zonder veel moeite van
zijn naamgenoot uit Oudega (Sm.), doch tusschen v. d. Weg en Schaap heeft het verbazend gespannen. In de eerst rit zegevierde
Schaap, waarop ook v d. Weg een rit won.
De derde rit bracht nog niet de beslissing.
want beiden gingen preceie gelijk over de
eindstreep. Jammer voor Schaap was het,
dat hij in de vierde rit elecht van start ging
en het mocht hem niet meer gelukken de
hierdoor ontstane achterstand in te loopen.
zoodat v. d. Weg won.
Met gering verschil zegevierde Wijbenga
in de twee ritten over D. Kroes.

-

Om de

prijzen

strijd van jongemannen van 17—20 jaar: le
pr. f25 F. Nauta, Heerenveen; 2e pr. fl5
W. Knobbe, Beets; 3e pr. flO S. Schotanus,
Terhorne.
GIEKERK, 3 Jan. Hedenmiddag werd alhier een hardrijderij gehouden van mannen
zonder onderscheid Er waren 20 rijdere.
De prijzen werden als volgt gewonnen
f 15, le prijs J Wijbenga, van Zwaagweet
einde; f 10. 2e prijs J. Jetten, van Leeuwar
den; f 5, 3e prijs G. Plantinga, van Zwaag-

luxe

WILLEMSOORD. IJsclub „Willemsoord en
Ometr." Estafette: le pr. f 12 C. Nicola, Z. Nicola—Koers, J. Kors en L. Hetebrij; 2e pr.
f8 Th. Brouwer, A. Wardenier, W. Hoek en
A. Hoen—Visser; 3e pr. f 4D. Hoen, D.
Schipper, K. Vermeer en S. Nicola. 7 deelnemende ploegen.

GERSLOOT. IJsclub „Aldewei". Leden,
estafette, 15 parturen: le pr. Th. P. Pijlman,
westeinde.
Gersloot, mej. G. Nuttere—Jelsma, Luxwouen H. Schipper, Tjalleberd; 2e pr. .1. v. d
AKKERWOUDE, 4 Jan. De ijsclub „Akker- de
Honing, Gersloot, mej. Tr. Jelsma, Luxwoude
woude" hield Woensdag 'n hardrijderij van en A. Liemburg, Tjalleberd; 3e pr. P. Th.
mannen, die nog niets hadden gewonnen Er Pijlman, mej. C. Hiddinga—Oenenia, beiden
waren 35 deelnemers.
Gersloot en Kl. Bakker, Tjalleberd; 4e pr.
De uitslag is als volgt: le prijs fl5 W. J. W. Bergsma, Gersloot, mej. J. Liemburg
VROUWENRIJDERIJ TE WOLVEGA.
Leegstra te Broek o. Akkerwoude; 2e prijs —Slof, Tjalleberd en W. Brink, Gereloot.
f 10 I. de Boer te Zwaagwesteinde; 3e prijs
WOLVEGA, 3 Jan. Begunstigd door fraai
f 5D. Dijkstra te Wouterswoude.
JUTRIJP-HOMMERTS. IJsclub „Lyts Biwinterweer
en onder flinke belangstelling
De wedstrijd werd door een talrijk publiek gjin". Leden, tot 30 jaar: 1. F. de Jong; 2.
ijsclub
„Eendracht" hedenmiddag
hield
die
bijgewoond.
J. Meilema; 3. J. Langeraap.
van
vrouwen. 12 deelneemhardrijderij
een
Leden boven 30 jaar: 1. F. Walstra; 2. Sj.
sters,
onder
wie
zeer
bekende en snelle rijdUntema; 3. D. Visser. "
JONGENS.
sters, hadden zich voor dezen wedstrijd aanJUBBEGA A.D. WEG, IJsclub „Eendracht". gemeld. Voor den tweeden omloop handHardrijderij van pannen.
Leden, estafette, 56 deelnemers: 1. mej. E. haafden zich:
HEMPENS, 3 Jan. De uitslag van de heden Bosma, mej. A. Jonker, Tj. Boek en A. Bos1. Tjitske Hielkema, Langezwaag.
gehouden hardrijderij van paren is als volgt: ma; 2. mevr. W. v. d. Linden—v. d. Draai,
Siemkje Jelsma, Luxwoude.
4.
Aantal deelnemers 17 paren: le prije E mej. A. Duurema, Jan Marinus en Siebe
6. Aaltje Wierda. Wolvega.
Langliout. Rijperkerk en mej. Afke Visser, Boek.
7. Fokje v. d Velde, Marssurn.
Hempens; 2e prijs T. v. d. Meulen, Huizum
Mettje Nienhuis. Heerenveen.
26
drie10.
Estafette,
OOSTERWOLDE,
4
Jan.
en mej. Jantje Comello, Hempens; 3e prije
mej.
12.
Wim Lantinga, Wolvega.
Dijkstra,
pr.
tallen:
le
J.
L.
Westra
en
S. Tuinstra, Hempens en mevr. D. v. d. HogtTjitske
P.
R.
Jansen
Hielkema won vrij gemakkelijk
Siegersma,
Lenstra;
pr.
H.
2e
Hoekstra, Huizum.
en mej. J. de Jong; 3e pr. F. Cat6, S. Eb- van Siemkje Jelsma. Hoewel Aaltje Wierda
GOUTUM, 3 Jan. Aan de heden alhiei bes en mej. J. Bouwer.
uitstekend partij gaf, kon zij het toch niet
gehouden hardrijderij van jongens namen
bolwerken
tegen Fokje v. d. Velde, die dan
Hardrijderij
Jan.
met
hinGIETHOORN,
4
19 jongens deel. Uitslag:
gedecideerd won. Ook Wim
ook
beide
ritten
le pr. f 10 O. de Groot, Terhorne; 2e pr der niesen voor paren op het Giethoornsche Lantinga deed goed haar best, doch moest
Frans;
H.
mej.
J.
Moed
en
pr.
f 10
f 5 A. Bijlsma, Wartena; 3e pr. f2.50 J. Hal meer. le
2e pr. f 7T. Otiter en mej. A. Bakker; 3e pr. in Mettje Nienhuie haar meerdere erkennen,
ma. Roordahuizum.
die door deze overwinning meteen reeds bef 4B. v. d. Zande en mej. H. v. d. Zande; 4e slag
legde op den tweeden prijs.
JELLUM, 3 Jan. De ijsclub „Jellum-Beers" pr. f 3E. Petter en mevr. H. Petter—LimTjitske Hielkema en Fokje v. d. Velde, die
hield heden een hardrijderij van jongens burg; 5e pr. f 2R. Otter en mej. G. Petter.
elkaar reeds in meerdere wedstrijden hadt. e. m. 15 jaar. 24 deelnemers.
den ontmoet, moesten nu uitmaken wie van
le pr. f 8J. de Vries, Terhome; 2e pr. f 4
een
stok.
Drie man aan
S. van Dam, Warga; 3e pr. f 2 A. v. d. Weg, BAARD. IJsclub Baard. Drie man aan hen met den derden prijs genoegen had te
nemen. Tot nog toe had Fokje het steeds
Warga.
een stok le prijs D. Woudstra, S. Wasse- moeten afleggen tegen Tjitske, doch vanNlRoorda;
prijs
O.
naar—Hellinga.
.1
2e
FERWERD, 3 Jan. De uitslag van de al
daag bewees zij in uitstekenden vorm 'e
hier gehouden hardrijderij van jongens van colai, A. Roorda. H. Broers-ma; troostprijs W zijn
door in twee zeer spannende ritten van
troostRodenhuis;
13—16 jaar, waaraan 14 jongens deelnamen, Durksz, A Durksz, J
Tjitske te winnen.
Hoekstra,
A
Johs.
Ro
premie
E.
Meinsma.
volgt:
luidt als
De strijd om len en 2en prijs ging nu
1. Jentje Zeemans te Akkrum; 2. Hendrik denhuis.
tusschen Fokje en Mettje Nienhuis. Drie
de Jager te Dantumawoude; 3. Frans Tilma
keer moest er gereden worden, alvorens 't
Van militairen.
te Blija.
pleit wae beslist. In de eerste rit kreeg Fokje
wae
Jan,
militairen
Voor de
OPEINDE (Sm.), 2 Jan. IJsclub „Opefade". MAKKUM, 3
georgani- een mieslagje, waardoor Mettje na hevigon
Jongens tot en met 14 jaar: 1. P. v. d. Meu- hier hedenmiddag een wedstrijd
met miniem verschil wist te winnen. In
seerd; bieraan namen militairen uit alle strijd
len; 2. A. Biesma; 3. W. Meijering.
De einduitslag ie de tweede en derde rit bevestigde Fokje
deel.
omliggende
plaateen
Meisjes tot en met 14 jaar: 1. Gr. Douma;
haar goeden vorm door beide koeale volgt: le pr. Haagema, van Cornwerder- echter
2. A. Hntehoff; 3. Tr. v. d. Hei.
royaal
te winnen en daarmede beslag te
ren
prijs
Zurich;
Vriee,
pr.
De
van
3e_
Jongens cm meisjes (paren) van 15—19 zand; 2e
leggen
op
den
eersten prije. Met deze overd. Heide', van
jaar: 1. S. R. Douma en mej. S. Hulshoff; De Vries, van Wone; 4e pr. v.
winning behaalde Fokje voor de zesde maal
5e pr. Siersma.
2. H. R. Douma en mej. E. Rienks; 3. Kl. Harlingen;
successie een prijs. Zij won n.l. in 6 wedBij een der laatste ritten haakte een deel- in
de Jong en mej. J. Biesma.
strijden 3 eerste prijzen, 2 tweede prijzen en
eindstreep
nemer aan de wedstrijd bij de
APPELSGA, 3 Jan. IJsclub „Friesche met zijn schaats in het been van een toe- 1 derden prijs.
De uitslag is dus: le prijs f25 plus zilv.
Grens". Jongens tot 17 jaar, 11 deelnemers: echouwer, die iets te ver onder het touw medaille
Fokie v. d. Velde. Marssurn; 2e
pr.
de
heer
slachtoffer,
alhier;
le
H. Douna,
2e pr. G. Hofma; 3e doorgekomen was. Het
priis flO Mettje Nienhuis, Heerenveen; 3e
pr. P. Hofma, beiden Oosterwolde.
F. Veenstra uit Cornwerd, moest per bran- prijs f.5 Tjitske Hielkema, Langezwaag.
LIPPENHUIZEN, 4 Jan. IJsclub „lisnooht". card worden vervoerd,
HARDRIJDERIJ VAN VROUWEN TE
Jongens t.m. 16 jaar, 19 deelnemers: le pr.
ST. NICOLAASGA, 3 Jan. IJsclub „Donia".
f6 H. de Vries, Vinkega; 2e pr. f 3 A. Jeen- Leden, estafette. Boven 35 jaar (18 deeln.):
OOSTERWIERUM.
sma, Veenhoop; 3e pr. f 1,50 J. de Jong, Lip- le pr. B. Negenman, Antje Kool en J. GaOOSTERWIERUM, 3 Jan. Voor deze rijderij
penhuizen.
lama; 2e pr. Age Jostma Jr., Gooitske Nehadden zich 17 dames aangemeld, onder wie
van de bekendste rijdsters. Na den eereten
HASKERHORNE, 3 Jan. IJsclub „Doarps- genman en T. Dokkuma.
Beneden 35 jaar (60 deelnemers): L. v. d. oiml©op zag de lijst er als volgt uit:
wille". Jongens t.m. 16 jaar, 32 deelnemers,
le pr. f 8F. Visser, Langweer; 2e pr. f4 Weij, Ida de Vries en Mioh. Schotanus; Hen17. Anna Twijnstra te Nijland.
M. de Jong, Oosterhaule; 3e pr. f 2 J. Loop- ny Steneker, Dora Vektman en Theo de
2. Janneke Jorritsma te Bolsward..
Vries; Ime Nota, Griet Dijkstra en Germ.
3. Durkje Huitema te Wommels.
stra, Tijnje.
De laatste drie parutren hebben
Huitema.
6. Fokje Sijpersma te Oosterwieruiii.
JUBBEGA. IJsclub „Winterwille". Jongens wegens de ingevallen duisternis de prijzen
7. Anna Idsenga te Wirdmm.
jaar,
t.m. 16
10 deelnemers: le pr. J. de Jong. gedeeld.
10.
Renske Hcgenberg te Britswerd
Kortezwaag f 8; 2e pr. J. de Jong, KortePietje Feitsma te Huizum.
12.
„Hald
IJsclub
4
Jan.
KORTEZWAAG,
zwaag f 4; 3e pr. Oebele O. v. d. Meer, HoornMoed". Leden, estafette, 24 parturen: le pr. 14. Marie de Groot te Warga.
sterzwaag f 2.
15. Marie van Dijk te Hommerts.
A. Swarts, Martje Nuttere en A. R. de Vries;
OLDEMARKT. Jongens beneden 16 jaar, 2e pr. G. Eppkiga, Fetje Hunneman en M.
#Hiervan wonnen de nos. 2, 3, 7 en 12
uitgeschreven door de vereen. „Ijsvermaak", Kooi; 3e pr. J. D. de Jong, Wietsche HouDaarna kwmotert' 15 tegen 2, 3 tegen 7.
13 deelnemers: le pr. f 15 K. de Vries, Vin- wing en R. Bergsma. Prijzen luxe voorwer- terwijl 12 blijft staan. No. 15 won de eerste
kega; 2e pr. flO Nico Snijder, Oldemarkt; pen.
rit met zeer geringe voorsprong; bij de 2e
3e pr. f 5 Albert de Boer Pzn., Ossenzijl.
rit viel no. 2.
POPPINGAWIER, 4 Jan. IJsclub „De
No. 7 reed uitstekend, doch bleek niet
NOORDWOLDE (Meenthe). IJsclub „De Schaats". Loden, estafette, 8 parturen: le
tegen no. 3.
opgewassen
Vrijheid". Jongens t.m. 1 6jaar: le pr. f 5J.
pr. G. v. d. Molen, Tj. Bergmans—Andela en
volgde de strijd tusschen de nos. 12
Nu
G. Zuil; 2e pr. f 2,50 B. G. Delfsma; afvallers J. iemersuia; 2e pr. J. Zantema Jr., Tr. v. d.
vinnig werd er gereden en bijna
le pr. f 2,50 L. Boverhóf; 2e pr. f 1 E. J. Hul- Molen—Talman en J. Rinsma; 3e pr. D. Rol- en 15. Zeer
gelifktijdlig oversehred'en beide rijdsters de
dtaga; troostprijs fl H. S. Bakker, allen te lingswier, Arat Buiteveld en Jac. Boerema.
eindstreep. Toch bleek Marie van Dijk geNoordwolde.
GOËNGARIJP, 3 Jan. IJsclub „Goënga" wonnen te hebben. Bij de tweede rit startte
tegenLeden, estafette, 16 parturen: le pr. K. Zich- Pietie Feit~~«ia iets beter dan haar
deed
den
achtergeen
die
moeite
Brink—v.
d.
stmdister.
Foukje
en
tema, Joh. Zichtema
DIVERSEN.
derde rit won 12.
Leij; 2e pr. R. v. d. Kooi, K. Krikke en Pietje stand in te halen. Onk de
De alndisrrftd. tusschen de nos. 3 en 12.
MIDLUM, 3Jan. IJsclub „Midlum". Leden, Grondema! 3e pr. A. Brink, D. Bergsma en
kwam niet tot zijn recht wegens dikke mist
im twee klassen: le klasse: le pr. P. Alber- Harmke de Vries.
da; 2e pr. J. Visser; 2e klasse: le pr. D. KuiOLDEBOORN, 4 Jan. Onder schitterend en duisternis. prijs Pietie Feitsma: 2e pr.
Ui te las: le
ken; 2-e pr. Rients de Vries; troostprijzen: winterweer en een nog schitterenden omlijsJoh. Odolphi, Joh. v. Huizen, Kl. v. d, Laan ting van de ijsbaan Oldeboorn, welke ge- Durkie Huitema; 3e pr. Marie van Dijk.
en Sj. Oeverimg. Prijzen luxe voorwerpen.
heel door een boseb is omzoomd, werd heden
WILGEN. 3 Jan. IJsclub ..Nea Tocht" te
WINSUM, 3 Jan. Leden, drie aan den stok: "een hardrijderij van leden gehouden.
Wilgen en Omstr. Vrouwen, 13 deelneemle pr. Jentje Bonnema, Jan Smit en mevr.
Klasse I tot en met 30 jaar: le pr. W. Oos- sters, le pr. fl2 50 A. Oosterwoud—AardeF. Hooghiemster; 2e pr. Arend Roorda, Fol- sterhof; 2e pr. F. Hoekstra; 3e pr. J. Zwa- ma, Wilgen; 2e pr. f7-50 Jantie R. Veenstra.
Boornibergum;
kert Hooghiemster en mej. lepie de Graaf; nenburg.
3e pr. f 4letie .1. Venema.
3e pr. Ruurd de Jong, E. v. d. Meer cm mej. Klasse II tot en met 45 jaar: le pr. A. de Terwispel: 4e pr. fl Anna P. Oosterwoud.
Tj. Runia.
Jong; 2e pr. A. Sonneveld; 3e pr. R. Veld- Boornbergum.
,
HEIDENSCHAP, 2 Jan. IJsclub „HofWEIDUM. Leden, drie aan den stok, 14 etra.
Klasse 111 46 jaar en ouder: le pr. J. R1.
J.
P.
de
Boer,
drietallen.
Jellum, mevr. Meijer; 2e pr. H. G. v. d. Krieke; 3e pr. J. meer". Vrouwen: le pr. fl2 50 Fokje v. d.
Sj. Koopmans-Landstra en M. Venema, WeiVelde, Marssurn; 2e nr. f7.50 Corry v. Gooi,
luxe voorwerpen.
Prijzen
Groen.
mej.
Dijkstra
durn: 2. N. v. d. Werf.
A.
en
Hommerts: 3e pr. f 5H. Popma. Gaast; 4e
NIJEHORNE, 3 Jan. IJsclub „len, twa, pr. f 250 K. v. d. Wal, Oudega (H.0.N.); 5e
Er. F, de Boer Sr.: 3. F. F. de Boer Jr., mej.
A. de Jong ein K. Harnamdt; 4. G. Wiersma. trije". Drie man aan 't haakje: le pr. Dirk pr. f 1,50 J. v. d. Wal, Oudega (H.0.N.).
mej. A. v. Tuinen en 0. Lantinga.
Brouwer, Oudehome, mej. J. Oosting, NijeLTPP", vrm7p,N. 3 Jan. IJsclub ..Liepenen H. Beenen, Oudehome; 2e pr. SietWINSUM. 3 Jan. Leden, drie aan den etok: horne
Brouwer—de Glee en B. Hei- huizen". Meisies tot 20 jaar, 17 deelneempr.
1. Jan Smit, mevr. F. Hooghiemstra en Jen- se Looper, L.
3e pr. A. de Glee, Nije- sters: le pr. W. Mulder. Terwispel; 2e
tje Bonnema; 2. Folkert Hooghiemster, mej. da, allen Nijehorne;
Vliet,
pr.
3e
J.
v.d.
Houtigehage;
Oudehome en I. W. de Boer.
Ie Ije de Graaf en Arend Roorda; troostpr. horne, J. Stoker—Bergsma,
Lippenhuizen.
Nijehorne.
Kalsbeek,
Elze v. d. Meer, mej. Tjipkje Runia en Ruurd

