
Na de Sovjet Unie is het Duitsche Rijk
thans de sitaat met de grootste bevolking van
Europa. Het gezamenlijke aantal inwoners
van het Groot-Duitsche Rijk, dus na de ge-
biedsvergrooting door de hereeniging met de
Oostmark, het Sudetenland, het Memelge-
bied, Dantzig, de nieuwe gebieden in hert
vroegere Polen, Eupen-Malmedy en met in-
begrip van het protectoraat Bohemen en
Moravië, bedraagt n.l. bijna 97 millioen. Op
verren afstand komen Groót-Brittaninië met
47.5, Italië met 44.4, Frankrijk met 42 en
Spanje met 25 millioen zielen.

De passagiers van de eoupé's worden
verantwoordelijk gesteld voor het handha-
ven van de door de Spoorwegen aange-
brachte verduisteringemaatrege'lian. Bord-
jes, die de reizigers daarvan in kemmis stel-
len,' worden reeds im de treinen aange-
bracht, verneemt de Tel.

Uiteraard is heldere verdichting niet mo-
gelijk. Men zal genoegen moeten nemen
met een zwakkere lichtbron of met een
blauw lampje.

Hoè verduisterd wordt hangt af vam den
aard van dem trein. Bij sommige wagens is
het voldoende de gordijnen neer te laten
en een blauw of zwak lampje in de fitting
te schroeven, bij sommige was het noodig
een rand zwart papier lamgs de vensters te
plakken.

De desbetreffende afdeetingem vam N.S.
zijn doende de noodige voorzieningen te
treffen en als bet zoo vroeg donker wordt,
dat tal van treinen verduisterd zullen moe-
ten rijden, dan zal hat licht niet behoeven
te ontbreken.

Treinen worden verduisterd.
Rijden de treinen der Ned. Spoorwegen

thans tusschen zonsondergang en zonsop-
gang in het duister, dit zal den gabeeiien
winter niet zoo blijven.

ter werd aangewezen de heer H. Rijkmane.
Tot hoofd der Fröbelschool werd benoemd

no. 1 der voordracht mej. J. Warmolts,
hoofd kleuterscholen te Meppel.

Goedgunstig werd beslist op een verzoek
der Arbeiders Jeugd Centrale alhier, om do
huur van het bij hen in gebruik zijnde lo-
kaal der oude school per 1 Aug. te doen
eindigen.

Ingevolge besprekingen met de advies-
commissie inzake radiorechten werd beslo-
ten tot intrekking der oude en vaststelling
eener nieuwe verordening. De inkomsten
der gemeente zullen hierdoor ongeveer f 200
moeten derven.

Op voorstel van B. en W. werd besloten
tot verhuur van twee perceelen ontgonnen
bouwland te Kalle-ncote, ieder groot 1 H.A.
aan L. Veenstra aldaar, tegen een huurprijs
van f5O -per H.A., terwijl de gemeente de
eerste twee jaren 50 M3compost op ieder
perceel zal leveren. Aan G. W. Petersen, L.
Goldlhoio-rn, ,1. Wiers-ma en J. Feitsma werd
resp. 165, 165, 385 en 300 M. bouwterrein
in erfpacht uitgegeven aan de nieuw aange-
legde straat nabij den Tukscheweg, tegen
15 et. per M2.

Besloten werd tot rioleerimg van den Mep-
pelerweg tot aan het begin der Kallen.ko-
iterallee. De kosten worden geraamd op
flBBO.

Op een verzoek van den heer H. Nijen-
huis, om subsidie in bet verbetren van een
dubbele arbeiderswoning aan de Molen-
straat, welke verbetering f320 per woning
zal moeten kosten, -werd besloten een kwart
kjervan voor rekening der gemeente te
nemen.

Wegens stijging der kostprijs werd de gas-
prijs verhoogd van 4 op 5 cent voor de
vastrechtgebruikers en van 10 op 11 cent
voor de muntgasverbruikers.

Door opneming van de laatste reserve en
een nog onbesteed restant der afkoopsom
waterleiding, totaal f20.000, zal de begroo-
ting sluitend gemaakt worden.
Wegens opheffing van het Burgerlijk Arm-
bestuur werd aan J. Voerman en R. Prik-ken, resp. secretaris en penningmeester, eer-

ontslag verleend. Tevens werd een re-geling vastgesteld omtrent salarieering vanR. Prikken, chef van de afd. sociale zaken,tot vaststelling van het salaris van den pen-ningmeester van Maatschappelijk Hulpbe-
toon en van een instructie voor den pen-ningmeester bovengenoemd.

Geen Duitsche betaalmiddelen
boven 10 pfennig.

Van bevoegde zijde wordt er op gewezen,
dat bet ter betaling aanbieden en aannemen
van rijkebankbiljetten, rentenbankbiljetten
en rijksmunten van mcci dan 10 pfennig
verboden is.

In beginsel moeten alle betalingen voor
goederen, dienstverrichtingen enz, in Neder-
landsche guldens geschieden. Ook kunnen
Reichkreditkaesenscheime, R eichskreditkas-
senmümzen en rijksmiuntem vam 1, 2, 5 en 10
pfennig worden aangenomen.

Het aannemen van de bovengenoemde
Duitsche binnenlandsche betaalmiddelen, dus
rijkebamkbiljetten, rentenbankbiljetten en
rijksmunten, met een hoogere waarde dan
10 pfennig, moet in ieder geval geweigerd
worden. De ontvanger van dergelijke betaal-
middelen loopt gevaar, hiervan geen verder
profijt te kunnen trekken.

Studenten kennen hun taal niet
Te veel ongeschikte studenten
te Delft.

Een geval is bekend, waarbij een Neder-
landsche dokter weigerue een vrouw te hel-
pen, toen deze zich niet wel gevoelde.

De Duitsche vrouwen mogen slechts ver-
gezeld door agenten van politie uitgaan.

