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Finsch-Engelsch-Noorsche notawisseling
Memoranda en antwoorden
gepubliceerd
De nota-wisseling met de uitgeweken
Noorsche regeering
De notawisseling tusschen de Engelsche en de
Finsche regeering en tusschen de Noorsche en de
Finsche regeering is gisteren
officieel bekendgemaakt.

Het memorandum, dat de vertegenwoordiger der
Noorsche regeering 22 September op
het Finsche ministerie van buitenlandsche zaken
overhandigde, behelst o.a. het volgende: „Met het
oog op de buitengewoon vriendschappelijke verhouding, die steeds tusschen Noorwegen en Finland, hun regeering en volken heeft geheerscht,
wenscht de Noorsche regeering te wijzen op het
gevaar,
welke de betrekkingen tusschen beide
landen alsmede het geheele Noorden bedreigt, een
gevaar, ontstaan door de voortgezette oorlogshandelingen, waartoe Finland is overgegaan in bondgenootschap met de mogendheid, die zich nog met
Noorwegen in oorlog bevindt. Wij weten, dat zoowel het Finsche als ook het Noorsche volk bezield
is van de hoop, dat ook na den oorlog goede, vertrouwelijke betrekkingen
tusschen onze landen
zullen heerschen."
In de Finsche antwoordnota, hierop wordt verklaard:
In Finland heeft men niét opgehouden
de nauwe saamhoorigheid der Noordsche volken te
beschouwen als een belangrijk politiek doel. De
practische mogelijkheden tot verwezenlijking van
de Noordsche gedachte zijn de laatste jaren door
de fundamenteele politieke en oorlogsgebeurtenissen geinfluenceerd, van Finsche zijde vooral door
de omstandigheid,
dat Finland sinds 1939 alle
krachten heeft moeten inspannen tot bescherming
van zijn land tegen het veroveringsstreven van
een staat, welke niet behoort tot de Noordsche landen. Deze voorvallen hebben evenwel de houding
van Finland tegenover zijn Noordsche buren op
geen enkele wijze veranderd. Deze houding blijft
den grondslag bezitten van warme, vriendschappelijke gevoelens en het streven naar een nauwe
samenwerking tusschen alle Noordsche landen.
Van Finsch standpunt is het duidelijk, dat de
Noordsche landen, hoe de politieke toestand in
Europa zich in de toekomst ook moge ontwikkelen, met hun saamhoorigheidsgevoel, dat een ouden
sterken grondslag heeft, hun overgeërfde vriendschap onderling zullen handhaven.
De Finsche regeering hoopt, dat ook na den ooreen
log vooral tusschen Finland en Noorwegen
goede, vertrouwelijke verhouding zal heerschen. Zij
hoopt echter tevens, dat de Noren begrijpen, dat
Finland gedwongen is te strijden tot het gevaar,
dat zijn bestaan bedreigt, voor Finland en het geheele Noorden is gebannen."
uitgeweken

aanvallen op het Westen.

Dit heeft men thans ter

plaatse kunnen constateeren.
De zijlijnen van de spoorlijn van Moermansk in de
richting van de Finsche grens, waarvan er tot dusver
vijf zijn opgemerkt, benevens de nieuwe verkeerswegen,

welke slechts met aanvalsbedoelingen door
de verlatenheid van Karelië zijn aangelegd, en de
talrijke vliegvelden
onthullen onbetwistbaar de
aanvalsplannen der Sovjet-Unie en de onhoudbare
strategische positie, waarin Finland als gevolg van
deze voorbereidingen was geraakt.
Een doeltreffende verdediging, waartoe niemand
Finland het recht kan ontzeggen, is voor dit land
slechts mogelijk door verschuiving van zijn defensie naar deze gebieden zelf. Deze streken, die aan
de andere zijde van de oude Oostelijke grens zijn
gelegen, zijn ook niet „zuiver Russisch",
maar
haar bevolking is in de eerste plaats Finsch. Volgens de nieuwste Sovjetstatistiek, welke ter beschikking is, van 1930, was de bevolking der in het
memorandum genoemde gebieden aan de andere
zijde van de Oostelijke grens volgens nationaliteit
voor 93.4 tot 99.2 procent Finsch. De betrokken streken behooren tot de gebieden, waarvan de Finsche
bevolking in verband met den vrede van Dorpat
van 1920 beloften omtrent een garantie van zeer
aanzienlijke autonomie van de Sovjetregeering ontving, doch zonder, dat deze haar belofte naderhand
inloste.
Finland voert zijn verdedigingsoorlog zonder politieke verplichting. Het land is dankbaar, dat het
ditmaal niet alleen behoeft te strijden. Finland begrijpt niet, dat Groot-Brittannië,
waarmee het
vreedzame betrekkingen heeft wenschen te handhaven, hetgeen het nog steeds doet, slechts omdat
Finland thans niet alleen tegen de Sovjet-Unie
strijdt, zich gerechtigd of zelfs verplicht kan gevoelen Finland als openlijken vijand te behandelen."

Finsche Rijksdag bijeengeroepen
De Finsche premier, Rangell, heeft gisteren den
Rijksdag bijeengeroepen voor een geheime zitting,
waar over de politieke situatie Is gesproken, naar

verluidt.

De strijd in het Oosten
In gebied van Charkof

._._.„,,.,
BUREAUX: GEDEMPTE ZUIDERDIEP ,24, GRONINGEN

ADVERTENTIëN

uit de S Noordel. Pro-dncJên
van I—s regels f 1.20, elke regel meer 24 et.
Kleine advertentién (minimum 3 regels)- en
Familieberichten tot en met 10 regels 18 ets. per

elke regel meer 24 et».
Van buiten deze Provinciën I—II regels tIM.
elke regel meer 38 et.
Hoofdredacteur: C. DE BRUIN. Groningen.
regel (bij vooruitbetaling)

V = VICTORIE = DUITSCHLAND
WINT VOOR EUROPA OP ALLE
FRONTEN

Vernietigingsslag in den
centralen sector van het
Oostelijk .ront
Het opperbevel van dë Duitsche weermacht maakt bekend:
„Terwijl in de Oekraifie de aanvals- en
achtervolgingsoperaties in vollen gang zijn,
heeft'de op 2 October ingezette doorbraak
in het centrale deel van het Oostelijk front
tot een nieuwe vernietigingsslag geleid,
welke geweldige gevolgen zal hebben. Alleen in het gebied van Wjasma zijn verbolsjewistische
legercorpsen
scheidene
ingesloten. Zij gaan onverbiddelijk hun
vernietiging tegemoet."

en twee steenen gedeeltelijk werden beschadigd.
's Middags probeerde een vijandelijk toestel het
maar
de
plaatsje Valkom te bombardeeren,
bommen vielen in zee.
De Finsche luchtstrijdkrachten hebben meermalen de spoorlijn van Moermansk tusschen
Kontupohja en Karhumaeki met bommen bestookt. Een trein kreeg een voltreffer en geraakte
in brand. Voorts werden voltreffers geplaatst op
de pakhuizen bij een station. Ook werden colonnes

DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH
Sovjet-terreur: een geweldige
A. 1941
brand in de hoofdstraat van Kiew, ontstaan door een helsche machine van de

neergeschoten en een derde
werd omlaaggehaald door de luchtdoelartillerie.

Continental-Holland

—

—

Sovjets.

B. 1917—1922
Terreur van de beruchte
Tsje-Ka, het sieraad van het bolsjewisme te Wesenbure. De slachtoffers....
C. 1920 Dit zestal heeft tienduizenden
moorden gepleegd. Het zijn de beulen
van Eupatoria gedurende de terreur in
vrachtauto's beschoten, waarbij enkele wagens in de Krim na de nederlaag van generaal
Wrangel ln 1920.
brand geraakten. Boven den bovenloop van de
Zwir werden in een luchtgevecht twee vijandeFoto's Hoffmann—Stapf en

—

lijke bommenwerpers

De wreedheden in Estland
Uit thans uit Estland in Finland ontvangen berichten blijkt, dat de actie der Sovjets tegen het
Estlandsche volk veel omvangrijker is geweest dan
men aanvankelijk aannam. Niet minder dan 160.000
Estlanders zijn omgebracht, weggevoerd of gedwongen, dienst te nemen in het Sovjet-leger. Alleen al
in Reval worden 40.000 menschen vermist. Tot de
vermoorden behooren de bekende staatsman Toennison en de politicus Strandman. Het hoofd van de
Grieksch-Katholieke kerk, Nikolaj Paets, een broer
van den president, is tijdens zijn marteling overleden. Ook vele andere bekerde mannen zijn om het
leven gebracht en weggevoerd. Vele vluchtelingen
waren aan boord van een schip, gebracht, dat hen
naar Leningrad zou voeren. De Esten overweldigden
echter de Sovjet-bemanning en brachten het schip
naar een Finsche haven. Generaal Boots en andere
vooraanstaande mannen aijn naar de Sovjet-Unie

Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in den
nacht van 5 op 6 October belangrijke militaire
doelen in het gebied van Charkof gebombardeerd.
Bij deze aanvallen werd ook de wapenindustrie
van Kramatorskaja met succes bestookt. Kramatorskaja, een stad van 100.000 inwoners, is een der
belangrijkste industrieplaatsen van het Donetzaijn gedood, terbekken. De stad ligt in het Noord-Westen van dit gevoerd. De meeste toon'
' -Gorlofka.
aan de spoort
Engeland dreigt met openlijke vijandschap industrie-gebied
In Kramatorskaja Is de zware Industrie geconcente Dorpat verdwenen is.
Het Engelsche memorandum, dat 28 September treerd ln de fabrieken Stalin met ruim 30.000 versiteit
van
overgereikt
op
het Finsche ministerie
werklieden, Kirof, met 15.000 en Kuibysjef, met
werd
buitenlandsche zaken, luidt o.a. als volgt: „Als de 5000 werklieden.
HET BESLUIT VAN DE PANAMEESCHE
Finsche regeering haar opmarsch op zuiver RusREGEERING
Vechtende vrouwen
sisch gebied voortzet, ontstaat een situatie, waarbij
als
gedwongen
Finland
openis
Groot-Brittannië
Inzake haar koopvaardijschepen
In den Noordelijken sector van het Oostelijke
en wel niet alleen front heeft een Duitsche pantserdivisie in
lijken vijand te beschouwen
drie daUit Washington meldt het D.N.8.: Het besluit
voor den duur van den oorlog, maar ook na de gen tijds 27 Sovjetpantserwagens vernietigd. Tijsluiting van den vrede. De regeering van Groot- dens de gevechten, waarbij de Bolsjewieken zware van de Panameesche regeering om de bewapening
Brittannië zou een dergelijken gang van zaken verliezen leden, weken de Sovjets voor den Duit- van koopvaardijschepen te verbieden, heeft in politieke kringen te Washington pijnlijke verbazing gediep betreuren.
schen opmarsch. Onder de gemaakte gevange- wekt, daar men
op grond van de door de PanOfschoon- de Finsche regeering den Engelschen nen bevonden zich talrijke vrouwen, die met de Amerikaansche
op voorstel van Wasconferentie
wapens in de hand aan den strijd hadden deelge- hington aangenomen
gezant uit Helsinki heeft verdreven, is de Britalgemeen had aanresoluties
sche regeering bereid deze onhoffelijkheid te ver- nomen.
genomen, dat de Amerikaansche regeering Panama
In twee dagen 169 Sovjer-vliegruigen
verlof had gevraagd, voordat zij stukken geschut op
geten en zij zou-gaarne zien, dat de normale diplomatieke betrekkingen tusschen beide landen terugDuitsche jagers hebben eergisteren in lucht- schepen onder Panameesche vlag bracht.
Minister van buitenlandsche zaken, Huil, gaf op
keeren. De Finsche regeering dient evenwel te be- gevechten 32 Sovjet-toestellen neergeschoten, de
de persconferentie toe, dat geen overleg met Panaen 5 zijn op den ma
grijpen, dat de eerste essentieele voorwaarde om luchtdoelartillerie heeft 16,
heeft plaats gehad. Veeleer heeft de Amerikaangrond bij aanvallen op vliegvelden vernield. De
dit mogelijk te maken hierin bestaat, dat Finland Sovjet-luchtmacht heeft dus 5 en 6 October in sche marine, zoo verklaarde Huil, tezamen met de
federale scheepvaartautoriteiten en de particuliere
een einde maakt aan zijn oorlog tegen Rusland totaal 169 toestellen verloren.
scheepvaartmaatschappijen eigenmachtig de bewaen zijn troepen overal terugtrekt, waar zij de
In Finland
pening van de onder vreemde vlag varende schepen
grenzen van 1939 hebben overschreden.
Te Helsinki is officieel bekend gemaakt, dat een doorgevoerd. Huil beweerde, dat het om een „onbeZoodra dit is geschied, is de regeerine van vijandelijke bommenwerper eergisterochtend weer duidende detailkwestie" ging. Aan de solidariteit,
poogde de stad Kotka aan de Finsche Golf van zoo zei hij, wordt hierdoor niets veranderd. De geGroot-Brittannië bereid in gunstigen zin alle voorwaarden te onderzoeken, die tot verbetering van groote hoogte te bombardeeren. Daar het toe- noemde Amerikaansche autoriteiten hebben, blijken stel gehinderd werd door den afweer op den baar in goed vertrouwen gehandeld, daar slechts een
de betrekkingen tusschen Groot-Brittannië
grond, vielen de bommen in zee. Voorts liet een enkel, land, nl. de Vereenigde Staten, de bewapeFinland zouden kunnen leiden."
vijandelijke bommenwerper des ochtends enkele ning van koopvaardijschepen verbiedt. Huil hield
Een uitvoerig Finsch antwoord
bommen vallen in de nabijheid van Porvoo, waar een vurig pleidooi voor de opheffing van dit verbod.
De antwoordnota van de Finsche regeering aan een burger licht gewond werd en een houten huis
Roosevelt heeft op vragen over het besluit van de
Groot-Brittannië, welke Maandagmiddag door bemiddeling van den Zwéedschen gezant is overhandigd, bevat o.a. het volgende:
De verliezen der Duitsche
„De Finsche regeering acht het gepast op .de volluchtmacht in het Oosten begende feiten te wijzen: 30 November 1939 begon de
droegen in drie maanden tijds
Sovjet-Unie een bngemotiveerden, ongeprovoceerminder
dan de Duitsche vliegverklaarde
op
den aanval
Finland. De Volkenbond
tuig-productie in een maand,
14 December op grond hiervan overeenkomstig arnaar het D.N.B, van welingetikel 16 van het Volkenbondshandvest de Sovjetlichte zijde verneemt. De DuitUnie tot aanvaller en sloot haar uit den Volkensche luchtmacht is thans
bond. Engeland nam aan deze stemming deel. Finzoo wordt verder verklaard
_nd werd bij zijn oorlogvoering alleen gelaten en
sterker dan bij het begin van
de vraag werd niet geopperd, hoe de aanvaller de
den oorlog in het Oosten. Men
gevolgen van zijn aanval moest herstellen.. Finwijst er op, dat van den 24en
land moest 12 Maart 1940 met de Sovjet-Unie den
Aug. tot den 30en Sept. in den
gedwongen vrede van Moskou sluiten. Hierbij kon
strijd tegen Groot-Brittannië
Finland den afstand van aanzienlijke deelen van
476 vliegtuigen werden verzijn grondgebied, deels door verschuiving van de
nield, doch dat slechts 40 Duitgrens, deels door verpachting aan den vijand, niet
sche toestellen verloren ginBovendien moest het toestemming
vermijden.
gen, en dat de Duitsche luchtgeven tot den aanleg van een strategische spoorlijn
macht strijd voert van Egypte
ten gunste van den aanvaller, waardoor de veiligtot aan de Hebriden en tot ver
heid van Finland en van geheel Scandinavië werd
op den Atlantischen Oceaan.
bedreigd. Terstond na het sluiten van den vrede
De Engelschen hebben in Sepeen meebegon van de zijde der Sovjet-Unie
tember 16 vluchten naar
doogenlooze afpersingspolitiek jegens Finland beDuitschland gemaakt. Meestal
nevens inmenging, ten deele van binnen uit, in het
kwamen zij slechts met zwakke
staatkundige leven van Finland. Door dit optreden,
strijdkrachten
de Duitsche
dat in het blauwwitboek nr. 2, gepubliceerd door
en de Duitsche kustde Finsche regeering, wordt toegelicht, streefde Het Noorsche kerkje in Rotterdam, dat bü het Jongste Engelsche Bocht
gebieden
over, daar de Duitbombardement ernstig werd beschadigd.
de Sovjet-Unie naar hetzelfde einddoel als door
sche afweer hun telkens als
den aanval, die reeds eenigen tijd vroeger was
regel zeer zware verliezen bc- (
geschied: de vernietiging van Finland.
rokkende. De Britsche luchtDe strijdkrachten der Sovjet-Unie begonnen 22
macht verloor bij deze 16
Juni 1941 opnieuw met de vijandelijkheden tegen
vluchten 77 vliegtuigen, voorFinland, o.a. door bomaanvallen uit de lucht op
namelijk viermotorige bomFinsche oorlogsschepen en op een Finsche vesting.
menwerpers.
volgenden
dag werd in het leidende MoskouDen
„De
Finnen van
sche blad Prawda verklaard, dat
—De secretaresse van de
den aardbodem verdelgd moeten worden." De
vijandelijkheden van de zijde der Sovjet-Unie ontanti-bolsjewistische Liga, die
wikkelden zich den 25sten Juni tot een stelselmasedert 23 September spoorloos
was verdwenen, is geworgd en
titen, uitgebreiden aanval op talrijke zuiver Finin de Seine geworpen, naar
r.he punten. Nadat Finland had geconstateerd, dat
het weer het voorwerp van een gewapenden aanmen thans heeft geconstateerd.
val was geworden, ging het pas begin Juli tot acHet lijk is Zaterdag j.l. bij
Bourgival opgevischt en gistetieve afweermaatregelen over.
ren geïdentificeerd. leder spoor
De strijd van Finland tegen dezen aanval, welke
van de moordenaars ontbreekt.
30 November was begonnen, en in verschillende
vormen onafgebroken was voortgezet, was en is
De Grieksche ministerzelfverdediging.
president heeft voor de pers
Belangrijke gebieden binnen de grenzen van 1939
een verklaring afgelegd over
zijn nog steeds in handen van den vijand en deze
het feit, dat een schip met
gebieden ev.enals die, welke zich buiten de gegraan, bestemd voor de Grieknoemde grens bevinden, die de Finsche troepen in
sche bevolking, in de Griekgevechten
der
loop
bereikt,
den
hebben
werden
sche wateren op weg van
gebruikt als uitgangspunt van een aanval op FinSaloniki
naar den Piraeus,
land. De Sovjet-regeering heeft deze gebieden zoo Groote schade kreeg ook de St. Elisabethkerk, waarvan men hier door de Engelschen
tot zinken
uitgerust
volledig mogelijk
als steunpunten voor het interieur ziet.
Officieele foto's. is gebracht.

——

—

Panameesche regeering geantwoord, dat, wanneer
Ter dood veroordeeld
de regeering van Panama het verbod wenscht, zij
natuurlijk het recht heeft de verwijdering van kanonnen op schepen onder Panameesche vlag te ge- Wegens geweldpleging tegen Duitsche politie
lasten. Overigens wordt door het besluit van PanaDe Höhere S.S.- und Polizei-Führer maakt
ma de noodzaak nog'urgenter de neutraliteitswet
der Vereenigde Staten te veranderen.
bekend:
De Nederlandsche onderdaan A. 't. AdDUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA dicks uit Amsterdam is door een Krijgsraad
der S.S. en Politie wegens het plegen van een
vernietigingsslag
daad van geweld jegens een lid van de DuitHet opperbevel van de Duitsche weermacht
sche politie en wegens het verboden bezit van
maakt bekend: Terwijl in de Oekraine de aanvals- en achtervolgingsoperaties in vollen gang wapens ter dood veroordeeld.
zijn,
heeft de op 2 October begonnen doorHet vonnis is voltrokken
braak in het midden van het Oostelijke front
tot een nieuwen vernietigenden slag geleid,
Belangrijke
welke groote gevolgen zal hebben. Alleen in
van
het gebied van Wjasma zijn
zooals in een
In het kader van het vertrek van een
verscheibataljon Nederlandsche Nationaal Socialisdene bolsjewistische legers Ingesloten. Ztf graan
onverbiddelijk hun ondergang tegemoet.
Ten
ten naar het Oostfront op Zaterdagmiddag
Westen van Leningrad mislukte in den nacht
a.s.
zal de leider der N. S. B. Vrijdagavond 10
op
landingspoging
van 6
7 October een nieuwe
October
van 19.45 tot 20 uur een zeer belangvan den vijand, alyorens hij de kust bereikt
rijke radiorede uitspreken over den zender
had. In dappere luchtaanvallen werden achter het geheele bolsjewistische front transportHilversum II golflengte 301 meter.
treinen en spoorlijnen zwaar getroffen. Talrijke treinen werden vernield of beschadigd.
In den afgeloopen nacht viel het luchtwapen
van vrijwilligers naar
belangrijke militaire inrichtingen in Moskou en
Leningrad aan.
Bij luchtaanvallen op de reede van Suez werd
in den afgeloopen nacht een vrij groot koopHet A.N.P. meldt: Zooals reeds medegedeeld
door bomtreffers
vaardijschip
beschadigd.
is, wordt het le b.on van het 2e legioensVluchten van den vijand naar het Rijksgebied regiment
Zaterdag a.s. te Den Haag beëedigd.
vonden niet plaats.
De beëediging en het vertrek van deze
groep Nederlanders, die zich naast den dapperen Duitschen soldaat voor den strijd teMOEILIJKHEDEN BIJ DE UITWISSELING
gen de bolsjewieken zal inzetten, zal worden
VAN OORLOGSGEWONDEN
tot een zeer beteekenisvolle plechtigheid,
waaraan de hoogste Duitsche en vele NederHet A.N.P. meldt uit Berlijn: De langs diploma- landsche
autoriteiten zullen deelnemen.
tieken weg gevoerde onderhandelingen tot het uitEr behoeft wel niet gewezen te worden op
wisselen van zware oorlogsgewonden tusschen Engeland en Duitschland
hadden in toenemende de verstrekkende beteekenis van deze daad
mate tastbaren vorm aangenomen, toen door de voor Nederland en voor het Nederlandsche
van Engelsche zijde komende voorbarige mede- volk, dat door dit voorgaan van dit legioen
deelingen en een daaraan vastgeknoopte
pers- vastberaden strijders, dat bereid is het hoogcampagne plotseling moeilijkheden ontstonden. De ste goed voor de verdediging en het behoud
stand van zaken was deze, dat een vijftigtal Duit- onzer beschaving en cultuur te offeren, den
sche ernstige gewonden tegen 1500 Engelsche ge- weg gewezen wordt naar de plaats, die land
wonden voor de uitwisseling in aanmerking kwa- en volk in het toekomstige Europa,
dat onder
men en Duitschland in aansluiting op een over- leiding zal staan van den
aller
GerFührer
eenkomst uit het jaar 1940 omtrent de uitwisseling van geïnterneerde vrouwen en kinderen het manen, Adolf Hitler, zullen innemen.
Zij, die straks den eed van trouw aan den
voorstel deed, een zoodanige uitwisseling te organiseeren, dat een duidelijke en beide partijen be- Führer voor den strijd tegen de bolsjewieken,
vredigende regeling verwacht kon worden. Voor be- zullen afleggen, vertegenwoordigen dat steeds
paalde technische kwesties stond de mogelijkheid groeiend deel van het Nederlandsche volk, dat
der radioverbinding open, welke echter door de zich metterdaad afwendt van plutocratie,
Engelschen in publicistischen geest werd uitgejodendom en bolsjewisme, dat deel dat de
buit. In antwoord op een officieele verklaring van oogen geopend heeft voor de waarachtige beDuitsche zijde, dat desbetreffende Engelsche mede- langen van Nederland en in de komende Gerdeelingen op de feiten vooruitloopen en dat over
Zij die straks
de voortzetting van de uitwisseling nog langs di- maansche volkengemeenschap.
plomatieken weg onderhandeld wordt, heeft de gaan vertrekken en zich in hechte wapenEngelsche' radio in sensationeelen vorm verkon- broederschap zullen scharen aan de zijde der
digd, dat in die omstandigheden de daarvoor aan- tienduizenden Nederlanders die op verschilgewezen lazaret-schepen niet zouden vertrekken. lend terrein aan de grootste worsteling, die
Tevens heeft de Engelsche pers geprobeerd, het de wereld ooit kende, tezamen met Duitinitiatief voor de bewuste radioboodschappen schers, Italianen, Roemenen, Hongaren, FinDuitschland in de schoenen te schuiven, en be- nen, Denen en Noren, zullen deelnemen, legweerd, dat Duitschland de daad van menschelijk- gen met den inzet van hun leven de basis
heid heeft doen mislukken.
Neerlands toekomst doch ook en vooral
In de Wilhelmstrasse heeft men deze houding voor
gisteren schandalig genoemd, te meer daar de uit- voor het behoud onzer eeuwenoude Christelijke beschaming, want het gaat immers ook om
wisseling van ernstige oorlogsgewonden, 'welke zooder Christelijke levensleer.
veel mogelijk diende te geschieden met uitschake- de verdediging
Laten zij, die oogen en hart nog immer
ling van de openbare bekendheid, tot voorwerp
eener smerige ophitsende campagne gemaakt hoopvol op het Westen gericht houden en na
wordt. Van Duitsche zijde meent men recht te harde lessen nog steeds niets geleerd blijken
hebben de vraag te stellen, hoe het b.v. gesteld te hebben, bedenken, dat er slechts twee mois met de menschelijke behandeling van Duitsche gelijkheden zijn: opgang of ondergang
opvrouwen en kinderen in Iran, of dat men het gang met Adolf Hitler of ondergang met Stawellicht in overeenstemming met het volkenrecht lin en zijn trawanten.
acht, de Duitsche mannen in Iran aan de bolsjeDe ondergang van het Avondland zou het
wieken uit te leveren of naar Indië te sturen. Men onherroepelijk gevolg zijn van een overwinook,
dat,
zooals
bij
verklaart
vele menschlievende
waartegen
handelingen, ook in deze kwestie der uitwisseling ning der bolsjewistische horden,
van gewonden, Duitschland het initiatief geno- de Führer nog juist te rechter tijd heeft inmen heeft. Wij mc*ten het van de hand wijzen. gegrepen.
zoo constateert men in de Wilhelmstrasse, de uitwisseling v^n ernstige gewonden en de menschlievende handeling der uitwisseling van geïnterBenoemingen
neerde vrouwen en kinderen tot voorwerp van
propaganda-acties te maken. De onderhandelinHet Rijkscommissariaat «haakt bekend
gen hierover blijven zich langs diplomatieken weg
De Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandbewegen.
sche gebieden heeft op grond van par. 1. van 2_jn
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ZON EN MAAN
De zon gaat heden onder om 19.03 en komt
morgen op om 7.54.
De maan komt heden op om 20.44 en gaat
onder om 10.51 d.a.v.