"

'

voor vrouwen. Er waren 11 deelneemsters,
allen kranige rijdeters. Tenslotte bleven drie
bekende hard rijdsters over: n.1.: 1. Gr. Hoogsteen—Bijlsma te' Eernewoude; 2. Wibbie
v. d. Led te Ureterp en 3. G. v. ZinderenHemminga te Drachten.
Beide laatstgenoemden bonden eerst den
strijd tegen elkaar aan. No. 3 werd beide
malen winnares.
De finale ging due tusschen no. 3 en no. 1.
Beide keeren bereikte no. 3 het eerst de
eindstreep. De laatste rit hiervan was zeer
s'iannend en had bij electrische verlichting
plaats.
Uitslag: le pr. f2O G. v. ZinderenHemminga; 2e nr. f 10 G. Hoogsteen—Bijlsma
en 3e nr. f 5Wibbie v. d. Lei.
BORGER, 2 Jan. Vrouwen, le pr. f4O Antje Koopman, Oosterwolde; 2e pr. f25 inej.
Heerwna, Groningen; 3e pr. flO Mertie
Nienhuis. Makkinga; 4e pr. f 5mej. Zuiderveld, Roden.
LUXWOUDE, 4 Jan. Vrouwen, 21 uitmuntende rijdsters: le pr. lelktje Nienhuis, Makk-nga; 2e pr. Geertje Hofstee, Tijnje; 3e pr.
Wimkje Mulder, Terwispel.
DE HOEVE. Vrouwen, 11 deelneemsters:
1e pr. Jeltje v. d. Weg, Oldelamer; 2e pr.
Grietie Boyerhaf, Zandhuizen; 3e pr. Jeltje
Befhleheim. Nijeholtpade.
KUINRE, 3 Jan. Vrouwen, 15 deelneemsters, le pr. f2O Zwaantje van Veen, Blankenham; 2e pr. f 10 Trijntje Hofstee, Scherpenzeel; 3e pr. f 5Klaasje Hofstee, Scheroeneeel; 4e pr. f 2,50 Geesje Postima, Blankenham.
HEMRTK. 3 Jan Meisjes t.m. 16 jaar: 1e
or. f 8H. Nijdam. Terwispel; 2e pr. f 4K.
Huitema; 3e pr. f 2F. Biistra; 4e pr. f 1 Jac.
Oosterwoud, allen Hemrik.
SIJBRANDABUREN, 4 Jan. IJsclub „Adam
en Atze". Meistee t.m. 17 jaar. 30 deelneemsters: le pr. Tietje Rinsma, Warga: 2e pr.
Tiitsohe Nauta, Grouw: 3e pr. Anna Idzinga.
Wirdum; 4e pr: Janny Smit, Rauwerd.
BOIJL. IJsclub „Volharding" Vrouwen. 12
deelneemsters: 1e pr. lelktje Nienhuis, Makkinga; 2e pr. Trijntje Dijkstra, Oosterwolde:
3e pr. S. Schippers, Makkinga.

met een heldere glans
door ze te poetsen met
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IJSONGELUKKEN.
TWEE JONGE MANNEN
DOOR 'T IJS GEZAKT EN VERDRONKEN.
ST. ANNA PAROCHIE. 3 Jan. Hedenmid-

dag zijn ten westen van de Maartjesbrug in

de Blikvaart twee jongens door het ijs gezakt en verdronken. Het waren de 16-jarige
Willem Übbes de Jong en de 18-jarige Hendrik Bouma. Toen men er in was geslaagd
de beide jongens op den wal te brengen,
kon de te hulp geroepen arts slechts den
dood constateeren. Het ongeval is een gevolg van bet feit, dat het ijs in de Blikvaart
nog in bet geheel niet vertrouwd was.
Er waren nog meer schaatsenrijders. op
de vaart toen het ongeluk gebeurde, doch
/.ij bevonden zich op verren afstand van do
plaalf, waar de jongens door het ijs zakten. Toen zij plotseling een hevig geschreeuw hoorden, snelden velen zoo spoedig mogelijk le hulp. Kort daarop werd het
stil. Bij den hoek van het Wierzijlsterrek
en de Groote Blikvaart werd een open
plaats in net ijs gevonden, met daarin drijvende een pet. Hiei was dus de gezochte
plek.
Op een meegenomen hek en met behulp
van een door arneioers meegebrachte hekkei, werd spoedig de 16-jarige Wubbe do
Jong onder het ijs vandaal, gehaald. Er waren echter twee jongens gezien en ook het
tweede slachtoffer was spoedig op het droge
gehaald. Het was de 18-jarige Hendrik
Bouma, <an Oudehildldtjk, eveneens onder
St Jacobiparochie.
Dr Kliphuis, vaa St. Annaparochie. was
spoedig aanwezig, doch kon slechts den dood
'"onstateereu.

GROUW, 3 Jan. Door de gladheid van den
weg, had onze plaatsgenoot, de heer H. Krist,
het ongeluk, zoo noodlottig te vallen, dat hij
een schouder brak.
GROUW. Een dochtertje van den bakker
H. geraakte door de gladheid zoo ongelukkig te vallen, dat ze een hersenschudding
opliep. De toestand leek aanvankelijk zeer
ernstig. Naar we vernemen, is thans eenige
verbetering ingetreden.
Bijna verdronken.

IJSBERICHTEN.
Krite 2. Het Bildt.
Uewegen, in verband met stroomen, momenteel nog niet betrouwbaar.
Krite 3. West-Barradeel.
IJswegen, in verband met stroomen, volkomen onbetrouwbaar.
Krite 6. Workum en Hindeloopen.
Workum—Heeg over de meren prachtig
ijs. Op het Heegermeer eenig kistwerk, Workum—Koudum goed.
Krite 18. Tietjerksteradeel.
Oudkerk—Wijde Murk—Rinsumageest mooi
ije; in dorp Rinsumageest nauwelijks vertrouwd, oppassen! Woudvaart van Rinsumageest tot Dokkum (Woudpoort) mooi ijs.
(Gereden kan dus worden van Leeuwarden
af (Lekkumerweg of Tolhuie) via Bonke,
(hier oppassen) via Murk, Oudkerk tot Dokkum toe).
Krite 21. Sneek en IJlst.
In de gemeente Sneek zijn geen baanvegers geplaatst. Bij de bruggen zeer gevaarlijk. Door vaargeul Houkesloot-Buitengrachten-Geeuw levensgevaarlijk. Gevaarlijke
plaateen in de stad afgezet. IJs op de groote
kanalen nog onbetrouwbaar. Wakken zooveel mogelijk afgezet.
Krite 24. Idaarderadeel.
Grootecheepevaarwater Kruiswatere-GrouwIrnsuni gebroken. Wakken niet afgezet.
Van Grouw uit kunnen tochten gemaakt
worden naar Drachten via Pikmeer, Wijde
Ee, Kromme Ee, Hooidammen. Naar Eernewoude via Folkerteeloot. Prinsenhof en Oude
Veenen heel mooi ijs. Zuidoostkant Biggemeer dicht. Vaargeul mijden!. Verder kan
gereden worden van Leeuwarden (Rapenburg) via Wirdumervaart, Wirdum naar
Wargaetervaart-Grouw Van Grouw nog via
Akkrumervaart naar Akkrum
Pikmeer,
(goed ijs). In de dorpen Grouw en Warga
oppassen! In de gemeente Idaarderadeel
baanvegere geplaatst.

.

Krite 29. Rauwerderhem.
Van Grouw-Irneum-Terhornstereluie alles
stukgemaakt; levensgevaarlijk. Van Irnsum
over Rauwerd via Sijbrandaburen naar
Sneek allee 6terk en prachtig ijs.
Krite 25. Utingeradeel.
Grouw, Irnsum, Oudeschouw, Nieuwe Wetering, Terbornstersluit, Sneekermeer opengebroken. Overige vaarten en poelen in Utingeradeel wel vertrouwd.
Krite 9. Lemsterland.
Vanaf Lemmer naar Brekken en van Brekken naar Sloten prachtig ijs en bebaand De
Lemster Rien tot Tjeukemeer nog niet berijdbaar, zal worden bebaand. Follegasloot
goed berijdbaar; voorzichtigheid aanbevolen
bij bruggen.

OOSTERLITTENS. Een jongetje van d-ed
veehouder 0. F. zakte alhier door het ije
van de groote vaart. Door den sterken
stroom kon hij zich niet meer aan het afbrekende ijs vastklemmen en was reeds in
zinkenden toestand, toen de turfschipper A.
te hulp kwam en ondanks het gevaarlijke
van de situatie wist deze met moeite den
drenkeling op den wal te trekken. Slechte
weinig later en het was den jongen noodlottig geworden.
WEEST OP UW HOEDE OP HET IJS!

GROUW, 2 Jan. Dat het sehaaterijden,
vooral als men ter plaatse niet bekend ia,
zeer gevaarlijk kan worden, ondervonden
hedenmiddag twee dames en een heer, die,
komende uit de richting Wartena, niet zagen, dat op de hoek Galle—Grou een onen
zool was. De heer en een der dames reden
pardoes in deze geul, welke des morgens
door de melkmotor was gemaakt. Gelukkig
was de heer een goed zwemmer en slaagde
hij er in, na verscheidene vergeefeehe nogimgen, eerst de dame en later zich zelf op
het jjs te werken. Bij de boerderij van de
Wed. Snoek werden ze van droge kleeren
voorzien, waarna de terugtocht per auto
werd aanvaard.

ONGEVALLEN DOOR GLADDE WEGEN.
APPELSGA, 4 Jan. Gisteravond kwam de
bakker K. Hoekstra, terwijl hij bezig was
zijn klanten te bedienen, zoo noodlottig te
vallen, dat hij zijn been brak. Op adivies vaia
dr. Lojeniga is de patiënt naar het ziekenhuis te Heerenveen vervoerd.
Mej. Radix kwam ook door de gladheid t9
vallen en kreeg een gekneusde pols.
NOORDBERGUM. 4 Jan. Het vierjarig
zoontje van den beer J. Roosma
alhier
kwam op het ijs zoo noodlottig te vallen,
aat het kind e,n dijbeen brak.

GROOTEGAST. Het 13-jarig dochtertje
van deu heer G. Ploegh viel zoodanig op
het ijs, dat zij haar pols op twee plaatsen
brak.
BLOKZIJL, 4 Jan. De bejaarde H. Teugnagel kwam op het ijs zoodanig te vallen,
dat een groote hoofdwonde ontstond en geneeskundige behandeling ingeroepen moest
wniden. De arts constateerde een lichte
hersenschudding.
DE HOEVE. Tijdens de hardrijderij zou
de 17-jarige dochter van den heer T. de
Boer zich op het ijs begeven en kwam daarbij zoodanig te vallen, dat zij de linker pols
brak en zich onder dokters behandeling
moest stellen.

WILLEMSOORD. Tengevolge van de gladheid kwam de vrouw vsn den heer Joh. de
Nekker zoo ongelukkig te vallen, dat ze een.
pols brak.

de Jong.