„Samenvattend," zoo eindigt dit schrijven,
„is helaas ondubbelzinnig bewezen, dat de
haat der daar wonende Nederlanders alle
perken te buiten gaat. De geïnterneerden
worden als strafgevangenen behandeld (zij
krijgen ook gevangeniskleeding en uniform),
en de weerlooze vrouwen zijn overgeleverd
aan de willekeur van den ernstigsten aard
der Nederlandsche autoriteiten.

Eenige transporten van geïnterneerden
naar Atjeh hebben reeds plaats gehad. Brie-
ven worden de gevangenen voorgehouden,
zoodat zij ze kunnen lezen, overhandigd
worden ze niet. De gevangenen mogen twee-
maal per maand schrijven.

Duitsche vrouwen, van wie bekend was,
dat zij actief hebben deelgenomen aan partij-
acties, zijn zonder uitzondering tezamen met
haar kinderen geïnterneerd o.a. in Banjoe
Biroe bij Salatiger. Zij krijgen dezelfde sol-
datenkost als de mannen, aanvankelijk was
dit ook met alle kinderen het geval.

Persoonlijke chicanes en vernederingen
hebben herhaaldelijk plaats.

De weerlooze vrouwen geraakten binnen
korten tijd in een zoo zenuwachtige stem-
ming, dat velen- symptomen van ineenstor-
ting vertoonden.

Na 14 dagen werden stroo en zakken ver-
strekt, na vier weken mochten de geïnter-
neerden klamboes ontvangen.

D e toestand te Onrust is Veel ongunstiger
dan te Nwagi. Het zou daar zoo zijn, dat de
gevangenen zonder uitzondering sterk zijn
afgevallen, zoowel door de gebrekkige ver-
zorging als ook door de afschuwelijke be-
handeling.

Het ontbijt bestaat uit zeer slechte koffie
en een stuk oud brood, 's Middags wordt
rijstsoep, rijst en een hoeveelheid sambol
uitgereikt. Het avondmaal is gelijk aan het
ontbijt.

Scheermessen mogen de gevangenen niet
bezitten.

Op 10 Mei werden de Duitschers op het
marktterrein te Soerabaja, te Batavia en te
Priok bijeengebracht en naar de kampen te
Ngawi en Onrust gebracht.

Te Ngawi zijn 30 tot 40 menschen in één
vertrek gehuisvest. In 't eerst waren stoe-
len noch tafels aanwezig. Alles werd den
gevangenen ontnomen. De bewaking is zeer
streng. Des morgens wordt er gedurende 8
tot 10 minuten gelegenheid tot wasschen
gegeven, in welke tijd ook het lijfgoed ge-
reinigd moet worden.

De behandeling der Duitschers
in Indië.

Geïnterneerden worden als
strafgevangenen behandeld.

Omtrent de behandeling der Duitsche ge-
interneerden in Nederlandsch-Indië zijn bij-
zonderheden vernomen, welke vervat zijn
in een schrijven van 9 Augustus uit Kobe.

Uit dit schrijven blijkt, dat in totaal 3079
personen geïnterneerd zijn, waarbij 340
staatsgevaarlijke Nederlanders en 32 Neder-
landsche vrouwen.

Opneming in den Opbouwdienst Berichten uit Stad en Dorp.
Op grond van de verordening inzake den

opbouwdienst zouden jongelieden vam on-
besproken gedinag, die het 19e levensjaar
hebben volbracht en tot lich-amelijken ar-
beid in staat zijn, in aanmerking kunnen
komen voor opneming in den opbouw-
dienst.

De aandacht wordt er echter op geves-
tigd dart opneming im den opbouwdienst
volgens deze bepaling voorloopig slechts in
zeer bijzondere gevallen zal plaats vinden.

JAARVERSLAG FRICO, LEEUWARDEN.
LEEUWARDEN. De Friesche Coöp. Zuivel-

Export Vereeniging (Frioo) deed haar deel-
nemers weer toekomen haar uitgebreid jaar-
verslag, over het boekjaar 12 Mei 1939—12
Mei 1940, waaraan we het volgende omtlee-
nen.

Bij de Frico waren aangesloten 41 coöp.
zuivelfabrieken, die in totaal 395.838.219K.G.
melk ontvingen, hetgeen 2 % meer is dan
vorig boekjaar. Bergum gaat aan de spits
met 21.759.575 K.G., gevolgd door Wolvega
met 18.522.470K.G. en Opeinde met 14.680.416
K.G. Verder kwamen ook Giekerk
(13.772.335), Drom-rijp (13.172.257), Weidumi
(12.867.342), Terwispel (12.590.324), Jubbega
(11.710.077), Ma/resum (11.663.754), Boorn-
bergum (11.037.334), Sijbna-n-daburen
(10.721.664), Oosterzee (10.333.164), Steggerda
(10.284.393), Delfstrabuizen (10.189.822) cm
Oudeschoot (10.057.355) boven de 10 millioen
K.G.

Als bestuurslid werd he-rkoizan de heer W.
J. Schenk te Giekerk, terwijl als commissaris
werd gekozen de heer B. Kroon te Jubbega
en in de prijzenoommissie de heeren O. J.
Knol te Eilsloo cm R. Lubberink te Uitwellin-
gerga.

De kwaliteit vam de producten werd over
't algemeen gewaardeerd. 99.1 % van alle
boter wend met basisprijs of meer betaald
(vorig jaar 98.8%), bij slechts 0.14% be-droeg de korting meer dan 1 cent per K.G.
Gemiddeld werd 1.304 cent per K.G. boven
den basisprijs, die geldt voor a-kwaliteit, be-
taald (vorig jaar 1.295 cent). Schiimmelvoir-
mimg bij oudere boter kwam vrijwel niet
voor. Enkele technische adviezen werden ge-
geven wegens geringe afwijking in reuk of
smaak. Gebleken is, dat door doelmatige
voedering van ingekuild gras vele madeelige
gevolgen kunnen wordem voorkomen.