Maan: 13 October L. K.
Verduisteren en lantaarns
19.03—7.54.

op:

Heden van

verordening nr. 108-'4O (vierde verordening betreffende bijzondere bestuursrechtelijke
maatregelen) benoemd: Den vice-president bij het Gerechtshof in Den Haag, mr. van Romondt, tot
president van dit Gerechtshof, den rechter in de

Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, mr.
Weitjens tot lid van den Hoogen Raad in Den
Haag en den advocaat, dr. Peeters, in Eindhoven,
tot burgemeester van Maastricht.
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Het Italiaansche Weermachtsbericht van heden
In zijn weermachtsbericht no. 493 maakt het

Italiaansche opperbevel het volgende bekend:
Noord-Afrika: Tijdens plaatselijke acties aan
het front van Tobroek hebben onze afdeelingen
infanterie aanvalspogingen van den vijand ver-

ijdeld. De artillerie heeft de verdedigingswerken
van de vesting Tobroek doeltreffend bestookt. Men
heeft vastgesteld, dat tijdens de luchtgevechten
boven Solloem, waarvan melding is gemaakt in
het weermachtsbericht van 6 October, Duitsche jagers vyf in plaats van twee vijandelijke toestellen hebben neergeschoten. Engelsche vliegtuigen
hebben weer bommen laten vallen op Tripolis,
waarbij vyf slachtoffers vielen en onbelangrijke
materieele schade werd aangericht. Italiaansche
vliegtuigen hebben vannacht vliegvelden op Malta
gebombardeerd. Er werden zware ontploffingen
waargenomen.

Oost-Afrika: Geen enkele gebeurtenis van byzonder belang.
De Engelschen op IJsland
IJslanders, die met een visschersboot aan de
Noorsche kust zijn aangekomen maken, volgens
een D.N.8.-bericht uit Oslo, melding van een afschuwelijke daad van Engelsche soldaten op IJsland. Het Noorsche Telegraafagentschap meldt
dienaangaande, dat de vrouwen van twee van
een
deze IJslanders en een 15-jarig familielid op
Engelboerenhofstede
door
IJslandsche
eenzame
sche soldaten werden overweldigd. Het vijftienjarige meisje verdedigde zich met een jachtgeneer.
weer en schoot een der Engelsche aanvallersmeisje
Hierop werden de beide vrouwen en het
De drie in
door Engelsche soldaten vermoord.
Noorwegen gelande IJslanders kwamen op het
hulpgeroep der vrouwen toegesneld en geraakten
vuurgevecht, waarin zy
met de Engelschen in een eenigen
der Engelschen
en
vrouwen
wreekten
hun
konden
landgenooten
hulp
van
doodschoten. Met
houden
de IJslanders zich eenigen tijd verborgen
en tenslotte met een vischkotter naar Noorwegen

Uiteenzetting van den heer G. A. van Dieren
De heer G. A. van Dieren heeft gisteren in een
persconferentie te Den Haag een uiteenzetting gegeven van doel en werkwijze der Nederlandsche
Jeugdherbergcentrale. In een algemeene inleiding
wees hij er op, dat de jeugdherbergbeweging front
maakt tegen de verslapping en verwording van onze
jeugd en de onzalige versplintering der jeugd wil
bestrijden met als ideaal „een eensgezinde, gezonde
en natuurverbonden jeugd". Hij wees er op, dat de
jeugdherbergen
in ons land zijn ontstaan naar
Duitsch voorbeeld en schetste de geschiedenis en
organisatie van het werk, waarbij hij er op wees,
dat de N.J.H.C. een federatie was, terwyl men thans
maatregelen heeft genomen alle plaatselijke jeugdherbergstichtingen onder één dak te brengen, in
verband waarmee spr. de hoop uitte, dat veel besturen van grootere gemeenten, verzekeringsmaatschappijen en bedrijven het zich tot een eere-plicht
zullen gaan rekenen, zoo spoedig mogelijk aan de
N.J.H.C. een model-jeugdherberg aan te bieden.
Uitbreiding en instandhouding

In de éérste 4 jaren van haar bestaan, van 1929
tot '34, won de N.J.H.C. nl. 30.000 nieuwe leden, terwijl de ledenwinst over de daaropvolgende zes jaren,
n.l. van 1934 tot '39 slechts 8.000 trekkers bedroeg
Hier komt nog bij, dat de kracht van de N.J.H.C.
in het oorlogsjaar 1940 een geduchten knauw gekregen heeft door het bedanken voor eenige duizenden
leden, zoodat het ledenaantal aanvang 1941 gezonken was onder het peil van 1933. In 1939 bedroeg
het 39.000. Deze vermindering, aldus spreker, beschouwen wij echter als een tijdelijken teruggang en
wy zijn hard bezig, de geleden schade weer te herstellen.
Opmerkelijk is in dit verband, dat de N.J.H.C.
haar' leden voornamelijk betrekt uit de groote steontkomen.
den en dat zoowel het platteland als meer in het
bijzonder de beide zuidelijke provincies op jeugdmeldt,
is
Ameripers
het
Naar de Chineesche
herberggebied een ernstigen achterstand vertoonen.
kaansche s.s. President Coolidge gisteren via Hono- Alle vooroordeelen moeten thans op zy gezet worden
aangeShanghai
in
Hongkgng
loeloe Manila en
en allen moeten de hand aan de ploeg slaan om het
komen. Het schip heeft gevaren onder bescherming Nederlandsche jeugdherbergwezente doen uitgroeien
een
kruiser
oorlogsschepen,.n.l.
van Amerikaansche
Coolidge tot een bron van vreugde en gezondheid voor de
en een gewapende tankboot. De President
be- geheele jeugd.
tankafdeeling,
eerste
Amerikaansche
had de
Naast de bestaande onbekendheid met het werk
boord,
soldaten
aan
2400
staande uit 54 tanks en zijn
en
streven der jeugdherbergbeweging bestaan er
gebracht.
die in Manila aan land
echter bezwaren, van geldelijken aard, die een uitDe
Parijs
te
meldt:
correspondent
De A.N.P.breiding van het aantal trekkers tegenhouden. De
eerste aanplakbiljetten voo.' de werving van soldaten jeugdherbergen zijn voor vele jongeren — om het
toegestavoor het in de wapenstilstandsbepalingen
maar ronduit te zeggen
nog steeds te duur.
ne leger zijn op de muren van Pary's verschenen.
Er si echter een mogelijkheid, reeds met het kodie
en
„Voor
uw toekomst
Een der teksten luidt:
mende jaar tot een verlaging van de tarieven, zoovan het vaderland, neemt dienst in het leger".
wel als van de contributies over te gaan, en wel
Naar het D.N3. verneemt, hebben de Duitsche wanneer de N.J.H.C. uit inkomsten gaat beschikbeschadi- ken, welke vroeger niet bestonden.
militaire autoriteiten, teneinde verdere
gingen van kerken en historische gebouwen in het
Om speciaal het trekken onder de fabrieksjeugd
Fransche, Belgische en Nederlandsche kustgebied te bevorderen, zullen de bedrijven by de N.J.H.C.
voorkomen,
te
door bommen uit Britsche vliegtuigen bijzondere
ten behoeve van hun jeugdige arbeiders zgn. indusbedeze kostbare cultuurschatten onder
trie-kaarten kunnen aanvragen. Voorts kunnen zy
scherming geplaatst. Zoo werd in de afgeloopen collectief lid worden van
de N.J.H.C, tegen een convan
van
de
kathedraal
bescherming
week ook de
tributie, die naar draagkracht wordt vastgesteld.
van
het
portalen
Reims versterkt. Alleen rond de
voor scholen zijn speciale lage tarieven ingezandzakken Ook
beroemde bouwwerk werden 38.000
goed
verpakt steld, zoodat iedere school in staat is, er met alle
opgestapelt. De prachtige ramen liggen
klassen een paar dagen op üit te trekken.
veilig in diepe champagne-kelders opgeslagen.
In verband hiermede verheugt het mij te kunnen
BINNENLAND mededeelen, aldus spr., dat op voorstel der N.J.H.C.
door den secretaris-generaal voor het onderwijs is
SLACHTOFFERS ONDER DE BURGERbesloten, dat met ingang van 1 October 1941 iedere
BEVOLKING....
leerling bij het openbaar onderwijs 1 cent per maand
De geweldige strijd, die momenteel in het Oosten gestreden wordt, eischt vele slachtoffers onder betaalt voor de uitbreiding en instandhouding van
het het Jeugdherbergwerk.
de burgerbevolking. Stalin's soldaten nemen
zij dwingen
niet zoo nauw met het oorlogsrecht:
Het geld, dat de overheid verder zal uitgeven aan
verzet,
branden
tot gewapend
de burgerbevolkingplat
den
bouw van Jeugdherbergen, zal, naar ik meen,
oorlog
geeselt
zoo
deze
dorpen
en
steden en
rente in de staatskas terugvloeien. Wij hopen
feller dan elders de bevolking van het land, waar met
dan ook, dat deze overweging mede de autoriteiten
hij uitgevochten wbrdt.
Deze beklagenswaardige burgers moeten ook ge- er toe zal brengen, aan ons werk dien geldelijken
holpen worden. Steunt daarom de Nederlandsche steun te verleenen, waarop de N.J.H.C. reeds tien
Ambulance, die straks naar het strijdtooneel uit- jaar wacht.
rijdt om hulp te bieden aan vriend en vijand.
Stort uw bijdrage, iets meer dan U missen kunt,
50.000 BOETE WEGENS PRIJSOPDRIJVING
op girorekening
8.7.8-O-O.
Een groote volkszaak in Zeeuwsch-Vlaanderen
Nederlandsche Ambulance, Koninginnegracht 22, heeft gedurende vele maanden op ernstige wijze de
's-Gravenhage.
pnjsvoorschriften overtreden. Deze confectie- en
stoffenhandel, de firma V. K. te Axel, welke zonder veel concurrentie in geheel Zeeuwsch-VlaanDISTRIBUTIE-MAATREGELEN
deren werkt, heeft van Juni 1940 tot Mei 1941 artikunnen
worden
vernietigd
Bonnen, welke
kelen verkocht tegen hoogere prijzen dan volgens
De Secretaris-Generaal van het Departement van de prijzenbeschikking 1940 no. 1 toelaatbaar zijn.
Bij een in Mei j.l. gehouden controle bleek,
Landbouw en Visscherij maakt het volgende bedat
niet alleen reeds op 10 Mei 1940 voorradige goedekend: Teneinde misverstand te voorkomen en evenvolgt
ruimen,
ren zooals pantalons, hemden en borstrokken met
tueele onzekerheid uit den weg te
der 5 en 10 pet. in prijs verhoogd waren, maar dat
hieronder een overzicht van die bonnummers
bovendien ook buiten de distributie om textielgoeverschillende bonkaarten, welke niet zijn geldig ver- deren
van voor-oorlogsche fabricage werden ingeklaard en derhalve kunnen worden vernietigd:
kocht tegen prijzen, welke belangrijk hooger waren
bonnummers
9-10(paars)
a. Aardappelkaart
dan die, welke op 9 Mei 1940 betaald werden. Bo-11-12; b bonkaart „diversen", bonnummers „25 vendien werden duurder ingekochte
nieuwe goedebloem", „26 bloem", .21 bloem", „28 bloem", „29 ren verkocht na oplegging
het gebruikelijke
bloem", „25 kaas", „32 ei"; c. Boterkaart (laatst oude winstpercentage, terwijl van
de prijzenbeschikking
uitgereikte) bonnummers 31-32-33; d. Vetkaart 1940 no. 1 slechts het aanhouden der oude winst(laatst uitgereikte) bonnummers 31-32-33; e. marges in geld toelaat.
melkkaart (blauw) bonnummers „26 melk 1", De firmanten zijn er reeds op uit geweest het
„27 melk 1", „28 melk 1".
onderzoek van de controleurs voor de prijsbeheersching zoo veel mogelijk te bemoeilijken. Zoo
werPetroleum voor verlichtingsdoeleinden
den groote voorraden weggesleept en verborgen op
De Secretaris-Generaal van het Departement van de zolders van firmanten en personeel.
Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt" bekend,
Bij het opleggen van een boete van f 50.000
dat in het tijdvak van 13 tot en met 18 October a.s. gens overtreding der prijzenbeschikking 1940 weno
op nader door de plaatselijke distributiediensten te 1, hield de inspecteur voor de prijsbeheersching te
petroleumkaarten
uitreiking
van
dagen,
de
bepalen
s-Gravenhage met de zeer verzwarende omstanvoor verlichting zal plaats hebben. Deze kaarten zijn digheden rekening, alsmede met het bedrag, dat
gemerkt met de letters S en T. Aan degenen, die door de ongeoorloofde prijsmanipulaties onrechtdestijds een inlichtingenformulier MD 73 bij de vaardig werd verkregen. Tevens zijn de textielwaplaatselijke distributiediensten hebben ingeleverd, ren, welke de firmanten buiten de distributie om
al naar gelang van gekocht .hadden, verbeurd verklaard.
zullen een of meer kaarten
de grootte van het gezin
worden uitgereikt.
Uiteraard komen alleen diegenen voor kaarten
in aanmerking, wier verklaringen op het inlichtinBEPERKING VAN DE BLOEMENTEELT
genformulier MD 73 door het plaatselijke electriclTen
behoeve van de voedselvoorziening
teitsbedrijf aceoord zijn bevonden.
Gedurende het tijdvak van 12 October tot en met
Naar gemeld wordt zal met ingang van 1 Ja22 November a.s. geeft elke der met „21" genum- nuari 1942
teeltrecht voor de bloemenkweekers
merde bonnen van de petroleumkaarten S. en T. met vijftig het
procent worden ingekrompen. Tegerecht op het koopen van twee liter petroleum voor lijkertijd
zullen zy dan verplicht worden den hierverlichtingsdoeleinden.
door vrijgekomen grond te betelen met groenten
Omruiling boterkaarten tegen vetkaarten door of andere voedselproducten. Als basis voor de
inkrimping der bloemencultuur wordt aangenomen
zelfkarners
de toestand per 31 December 1940. Hierdoor
wordt
gedane
mededeeIn tegenstelling tot de destijds
dus rekening gehouden met de verplicht ingekromling, dat zelfkarners uitsluitend voor boterkaarten pen teeltoppervlakten voor 1941, alsmede de eventn aanmerking kwamen, wordt thans bekend ge- tueel reeds vrijwillig ingekrompen teeltgronden.
maakt, dat deze verbruikers alsnog ln de gelegenAls bijzondere maatregel is nog bepaald, dat
heid zullen worden gesteld de hun uitgereikte bo- geen overschrijving van teeltvergunningen toegeterkaarten tegen vetkaarten om te ruilen, voorzoo- laten zal worden, zoodat men zich door
ver zij in verband met hun inkomen op vetkaarten overschrijvingen niet aan de verplichting totzulke
inaanspraak kunnen maken.
krimpen zal kunnen onttrekken
Voor bijzonderheden worden de zelfkarners verwezen naar de desbetreffende officieele publicatie.
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REEDS -POgOIC MA OEN VREDE ZAL EUROPA WEER TOT BLOEI KOMEN
£N AL? GEVOLG VAN OE TOENEMENDE BEVOLKING OE CROOTSfË EN M_ÉST
KOOPKRACHTIGE HANDELSPARTNER ZUN

Executie van tuchtrechtelijke
uitspraken op het gebied van
den landbouw en de voedselvoorziening.
Tot op heden
konden boeten, welke door de
commissies voor
de crisistuchtrechtspraak aan georganiseerden by een crisis-organisatie waren opgelegd, by
niet-betaling

slechts

ingevor-

derd worden door dagvaarding

van den betrokken georganiseerde voor den bevoegden
burgerlijken rechter. Thans is
bij een beschikking van den
secretaris-generaal van het
departement van landbouw en
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Men schrijft ons: Voor de Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap spreekt Colin Ross a_s.
10 October te Groningen over het thema „Der
Steppenkontinent van Dschingis
eurasiatische
Khan bis Stalin". Ontdekkingsvreugde en lust tot
zwerven zaten Colin Ross in 't bloed. Als vijfjarige
knaap kreeg hij een geografische atlas in handen
en dit was een beslissende factor voor zijn toekomstig lot. Zijn verlangens en liefde gingen uit
naar de wijde, wijde wereld. Zijn beroep van ingenieur werkte er aan mee, dat hij de wereld introk. Met Oscar von Miller en de Studiecommissie
van het Duitsche Museum bereisde hy Amerika.
oorlogs-

