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HET ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR DE 
GEMEENTE SLOCHTEREN EN OMGEVING 

Redactie- en Admin.-adres: 
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PROCLAMATIE! 
Landgenooten, 

Het uur der bevrijding is thans ook voor U aan
gebroken y 

Het oogenblik, waarop Ik en U met zooveel span
ning en ongeduld gewacht hebben, is daar. 

Ik weet van de bittere beproevingen waaronder 
Gij, afgesneden van een deel van ons Vaderland, deze 
laatste maanden hebt geleefd. 

Die druk heeft thans een einde genomen. 
Ik weet ook van de bovenmenschelijke moed, 

waarmede Gij de zwaarste ontberingen hebt gedragen. 
Talrijke handen zijn Uitgestrekt om het einde Uwer 

nooden zooveel mogelijk te bespoedigen, maar veel 
zal daarbij afhangen van Uw rustige en eendrachtige 
houding in de komende dagen. 

Werkt allen mede deze een rustig verloop te 
geven. 

Gehoorzaamt stipt de bevelen van het Geallieerd 
Opperbevel, waarmede de regeering een regeling heeft 
getroffen. Luistert naar de aanwijzingen van Uw Ne-
derlandsch Militair Gezag, dat krachtens die regeling 
onder leiding en verantwoordelijkheid der Nederlandsche 
Regeering, zijn taak in overleg met het Geallieerde 
Opperbevel verricht. 

Ik hoop spoedig op Nederlandsche bodem terug 
te keeren om met mijn verantwoordelijke raadgevers 
de leiding van 's Lands zaken weer op Mij te nemen. 

Dat Gods zegen op U allen ruste. 
Nederland Herrijst III 
Leve het Vadedand 111 

WILHELMINA. 

BEVRIJDING 
Na bijna 5 jaren is dan 

ook on:e gemeente einde
lijk bevrijd 

Hec oogenblik, d.it we 
zoolang vurig verbeid hebben 
is aangebroken. In de bange 
jaren van de Duicsche be
zetting hebben we altijd ge
hoopt op dit oogenblik en 
juist dat geloof en die hoop 
heeft ons staande gehouden 
te midden van al de geva-
Ten, die ons bedreigden. 
Nog kunnen we ons amper 
beseffen dat we nu weer 
vrij zijn. dat we weer rond
uit kunnen spreken zonder 
vrees voor S.D. of Gestapo. 
Nog lijkt het ons een sprook
je, dat er geen Duitsche 
auto's meer voorbijrijdèn, 
dat er geen dreigende be
kendmakingen weer worden 
aangeplakt, dat er vieen O.T 
meer bestaat, kortom, dat 
aan al het Duitsche gedoe 
een einde gekomen is Ook 
de zwarte hemden en vooral 
de gehate landwachtunifor-
men zijn uit het dorpsbeeld 
verdwenen enmenschen met 
Oranjeband zorgen tezamen 
met het Militair Gezag en 
de politie, dat het dorpsle
ven weer zoo spoedig mo
gelijk normaal wordt. Want 
dit is juist zoo noodzakelijk. 
We moeten allen weer aan 
de arbeid om gezamenlijk 
op te bouwen, wat de 
Daitschers hebben afgebro
ken, om paraat te zijn, wan
neer straks ook het hon
gerende Wésten des lands 
bevrijd zal wezen. Het is 
ons aller plicht om nu stipt 
te gehoorzamen aan de be
velen der autoriteiten en om 
ons werk weer zoo goed 
mogelijk te verrichten. Het 
is geen tijd voor dolle feest
vreugde Te velen verkee-
ren nog in het onzekere 
over het lot hunner verwan
ten of vrienden in andere 
deelen van 't bevrijde ge
bied, in het nog bezette 
gebied of in Duitschland. 
Ook is er rouw in zoo 
menig huis, waar men het 
verlies betreurt van een fa
milielid, gedood door de 
overheerschers of door het 
oorlogsgeweld. Ook staren 
er velen op depuinhoopen 
van wat eens hun huis was. 
Maar toch .... ook zij allen 

(en we spreken nu uit eigen 
ervaring)voelen een vreugde 
in het hart, dat aan de on
derdrukking een einde ge
komen is, 'lat de oorlogs 
donder uitgeraasd is. We 
uiten deze Vreugde in het 
uitsteken der vlaggen, in 
het dragen van Oranje en ... 
in het weer oogewekt aan 
de arbeid gaan tot heil van 
onze streek, onze provincie 
en ons land. 