HARDEGARIJP, 2 Jan. Leden, (24 paren):
Brouwer liet zich tegen S de Boer van le pr. P. Pieksira en mej. A. Hiemstra; 2e
een zeer goede zijde zien en plaatste zich pr. Joh. v. d. Kooi en mej. Tj. Feitsma— LEEUWARDEN, 4 Jan. Thans kan overal,
Salverda; 3e pr. W. E. Westra en mej. G. behalve dan natuurlijk op plaatsen waar de
vrijwel onbedreigd in de finale
Langhout.
Prijzen luxe voorwerpen.
Weg
v. d.
zat de strijd tegen Schaap blijkbooten de vaargeul open houden, weer gebaar nog in de beenen en Wijbenga won gereden
worden. Het stroomen is opgehouden
ORANJEWOUD, 3 Jan. Leden, estafetldecideerd, zoodat om prijs en premie reden (twee heeren en een dame): le pr. G. Dijk- en het ijs is goed en, bij voorzichtig gebruik,
14 en 11.
stra, mej. A. v. d. Meer en J. H. de Vries; betrouwbaar.
De heer K. Leemburg kwam one vanmorDeze rijders gaven elkaar weinig toe. maar 2e pr. L. de Jong, mej. F. de Boer en L.
Brouwer kon het tegen den Zwaagwe#tein de Vries; 3e pr. E. Bosma, mej. J. Midden- gen vertellen, dat voor Leeuwarders, die
graag eene een mooie, doch niet te verre
der niet bolwerken en had in beide rilten dorp en Br. Boersma
tocht willen maken, het volgende aanbeeen kleine achterstand.
LEMMER, 3 Jan. IJsclub „Lemmer". Esta- volen kan worden:
De uitslag is derhalve: le prijs f4O no 11;
op de verlichte baan (23 drietalOpbinden bij het spoorwachtershuieje bij
2e prijs f3O no3e prijs f2O no. 5 en 4e fetierijderij
len): le pr. A. J. Visser, J. Dijkstra en G. de Spoorbrug over de Greuns
vlak achprijs flO no 3
Harder; 2e pr. L. J. Poepjes, S. v. d. Bles ter Schilkampen. We rijden dan over landVoor de troostprijzen
zag de le ronde er als volgt uit; 13—12; en A. de Boer; 3e pr. A. Deinum, S. de vlakten in oostelijke richting. Bij de tweede
De
Wreede en W. Kingma, allen te Lemmer boerderij wordt rechts overgestoken.
8- 4, 6—l, terwijl no. 10 staan bleef.
Langhout had geen moeüe met Boonstra. Prijzen luxe voorwerpen.
rijders komen dan op de opvaart naar de
uitstekend ijs
Geest,
vaart,
terwijl v d. Vlugt het bij large na niet kon
IRNSUM, 2 Jan. Leden. Estafette, van 16 Kleine loopt Deze dood.die
Bij
de boerderij
tenslotte
biedt,
bolwerken tegen R. de Poer J. Zwart, die tot 25 jaar: le pr. Thijs Melein, Anneke v.
een forsche slag reed. schakeMe Kats uit Balen en Folkert Kiestra: 2e pr. Wietse Me- ie het weer oversteken en via landslooten
wa;irdoor op de 2e liist kwamen: 10—12 en lein, Anna Langhout en Theo v. Balen; 3e wordt dan een poel bereikt. Deze poel ie
onderdeel van het plassenlandechap.
4-6.
nr. Jan v. d. Veen, Klaske de Boer en Jan een
waarvan een deel dienst doet ale bergplaats
Ook nu had Langhout weer geen partij Knik.
bij het verbree
en kostte het Zwart niet te veel inspanning
Van 25 tot 40 jaar: te pr. Wiebe v. Balen van de aarde, die vrij kwam
den
Vanaf
deze poel rijLangemeer.
van
de
R de Boer de baas te blijven
mevr. Homstra en Siouke Meyer; 2e pr. K den we rechtuit, rechttoe op het torentje van
P. Langhout en J. Zwart reden tenslotte Zonneveld, G. Bui ten veld—Buwalda en .1,
om de f 12.50 en f7,50 In beide ritten ont- Riemersma: 3e pr. Tjeerd Kuindersma, Hii- Tietjerk aan. Vanaf de z g. Zeveneetstersloot
kunnen we rechte afslaan en komen dan
liepen ze elkaar niei veel maar Zwart toon
'ijlkema en Klaas v Balen.
bij de bakkerij te Suawoude vooi
de zich toch iels sneller en won zoodoende
Paren boven 40 jaar: 1e pr. K. de Groot tenslotte
Schalkdiep
het
te staan. Hier was het gietei
.Te-ma; 2e pr. Kl. Hellinga en A
mogelijk
het
zool
over te eteken. Veiligheids
LANGWEER, 3 .Jan. IJsclub „Frisia", Man- en mevr.
de Boer-Wartena; 3e pr. D. Lamsma en
echter raadzaam eeret even inhalve
ie
het
nen, 22 deelnemers. Ie pr. f 10 H. Bondiëtti mevr.
Hofstra.
bij een der omwo
Lemmer; 2e pr. f 7.50 P. M. de Vries. Lang40 iaar en ouder: 1e pr. Th. v. d lichtingen in te winnen
Mannen
want
de
toeetand
verandert elk
weer; 3e pr. I' s 11. Zeldenthuis. Joure; 4e Mei; 2e pr. H. v. d. Meer;
nenden,
3e pr. P. Posthu- oogenblik. Eenmaal het Schalkdiep over kan
pr. t'2.5(1 B. Willebrands, St. Johanneega.
'iri ■4e pr. P. v. d Meer.
mooi
" men via de poldersloot, die schitterend
HIJUM. Mannen berieden 25 jaar: 1. D.
rijden
en
heeft,
naar
Eernewoude
var.
ijs
(leden
IJsclub
Paren
MARUM.
.Marum"
Bijlsma; 2. .1. Hoekstra Mannen boven 25
tocht uitstrekken, zoover men wil
laar
de
ijsclus):
mej.
Snip
van
1.
H.
en
A.
Bos
te
jaar: 1. R. Groenje; 2. E. Sluiter.
natuur
2. H. PiwHinmw Marum en mei Vanaf de Zevensetstersloot kan dan
WOUDSEND, 3 Jan. Mannen. 34 deelne- G. Oltniri. Jonkers
va art; 3. .1 Dijk Wzn. Ma lijk ook links afgeslagen worden We rijden
mers: le pr. f'2o R. Lautenhach. Oppenhuimm en mej. S. Slotema. Jonkersvaart; 5 K eeret in de richting van het station Tietjerk
zen; 2e pr. f 10 W. Twijnstra, Balk; 3e pr.
door het wit-befneeuwde boech er.
'er. Opende en mei P. ?rin Noord wijk schaatsen vervolgens
f 5Corn. Bangma, Ooslerzee. De van ouds
over de straatweg. Eer
..klunen''
bekende, thans bijna 60-jarige Arend PoepVEENHOOP, 2 Jan IJsclub De Veenhoop' smal vaartje brengt ons op de Rijperkerker
jes, was onder de rijders. Hij reed nog een Leden, estafette: 1e pr. J. Otter. mej. M vaart en hier hebben we «lan de keuze on
niooie Torsene streek en maakte nog een Brouwer en P. v. Stralen: 2e pr. W. Landnie over de Wielen, die helaas, niet mooi is, en
kamprit legen zijn zoon.
tor, mej. I. Bethlehem en Wietze Huisman ■le Bonke naar huis terug te rijden, of eerst
HAULERWIJK, 3 Jan. Mannen: le pr. I' 10 3e pr. H. Bergsma, mej. R. Adamse en G nog even over Roo'kerk en Oudkerk lf
W. Dijkstra, Oosterwolde; 2e pr. f6M. Blink. Landmeter; 4e .pr. B. S. Douma, mej.. H gaan. Het laatste ie, Volgens inlichtingen
zeer aan te bevelen.
Oudkerkervaart is
Zevenhuizen: 3e pr. f 4 Gorter, Donkerbroek. Slange en K. Paulusma.
moeeten derhalve rijden: 14—3 en s—ll.

Woensdag werd te Roden een hardrijderij
van Vrouwen gehouden, om het kampioenschap van Drente. Slechts 8 deelneemsters
hadden zich aangegeven, waarin het bestuur
aanleiding vond de prijzen te halveeren
Aan den wedstrijd namen deeb T. Lammere, Tinaarloo; A. Westerdijk, Paterswoide; Hennie Sietsema, Uithuizen; A. Hummel. Nieuw-Roden; Betsy Helder, Paterswolde; H. Westerdijk, Paterswolde; Antje KoopOosterwolde en E. Zuiderveld, Roden
Uitslag: Ie pr. f4O plus gouden mcd
Prentschen IJsbond Antje Koopmans, Oosterwolde; 2e pr. f2O Bétsy Helder. Paterswolde:
3e pr. flO Henny Sietsema Uithuizen; 4e pr
f 5A. Westerdijk, Paterswolde.

Beparel Uw tanden

OVERAL UITSTEKEND IJS.

—

—

mooi! Hier etaan ook baanvegers. De Bonke jongens veilig en wel thuis waren moet
ie ook goed, doch hier ie, tot dusver niet een zijelootje langs de Wijddraai op de Wijde
Wijmerts te komen. De Oude Wijmerts van
geveegd.
bij
de
landvlakten
uitgestrekte
Om de
de Nieuwe Weg naar IJlst geeft ook heel
Kurkemeer te bereiken, kan men het beste mooi ije.
opbinden bij de boerderij van de familie
In deze omgeving ie voor schaatsenliefStienetra. Hiervoor is echter een wandeling hebbers zeer veel te genieten.
Vlak bij Sneek moest het gezelschap afvanaf het Noordvliet naar 't Oud Panwerk
en vervolgens langs Wijlaarderburen noo- binden, omdat door de Waterpoortstad niet
dig. Het loont echter wel de moeite. Vanaf gereden kan worden- De ouderen van het
deze boerderij vindt men in Oostelijke ca gezelschap zochten hier het station en lieten
Noordelijke richting prachtig landijs!
zich door de trein verder naar huis terugvoeren, de jongeren kozen de ijsweg, on
IJsbrekers in actie.
danks
stevig
de opkomende mist en de naderende
Ofschoon het dan vannacht weer
avond.
De baan naar Leeuwarden wae imvanaf
ds
vanmorgen
gevroren heeft vertrok
Kruiewatere, waar men gieter wae aan;e mers voldoende veilig, vooral daar de rijkomen, de ijsbreker „Vooruit" met twee ders ter plaatse zeer bekend waren.
Gelukkig dat ze het deden, want zij hadschepen van de „Stanfriee" naar de Grafton
nabij de Dille onder Ooeterwierum
den
te trachten Sneek te bereiken. Tien uur
een ontmoeting,
waren de booten Grouw reeds gepasseerd en
de
die
voor
betreffenden wel van groot
ip
hoopt
men
vanmiddag omstreeks vier uur
was.
Daar
toch vonden ze op 't ije
belang
Sneek aan te komen.
gezelschap
een
van
zee schooljongens, uit
Het ijs in de Dokkumer Ee werd vanmor- de hoogste en laagste
klaseen der lagere
terCoöp.
I,
gen vernield door de Condens
wijl van Birdaard af twee booten onderweg school, die hun vacantiedag hadden besteed
waven naar Leeuwarden. Achter Lekkum om een schaatstocht te maken naar Sneek
Elfstewerd lange de kanten wel gereden, doen en terug. Deze route, die door den gereden
Leemburg in een paar uur
dat L> altijd gevaarlijk
I denrijder
wordt, was voor de jongens rijkelijk lang geOok de Potmarge wordt nog bevaren!
weest, en toen het donker en mistig wae
Van Heeg naar Leeuwarden.
geworden, waren de jongeten van hen koud
Het gezelschap stadgenooten, dat we gis- en moe en wel heel erg aan de moederlijke
ter vergezelden op hun schaatstocht van zorg en troost toe. Doch het thuis wae nog
Leeuwarden naar Heeg. beeft in de namid ver, en de oudste jongens waren slechte verdag de terugreis naar Leeuwarden vol- troosters voor de kleinsten, wien 't huilen
bracht. Onder meest gunstige ometandighe nader stond dan het lachen.
den, al kwam dan ook bij 't vallen van de
„Dou must ride! Kanet dyn poaten doch
avond een dikke misl opzetten, die de we- wel litelaen, niet?"
reld wel heel klein maakte. Maar toen waMaar de kleine peuters konden bijkans niet
ren de groote vlakten van Zuid West-Fries meer, en wie weet hoe de zwerftocht der
jeugdigen zou zijn afgeloopen als niet te
land a! weer lang achter de rug
Terug werd gereden over het Heegei Var rechter tijd ons gezelschap wae verschenen
en de' Jeltesloot. 'ot de Noordelijke oever en hulp geboden had. De jongsten werden
van de Koevordermeer. Op de Koevorde met een hartelijk woord bemoedigd en toen
vindt men heel mooi ijs De route ging daar op sleeptouw genomen naar Leeuwarden. Ze
recht het Noorden in, de Nieuwe Weg door, konden zelf geen voet meer verzetten, maar
via 't Oud Hof, langs de Wille Brekken en lieten zich lekker meetrekken, blij dat ze nu
te Wou 4 vaart naar Sneek.
zoo snel opschoten naar de hoofdstad, naar
Onderweg vernam hel gezelschaj dat men 't Hollanderhof, waar een ongeruste moeder
op de heenreis door IJlst bij de brug niet had hen wachtte De ontvangst hier zal in de
behoeven af te binden, maar dat men om aanvang wel niet bijster vriendelijk geweest
de stad heen had kunnen rijden, om door zijn, maar de blijdschap over 't feit dat de

toch al weer spoedig alle andere gevoelens
overheerecht hebbem
Nog een mooie tocht.
Voor ijsliefhebbers is een mooie tocht te
maken, de volgende:
Bonkevaartsbrug opbinden, Bonkevaart,
Murk naar Oudkerk, mooi te rijden. Bij de
bruggen moet men wel oppassen. Bij ie
brug (Oudkerk dorp) moet men er zelfs
even af. De Wijde Murk is weer goed. Het
Eeltjemeer dwars over en op de poldermolen aan. Men komt dan op de Deel of ook
wel genoemd Roodkerkervaart, waar het
kleine kerkje staat dicht bij de brug van
Roodkerk. De sluis even omioopen. Daarna
krijgt men al gauw het water de Zwarte
Broek. Vogels zijn er niet veel te bekennen
in de rietpoelen. Maar wel merkten we een
reiger op. Een visscher lichtte zijn aalfuiken
om eens te zien hoe groot de buit was. Hier
bleven we een poosje bij staan. Nu de aal
was springlevend. De „poasken" werden er
ook uitgeschud en dienden als voedsel voor
de vogels in deze streek. Het was dicht bij
het natuurreservaat van den heer Ottema*
Deze vischjes, daar hebben alle hengelaars
een hekel aan. Nu, wanneer daar weer de
tijd voor aangebroken is, krijgen ze van
déze geen last weei. Daarna ging in deze
mooie morgen de tocht weer verder. Wederom mooi ijs Rijperkerk dorp. brug even
overstappen, dorpsvaart, Patroonsbrug even
oppassen. Niet teveel rijders tegelijk er onder door. Wielshals weer goed. Men kan
ook het landijs nemen Dwars over de Wielen ging het nu op het theehuis aan vafl
den heer v d Akker, waar we een kop.i e
koffie hebben gebruikt. Vervolgens ging
het weer dwars over op de Wielshals '«
en dan landijs weer genomen Zoo korflt
men tenslotte weer op de Murk.
Hier en daar zijn al baanvegers. Dei e
staan voor eigen rekening op de banen. DU?
rijders, denk hieraan. Het is wel iamnr. r
dat van gemeentewege niets gedaan word'
aan de ijswegen In vroeger jaren was d'
wel het geval. Dan had ook iedere baatt'
veger een touw met ronde bal hieraan ver'
bonden bij zich. Doch wanneer de wint ef
duurt iullen de gemeentebesturen strrf! ;S
toch wel in actie komen.

IJSSPORT.

DE IJSWEGEN IN FRIESLAND
Een Provinciale Organisatie gewenscht

HOE NOORD-HOLLAND
BANEN MAAKT
MEER

December 1938.... Geen Elfstedentocht!
December 1938
Een dorpen tocht in
Noordholland met ruim 1400 deelnemers!

SAMENWERKING

NOODIG?