Een doode en verschillende gewonden

Hedenmorgen is in d» melkfabriek van de
U. M. I. aan den Vleutenscheweg te Utrecht,
een vreeselijk ongeluk gebeurd". Het was eenige
minuten, over half zeven, dat een geweldige
knal de bewoners van den Vleutenscheweg en
wijde omgeving hevig deed opschrikken. Het
bleek al spoedig, dat een ketelontploffing de
oorzaak hiervan was geweest en wat erger was,
dat een der arbeiders was gedood en verschil- Toen de Balkanoorlog uitbrak, werd hij
lende andere leden van het personeel gewond correspondent. Van het Turksche leger ging hy in
het Mexicaansche revolutiecorps. B_ het uitbrewaren.
ken
van den wereldoorlog keerde Colin Ross naar
Toen medische hulp tot het gedeelte van de fa- Duitschland terug,
waar hy' aan alle fronten
briek, waar het ongeluk was gebeurd, kon door- mee heeft gevochten. Na het einde van den oordringen, bleek, dat de machinist, de 49-jarige W. F. log zette zijn zwerversnatuur hem opnieuw aan
Koenen, het leven had verloren. Zes andere leden overzee
te varen o.a. naar Zuid-Amerika, U.S.A.,
van het personeel moesten zwaar en licht gewond Afrika, Australië,
Oost-Azië, Rusland, Indië, Zuidnaar het Stads- en Academisch Ziekenhuis worden zee en daarna nog eens naar Amerika van „de
overgebracht. Uit een onderzoek kwam vast te
en
staan, dat de machinist een zuurstofcylinder had Pool tot Panama" en weer naar Oost-Azië
en toegankelijk voor nieuwe
gekoppeld op de y'smachine, in de meening verkee- Indië. Openstaande behept
met vooroordeelen, een
rende, een ammoniakcyl inder aan de machine te ideeën, een mah niet
bevestigen. De zuurstof kwam in contact met de warmvoelend mensch, die „met de oogen van een
kosmopoliet" onolie van de ijsmachine, tengevolge waarvan eerst Duitscher en de kennis van een
Colin
Ross de weis.
Zoo
ziet
en
der
de
menschen
groote
sloeg,
een
steekvlam naar buiten
kort
daarop de ketel zelf met een donderenden slag uit reld De roep van zijn „Heimat" volgt hem zelfs
tot in de verste uithoeken van de aarde. Vrouw
elkaar sloeg.
Een gedeelte van den ketel sloeg een gat in het en kinderen neemt hij op zijn reizen mede en hem
dak, de rest richtte zoon ravage in de fabriek aan,' lukt het onmogelijk schijnende, ook in den vreemdat daar vrijwel geen ruit meer heel bleef en uiter- de te leven als in het vaderland. Deze familie
aard door de rondgeslingerde keteldeelen groote reist niet als anderen; ze verplaatst slechts haar
schade aan het bedrijf ontstond.
woonstede naar verre landen, waar ze haar huiseVan de gewonden is de botermaker De Bruin er lijkheid voortzet.
Slechts de levensvoorwaarden
het ergst aan toe. Zy'n toestand baart zorg. De toe- veranderen. Zoo ziet Colin Ross de wereld niet
stand van de anderen is gunstig te noemen. Het als tourist, hij bekijkt het land niet door den bril
aansluiten van een verkeerden cylinder op de ys- van een globetrotter, maar beleeft het als medemachine is niet te wijten aan onoplettendheid van burger. Dit is een van de verklaringen voor zijn
den overleden machinist, doch aan een vergissing groot succes, voor het wonder van zyn prophetiin de levering van den cylinder. De directeur van de
en onvoorsche voorspellingen, voor de waarheid
U.M.1., de heer A. Boers, werkt n.l. met een ander waardelijke
zijn beschrijvinbetrouwbaarheid
van
standaardisatiebedryf te Utrecht nauw samen en
gen. Er is geen aarddeel, waar hy niet heeft
zoo gebeurt het wel meer, dat de verschillende cy- rondgezworven,
geen meer, dat hij niet in alle
linders onderling worden uitgewisseld. Juist gisteren
Met een helderen en
had de heer Boers voor zy'n bedrijf een ammoniak- richtingen bevaren heeft.
scherpen blik heeft hij een alomvattend wereldcylinder noodig en een telefoontje naar het behet, wat hij ons
vriende melkbedrijf was voldoende om zulk een cy- beeld in zich opgenomen. Dat is
en
door de levenmedegeeft
zijn
in
voordrachten
.bedrijf
linder te leen te vragen. Van dit
werd giszoowel als door de
teravond nog een cylinder naar de U.M.I. gezonden, dige wijze van zijn beschrijving
doch in plaats van een ammoniakcylinder gaf men prachtig mooie, door hem opgenomen foto's, pereen zuurstofcylinder. Den machinist, niet beter we- soonlijk en rechtstreeks laat beleven.
tende dan dat hij een ammoniakcylinder op de
machine aansloot, werd deze vergissing noodlottig,
TENTOONSTELLING NEDERLANDSCH
hem heeft deze fout het leven gekost. De schade
KUNST TE OSNABRÜCK GEOPEND
loopt in de duizenden guldens. Alleen al een hoeveelheid melk van ruim 4.000 L. was voor de conBeeldende. Kunsten
Het hoofd van de afdeeling.Volksvoorlichting
sumptie ongeschikt geworden en moest worden afen
het Departement van
van
gevoerd in een put. Verder is de diepkoelinrichting
heeft namens den secretaris-generaal van
Kunsten
geheel vernield, terwyl voorts verschillende toesteldepartement de tentoonstelling van Nederlandlen in de nabijheid van de ketelruimte onbruikbaar dit
sche Kunst te Osnabrück geopend.
zyn geworden. De schade wordt door bedry'fsverzeNadat de heer Gerdes er op gewezen had, dat in
kering gedekt.
zes maanden tijds reeds drie tentoonstellingen van
moderne Nederlandsche kunst konden worden geDE BOMAANVAL OP ROTTERDAM
houden in Duitschland, zeide hij zich bewust te zijn,
volledige beeld
dat de Osnabrücksche nog niet het weergeeft,
Hulp van N. S. V. en N. V. D`.
zookunst
der Nederlandsche beeldende
gewild. Maar, zoo voegde
Behalve dat de gevolmachtigde voor de stad als hij dat gaarne hadtoe,
vijf of zes jaar geleden
Rotterdam terstond maatregelen genomen heeft de heer Gerdes er aan
onmogelijkom de Duitschers en Nederlanders, die door het zou iets dergelijks eenvoudig tot de
vorigen herfst,
in
den
heden
hebben
behoord.
Zelfs
in
zijn,
bombardement
Rotterdam getroffen
te
hulp te komen, hebben, naar wij vernemen, onver- toen Rijkscommissaris Seyss Inquart hem verzocht
wijld ook de districtsleider van de N.SD.A.P. en een tentoonstelling van Nederlandsche kunst in
de N.S.V. alsmede de Nederlandsche Volksdienst Keulen te organiseeren, moest hij zich nog ernstig
maatregelen genomen om de slachtoffers te hel- beraden. Want hoe had men van zekere zy'de niet
pen. De „Amtsleiter" van de N.S.V. in het „Ar- den Nederlandschen kunstenaar tegen Duitschland
beitsbereich" heeft op den ochtend na den bom- opgezet en wat voor sprookjes had men hem niet
aanval het Tehuis voor Ouden van Dagen be- over Duitschland opgedischt. De Nederlander moet
zocht, terwijl de leider van den Nederlandschen weer leeren, dat in het verleden een' uitstekende
Volksdienst een der eersten was, die een bezoek verstandhouding tusschen Duitschland en Nederbracht aan het ziekenhuis waarin het grootste land bestond en dat wij, in het bijzonder met Westaantal gewonden verpleegd wordt. Beide leiders falen, Hannover en het Rijnland de nauwste betrekkingen onderhielden.
organiseerden terstond via de plaatselijke dienstEn de toekomst? De heer Gerdes geloofde, dat
instanties ingrijpende hulpmaatregelen en zorgden
er voor, dat in alle geilen door persoonlijke be- wij het beste onze rechten op een bestaan als zelfzoeken de noodtoest___* van de slachtoffers op standig cultuurvolk kunnen doen gelden, Indien wij
grootscheepsche wijze zal worden verlicht.
In ons geen, aan het wezen van ons volk vreemde, houieder geval hebben zoowel de N.S.V. als de Neder- ding aanmeten en wanneer wij geen cultuur-verlandsche Volksdienst de noodige middelen ter be- draaiingen najagen. Wrj moeten weer terug tot een
schikking gesteld voor deze hulpmaatregelen
en natuurlijke houding ten opzichte van andere volketevens maatregelen getroffen teneinde zonder veel ren. Een voorwaarde voor deze oprechte houding is
formulieren en verzoeken van allerlei aard ter- een natuurlijk vriendschaps- en verbondenheidsgestond practische hulp te kunnen bieden. De da- voel Ynet het Duitsche volk. Eerst, wanneer onze
mes van den Nederlandschen volksdienst hebben kunstenaars zich op dit standpunt plaatsen, zal vry'
voorts op zich genomen om aan de gewonden in baan gemaakt zijn voor vruchtbaar werk.
de ziekenhuizen fruit en bloemen te doen toekomen.
uitreiking
Sytstra-prijs

GEMENGDE BERICHTEN
Inkrimping van den pluimveestapel. In een officieele publicatie, elders in dit blad Opgenomen,
maakt het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening
in oorlogstijd bekend, dat het, behoudens enkele
uitzonderingen, verboden is, op bedrijven met minder dan 10 H.A. cultuurgrond meer dan tien stuks
pluimvee te houden, terwijl op bedrijven met meer
dan tien H.A. cultuurgrond niet meer dan 15 stuks
pluimvee mag worden aangetroffen. Voor bijzonderheden zie men de .officieele publicatie.
Zware straf voor den onsportieven zeiler. Toen de
achttienjarige jongeman A. A. P. O. uit Amsterdam
in de maand Juli een zeiltocht maakte op de plassen bü Abcoude had hij ingebroken in zeilbooten van
andere vacantiegangers en daaruit tal van voorwerpen gestolen. Veertien dagen geleden eischte de
Officier van Justitie te Utrecht tegen hem twee jaar
jeugdgevangenis te Zutphen, tot welke straf de
rechtbank hem gisteren veroordeelde.
Aanbrengen van kennummers op drukwerk. In
een officieele publicatie elders in dit blad opgenomen, vestigt de directeur van de sectie grafische
industrie van het Rijksbureau voor Verwerkende
Industrieën nogmaals de aandacht van gebruikers
van cyclostyle- en andere vermenigvuldigingsapparaten op de verplichting een kennummer of hun
firma-naam aan te brengen op alle door hen vervaardigde drukwerken.
Mijnwerker verongelukt.

Zaterdagmiddag

om-

streeks half vijf werd ln de ondergrondsche werken
van de Staatsmijn „Hendrik" te Brunssum de eerste seingever J. H. Graus, die bezig was met het op
de lichtkooi plaatsen van geladen kolenwagens,
getroffen door 7 wagens, die van den rem geschoten
waren. G. werd inwendig zoo ernstig gewond, dat
hij Dinsdag in het ziekenhuis is overleden. Hij
woonde te Echt, was 56 jaar oud, gehuwd en vader
van 2 kinderen.
Nederlandsche Jongen in Zwitserland verongelukt. De vorige week is te Glion, boven Montreux,
een jeugdige landgenoot, de 17-jarige J. Noë, verongelukt. Als leerling van het Nederlandsche lyceum, dat voorheen te Flims (Graubunden) gevestigd was en eerst veertien dagen geleden te Glion
is heropend, beoefende hij tijdens het vrije kwartiertje tusschen de lessen met eenige jongens het
discuswerpen op het sportterrein der school. Toen
een der schijven over de afrastering van het
terrein geworpen was, ging Noë
aldus
het Handelsblad
haar zoeken, waarbij hy'
sportterrein
aich te ver van het
verwijderde en
door een val, waarvan de oorzaak nog niet is opgehelderd, in de steile, naar Montreux leidende
Gorges du Chauderon geraakte. Hij stortte twintig
meter naar beneden, weliswaar slaagde een onmiddellijk georganiseerde hulpcolonne na heel wat
moeite er in hem te vinden en weder naar boven
te brengen, doch de terstond geroepen geneesheer
kon slechts den dood constateeren. Zaterdag j.l. is
hij onder groote belangstelling, in het bijzonder
uit de kringen der Nederlandsche kolonie te Montreux, waar ook zijn moeder woont, ter aarde besteld.
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STAATSLOTERIJ

ste
visschery, afgekondigd in de
Nederlandsche Staatscourant
van 7 October 1941, bepaald,
Prijzen van f 100 en daarboven.
opgelegd bij
dat een boete,
5e
Klasse.
11e Lijst.
een tuchtrechtelijke uit- f25000:
8659. f 1000: 2393 4621 1200. 16221 17350.
spraak, waartegen geen hoo- f400: 4994 9280. f200: 6609 15675. f 100: 1037 41T5
ger beroep meer kan worden 8913 9246 13119 14007 1.093 18642.
ingesteld, terstond door den
hoofdambtenaar voor de criDe beslissing over de voltrekking van het doodsis-tuchtrechtspraak by'
vonnis over den vroegeren Tsjecho-Slowaakschen
dwangbevel, medebrengende 't minister-president Elias is uitgesteld, daar zijn
recht van parate executie kan verklaringen in eenige andere processen vereischt

BUsen. worden

ingevorderd.
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KUNST EN WETENSCHAP
COLIN ROSS

Ernstige ketelontploffing in
melkfabriek

Het jeugdherbergwerk in
Nederland

worden.
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ONDER DE ROTOR

8 October
Schulden zijn vervelende dingen. Je denkt daarbij aan processen, deurwaarders,
openbaren verkoop van je boeltje en andere onaangename personen en handelingen. Men versta
mij goed, ik heb niets tegen deurwaarders. Ik ken
er verschillenden en ik moet zeggen, dat het over
het algemeen alleraardigste lui zijn. Maar desondanks heb ik liever niet met hen te doen, wanneer zy' zich in een bepaalde uitoefening van hun
ambt bevinden. Als je zooveel schulden hebt, dat
ze zich er mee moeten bemoeien, dan kunnen ze
nu eenmaal niet zoo gezellig met je boomen als
wanneer je al je geldzaken in orde hebt. Daarom
alleen al heb ik een hekel aan schulden, ik zou
het stomvervelend vinden een van die charmante,
mij bekende deurwaarders met een ambtelijk gezicht op me te zien afkomen en hem te hooren
zeggen: „Het spijt me, Rotorist, maar.... eh...."
Het zou tè pijnlijk zijn.
Een jongeman in Boedapest was van de zelfde
meening, hij hield ook niet van ambtelijk zijnde
deurwaarders. Het verschil tusschen ons was evenwel, dat hij inderdaad enorm veel schulden had.
Hy' had er zelfs zooveel, dat het hem te machtig
werd en
Failliet ging, denkt u misschien.
Neen, hij stierf. Dat wil zeggen, hij zette een advertentie fh de krant, dat hij was gestorven, en
dacht, daarmee van zy'n schulden af te zijn. De
deurwaarders van Boedapest zijn er niet heet of
koud van geworden, waaruit men weer eens kan
zien, hoe charmant deze te vaak miskende lieden
eigenlijk zy'n. Maar de politie liet deze handelwijze
niet op zich zitten en pikte den snaak in. Ik moet
eerlijk bekennen, dat ook ik deze methode om
van schulden af te komen zeer onsympathiek en
grof vind. Dan heb ik toch maar liever een deurwaarder aan de deur!

HET BEDRIJFSLEVEN IN DEN NIEUWEN
TIJD
Rede van den heer J. H. Scholte
De leider van het Front van Nering en Ambacht,
de heer J. H. SCHOLTE, uit Den Haag, heeft
gisteravond in Het Tehuis hier ter stede voor een
aantal middenstanders gesproken over: „Het be-

drijfsleven in den nieuwen tijd".

Men stelt wel eens dikwijls de vraag, aldus ving
spr. aan, waarom eigenlijk het Front van Nering
en Ambacht is gesticht. Er waren in Nederland
immers organisaties genoeg. Alleen op het gebied van den kleinhandel bestaan er hier reeds
meer dan 3000 organisaties. Mede hierom is er
in Nederland behoefte aan een nieuwen organisatievorm in den vorm van het Front van Nering
en Ambacht, ook wel Middenstandersfront geheeten. Ten einde tot een organisatie te komen, werd
op 18 Juli 1940 contact gezocht met de drie groote
Middenstandsbonden, namelijk den Kon.
Ned.
Middenstandsbond, den R. K. Middenstandsbond en
den Chr. Middenstandsbond. In een met de besturen van deze drie bonden gehouden bespreking
werd tot uitdrukking gebracht, dat het noodig
was een nieuwen organisatievorm te stichten. Het
resultaat was, dat de Middenstandscentrale werd
opgericht, welke oogenschijnlijk een nieuwe organisatie leek, doch welke slechts het samengaan
van de drie Middenstandsbonden beoogde. Spr.
critiseerde sterk het samengaan van de drie
Middenstandsbonden, immers, door dit samengaan
werd aan de oude toestanden van voor 10 Mei 1940
niets veranderd. Het Front van Nering en Ambacht, dat zich ten doel stelt ,het organiseeren
van verschillende takken van ambacht in de bedrijfsgroepen, bindt daarom doelbewust den strijd
aan tegen de Middenstandsorganisaties. Het
volksbelang, aldus spr., dient tot een krachtige
ontplooiing te komen en in den loop der eeuwen
is het ambacht opgevoerd tot een ongelooflijk
groote hoogte.
In het ambacht leeft de kunst,
welke uit het nageslacht is overgebleven.
Het
ambacht is in wezen de bakermat van de volksche
kunst en verdient daarom krachtdadige bescherming, omdat er uit voortkomt de ziel en de kracht,
welke leven in ons volk.
Voortgaande merkte spr. op, dat het verschil
in
opleiding tusschen een ambachtsman en een wingroot
kelier enorm
is. Het ambacht zal weer
leerlingen moeten kennen, die na verloop van
tijd de gezellenproef zullen moeten afleggen, nog
later gevolgd door de meesterproef. Het is noodzakelijk, dat wij weer een gezonde winkelstand
krijgen, in een gezonden ontplooiïngsvorm, met
daarnaast een krachtige ontplooiing van het ambacht. Dit laatste zal in de toekomst een groote
rol spelen. Sprekende over de winkelbedrijven
merkte spr. op, dat de strijd van het Front van
Nering en Ambacht positief gaat tegen het grootbedrijf. Uitvoerig ging spr. de doelstelling- van de
grootbedrijven, welke veelal in N.V.'s en Filiaalbe-

drijven ziin opgesloten, na, er op wijzende, dat de
laatste niet thuis hooren op het terrein van de
distributie, omdat zij niet anders dan -een grossiersfunctie vervullen.
De huidige tijd, aldus spr., stelt een andere oplossine- van de vraagstukken, als de tijd die achter
ons ligt. Het Front van Nering en Ambacht is
slechts een middel om te komen tot een gezonde
organisatie van den middenstand..
Het neemt
stelling tegen diegenen, die de oude toestanden
willen handhaven. Met klem wees spr. er op, dat
het noodig is, dat de organisatie-commissie spoed
betracht met de nieuwe organisatie-vormen, waarna hij opmerkte, dat er een volkomen ommekeer
in de gedachte van de Middenstandsorganisaties
zal moeten plaats vinden. Allen, die zich verzetten tegen het nieuwe dat komen gaat
op den achtergrond worden geplnatst en zullen
uiteindelijk worden verdreven.
Zeventig procent van
volk,
ons
aldus spr., loopt nog in den ouden
tredmolen en ziet niet of wil niet zien, dat er iets
aan het veranderen is, 20 nrocent ziin reactionairen, die doelbewust het nieuwe saboteeren. terwijl de overige 10 net. meehelpt aan den onbouw
van den nieuwen tüd. Mijn stellise overtuiging
is. aldus st>r.. dat. die 70 orocent zullen komen te
staan achter de 10 procent en achter Anton
Mussert. Over de overigp 20 procent wilde spr.
niet praten, daar zal de W. A. wel mee afrekenen. Voor Nederland zal in de toekomst gelden,
een structuur, welke is sregrondvest op de nationaal-socialistische gedachte.
Spr. hoopte, dat de dag spoedig zal komen,
waarin de nieuwe organisatievormen van kracht
willen zijn, waarna hij besloot met te zeggen, dat
zoolang gestreden zal worden, totdat een' sociale
volksgemeenschap zal zijn verkregen.

Zooals we reeds berichtten zal de door het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten ingestelde prijs voor Friesche literatuur, die genoemd is
naar den grooten 19de eeuwschen Frieschen voorman en schrijver Harmen Sytstra en voor het eerst
is toegekend aan den vermaarden, zeer productieven romanschrijver en novellist Reinder Brolsma,
a.s. Zaterdag worden uitgereikt in een speciaal daarvoor uitgeschreven bijeenkomst onder auspiciën van
den Frieschen raad van Saxo Frisia, welke ook in
ander opzicht een voor de Friesche zaak bijzonder
en zeer belangrijk karakter zal krijgen. Ter aanvulling van het reeds gemelde deelen we nog mede,
dat de feestelijke middagbijeenkomst zal worden
geopend door den heer G. J. Ruiter, voorzitter van
het Werkcomité, waarna het woord zal worden gevoerd door de heeren prof. dr. J. M. N. Kapteyn,
leider van Saxo-Frisia, prof. dr. T. Goedewaagen,
die zooals men weet den prijs zal uitreiken, Reinder
Brolsma, dr. Hoekstra van de Nederl. Cultuurkamer
en D. H. Kiestra, leider van den Frieschen Raad.
's Namiddags is er bezichtiging van de tentoonstellingen fan:
Friesche schilderkunst, bijeengebracht door de kunstschildersvereeniging „De Horizon", Friesche Schriftkunde van de Stichting „It
Fryske Boek" en Friesche volkskunst, verzameld met
medewerking van den heer Hein Faber van het
Kunsthuis „Statum" te Makkum.
's Avonds wordt een openbare tooneelavond gehouden, waar de heer D. H. Kiestra een openingswoord zal spreken, mej. Huizinga zal declameeren
uit Brolsma's eerste werk „Sinnestrielen" en mevr.
v. d. Minne—Buma ult hedendaagsche Friesche literatuur. Daarna wordt opgevoerd een folkloristisch
zang- en tooneelstuk, aan Brolsma aangeboden door Provinciaal verband Groningen van de Ned.
den heer Y. C. Schuitmaker, die verder nog tooneel
Ver. voor Luchtbescherming.
bewerkingen zal vertolken uit de „Rimen en TeltsMen schrijft ons: Vanwege bovengenoemd verjes" van de gebr. Halbertsma. En tot besluit zal nog
band werden op 27 September en 4 October j.l. in
de echt-Friesche „Skotse Trije" worden gedanst.
de filmzaal van het Prinsenhof te Groningen cursussen gegeven voor de leiding van blokploegen.
STAD EN PROVINCIE Aan deze cursussen namen 200 personen deel, komende uit 50 plaatselijke afdeelingen van de Ned.
Theesurrogaat geeft werk
Ver. voor Luchtbescherming, cq. gemeenten. De
cursus werd geopend door den voorzitter van het
Te Opeinde (Sm.) wordt op het oogenblik plm. provinciaal verband, den heer Van Julsingha, burf 600 per week uitbetaald aan personen die er zich gemeester der gemeente Delfzijl,
die in zijn opeop toeleggen bladeren van bessenstruiken te ver- ningswoord wees op het groote nut van
een goede
zamelen voor de thee-surrogaat-industrie. Vooral blokbescherming in de gemeente.
tegen den avond ziet men, zoowel kinderen als volDe cursussen werden gegeven door de heeren B.
wassen personen op weg om ze af te leveren. Er C. Beuninck, Territoriaal inspecteur voor de luchtzijn kinderen die er reeds meer dan f 20 aan heb- bescherming over: de plaats der blokploegen
in de
ben verdiend. Enkele volwassen personen verzaluchtbeschermingsorganisatie; mr. N. H. Muller, leimelen per dag voor meer dan f 5.
der v. d. voorlichtingsdienst van de afd. Groningen
van de N. V. L. over: de zelfbeschermingstaak der
blokploegen; L. J. Zielstra, directeur Acad. ZieSchaap frauduleus geslacht
kenhuis en hoofd mcd. hulpdienst van den luchtDe marechaussee te Emmen heeft, in samenwer- beschermingsdienst van de stad Groningen en beking met de crisis-ambtenaren aldaar, aangehouden stuurslid van de pi. afdeeling over: Welke paraaten brj de Justitie te Assen voorgeleid Gosen D„ heid eischt de zelfbescherming t. a. v. de eerste
koopman te Odoornerveen, verdacht van het slach- geneeskundige hulp: drs. L. J. Pluim, hoofd van
ten van een schaap zonder vergunning, zulks geden chemischen hulpdienst van den luchtbeschermingsdienst van de stad Groningen overpleegd na 16 September 1941. Na verhoor is verWat
moet men bij de zelfbescherming weten van het
dachte in arrest gesteld.

-

gasgevaar.

Met fiets gevallen en overleden
Het 10-jarige dochtertje van den heer A. Plantinga te Katlijk bij Heerenveen, kwam zoo ongelukkig met de fiets te vallen, dat het kind hedennacht aan de gevo.lgen is overleden.

Academische examens
Aan de
alhier is geslaagd voor
het Candidaatsexamen Godgeleerdheid de heer
A. ter Steege te Groningen. Voor het Candidaatsexamen Germ. Taal- en Letterkunde (Engelsch)
is geslaagd mevr. M. de Groot,—Blooker, te Den
Haag. Voor het Candidaatsexamen Wis- en Natuurkunde (L.) mejuffï. A. de Haan te Rijswijk
Rijksuniversiteit

en idem

(F.)

de heer H. Postma te Zwolle.

Tijdens den eersten cursusmiddag werd vertoond
de nieuwe film „Brandbommen", opname van den
luchtbeschermingsdienst en de afd. N.V.L Groningen.
Op den tweeden cursusmiddag werden
door de heeren Beuninck en Muller verschillende
praktijkvragen voor blokploegen beantwoord. Na
afloop van den laatsten cursus had bezichtiging
plaats van het blokmateriaal van blokploegen van
de stad Groningen, eenige ploegen gaven demonstraties op het binnenplein van Prinsenhof. Deze
demonstraties werden met groote aandacht gevolgd
en bewezen de groote paraatheid van de blokploegen. Na afloop van de demonstraties werd de
cursus officieel gesloten door den vice-voorzitter
van het provinciaal verband, den heer Jorrit de
Jong, hoofdbestuurslid van de Nederlandsche vereeniging voor luchtbescherming.

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN WOENSDAG 8 OCTOBER 1941
Gemeenschapszin
De landarbeider E. Hof te Bronneger, die over
enkele akkers aardappels beschikt, wordt thans
wegens ziekte in een ziekenhuis verpleegd waardoor de fam. Hof in een moeilijke situatie verkeerde om de aardappelen gerooid te krijgen.
Gelukkig kwamen de inwoners van Bronneger
op den goeden inval om deze familie te helpen.
Zoo zag men dezer dagen 29 mannelijke inwoners
van Bronneger op het land van Hof aan het aardappels rooien, zoodat toen de zon in het Westen
onderging de aardappeloogst van de familie Hof
beëindigd was.

De bomaanval

op

Rotterdam

EERSTE BLAD

VOORNAAMSTE NIEUWS

SLOTKOERSEN NEW-YORKSCHE BEURS.