De gemiddelde toeslag met a-kaas aio
grondslag bedroeg 0.80 cent per K.G. (vorig
jaair 0.87). Veertien aangesloten zuivelfabrie-
ken behaalden het diploma op de Bondskeu-
ring. Het gebrek „knijper", vermoedelijk
grootendeels een gevolg van ondoelmatig
voeren van ingekuild gras, kwam nogal eens
voor. Een strenge ccotröle op de melk en
uitbetaling naar kwaliteit is gewemscht.

Do Europeescbe oorlog baheersdht voor
een groot deel den wereldhandel en dus ook
den verkoop van de Frico-produoten. Groote
afzetgebieden gingen verloren, toen ons land
in den oorlog werd betrokken stond het be-
drijf zelfs eenige dagen stil. Spoedig kon
echter de verzending in het binnenland wor-
den hervat en later werden Duiisohlamd en
België afnemers.

De boteraanvoer steeg van 8.875.608 K.G.
in vorig jaar tot 9.938.317 K.G. Een gevolg
van den. iets grooteren melkaanvoer, maar
mear nog van gewijzigde productieverhou-
dingen. De binnenlamdisohe prijs was gemid-
deld ongeveer 9 cent hooger dan vorig jaar.

Er werd 18.085.576 K.G. kaas aangevoerd
(vorig jaar 18.787.484 K.G.). De aanvoer van
caseïne bedroeg 402.929 K.G. (vorig jaar
514.585 KG.), van melkpoeder 5.027.268 K.G.
(vorig jaar 5.322.589).

De verkoop van consumptiemelkartikelen
nam toe en de meeste fabrieken betrekken
alles van de Centrale Melkjoricbtine.

Het crediet bij de Coöp. Zuivellbank bleef
onveranderd op f3.000.000. Het bedrag aan
bij de Frico gestorte deposito's bedroeg op
12 Mei 1940 f 100.185.26. De reservefondsen
bedroegen f 381.000.

Verder geeft het jaarverslag volledige ge-
gevens over gesloten verzekeringen, verbe-
teringen in de bedrijven, inrichting van .fa-
brieken, personeel, laboratoriumonderzoek
erna.

Tot slot nog, dat de adjunct-directeur P.
v. d. Meulen, de ebef-pakhuiekmecbt J. van
Dijk en de pakhuiskneoht B. Braak hun zil-
veren julbifeuim bij de Frioo vierden.

DE N. S. B. TOETSSTEEN.
Hoe men in Duitsche kringen de verdere

politieke ontwikkeling in Nederland ziet,
blijkt uit een artikel in de Eesener Na-
t ion al Zeitung, een toonaangevend
orgaan der Duitsche nationaal-socialistische
partij. Het artikel is geschreven door den
Haagechen correspondent van dit blad. Wij
ontleenen er het volgende aan:

Wanneer heden ten dage in breede
kringen in Nederland, als uitgangspunt
voor d-e verdere staatkundige ontwikke-
ling, de eisch erkend wordt, zich onvoor-
waardelijk en geheel in de door het Na-
tionaal-Socialistische Duitschland moge-
lijk gemaakte nieuwe ordening van Euro-
pa in te schakelen, dan mag niet worden
voortiij gezien, dat het uitsluitend de
N.S.B, van Mussert is geweest, die de
vroegere machthebbers in Nederland
van-wege hunne onnatuurlijke en anti-
Duitsche koers aangeklaagd en op de
zwaarwegende gevolgen' der politieke
kortzichtigheid heeft gewezen.

De gevolgtrekking ligt voor de hand,
dat voor die Nederlandsche ' krin-
gen, die heden, in tegenstelling tot hunne
vroegere houding, de noodzaak eener toe-
naderingspolitiek tot Duitschland erken-
nen, de toetssteen hunner verhouding tot
de N.S.B, zal zijn.

De nieuwe reotor-magmifieus der Techni-
sche Hoogeschool, prof. dr. ir. C. J. Nie-u-
-wenburg, heeft bij den aanvang van het
nieuwe studiejaar een opmerkelijke rede ge-
houden, waarin hij o.a. zeide:

De Technische Hoogesohool wordt in stij-
gende mate overstroomd door studenten, van
wie een bedenkelijk hoog percentage ten
eenenniale ongeschikt is voor academische
vorming, welke een onderscheiding behoort
te zijn. Mem zal moe-ten breken met den thans
gevolgden stelregel, dat ieder jongmensch,
dat met hooge cijfers het einddiploma vam
het Middelbaar Onderwijs behaalt, op grond
daarvan alleen reeds deugt voor de acade-
mie.

Van analogen aard is de klacht, dat een
aanmerkelijk deel van de hedendaageche stu-
denten blijk geeft van een ontstellend gemis
aan beheerscbing van de Nederlandsche taal.
Dit uit zich niet alleen in eigenlijke taalfou-
ten, maar vooral door een onverschilligheid
voor wat zij zeggen of schrijven, nog daar-
gelaten hoe zij dat doem.

Zij kunnen schrijven noch spreken.
De rector verklaarde, dat deze aangelegen-

heid om eindige behandeling vraagt. Hij
achtte het aankweaken van een behoorlijke
betoogtrant een typisehTacademische onder-
wijstaak.

Auto in een sloot.
OUDEGA (Sm.), 23 Sept. Hedenmidd,a«

zou de heer v. D. met zijm auto een zand-
wagen passeeren op den Hooidameweg.
Hierbij reed de auto .te ver in den berm,
welke door den aanhoudemden regen van de
laatste dagen zeer zacht is, zoodat hij in de
sloot terecht kwam. Na veel moeite gelukte
het dan wagen weer op den baganen grond
te brengen.

Tenslotte deelde de voorzitter mede, datde commissaris in Noord-Holland Jkhr. Roel
Dinsdag naaor Urk zal komen voor een amb-
telijk beaoek.

De volgende grondaanvragen werden ge-
daan: R. Kale 30 M2in pacht, W. Metz een
strook grond te koop, P. J. Neutjes 5 M2te
'koop, C. Ro-mkas om 65 M2in pacht, T. de
Boer grond te koop, T. Baaterkamp l(i M2in
koop. Al deze grondaanvragen werden toe-gestaan.