(Van

De IJsbond Hollands Noorderkwartier werkt op
zijn eigen manier naar een recept, dat reeds viet
en veertig jaar oud is.

een bizonderen medewerker)

wendden wij ons tot den technischen secretaris van den IJsbond Hollands Noorder
kwartier, oolega J. Werkman, udt Alkmaar, dien wij bier thans aan het woon!
laten,

„Daar zit ik nu ergens in Nederland",
zoo schrijft hij
te midden van Groningers en Friezen en het vriest! Vanavond kwam ik uit B. fietsen, waar ik
eenige dagen den commandant der aldaar gelegerde compagnie had vervangen gedurende diens verlof, en teruggekeerd zijnde in ons eigen kantonnement, stapte ik eventjes' de cantine binnen van mijn eigen compagnie.
Om me te warmen.

—

Aan

de tafeltjes zaten verschillende Noor-

het
derlingen en hun gesprek liep over
ijs. En meteen werd ik er bij gesleept. De
«luit" was immers ook een uit hun geboorteland en wae „dus" ook een schiaateenilief-

hebberl

Een uur, neen, twee uren lang hebben

we

over ónize sport gepraat en wij werden kinderlijk enthousiast over het blijde vooruit-

zicht, straks misschien een tocht te kunnen
maken. En toen ik zoo terloops vroeg, hoe
wij dan aan schaatsen moesten komen, begon de vroolijke troep te lachen: die hadden ze immers al lang meegenomen van
huis!
Hoe ons gesprek nu verliep, doet hier
minder ter zake. Hoofdzaak was, dat wij
over óaze sport spraken en dat ik ineens
weer dacht aan dien onvergetelijken Twee:
den Kerstdag van 1938, toen vanuit Alkmaar
meer dan 1400 deelnemers startten voor een
dorpentocht door Noordhoïïand.
En nu ben ik meteen, waar ik moet zijn: in
Noordhotland bij den IJsbond Hollands Noorderkwartier, met zijn ongeveer 80 aangesloten ijsclubs en zijn plm. 17.000 leden. Want
uw redactie verwacht van mij een artikel
over „ijewegen in Noordtoofend en de organisatie en het onderhoud daarvan".

De IJ. H. N.
De IJ. H. N., zooals de IJsbond Hollands
kortweg genoemd wordt,
werd 44 jaar geleden opgericht in 't kleine
Noordhollandsohe dorpje Oudendijk, liggende iets ten Zuidwesten van Hoorn en benoorden Purmerend. Op zichzelf heelemaal
geen bijzonder feit, deze geboorte. Maar
toch
er zit iets aardigs aan vast.
waren
in de jaren vóór 1900 natuurlijk
Er
verschillende ijsclubs in Noordttiotland en
een der alleroudste was wel die in Oudendijk. In de vergeelde notulenboeken van die
vereeniging vond ik indertijd de notulen
der oprichtingsvergadering: in den winter
van 18.. was er een vergadering van een
kiesvereenising ter plaatse. En of de politiek minder interessant was, of dat de reden
elders la» een feit was, dat op die pohgesprovergadering heel weinig werd
3ien ev 6r de politiek -en heel veel over de
ijssport. Want het vroor en het had ge«raeeuwd! En een paar enthousiastelingen
hadden op de vaart een baan gemaakt voor
hun kinderen En als nu alle dorpelingen
eens de handen
en geuit den mouw staken
zamenlijk aan het werk gingen, dan... "
°P dien politiek-achtigen winteravond
de-ijsclub opgericht met het doel elk
aar contributie te betalen en uit de kas ten
behoeve van de leden eigen banen te mane.
j*e.l en te onderhouden, waarmeede gesport
eta *t in de notulen!
niet alleen
Gediend werd, maar ook de werkloosheid
althans voor eenigen tijd ten deele zou kunnen worden
opgeheven. Want de baanvegere
uit de werkloozen gerecruteerd wor?en en betaald worden uit de vereeniging*
kas!
°«dendiijk gaf het voorbeeld; andere doren steden volgden en langzamerhand
kreeg men in Noordlholland een groot aantal
ijsclubs, die alle tot doel hadden, eigen banen te maken en te onderhouden op de
vaarten in hun directe omgeving.
Onnoodig te zeggen, dat er na eenige jaren een aantal wakkere mannen- iete verder
keken dan hun neus lang was en dat zij een
vereeniging of bond van reedis bestaande
ijsclubs wenechelijk vonden: im uiers, als men
niet alleen banen mrakte in directe eigen
omgeving, maar als men samenwerkte en
een ijsweg tusschen twee dorpen tot stand
bracht, dan kon men tochtjes r aken! En
als nu een aantal etkaar-opvo'gende dorpen
op die wijze
zou kunii n samenwerken, dan
zouden banen aangelegd kunnen worden
van bijvoorbeeld Hoorn naar Alkmaar.
Hoorn naar Purinerend, Alkmaar naar Pur
m-rend, Purinerend naar Edam, enz. enz.
En zoo ontstond dan 44 jaar geleden dWshond Hollands Noorderkwartier.

Noorderkwartier

!ieke
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-

-
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Hoe de IJ.B.N. werkt.

«et kan

oogenblik weinig inte
H. N.' in zijn 44-jarig

ons
't
resseeren, wat
de IJ
even allemaal gedaan
op

heeft of gedaan moes!
is: wat doet de

ebben; het voornaamste
bo
"d thans?
tv en

lezen:

nemen

wij de Statuten ter hand

-

De IJsland Hollands Noordierkwartie.' steil
zich ten doe! de bevordering van de ijssport
en tracht dit doet te bereiken langs wetli
gen weg, door:

Berichtendienst.

—

—

— —

De IJ.H.N. heeft n.l. zijn eigen bondskaarzoon bondskaart gewapend is,
uitzonderingen na
op
enkele
kan
overop
de vaarten en kanalen,
rijden
gratis
al
welke bij den bond in beheer zijn. En die
bond&kaarten worden door den bond alléén
beschikbaar gesteld voor de aangesloten ijsclubs. Kosten: één cent per kaart! En per
ten. Wie met

—

jaar!

doorzending zorgt!

's GRAVENDEEL.

LANGEBA NWEDSTRIJDENTE

ZUIDHOLLAND.

De clubs hebben echter nog meer verplichtingen ten aanzien
van den IJ.H.N. Er is n.l. een telefonische berichtendienst, welke twee jaar geleden geheel gereorganiseerd is en welke hel
vorig jaar voor t eerst aan de praktijk kon worden getoetst.
Deze dienst beviel goed, al bleken er nog verschillende foutjes
aan te kleven, welke foutjes
naar wij hopen
thans grootendeels verdwenen zullen zijn.
Zoodira 't ijs sterk genoeg is, de banen gemaakt zijn, de wakken afgezet zijn, kortom alles gedaan is, wat gedaan moet worden, krijgt de berichtencentirale telefonisch melding van een en
ander. Er zijn drie centrales in de provincie, die onderling hun
berichten uitwisselen. En zoo krijgt de hoofdcentirale eiken morgen vóór e-M uur een totaal overzicht over het geheel, werkt dü
uit aan de hand van rjskaarten en weet dus
op dat oogeniblik precies, welke tochten mogelijk zijn. Dan worden de dagbladen opgemogelijk
vrij
en zoo
10. veilig, doelmatig,
beld en deze kunnen een en ander publiceekosteloos verkeer voor de leden der aange- ren. Behalve de pers krijgt de A.N.W.B. in
Amsterdam de gegevens en publiceert deze
sloten ijsclubs op alle ijs-verkeerswegen;
op
de rjskaarten voor zijn bureau. Zoodat
ijsclubs.
de
20. samenwerking tusschen
ieder zien kan, waar hij rijden kan,
Die berichtendienst duurt zoolang
En in het Huish. Reglement lezen wij 0.a.: risme mogelijk is. Elke ijsclub werkt ijs-toein dit
10. de ijsclubs zijn verplicht gevaarlijke geval op zich zelf, maar aangezien de bond
verdeeld ie in vereehiiKlende districten, kunplaatsen af te bakenen;
nen (en moeten!) de districls-voorzitters conte
onderleggen
en
20. de ijsbaan aan te
trole uitoefenen. En hapert ei* iets in een
district, dan krijgt zoon distiricts-voorzitter
houden;
een telefoontje van den berichtendienst en
50. handwijzere te plaatsen.
gaat er op uit!
En verdier: de jaarlijksche contributie aan hij
Meer eenheid noodig!
den IJ. H. N. bedraagt (volgt een klaseeper
jaar
per
f2.50
f
17.50
tot
indeeling van
Ten stotite komjen wij tot een. onderclub).
werp, diat m. i. van zeer groot belang is
de ijssport in het algemeen: de
Zie zoo, nu weten wij iets van het doe! voor
grootst mogelijke eenheid, de grootst
van den bond, iets van de verplichtingen
mogelijke samenwerking in alle provinvan ijsclubs en iets over de financiën. En wij
cies, waarvan de ijssport slechts kan
zijn aangeland bij het kardinale punt!
profileeren! En aan die samenwerking
Och, ik behoef het niet te zeggen, vooral
ontbreekt nog wel iete. Onbewust welniet aan de Friezen: dat baantje-rijden op
licht.
een ijsbaan, netjes aangelegd binnen lage
Mogen wij een en ander eens toedijkjes, is toch eigenlijk niet je ware! Dat
lichten?
is 'goed voor de eerste dagen, maar dan is
De IJ.H.N. heeft natuurlijk ook zijn ijshet: er op uit! Tochten maken van dorp tot
dorp, van stad tot stad; dan is het ideaal-... looze winters gekend en het spreekt vanzelf,
dat die jarenlange periode er een was, die
zeer vele moeilijkheden opleverde. En Als
de Elfstedentocht!
er al eens ijs kwam, dan bleek het bijna onEin zoo is het niet aleen in het Noorden; mogelijk, om tot ijs-toerieme te komen: voorzoo is het ook in Noordholland. De ijsbaan dat het ijs voldoende sterk was, viel de dooi
ie mooi, zoolang de vaarten nog niet berijd- in. En was er alleen gereden op de ijsbanen.
nu al
Welnu, de IJ.H.N. meende toen
baar zijn. Maar het ideaal is een tocht naar
dat hij zijn
Marken, een tocht naar Hoorn, een tocht weer een jaar of vijf geleden
bakens moest verzetten, dat hij de ijssport
naar.... en noem maar op.
hij ook
ij
Het s-1 oeri s m e is én blijft nummer beter zou kunnen dienen, wanneer
nam. Natuurlijk
hand
wedstrijdWezen
het
ter
één!
gedacht aan de langebaanEn daarom staat dit ijs-toerisrne als punt werd hierbij niet
wedstrijden, of aan het schoonrijdien (dat
één genoemd in de Statuten van den IJ.H.N. was immers al georganiseerd en dat was de
Welnu, de heel gewone ijsclubs in Noord- materie, welke thuis hoorde bij den KJN.
holiland, die lid zijn van den IJ.H.N., wer- 5.8.!), maar aan de kortebaan-wedetrijdeii,
ken als zoovele Friesche ijsclubs. Ze hebben die in Noordholland nog steeds niet door een
vaak hun eigen baan, zetten die tijdig onder bond geleid werden.
Vrijwel gelijktijdig begon een combinatie
water en ijs en weder dienende
En ze
personen 'm Noordlioliand dezelfde ma
van
hebben hun eigen leden, die op die bamen
bestudeeren en het gevolg was, dat
terie
naar hartelust kunnen rijden en er kunnen bijna te
op hetzelfde moment twéé organisaties
deelnemen aan onderlinge wedstrijden!
de kortebaan-wedstrijden wilden orgariiseeOf, de ijsclubs bezitten géén vlakte, waar- ren: de IJ.H.N. en de Bond van IJsclubs in
op een ijsbaan aangelegd kan worden, maar Noordholland,
zoeken en vinden hun domein op de vaart
Er ontstond natuurlijk wrijving, men sprak
of op het kanaal. Waar ze zoo mogelijk hun van ijs-oorlog in Noordhelland.
Gelukkig heeft het conflict nimmeT groote
feesten nouden, waar de dorpelingen elkaar
afmetingen aangenomen en het ziet er thans
ontmoeten, waar de gezelligheid heerscht.
En al die ijsclubs doen hun best, om zoo- naar uit, dat beide bonden het binnenkort
zullen worden.
veel mogelijk leden te werven, wamt dat be- eens
En uu meent de IJ.H.N. zijn standpunt ak
teekent: vaste inkomsten.
volgt te kunnen definieeren:
al die clubs hebben als nummer
Maar
We moeten één groote ijsbond hebben
één in het Statuut staan: ijs-toerisme! Zooin
Noordhoffland, die nauw samenwerkt
dat de bestuurders niet alleen te zorgen
met den K.NÜ.B., maar die de geheele
hebben voor de afgesloten ijsbaan, maar ook
ijs-materie, behalve de K.N.SJï.-wedetrijvoor de doorgaande banen.
den, in handen heeft; die dus behalve
Dat kost geld. De A-vormige slee moet de
ijs-toerisme óók de kortebaan-wedhet
sneeuw wegschuiven, de baanvegers moeten
behartigt,- die groote tochten
strijden
worden,
betaald
allerlei onkosten moeten uit
(ate de dorpentocht van 1938) organide kas betaald worden; kortom, er is veel
seert, kortom die alles doet, wat in het
geld noodig, als de sneeuw als spelbreker
belang is van de ijssport.
wil optreden.
Gelukkig, dat. er zooveel leden zijn, die
En de IJ.H.N. meent, dat dit heel gemakhun contributie betalen. En gelukkig, dat er
kelijk
kan, wanneer er maar een goede
zooveel
werkvercteeling is.
Ik persoonlijk meen, dat het dwaasheid is
gemeenten zijn, die subsidie geven
om lid te moeten zijn van meer dan één oraan de clubs, 'k Heb jammer genoeg geen ganisatie, om de ijssport ten volle te kunnen
voldoende gegevens bij de hand, maar ik dienen. Dat beteekent dan allereerst dubbe-teweet bijvoorbeeld, dat de AUkmaarsche ge- le contributie, dubbele administratie, al
veel rompslomp. Waaneer hier in Noordholmeente per dag f 100 subsidie geeft, zoodra land één groote bond bestond,
die alles bede banen geopend zijn en ik meen, dat Pur- hartigde, dan zou bij dezelfde contributie
merend f6O per dag geeft aan de plaatse- allee verzorgd zijn.
lijke club.
En eigenlijk reikt mijn ideaal nog veel
Het zal u dus duidelijk zijn, dat elke ijs- verdier:
club over een zeker bedrag beschikt (de
één groote nationale bond
contributies) en dat vele gedurende de (de K.N.SJ3.)
met provinciale onderbonden,
vorstperiode bovendien nog een subsidie die iedier voor zich een zeer groote zelfstankrijgen.
digheid kunnen behouden, maar ten slotte
Alles goed en weL zuit u zeggen, maar verantwoording verschuldigd zijn aan dien
men moet den leden toch ook wat kunnen natiionalen bond. En dan de geheele ijsmaterie (maar dan ook werkelijk alles!) onbieden voor hun lidmaatschap.
Zoo is het inderdaad. En nu is het duide- dergebracht in dien grooten bond.
Natuurlijk
maar niet zoo
lijk, dat de clubs, die een ijsbaan bezitten, in een vloek kan dit laatstegebeuren,
maar
en
een
zucht
baan
kunnen aanbieden. Maar dat het mogelijk moet
hun leden die
ik
zijn,
daarvan
ben
gelukkig is er meer.
overtuigd.