Begrafenis van slachtoffers

7

6

de algemeene begraafplaats Crooswyk te
Rotterdam waren gisteren zeer velen getuige
van de plechtige teraardebestelling van zestien slachtoffers van den Britschen bomaanval op
Vrijdagavond j.l. De plechtigheid droeg een uiterst
sober karakter. Eenige inspecteurs van het Rotterdamsche politiecorps vertegenwoordigden den gevolmachtigde voor de stad Rotterdam, dr. Völckers, terwijl voorts op den doodenakker aanwezig waren de
heeren v. d. Heul en Tempelaars namens het gemeentebestuur en de heeren Lobach en H. Ceelen
het Departement van Sociale Zaken als verKorte berichten van
tegenwoordigers van het college van SecetarissenDe heer H. Geubels herdenkt morgen den dag, Generaal.
waarop hij 25 jaar werkzaam is by' de engroszaak
Zy' hebben aan de nabestaanden van de overfirma C. Roos Dzn., Peperstraat alhier.
ledenen deelneming betuigd met het gebeurde, terwijl aan de groeve verder slechts de familieleden
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huisd land, geleden te Zuurdijk, bij den heer J. J.
ARTIKELEN EN VERSLAGEN
Beukema en echtgenoote onder bekl. in gebruik
Concours -hippique-vereeniging.
voor een j&ariyksone vaste huur van f 325 en nog Tentoonstelling Nederlandsche kunst te Osnabrück
Maandagavond werd in het hotel M. Groothuis
pag. 2
geopend.
bovendien f 3 te geven. Kooper de heer H. de Tel
alhier een algemeene ledenvergadering gehouden
te Groningen g.g. voor f l_Ooo.
Het bedrijfsleven in den nieuwen tijd. Rede van
van de concours-hippique-vereeniging „Zuid-OostRijsw ij k. Aanbesteed is namens het bestuur
Drenthe" onder voorzitterschap van den heer H.
pag. 2
den heer J. H. Scholte.
van de woningbouwvereeniging „Arbeidersbelang": Waarschuwing tegen sabotage.
A. Vrielink. Om eventueele koopers elders uit het
pag. 5
woningen
bybehoorende
het bouwen van 32
met
land terwille te zijn, werd in principe besloten in
pag. 5
werken, op terreinen gelegen aan de Smidstraat. 'Joodsch geldelijk vermogen.
Emmen een fokdag te houden den dag vóór te
Hoogste inschrijvers waren J. en M. Lucas te Den
Stadskanaal de jaarlijksche fokdag wordt gehouden
Haag met f 192.000, laagste N.V. Wormerveersche Kas vereeniging
Aand. 137_ 134
Ook werd goedgevonden belanghebbenden uit de
Aann. Mij. te Wormerveer met f 156.600.
113
Ned.-Ind. Escompto Mij.
gemeente Westerbork als lid toe te laten tot de
Aand.
vereeniging. Hoewel er vrijwel niemand uit de
136 132
Aand.
Arnhem. De hoofdingenieur-directeur van den Nederl. Bank
plaats Emmen zelf aanwezig was, werd met alge133. 133.
Rijkswaterstaat in de directie Nieuwe Wegen in Ned. Bnk v. Z.-Afrika f 500 Aand.
meene stemmen besloten den fokdag steeds in Emheeft aanbesteed den bouw van twee viaducten van
Industriëele Ondernemingen.
men te houden. Hierna kwam weer aan de orde
gewapend beton in het gedeelte spoorlijn AmersAmsterd. Droogdok Mii Aand.
270
het feit, dat er in onderscheidene plaatsen confoort-Kesteren-Spoorlyn Utrecht-Arnhem van den Bergh's &J v ü f 250-1000
GA. 208. 205
georganiseerd
coursen worden
nogmaals werd
weg no. 12 van het Rijkswegenplan 1938 ('s-Graen
Gruyter
162jex_Av.
& Zn. B Winstd. pref. A.
betoogd, dat de leden van „Zuid-Oost-Drenthe"
venhage-Utrecht-De Klomp-(Arnhem), onder de
Bierbr.
Aand. 234. 2__
daaraan hun medewerking niet dienen te vergemeenten Renswoude en Ede, met bijkomende Heinekens
Hero Conserven
166
Aand.
leenen, want aan twee concoursen, n.l. van „Het
werken. Hoogste inschrijver was P. Walta, Frane- HoU. Beton Mü.
Aand.
351 348
Zuideveld" en de concours-hippique vereeniging,
ker, voor f 160 000, laagste Van der Sande's BouwHoll. Draad- en Kabelfabr. Aand. 276 274
heeft men in dezen kring voldoende..
en Betonijzerbedrijf, Utrecht, voor f92.230.
Holl. Kunstziide Ind.
Aand.
1801
107 106.
ANDERE PLAATSEN
Arnhem. Aanbesteed is het verzwaren en ver- Internationale Viscose Cy. Aand. 161}
160
hoogen van eèn strekdam tusschen de wortelein- Kon. Fabr Beijnes
Aand.
KIELWINDEWEER In de Landbouwvergadering
38Ö aan den rech- Kon. Ned Ea.m.be_.
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863,
den
der
kribben
160
en
863
92
Aand.
werden aan de fa. Jac. de Jonge en Zn. te Menal90}
langs de rivierzijde Kon. Ned Ed.m.bedr
teroever
van
den
Boven
Pref.
90
Rijn,
dum olm. 7000 kg. Eig." pootaardappels besteld. Van
de Vluchthaven te Lobith. Hoogste inschrijver Kon. Pharm Broc Stheeman A. 268} 270
van
aanbieding
herfsteaaigranen werd geen gebruik
de
was K. en R. Haverland te Farmsum (Gr.) en Lever Br. & Dnil. Crt f 100 C.PrJL 136 f 1361
gemaakt. Brochures over landbouwwerktuigen van
Zwolle voor f 67.800. Laagste J. van der Vlies te Lever Br & Unil. f 1000 C.v_Pr J_. 136} 135}
het C. B- werden onderde leden verspreid. BesloLev Br & Unil. f 100 6°. Cum.Pr_A. 138 136}
Sliedrecht voor f65.500.
ten werd Maandag 3 Nov. a.s. het 60-____g bestaan
136}
Br.&U nil f 1000 6% Cum.PTj_. 137
Lev.
vereeniging
der
op bescheiden schaal tê herdenken
d. Ned. Bakk. C.v.A. 348} 350}
Meelfabr.
dan
de
en
dames der leden uit te noodigen. Over
Ned Gist- en Spintusfabr Aand. 500 498
de gekochte aardaopelrooimachine waren de leden
Ned. Kabelfabr.
Aand. 402 400
sleoht te sipreken. Het werktuig, dat thans zoo best
Schelde KM de Nat. Bez.v_.and.
125
gebruikt kon worden blijkt met aan de verwachSmit <_ Co.'s Transf.fabr. Aand.
247
OVERZICHT VAN 7 OCTOBER
tingen te voldoen.
169_
Stokvis Hand Mii. f 500-1000 A.
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Geringe
VEENDAM. Ter gelegenheid van de eerste nutsaffaire. Ongeanimeerde stemming. Stoomspinnerii Spanjaard Aand.
131
129
Pref.
tooneelvoorstelling van dit seizoen was de groote
138. 138
afbrokkeling. Nederlandsche Ver Chem. fabr
Wederom
kleine
plaats bezet Het tooneelVer. Papierf v Gelder Zn. Aand.
151 1501
Veenlustzaal
tot de laatste
beleggingen kalm.
spel „De Bruiloft
van Figaro" werd miet groot sucVer. Touwfabr.
Aand. 149. 149
de
AMSTERDAM,
op
7 October. De situatie
Werkspoor Serie A.
ces gespeeld door het Residentie Tooneel, onder reAand. 225 222
gie van Johan de Meester Het publiek toonde zich
cussie.
Aand.
184
Effectenbeurs was vergeleken met gisteren zoo Westersuikerraffinaderij
zeer dankbaar.
Wilton Feijenoord
Aand. 224 219.
Aangenomen naar Schelluinen cand. P. J. goed als ongewijzigd. Hoewel er uiterlijk te beBURGERLIJKE
STAND
Conv. Pref A.
133
Dorsman te Rotterdam, die voor Brakel bedankte. oordeelen althans iets meer omging, was de ij-faire Wilton Feijenoord
OVERSCHILD. In den nacht van Maandag op
GRONINGEN, van 6 en 7 October.
Zestal te Dordrecht (vac ds. A. J. W. van toch van bescheiden omvang. De stemming was
Electr. en Gas Mij.en
Dinsdag is door tot nog toe onbekende dader(s) een
Bevallen: C. van Timmeren geb. Moesker d. Ingen) ds. J. Fokkema te Delft, ds J. W. van der ook thans weer ongeanimeerd. In hoofdzaak we- Alg. Ned. Ind El. Mij. Nat.Bez.vX 324 320
vet schaap, toebehoorende aan den heer. J. Dikkeds. A. Meyers te Utrecht, ds. gens gebrek
M. Hut geb. Maans z.
—
ma, bij den Eemskanaaldijk, ontvreemd. Bij de poJ. H. van der Wal geb. Linden te Kootwijk,
Aand. 293. 285
aan handel legden de koersen een Ned.-Ind. Gas Mi). Nat.Bez.v__
Rijkens z.
G. Tepper geb. Bonthuis d.
G. Bos G. C. Severijn te Muiden, ds. J. C. Terlouw te Gar- neiging tot reageeren aan den dag. Over het ge- Ned.-Ind Gas Mii
293. 285
litie is hiervan aangifte gedaan.
Centr. St. v. El. Str. A.
geb. Gaikema z.
Twentsch
260
Leeninga- geb. Zülstra z. deren en ds. C. van der Wal te Dirkslan.
M.
C
noteeringen
meerenvergadering
ingelanden
van
ZUIDLAREN. In de
heel genomen kwamen de
B. Brinkhuizen geb. Zielstra d.
R.
Vermeulen
GEREFORMEERDE
KERKEN.
Handelsondernemingen.
waarbij
waterschap
liggen,
„De
van het
Oude Zwetten" werd de eb. Schuil z.
deels dan ook weer wat lager te
H. K. Schut geb. Nieboer z.
Aand. 210 206
Bornèo Sumatra H Mij.
Jubileum.
heer Jb. Klinkhamer te Schuilingsoord als bestuursonder beurstijd slechts geringe variaties vielen op Dcli Atjeh Handel Mii.
'. Snoek geb. de Vries z.
W. Nuiver geb. Vos d.
Aand.
138 137
lid herkozen.
predikan
hoogste
Buffinea,
Rotterdam,
N.
Geref.
te
Ds.
spanningen
W. Groen geb. Vriesma d.
merken.
De
tusschen
de
Scharpenborg
D.
Int. Cred. & Handelsver Rott A.
266 260
Grootegast herdenkt 15 Oct, a.s. zijn te
afkomstig
SURHUIZUM. In de onder voorzitterschap van geb. Zijlstra d.
van
algehet
Aand.
geb.
noteeringen
Hilverda z.
Linde & Teves
J. Kleefman
de laagste
bleven over
231 228
den heer F. O. Kuipers gehouden vergadering van F. W. de Jong treb.
Ds. Buffinga diende eerst en
Bok d. — B. Smit geb. van 25-jarig ambtsjubileum. (F.),
Aand.
88}
meen slechts tot enkele punten beperkt. Bijzon- Nederl. Wol Mij. Mijnbouw.
ingelanden van het waterschap „De Maeden" is na Komen d.
de
Oosthem
IJmuigemeente
daarna
die
van
F. J. Benes geb. van As d.
beïnvloeden,
A. van
welke de markt konden
eenige
bespreking
over uitbreiding reglements- der WU'k geb. Suithoff d. — H. Ketelaar geb. Rein- den en sedert 17 Sept. 1922 de gemeente te Rot- dere factoren,
Mij
Billiton
2e
rubr
A.
5071 500
waren er niet, behoudens. wellicht de berichten uit Boeton Miinb. Mii.
wijziging besloten een paar stukjes land eigen aan hart d.
J. Dijk geb. Wind d. — L. sterenberg terdam.
Aand.
40
volgens welke de winstuitkeeringen minder Singkep Tin Mii.
de familie R. A. Vries te Kooten in het wegen- geto. Tuïk d.
Indië
Wirdum
(Fr.)
M
Feitsma
te
j.,
Overleden: A. Holvast 34
Tweetal te
ds.
Aand. 196 190
De
waterschap op te nemen.
d.
C. Potsdammer 67 j. wed. van B. Bollegraaf. Schettens en ds. W. J. van Otterlo te Oosterend (Fr.) groot zijn dan men wellicht had verwacht. werd
Petroleum.
affaire in Olies was van kalmen aard. Wel
OUDWOUDE, (KOLLLAND). Benoemd tot diH. Groeniwold 62 j. man van M. Groeneveld.
C.vJ_
Dordtsche Petr. Ind.
HERV. EVANGELISATIE.
2954 287
maar
de
transacties
gehandeld,
openhoek
recteur der Zangvereenlging „Nij Libben" alhier de G. van der Leest geb. Renses lvl. z.
Beekhuis
in
Kon.
Ned
Petr
Mij.
J.
een
f 100 Ond A.
315. 308.
Jubileum.
weinig
stukken.
op
BIJ
Jepma
Westergeest.
j.
Sprenger.
betrekking
J.
64
van
H.
Boersma
steeds
heer
onder
weduwe
E. H.
hadden
Tarakan Petroleum Mii.
Aand. 426 425
paar
Zondagmiddag
30
H.
herdacht
de
v.
d.
Net
in
of
een
gehandeld,
vrouw
van
Slender.
A
van
der
Woude
heer
J.
}.
tegen
het debuut werd
3171
EMMEN. De burgemeester dezer gemeente heeft
Rubber.
63 j. vrouw van K. Roede.
L. B, Boelens 83 i. de Herv. Evangelisatiekerk te Buitenpost zijn 25-jarig punten beneden het laagste peil van gisteren.
benoemd tot ttldelijk onderwijzeres, mej. E. D. W. ■weduwnaar
Hessa Rubber MU.
Aand.
De
172 172
heer
werd
namens
amtotsjubileum.
Van
]"
van
J.
M.
21
dier
Net
Strating.
punten
J.
Beeres
ver- Indische Rubber Comp.
Lunsing, aan school Roswinkel 11, met ingang van
En daarna gingen nog een viertal
Aand.
205
195
den
voorzitter
toegesproken
Evangelisatie
de
door
j.
d.
A.
Veenstra
79
weduwnaar
van
M.
Balkema.
30 September 1941.
Scheepvaartmarkt was stil. Scheepvaart- Preanger Rubber Mij.
Aand. 103. 102
J. Sluiter 37 j. man van A. van der Zwaag.'
H. J. Pernhout, door den heer J. Faber te Hoo- loren. De
lager
in
het
verdere
Rotterdam
103|
Tapanoeli
even
en
bleven
Cult
Aand.
openden
De Nederlandsche Chr. Vrouwenbond hield
Unies
102
gezand-Sappemeer namens den Bond van EvanSMILDE, 30 Sept t.m. 6 Oct.
Salatri Plantations Cult.
onder presidium van mevrouw A. Meester een druk
Aand. 101
99.
gelisten en door den heer v. d. Meulen namens verloop bijna onbewogen. Hetzelfde kon dienen
z
v
Geboren:
Geert
H.
Fokkens
en
A.
bijeenkomst,
spreker
optrad
Haveman;
als
ds.
Wai
Sum.
Rubber
Mii.
Aand.
geheel
Vaarten,
bezochte
waar
Booten waren
verwaar169.
voor Oude
die studieclub „Bouwt elkander op."
De Graaf van Emmererfscheidenveen, met het Aalderdiena v Th. Drijver en L. Grit. Getrouwd:
Scheepvaart.
kalm,
loosd. De Industrieafdeeling was
de PhilipsR. K. KERK
onderwerep: „Geloofsblijdschap". Door mevrouw H. Borger 25 j. en A. de Jonge 23 j. Zwolle; M
lichtelijk verlaagd Furness Scheepv.
Aand. 175 170
In het Aartsbisdom werden benoemd tot pastoors aandeelen bewogen zich op een
Mulder werd gedeclameerd het gedicht „Najaars- Klok 22 j. en H. Hulst 20 j. Smilde. Overleden:
Zeevaart
Aand. 126. 1261
maar maakten eveneens slechts kleine Maatschappü
laan". Er volgde een drukke bespreking over de Jacob Blaauw 60 j. m. v. M. de Vroome.
te Op den Hoorn J. L. Gefj-itsen, te Frederiksoord niveau,
Nievelt Goudriaan & Co. Aand. 319 312
F. W. Th. Graalsma, tot kitfjelaan te Deventer (H. schommelingen mee. Unilevers kwamen beneden Stoomv. Mil. „de Maas"
rede, alsmede over vragen ult de vragenbus.
C.v__.
156 154
AKU's zakten geleidelijk aan een kleinigheid
160,
Jezus)
Hart
A
A
J.
te
Kuiper,
van
dr.
Doetichem
op
Mij. Oostzee
Asser
SCHOONOORD. De
is hier
het
Stoomv.
politie
Aand.
170
naaste
omgeving
Timmer,
H. J.
te Achteveld J. J. M Veldman (neo- in. Van Berkels daalden tot in de
spoor gekomen van een uitgebreide smokkelhandel
Diversen.
mist. De Aartsbisschop heeft J. A. Oostveen met van den parikoers, de minder courante Industriëelen
Opgave van
in allerlei soorten bonnen, Verschillende winkeliers
mgang van 17 October eervol als pastoor te Op den hadden eèn a_r stille markt. Waar noteeringen tot Handelsver. Amsterdam
C.vJL 480 479
INCASSO-BANK N.V. Bijkantoor Groningen
en andere personen zyn in het complot. Bij onHoorn ontslagen.
Cult. MU.
Aand. 183
180
stand kwament waren die in verscheidene gevallen Pagottan
Koersen ontvangen per Telex.
geveer 20 deelnemers zijn huiszoekingen gedaan
Tleweng
Lestari
Suikerfabr.
A.
Ne
EXAMENS.
wat lager. Indische Cultuurfondsen trokken weinig Arendsburg Tabak
en bij enkele winkeliers zyn
naar verluidt
VK.
Heden
Aand.
Mii.
367
364
belangstelling.
verschillende niet opgegeven artikelen als rijst, 4'/»Nederland 1940 n
Academische examens.
Besoeki Tabak Mij.
109}
Aand.
ïöoi 100}
bewogen zich tusschen 307 Soekowono Landbouw
thee, enz. in beslag genomen.
Amsterdam
Rubbers
4'u Nederland 1941
(Rijksuniversiteit)
genees1008
Leiden
Mii
Aand.
looii
Doctoraal
ex.
1221
lichtelijk
in
reactie.
De
dus
WESTI_REMD_N. Bij café Dijkhuis alhier had 3 'in Nederland 1937
Banloewangl Tbee en Rubber A.
902 90_
62
591
kunde: de heeren L. Kohier. Leiden, C. L. Plasman. en 309 en verkeerden
lager. De TabaksBijenkorf Mag de
de jaarlijksche keuring van geiten plaats waarbij 3—31»-. idem 1938
180
178}
94* 935
Den Haag,' J. C. van Nieuwland, Rijswijk, H. A. meeste incourante soorten waren zien,
Aand.
Dcli Batavia Gem. Eig W-& Winkelh. P.W.A. 1191 1191
eerste prijzen verwierven: In de rubriek 2-jarige 3'/» Ned. Indië 1937
Engelkens, Den Haag. Doctoraal ex semietische taal markt gaf nauwelijks affaire te
971 97
en oudere geiten: E. Venekamu: 1-jarige melkgei- Koloniale Bank.
en letterkunde: mej L. R. v. d. Bèrgh, Schevenin- en Senembah zagen eenige. punten teniet gaan. De Houth vh. G. Alberts
Aand.
140.
220
219
ten: G. Kool; lammeren: J. Brakema.
gen.
Ned. Ind Handelsbank
137
152} 150
Suikermarkt was stil. HVA's waren in doorsnee vrij- Houth. Wllliam Pont
Aand. 136
Handel Mij.
1663 165
Utrecht (Rijksuniversiteit). Prop. theologie: H. H, wel onveranderd. Bij een openingsprijs van 484}
Spoor- en Tramwegen.
SLEEN. In café Zwols vergaderde de Jeugdclub Ned.
Kloos.
139 137}
van het N.A.F. onder voorzitterschap van den heer Aig. Kunstz. Unie
werd naderhand een vijftal punten lager genoteerd.
Spoorweg Mii.
Aand. 117
115,
97
100
Amsterdam (Gem. Universiteit). Doctoraal exa- Vorstenlanden zakten eenigszins in. Voor Indische Dcli
die een inleiding hield, getiteld: Van Berkels Patent
W. KJambing
Spoorweg
86
85}
Aand.
men geneeskunde de heeren J. W. Tonsbeek. G Tri- Spoorwegwaarden was de animo geheel verdwenen, Ned.-Ind
On_e Jeugdorganisatie". Nadat er nog eenige Calvé Delft
118
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Madoera Stoomtram Pref Aand.
21
20
pels en J. Wieberdink Cand ex. oeconomischè weliedjes waren gezongen, las de heer Boumans voor. Fokker Ned. Vliegt Fabr.
218 218
Indische Tramwegwaarden trokken eveneens maar Oost-Java Stoomtram
9}
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de
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Brothers
en
Unilever
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werd in
-van
zeer geringe attentie. De stemming was aan den Semarane-Joana Stoomtr. Aand.
16S
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secretaresse, mej. A. Boumans, de heer A. KamNed. Ford Auto
Diverse examens.
Semarang-Cheribon Stoomtr.
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ping Rzn. gekozen.
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biriüenlandsche wissels stegen per 6 October 46 nuchteren kalveren, 290 schapen f40—75, 232 Ned.
(5)
4
98
98
Bankinstell
Brons. P. H. de Wit, Veendam. Beneden Wester- totDef82.100.048
Aand.
154} 152}
(v. w. f67.652.109),.het papier
Ned.-Ind Handelsbk.
op lammeren f 35—60, 73 varkens, 32 Kleine biggen f 9—
diep 85c, handel in varkens, paarden en rundvee E.:
Hypotheekbanken.
(f
15,
1000)
2
geiten,
paarden,
8 bokken en
totaal 2344. MelkNed Hand.-Mii
CvA 167
1661
P. H. de Wit (H. V.) H. van der Ploeg, Ekamp, E 106. het buitenland tot f629.936.568 (v. w. f 590.221.848).
kalfkoeien goede handel, prifsh.; graskalveren Alg. Fr. H.b.. 2'/. verpl.ultl pbr 31 98. 98}
Industriëele Ondernemingen.
korenmalerü en handel in voederart. Firma „R. J. De beleeningen daalden van f 170.817.938 tot en
99}
lui,
Pandbr
99.
schapen
groote
Alg.
Hyp.b.
handel;
en lammeren
aanSer XV
31
Mulder en Zoon" (8.P.) Gieterveen, molenaarsbe- f 164.217.675. De post voorschotten aan het Rijk voer,dure
Alg. Kunstziide Dnle
Aandl4l}-} 138-1391
99,
duur; biggen trage handel, iets lager, inbegreAmsterd. Hvp.bank
31 99
drijf; handel in granen, zaden, peulvruchten, meel steeg
v Berkei's Patent
f 12.410.197. De goudvoor- pen levering van koeien op Donderdag 2 Oct. en Arnh. Hyp Bk
Aandlo3-102 102-99
99}
99}
f
tot
van
5.094.081
31
serie
EF
od
j.
voederart.
J
C.v_i
en
Venn.: R.
Mulder en
Mulder.
Calvé-Delft
120J-121 119}-18
99
raad bleef vrijwel onveranderd. De bankbiljetten- Maandag 6 Oct. 1941.
31 99
Bataafsche Hp. Bk. CD
Mii.
221 215
Centrale
Suiker
Aand
99}
98}
WIJZIGINGEN.
Hyp.
f
f
Bk
Pandbr
31
steeg
circulatie
van 1.893.718.185 tot 1.915.391.370. BERLIKUM (Fr.). Groentenveiling. Andijvie 65, Dordr. Hyp.b
Fokker Vlieet.fabriek
219 218
Aand
N.V. Veenkoloniale Levensverzekering Maatschap- Het rekening-courant saldo steeg van f 190.383.402 appelen
100*
ser
DA en VA Pd 31 101
Fr
Gr
augurken
p.
kg.,
10—50,
10
I
17
bloemkool
165-162}
Veendam,
162-159
Blankensteynkade 3. Overl. Pres.pij,
Lever Bros & Unilever
Aand
Gron. Hyp Bank
Pandbr
31
98J
984
post
steeg
p.
knolselderij
12—15,
De
tot
schatkistpapier
st.,
45—60,
tot
f
204.070.097.
II
3—9
druiven
Philips'
id.
Bez.vJl.
276}-71}
comm. en voorz. R. v. Toez.: N J. Meihuizen. Coöp.
Gloeil.fabr Gem
271-268
Hyp.b. Ser A.C.
4 100} 100 J
Haarl
Pbr
perziken
61.000.000).
peren
kg.,
20,
6—B.
meloenen
10
—45
2
—B
p.
(v.w.
f
f
„Nooit
79.000.000
Stoomdorschver.
Gedacht" Stadskanaal (W.)
ser. Ben D. Pbr 31 99
99
Electr. en Gas Miien.
p. st., pronkboonen 11 p. kg. rapen 50 p. 25 kg., Haarl Hyp.b.Hvp.b
De statuten zijn gewijzigd (Nederl Staatscrt. v. 17
981
Hollandsche
serie K
31
994
p.
kg.,
kg.,
35
10
biet
f
lp.
(Buitenland).
181,
roode
kool
roode
25
salade
bijv.no.
1941,
no.
11230). Naam der ver.
Sept.
In
't
Cred.
4
1001
Mij
kort
v.
H.
Ser.
O/S
Pbr.
25—30 p. 10 krop, savoyekool 35 p. 10 st., snyboonen My.v.H Cred (m 2'h verpl uit.) 31 97} 97|
luidt thans: Coöp. Dorschvereeniging „Nooit GeOost
Bornèo
MU.
Aand. 229} 226}
16 p. kg., uien 871 p. 25 kg., witte
dacht" G A
Hyp.bank Pandbr 3}
De geschatte ontvangsten van de N.V. Nederland- 16, spercieboonen
99
99
Noordwester
Petroleum.
85
p.
p.
kg.,
kg.,
kool
20
25
tomaten
10
wortelen
16
Hyp.bank
TER INZAGE GELEGDE STUKKEN.
sche Tramweg Maatschappy te Heerenveen over de p. kg.
Rotterd Hyp.bank
Pbr 4 100} 100
Dordtsche Petr. Ind Mii G Aand. 2941 288}
97}
Pbr 31. 98
maand Augustus: reizigers f80.125, bagage en honRotterd.
Rekening en verantwoording van de Coöp. StrooKon. Petroleum MU
Aand 325-320 317}-13}
Hyp.b
100}
B.
Aangevoerd
Gemeentelijke
aan
Pbr
4
6.480,
dieren,
„De
STAVOREN.
de
Utrechtsche
goederen
44.570,
cartonfabriek
Toekomst" te Scheemdermeer.
den f
levende
f
rü- Vischafslag: 579 p. snoekbaars 34, 318 p. baars f 18, Utrechtsche Hyp.b. serie E Pbr 31
Scheepvaart.
99
1.675,
f
tuigen enz. f
buitengewone ontvangsten
100
p. voorn f7—lo, 430 p. bot f4l, 1694 p. paling Utr HVP.b. (2*. verpl uitl.) Pbr 3} 100
BEILEN, 28 Sept. t.m. 4 Oct.
Aand 149}-47} 147-146
Holland Amerika Hm
10.810, totaal f 143.660. Totaal ontvangst van 1 f665
(EE-FF)
p. pos f 5—6, alles per 100 pond.
175} 174-173
37,
3594
31 99} 99}
Java China Japan Hm
Geboren: Geesje Albertha d v H. Snoeümg en fJanuari af
Westl Hvp.bankverpl
Aand
(v.
j.
1608.659.52).
f849.963.58
uitl.) Pbr 31
98}
98}
Kon Ned Stoomb Mii
Padding te Hooghalen; Hermannus Jan z v S.
Aand
200
1971-196
Z.H HVP.b 'm.
J.
100}
Pbr 4
Kon Paketvaart My
Mijlof en H. Folkers te Eursing; Jantje d v R.
HOOGEVEEN. 4000 eieren f 1.05—1.07 per kg., 30 Eerste Ned. Sch.verb.
Aand
2821 279
"
Hyp.b.
'
94
Ned Scheepvaart Dnle
Aand 216-212 2091-10}
oude hanen f 1.10—1.60, 60 jonge hanen f 0.80—1.40, Rotterd. Sch.
Pbr 3}
Klasens en E. Dijkema te Wijster; Jan z v J J
Dividenden
20 jonge hennen f 1.50—2.50, 1000 oude kippen f 1.20Aand
170 169}
HerRotterdamsche Lloyd
Ondernemingen.
Industriëele
Moes en z H.v Nywening te Smalbroek: Klaas
Simplex
Rijwielfabrieken
Machine- en
voorge- -f2.10, 95 konijnen f 0.70—6.25.. Handel vlug.
Stv. Mtl. Nederland
G. Grit en G. Veldman te Eursing.
Aand. 171 1701
mannus
Unie
109
Alg.
Kunstz.
Obl
51
8 pet. (v. j. 15 pet.), winst
Ondertrouwd: R.Hijken.
Oosterloo 18 j. te Hijken en F. steld dividend 1940-'4l (v.
WOERDEN. 104 partijen kaas. Met rijksmerk le Levers Zeep Mll
Obl 41 103? 103 H
Suiker.
j. f 154.346).
19 .1. te
62.50; 2e kw. 60—61. Handel vlug.
Mulder
H. Pots en K. ter verdeeling f78.396
Getrouwd:
kw.
104
Wilton's Machinefabr
Obl 41
Aand. 478-482 484}-477
Handelsver
Amsterdam
W. Veeningen 25 j
Limb. Steenkolenm.
Obl 4 102.8 102*
Javasche Cultuur Mü
Aand.
291 289
Bataafsche Petr Mij
Obl 4} 102ft 102}
Ned.-Ind Suiker Unie
Aand
2691
KORFBAL. N.K.V.-Competitie Bataafsche
Mii.
3}
Petr
Obl
95
95
f
AI39J-39}
Ver. Vorst C. Mii. 250-500
3e kl. Oost: HBS ll—Voor137.-36.
4} 1031 1031
Stv.
Nederland
Obl.
waarts II o—B, Korulos—AKV Moorman Cult. Ond
Tabak.
94}
941
Obl.
5
II 4—l: 3e kl. B Centrum: Nat Grondbezit 1919
Dcli Batavia Mij.
Aand. 277}-277 270
5
100.
VOG lII—De Oosterpoort II Nat Grondbezit
C.V_A 314}-10 3091-305
Dcli MU. _, f 100Ö
99}
1939 4
99i
,
o—s;0—5; le kl. Wintercompetitie:
Senembah MU
Aand. 268-266 264}
100
Grondbriefbank
4
Ned.
SSS—CB 111 s—l; 2e kl. Win- Ned. Ind. Spoorw.
1902 3} 961 95
Rubber.
tercompetitie:
CB IV—West Oost Java Stoomtr.
Obl. 5
46! 468
Amsterdam Rubb.
C.M 1000 3143-10} 307-09}
End o—7; 3e kl. A WintercomPrcmieleeningen.
Aand. 257} 252
Bandar
Rubber
MUpetitie: West End lI—HKV
Leen f 100 3
lllï
Deli-Batavia Rubber Mü. Aand
265 262
3—3; 3e kl. B Wintercompeti- Amsterdam Olymp
het)
96
Malanglanden Ver
1888
95
Aand 1274-25 121}-123
tie: De Oosterpoort lll—'t Witte Kruis (N.-H V
169} 163
Oost-Java Rubber MU.
Aand.
Duitsche Fondsen.
Noord-Oosten 111 I—s. 3e kl.
..Serbadladi" Sum.-Rubber Aand
156
C.v.O.
1491
Oost: Eindelijk is dan ook in Farbenlnd (IG.)
Silau Sum Rubber MU.
Aand. 140 136
Obl 61 118.. 118}
beslissing Wintershall
deze afdeeling deklopte
Aand.
Sumatra Rubber Cult.
198} 197
C.v.Aand.
269
Korulos
AKV Farbenind (1.G.)
Aand.
Ver md Cult Ondem
216
I overtuigend met 4—l en Ruhrv '27 (I'l-1 .) V.O. (7) 4} 102 102}
(1/2-1-8)
'30
O 7 102A 102 A
kwam daardoor in het bezit Ruhrv
Obl 8
88
88 A
Naast den Hoofdredacteur zijn mede-verantwoorvan den kampioenstitel. Het Hagener Strassenbahn
Aand
198. 1971
kampioenstwaaïftal van Ko- Farbenlndustrie
delijk voor onderstaande gedeelten:
320} 315.
Aand
rulos bestond uit de speelsters Siemens en Halske
Stedelüke en provinciale nieuwsberichten, tooneel
169}
Aand.
vrouwen, en kinderrubriek: J. Übink, Groningen,'
H. M. de Vries, B. Klein, H. Wintershall Akt Ges.
v. Groenenberg, S. v. GroeAANDEELEN WINSTBEW e. d.
plaatsvervangend hoofdredacteur;
Binnenland:
nenberg, C. Groenbroek, B. JaBank- en Credietinstellingen
Z. J. W. van Schreven, Haren; Sport: R. Kampman',
ger en de spelers W. de Vries, Amsterdamsche Bank
132}
132}
_,
,
.
.
Aand.
-_
,^
!&*/
Groningen; Foto's, financiën, verteller: J. Ehmen,'
J. Klein, G. Engbers, G. Holl. Bank Unie
Aand. 129 129}
Groningen; Kerk- en Schoolnleuws, muziek: B. t!
Zwaagman,
E.
en
129
Tolk
P.
Incasso
Aand.
127
Bank
zijn
Ferd'nand was in
zomerverblijf zóó aan kleine ruimte gewend, dat hij zijn eigen huis niet knus meer vond
Zylstra.
Wildeman, Groningen.
Javasche Bank
Cert. 500 A. 291 2891