De Raad was Vrijdagavond 7 uur bijeen
geroepen. Aangezien enkele leden verhin-
derd waren, werd direct na de opening devergadering geschorst tot Zaterdagmiddag
4 uur.

Den gemeente-omroeper K. Asma werd
eervol ontslag verleend, evenals aan mej.
Locsman als schoolse-hoonmaakster van het
raadhuis. Voor deze betrekkingen zullen sol-
licitanten worden opgeroepen.

Varder werd besloten tot uitbreiding vande begraafplaats. Deze zal vergroot worden
naar de school toe. De ge-meente-opzichter
heeft de kosten op f 1500 geraamd. Het werkzal door plaatselijke werkloozen uitgevoerd
kunnen worden.

Aangeschaft zal worden een begraaftoestel,
waardoor hat begraven beter zal kunnen ge-
schieden, daar dit nu soms te wenschen over-
laat

Aan de orde kwam vervolgens een voor-
stel tot verbouwing van bat raadhuis en dedokterswoning. Door den oorlogstoestand
waren de plannen ter zijde gelegd, doch de
burgemeester had overleg gepleegd met een
architect, die adviseerde door te gaan, daar
er mv mog kans is op goede materialen. Be-
sloten we-rd hiervoor f35.000 beschikbaar te
stellen. Met de uitvoering zal zoo spoedig
mogelijk een aanvang gemaakt worden.

In eijn radio-rede, welke ir. R. A. Verwey,
waarnemend hoofd van het dep. van sociale
zaken, Maandagavond hield ten gunste van
de zomerpostzegels, deelde hij mede, voor
wie dit jaar de opbrengst bedoeld is. Voor
de helft is deze voor cultureele, voor de helft
voor sociale doeleinden bestemd.

Onder de sociale doeleinden wordt ten
eerste genoemd de bestrijding van de tuber-
culose. De laatste jaren was het sterftecijfer
aan deze ziekte zeer gunstig te noemen: Het
was ongeveer een kwart van wat dit in het
begin van deze eeuw in ons land bedroeg.
We moeten er voor waken, dat de tegen-
woordige tijdsomstandigheden geen nadeeli-
gen invloed op bet sterftepercentage kunnen
uitoefenen, zooals in de jaren 1914 en 1918
het geval was.

In de tweede plaats komt de opbrengst
der zomerpostzegels aan de rbeumatiekbe-
etrijding ten goede. Hebben we bij de tuber-
culose te maken met een ■ziekte, waardoor
de sterfte belangrijk wordt beïnvloed, de
rheumatiek ie een ziekte die voor lijders
daaraan niet alleen veel lichamelijk leed,
maar ook een groote mate van verlies van
arbeidstijd en airbaidsverm-ogen medebrengt.
Ook "de bestrijding van deze ziekte is voor
handhaving van de volkskracht van groot
belang.

Ten slotte is als nieuw object onder de
doeleinden van de zomerpostzegels opgeno-
men de zorg voor lichamelijk gebrekkigen.
Een onderzoek in Haarlem leerde destijds,
dat bijna één ten honderd van de bevolking
tot de lichamelijk gebrekkigen moest worden
gerekend. Gelukkig kan door maatregelen
van medische zorg, van onderwijs en oplei-
ding en van arbeidsvoorziening heel veel
voor deze groep gedaan worden.

Ook op dit terrein kan dus, mede dank zij
de aankoop van zomerpostzegels, de volks-
kracht van Nederland gehandhaafd blijven.

De Zomerpostzegels.
Aan wie de opbrengst ten goede
komt.

Als leden van den raad van advies zijn
benoemd de heeren Bob Peters. F. Mikkenie.
Kees Pruis, F. Muriloff en Antonini.

In het bestuur zetelen o.m. Herman Tho-
len, Louis Noiret, C. Faveur en Piet Muyse-
laar.

Een organisatie van
amusements-kunstenaars.

Onder leiding van mr. J. F. van Royen,
voorzitter van de Alg. Ned. Kunstenaars-
organisatie, is een Nederlandsche Organi-
satie van Kunstenaars op het gebied der
Amusemenitskunst (N.0.K.A.) opgericht.

Vele vooraanstaande kunstenaars uit alle
takken der amusementskunst (operette,
revue, cabaret, etc.) zijn lid geworden. De
oprichting dezer organisatie betee-kenit een
belangrijke concentratie op het gebied der
amusementskunst, aangezien niet alleen
uitvoerende en scheppende kunstenaars,
doch ook ondernemers en bemiddelaars in
de N.O.K.A. worden opgenomen.

De N.O.K.A. wil naast de stoffelijke be-
langen der leden in niet mindere mate de
cultureele belangen van de amusements-
kunstenaars en de amusementskunst in Ne-
derland dienen en beschermen.

Naast het bestuur wordt een raad van
arbitrage ingesteld, die alle geschillen,
waarin leder der organisatie uit hoofde
van hun beroep betrokken zijn, zal hebben
te beslechten.

SNEEK, 22 Sept. Thomas Giliam, een be-
kend Sneeker type, is hedenmorgen plotse-
ling op 62-jarigen leeftijd overleden. Voor
do niet-Sn-eeikers zegt dit niets, want de goe-
de, simpele Thomas was alleen voor de Snee-
kers, maar dam ook van klein tot groot ém
voor de oud-Sneekere een goede bekende,
wiens plotseling verscheiden allen die hem
gekend hebben, weemoedig aandoet. Het zal
voortaan vreemd zijn dat Thomas je niet
meer bomt vertellen dat er „Zondag weervoetballen is", of dat „Sneek gewonnen
heef-t". Wamt ondanks zijn kinderlijk ver-
stand, leefde Thomas toch met hart en ziel
met de voetbalvereeniging Sneek mee. Vroe-
ger, toen het kaatsen hier meer beoefendwerd dan in de latere jaren, was Thomasniet bij het kaatsen 'en bij de kaatsers weg
te slaan en vooral André Rienstra stond ge-weldig bij hem im de gunst.

De laatste jaren van zijn leven werd Tho-
mas in het Gemeentelijk Tehuis voor Oudenvan Dagen verpleegd. Hier is hij ook gestor-ven.