—

En zoo denk ik aan Friesland met zijn
organiseert, met zijn Frieschen IJsbond, met zijn
Bond van Usclubs in Friesland en nu met
zijn IJswegencentrale. Waarom kan dat allemaal niet in één hand zijn? Bijvoorbeeld in
den Frieschen IJsbond, die dan voor elk onderdeel diverse commissies zou moeten
hebben?
In NoordtooMand is gebleken, diat de IJ.H.N
groote tochten kan. organiseeren, in den
geest van uw zoo beroemden Elfstedentocht.
In Noordholland is gebleken, dat het maken
en onderhouden van ijsbanen, alsmede de
berichtendienst, de controle op ijs wegen,
eniz., enz., best in één hand kunnen zijn; in
Noordholland zal binnenkort
zoo hopen
wij van harte
blijken, dat de organisatie
van de hardrijderijen op de kortebaan niet
behoeft te geschieden door een bond, die
daartoe speciaal en daarvoor speciaal is op
vereeniging, die de Elfstedentocht

Maar de rijder kan ook een andere bondsüaart krijgen a 15 cent per jaar! Dan is hij
verzekerd tegen ongevallen op het ijs (in
tfeval van verdrinking volgt een uitkeerint;
van f 1000 en bij tijdelijke invaliditeit een
uitkeering van f3per dag). En dat deze verzekering zeer, zéér attractief is, bleek gedu
rende den vorigen, zeer korten winter van
December 1938, blijkt ook nu weer, nu de
gericht.
banen geopend zijn.
Alles in één hand! Welk een versnippering van krachten voorkomt men daardoor!
rijden
op
de Welk
Zooeven noemde ik het gratis
een kracht zou er van zoon bond kuai.J.H.N.-banen en sprak ik over enkele uit- nen uitgaan!
En
elke club zou maar één
zonderingen. Men moet de ijswegen in lioiwtecordributie
.behoeven te betalen.
Noordholland kennen, ooi te weten, dal dj*
En dan al die provinciale bonden veruitzonderingen noodzakelijk zijn. Verschileenigd! En gezamenlijk contracten afsluiten
lende kleine ijsclubs moeten n.l. vele kilo- voor
ongevallen op het ijs, voor verzekering
meiers baan in orde maken en onderhouden
personeel,
van
enz. enz.!
en hun kassen zijn daartoe niet toereikend.
Boud
Misschien wèl! Maai
gesproken?
gevallen
krijgen
sommige
die clubs een
In
gezegd: is dit idee zoo gek, is het
eerlijk
subsidie van den IJ.H N.. in andere gevallen zoo
onuitvoerbaar ale sommigen willen
mogen ze bussen plaatsen en is de baancenl
verplicht ook voor hen, die een bondskaar! 'oorstellen?
Een verzoek
hebben Deze baancenten komen niet ten
goed-e aan de baanvegers (die immers een
En nu krijg ik
een kans.
ongezocht
vast d*gk)on hebben), maar aan de betref
mi het pro en contra van bovenstaande te
eeren kennen. Bestuurders van bonden cm
fende ijsclub, Terwijl de niet-bondakaar
drager aan alle posten moet betalen.
"hibs in Friesland, zet uw meening eens uitTot zoover het financieel e gedeelte.
een in korter of langer brieven. En stuur ze
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ONDER HET WAPEN
DER DRIE TURVEN

...

DOLF VAN DER SCHEER KAMPIOEN VAN

In ons nummer van 6 December j.l. schreven wij
over de ij s s p o r t en wij merkten toen reeds in den
aanvang op, dat o.a. de El l steden t o c h t het vorig jaar geen doorgang kon vinden, omdat de banen
niet sneeuw-vrij gemaakt konden worden. De oorzaak
daarvan mogen wij bekend veronderstellen.
Maar ziet.... in Noordholland werd een dorpentocht gehouden over ruim 85 K.M. Daar waren de
banen dus wèl gemaakt, daar werd de sneeuw dus
wèl bestreden!
Waarom kon men in Noordholtand wèl rijden; waarom kon daar wèl een lange tocht
uitgeschreven en gereden worden?
Het antwoord op deze vragen kan o.i. het
beste gegeven worden door iemand, die de
ijssport in Noordhoflanid kent. En daarom

mij vla de redactie van deze k'ranit. Hoe
meer brieven, hoe Kever. Ik wil alles graag
bestudeeren èn dan
Dan heeft de redactie van dit blad wellicht t.z.t. nog plaateruimte voor mij, om nader op deze materie in te gaan!
Maar liefst niet direct pro en contra in de
krant in den vorm van ingezonden stukken.
Dat kan vertroebelend werken. Ein daar i6
iater wel tijd voor!
Afgesproken?
AlJle hens aan dek. Voor onze eigen ijssport, de nationale sport bij uitnemendheid!
J. WERKMAN.
Cp., December 1939
N.B. Adresseer eventueele brieven aan:
Lult. J. Werkman, 1-1-12 R.1., le Legerkorps, Veldpostkantoor No. 1. Of aan de
Redactie van dit blad, die dan voor verdere

Op de banen van de 's Gravendealsche
IJsclub zijn Woensdag de kampioenschappen
van Zuid-Holland verreden, waarbij ir. Van
der Scheer, 6edert 1932 Nederlandsen kampioen weer de eerste werd in het algemeen klassement.
Niet minder dan 25 deelnemers versohenen aan den start, maar kwalitatief was er
nog wel wat aan te merken, schrijft de Tel.
Alleen de cracks ale Van der Scheer, Langendijk, Havekotte en Zwanenburg waren
goed op dreef, hoewel de tijden ook wel beïnvloed werden door de koude.
Reeds op den korten afstand, de 500 M
werd het eerst verreden, toonde Van der
Scheer zijn kracht en met ruim tijdsverschil
0.6 sec. voor Havekotte, die de tweede plaats
op dit nummer bezette, eindigde de Nederlandsche kampioen op de sprint op de
eerste plaats.
De 1500 M., iimmer de sterkste troef van
Van der Scheer, bracht hem een nog grootere winst, daar hij «iet minder dan vier
seconden voorsprong veroverde op zijn grootsten concurrent Langendijk.
De lange afstand, de 5000 M., is noodt Van
der Seheer's sterkste nummer geweest, doch
nu kwam zijn ongetraiindheid nog meer tot
uiting, zoodat hij met de vijfde plaate genoe
.gen moest nemen. Zwanenburg, de jeugdige
eomiing-inan, die vooral vorig jaar op len
voorgrond trad, won de 5000 M. in den uitstekenden tijd van 9 min, 50 sec. Langendijk werd ook op dit nummer tweede.
De uitslagen zijn:
500 M.: 1. D. v. d. Scheer, 2 min. 40 sec.:
Havekotte, 51.2 sec: 3. J. Langendük, 51.4
sec.: 4. .1. de Jager, 51.6 sec; 5. T. Zwanen
bun» 59.8 sec.
1500 M.- 1. D. v. d. Scheer, 2 m'n. 40 sec.'
2. J. Lanaendiik. 2 min. 44 sec: 3. J. de Ja
ppt. 2 min. 45.8 sec.: 4. J. Havekotte, 2 m ; m
46.6 «cc: 5. T. Zwprtenbiirs, 2 min. 48 6 eer.
5000 M.: 1. T. Zwanenburg. 9 mn'n. 50 ©cc.:
2. .1. Lan«endijk. 9 min. 54.6 sec: 3. .T. Havelkotte. 10 m'n. 10 *cc.; 4. De Vries. 10 min
12 sec.: 5. D. v. d. Scheer. 10 min. 14 sec.
Van der Scheer heeft het kampioenschap
van Zuid-Holland behaald.

1879-1939

De ijsclub „Eensgezindheid”
te St Johannesga
heeft 60 jaar bestaan

De.er dagen vierde deze ijsvereeniging

haar 60-jarig bestaan.

De datum waarop deze herdenking plaats
vond wae nu juist niet op den dag af.
Op 3 Febr. 1939 of althans omstreeks dien
tijd, zou op eenigerlei wijze deze dag worden
herdacht. Men hoopte dat de winter hieraan
zjijn medewerking zou geven. Dit bleef uit;
doch wat in het vat ie verzuurd immers niet.
De oprichting.
In den winter 1878—79 had de kastelein
Nanne Homstra achter zijn huis een ijsbaan
geformeerd. Verscheidene middagen kon
hiervan geprofiteerd worden, omdat de banen er niet „door" waren, en de baan achter
Homstra aan de Zuidzijde van de Kerkelaan vertrouwd, en tegen den Oostenwind beschut was.
Deze baan, waarvan toen naar men one
verzekerde een.buitengewoon druk gebruik
werd gemaakt, deed bij sommigen het plan
rijpen door samenwerking een dergelijke gelegenheid te krijgen, omdat men nu feitelijk
geheel van den heei Homstra afhankelijk
was.
Een oproep,, door middel van een advertentie in „Hepkenia", waarbij belangstellenden werden uitgenooaigo' samen te komen
bij Homstra, op 3 Februari 1879, had succes.
Aanwezig waren de volgende heeren: J.
Sijbenga, S. S. Woudsfra. Willem Eker, D.
F. Akkerman, D J. Akkerman, R J. Krikke,
M. Ketellapper, R. A. Gongrijp, Tj. de Jong,
R. v.d. Velde, Oom. de Jong, W. de Ruiter,
N. Homstra, A. Poutsma, Sake F. Akkerman,
"Tochem Apoerloo, Jitse de Vries. J. Raadsveld, S. Apperloo, M. Maakal, M. L. Kort.
D. v.d. Veer, J. Visser, G. Greevelink, Corn.
v.d. Kooij, Pier v.d. Kooij. F anke Groen,
Jan Bloem, Johs. van Eijck, Jan J. Akkerman, Marten R. de Jonge, H. K. Volbeda en
J. Wadman.
Het eerste bestuur.
belangstelling
de'
reeds zoo groot
Toen
was, werd beloten de ijsclub als opgericht te
beschouwen en haar te noemen „Eensge-

zindheid".
Het bestuur, bestaande uit zeven leden,

werd samengesteld uit de heeren J. Sij'benga, S. S. Woudstra, M. L Kort, M. Maakal,,
D. F. Akkerman, W. Eker en S W. Apperloo.
Als voorzitter werd gekozen J. Sijbenga,
hoofd der school. Tot secretaris M. Maakal,
hoofd der school en M. L. Kort, gemeenteveldwachter, tot penningmeester.
Met het oog op de nog leege k»e besloot bet
bestuur den zuinissten* weg in te slaan bij
het houden van rijderden. De palen voor de
afsluiting werden nog niet gekocht, doch v.an
■Jitse de Vries gehuurd voor f 5 de 100 stuks
voor den eersten keer. en voor volgende rijderijen in dat seizoen f2,50 per keer.
De eerste wedstrijd.
De eerste rijderij van mannen werd gehouden op 11 December 1879 De prijs f3O
kreeg Jacob Cloo te Oudehaske; de premie
f 19 Jelle de Jong, Rotetergaast.
Wegens ziekte van den heer Maakal werd
de onderwijzer H. K. Volbeda na een jaar
secretaris.
Keurmeesters.
Men had aanvankelijk veel moeite met het
bekomen van keurmeesters.
Een paardemiddel zou men het kunnen
noemen, toen werd besloten dat het bestuur
de keurmeesters aanwees, volgens de ledenlijst. Tij bedanken was een boete van 50 cent
verschuldigd.

XIII.
't Is volop winter en
overal ijs; veel liefhebberij in schaatsenrijden en..
Drachten zit zonder ijsclub!
Of ddt erg is? Dat zou
ük zoo deniken! Waar
wijst men in Friesland 'n
behoorlijk dorp, 'n plaate,
die zich zeM in alles respecteert, gelegen aan den
rand of misschien midden in het waterland en
niet in 't bezit van een
ijsclub? Dat gaat immers
wiet?!
Welnu op 't oogeniblik
is dat onze schande.
Vlak voor den aawvang van dezen winter,
diie gretig ijspret schijnt te willen bieden,
doekten we onze ijsclub op. Die ons notabene al een zevewtig jaar lang goede diensten had bewezen. 'tl 6 waar, 't eene jaar
meer en beter dan 't andere. Maar, is ook
niet de ijsvorst zelf wat grillig? Hoe zouden
we 't dan de vereeniging al te zeer euvel
mogen duiden, als die eens wat lang liet
wachten op de mededeelimg, dat de baan
dicht lag en dus voor 't publiek geopend
werd We schikten ons.
Doch de laatste jaren werd het er niiet
beter op. Zoodat spotters beweerden, dat de
opening per bekkenslag meteen de aftocht
van koning winter aankondigde.
Ein dus zouden we het aan het bestuur
van de ijsvereeniging te wijten hebben, dat
de belangstelling voor 't geregeld storten der
contributie wat ernstig dreigde te dalen en
daardoor....
De rest is bekend; men weet nu eenmaal,
hoe zooiets in den regel loopt. Wat precies
de oorzaak is, weten we nog niet en napleiten heeft geen zin. Wij zatten dr maar mee.
men noemt
Want wel is er in de Folgeren
dat op 'toopeiibük graag Noord-Drachten
een behoorlijke baan, maar het Met ons nog
niiet, daar in drommen heen te trekken. Wij
moeten er zeflif weer eentje hebben; met een
«toren entourage van een echt bestuur, van
rijderijen. priisuitdeeling en wat daar verder
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mee annex is.

Of zou dat niet meer gaan?
te veel een dorwkarakter,
waaraan we wat ontgroeid zijn? Misschien;
't is zelfs mogelijk, dit we voor een flmke
rijderij wat te klein zijn en er voor 't. erderhnndtsóh gedoe" te geringe belangstelling begaat. Want voor het laatste komt de plaats
niet meer in beweging' en dus blijft zoon
'Midermieming te ~riskant".
Zal het smalle ijzer ons op mooie ijsdagen
«Hen mobiel maken, dan moet er vlug en
stevig aangepakt worden: steviger dan tot
heden geschiedde. Niet talmen als Thialf zijn
bezoek aankondigtDraagt zooiets

Bottema van Oldeboorn met T. O. de Vos
Oudkerk; premie f 10 R. Sijtsema van Gaast
en Aukje Vaartjes van Delfstrahuizen.
1897. Mannen, prijs f2O Sjoerd Oosting,
Scherpenzeel; premie f7,50 Thijs J. v.d. Meulen, St. Johannesga.
1897. Mannen, prijs flO Wiebe Sijtsema,
Gaast; premie 15 Arend Poepjes, Delfstrahuizen.
1899. Mannen, prijs 120 Poepjes; premie
f7,50 D. Griek.
1901. Mannen, prijs f 20 Jolle D. Jager, St.
Johannesga; premie f 7,50 Pieter J. Sierdema. Gaast:
1901. Mannen, prije f25 A. Poepjes, Delfstrahuizen; premie f 7,50 Wiebe Sijtsema,
Gaast.
1902. Mannen, prijs f3O Klaas R. Oeneina,
Gaast; premie f 12,50 J. Wuite Jz., Tjalleberd.
1904. Mannen, prijs f3O B v.d. Zee, Leeuwarden; premie fl5 M. Bloem, Delfstrahuizen.
1905. Feestelijke herdenking van het 25-jarig bestaan der club, met r « tewerking
van het duo Ligthart en Speekhoüt te Poppingawier; geen ijs.
1907. Mannen, prijs fl5 Jelle Sierdsma,
Gaast; premie f7,50 Joh. H. Veenstra, Rotsterhaule.
1908. Mannen, prijs f2O Berend v.d. Meulen, Oudehaske; premie 17,50 P. Tr. Pijlman, Tjalleberd.
1909. Leden in klassen. Tot 30 jaar: Tj.
Sloothaak, Rotsterhaule, Harm v.d. Wal, Joure, Gerrit R. de Heij, Rotsterhaule; 30—40
jaar: H. W. ten Hoeve, Rotsterhaule, Sies J.
de Jong, St, Johannesga, Klaas K. Bos, Rotsterhaule; 40—50 jaar: Sj. Meerding, Rotsterhaule, Jan P. de Jong. Rotsterhaule'. Wolter
Jetten, Rottum; 50—100 jaar: Th. H. ten
Hoeve, Rotsterhaule, Jan P. de Jong. St. Johannesga, Willem v.d. Wal, Rotsterhaule.
1912. Mannen, prijs f2O Jetse J. de Jong,
Vierhuis; priemie f7,50 Libbe Poepjes,
Rohel.
1914. Mannen en vrouwen, prijs f2O Pier
M. d, Jong, St. Johannesga met Sijtje Huisman, Rohel; premie flO Jelle Keulen, Follega met Hinke Keulen, Follega.
1914. Mannen, prijs f25 H. Poepjes, Delfstrahuizen; premie flO W. Koning, Terhorne.
1917. Leden-estafette, prijs fl5 Jan Tj.
de Jong en Lammert J. de Jong; premie f 10
Kl. K. Bos eu IJ. Heeringa.
1917. Vrouwen, prijs fl5 Grietje Waslanden St. Johanneega; premie f7,50 Elske Tj.
de Jong, Rotsterhaule.
1917. Mannen, prijs f2O Unze A. Dikkerboom, Oudehaske; premie f 10' Jan Tj. de
Jong, Rotsterhaule.
1917. Jongens en meisjes, afzonderlijk-.
Jongens: Joh J. Jetten, L. L. Mink;
Meisjes: Anna G. v. Dam; Sijtje IJ. Heeringa,