—

CLEARING.
's-GRAVENHAGE. Koersen voor stortingen op 8
October 1941 tegen verplichtingen luidende in: Belga's 30.1432, Zwitsersche francs 43.56, Fransche
francs 3.768, lires 9.91, Deensche kronen 36,37, Noorspraken.
sche. kronen 42.82, Zweedsche
kronen 44.85, Finsche
3.82, Dinar (oude schulden) 3.43, Dinar
Een schat van bloemen kwam met de stoeten, die mark
(nieuwe schulden) 3.77, Turksche ponden
1.45.;
in de straten naar de begraafplaats door de Rotter2.30, Pengoe (oude schulden) 36.519, Pengoe
damsche bevolking stil werden gadegeslagen, mede. Lewa
(nieuwe schulden) 45.89, Zloty (oude schulden) 35.—,
Ook op de R. K. begraafplaats zijn enkele slacht- Zloty
(nieuwe schulden) 37.68, Lei 1.28, SlowaakEngelsche
■
offers van het
bombardement ter aarde sche Kronen 6.48, Drachmen 1.26.
vierjarig
kindje
besteld. Het waren een twee- en een
en een meisje van negentien jaar. Namens den geFaillissement Wiegerinck, Muschter en Co.
volmachtigde van den Rijkscommissaris voor Rotterdam, dr. Völckers, was de inspecteur van politie,
In het Paleis van Justitie te Amsterdam is hedenO. Couperus, aanwezig. De heer J. Lobach vertegen- morgen de verificatie-vergadering gehouden in het
woordigde het college van Secretarissen-Generaal. faillissement van de commanditaire bankvereeniOok was er een afvaardiging van de leeraressen en ging Wiegerinck, Muschter en Co., te Amsterdam.
leerlingen van de Rotterdamsche Huishoudschool. De
curator was mr. D. Giltay Veth.
Op de Zuiderbegraafplaats, temidden van stille
De lijst van voorloopig erkende schuldvorderingen
mistige akkers, ver van de plaats, waar zij Vrijdagmet een gezamenlijke voravond op verraderlijke wyze den dood vonden, zy'n vermeldt 92 crediteuren
dering van f 2.109.848. Aan de concurrente crediteuin allen eenvoud drie slachtoffers van den bomverklaard werd, niet meer dan hoogaanval op den Linker Maasoever ter aarde besteld. ren zal naar
è,
stens
2
gevolmachpet. kunnen worden uitgekeerd. Zoo
1.
politie
Een inspecteur van
namens den
spoedig mogelijk zal de eerste uitkeering geschieden.
tigde van den Rijkscommissaris voor de stad Rotterdam, een ambtenaar van het Departement van
KERK- EN SCHOOLNIEUWS
Sociale Zaken namens het college van SecretarissenNED.
HERV. KERK.
Generaal en een ambtenaar der gemeente namens
Afscheid dr. Van Veen.
het Gemeentebestuur van Rotterdam hebben daar
hun deelneming met de nabestaanden betuigd,
Dr. J. M. van Veen. predikant van de Ned. Herv.
waarna de stoffelijke resten ter ruste zy'n gelegd. gemeente te Franeker en het nabijgelegen Herbarium
gemeente, waarbij hy als theVoor zoover dit niet van familiewege geschiedde is nam afscheid van zijn blijvende
opdracht der Chrisma had gekozen: De
er aan de groeve niet gesproken. Op de begraafplaats Oud Charlois i's onder dezelfde omstandig- tenen, zulks naar aanleiding van 1 Kor. 15 : 38.
Groninger Predikantenvereeniging,
heden eveneens een der slachtoffers ter aarde besteld.
In de ledenvergadering van de Groninger Predikantenvereeniging wijdde de voorzitter, prof. Aalders
DE HULPVERLEENING
een woord van herdenking aan het overleden beIngevolge- een nieuwe regeling inzake den steun stuurslid dr. K. Sonies. Dr. R van Dam uit Groninaan gedupeerden heeft de schade-enquête-commis- gen hield vervolgens een referaat over „Lichaam
sie te Rotterdam reeds Maandag voorschotten en Ziel". In de middagvergadering werd ds. Van
secretaris herkozen. In de
verleend aan door het bombardement van Vrijdag- Leeuwen uit Eelde, tot
werd gekozen ds. Van der Most van
avond getroffenen. Deze nieuwe regeling verleent de vacature-Sonies
Pekela, waarna dr. van Oyen een referaat
schade-enquéte-commissie het recht voorschotten Nieuwe
hield, dat een bespreking wilde zyn van het boek
te verstrekken van maximaal f 1000. Op deze wijze van
prof. dr. G. van der Leeuw over „Liturgiek".
is reeds een bedrag uitgekeerd van f 500.000.
Op beide inleidingen volgde een uitvoerige dis-

VERKOOP EN AANBESTEDING

.

—
—
—
—
—

BEURS VAN AMSTERDAM

—
—

— — —
—
—f
— — —
—
—
—
—
—
—
—
— —
—
—
—
——
———
——

—

—

—
—

—

*

—
—
——
—

OPENINGSKOERSEN

—

——

—

—

—

.

—

.

——

—
——
——
—
—

fevallen.

..,....//-■_
,■,..

'

,,

(, ,; {,

..,:,,,(

_

—
—
—
—
—

_^-

—_r_l

orv—^-y-

vSra___-

_^

-OQy.^M P.

I, B

80.

6 C.p«r_or,«<.0r,«<.

/

—

—

—
——

___

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN WOENSDAG 8 OCTOBER 1941

4
ADVERTENTIÉN
12 Oct. hopen f
**********************
onze
Ouders
Zondag
geliefde

**

***
D. SCHUUR
**
H. SCHUUR—LEMSTRA
** hunne
Echtver- *
*
* eeniging25-jarige
te herdenken.
$*
* Groningen, Oct. 1941.
Bergstraat 33.
*
J Hunne
dankbare Kinderen
**
J* en Verloofden.

**********************
Zondag 12 Oct. a.s. Ho- *
**********************
Ouders
* pen onze

*
*
JAN NIJDAM
en
** ANTJE DE
**
J hunne 25-jarige VRIES
Echtver- *
*
* eeniging te herdenken.
J
*J Oosterh.brug A 145a,
October 1941.
** Hunne
dankbare Kunderen: *
*
*%
TIETI.
geliefde

**
*

ANDRIES.
HILLI.

**

**********************
**********************
10 October hopen *
*?* Vrijdag
*
geliefde
onze

Ouders, Be-

huwd- en Grootouders
JACOB BUITENWERF
en
JANNA DE WEERDT
hunne 40-jarige Echtvereeniging te herdenken.
Spijk (Gr.), Oct. 1941.
Hunne dankbare Kinderen en Kleinkinderen.

ï

*X
*%
**
**
**
**
**
**
*J
**
**********************
Dr. A. J. BRONS
en
CORRIE I. B. KLINGEN
geven kennis van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de
voltrekking zal plaats hebben
op Zaterdag 18 October, 's voormiddags 11.30 uur.
Groningen, Oct. 1941.
Noorderstationstraat 35.
Turfsingel 56a.
Receptie 16 Oct. 1.30—3 uur
„Bodega", Guldenstraat.
Toekomstig adres:
Stationsweg, Baflo.
Eenigste kennisgeving.
V Ondertrouwd:
J. D. KIESTRA
en
G. v. d. TUUK
Groningen, October 1941.
Warffum.
Huwelijksvoltrekking 25 Oct.
1941.

.

>

*.* Ondertrouwd:
ROELOF BOTTEMA
en
AALTJE POSTHUMA.
Siegerswoude, 2 Oct. 1941.
Selmien.
Huwelijksvoltr. op Zaterdag
25 October te Beetsterzwaag.
Inplaats van kaarten.
GERHARD J. JOLINK

en
GEERTJE JINTES
hebben de eer U kennis te geven van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de voltrekking
zal plaats hebben op Vrijdag 31
October. Kerkelijke inzegening
zal plaats vinden in de Ned.
Herv. Kerk te Zuidlaren, door
den WelEerw. Heer Ds. Dikboom
om 2.30 uur.
Zuidlaren, 6 Oct. 1941.
Hummelo „Jena".
Zuidlaren, Westeinde 18.
Gelegenheid tot feliciteeren
van 4 tot 6 uur te Westeinde 18.
Toekomstig adres: Hummelo
„Jena".

V Getrouwd:
K. J. ERENST
T. MOESKER
De Heer en Mevrouw ERENST—
MOESKER zeggen hierbij, mede
namens hun ouders, dank voor
de talrijke blijken van belangstelling, bij hun Huwelijk ondervonden.
Appingedam 4 October 1941.

Werkgemeenschap Groningen

ANNE PERA,
ouderdom
van 79 jaar.
den
in
Groningen, 7 Oct. 1941.
Uit aller naam:
Fam. PERA.
Oosterweg 75a.
Eenigste kennisgeving.
De teraardebestelling zal
plaats hebben op Vrijdag a.s.
op de Zuiderbegraafplaats.
Vertrek van het sterfhuis om
10 uur.

LEZING MET LICHTBEELDEN
door den bekenden ontdekkingsreiziger COLIN ROSS.
Onderwerp:
„DER EURAZIATISCHE STEPPENCONTINENT VON
DZJINGIS KHAN BIS STALIN", in
de bovenzaal van Café-Rest. „DE
POOL", Groote Markt 17, hoek Oude
Ebbingestraat, op Vrijdag 10 October,
des avonds 8 uur.
Leden hebben gratis toegang. Leerlingen bij het Gymnasiaal
en Middelbaar Onderwijs hebben toegang tegen betaling van
25 ets.; overige belangstellenden idem van 50 ets.
Kaartenverkoop: le voorverkoop bij Saxo-Frisia, Westersingel
44, 's morgens van 9—12 en 's middags van 2—5 uur en 2e op
den avond aan de cassa.
HET BESTUUR.

Heden overleed onze lieve
en Oom
WIJBE PIETER DIJKEMA,
Echtgenoot van J. T. SCHEFFER, in den ouderdom van
79 jaar.
Groningen, 5 Oct. 1941.
Namens Broers en
Zusters, Neven en
Nichten,
S. SCHEFFER,
v. Panhuysstraat 3
Zwager

Evenals vorige jaren hoopt Evangelist J. GRIT van Eelderwolde
vanaf Zondag 12 October a.s. eiken Zondagmiddag, 3V2 uur, in
„HET TEHUIS",' Lutkenieuwstraat een Evangelisatie-bijeenkomst te houden in den vorm van een eenvoudigen Bijbel-cursus.
Toegang vrij voor elke gezindte, voor eiken leeftijd.
Deze lezingen, die alléén tot doel hebben meerdere kennis te
verschaffen inzake het Woord Gods, hetwelk juist in dezen tijd
zoo noodig is, zullen worden toegelicht door profetische kaarten, teekeningen, diagrammen, enz.
Eventueel behandeld zullen worden de volgende onderwerpen;
BESTAAT ER EEN GOD? HOE LEEREN WIJ GOD KENNEN?
WAT HEEFT GOD ONS TE ZEGGEN IN: NATUUR, STERREN,
ONS LICHAAM, TEEKENEN DER TIJDEN, PROFETIEËN! En
vele andere belangrijke vraagstukken.
Godsdienst!
Mogen wij U ook verwachten?
Geen politiek

-

DAMES!

Zaterdag

van het sterfhuis
om pl.m. 12 uur.

******************************************
Heden overleed zacht en kalm
onze lieve Man, Vader, Behuwd- en Grootvader
ROELOF KOK,
in den ouderdom van 73 jaar.
Grijpskerk, 6 Oct. 1941.
W. KOK—BOUWMA.
Groningen:

Z. STOFFELS—KOK.
Grijpskerk.

1
Heden overleed in het Diaconessenhuis onze beste Behuwdbroeder en Oom
AUKE VEENSTRA,
Haren,
te
in den ouderdom
van bijna 80 jaar.
Haarlem:
J. BALKEMA.
J. BALKEMA—DE VRIES.
Zeist:
E. SKENE—BALKEMA.
Helpman:
J. OOSTERHOFF.
Neven en Nichten.
5 Octoher 1941.

INBOUW-AGENTEN DOOR HET GEHELE LAND.

Waterschap Duurswold
1De

GECOMMITTEERDEN Uit
1 het HOOFDBESTUUR brengen
1 ter algemeene kennis, dat alle
aan schouw onderworpen werjken
en voorwerpen in. het waterschap in goeden schouwbajren
staat moeten bijn op
Woensdag, den 22 October a.s.,
op welken datum de Besturen
der Onderdeelen met de schouwingen zullen aanvangen.
Slochteren, 4 October 1941.
De Gecommitteerden

,

STEENMEYER, HEERESTR.42
Hotel-, Café-, Restaurant
HOFMAN N.V.
Groningen

STADSSCHOUWBURG

H.

DE GETEMDE FEEKS
.

TANDHEELKUNDIGE
KLINIEK
RADESINGEL 11
..BOUMAN"**
fl-fi

bt) de Plantsoenbrug

I—4 uur

CREDIET
Noord Nederlandsche

verstrekt Ambt. e. d. leeningen.

Gem. aflossing

Praediniussingel 51. Tel. 4919

voor Franse Handelscorr., eens ri
per 14 dagen. Liefst H.B.S. of
Mulo opl. Br. fr. no. 853 b. d.

N.V. VEREENIGDE
NEDERLANDSCHE
KLEERMAKERIJEN

gevestigd te 's-Gravenhage
op Woensdag 22 October 1941,
ten Hoofdkantore der Vennootschap, Lange Voorhtjut 33 te
's-Gravenhage, 3 uur.
De Agenda ligt a_n het Hoofdkantoor der Vennootschap ter
inzage.