Collecte reclasseering.
WOMMELS, 22 Sept. De reclasseeringscol-

lecte had hier als opbrengst f22,30.

— Bij het verplaatsen van bal-
ken achter de oudp-iiijke woning is de acht-
tienjarige J. Everaard te Roosendaal door
een der balken, welke omviel, getroffen,
waarna hij aan de gevolgen overleed.

Aan den beer H. Hagting werd op diens
verzoek wegens benoeming tot hoofd eener
school te Wanneperveen eervol ontslag ver-
leend.

Goedgekeurd werd de voorloopige over-
eenkomst met heit Departement van Defen-
sie, waarbij de huur van het militaire oefen-
terrein werd bepaald op f4250 per jaar.

Besloten werd het aanvangsuur van de
weekmarkt te bepalen tot 1- Nov. op 8 uur
en gedurende de wintermaanden op 9 uur
des morgens.

Aan dr. Brons werd een 6tnookje grond
nabij diens woning, groot 5 M2., verkocht
voor den prijs van f 8 per M2.

Aangezien de nieuwe belastingkantoren
binnenkort voor den dienst gereed zijn,
wordt de huur der thans in gebruik zijnde
lokalen met ingang van 1 Dec. ontbonden.

Tot leden van Maatschappelijk Hulpbetoon
werden benoemd de heeren W. Krist, H.
Rook en G. J. v. Veen, terwijl als voorziit-

Hoe zelf een kwart-liter
hoestsiroop te maken

voor 75 cent.
Dit is cpn recept voor
een siroop tegen hoest,
verkoudheid en griep,
die uitstekend blijkt
te zijn, en ook zeer
geschikt is voor kinde-
ren: Kook een kwart
liter water, voeg er
een eetlepel suiker bij

en den inhoud van een 30-grams flesehje
Vervus (dubbel geconcentreerd), dat U bij
eiken apotheker of drogist tegen den vasl-gestelden prijs van 75 cent kunt koopen.Goed doorroeren en TJ verkrijgt een uitste-kende hoestsiroop. Dosis: volwassenen: eeneetlepel; kinderen van 8 tot 12 jaar: eendessertlepel; 3 tot 8 jaar: een theelepel. Nade drie voornaamste maaltijden en voorhet naar bed gaan.
Knip dit recept uit en maak het vandaagnog klaar. Het zal U goed voldoen.

(Adv.)

— Te Amsterdam is een jongen-
tje, dat op -een kipkarretje van een zandtrein
was geklommen, daar afgevallen. Hij raakte
tusschen de wagentjes en was vrijwel op slag
dood.

Het politieke opklaringsproces is juist
nu in vollen gang en heeft ten doel, ook
in Nederland één gesloten volksgemeen-
schap tot stand te brengen. Die gemeen-
schap zal de krachten, die de lotsbestem-
ming van het nieuwe Europa bepalen, de
waarborgen geven, dat de weg tot een
duurzame oplossing 1 kan worden vrijge-
geven, een oplossing, die in het Neder-
landsche Volk zelf wortelt en daarmede
ook in dit Volk zelf ruggesteun en beves-
tiging vindt. '" *"

De benoemingen van N.S.B.-ers.
Een toelichting van de „Deutsche
Zeitung”.

Een Haagsche correspondent van de (r.k.)
Nearlandia-pers, schrijvende over de benoe-
ming van mannen uit de rijen der N.S.B.
op vooraanstaande plaatsen, had er zijn be-
zorgdheid over uitgesproken, dat er geen
N-ederiandsche katholieken benoemd waren.
Hij had tenslotte betoogd: „Het is on-ze
vaste overtuiging, dat ook aan katholieken
onder de nationaal denkende Nederlanders
de mogelijkheid gegeven zal worden een
sleutelpositie in te nemen."

Naar aanleiding hiervan geeft de „Deut-
sche Zeitung in den Nederlanden" een toe-
lichting. Het blad merkt op, dat niet het
aantal der achter de benoemden staande
menschen den doorslag heeft gegeven, maar
louter hun persoonlijke eigenschappen. Ove-
rigens is de R.K. Staatspartij in het vaar-
water der coalitie terechtgekomen, welke
voor den lOden Mei regeerde en welke
daarom door ons, Duiitschens, met „gerecht-
vaardigde voorzichtigheid beschouwd moet
worden."

„De nieuwe orde kent slechts gerechtig-
heid. Zij kan niet vragen tot welke kerke-
lijke gemeenschap de een of ander behoort.
De geloofsovertuiging mag binnen een volk
geen scheidsmuur oprichten. Alleen beslis-
send is daarom bij de nieuwe benoemingen
dezer dagen, het kunnen en de zekerheid,
dat de man, die nu op een beslissende
plaats gezet is, deze functie in dienst der
volksgemeenschap vervullen zal. Dat is geen
politiek uithangbord meer, maar een zui-
ver persoonlijke zaak. Dat moest men zoo
langzamerhand toch eens begrepen hebben!"

FEUILLETON

— Heeft hij het je dan niet verteld?
Lilian hief haar betraand gezicht op._ Wat verteld?— Wel, dat er een ander testament

gevonden is en dat hij tenslotte toch al-
les erft. Ik heb het vanmiddag gehoord,
het is een feit

Lilian snikte wanhopig.— Goede hemel, Lilian, je zult er (ftooi
gaan uitzien als je zoo blijft huilen.Mrs. Fane keok peinzend naar haar
dochter en vroeg zich af, of dezeer eigenlijk toch nog misschien zoo iets
als een hart op na hield. En ze rammel-
de verder — domme vrouwen kennen
nooit het juiste moment, waarop ze haar
mond met succes kunnen dicht houden;— Roderick is wel niet zoo rijk als Quer-
ne, maar hij komt toch heel aardig in zijn
geld te zitten en de „Four Winds" is een
alleraardigst buiten om te wonen.... de
schilderijen daar zijn alleen een klein
vermogen waard Hou toch op met
huilen, Lilian, je gaat er nog uitzien

Maar Lilian bleef ontroostbaar.— Ik heb nooit van iemand anders dan
van Roric gehouden, snikte ze. Op haar
manier sprak ze de waarheid, maar dat
ze op dit oogenblik tot dat besef kwam,
was wel heel erg een gevolg van de me-
dedeelingen van haar moeder over het
tweede testament!- W-.i,:: -h. I

ruw; hij heeft mijn polsen bezeerd. Als-
of hij verlangen kan, dat ik met een man
zonder geld trouw. Het is heel aardig
om over liefde te praten, maar daarmee
kunnen we de rekening van Madame
Louis© toch niet betalen en dien vreese-
lijken Williamson. Wat een ellende is
het leven toch! O, waarom heeft Rorie
toch het geld van Barlot niet?