1919. Leden. d. en h., door elkaar loten;

prijs flO G. Th. de Heij met G. Schippers;
premie f 6M. P. Groen met G. J. Schip-

pers.
1919. Mannen, prijs fl2 50 G. A. Gongrijn.
St. Johannesga; premie f 7,50 Andr. J. de
Jong, St. Johannesga.
Na 1919 zijn in het gehouden notulenboek
«een aanteekeningen gemaakt van gehouden
rijderijen.
De voorzitters.
De presidentskamer werd achtereenvalgens gehanteerd door de heeren J. Sijbenga
tot 1879; K. Douma tot 1885; D. J. Akkerman tot 1887; A. Poutsma tot 1888; J. Goudemond tot 1892; Sj. Meerding tot 1897; A.
Zwigt tot 1904; H. Leistra tot 1908; G. de
Heij tot 1916; A. de Heij tot 1917; IJ. Heeringa tot 1923: G. Sloothaak tot 1928; R. van
Lunzen tot 1929; Joh. Oenema tot 1930; 11.
>tapert tot heden.
De secrtarissen.
Van de oprichting af was M. Maakal secretaris tot 1879; toen volgde hem op H. K. VolVolgende riiderijen.
beda tot 1888; daarna: Corn v.d. Kooij tot
De tweede rijderij had plaats op 23 Janu- 1891; D. v.d. Veer tot 1903;: Tj. Sj. de Jong
tot 1914; Jan P. Jager tot 1939
:ri 1885, van mannen en vrouwen.
Prijs f5O Wotter en Berendje Sjoerds BakDe penningmeesters
M L. Kort
ker; prijs f2O G?rard Kuipers en IJnskje tot 1879; Jitse de Vries tot 1888; F. llidd'nga tot 1891; F. F. Akkerman tot 1909,
Wagenaar.
1886 Mannen, prijs t3O Molle J. v.d. Ak- Sj. Meerding tot 1912; G. v. Dam tot 1918; G.
ker, Rotsterhaule; premie f 10 Beene Doorn, de Heij tot 1925; E Mulder tot 1929; J. S.
Akkerman tot 1933.
Oudt hasüe.
1887 Mannen prijs fl5 Hendrik P. Kerk
Oprichters allen overleden.
*ra, Gaast, pitmir (5 Jan P. de Jong, RotBij navraag werd ons medegedeeld, dat al
-te-hflul '.
le bij de oprichting aanwezige leden thans
1889 Mannen, pril* f25 K. Knol. Tjalle
verleden zijn.
berd; premie f7,50 R. Voetberg, NieuweDe ijstent.
schoot.
G.
Veldhuis
Oosnrijs
l'2o
Tóen de kas liet toeliet o-ui een ijst ent te
189' t Mannen
koopen, was men niet meer aangewezen op
terzee; premie f 7,50 I Kerkstra, Rottuin.
1890. jMannen en vrouwen, prijs f3O K. de primitieve gelegenheid een kop heete

waren.

Of zou het ook zoo kunnen zijn, dat dezel
sport ons tegenwoordig niet meer de verrukking geeft van weleer? Dat ze wat veel
de concurrentie ondervindt van andere genoegens? 't Zou heel wel te verklaren zij'U.
Denk e's een veertig-, vijftigtal jaren terug; wat toen een ijswinter beteekende,
Waarvan ieder profiteerde. Alles ligt tocil
kwam
stil, zoo redeneerde men en daarom
ieder in beweging, "t Was immers ook wel
«roed, dat het werk „wat opkeerde".
En ieder nam en kreeg vacantie en dronte
met volle teugen de vacantiepret. En er voer
zooi ets als een roesbeleving door heel Friesland. Een bedwelming, maar dan eentje, die
we bewust zochten en die als zoodanig onschuldig, ja kerngezond was.
't Was of ook eigen „ik" vrijaf kreeg. De
drang, het stuur eens een keertje finaal om
of zelfs geheel weg te gooien, kwam met t
ijs spontaan naar boven; ja, bij ieder, die
nog over spier en botten beschikte, om het
geheel op gang te zetten. En dus weg met
alle zorgen; het brein behoeft niet meer te
werken. Zonder bijzondere hulp van allerlei'
narcotica, buiten 't gebruik van psychische
vergiften, dde doen vergeten en vergeven,
kon en moest ieder zich dompelen in de friesche vreugde van het ijsfeest.
Als de ijskoning zijn scepter zwaaide, vond
hij alle Friezen open voor deze door en door
gezonde roesbed welmimg. En schudde ook
niemand in zorgen het hoofd, als de duizenden sich enkele dagen afwendden van de
werkelijkheid, die het zakelijke leven bood.
Waartoe dit leven over 't algemeen weinig
gelegenheid sohotik.
Is het nu nog wel „dat"? 0 zeker, onze
slootjes, grachtjes en poelen doen nog 't gekrioel zien van hen, die bezig zijn in onze
voetstappen te treden. Maar dat wij niet ia
een ommezien een echte dorpsdegelifke ijsclub in elkaar weten te timmeren, bewijst,
dat er „iets" hapert. Over het veranderd©
dorpsleven denken we bij gelegenheid nog
wel eens te schrijven.
Toch vertrouwen we, dat dit ijsclub-loos
tijdperk slechts van korten duur zal zijn. Dat
we althans niet te lang van een flink ijsterrein verstoken zullen blijven. Wij hebben
immers een krachtige vereeniging voor
vreenidetiirasrenverkeer, die beschikt over een
orachtgelegenheid voor ijsbanen, die zouden
kunnen conoiirreeren tegen welke in de provincie ook. Aller hoop is dan ook gevestigd
on deze goed georganiseerde vereeniging. 't
Bestuur zelf voelt snortief genoeg dan dat
het ons ook in de toekomst met de schaatsen,
her en der zou laten trekken, teneinde de
oude botten weer eens in fóksche streken t»
kunnen strekken.
We mogen van onze V.v.V. niet verwacöiten, dat ze een kwijnende sportvereeniigiinig
met en op haar terreinen geen eteun zou
bieilen.
Geef ons 's zomers zwemgelegenheid eij
als 't volop winter is, laat ons rijden!
ULEX.

—

melk of iets dergelijks in de buurt van de
rijderij te krijgen.
De club kreeg een degelijke ruime tent. Na
afloop van de rijderij werd ze uit elkaar genomen en in de schuur van Meerding opge«
borgen.
Op Hemelvaartsdag van 1933 brandde de
herberg van Meerding met schuur en alles
af. Ook de tent kwam in de vlammen om.
Ze was niet verzekerd. Als de kas het ts
zijner tijd weer toelaat een nieuwe keet aan
te schaffen, dan zal het bestuur ongetwijfeld!
voorzichtiger zijn.
De naam.
Bij de oprichting was men er zich vermoedelijk van bewust, dat het vereenigingsleven,
m?t steeds mot volle harmonie gaat.
De naam he>ft in de 60 jaren die de club
doorleefd heeft, steeds als een symbool gegolden, dat ieder voor zich blijkbaar voos
oogen wilde houden.
De prijsuitdeeling.
De laatste jaren is gebroken met de gewoonte om na afloop van een rijderij prijsuitdeelhig te houden.
Niet alleen dat de belangstelling van de)
zijde van het publiek taande, de winnaars interesseeren zich er ook niet voor. Vooral zij,
die den volgenden dag weer den strijd op
schaatsen wilden aanbinden, vertrekken
meestal zoo gauw mogelijk, om thuis uit to
kunnen rusten.
Als de penningmeester niet bij den afloop
der rijderij was, werd aan een der bestuursleden verzocht te willen bevorderen het gewonnen bedrag per postwissel te willen over*
maken.
Protest van rijders.
Tijdens deze 60 jaren is het éénmaal voorgekomen dat rijders protesteerden tegen het
bestuur.
Door het slechte weer tijdens de aangifte van rijders, vermoedde het beeruur dat
weinig publiek op de bijbaan zou komen.
Men ging de geannonceerde geldsommen verlagen, wat niet bij alle rijders instemming
vond.
Ons blad van 23 Januari 1897 gaf plaatsruimte aan het volgende ingezonden stuk:
HEERENVEEN, 21 Jan. Eene „werkstaking" heden morgen te St. Johannesga uitgebroken, zakte af naar ons bureau, waar uiet
minder dan 14 hardrijders persoonlijk hun
beklag indienden tegen de ijsclub „Eensgezindheid" te St. Johannesga, die hen naai'
hun zeggen, deerlijk had teleurgesteld. Ze
waren opgekomen met hun negen en twintigen, overal van daan, om te hardrijden om
de bij advertentie uitgeloofde prijzen van
f 20, f 7.50 en f 2,50. maar toen ze zich in de
herberg van Couperus verzameld hadden,
deelde een der heeren van de directie, zonder aanvoering van eenige reden, mede, dat
de prijzen zouden worden verlaagd tot flO
en f 5. De hardrijders gaven te kennen met
die behandeling geen vrede te nemen en niet
te zullen rijden.
Dan giet it mar oer! zei de directie.
Toen de rijdere de schaatsen weer onder
gebonden hadden, om weg te rijden, kwam
een der directieleden nog builen en vroeg:
..Nou jongens, hoe wii't, wol jimmè ek noch
ride?"
.Doch als jongens met „Frieacbe koppen",
zooals ze dat uitdrukken, werd door hen een
29-stenimig,. „né wy ford
it" ten antwoord gegeven.

Toen aijn ze onmiddellijk weggereden naar

ons bureau, dat geheel en al vullende, en

hebben ons verzocht, ter waarschuwing van
■ïndeie rijders, wereldkundig te willen maken, wat hun te St. Johannesga is wedervaren, aan welk verzoek we. bij zulk een over*
machtigen aandrang natuurlijk wel verplicht
waren te voldoen.
De nnnien der rijders zijn:
J. Lok. Oldeboorn; J. Spoeletra, Nieuwebrug: H. de Wil, Nieuwebrug; Atze Reiding,
Terhorne; Pier Kuipers, ("'Cingarijo; Oene
Boonstra, Oldeboorn; Lijkele Veenstra,
Grouw; H. v.d. M°er, Irnsum; H. Pijlman,
Tjalleberd; Pier Kooomans, Irnsum; A. de
Jong. Follega; Ul-be Dijkstra, Lanffweer; E.
Boumi, Oldeboorn; B. Dijkstra. Idskenhuiz >n: A. Rus-Heus, Oosterzee; J Poepjes, Delffttrahuizen: H. Mulder, Deltetrahuizen; It.
Bloem, Delstra huizen; 11. v.d Wal. St. Johannesga; P. d;> Vries. Follega: H. Kerkstra,
Gaast; G. Kerkstra, Gaast; W. Sijtama,
Gaast; Johs. Kooistra, Harlingen; P. Kooistra. Rol«ward.
De andere vier waren al weg gereden.
Nader vernemen we, dat de riiderij toch
is doorgegaan en dat alleen de rijders, die
van verre.gekomen waren, de „werkstaking"
hebben volgehouden. De prijs vau f 10 ie gewonnen door W. Sijtsma van Gaast, -le premie door Poepjes van Delfst-rahuizeiu

De gladde weg.
Grouw, die dezen wedstrijd heeft gewonnen
was o.i. te sterk voor zulk een hardrijderij*
OUDEHORNE, 3 Jan. Hedenmiddag viel
Geen enkele maal heeft hij zich tot het de vrouw van den heer W H. te Jubbega
uiterste behoeven te geven. De uitslag werd: door de gladheid van den weg met de fiets.
le pr. f25 P. Eizinga, Grouw; 2e. pr. f 15 U. Ze werd per auto naar haar woning vervan der Meer, Beelgum; 3e pr. f 5A. Bosma, voerd. Medische hulp moest worden fcigeroeOldeboorn; 4e pr. f 5G. Dijksma, Ooster- "pen.

SJOERD ZELDENTHUIS
KAMPIOEN VAN NEDERLAND.
De jubileumwedstrijden van T.O.G. te Kampen.

haule.

ECHTEN, 4 Jan. IJsclub „Eendracht".
Mannen, 26 deelnemers: le pr. f 14 W. Smid.
Delfstrahuiizen; 2e pr. f 7 F. Verhoeff. Echten; 3e pr. f 2,50 J. Bondiëtti, Lemmer; 4e

Het gangbare systeem van tije"
opnemen bewees opnieuw, a'
thans voor de 160 M.-banei
zijn onhoudbaarheid.

pr. f 1,50 G. Poepjes, Echten.

HARLINGEN, 3 Jan. Mannen, 17 deelnemers: le pr. f25 J. Schaap, Wirdum; 2e pr.
f 15 F. Boorsma, Leeuwarden; 3e pr. f 10 T.

(Van onzen specialen verslaggever)

De strijd in Kampen om den nationale
ge
titel op de korte baan is gestreden,
streden met verbetenheid.
Een nieuwe kampioen kondigde zich aan
een kampioen werd onttroond.
Laten wij er direct bij vermelden: me
eere onttroond. In den laatsten rit viel d*
beslissing. Barend van der Veen en Sjoen
Zeldenthuis ontmoetten elkander aan der
start. Het was niet de eerste maal in di
seizoen en zij wisten dus precies wat ze aai
elkander hadden. Twee uitstekende rijders
Barend, die dezen middag den koristen tij'
van den dag maakte en de 160 meter in 14.!
seconde aflegde, Zeldenthuis, de jonge ath
letische figuur, die op alle wedstrijden op
valt door zijn fraaien stijl van rijden.
Ze hebben elkander niets toegegeven,
twee vertegenwoordigers van het Friesche
bardrijderscorps, die volkoman tegen elkan
der zijn opgewassen.
Ze bleven gelijk tot op twintig meter vooi
de finish, na beiden prachtig van start te
ziju gegaan; toen nam Sjoerd een kleinen
voorsprong, om dien toch weer ten deele in
te boeten.
Barend reed den wedstrijd van zijn leven.'
het continueeren van het kampioenschap..
en op drie meter voor de fini6h achterhaalde
hem het noodlot: de stoere Wargaster viel
en zag zich zoo een overwinning, die voor
't grijpen lag, ontglippen.
Maar daartegenover dient te worden gesteld, dat Zeldenthuis in deze zelfde mon
sterrit tweemaal zwikte voor hij zijn besten

—

Nagel, Harlingen.