Olthoff
J.
E.
Groningen
Kraneweg 42
"

Telefoon 2340
Aangifte Inkomsten- en Ver-

_P^___ ImlhW^S

mogensbelasting.
Advies alle belastingzaken.
Inrichten en controleeren van

P 5 ___

BMtL

'I^Kr*
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r^öft
***** ■
I W**^^
I £_.
vÈ

'
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___P ____r(___r
*****¥
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_s_
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in Uw groenten is heerlijk

U kunt ook volstaan met 1
Voca-Boteraroma tablet.
4 tabletten in een pakje van
f 0.10. Bij Uw kruidenier verkrijgbaar.

i_[^_Sp_K!»__r__i

ledere Vereeniging speelt het
a.s. seizoen vast „AS BROODKRUMMELS STEKEN". Bliedspul in 3 bedr. bij J. D. DIJK,
O. Kijk in 't Jatstr. 66, Gron.

__ï^__fl

GEVRAAGD van particulier m.
November of later: f 11000 lste
hypotheek over hotel in de
prov., ruime overw. Br. no. 896.

jong en oud wordt gewaardeerd. Een echt Dr. Oetker product. U vindt de gebruiksaanwijzing op het pakje. Serveer deze waterpudding spoedig eens en dan op zijn best: met
vanillesaus bereid van Dr. Oetker sauspoeder vanillesmaak. Een ware tractatie! 3 Pakjes Vruchtina op
1 bon. Elke winkelier kan ze U leveren.

.

___9____Sil

HOUTB»LOKKEN voor kachel
en centrale verwarming f42.-per 1000 kg. franco.
E. MULDER, 2e Willemstr. 19a, i
Telef. 7176.

W**^^ welkome verrassing iseen fijne

groot en klein,

"

PUDDINGEN
GRATIS en franco toezending

van onze
Zelf bakken.
*brochure
,, Bakrecepten voor dezen tijd op aanvrageper briefkaart.

Bureau 6 1/, uur.
Plaatsbespreking a 10 et. Oude
Boteringestraat 2, Tel. 5299, elken werkdag van 10—4 uur en
op den speeldag van 12—4 uur 't Js bijna het uiterste van
gezelligheid
aan den Schouwburg.
gemak.
en
Zoon
verstelbare
mooie
coupon-boekjes
zijn voor
De
fowteuil
met
tafel.
bijpassende
voorstelling
geldig.
deze
Prijzen der plaatsen: f 2.—, IJ vindt ze naar Uw smaak by:
f 1.75, f 1.50, f 1.25, f 0.75, f 0.50,
alle rechten inbegrepen, behalve
van plaatsbespreking.

Benijdenswaardiggemak

JEUK?PUISTJES?
_r7_r _r
*"

Wehrmachtmarken koffie of thee
en boter of vet.
De Secretaris-Generaal van het
Departement van Landbouw en
Visscherij brengt nogmaals onder
de aandacht van de betrokken
detaillisten dat op de in omloop
zijnde Wehrmachtmarken voor koffie of thee een hoeveelheid koffiesurrogaat dient te worden afgeleverd, welke het dubbele bedraagt
van het op deze marken aangegeven
gewicht voor koffie.
Koffie of thee mag op deze Wehrmachtmarken uiteraard niet meer
worden afgeleverd,
Voorts wordt er nadrukkelijk op
gewezen, dat op de Wehrmachtmarken voor boter of vet, uitsluitend boter mag worden afgeleverd.

_J

Accountantskantoor

DE GETEMDEFEEKS

Houders van aandeelen aan
toonder,
die de vergadering
wenschen brj te wonen, zijn
verplicht
hunne
aandeelen
minstens vier dagen voor het
houden der vergadering in te BLOEDZUIVERINGSTHEE £.£.HELPT
leveren, tegen bewijs van ontPER GROOT PAKÓOCEMT. BESUST
der
vangst bij de kantoren
DROG/ITERU
Rotterdamsche
Bankvereeniging of aan het Hoofdkantoor
der Vennootschap te 's-Graven-.r% %_P
■ *z
hage, 33 Lange Voorhout op 1
__________j
*****
"**
de
Balans
welk laatste kantoor
en Verlies- en Winstrekening tI^EBB.STRA6TEL.-i9QROIIHGEiI
ter inzage liggen.
DE DIRECTIE.

Offic. Publ. v. h. Departement
van Landbouw en Visscherij

*_g>

- Veel boter

...

Technisch Reproductiebedrij f

«.*"

|&

voornoemd;
D. KONING, Voorzitter.
VAN DIJK, Secretaris.

BUITENGEWONE ALG. VERTOONEELGROEP „STUDIO"
GADERING VAN AANDEELH.
O. 1. v. ALB. VAN DALSUM
op Maandag 27 Oct. 1941 in
„De
Faun",
Café-Rest.
GroZONDAG 12 OCTOBER 1941
ningen, 's middags drie uur.
De agenda ligt voor aandeelMiddagvoorstelling
houders ten kantore der ven| uur
nootschap ter inzage.
Aanvang
Aandeelhouders, die de vergadering wenschen bij te woV Door dezen danken wij nen,
worden er aan herinnerd,
voor de vele blijken van belangstelling, ondervonden brj het hunne aandeelen volgens art.
overlijden van onzen lieven Man 19 der statuten ten kantore der
Blijspel in 5 bedrijven
vennootschap te deponeeren,
ïn Vader
van
WILLIAM SHAKESPEARE.
uiterlijk Woensdag 22 October.
KLAAS ELGERSMA.
DË DIRECTIE Regie en decor: Alb. v. Dalsurn.
Bureau 12 uur.
Groningen, October 1941.
Poelestraat 19a.
ALGEMEENE VERGADERING
Uit aller naam:
VAN
ALLE AANDEELHOUDERS
Avondvoorstelling
A H. G. ELGERSMA—
LEOPOLD
der
Aanvang | 7_J uur.
F. H. ELGERSMA en
Verloofde.

gevraagd[

-

.

Groningen:

STUDIEGENOOT(E)

& ZONEN
R. S. STOKVIS
AFDELING GENGAS ROTTERDAM

Boekhoudingen.
van alle voorkomende enkel- of tweezijdig beschreven,
getypte of gedrukte, doorzichtige of ondoorzichtige
documenten, als:
Nette Jongeman vraagt een
Processtukken, Akten, Wissels, Brieven, Rapporten,
MONDELINGE CURSUS VOOR
Staatwerk, Bladen, ook geïllustreerde uit Boeken,
POLITIE-DIPLOMA
Diploma's, Getuigschriften enz. enz.
Stukken, waarover men slechts korten tijd beschikt Br. fr. met voll. ml. onder no.
of waarvan men de origineelen niet kan overleggen. 852 bureau dezes.
per stuk f 0.75
Formaat tot 21 x 29 c.M
per
Formaat tot 38 x42 c.M.
stuk f 1.50
t

H KOK
A. KOK—RENKEMA
en Kleinkinderen.

Zonder borg

N.V. HANDELMAATSCHAPPIJ

„Rétocé" systeem

H. HAZENBERG—KOK.
K. HAZENBERG.
Zuid-Eierland (Texel):
L. KOK.
G. KOK—VAN BERGEN.

D. JONGSMA
—

en Mevrouw
DE FIE__LII_TTAZ GOETHART—
RESIUS
geven met vreugde kennis van
de geboorte van hun Zoon
JAN CAREL THEODOOR.
Vries, 7 October 1941.

GROTE MOTORKRACHT DOOR CONSTANTE TOEVOER VAN'
HOOGWAARDIG GAS.
LAGE BEDRIJFSKOSTEN DOOR EENVOUD IN ONDERHOUD
EN BEDIENING.

ZAADNOORDIJK GRONINGEN
Copieën naar Documenten

/VR. RONDEEL

Heer

Laat Uw BLOEMBOLLENSCHALEN en
CROCUSPOTTEN door ons vullen;
wij doen dit GRATIS en berekenen U
alleen de bollen. Belt U ons even en
wij laten de schalen gaarne halen.
Telefoon 2402.

*

Geboren:
JAN WOUTER,
Zoon en Broertje van
C. H. BIEZE
J. BIEZE—MARRINK
KOOSJE.
Groningen, 7 October 1941.
Tandheelkundige
Mutua Fidesstraat 8.
Tijdelijk: Maria Paviljoen R. Loopendediep Z.z, 14. Tel. 2442
Spreekuren 10—1 en 2—5 uur.
K. Ziekenhuis.
Zaterdag 10—12 uur.
R. BARKMEIJER
T. BARKMEIJERr—STRIJKER
geven kennis van de geboorte
van hun Dochter
Tandheelkundige
ROELFIEN NTESJE.
WERFSTRAAT 7
TEL. 5725
Briltil, 7 October I__l.

V De

voer- en vaartuigen kunnen vlot
geleverd worden !

(BIJBEL-CURSUS!)

a_. Vertrek

".* Met blijdschap geven we Spreekuur 9—12 en
kennis van de geboorte van
een Zoon
PIETER HERMAN.
Pieterburen, 7 Oct. 1941.
bank
K. LAP
F. B. LAP—NEKKERS.

/^ I rl/ViH\_/.gasgeneratoren voor

OPENBARE WINTERLEZINGEN

Heden overleed zacht en
kalm onze geliefde Moeder,
Behuwd, Groot- en Overgrootmoeder
AALTJE VENEMA
in den ouderdom van 76 jaar.
Sedert 1938 weduwe vah P.
SMIT.
Groningen, 7 Oct. 1941.
Bocht van Guinea 4.
Uit aller naam,
Fam. SMIT.
De teraardebestelling zal
plaats hebben op de Zuiderop

TRANSPORTEN GAAN DOOR!

Secr.: Ruitersteeg 3, Haren. Tel. 7310.

"

SPREEKUREN

V

Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap

Heden overleed onze lieve
Vader, Behuwd- en Grootvader

begraafplaats

EERSTE BLAD

OkUD

PAPIER

HETNADRES VOQiraET
VERN-RTIOJPW VAN

OUOB>B^IIBVBN

A.

MTR'OMA

.STEENSTILSTRAAT 11
VERLOREN
,, doorMaandagavond
huisvrouw Portemonnaie
met f2O. Eerlijke vinder wordt
Musschengang 4a,

l beloond.

ONZICHTBAAR kunststoppen in alle kleeren

D.WILLEMSE, TEL. 3470
O. Ebbingestr. 33a, Gron.

I
I

1

Schuitendiep 5

-

Tel. 6230

bij de Sint Jansbrug naast nieuwbouw
U koopt bij ons voordeeliger.

stad

BEKWAAM PORTRETT EEKENAAR
Flinke, nette Jongeman

Verloren:

voor kantoor en magazijn. Aanb. heden tusschen 6 en 7 uur
Garage HOFSTEE & VOGELZANG N.V., Schuitendiep 21.

een blauwe

DAMESTASCH

Tel JC9

stoppagel

UPTITMA
ll" I I "-«Il

"

VERLOREN: een zilveren Damesarmbandhorloge. Tegen bel.
terug te bezorgen Mej. T. DE
' JONG, p. a. Hogema, Pelster' straat
25a.
teekent portret naar foto's. Treffende gelijkenis gewaarborgd.
Brieven
franco onder no. 875 bureau van dit blad.
geeen
zw.
VERMIST:
Pink,
brandmerkt op de voorhoef
J.C.H. Aanw. tegen bel. bij Voor directe indiensttreding
J. C. HAMMINGA, Midlaren.

Mj^marwixstraW»
**r^

-■-■■i-_-B____i

GEEN LICHT

uitstraling door ons verduisteringspapier 1 Meter breed 75
et. per 10 Meter. Punaises 4 doosjes 10 et., latten, stokken,
fournituren enz., gordijnroeden 34V_ et. p. M., gordjjnveer
12V_ et. p. M., traproeden 15 et., gordijnrails enz. enz. enz.

met

inh.

H.H. VEEHOUDERS

Terugbez. verzocht

tegen goede belooning

haven Z.z. 13a.

Ooster-

uit de Prov. Groningen.
genheid om

Er bestaat bij ondergeteekende gele-

CONTRACTEN

VERLOREN: Zondag 5 October
gouden Damespolshorloge
van Marum n. Kornhorn, Doezum, Grootegast, Sebaldeburen. af te sluiten voor kalfkoeien voor export. Voor deze dieren
Terug te bezorgen tegen belowordt uitstel verleend van de verplichte levering van de N.V.C.
ning bij P. DIJKSTRA, Marum, Kalftijd November tot April. Spoedige opgave gewenscht.
!Kruisweg A 101.
H. D. BOSMA, Veehandelaar, Enumatil. Tel. 10.
i een

"

TWEEDE BLAD

5

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN WOENSDAG 8 OCTOBER 1941

BINNENLAND

Waarschuwing tegen sabotage
De Deutsche Zeitung in den Niederlanden schrijft
Herhaalde malen zagen de Duitsche krijgsgerichten zich den laatsten tyd genoodzaakt doodstraffen
uit te spreken tegen Nederlanders, die zich aan de
misdaad van sabotage of spionnage schuldig hadden
gemaakt De bevelhebber der Weermacht in Nederland heeft in de korte taal, waarin de militaire
bekendmakingen steeds vervat zijn, deze vonnissen
bekend gemaakt. Het schijnt evenwel, dat deze taal,
welke toch aan duidelijkheid niets te wenschen
overlaat, niet door alle Nederlanders is verstaan.
Daarbü is er nooit eenige twijfel over gelaten dat
de zware straffen, welke op alle tegen de bezettingsautoriteiten gerichte sabotagedaden staan, zonder
aanzien des persoons worden uitgevoerd. Dit is aan
de bevolking duidelijk genoeg bekend gemaakt. Nadat de bevelen van den bevelhebber der Weermacht
in herhaalde gevallen door de voltrekking der vonnissen op zeer uitdrukkelijke wijze zijn bevestigd
kan men aannemen, dat een ieder thans weet welke
consequenties aan zijn handelingen verbonden zijn.
De veiligheid van de Duitsche troepen staat boven
alles. Niemand kan die veiligheid ongestraft aantasten. Verontschuldiging is er niet en wie daden
van spionnage of sabotage bedrijft, den vijand begunstigt op welke manier ook of die deze begunstiging duldt, speelt met zijn leven. Wie zü'n misdadige handelingen den schün wil geven van te
handelen in belang van zün land, maakt zich aan
een gevaarlüke vergissing schuldig. Nederland bevindt zich niet meer in oorlog. De vijandelükheden
zün gestaakt op het moment, waarop de Nederland-

sche weermacht capituleerde. Bepalingen met betrekking tot het Volkenrecht, welke vroeger in Den
Haag zün opgesteld, verbieden de burgerbevolking
elk deelneming aan vijandelijke handelingen, welke
tegen de bezettende macht zün gericht.
Het is in het werkelük belang der Nederlandsche
bevolking zelf, dat iedere Nederlander zich van elke
vüandelüke handeling tegen de bezettingsautoriteiten onthoudt. Voor alles dient men er van doordrongen te zijn, dat orde, rust en veiligheid in de
bezette gebieden moeten worden gehandhaafd, opdat iedereen zün arbeid ongestoord kan verrichten.
Elke handeling, welke de openbare orde in gevaar
brengt, richt zich tegen de belangen van het Nederlandsche volk, dat tenslotte voor de onverantwoordelüke daden van enkele onbezonnen elementen
moet boeten. Er kan daarom niet uitdrukkelük genoeg voor worden gewaarschuwd het oor te leenen
aan valsche influisteringen, ook al komen ze uit de
eigen rijen of uit de kringen van die gewetenlooze
saboteurs, die hun kostbaar leven zelf rechttydig
in het buitenland in veiligheid hebben gebracht en
nu maar zonder bedenken het leven van hun vroegere volksgenooten op het spel zetten. Ook deze
kringen handelen tegen elk gebruik van het volkenrecht en de instellingen daarvan. Nadat de voormalige regeering van dit land vóór haar vlucht de
in de Nederlanden gebleven Nederlandsche autoriteiten de opdracht had gegeven met de bezettende
macht tot het heil der bevolking samen te werken,
handelt ze thans in strijd met haar eigen opdrachten, wanneer ze door opruiende oproepen deze samenwerking tracht te saboteeren. Daar ze zelf veilig
zün of denken dit op het oogenblik nog te zün, behoeven ze voor hun eigen leven niet te vreezen. Men
moet echter aannemen dat degenen, die elk oogenblik kunnen worden gepakt, niet zoo lichtvaardig

Joodsch geldelijk vermogen
Toelichting

op

AVONTUREN VAN BARON VON MüNCHHAUSEN

desbetreffende verordening.

Ook een tijger
heeft zenuwen

De firma Lippmann Rosenthal en Co., Sarphatistraat te Amsterdam deelt naar aanleiding van
diverse, bij de Uitvoering der verordening betreffende de behandeling van het Joodsche geldelijke
vermogen gerezen vragen, het volgende mede:
I. Het is Joden niet veroorloofd voor de hun

ter vrije beschikking toegestane bedragen naast
hun rekening bij de firma Lippmann, Rosenthal
en Co., bij een andere bank of bij een girokantoor
een rekening te onderhouden. Tegoeden bij andere banken en op girorekeningen dienen onverwyld overgeschreven te worden.
11. Onder de uitdrukking „laatstverloopen kalenderjaar" is te verstaan het tijdperk van 1.5.1940

door Anton Kerbers

—31.4.1941.
111. Wat onder .persoonlijke verplichtingen" in
art. 4 der verordening wordt verstaan, blijkt uit
art. 16 van het besluit
op de inkomstenbelasting
1941. De daar onder 20. vermelde aftrekposten
dienen ingevolge bedoeld art. 4 der verordening
148/41 bij het belastbare inkomen gevoegd te wor-

Teekeningen van
263. „Ik geloof niet, dat ik de weddenschap kan aanvaarden", herhaalde de kapitein. „Maar ik zal het doen en als ik win
hem het geld terug geven". De hond was
inmiddels nog steeds niet van houding veranderd en dit versterkte mü in m'n vertrouwen. Nogmaals sloeg ik voor om 1000
gulden te wedden en- thans ging de kapitein ermede aceoord.

den.

IV. Met betrekking tot echtgenooten geldt voor
de toepasselijkheid der verordening het volgende:
1. Bestaat tusschen hen geenerlei gemeenschap
van goederen, dan moet ten aanzien van ieder
hunner afzonderlek worden beoordeeld, of zij al
dan niet inleveringsplichtig zijn. Daaruit volgt,
dat, wanneer zulks het geval is, ook aan ieder der
echtgenooten een vrij maximum is toegekend.
2. Zijn de echtgenooten in gemeenschap van
goederen gehuwd, dan zün de volgende gevallen te
onderscheiden:
a. Zijn beiden als Jood te beschouwen en overschrijdt het gezamenlijke vermogen het bedrag van
f 10.000 of het jaarlüksche gezamenlijk
inkomen
het bedrag van f 13.000, dan valt de geheele gemeenschap onder de inleveringsplicht. In dit geval is aan de echtgenooten gezamenlijk slechts een
vrij maximum toegekend.
b. Is de man Jood en de vrouw niet-Jodin, dan
is de beslissing geluk aan die onder a). De nietJoodsche echtgenoote is derhalve aan de inleve-

ringsplicht onderworpen.
c. Indien daarentegen de man niet-Jood en de
vrouw Jodin is, is de verordening op de gemeenschap niet van toepassing. Het bovenstaande geldt
zoowel voor algeheele als voor beperkte gemeenschappen.
V. Met betrekking tot onverdeelde nalatenschappen dient men de volgende gevallen te on-

derscheiden.
1. Zijn tot een nalatenschap uitsluitend Joden
gerechtigd, dan dient inlevering daarvan plaats te
vinden. Dit geldt ook dan, wanneer de bepalingen der verordening 148/41 (zie artikel 4) niet op
de erfgenamen of eenigen hunner toepasselijk zün.
In dit geval is het aan de erfgenamen overgelaten,
scheiding en deeling te vorderen.
2. Zijn tot een nalatenschap Joden en nietJoden gerechtigd, dan bestaat er in beginsel geen
verplichting tot inleveren. De nalatenschap dient
in dat geval bij de firma Lippmann, Rosenthal en
Co., onder vermelding van baten en schulden, aangegeven te worden waarna bedoelde firma eventueel nadere instructies kan geven.
VI. De verordening 148/41 is ook toepasselijk op
waarden, welke zich in het buitenland bevinden
Voorzooverre het daarbij gaat om tegoeden en
depots, welke door een binnen het bezette Nederlandsche gebied gevestigde bankinstelling bü een
buitenlandsche bank (correspondent) voor rekening
en risico van een inleveringsplichtige onderhouden worden, dienen deze tegoeden en depots in de
boeken dier Nederlandsche bankinstelling op de
firma Lippmann, Rosenthal en Co. overgeschreven te worden.
VII. De verordening is in beginsel toepasselijk
op Joden van elke nationaliteit, zoomede op staatlooze Joden, voorzoover zij althans ingezetene in
den zin van het deviezenbesluit 1941 en niet vijand
in den zin der verordening 26/40 zijn
T.a.v. buitenlandsche Joden echter, die een
andere nationaliteit bezitten, dan de Duitsche,
Poolsche, Italiaansche, Fransche, Roemeensche,
Slowaaksche, Belgische, Deensche of Noorsche en
die geen ingezetenen zijn van het protectoraat
Bohemen en Moravië of van het GouvernementGeneraal, kan voorloopig worden volstaan met een

Het passagiersschip „Utrecht" voer door de Roode
Zee, op weg naar het moederland. Het was drukkend heet dien dag en volkomen windstil. De zon
hing als een zengende fakkel aan den tropenhemel.
Tegen twee uur verliet het koksmaatje Badhur,
een kleine Maleier, de keuken om Sahib zijn voedsel te brengen. Sahib was een Bengaalsche koningstijger van een angstaanjagende wildheid. Hü was

Toby Nieuwstad

264. Nauwelüks hadden wü den tüd gehad om het gebruikelijke „top" te zeggen,
toen de matrozen, die in de sloep, welke
achter aan het schip hing, zaten te visschen,
een kanjer van een visch ophaalden, welke
zü met luid gejuich op Het dek wierpen.
Men begon het dier' onmiddellük in stukken te hakken. En wat vond men in zün
buik? Zes koppels levende patrüzenü

Harma d. v. H. Sprik en T. H. I. Niejenhuis;
BURGERLIJKE STAND tina
Nanno
Hendrik z. v. Th. Haan en A. Breider;

HAREN, September.
Geboren: Jakob Harmannus z v E. H. de Vink
en F. Jansen, Haren; Pierkjen, d v L. van der
Meer en J. Piek, Haren; Pieter Klaas, z v J. Mulder en G van der Molen. Noordlaren; Catharina,
d v H. Berends en W. Hartzema, Glimmen;
George Philip z v G. Ph. Smit en A. E. Jansen
Haren; Trientje d v J. Koekoek en J. Abbring
Onnen; Pietertje d v K. Nrjdam en B. van Dalen
Haren; Pieter Marten z v E. Venema en A. de
Groot Onnen; Jannes Frederik Klaas z v F.
Pattje en J de Boer Haren- Folkert z v H. J.
Konings en E. Folkeringa Haren. Ondertrouwd:
H. Dekker 24 j. Groningen en F. Homan 22 i.
Haren; J. H. Oostinga 29 j. Groningen en J. Jansen 24 I. Haren; J. L. Bos 31 j. Groningen en
S. Bos 31 j. Haren; J. J. Struik 54 j. Groningen
en H. de Vries 55 j. Haren: A. van Güssel 23 j.
en J. Terpstra 25 j. Onnen; J. Z Potjer 30 j WinD. W. Hoekstra 28 j. Haren: H. Coleschoten en
gem 24 j. Groningen en H. Gerding 26 i. Haren;
T. G. Kuiper 24 J. Amsterdam en Y. I. van der
Baaren 24 j. Haren; T. te Velde 40 j. Wildervank
en D. Busz'28 j. Noordlaren; L. TJdema 29 j. Emmen en I. Kloose 31 j., Haren. Getrouwd: G. Torenbeek 24 i Haren en A. van Wijmen 23 J. Groningen; F. Takens 24 j. en A. Scholtens 17 j. Haren: H. L. H. Ruding 30 j. Hoogezand en T. W.
A. van der Meer 26 ). Haren: H. Dekker Groningen en F. Homan Haren; J L. Bos Groningen en
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Jakoba d. V. M. Medendorjo en J. Diekmann; Kórnelis z. v. W. Bos en P. Schipper; Hendrikje d. v.
J. Sikkema en F. Bultema: Dirktle Grietje d. v. M.
Smedinga en E. Venhuis; Hendrik z. v. K. Wierenga
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Wolt.jer.
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27 j. en H. List 21 j. beiden Uithuizermeeden.
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v. P. Houwing : J. Dik 71 j. vr. v. J. Winkel.
OLDEKERK, Augustus.