Mrs. Fane keek haar dochter onderzoe-
kend aan:

„CIRCUSKIND”

(Nadruk verboden )
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Huwelijk! Plotseling zag hij zich te-
rug in dat kleine, eenzame, halfverin'ch-
te kerkje; de herfstbladeren dwarrel-
den buiten over de graven van hét kerk-
hof en de Mie regendroppels drupten
als tranen langs de zerken. Hij voelde
Rosalie's kleine hand weer beven in de
zijne en hoorde weer haar verlegen
stem.

Dat was het huwelijk geweest, dat
hem bond.... wat was hij voor een har-
te-loos man, om te denken aan een an-
der, terwijl deze tragedie nog zoo versch
was?

Het dienstmeisje deed de deur voot
hem open. Zond-er een verzoek af te
wachten, stapte hij de hall binnen. Hij
was zoo buiten zichzelf, dat hij niet
wachtte tot het meisje hem behoorlijk
zou hebben aangediend, maar op haar
mededeeling, dat miss Fane thuis was.
Mep hij de hall door naar de woonka-
mer. Voordat hij de deur bereikt had
werd deze al geopend en verscheen Li-
lian zelf op den drempel.— Roric!

Hij volgde haar de kamer binnen en
ging met zijn rug tegen de deur staan.— Je verwachtte zeker niet dat ik het
zou zijn. — Zijn hart klopte heftig.— Neen. Ze keek hem aan van den
overkant van de kamer; haar wenk-
brauwen waren gefronst.— Je had hier niet meer moeten ko-
men; ik heb je in mijn brief alles ge-
zegd wat er te zeggen viel. — Hij heeft zulke vreeselijke dingen

tegen me gezegd, moeder. Hij was zoo

dankbaarheid was geweest, die ze voor
hem gevoeld had, of dat er nog een war-
mer en rijker gevoel in haar kinder-rein
hart voor hem geweest was? Het was
hem alsof er opeens een onoverkomen-
lijke scheidsmuur gerezen was tusschen
hem en deze vrouw, die schaamteloos
bereid was om zichzelf, haar jeugd en
haar schoonheid te offeren aan een
ouden, leelijken man, van wien zij niet
hield, alleen om de millioenen, die deze
bezat, alleen om het comfort en de luxe
en de mooie kleeren en de juweelen, die
hij haar verschaffen kon.— Ik ga maar heen, zei de jonge Bri-
ton schor.— Maar niet zóó, niet zóó, Roric!
Wil je me niet.... een kus geven?....

Ze deed een stap naar voren. Maar hij
hield haar terug en weerde haar af. Het
beste in hem kwam in verzet.— Neen, dank je, zei hij kortaf.

De deur ging plotseling open en Li-
lian's moeder kwam binnen. Met stomme
verbazing keek zij naar het tweetal.— Roderick, jij hier?

De uitroep verried, dat de gevoelens
waarmee ze hem hier aanwezig zag, nog-
al gemengd waren. Ze wist zelf niet of
ze blij moest zijn met dit bezoek of niet
en keek beurtelings Lilian en den jongen
Briton aan, alsof ze een explicatie ver-
wachtte.

Roderick lachte schamper.— Ja, mrs. Fane, zooals u ziet ben ik
hier. Maar ik stond juist op het punt om
weg te gaan. Het spijt roe, dat ik dit be-
zoek gebracht heb dat ik de dames
heb gestoord, voegde hij er op ironisch-
hoffelijken toon aan toe.

Zonder een blik naar Lilian verliet hij
de kamer.
' De beide vrouwen bleven verbluft ach-

ter. Lilian was de eerste, die zich be-
woog; schreiend liet ze zich in een stoel
vallen.

— Daarom kom ik ook niet. Ik wou je
alleen maar iets vragen. Is het waar dat
je verloofd bent met Querne?

Er was een oogenblik stilte. De zijden
shawl, die om Lilians hals was geslagen,
gleed af en het gedempte licht viel op
haar schouders. Ze had een kostbaar am-
berkleurig zijden toilet aan met een
tuiltje theerozen in haar corsage. In haar
donker haar had ze een gouden band en
een prachtige diamanten ster schitterde
in de kant van haar uitgesneden japon.
De jonge Briton kende dit kleinood; het
was een van zijn buitensporige geschen-
ken geweest in de eerste dagen van zij-c
verblinde hartstocht.

Fier antwoordde ze:— Ik zou wel eens willen weten wat
je het recht geeft op dezen toon vragen
te komen stellen. Wat heb je er mee te
maken of ik....

Hij liep de kamer door en greep haar
polsen.

Ik heb er zeker wat mee te maken. Ik
houd van jeen je hebt me gezegd dat ie
ook van mij hield. Geef antwoord! Ben
je met Querne verloofd of niet?

Er was iets onweerstaanbaars in zijn
hartstochtelijk, driftig optreden en tege-
lijk iets pathetiseh-jongensachtigs. Lilian
was veel wereldwijzer en geraffineerder
dan hij, maar ondanks haar zelfbeheer-
sching kwam er toch een diepe blos over
haar mooi gezicht.— Toe, Roric, vraag niets en ga heen,
zei ze met trillende stem. Zijn gedeci-
deerd optreden had haar zelfvertrouwen
toch een schok gegeven. — Toe, Roric.
ga nu weg, zei ze zacht.— Ik zal gaan als je me antwoord "»**■gever. hebt. Ben je verloofd met Querne
of niet?