STOBBEGAT, 3 Jan. Mannen: le pr. f 10
J. Zeldenthuis, Joure; 2e pr. f 5R. Bosscha,
Heeren veen; 3e pr. f2,50 G. Bos, Heerenveen. 42 deelnemers.

Burgemeester Oldenhof van Kampen wenscht Sjoerd Zeldenthuis geluk met het
, behalen van het kampioenschap van Nederland.

gemerkt. Het systeem heeft althans gisteren
rijn deugdelijkheid niet bewezen. Het wordt
wel tijd, dat er een ander systeem wordt
toegepast!

Onder deze omstandigheden was het ver-

klaarbaar, dat de stemming er onder de rij-

G. ZONNEVELD WINT DEN WEDSTRIJD
VOOR MANNEN TE NIJELAMER.
NIJELAMER, 3 Jan. Begunstigd door fraai
winterweer en onder groote belangstelling,
werd hedenmiddag alhier gehouden 'n hardrijderij voor mannen, waarvoor zich 18 rijders hadden aangemeld, onder wie zeer bekende en snelle rijders. Na den eersten omloop handhaafden zich:
2. B. Hof, Gaastmeer (verleden jaar
kampioen van Groningen).
3. H. Oosting, Oldelamer.
5. G. Zonneveld, Akkrum.
7. A. Adema, Grouw.
9. C. Meyerhof, Tijnje.
11. H. Oosterhof, Nijeholtwolde.
14. Klaas Faber, Mildam.
16. R. Slof, Joure.
18. P. Siksma, Grouw.
In den tweeden omloop had Hof weinig
moeite met Oosting en won beide ritten dan
ook gemakkelijk.
Zonneveld won het echter niet zoo gemakkelijk. In een zeer spannenden rit wist hij
met miniem verschil nog net van Adema te
winnen. In den tweeden rit gaf Adema ech
ter niet zoo goed partij.
Meyerhof zegevierde gemakkelijk over
Oosterhof, terwijl de veteraan Slof bewees,
dat hij het rijden nog niet was verleerd. In
beide ritten won hij gemakkelijk van den
jongeren Faber. Siksma bleef staan en viel
daardoor reeds in de prijzen.
De lijst voor den derden omloop zag er als
volgt uit: no. 18—2 en no. 5—9. terwijl no. 16
bleef staan, die daardoor reeds verzekerd
was van den 3en prijs.
In beide ritten won Hof vrij gematkp"
van Siksma. De eerste rit tusschen Zonneveld en Meyerhof was uitermate spannend,
tot vlak voor de finish was nog niet te zeggen wie zou winnen. Tenslotte 6choot Zonneveld iets eerder over den streep en won
daardoor deze schitterende race. De tweede
rit won hij met grooter verschil.
Om le. 2e en 3e prijs ging het nu tusschen
Slof, Hof en Zonneveld.
In den strijd tusschen Slof en Hof bleek,
dat de veteraan Slof het niet meer kon houden tegen de jongere generatie. Wel gaf hij
uitstekend partij, doch na twee zeer spannende ritten moest hij toch in Hof zijn meerdere erkennen, zoodat hij het niet verder
bracht dan den 3en prijs.
Voor den strijd tusschen Hof en Zonneveld
om len en 2en nrijs was de akremeene verwachtiniï, dat Hof zou winnen. Toch zou de
beslissing anders zijn. De eerste rit was wel
uitermate snannend. Beide rijders gaven elkaar niets toe en tot vlak voor de finish
bleven ze gelijk. Ook nu wist Zonneveld met
een laatste krachfsinsoanning nog net eerste
te worden. In den tweeden rit speelde de
vermoeidheid Hof bliikbaar narten. Ook nu
Week hü niet in staat te winnen.
De uiWw was dus: 1e nr. f6O G Zonneveld. Akkrum: 9e nr. f4O B. Hof Gawlmeer;
3e nr f2O R. Slof, Joure; 4e pr. flO P. Sik"mi Grouw.

ders niet beter op werd, waar sommigen
zich door kleine verschillen in de tijd opneming benadeeld achtten, terwijl anderen, die
gelukkiger waien hun plaats in de demifin.ile slechts met eenigen tegenzin innamen.
We willen ons thans niel verder in het tijdgepuzzle begeven, doch slechts de wenschelijkheid uitspreken, dat bij een volgende
kampioenschap de electrische tijdmeter ook
op het appel zal zijn.
Wanneer we nu in het kort de verschil
slag te pakken kreeg.
'ende prestatie? nagaan dan springen daar
Schreven we onlangs: Zeldenthuis in de uit als vanzelf die der Friesche vertegen
zen vorm is ongenaakbaar, de wedstrijden woordigers naar voren. De oude garde heefl
van gisteren hebben het bewezen. Sjoerd het nog zeer best gedaan Slof is niet meer
Zeldenthuis heeft zich inderdaad de sterk zoo snei, maar een zeer tactisch rijder, ge
ste getoond. Nederland heeft een kortehaan lijk hij ook gisteren weer heeft getoond
kampioen gekregen, die zijn titel niet heeft Berend Hof Uon het niet tot de demi-finale
veroverd als de bekroning van een waar brengen, evenmin als Aibert Koning. En
dige hardrijders loopbaan. Sjoerd Zeldenthuis toch, wat hebben deze menschen een vooris een ster in opkomst, een der meest op treffelijken wedstrijd gereden, waardige verden voorgrond tredende jonge rijders, een tegenwoordigers van het Friesche rijders
die ook een waardig voortzetter is van de gilde. Zeer jammer was het dat de jonge en
Friesche hardirijderstraditie.
veelbelovende Adema in den eersten om
Een Fries heeft het kampioenschap van loop een buiteling maakte, waardoor hii
(Nederland gewonnen. Eerlijk gezegd is dal werd ui'-geschaki ld Reglement is reglemem
niet zoon wonder. Niet omdat de Friezen en dus kreeg Adema geen kans meer. Ooi.
kop en schouders boven de Groningers uit- het rijden van I' ledderus uit Kuinre trok
steken, o, neen, zoolang men in Groningen wel de aandacht
■en Drente nog de beschikking heeft over rijZeer fraai waren de ritten van v.d. Veen
ders als To,xopeus, Brouwer en Hoving, zoo- tegen Hoving en van Zeldenthuis tegen Zon
lang is ook de superioriteit der Friezen niet neveld Het zijn deze rijders, die elkandei
onaantastbaar.
op de groote wedstrijden vrij geregeld heb
Maar Ki mpen zag op dezen jubileumdag ben ontmoet. Hier kregen ze gelegenheid,
van T.O.G. het puikje van het puikje binnen het op de klok uit te vechten en daarvan i*zijn muren en zoo kon er een lijst worden wel grondig gebruik gemaakt. De eerste ril
samengesteld, zooals dat slechts heel zelden tusschen v d. Veen cc Hoving werd kamp
op een hardrijderij het geval is. Wat de Frie- terwijl Barend in den tweeden rit iets eer
zen betreft, zij moesten althans stuk voor der over de streep ging.
stuk in staat worden geacht een goede gooi
Gerrit Zonneveld heeft het tegen Zelden
maar het kampioenschap te doen
thuis niet kunnen bolwerken De Jouster is
inderdaad sterk»-r is soepeler in zijn start
en komt vlugger los dan Zonneveld, die
?erst moet acclimatiseeren. Dan komt hij
uur,
wedstrijd
begon
om twee
De
Joem ei ook snel naar voren, hetgeen eergisteren in
niet minder dan 34 rijdeis aan den start ver \ijelamer wel is gebleken.
Piet Eisinga is nog steeds te duchten
schenen. Er werd op tijd gereden, waarna
Grouwster moge in zijn rijden een
geplaatst
demi-finale
die
enelsten
in
de
de acht
"werden, terwijl daaruit de twee snelsten de wat stijven indruk maken, zijn snelheid is
zeer groot. Brouwer uit Scheemda, die toch
finale zouden bereiken.
Wedstrijden als deze, waarbij het horloge ook het klappen van de zweep wel kent
beslist, hebben een aprate bekoring, maa' ■verd met beduidend verschil verslagen.
Zeer opvallend was het rijden van Doeke
"wel wordlt het geval door een, overigens
■waardeerbare, veel vlottere afwikkeling dan Hielkema. Een der elegantste rijders van
4ti normale wedstrijden, veel minder over- Friesland.
De anderen van de 34 rijders, hoewel in
zichtelijk. Zoo kon dan ook de nieuwe kam
lividueel niet onverdienstelijk rijdend, kwa
pioen zich aanmelden voordat velen begrepen hadden, dat dit reedis het einde van den men bij de cracks wel wat in de schaduw
middag beteekende.
te staan.
Acht rijders kwamen in de demi-finale
Maar ook in ander opzicht heeft het verloop van dezen titanenstrijd wellicht niet Het waren:
totaaltijd 32
geheel aan de verwachtingen beantwoord 19 Sj. Zeldenthuis
verjubileerende
Eisinga
het
bestuur
van
de
21.
P.
4
Voor
Oosterwode
„«32
32.6
eeniging niets dan lof. Het had de zaken tot 9. W. v. d. Weg
en Friesch kampioene
Drentsch
„ 32.6
tin de puntjes verzorgd; er verschenen zelfs 25 D. Hielkema
„ 32.8
met bepluimde paarden bespannen rijtuigen 17 B v. d. Veen
„ 32.r
om de officials van de Moriaan naar de baan 4 .1.. Slof
„ 32'
te rijden; er was muziek van de on vrij wil 16 P. Huisman
ligge vrijwillige Stafmuziek, op de baan was 18. Hoving
„ 33
radio-muziek, afgewisseld door een knip
volgorde
gereden
deze
werd
en than
In
cureus van Ida de Leeuw-Van Rees, kortom toonde Zeldenthuis tegen Eisinga zijn groot
de service was perfect en T.OG. heeft eene- kracht. Hielkema reed tegen v. d. Weg cci
te meer getoond, dat het organiseeren van orachtigen wedstrijd, vooral de tweede ri'
groote wedstrijden aan Kampen kan worder was zeer fraai. Van der Veen bond Slof aar
overgelaten.
»ijn zegekar, zij 't met moeite en Hoviny
Ér waren ook chrono-meters, vier in getal hieef baas over Huisman, De totaallijden
en deze chrono-meters werden met groote waren:
toewijding bediend. En toch klopte op dit
32.2
Zeldenthuis
stuk van zaken niet alles; er haperde zelf*
Eisinga
32.7
zeer veel aan. Nu kan men zulk6niet wijten
Weg
34.2
v.
d.
chronometers;
alleen,
die zijn secuur,
aan de
33.4
Hielkema
ze komen eerst in werking, zoodra de knop
31.9
v.
d.
Veen
■wordt ingedrukt En nu heeft de ervaring
32.6
Slof
"wel geleerd, dat niet ieder in staat is zoon
Huisman
33.2
knop met vaardigheid in te drukken. leders
33
Hoving
reactievermogen is niet even groot en dat
Zeldenthuis en v d. Veen kwamen duis heelemaal geen schande en men kan daar in de finale. Het resultaat daarvan ver
over niemand een verwijt maken.
wij reeds in den aanvang.
Het feit, dat na afloop als excuus werd meldden
was:
totaal-uitslag
De
aangevoerd dat de tijdopnemers zoo koude
Sjoerd Zelden
Kampioen
van
Nederland:
vingers hadden, kan hoogstens gelden als
Joure, gouden bondsmedaille en f 12"
*huis.
een bewijs, dat ook de officials de hier ge
2. B. v. d. Veen, Warga, zilveren mvolgde methode niel juist hebben bevonden
daille en f75:
Want hier, waar een Nederlandsch kam
3. Piet Eisinga. Grouw, f5O;
pioenschap werd verreden —en dat gebeurt
4. Jaap Slof. Joure, f 25;
niet iederen winter
werd getimed op een
5.
A. Hoving. Eelde, f 10.
schot, dat 160 meter verder werd gelost. Er
prijzen werden nog toegekend
Verdere
-mocht niet gewacht worden op het schot
Antje Koopmans is de laatste jaren snel
P.
Huisman.
Westerbork: D. Hielkema
maar de witte rookpluim
tegen een ach ian
hardrijdster opgekomen. In den winter
als
Weg, Warga; A. Koning,
tergrond van sneeuw!
was het startsein Pontebok; W. v. d.
van
1935- 1936 deed ze voor het eerst aan
Bruyn,
Kampen.
voor de tijdopnemers. Tien tegen één, dat Munnekeburen en Ph. de
rijderijen mee; het vorig jaar reeds vermen inderdaad in negen van de tien geval
wierf ze het kampioenschap van Overijssel
len het schot heeft afgewacht. Psychologiscl
en thans wist ze in twee dagen het Drentsch
is zooiets niet slechts verklaarbaar, maai
en het Friesch kampioenschap op haar naam
ook onontkoombaar.
te krijgen, In den strijd om het landskamGemeentelijke
IJswegenMet
En diit gebeurde op den gouden jubileum
pioenschap
wist Sietske Pasveer haar voorwedstrijd van T.O.G. te Kampm, waar de Q| Centrales was de Elfstedenbij te streven.
kampioen van Nederland moest worden aan
tocht in December 1938 mogeTe Heerenveen was Antje echter onbegeweien!
p
lijk
geweest!
twist
sterker dan Sietske.
Bij wedstrijden op een IGO M. baan moet B
Koopmans is 13 Oct. 1916 geboren
Antie
eon tijdopneming, die voor de lange baan
jaat toen ze voor bet eerst
en
was
dus
doeltreffend is als onpractisch worden aan- llllllllllllllllli uitkwam. 24 19
Dec. 1935 won ze te Mildam
haar eersten prijp, die ook een len was,
fl7 50. De volgende prijslijst staat op haar
naam:
24 Dec. 1935: Mildam
le f 17.50
11 Febr. 1936: Steenwijk
le fso.—
29 Jan. 1937: Assen
le fso.—
31 Jan. 1937: Stiens
3e f4o.—
plus mcd. snelste rit
20 Dec. 1938: Mildam
le f 15.
21 Dec. 1938: Kampen
le fBo.—
plus flO snelste rit
22 Dec. 1938: Ezinge
3e f2o.—
24 Dec. 1938: Stadskanaal
le f3o.—
26 Dec. 1938: Giethoorn
le f 100.—
plus gouden kampioensmed.
19 Dec. 1939: Nijehorne
le f4o.—
22 Dec. 1939: Eelde
2e f4o.—
3 Jan. 1940: Roden
le f4o.—
plus gouden kampioensmed.
le fBo.—
4 Jan. 1940: Heerenveen
plus gouden kampioensmed.
Prachtige prestaties heeft ze geleverd,
>vant de meeste prijzen zijn eerste, n.l. 10;
voorts één tweede en twee derde prijzen.
Antje Koopmans is goed getraind; ze doet
behalve aan schaatsenrijden aan korfbal,
.'vmnastiek en athietiek. Zij- rijdt met forache streek en fraaien, lenigen slag langs de
baan, waarbij alles, zelïs het hoofd, schijnt
mede te werken om de grootste snelheid te
verkrijgen De Friezen zouden zeggen, dat
vr „skoat yn hjar riden zit".
In verband mei h°t behalen der beide
kampioenschappen heeft hel bestuur der
Twee dee'nemers in duel kort voor de finish tijdens de Nederlandsche
karr>"'oenschapoen op de schaats voor Mannen op de korte baan, die
sportveieeniging „De Eendracht" te Oosterwolde aan Antje een bloemstuk aangeboden.
OonHerdag «rl-ii groote belangstelling te Kampen zijn verreden

'
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ANTIE KOOPMANS
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Uitslag hardrijderijen.
JUBBEGA. IJsclub „Winterwille". Man-

nen, 15 deelnemers op de verlichte baan: le
pr. f 8T. v. d. Zee, Jubbega; 2e pr. f 4Arme
Seinetra; 3e pr. f 2Unze Bosma; 4e pr. fl
Sietse Klijnstra, allen te Jubbega.
Mannenrijderij te.... ergens!