Kuitert.

bestemd voor een dierentuin. Het dier duldde niemand in zijn omgeving. Waagde iemand zich in zijn
nabijheid dan verviel de getraliede woudkoning in
razernij.
Op zijn gemak

naderde Badhur het zware zeildoek, dat voor Sahib's kooi was gehangen. Over zün
schouder hing een stuk vleesch van meer dan tien
pond. Met een gewoonte-gebaar school hij het zeildoek opzij. Op hetzelfde oogenblik tuimelde hü met
een rauwen kreet achteruit. De deur van de kooi
stond open! Sahib was verdwenen. Onmiddellük
wist Badhur: Vanmorgen heb ik vergeten den grendel voor de deur te schuiven en dat juist nu, nu
Sahib gisteren zün vastendag had gehad en vandaag dubbel hongerig is! Met een doodsbleek gezicht rende de jongen terug en vluchtte in de eerste
de beste ruimte die hij tegenkwam. Een paar seconden later stond hü ademloos en met knikkende
knien in een gereedschapskamertje, nauwelüks
grooter dan een kast. Hü luisterde gespannen, maar
het eenige geluid dat hij waarnam, was het kloppen
van zyn hart. Langzaam aan bekwam hü van den
ergens op
schrik. Hij was in veiligheid, maar
het groote schip sloop de .dood rond op fluweelzachte voeten....
Als steeds op dit uur van den dag waren de gangen en het dek verlaten. De passagiers hadden zich
in hun hutten teruggetrokken. De ligstoelen op het
promenadedek stonden ongebruikt, alleen op het
voorschip stonden vier al wat oudere dames. Vlak
bij hen echter speelde de kleine Piet met bouwblokken. Piet was door zijn ouders in Batavia aan boord
gebracht Alleen zou hij naar Holland reizen. In
Amsterdam zou zün grootmoeder hem afhalen.
Kleine Piet was de lieveling van alle passagiers
en het werd dan ook als de meest natuurlüke zaak
beschouwd, dat het vrouwelük deel van de passagiers over Piet moederde.
Terwijl nu Piet onder de waakzame oogen van
de vier dames met al de overgave van een vüfjarige met zijn blokken speelde, leunden de vier
dames, gezellig pratend, tegen de railing.
Eensklaps echter brak mevrouw Van den Bergh
midden in een zin af. Zij werd wit om haar neus
en haar oogen kregen een merkwaardige starre uitdrukking Tegelijkertijd maakte zij een geluid alsof
zij stikte. Verwonderd keken de andere dames haar
aan. Tot mevrouw Van den Bergh eindelük met
groote moeite uitbracht: „Daar!" De anderen keken in de aangeduide richting. Ook zü werden wit
om den neus en ook haar oogen namen een starre
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en Th. Elinzs: Iltje d. v. J. van der Land en J. P. zina
die dit aangaat, worden nogmaals gewaarschuwd!
Nauwelijks tien meter van haar verwüderd, den
Bijlsma.; Willem z. v. S. Klinkhamer en A. Wolters; leden: M Hulshoff 24 j. vr v. F. de Poel; Gekop een weinig gebogen, de barnsteengele, hel groen
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945 M962 20993 20997 21002
14245 14282 1428914345
1227 1235 1246 1272 1273 1275 1281 7487 7536 7545 7623 7652 7669 7684
21014 21013 ook een tüger heeft zenuwen!
4396 4563 4879 4880 4936 4977 5012
21107 21119 21139 21148 21t9fi
1294
14368
14386
14399
14461
14467
14518
1296
1357
7739
7774
14522
f1096
1315
1331
1351
1370
7688
7694
7740
7749
7802
5258
5290
5392
5018 5129 5148 5231
21333 21355 21369 21405 21428 21431
(Nadruk verboden i
1377 1412 1443 1469 1476 1492 1543 7810 7850 7908 7920 8114 8131 8161 14541 14585 14705 14706 14715 14720 14787
5408 5452 5500 5614 5705 5779 5884
1612 1614 1641 1648 1993 1765
14805 14831 14849 14887 14919 14934 14966 44? 21460 2146/ 21487 21492 21574 21599
14991 15014 15015 15104 15109 15115 15134 21638 216,8 21696 21714 21792 21824 21830
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is enorm En Campagna lijdt er hevig onRaffaela bracht haar gezicht weer in een ernstige nou toch ook weer niet, dat ik op klaarlichten dag
dat we de laatste week twee maal vleesch plooi. Zeg, wil je dat de baas mij er vanavond olijfboomen ga schudden.
hadden en dat zijn medewerkers voor hun aandeel uitgooit omdat ik mijn partij niet ken?
Ze ging naar den boom.
Goed. Dan zal ik
sigaretten en zakdoeken kunnen koopen.
dat wil ik niet.
zelf schudden. En we zullen eens zien.
Goede help, neen
Toeval, protesteerde zij bescheiden.
Laat me dan leeren! Ze bedekte haar geHü staarde haar aan en vroeg heel ernstig:
Zeg, wordt de mensch dom omdat hü verliefd
Je hebt een bloeiende zicht byna met de partituur.
Neen, geen toeval.
stem, je bent jong, mooi
Maar plotseling zei Riccardo: Een zanger moest is
of wordt hij verliefd, omdat hij dom is?
ZwÜg!
eigenlijk niet verliefd zijn.
En Raffaella probeerde even ernstig te antwoorGoed, ik zwijg. Hij staarde weer naar den
Een diepe wijsheid knikte zij hem toe. En den: „De oplossing van dit gewichtige vraagstuk is
hemel en trok er malle gezichten bü. Maar opeens die heb je van onze directrice. Maar wat wil je? in een millioen jaar nog niet gevonden.
En ik
Ben je gelukkig?
vroeg hij:
Zelfs de oude Leopardi's zijn nog verliefd op vrees, dat wij die ook niet zullen vinden. Ze had
Ik ben dwaas van geluk.
elkaar.
den stam met twee armen omvat en zei er een
Boompje, boompje schud je
Riccardo knikte tevreden. Dank je! Dat wilde
Zouden wü op zeventig jaar nog verliefd zün? spreuk bü:
werp
ik alleen maar hooren.
vroeg hij.
je gouden kleeren over me! Ze schudde krachtig
ze
na
een
vroeg
parpoosje over haar
En jü?
Ik hoop het.
en plotseling daalde een spierwitte, prachtig getituur heen.
En toen zei hü:
Ik zou duizend jaar willen sneden witte broek in Riccardo's schoot.
speelde
hij een beetje comedie.
ik?
Hij staarde naar dit uit de hemel gevallen kleeWat
alleen om altüd van jou te kunnen
worden
dingstuk..Hoe komt die witte broek in dien boom?
Ben jij ook gelukkig?
houden.
Waarschijnlijk er in gegroeid, probeerde RafIk ben een complete idioot geworden.
Riccardo zweeg eindelük en Raffaela las weer
Nu knikte zij ook. Dank je! Dat heb ik alleen# in haar party. Plotseling echter begon zij weer faela te schertsen.
te spreken. Wat ruikt die olijfboom heerlijk, zei
maar willen hooren.
In olijfboomen groeien toch geen linnen broeMaar plotseling zei hij heel ernstig: Er moet nietze met een blik naar den kruin van de boom. ken.
temin een boel veranderen.
waaronder zij zaten.
Wat weet ik daarvan? Ik ben toch geen
Wat dan?
Staat dat ook in je partituur?, vroeg hij met plantkundige.
spottende ernst.
Je slooft je te veel voor mü uit.
Nu werd hij werkelijk boos.
Maria! Jij hebt
Neen, dat heb ik geïmproviseerd. Ze dacht die broek gekocht!
O!
na
vroeg
poosje
—Neen, ik weet wat ik zeg. Je kookt voor me..
plotseling:
een
en
toen
Wat valt
Nou goed dan, moest zij toegeven, als je dan
Nu en dan eens een lievelingskostje
er uit als je aan deze olijf schudt?
niet aan' een sprookje wilt gelooven...
kleeren,
Olijven, antwoordde hü. verbluft over deze
Je wascht mün
verstelt ze
Hoe kom je aan het geld?
Omdat ze al
neem me niet kwalijk
in vraag.
Van mijn laatste loon als kindermeisje. Je
erbarmelijken toestand zijn,
Een zeer verstandig antwoord. Maar het hoe- weet toch dat ik van mijn mevrouw in Viareggio
In ieder geval, zei hü levendiger, zijn dat ven niet altijd olijven te zijn.
nog een maand salaris gekregen heb
Belachelijk! Sedert de wereld bestaat, is er
geen werkjes voor jou. Je bent tenslotte een kunRiccardo schreeuwde bijna tegen haar Ik wil
stenares.
uit olijfboomen altijd bloesem of olijven gevallen. niet dat jij iets voor mij betaalt! Versta je!
Een aankomende.
Zoo? Schud dan eens!
Je kunt me het geld terugbetalen, stelde zij
Kan wel. Maar ik heb een veel te hooge dunk
Riccardo antwoordde een beetje terechtwijzend: hem gerust. Als we nog veertien dagen zulke goevan de kunst om je zoo te degradeeren.
Ik zal jou eens wat zeggen: zoo verliefd ben ik de zaken maken, heb je het geld bij elkaar.

Feuilleton succes
der,

De Komedianten komen
Een blümoedige roman door Wilhelm Lichtenberg.
(Nadrult verboden)

ii

Raffaela, in de totaal versleten partituur lezend,
ontweek zün blikken. Ze wilde zich met geweld

concentreeren. Hoe kon dat echter, als Riccardo
zulke vreemde grimassen maakte en zijn oogen
zoo grappig verdraaide? Een poosje kon zij ernstig blijven, maar toen proestte zij van het lachen.
Dit oogenblik greep hij aan om haar te kussen.
Raffaela bootste nu een beetje Campagna's stem
na. Stoort u mü niet bij de studie, signor Daldini!
Dan moet u maar niet zoo naar mü gluren,
signorina, parodieerde hij eveneens.
En ze sloeg de armen om hem heen. Ik zal niet
meer gluren. Een poosje bleef zij gelukkig tegen
hem aanleunen. Toen zei ze half ernstig, half
Als ik vanavond blijf steken, schuif
schertsend:
ik alle schuld op jou.
Doe dat, lachte hij. Ik ben toch al de zondebok van het heele gezelschap.
Raffaela zei: Campagna vergeeft je zijn knieval
op het station nooit
Nooit, viel hij, nog harder lachend, bij. Maar
jou vergeeft hij ook iets niet.
MÜ? vroeg Raffaela verbaasd.
Ja. En wel, dat het bezoek in Fiesole plotseling zoo uitstekend is.
Dat kan hem toch alleen maar verheugen.
Dacht je? Dan ken je hem nog slecht! Campagna weet natuurlijk, ofschoon hij het nooit zal
toegeven, dat de menschen voor jou komen. Je
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Ja. Maar dat hangt van Raffaela
af.
Ze begreep hem niet goed en schrok. Cellini
Wat bedoel je daarmee?
Ik bedoel, of er in de bioscoop van
Fiesole
plotseling een film met den onzin van Cellini
duikt. Dan spelen we weer voor leege banken opJuist daarom. Zie je, ik wilde alleen
maar
goedmaken, wat dat
dat loeder aan je misdaan
heeft.
Hoe kom je daartoe?

—

-

Omdat ik een vrouw ben. En omdat ik
mii
voor mijn heele geslacht verantwoordelijk
voel
antwoordde zij En omdat ik wil verhinderen dat
die filmjuffrouw jou' tot vrouwenhater
Er
zun zulke gevallen bekend, Riccardo, datmaakt
een man
uit haat tegen een vrouw alle vrouwen vermeed
Ze glimlachte tegen hem
En dat zou ik zeer zeer onaangenaam vinden. Werkelijk. Toen nam ze wat ernstiger
hand. Riccardo, waarom wil je mü dit pleizier zün
bederven? Ik Ijeb me zoo op dit moment verheugd.
En nu trek je een gezicht
Hü bleef afwijzend.
Ik wil niet, dat je me

—
—

cadeaux

geeft.

—

Ik zal het nooit meer doen. Ze vHjde zich
tegen hem aan. Die eene keer maar. Gun me toch
het pleizier. Want ik
Ze hield midden in de
zin op en keek naar de heg, die den tuin van
de
wijnbergen scheidde.
haar
volgde
blik Buiten liep heel langRiccardo
zaam een man voorbij, die zijn blik met zekere
ironie op het paar onder den olijfboom richtte
Wie is dat? vroeg Riccardo.
Ik weet het niet. Haar stem klonk
heetch

——
——

en opgewonden. '
Maar hij kijkt je zoo merkwaardig aan
Mogelijk. Maar ik ken hem toch niet.
(Wordt

vervolgd.)
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TWEEDE BLAD

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN WOENSDAG 8 OCTOBER 1941
Offic. Publ. v. h. Dep. v. Handel,
OFFICIEELE PUBLICATIES
Nijverheid en Scheepvaart

Gevonden voorwerpen, afkomstig uit
vliegtuigen of van afweergeschut, e.d.
Op verzoek van de betreffende Nederlandsche en Duitsche
autoriteiten brengt de Burgemeester het volgende nogmaals
ter kennis van de burgerij:
Allet uit vliegtuigen afkomstige of tengevolge van oorlogshandelingen aangetroffen voorwerpen of deelen daarvan zijn
eigendom van de Duitsche weermacht. Hij, die zulke voorwerpen
vindt en voor zich zelf behoudt of bewaart zonder daartoe
bevoegd te zijn, is strafbaar. Vorenbedoelde voorwerpen mogen
dus in geen geval door onbevoegden worden medegenomen of
bewaard. Ook mag daarmede door onbevoegden niet worden
geëxperimenteerd.
De gewnden voorwerpen dienen
voorzoover de aard daarvan zulks toelaat
onverwijld bij het naastbijzijnde bureau
van Politie te worden ingeleverd.
Van voorwerpen, waarvan overbrenging naar genoemde bureaux
gevaar zou opleveren of om andere redenen niet mogelijk is,
dient de vindplaats onverwijld aan de politie te worden opgegeven.
Groningen, 6 October 1941.

—

—

Kennummers op producten,
vervaardigd op Cyclostyle-

apparaten e.d.

WINKELHUIS
Bedumerweg 61

de Sectie Op Donderdag 16 October 1941,
van
het des namiddags om 2 uur, in het
voor Verwerkende
daartoe gemachtigd Café „'t Huis de Beurs" aan het

De
directeur van
Grafische
Industrie

Rijksbureau

Industrieën,
door den Secretaris-Generaal van A-kerkhof te Groningen,
het Departement van Handel, publiek worden verkocht:

zal

Nijverheid en Scheepvaart, vestigt
nogmaals de aandacht op, dat
alle personen, bedrijven, instellingen enz., welke in het bezit zijn van
cyclostyle-apparaten, duplicators, aan den Bedumerweg 61 te
i rotaprint-machines, multilithmachiGroningen, groot 0.59 Are, vernes, multigraphmachines of soortvermenigvuldigingsapparahuurd voor f494 per jaar.
en, op grond van artikel 21 van de
Het pand is voorzien van gas,
fabricage-voorschriften voor papieren papierverwerkende industrie 1941 electr. licht, waterl. en closet
no. 1, verplicht zijn op alle produc- m. sp.
ten, vervaardigd op bovengenoemde
winkel, achterkamachines (ook voor eigen- gebruik) Indeeling:

4. Het Winkelhuis

er

felijke

een kennummer of hun firmanaam

aan te

brengen.

mer, keuken, open plaats met
voorkamer

berghok en boven
Het niet nakomen van deze verplichting is strafbaar op grond van met 2 slaapkamers.
artikel 18 van de Distributiewet.
Aanvaarding en betaling: 1 NoBelanghebbenden dienen, voorvember 1941.
gegeschied,
zoover dit nog niet is
noemd kennummer aan te vragen Te bezicht. daags vóór den. dag
bü het Rijksbureau voor Verwerkende Industrieën, Sectie Grafische van verkoop van 2—4 uur en
Industrie. N. Z. Voorburgwal 326- op den dag van verkoop yan
-328, Amsterdam.
10—12 uur tegen bet. van f 0.25
voor de alg. armen.
turfslijters.
van
Registratie
DE BURGEMEESTER VAN GRONINGEN
Het ligt in het voornemen van
J. G. VAN RUSSEN,
het Rijkskolenbureau over te gaan
, Notaris,
tot registratie van turfslijters.
Groningen, Westersingel 33
Belanghebbenden, die voor eigen
uitventen en derhalve
dat op DONDERD.VG 9 en VRIJDAG 10 OCTOBER en van rekening turfregistratie
in aanmermeenen
voor
dagelijks
MAANDAG 13 tot en met VRIJDAG 17 OCTOBER
van king te komen, dienen hiertoe
vóór
9—17 uur
15 October a.s. een schriftelijke
aanvrage te richten tot de brandstoffencommissies, waaronder zü
ressorteeren. Degenen, die niet geregistreerd zijn, zullen geen turf meer
mogen verhandelen.
Aanvragen, na boyengenoemden
datum ingediend, komen niet meer
voor behandeling in aanmerking.

Textiel en Boter
maakt bekend,

Distributiekaarten
voor Textiel

zullen worden uitgereikt en wel voor hen, wier geslachtsnaam
(van het gezinshoofd) begint met de letters:

A tot en met Br op Donderdag 9 October
Bv tot en met G op Vrijdag 10 October
H tot en met J op Maandag 13 October
K tot en met Me op Dinsdag 14 October
Mi tot en met R op Woensdag 15 October
S tot en met T op Donderdag 16 October
U tot en met Z op Vrijdag 17 October

Plan van uitbreiding
met bebouwingsvoorschriften
De BURGEMEESTER van
KLOOSTERBUREN maakt bekend, dat door den Heer Commissaris der provincie Groningen bij besluit van den 11 Scptember 1941, no. 232, le afdeeling, aan het door den Raad
der gemeente Kloosterburen
d.d. 27 Maart 1941 vastgestelde
plan van uitbreiding met de
daarbij behoorende bebouwingsvoorschriften goedkeuring is
verleend.
Het plan van uitbreiding, in
uitvoerige kaarten uitgewerkt,
met de bebouwingsvoorschriften, ligt ter secretarie dezer gemeente voor een ieder ter lnzage.
Belanghebbenden, die bezwaren tegen het plan bij den Raad
hebben ingediend, kunnen binnen een 'maand na den dag
dezer bekendmaking bij den
Heer Secretaris-Generaal van
het Departement van Binnenlandsche Zaken beroep instellen tegen vorenbedoelde goed-.

OUDE EBBINGESTRAAT 62

Strooregeling.

Op Donderdag 16 October 1941,
des namiddags om 2 uur, in t

worden
Er dient voorts

genomen.

rekening mede te
worden gehouden, dat per dier, als
boven omschreven onder punt 2 en
3, ten hoogste 400 kg. mag worden
aangevraagd.

Voor
een
komen niet in
a. Veehouders,
in gebruik

aankoopvergunning

aanmerking:
waarvan de totaal

kohier akkerbouwer-verkooper of vee1940/1941 van de U. L. O. scho- fiouder-kooper. Vervoerdiensten van
] len.
derden mogen hierbij niet worden
gebezigd. Het vervoer moet steeds
B. Aan de desbetreffende gedekt zijn door een vervoerbewüs.
De plaatselijke bureauhouders kunSchoolbesturen:
nen thans nog geen vervoerbewüzen
I. De primitieve kohieren afgeven voor stroo van boer tot
In dringende gevallen, waar
1940/1941 van de onder het "be- boer.
stroo benoodigd is voor onmid; stuur
der Vereeniging tot het
dellijk gebruik, dient rechtstreeks
; Stichting en Instandhouding
bü de Landbouw-Crisis-Organisatie
van Scholen voor L. O. op Ge- een vervoerbewüs te worden aangevraagd. Binnenkort zullen echter
]reformeerden Grondslag staande vervoerbewüzen weer via de
( de scholen aan den Kraneweg;
plaatselijke bureauhouders kunnen
verkregen.
11. De primitieve kohieren worden
Er dient strikt de hand te worden
Be1940/1941 van de onder het
gehouden aan de vastgestelde verstuur van de Vereeniging tot koopprijzen, welke voor binnen; Stichting
erwtenstroo en velden Instandhouding stroo, groeneresp.
f 20.20, f30.30 en
'"van Kweekscholen met den fboonenstroo
15.15 bedragen per 1000 kg. draadBijbel
staande
scholen
aan
den
geperst
stroo. In deze prijzen is
;
begrepen het vervoer over een afTurfsingel;
keuring.
stand van ten hoogste 6 K.M. van
Kloosterburen, 7 Oct. 1941.
111. Het primitief kohier het bedrijf van den verkooper.
Voor de prijzen van de andere
De Burgemeester voornoemd: 1940/1941 van de onder het Be- soorten
boonen- en erwtenstroo en
Vereeniging
stuur
der
voor
H. SCHOLTENS.
voor buitenstroo wordt verwezen
i Christelijk
Nationaal Onder- naar
de perspublicatie van 23
wijs staande school in de H. W. Sept. 1941.
Mesdagstraat.
De Prov. Voedselcommissaris
voor Groningen:
Groningen, 30 Sept. 1941.
E. H. EBELS.

.

'

.

Gemeente

Ooststellingwerf

i Offic. Publ. v. h. Departement
Het hoofd van het gemeentebestuur
van Ooststellingwerf van Landbouw en Visscherij
brengt ter algemeene kennis, ■
dat vanaf 11 October t/m. 10 ] Inkrimping van den Pluimveestapel.
November a.s., ter gemeenteHet Rijksbureau voor de Voedselsecretarie (2e afd.) te Óoster- voorziening in Oorlogstijd maakt
dat het verboden is, op
wolde voor een ieder ter inzage | bekend,
met een oppervlakte culligt het ontwerp besluit tot wij- bedrijven
tuurgrond kleiner
dan 10 H.A.,
bebouwingsvoorziging van de
meer dan 10 stuks pluimvee te
schriften van de terreinen, val- i houden. Op bedrijven, waartoe een
cultuurgrond behport,
lende onder het uitbreidings- < oppervlakte
dan 10 H.A.. mag hoogstens
plan van Oosterwolde, vastge- ! grooter
15 stuks pluimvee worden aangesteld door den gemeenteraad jtroffen.
goedgekeurd
op 20 Juni 1940,
Een uitzondering is gemaakt voor
door Gedeputeerde Staten bij < diegenen, die van de Nederlandsche
Eieren en Pluimvee
besluit van 21 Mei 1941, no. 30. < Centrale voor speciale
De Bilt een
mededeeling
Gedurende voormelden ter- jte
ontvangen, dat op het behebben
belanghebbenden
mijn kunnen
drijf meer pluimvee mag worden
eventueele bezwaren bij het f gehouden. Tot degenen, die deze
hoofd van het gemeentebestuur mededeeling ontvingen, behooren de
houders van fok- en vermeerdevan Ooststellingwerf inbrengen. Jringsbedrij
en zij, die ten genoeOosterwolde, 6 Oct. 1941.
| gen van deven
Centrale hebben kunnen
afvalHet Hoofd van het Gemeente- * aantoonen, over voldoende
voeder voor
het pluimvee te
]beschikken,
bestuur voornoemd:
terwijl
geen
z;1
BONTEKOE.
r und (eren) of varken (s) houden.

,
,

,

'

natuurlijk niet!
Een oude Heer is tè verstandig om zóó met zn
: hij' weet hoeveel de
schoenen om te springen
schoenen door dat gevoetbal te lijden hebben. Hadden de jongeren óók maar zooveel inzicht in de

...