Een 
indrukwekkende 
begrafenis 

Woensdagmiddag j.1. vond 
om 12 uur te Siddeburen 
de teraardebestelling plaats 
van het stoffelijk overschot 
van jan Oostindiër (fan Bos) 

en Willem öalkema, twee 
jonge kerels, die na jaren 
ondergedoken geweest te 
zijn, zich onmiddellijk als 
vrijwilliger gemeld hadden 
en in de strijd gevallen zijn. 
Op de begraafplaats hadden 
zich velen verzameld om 
dezen beiden strijders den 
laatsten eer te bewijzen. Wij 
merkten o.a vertegenwoor
digers der ondergrondsche 
beweging en marechaussee 
op. Aan de groeve werd aller 
eerst het woord gevoerd 
door Ds De Vries uit Sid
deburen, die Jan Bos her
dacht in warme gevoelvolle 
woorden, waarna de heer 
La Brijn, de evangelist uit 
Tjuchem eenige woorden 
wijdde aan de nagedachte
nis van Willem Balkema. 

(Vervolg op pag. 2) 

AAN ONZE LEZERS! 

Het is U allen bekend 
dat sedert 1 Augustus 1942 
DUURSWOLD niet meer 
in haar oude vorm mocht 
verschijnen. Sinds dien da
tum werd zij gedwongen tot 
combinaiie met het blad van 
de firma Dijkhuis te Sappe-
meer. Het uit deze com
binatie geboren blad mocht 
niet in ons bedrijf woeden 
vervaardigd en verhuisde 
naar Sappemeer. Bij de be
vrijding van ons gewest 
werd dit blad onmiddellijk 
opgeheven en trad de des
tijds gestichte Uitgeverszaak 
terstond in liquidatie. 

Thans ontvangt U het 
eerste nummer van het oude 
herboren DUURSWOLD. 
Het wil medewerken aan den 
opbouw en verderen bloei 
van het vele dat in de af
schuwelijke jaren van vreem
de overheersching zoowel 
geestelijk als economisch 
verpletterd werd. De inhoud 
zal steeds een zuiver neu
traal karakter dragen. 

Als Redacteur fungeert de 
heer P. R. van der Velde, 
leeraar aan de Ulo-school 
te Slochteren. die vóór de 
bezetting reeds een tiental 
jaren als zoodanig aan een 
der bladen in het midden 
des lands was verbonden. 

Voorloopig zal ons blad 
in verband met de momen
teel beperkte machine-capa
citeit, wegens gebre'* aan 
electriciteit en de huidige 
papiersituatie, slechts 1 keer 
per week in bescheiden 
formaat verschijnen. Het ligt 
echter in de bedoeling zoo-
dra zulks mogelijk is. het 
formaat uit te breiden en het 
2 maal per week te doen 
uitkomen 

De abonnementsprijs is 
voorloopig vastgesteld op 75 
cent per 3 maanden. De 
advertentieprijs bedraagt 7 
cent per mM. 

Door de beperkte omvang 
van het blad zullen de ad
vertenties tot het uiterste 
beperkt dienen te worden. 

DE UITGEVER. 

Druk: DRUKKERIJ DUURSWOLD 
Slochteren Tel. 9 



venloos aangegeven kind v 
H. Brons en T. L van der 
Molen, Schildwolde 

ORANJEVEREENIGING 
Men deelt ons mede, dat 
het bestuur van de Oranje-
vereeniging .na de bevrijding 
v. h geheele gewest spoe
dig tot heroprichting der 
vereeniging zal overgaan. 

VERJAARDAG PRINSES 
Gisteren was 't de verjaar

dag van H. K. H. Prinses 
juliana Voor den ^rsten 
maal kon deze feestdag weer 
in bevrijd gebied gevierd 
worden Toch beperkte de 
feestvreugde zich tot het 
uitsteken van vlaggen en het 
dragen van oranje. Voor uit
gelaten feestvreugde is het 
de tijd nog niet. 
Padvinders en Padvindsters 
Voor de heroprichring van 
de afd Slochteren blijkt veel 
belangstelling te besfaan. 