Ergens in Nederland had een groote hardrijderij plaats van mannen. Tusschen burgers en militairen. 72 deelnemers versohenen aan den 6tart. De Hollandiers konden het
echter niet bolwerken tegen de Friezen.
Uitslag: le pr. S. Nieuwland, Oldeboorn; 2e
pr. T. Wiersma, Oldeboorn; 3e pr. C. Pijlman, Tjalleberd; 4e pr. S. Hagen, Tijnje; 5e
pr. S. Walda, Drachten.
MOLKWERUM, 1 Jan. Mannen, 12 deelnemers: le pr. f25 T. F. de Vries, Warns; 2e
pr. f 15 Zijlstra, Snikzwaag; 3e pr. f 7,50 W.
van der Zee, Hindeloopen ;4e pr. f2,50 H. de
Vries, Heidenschap.
SCHARSTERBRUG, 4 Jan. IJsclub „Trijega"
Mannen, 37 deelnemers: le pr. f 15 M. Schotanus, Terhorne; 2e pr. f 7,50 W. Bakker,
Terkaple; 3e pr. 12,50 F. Lieuwes, Scharsterbrug.
MIDLUM-ALMENUM, 4 Jan. IJsclub „Set
troch". Mannen, 26 deelnemers: le pr. f 10
Romke Akkerman, Leeuwarden; 2e pr. f 7,50
Frans Helfrich; 3e pr. f3Anc Kaspers; 4e
nr. f 3Lambertus Veldman, allen Harlingen.
OPPENHUIZEN, 3 Jan. IJsclub „Rept U".
Jongemannen van 14—18 jaar: le pr. Klaas
Westra te Akmarijp; 2e pr. G. Postma te
Huizum; 3e pr. Foppe de Jong te Jutrijp.
AKKRUM, 3 Jan. IJsclub „Great Foarüt".
Mannen, 16 deelnemers. Er waren zeer vele
spannende momenten. De heer Eizinga van

OLDEBOORN, 4 Jan. IJsclub „Oldeboorn".
Mannen, leden (tot en met 30 jaar): le pr
W. Oosterhof; 2e pr. F. Hoekstra; 3e pr.

J. Zwanenburg.
Van 31—45 jaar: le pr. A. de Jong; 2e pr.
A. Zonneveld; 3e pr. R. Velstra.
46 jaar en ouder: le pr. J. Meijer; 2e'pr.
H. v. d. Krieke; 3e pr. J. Groen.

BLOKZIJL. Mannen, 25 deelnemers: le pr.
f25 H. Lok, Blankenham; 2e pr. f 10 F. Dikkerboom, Oudehaske; 3e pr. f 5G. Kwakman,
Vollenihove; 4e pr. f 2,50 A. Voetberg, Blankenham. (De nog zeer jeugdige Voetberg
zou zeer zeker een hoogeren prijs hebben
behaald, indien hij niet ouwel was gewor-

Dorpentocht IJsbond Hollands
Noorderkwartier.
Ruim 1400 schaatsenrijders uit geheel Nederland startten tweede Kerstdag 1938 te
Alkmaar voor een 85 km. dorpentocht door
Noord-Holland. Dit groote aantal deelnfhiere
is aanleiding geweest dit jaar zoo spoedig
mogelijk een nieuwe dorpentocht uit te
schrijven door een ander gedeelte van de
provincie.
De route van de tocht is als volgt samengesteld: Purinerend (start), Ilpendam, Monnikendam. Marken, Volendam, Eiiam, Oosthuizen, Hoorn. Avenhorn, Oudendijk, Beets
Oosthuizen, Purmerend (finish). De afstam?
is ruim 70 km.
De rit wordt gehouden op Zondag a.»
7 Januari.
Er zijn twee starttijden vastgesteld, t.w.
voor wedstrijdrijders te 8 30 uur en voor toeristen te 9 uur. Start en finish zijn te Jurmerend, hotel de Doelen, Koemarkt, alwaar
de uitgifte van startkaarten te 7.30 aanvangt
Elke deelnemer, die de tocht volbrengt, zal
een herinneringsmedaille ontvangen, terwijl
voor clubs en militaire detachementen extra
prijzen beschikbaar zijn.

den.)

Rijderij van militairen te Hollum.
HOLLUM.
Gewone rijderij: le pr. H.
Metz te Nes; 2e pr. K. H. Werkhoven te
Vrouwen Parochie.
Estafetiterijderij: H. Metz. Nes; D. C. Visser, Helium; A. Poepjes, Oldehorne; J.
Jansen, Elburg; C. Eekhof, Bolsward; R. de
Haan, Nes.
Rijderij met hindernissen: le pr. K. H.
Werkhoven, Vrouwen Parochie; 2e pr. B.
van Zinderen, Drachten.

NIJEBERKOOP. 4 Jan.IJsclub „Samenwerking". Mannen, 30 deelnemers, o.w. zeer
snelle. Ie pr. f 10 T. v. d. Zee, Jubbega; 2e
pr. f 5G. Bos, Heerenveen; 3e pr. f2,50 M.
de Jong, Beets; 4e pr. f2,50 W. Kooistra,
Mildam.
STIENS. 3 Jan Hedenmiddas had alhier

up de ijsbaan een hardrijderij van jongens
( Jaats van
13 tot en met 16 jaar ie prijs

(horloge) Jan Beetstra te Akmarijp; 2e prijs
barometer) A Bergsma te Huizum; 3e
i.rijs (actetasch) H Alves t e Blokzijl.

■

ELSLOO, 3 Jan. IJsclub „De Oefening".
Hardrijderij van jongens lot en met 16 jaar.
Uitslag le prijs I. Hoogeveen, Vledderveen;

2e prijs J. de Vrij, 3e prije J. Dragsma, beiden te Noordwolde.

FOKJE VAN DEK vüluü,
die tot op heden de meeste prijzen in
dit seizoen won, n.l. te St. Nicolaasga
(3e); Noord-Drachten (1e); Sloten (2e);
Workum (2e); Heidenschap (10); Wolvega (le); Heerenveen (4e).

IJSFEEST OP „THIALF”
Vrouwenrijderij om het Friesch
kampioenschap.
DE

KUNSTRIJDSTER

IRMI HARTUNG.

HEERENVEEN, 4 Jan. De Koninklijke IJsvereeniging „Thialf" alhier heeft heden een
ijsfeest georganiseerd, dat in alle opzichten
uitstekend geslaagd mag heet en.
Het was ideaai winterweer: vorstig, maar
betrekkelijk zacht, een klare hemel met een
stralende zon en de entourage van de ruime
baan teek een sprookje door de wit berijmde boomen en heesters.
De baan zelf was in goede conditie, al
toonde ze wel de sporen van een veelvuldig
gebruik, dat er dezen winter van gemaakt
is. Ook de hardrijdersbanen waren keurig
in orde, al voelden ze bij het rijden aan, dat
ze „kleeiden", een euvel, waarover ook op
de buitenbanen werd geklaagd.
Het actieve Thialf-bestuur had op deze
Vrouwenrijdierij gezorgd voor een attractie.
Aangemoedigd door het succes van het vorige jaar, had het de bekende kunslrijdster
mej. Irmi Hartung, van München, in
ons land verblijf houdende, geëngageerd om
demonstraties van haar figuurrijden te geven.
Voor het groote aantal bezoekers was er
dus veel te genieten.
De hardrijderij.
Voor den kampioenswedstrijd haddon zich
13 rijdsters laten inschrijven. De lijst zag er
als volgt uit:
1. Pietje Feitsma, Huizum.
2. Griet Hoogsüos-Bijtsma, Eernewoude.
3. Anneke de Jong, Haskerdijken.
4. Antje Libbenga, Heerenveen.
5. Trijntje van Zindieren-Hemmiuga,
Drachten.
6. Martha Groen, Oldeboorn.
7. Mettje Nienhuis, Heerenveen.
8. Fokje van der Velde, Marssurn.
9. Clara Huitema, Workum.
10. Tjitske Hylkema, Langezwaag.
11. Sietske Pasveer, Akkrum.
12. Antje Koopmans, Oosterwolde.
13. Dirkje Huitema, Wommels.
Op een paar uitzonderingen na nam dus
de bloem van onze Friesche hardirijdsteire
van dezen kampioenswedstrijd deel.
No. 3 was niet opgekomen, voor wie no.
13 inviel.
Het starten geschiedde op schot; starter
was de heer P. du Bois, van Franeker, bestuurslid van den Bond van Usclubs, onder
welks auspiciën de tijden werden opgenomen. Behalve de heer Du Bois waren de bestuursleden Ringnaldia, van Sneek, en Sjollema, van Grouw, aanwezig.
De bedoeling was den nieuwen electrischen 6portmeter bij dezen wedstrijd in gebruik te nemen, doch om „baan-technische"
reden kon het toestel niet worden geplaatst;
de start- en finish-streepen werden afwisselend
om voldoenden uitloop te krijgen.
Bijna zonder uitzondering kreeg het publiek bij deze rijderij spannende ritten te
zien. Allereerst stonden tegenover elkander
Pietje Feitsma en Griet Bijlema (kampioene
van Friesland), die tijdens den kampioenswedstrijd op 17 Dec. 1933 de snelste tijden
haalden. Ook nu bleken ze elkander in snelheid niets toe te geven. Wel is er veel ver-

Mej. Hartung tusschen de beide snelste rijdsters; links de kampioene, Antje
Koopmans, rechts Sietske Pasveer.

schil in hum rijden. Griet beheerecht de techPietje Feitsma wist Mettje bij den eersten
niek volkomen, Pietje „klauwt" de heele rit telkens een weinigje voor te blijven, doch
baan tot het einde toe.
op driekwart der baan viel ze an daarom
Dirkje Huitema had geen partij aan Antje is geen tijd genoteerd. De tweede maal was
Libbenga, een vrijwel onbekende in de ba- Mettje sneller.
Grietje Bijlsma en Fokje van dier Velde
Makke Groen gaf Trijntje Hemminga uit- zetten alles er op; Griet weerde zich prachstekend partij, vooral tijdens den tweeden lig en scheen telkens een goede kans te hebrit. Lag het aan 't snelle rijden van Trijntje, ben; doch Fokje's kracht ligt in het middien
dat Makke zoo goed op dreef was? Men kon der baan, vanwaar haar streken steeds lanhaar de laatste jaren niet meer tot de snel- ger beginnen te worden. Zoo wist ze Griet,
eten rekenen, doch thans maakte ze een toch voor te komen, hoewel het verschil
goed figuur en kon ze als vierde worden ge- klein was..
plaatst.
Trijntje Hemminga en Antje Koopmans
Mettje Nienhuis en Fokje v. d. Velde wa- zorgden eveneens voor de noodige spanning.
ren aan elkaar gewaagd. Mettje reed in den Beiden langstrek ers, snelle en bewegelijke
eersten, Fokje in den tweeden rit iets snel- figuren; Trijntje rijdt soepeler, Antje met
ler, doch hun totaal-tijd was gelijk.
krachtiger slagen. Antje won.
Clara Huitema viel tegen; bij de leniger
Makke Groen is niet opgewassen tegen
Tjitske Hylfcema bleef ze ver achter.
Sietske Pasveer, die de ritten telkens met
Uiteraard leverden Sietske Pasveer, kam- een seconde voorsprong won.
pioene van Nederland, en Antje Koopmans,
Demi-finale:
kampioene van Drenthe, (en kampioene '38
le rit 2e rit totaal
Overijssel), de snelste en spannendste ritten.
16.6 16.5 33.1
Sietske schaatst iets sneller, doch Antje Antje Koopmans
16.6 16.5 33.1
plaatst formidabel lange streken. Beiden rij- Sietske Pasveer
den ze met een fraaien slag. Anlje kwam Tr. van ZinderenHemminga 16.9 16.6 33.5
beide ritten gedecideerd als eerste over de
34.1
17.1 17
Fokje van der Velde
streep.
17.2 17.2 34.4
Meitje Nienhuis
De gemaakte tijden zün aldius:
G. Hoogstins—Bijlsma
17.3 17.2 34.5
To17.6 17.5 35.1
Martha
Groen
Antje Koopmans
le rit 2e rit taal
17.6
Pietje Feitsma
Oosterwolde 16.5 16.7 33.2
Trijntje Hemminga legde dus beslag op
Tr. v. Zinderen-Hemminga,
Drachten ' 16.5 17.1 33.6
den derden en Fokje, van der Velde op den
33.9
vierden prijs.
Sietske Pasveer, Akkrum 16.9 17
Antje Koopmans en Sietske Pasveer hadMartha Groen, Oldeboorn 17.1 17.2 34.3
Gr. Hoogsitiins-Bijlsina,
den nog de beslissende ritten te volbrengen.
Eernewoude 17.4 17.2 34.6 Er werd fei om de eer gestreden en de snelPietje Feitsma, Huizum 17.4+ 17.2 34.6+ ste tijden werden in dezen eindstrijd geMett'je Nienhuis,. H'veen 17.4 17.3 34.7 maakt, n.l. 16.4 en 16.3 door Antje en 16.5
Fokje vd. Velde, Marssurn 17.5. 17.2 34.7
en 16.5 door Sietske. Ot'ïicieel werd geen tijd
Tjitske Hylkema, L'zwaag 17.4 17.7 35.1
genoteerd; het ging er maar om, wie eerst
Dirkje Huitema,
over de streep ging. Dat was dus Antje.
Wommels 17.6 18.1 35.7
De uitslag is alzoo:
Clara Huitema, Workum 18.4 19.2 37.6
le prijs fBO plus gouden Bondismedailie
Antje Libbenga, H'veen 23
20.8 43.8
voor hot kampioenschap, Antje Koopmans te
Oosterwolde; 2e prijs (50 plus zilveren meDe laagste vier nummers vielen af, de daille, Sietske Pasveer, Akkrum; 3e prijs
eerste acht werden in de demi-finale ge25 Tr. van Zinderen—Hemminga, Drachplaatst. Naar gelang van de snelheid werden -ïten; 4e prijs ï 10
Fokje v. d. Velde, Marssurn.
ze als volgt in partuur gezet: I—7; 2—B;
5-12; 6-11.
DE KUNSTRIJDSTER
IRMI HARTUNG.
In de pauzes van den wedstrijd gaf mej.
Harlung demonstraties van haar kunstrijden,
die uiteraard de telaiiget-eltiiog hadden van
de groote schare aanwezigen. Soepel en snel
gljjll ze over het ijs, zoowel voor ais achterwaarts, z<> diinsi en springt, maakt figuren
en standen, tolt in het rond en voert de
wonderlijkste capriolen uil.
Het was een ïeest van lijn en gratie; mej.
Hartum? schonk vele kijkers onvergetelijke
momenten. Soks mar mear, bistjür fen
tjalfl
Tegen halfvijf was dit ijsfeest afgeloopen,
het werd besloten met een zusterlijk eererondje door de beide snelste rijdsters, die
tenslotte met de Duitsche snervoetige wer-

'

den gekiekt.

.

Van Regeeringszijde geen geld
voor de I.Jswegen!
Friesland sla de handen ineen,
sticht
n-Centrales ! ! !
Mej. Hartung tusschen enkele bestuursleden van Thialf.