Ze keek verlegen langs hem heen.— Ja, het is zoo.
Hij zei niets en liet haar polsen los.

Zijn greep had een rood merk op haar
blanke huid achtergelaten.— Je hebt me pijn gedaan, zei ze.

Ook hierop zei hij niets. Hij wendde
zich naar de deur.

Ze keek naar hem van onder haar lan-
ge wimpers en dacht aan Barlott Querne,
die noch jong, noch forschgebouwd, noch
knap, zooals Roric, maar die millio-
nair was. Het was, alsof ze een stekende
pijn in haar hart voelde.v — Roric! Er klonk iets zachts in haar
stem. Zij liep snel de kamer door en leg-
de haar hand op zijn arm, juist toen hij
de deur wilde openen.— Roric, ga niet zóó weg! Ik kon de
gedachte aan levenslange armoede niet
verdragen maar ik houd van jou;
van jou heb ik immers altijd gehouden,
dat weet je immers

De jonge Briton bleef staan.—- Als dat werkelijk zoo was, dat je
van mij hield, dan zou het je niet hebben
kunnen schelen om ook armoede met
me te deelen, zei hij stroef. De les van
den ouden Fergerson begon vruchten te
dragen.— Daar heb je toch ongelijk in. Li-
lian's zachte vingers zochten zijn hand.— En met jou is het precies zoo. Je zoudt
onmogelijk van me kunnen houden als
ik eiken dag dezelfde armoedige japon
aan had en goedkoope schoenen en lee-
lijke hoeden droeg. Ik weet wel, dat je
denkt, dat het niet zoo is dat denken
alle mannen, maar je zou heusch niet
van me blijven houden. Jij hebt mis-
schien nog meer behoefte aan rijkdom
en mooie dingen en een gemakkelijk le-
ven dan ik. Ik kan me voorstellen, wat
er in je moet zijn omgegaan, toen het tes-
tament van je vader bekend werd. Ik
had zoo met je te doen en het was zulk
een teleurstelling voor mezelf. Ik weet
wat armoede is. Ik heb mijn heele leven
dat getob gekend. Moeder en ik moeten
schulden maken voor onze kleeren en
voor ons eten. We zouden er slechter aan
toe zijn, als die verschrikkelijke men-
schen niet geloofden, dat ik ging trouwen
met Querne. Zoo was het immers met jou

ook, vóórdat je vader stierf. Ze gaven
ons allen crediet, omdat ze dachten, dat
ik met jou ging trouwen, dat jij een rijk
man zou worden. Toen dat akelige tes-
tament bekend werd, kwamen ze als een
troep haaien op ons af. Ik moest Querne
wel aanmoedigen uit puren drang totzelfbehoud. Het kan niet, het kan een-
voudig niet, dat ik met een mam zonder
geld trouw.— Maar veronderstel, dat ik geen man
zonder geld was ?

Er was een vreemde klank in Roric's
stem. Lilian wist nog niets van het later
gevonden testament. Ze liet haar hand
los en trok haar mooie schouders op.— Wat heb ik er aan om onzinnige
dingen te veronderstellen, zei ze geprik-
keld. We leven niet in een sprookjeswe-
reld. Ze keek hem recht in de oogen. —Ik wou dat het zoo was.

Roric keerde zich om; hij vatte haar
hoofd in zijn handen en keek haar diep
en peinzend in de oogen. De zwoele geur
van de rozen op haar japon maakte hem
dronken echte rozen flitste het even
met bitterheid door zijn hoofd, geen prul-
lige imitatie van papier— Is de macht van bet geld sterker
dan de macht van je liefde voor mij?

Ze trachtte zich los te maken; zijn blik
en zijn weeke stem brachten haar in ver-
warring. Ze voelde zich laf en slecht,
maar ze mocht haar doel niet uit het oog
verliezen, zei de stem van haar koel ver-
stand.— Je begrijpt het niet, was alles wat
ze zeggen kon.— Ik geloof, dat ik het helaas al te
goed begrijp, zei hij dof, terwijl zijn ar-
men slap langs zijn lichaam neervielen.

Zijn gedachten werden met onweer-
staanbare kracht naar Rosalie getrokken.
Dat dappere kleine meisje had geen
oogenblik geaarzeld, om, terwille van
hem, armoede en een hard leven tege-
moet te gaan. Hij vroeg zich nu voor het
eerst af of het alleen maar een soort

Persnieuws.

RAAD URK
21 Sept.

Thomas Giliam overleden.

20 Sept.
RAAD STEENWIJK.

GEMENGD NIEUWS. Duitsch militair werk
gefotografeerd.

Wegens overtreding van de verordening
van den Rijkscommisearis over maatregelen
ep het gebied van nieuwsberichten en foto-
grafie is een jeugdige Nederlander veroor-
deeld. Hij heeft, tegen het uitdrukkelijk ver-
bod in, foto's van een Duitech militair werk
gemaakt. Een Duitsche krijgsraad heeft hem
een boete van f 150 opgelegd. Van veroor-
deeling tot vrijheidsstraf is alleen wegens
den jeugdigen leeftijd van den dader voor
dezen keer afgezien.

40 jaar werkzaam op één boerderij.
WITMARSUM, 23 Sept. Als bewijs van

goede verstandhouding tusschen werkgever
en werknemer dieme, dat de thans 65-jarige
Gerrit Bernardus Steensma gedurende 40
jaar onafgebroken werkzaam is geweest op
de boerderij, thans bewoond door den heer
A. de Vries te Koudehuizum alhier. Hiervan
was hij 20 jaar in dienst bij den tegen-
woordigen bewoner en voordien 20 jaren bij
nu wijlen den heer R. Tj. Westra. Als bliik
van hoogachting en waardeering is aan den
heer Steensma door de familie De Vries—
Westra een couvert met inhoud overhan-
digd.

FOKVEEDAG TOLBERT.