Daarna sprak de hr. Doorn
bos namens de Neder-
landsche Binnenlandsche 
Scrijdkrachten, waarna de hr. 
Burema, de commandant uit 
Siddeburen de hoop uit
sprak, dat de beide geval
lenen een voorbeeld zouden 
mogen wezen voor deandere 
strijders. Nadat de heer A 
de Vries namens vrienden 
en vriendinnen van fan Bos 
nog het woord gevoerd had, 
sloot ds de Vries de plech
tigheid Zeer onder den in
druk verlieten alien den 
doodenakker 

OORLOGSNIEUWS 

Daar wij eiken dag con-
scaceeren, hoezeer de bur-
g'erij het verschijnen onzer 
nieuwsbulletins op prijsstelt, 
willen we daar voorloopig 
nog mee doorgaan. De vor
deringen der Geallieerden 
in Duttschland en Italië zijn 
van dien aard, dat we met 
reden mogen hopen, dat het 
einde van den oorlog nabij 
is. 

De ontmoeting van de 
Russen en de Amerikanen 
(thans al op twee punten) 
deed het Oost- en West
front samenvloeien en ver
deelde Duitschland in cwee 
deelen. DeAmerikanen trok
ken op twee punten de 
Oostenrijkscne grens over. 
Regensburg en Pass >u wer
den genomen, voorhoeden 
drongen in München door. 
De Russen veroverden Stet-
tin en 5 grooce plaatsen een 
Westen daarvan, voorts viel 
Bremen, terwijl in de voor
steden van Hamburg ge
vochten en Embden van na
bij beschoten wordt. Gene
raal Dittmar en Gen. Beek 
werden gevangen genomen, 
Göring is volgens Himmler 
doodgeschoten, Hitier zou 
een bloeduitstorting in de 
hersenen gehad hebben en 
stervende zijn. 

Himmler deed aan Enge
land en Amerika via Graaf 
Bernadotte vice voorzitter 
van het Internationale Roode 
Kruis een aanbod tot on
voorwaardelijke capitulatie. 
Daar dit aanbod echter niet 
aan Rusland qedaan is, 
komt het niet voor bestu
deering in aanmerking. 

In Noord-Italië is een op
stand uitgebroken. Genua, 
Milaan en Turijn werden 
door de patriotten genomen, 
de Amerikanen rukten Ge
nua binnen, waar ze 4000 
Duitsche gevangenen over
namen en trokken op tot 
Como aan de Zwitsersche 
grens Mussolini werd met 
17 handlangers (o.a. Grazi-

anij gevangen genomen en 
terechtgesteld. 

In Nederland werden Ap-
pingedam, Woldendorp en 
Losdorp bevrijd, terwijl aan 
de Grebbelinie fel gevoch
ten wordt Voor het hon
gerende Westen worden 
levensmiddelenpaketten uit
geworpen. 

Aanvullende bonnenlijst van 
29 April tot en met 12 Mei 
A 463 8 rants. brood 
B 461 12 rants brood 
A 464 250 gram suiker 
416 250 gr peulvr. 
417 2'i, rants. vleesch 

of vleeschwaren 
(Geen dubbele hoeveelheid 
kalfsvleesch) 
Aan de detaillisten wordt 
hierbij bekend gemaakt, dat 
de noodkaarcen 4e serie 
met de kringnummers van 
de distribunediensren Ap-
pingedam en Middelstum 
slechts geldig zijn indien 
de kringnummers M 32 en 
resp M 55 op de bonnen 
van de noodkaarten zijn af
gedrukt De bonnen bedrukt 
met 0.32 voor Appingedam 
en 0.55 voor Middelstum 
zijn niet geldig 
Verlengd tot en met 12-5-45 

4''3 250 gr stroop enz. 
A452 1 25 gr boter 
A453 100 gr. olie of 125 

boter 
B453 250 gr. boter 

BURGERLIJKEN STAND 
Geboren : Harmke, d v H 
Klunder en M Poort, Borg-
weg; Henny, d. v (oh 
Jansema en G de Vries, 
Siddeburen ; Maria Klasien, 
d v. G Gras en E. Bone-
schansker, Harkstede; Ni-
colaas Josephus, z. v. J. 
Lamain en E. Sluiter, Kol-
ham; Jacob, z. v. T Ar
beider en L Daanje, Sid
deburen ; Willemtje, d v 
H. Loer en F. Barelds, 
Kolham ; Gerhardus Johan-
nes, z. v. P. }. Grommen-
tuijn en G. J Janssen, Arcen 
en Velden (geb. te Sloch
teren) ; Hillechien, d v. K 
Jager en A. G Geertsema, 
Slochteren. 
Overleden: T Meijer, 17 j 
z. v K Meijer en J. Rieks, 
Borgweg (overl te Hooge-
zand); A. J. Zomerman, 45 
j. echtgenoot van J Akker
man, Siddeburen ; E Puis
ter, 42 j. echtgenoot van 
H. Drewel, Siddeburen; 
W. Balkema. 20 j , onge
huwd, Siddeburen ; J. Oost
indiër, 20 j., ongehuwd, Sid
deburen ; A Prins, 3 j. z. 
v. F Prins en H. van Leeu
wen, Slochteren ; P. Keizer, 
66 j. weduwe van E van 
Timmeren, Slochteren ; Le