TOLBERT. De vereeniging „Oldebert"
hield Zaterdag een g-roote fokveedag.

Voor rundvee waren er 113 inzendingen,
voor paarden 78.

De volgende eigenaars kregen met hun
dieren prijzen.

A. Zwartbont vee. Melkgevende koeien:
H. Holman, Zevenhuizen Ie; J. van Slo-
ten, Tolbert 2e- B. van Dijk, Midwolde 3e.

2e Kalfskoei?n: Gebr. Renkema, Zeven-
huizen Ie; A. Holtrop, Zevenhuizen 2e en
4e; H. Renkema, Zevenhuizen 3e.

Melkvaarzen: H. Renkema, Zevenhuizen
Ie; H. G. Cazemier, Tolbert 2e; Ge>br. Caze-
mier, Tolbert 3e; J. de B-oer, Tolbert 4e;

Dragende Vaarzen: H. Holman Azn„ Ze-
venhuizen Ie; A. Holtrop, Zevenhuizen 2e;
H. Renkema, Zevenhuizen 3e.

Pinken -geb. in 1939: H. Holman Azn.,
Zevenhuizen, le, 2e en 3e; H. Renkema,
Zevenhuizen 4e; H. H. Cazemier, Jonkers-
vaart se; S. Hulshof, Tolbert e.v.

Koekalveren, geb. in 1940: H. Holman
Azn., Zevenhuizen Ie; H. G. Cazemier, Tol-
bert 2e; H. Pol, Zuiderweg, Tolbert 3e; J.
van Slooten, Tolbert 4e; Gebr. Renkema,
Zevenhuizen e.v.

Stierkalveren, geb. in 1940: H. G. Caze-
mier .Tolbert Ie; A. Poelstra, Midwolde 2e;
A. Holtrop, Zevenhuizen 3e; Gebr. Renke-
ma, Zevenhuizen 4e; H. Scheerhoorn, Boer-
akker e.v.

B Zwartblaard Vee. Melkgevende koeien
A. v.d. Molen, Faan Ie en 3e; G. Steen-

huis, Leek 2e en e.v.; J. Siebenga, Pasop
4e en se; S. J. Cazemier, Tolbert twee e.v.

Tweede Kalfskoeien: P. Bandringa, Tol-
bert Ie; J. Siebenga, Pasop 2e en 3e;

Melkvaarzen: A. v.d. Molen, Faan Ie; B.
Berghuis, Tolbert 2e; S. J. Cazemier, Tol-
bert 3e en e.v.; A. v.d. Molen 4e; P. Ban-
dringa, Tolbert e.v.

Pinken, geb. 1939: G. Steenhuis, Leek Ie
en 2e; J. Siebenga, Pasop 3e en e.v.; W.
Oosterhuis, Tolbert 4e; B. Berghuis, Tol-
bert e.v.

Koekalveren, geb. In 1940: B. Berghuis,
Tolbert Ie en e.v.; A. v.d. Molen, Faan 2e;
P. Bandringa Tolbert 3e; W. Oosterhuls,
Tolbert 4e; P. Bandringa Pzn. e.v.Warmbloed Paarden. Rubriek A. veulens

Corrie, van A. Ebbinge, Peizerwold Ie;
Tjepke, van S. J. Cazemier, Tolbert 2e; To-
leana, van B. J. Veenema, Doezum 3e; Tan-
nine, van R. J. Soheeringa, Midwolde 4e;
Tudi-a van L. Cazemier, Lettelbert e.v.;
Dulantis, van J. R. ter Veer, Lettel-bert e.v.

Entermerries.
Siarida. van Gebr. Renkema, Zevenhui-zen Ie; Betty, van B. Bosma, Zevenhuizen

2e; Salcara, van H. Togiema, Zuidhom 3e;
Cornelia. van J. Dijk, Zulthe 4-e.

Twentermerries:
Ofarea, van J. de Boer, Tolbert Ie; Apo-na, van H. G. Cazemier, Tolbert 2e; Odonia,van C. Lieuwes, Midwolde 3e; Ohalia' vanE. E. de Jong, Doezum 4e; Oharia, van B.

J. Kleiberda, Groningen se; Leentie vanGebr. de W-eg, Tolbert 6e; Asa. van J. Tam.minga, van Lukaswolde 7e; Ornusje, vanE. Pijl, Lukaswolde Be.
Stamboek Merries, 3 jaar en ouder.Welina, van J. de Boer, Tolbert Ie; Ka-mida, van H. Kruijer, Oostwold 3e; XJliena,

van A. v. d. Donk, Lukaswolde 2e; Witvoet,
van P. v.d. Til, Sebaldeburen 4e; Gers.ia,
van J. Schaafsma, Tolbert 5e Ha-bada, van
A. v. d. Donk, Lukaswolde 6e; H. Ooster-
huis, Tolbert 7e; Susanna, van Gebr. Ca-
zemier, Tolbert Be.

Warmbloed Stermerries.
Nutiena, van L. Casemier, Lettelbert Ie;

Elena, van R. Seheeringa, Mid'wolde 2e;
Nel-H, van A. Ebbinge. Peizerwold 3e; Ker-
minna, van R. Seheeringa, Midwolde 4e;
M-oraline, van denzelfde Be; Nivola, van J.
R. ter Veer, En-uimatil 6e.

K-oudibl-oed veulens:
Bruinsohimmel, van G. Land, Leek Ir;

Geppi, van A. A. Sipkens, Lettelbert 2e;
Lisette, van P. Bandringa, Tolbert 3e; Adolf
van M. de Boer, Midwolde se; Vosschimmel,
van Jan Veenstra, De Wilp 6e.

Koudlblo-ed veulens:
Mirza, van R. Kruijer, Peizerhorst Ie;

Annie, van M. de Boer, Midwolde 2e en 3e;
Willie, van A. Holtrop, Zevenbui-zen 4e; Hil-
da, van P. Bandringa, Tolbert se; Piëta, van
J. Drenth, Zevenhuizen 6e.

Het Groot-Duitsche rijk heeft
97 millioen inwoners.