Heden nam de Heere 
plotseling tot Zich, door 
een noodlottig ongeval, 
onze innig geliefde Man, 
Vader. Zoon en Schoon
zoon 

JAN GEERTS, 
in den krachtvollen leef
tijd van ruim 33 jaar, mij 
nalatende 4 jeugdige kin
deren te jong om het 
groote verlies te beseffen. 
Overschild, 15 April '45 

G. GEERTS-ALKEMA 
en Kinderen 

K GEERTS 
S. ALKEMA 
A. ALKEMA-KEIER 

Spaarbank 
Harkstede-Scharmer 

ZITTING voor ontvangst 
Hyp.rente op 7 Mei en voor 
opgevraagde gelden op 9 
Mei telkens van 9-11.30 en 
2-4 uur. 

De Administrateur: 
W. BROEKEMA 

Gevraagd : Voor direct of 
in overleg ; 'n flinke Dienst
bode, in gezin met kinde
ren, prima kost en hoog loon 
door P. MEIJER Lzn., Sid
deburen A 308 
Gevraagd : Leerjongen ter 
Drukkern van dit blad. 

Den 9 Mei hopen onze 
geliefde Ouders 

OLTMAN U1LDRIKS 
en 

MARTJE RUBEN 
hun 60 jarig Huwelijk te 
herdenken. 
Slochteren, Mei 1945 

Hun dankbare kinderen : 
O. UILDRIKS 
I UILDRIKS-VIERKANT 
Wed A. UILDRIKS-RAAF 
Klein- en Achterkl.kinderen 
Gevraagd: Met 12 Mei 
een flinke vaste Arbeider, 
alle boerenwerk verstaande 
Woning dis- onibel 
F KOOPMAN, KI- Hark
stede 

Gevraagd : Loodgieter-
Electricien. NOORMAN, 
Slochteren. 
Tekoop:Tomaten-,Bloem-, 
Savooie-, Sla-en Spitskool-
planten, bi) H. SANDERS 
D 90 Slochteren. 
Te koop: N A K  g o e d g e k .  
Voran pootaard kl A.B 
in diverse maten, ook voor
radig in kiembakjes, bij 
P MEIJER Lzn Siddeburen 
Ruiling : Een Tortelduif met 
kooi tegen Dameskleeren. 
ST DE VRIES, Slochteren 
Veld D 365 
Ruiling: 1 paar z.g a n. 
Dameschoenen m 37 tegen 
iets dergeliiks E v.d. DEEN 
Scharmer F 172a 

INLEVERING BONKAARTDEELEN VAN ZELFVERZORGERS. 
Door Zelfverzorgers dienen de navolgende bonnummers 
te worden ingeleverd voorzoover betrokkenen voor 
deze artikelen Zelfverzorger zijn. BROOD : de bonnen 
332, 333, 340, A 386, A 387, A 394, A 393 VLEESCH : 
de bonnen 336, 346. MELK : de bonnen A 388, B 385, 
A 397, B 394 AARDAPPELEN : de bonnen 338, A 390, 
347, A 398. Zittingen te Slochteren Groene Gebouwtje 
achter Distributiekantoor: Woensdag 2 Mei 9 tot 12 
uur B 222-B 228 en C 10b C 198 en C 199 tot en 
met C 368. 1 tot 4 uur : C 370 tot C 483 Donderdag 
3 Mei 9 tot 12 uur G 486 tot C 565 en D 7 tot D 
130. 1 tot 4 uur D 136 tot D 394a. Vrijdag 4 Mei 
9 tot 12 uur D 400 - D 504 en E 209 tot E. 490. 
1-4 uur: E 491 tot E 597. G 2 tot G 315 en F 6 
tot F 174 
Zelfverzorgers bonnen zelf afknippen. Bonnen v h. 
zelfde nummer bij elkaar op een dun vel papier plakken. 
Overleggen alle 2e Distributiestamk en Zelfverzorgers-
map- Voor inlevering bonnen door Zelfverzorgers uit 
Siddeburen, Helium enz volgt nadere bekendmaking. 