MET MAGAZIJN

Prov. Publ. van het Departement
van Landbouw en Visscherij

II
II

Dit ziet men

winkelpand

zünde oppervlakte
cultuurgrond uit meer dan 20
pet. bouwland bestaat (kunstweide tot bouwland te rekenen).
b. Veehouders, die per stuks rund" vee en/of paard, als boven omDe Burgemeester van Groschreven onder 2 en 3. tenminste 12 J Are graan en/of peulningen brengt ter openbare
: kennis,
vruchten
hebben verbouwd
dat door hem ter in(veldboonen mogen buiten be1 vordering zijn
verzonden de
schouwing worden gelaten).
te noemen kohieren van
De handel van boer tot boer blijft
;! na
toegestaan, mits deze geschiedt voor
schoolgelden te weten:
ongeveer dezelfde hoeveelheden als
het vervoer plaats
A. Aan den Gemeente-ont- voorheen en
vindt met paard en wagen van den
i vanger
het primitief

Schoolgelden

I
I

kapitaaT

De Provinciale Voedselcommissaris
maakt betreflende
voor Groningen
de nieuwe strooregeling het volgende bekend.
Voor het aankoopen van stroo
door de veehouders/gebruiKers, ongeacht of het stroo van een handelaar of teler wordt betrokken, is
een aankoopvergunning vereischt.
De aanvragen voor een aankoopvergunning, welke moeten geschieden voor net verlangde kwantum
voor het geheele seizoen, dienen
vóór ol op 13 October '41 per brief
de plaatselijke bureauhouders te
Tezamen met de textielkaarten zal één bon voor een half bü
ingediend; zü moeten de
worden
rantsoen boter worden uitgereikt ten behoeve van personen volgende gegevens bevatten:
van 14 tot en met 20 jaar, onder wie zijn te verstaan personen, 1. districts- en lidnummer; naam
en volledig adres, jaar
g-boren na 1 Januari 1921, doch vóór 2 Januari 1928.
vee van 1
en ouder,
2.
stuks
De stad is verdeeld in dezelfde wijken als bij de vorige uitdat per 1 Dec. '41 mag worden
aangehouden.
reiking. De wijkverdeeling is aangeplakt aan den ingang van
paarden van 1 jaar
de distributiekantoren in' de Agricolastraat 33/1 en het School- 3. het aantal oat
volgens de regiouder,
en
23,
ingang
holm
alsmede aan den
der verschillende lokalen.
stratiekaart van 3 Aug. '41 werd
gehouden.
De uitreikingslokalen zijn de volgende:
; i. ae totaal in gebruik zünde opperWijk 1: Bijzondere School, Muurstraat; Wijk 2: Zuiderkleuvlakte cultuurgrond.
terschool. Nieuwstad;' Wijk 3: Westerkieuterschool, ingang 5. de oppervlakte Bouwland (kunstWesterbinnensingel; Wijk 4: O.L.School 28, Witte de Withstr.;
weide tot bouwland te rekenen).
Wijk 5: O. L. School 4, Rabenhauptstraat; Wijk 6: O. L. School 6. de in totaal met granen of peulvruchten bebouwde oppervlakte
14, Coendersweg; Wijk 7: Bad- en Waschinrichting, Oosterweg,
land (veldboonen hierbü buiten
ingang Warmoesstraat; Wijk 8: O. L. School 40, Dirk Huizingabeschouwing te laten).
straat; Wijk 9: O. L. School 1, Oliemuldersweg; Wijk 10: O. L. 7. de reeds ontvangen hoeveelheid
stroo en het nummer van het
School 42, J. H. Janssenstraat; Wijk 11: Bijzondere School,
vervoerbewüs, waarop dit stroo
Celebesstraat; Wijk 12: Openbare Kleuterschool, Billitonstraat;
werd ontvangen.
Wijk 13: Voormalige 3-jarige H. B. S., Violenstraat;
Wijk 14: 8. het kwantum stroo, waarvoor
R. K. Kleuterschool, Tuinbouwdwarsstraat; Wijk 15: Kleuterthans een aankoopvergunning
wordt gevraagd.
school, Graaf Adolfstraat.
vermelding of het stroo evenDe uitreiking van de bovenvermelde distributiekaarten ge- 9. de
tueel van een handelaar of teler
personen,
bevolkingsregister
schiedt enkel aan
die in het
der
zal worden betrokken.
Aanvragen, welke niet volledig de
gemeente Groningen zijn ingeschreven. Deze personen kunnen
gevraagde gegevens bevatten of
elders geen textielkaarten ontvangen.
welke nè, 13 October '41 binnenPersonen, die niet in staat zijn om hun distributiekaarten op komen,
niet in behandeling

één der bovengemelde tijdstippen af te halen, of te doen afhalen, kunnen hun distributiestamkaart ter verkrijging van ce-n
textielkaart, van 15 tot en met 17 October, bij aangeteekend
schrijven zenden aan den Distributiedienst
te
Groningen,
Agricolastraat 33/1, Afdeeling „Uitreiking Textielkaarten".
De Distributiestamkaarten dienen te worden medegebracht.

BB

PTfu'[

ifijjHf

-

-

Wij ouders moeten hen dus op het hart
drukken, véél zuiniger te worden op hun
schoeisel, zelfs wanneer ze Robinsons dragen!

Café „'t Huis de Beurs" aan t
A-kerkhof te Groningen, zal
publiek worden verkocht:

No. e van de

5. HET ROYALE

van

*Jtk Cgr

7fc'S_ft_

WINKELHUIS
aan de OUDE EBBINGESTR.
no. 62, met Magazijn uitkomende in de Kleine Butjesstr.
te Groningen, tezamen groot
2.87 Are.
Het pand is voorzien van centrale verwarming, gas, electr.
licht, waterl. en closets m. sp.
Indeeling: gelijkvloers: winkel
met kantoortje, kelder, groote
kamer, open plaats, keuken en
groot magazijn met kantoortje;
Voorkant, le étage: gr. voorkamer, alcoof en slaapkamer;
2e étage: dubbele zolder met 3
slaapkamers;
Achterkant, le étage: feestzaal
met tooneel, kleedkamer en
keuken.
2e étage: groote zolder.
Aanvaarding: 1 November 1941.
Betaling: 10 pet. ln mindering
van den koopprijs vóór 23 Oct.
1941, restant op 1 November
1941.
Te bezichtigen daags vóór den
dag van verkoop van 2—4 uur
en op den dag van verkoop van
10—12 uur tegen betaling van
f 0.50 voor de alg. armen.
J. G. VAN RUSSEN,

N.V. De Haarlemsche Hypotheekbank

vakkundig
geslepen

| J. Mössinger |

—

I Heerestraat 27 I
* Oostersingel 114
I t/o. Poort v.h. Ac. Ziekenh. I

-

■

| Opgericht

Notaris,

*%2\

18

MercedesBenz-Diesel

Groningen, Westersingel 33.

MAATSCHAPPELIJK WERK

10 tons dichte wagen
bijzonder geschikt voor meubeltransport, met Bellayvergas-

Geheel gratis hulp aangeboden
aan alleenstaande particulieren, voor invulling Form., Verm. [
Bel., Effecten, enz., door gep
desk. beambte.
Geheimhouding. Br. fr. no. 882 bur. dezes.
Te koop

■

J Staalwaren IJ

—
—
_

—

worden Uw

■

De DIRECTIE maakt belanghebbenden op het onderstaande
attent:
le. tot nader bericht zijn verkrijgbaar 3_ % PANDBRIEVEN a 99 %;
2e. de bij de 2e extra-uitloting van 1 dezer UITGELOTE
4% PANDBRIEVEN kunnen tot 15 October a.s.
met
behoud van 4 % rente tot 4 November e.k.
worden
verwisseld ln
%;
% PANDBRIEVEN a 98
3e. tot nadere aankondiging kunnen alle nog NIET UITGELOTE 4 % PANDBRIEVEN (behalve die van serie H)
met behoud van 4 % rente tot 1 November e.k.
worden verwisseld in 3_ % PANDBRIEVEN a 98 %.
Haarlem, 8 October 1941.

.._

|

| Bij ons

Haarlem

j

ser, zeer zuinig in gebruik,
Vraagt prijs
nieuwe banden.
onder no. 890 bureau dezes.

Gevraagd

Kinderwagen
fabrikaat Ten Wolde. Br. fr.
met prijs onder no. 910 b. d.

H.H.Veehouders
uit de Prov. Groningen kunnen
brj ondergeteekende

contracten

aanvragen en afsluiten voor het
leveren van Kalfkoeien
en
-vaarzen aan de Duitsche afnamecommissie. Voor deze runderen wordt vrijstelling en uitstel verleend van de verplichte
levering aan de N. V. C. en
mogen na 1 December boventallig worden aangehouden.
Kalftijd

November-April.

ZAALBERG

in

LEIDEN

H.H.Veehouders

wascht en ruwt dekens
zonder zeepbon a f 1.92
vracht niet inbegrepen
Door tusschenkomst van uw leverancier

BijkweCCencfen/iöestentaaievers^minga
öijfaeCaanc&eningmensfsmma —.
f*****
I
gaat het er niet alleen

om het slijm op

te lossen en het

opgeven

te

verge-

m

Alleen veehouders die nog 1 makkelijken, maar ook om het gevoelige weefsel der luchtwegen minder f
l
moeten leveren vóór l Dec. a.s. I prikkelbaar en meer bestand tegen schadelijke invloeden te maken, kortom
komen hiervoor in aanmerking. I de oorzaak der kwaal moet worden bestreden. Daarom wordt Silphoscalin 1
1
door vele geneesheeren in dergelijke gevallen aanbevolen. Ook U kunt
f
Spoedige opgave gewenscht.
| Silphoscalin gerust Uw vertrouwen schenken. Lel echter op de naam Silphoscalin I
VRIES,
H. DE
en drogisterijen.
f en de groene verpakking. Verkrijgbaar in alle
Stroobos, Tel. 285.
I 80 tabletten f 210. Alleenverkoop voor Nederland W. Moll, Voorburg.
ADVERTENTIÉN
L. HAVINGA,
Hoendiep 1>26, Oostwold
Tel. Hoogkerk 23.
een grote fabriek, die nog over ruime voorraden grondvoor kachel Door
stoffen beschikt, wordt gezocht
De ONTVANGER maakt be- HOUTBLOKKEN
Centrale Verwarming f 42
kend, dat hij voor ontvangst en
per
1000 Kilo.
van den 2en termijn waterJANSEN, Tuinstraat 44.
schapslasten, dienstjaar 1941/ N.
1942, te Wagenborgen zitting G. JANSEN, Muurstraat Ba.
zal houden op Donderdag, 9
RADIO
October a.s., des namiddags van Nog eenige nieuwe Philips toe- voor de* verkoop van een winstgevend artikel van standing, dat
2 tot 4 uur, in het café HIDstellen in voorraad. Ook Univer- ook bij particulieren kan worden aangeboden.
DING, aldaar.
Rayon .Hoogezand, Winschoten, Zuidbroek en omliggende
seel en voor accu-anode, in
plaatsen.
Brieven franco onder no. 892 bureau van dit blad.
De Ontvanger voornoemd: prijzen vanaf f 115.
RADIO,
„TINGANA",
OosterF. BOERMA.
weg 16, Telef. 6640.
VERLOREN:
en f2OOO
een smal, langw. zwart Etui, AANGEBODEN f4OOO
inh. ongev. f 90 aan papiergeld. als le hyp. over solied pand.
Hoofdstation,
hall, perron of Br. fr. no. 864 bur. dezes.
trein 4.06 naar Hoogezand, daboy. waschdie zelfstandig kan werken. Leeftijd niet beneden 25 jaar. Sollimescoupé 3e kl. Tegen fl. bel. Marmeren opzetten
tafels: 56x40 6.50, 63x40 7.00, citaties met opgaaf van referentiën, verlangd salaris, leeftijd
48,
ter. te bez. v. Houtenlaan
68x40 7.00.
enz. voor 14 dezer te richten aan Verkoopkantoor Fabrieksturf
Groningen.
Boterdiep 86a, Tel. 1449.
N.V., Postbus 16, Assen.

—

Waterschap Duurswold

een prima Vertegenwoordiger
—

Gevraagd :

Een mannelijke administratieve kracht

Voor de levering aan de Duitop
sche
afname-commissie
vragen
Maandag 13 October
wij geschikte Kalfkoeien en
beste Kalfvaarzen, kalftijd October. Voor deze uitgevoerde
dieren wordt vrijstelling gegeven van de verplichte levering
aan de N. V. C.
Aanbiedingen: A. VERHOOG,
Ruischerbrug, Telefoonstation.
J. H. MAKKEN, Oosterhoogebrug, Tel. 5446 Groningen.
FRANS SCHAANK, Oosterhoogebrug, Tel. 49 Ruischerbrug.

WENDT UW STEVEN
GA NAAR ZEEVEN

+HONDSRUG+
GUMMIWAREN
levert nog steeds

HYG. ARTIKELEN
in oude kwaliteiten

■"****.

tegen oude prijzen. -**m
Let op! het juiste adres.

+HONDSRUG+
Zuiderdiep ;

R 8IGroningen

b. d. Brandweer. Tel. 3458.

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN WOENSDAG 8 OCTOBER 1941
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0 CURSUS „Recht naar het doel"-IJLST

Is wer nor...
jm4ÊËssßÊ£*

Schriftelijke opleiding voor het Middenstandsdiploma

■
■
■
■
■
■
■

Opleiding

voor het examen 1942 en 1943.

-

Duidelijk
zakelijk
Geregeld gestudeerd

-

7

TWEEDE BLAD

(f

_____B________l^

volledig.

= slagen verzekerd.

Gratis boekaanbieding.
Geen tijdverlies met reizen
de cursus komt bij U.
Geen trekken door weer en wind langs donkere wegen

—

Laag cursusgeld.
Vraagt gratis prospectus en proefles aan Cursus „RECHT
NAAR HET DOEL" IJlst.

-

'^i||P

«______.__
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|_f r/fin, JmwÊ
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'

der Gron. Mij. van Landbouw

en waterpassen met landbouwkundige toepassingen.

DROSTE

>v

OOK A

'^^_L_l^.

1

BONBONS

Lezingen

(Aaf*

ffl
I^J*IM
J
***
J^^WjjYT'^^v»
I _P_____fl--^. /l \

te Appingedam
te geven vanwege de Cultuurtechnische commissie, 6 a 7
avonden of middagen.
Kosten f 1.Aangifte vóór 14 October a_.
bij den secr. W. VELDMAN,

"
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Grijp nn de gelegenheid,
om gratis kennis te maken
met de moderne, betere
manier van scheren. Hanteer nu zelf eens de
Philips „PhiliShave" 6.
Laat uw baard verdwijnen
als sneeuw voor de zon...
zonder mes, zeep of kwast.
Bezoek de demonstraties \

/

\

’

/
j t

n

**f

Gingernuts! Een lekker

Lo

al bezocht '■* in de
Philips Demonstraliezaal

/

IA

\l/lr**S*
'M

DROOGSCHEER
DEMONSTRATIES

'

/c.^

J

fl

«-

1

\

\

I df\j£q

Hebt V de Philips

gSSi \

Wat U eem probeeren moet:
'n vani^ev^a m*t Victoria

m

\*_

_f

/

'^____L

yictorientje heeft een goede raad voor Moeders
van schoolgaande kinderen: „Geef ze, als ze om
4 uur uit school komen, 'n lekker, voedzaam
Victoria-biscuitje. Tracht er af en toe 'n paar
bonnen voor uit te sparen: Victoria-biscuits zijn
immers zoo voedzaam. Ze bevatten maar 2°/0
vocht..., de rest, 98°/o, bestaat uit onontbeerlijke voedingstoffen als eiwitten en koolhydraten.
Zelfs krijgt Uop deze manier ook nog wat vet
en suiker op Uw broodbon. Voedzamer kunt U
zoon broodbon dus heusch niet maken!"

Cursus in Landmeten

____—

>_

■.)__

/

'.

'_T

I

/
I

Daar komen ze weer!

I

H_k.

m_

/
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Afdeeling Appingedam I

.

MR

—^B_Ki__^^,_

A***r-\ X^mW

_r_____>

ÉÊ

a. bezitters Mulo Diploma A
) _ „,,.
"_
b. bezitters Dipl. Ambachtsschool ) auur 1 ,aar>
c. hen, die lager onderwijs genoten; duur 2 jaar.
Inlichtingen: DE GROOT, Wassenaarstraat 8.

De lessen zullen worden gegeven door den heer J. A. MEUTER, landmeter te Appingedam. Plm. 10 lesuren theorie
en 12 lesuren practijk op het
terrein.
Lesgeld f4-

____?^_

W3B

VOLLEDIGE OPLEIDINGSCURSUS
TOELATINGSEX. M.T.S.
voor

____^^1

'

\

Stroomverbruik nog geen
kilouattuur per jaar bij
dagclijksch gebruik.

.

voe^zaam ""gwcht!

P H 1

Tjamsweer.
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F
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Doet.» KLOOSTERHUIS
KRANEWEG 29

WIS-, NATUUR- EN
SCHEIKUNDE
voor H.8.5., Gymn. enz.
Opl. L.O. en Staatsex.

B. MULDER

Leraar M.O. Eng. taal en Lett.k.
Koninginnelaan Ba. Opl. voor

Acte LO. en M.O.A.

alsm. Duitse en Eng. H.corr.
(óók schrift. Een succes-curs.!)

RO^IF T. KONING
PIANOLESSEN
HEEREB.SINGEL 3.
Tel. 3517.

ENGELSCH LEEREN?

Uitsluitend verpakt
verkrijgbaar!

BISCUITS
_I^l_____J

_________■'■

'' .'

""«****'"**
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Altijd
welkom!

'
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MARTINI-
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Dansstudio Van Bruggen _K
J

BEGIN

voor club- en privaatlessen

v.d. CURSUS

15 OCTOBER

H^___l____3_^__H
___
_________

H.H.Veehouders

pet. uitkeering.

Inlichting geeft J. A. SCHUILING Azn., Akkerstr. 15, Gron.
P.S. Actieve Agenten gevraagd.

HEEREN!!

Laat Uw keer- en
werkzaamheden
verrichten bij:

reparatie-

vakkundig

zijn thans nog verkrijgbaar.

Na 15 October a_. mogen

ze
gemaakt.
niet meer worden
BESTEL DIRECT, om er van
verzekerd te zijn, nog over
voldoende kaartjes te kunnen beschikken.
Alleen orders, die vóór 15
October in ons bezit zijn,
kunnen worden uitgevoerd.

Drukkerij G.U.Z. Groningen

H. G.naarK.

OUDE EBBINGESTRAAT 44»

maat.
Kleeding
T®l- 105?
Brugstraat 22
b. g. g. 5781 Of 4194

-

ïsSiiTAs

Kleine Kromme Elleboog 8

Uw gebit sf uk? Q

—

HygiënischeArtikelen

GUMMIWAREN
VROUWENSPUITEN
\*m-

IRRIGATOREN.
ALLES ONDER GARANTIE
****-

igm-

Ook schriftelijk

*m§

**m* tn bezorgen (blanco).

"

\

WINKELBEDRIJF VRAAGT

Zaterdags gesloten.

HUWELIJK

Voor succesvolle, betrouwbare
bemiddeling, schrijf aan Bureau
„Succes" Fr. v. Mierisstraat
62, A'dam-Z., Tel. 97253. Inlichtingen kosteloos. Relaties
ln geheel Nederland. „De beste
organisatie van ons land".

Dat is één van de redenen,
waarom heren het zo prettig
vinden als hun boorden bij
ons gestreken worden. Ze
hebben dan geen „zaagranden" en goed doorgebogen punten. Wanneer neemt
U eens proef?

Kv.(^*wt^mm

»_wifi"

OFFERTEN

SMEEK -GIWNINGEI.

in flinke partijen

TEUQI6I T__4_l-707

LEESBOEKEN
KUNSTLEDERWAREN
PARFUMERIEËN EN
TOILETARTIKELEN
Aanbiedingen worden verzocht met

Direct bi] de Harmonie
het straatje met de paaltjes. !
Telefoon 6885.
Groningen.
Visscherstraat 35a, Groningen.
\mr Doeltreffende
Geopend: van 9—7 uur.

IBV

(

to TBEKKING HAIGHTON & CO.
WETTIGE PREMIELEENING 1912
5e KLASSE. 6e LIJST
TBEKKING VAN DINSDAG 7 OCTOBEB 1941
HOOGE PBEMIEN
1 1000—. 2906 3045 8197 7361 0370 13592 19677 20900

124 522
810 873
1601 1715
2699 2725
3208 3439
4021 4117
4599 4704
6010 6106
5827 5946
6750 6796
7826
7875 7888
8411 8413
9871 9900
10766 10784
11671 11786
12310 12329
13214 13307
13794 13933
15092 16298
15979 15996
16663 16664
17351 17355
18740 18873
19308 19363
20581 20597

_y_Pr__

Visitekaarten

I

PREMIEN VAN

-

Ook kleinvee kan tegenwoordig worden verzekerd tegen
een billijke premie met 100

HEERESTRAAT 46

’ IC.!——

D. DE HAAS-ZUURMOND

Varkens
Geiten!

OEMONSTRATIEZAAL'

1 400.— 7963 9812 12585 17461
200
22 8991 10548
t
719 2093 6449 6782 7056 9387 9661 10934 15457
15193 16739 19221

Sluit bij ons Uw contracten af
voor het leveren van kalfkoeien
voor export.
Dan naar Mevrouw
Elke veehouder, die ons bericht gezonden heeft, wordt zoo
spoedig mogelijk door ons beLeerares Engelsch
en deskundig ingelicht.
zocht
Noorderhaven Z.z. 20a, Gron.
Spoedige aanvrage is noodTel. 2497
zakelijk.
Spreekuur 12—1.
A. VERHOOG, Ruischerbrug,
P.S. Volgt den conversatiecur- Telefoonstation.
J. H. MAKKEN, Oosterhooge- VOOR HERSTEL EN ONDERHOUD
sus voor meergevorderden.
brug, Tel. 5446 Groningen.
van Uw STOFZUIGER, ELEGTRO-MOTOR of APPARATEN naar
FRANS SCHAANK, Ooster- Fa. DE HOOG & SMIT
hoogebrug, Tel. 49 Ruischerbr.
Spilsluizen 16.
Telef. 2729.
Groningen.

Schapen

PHILIPS

vermelding van quantum en prijs.
Br. No. 889
bur. van dit blad.
-

_rcl_z_f____________M_

-

VERKOOPING
N.V. Houthandel voorheen ten Have, Hoogezand

Afbraak-Machinerieën-Gereedschappen
Zij, die nog belang stellen in goederen, afkomstig van genoemde verkooping, kunnen zich om inlichtingen wenden
tot GERHARD STAAL, Administrateur, Paterswolde, Telefoon
Eelde 61, vóór 11 October a.s.

_^Vtv\i_ \ .\ Tl_
1

Jm^a%Va\*%miaKmW^

OESALANANDER
GPOOTEKR.ELIEBOOGOO
6.O.TURFTORENSTBAAT LL
Groningen

Tri. 6269

Giro 226468

l^^M^BßU_B^_____________

588
1109
1823
2734
3447
4124
4762
5153
5966
6830

600
1115
1928
2783
3454
4157
4773
6186
6021
6923

’

614
622
1118 1122
2005 2128
2872 2920
3498 3712
4168 4214
4801 4818
6265 6272
6335 6346
7255 7441

70.—
644
1234

2268

2974
3727
4288
4882
5370
6354
74. .

651
1370
2412
3048
3756
4332
4892
6435
6370
7542

726
1430
2624
3104
3767
4370
4903
6723
6422
7560

762
1503
2659
3130
3876
4568
4943
5787

6740

7638

7965 8147 8204 8218 8254 8288 8296 8405
8691 8714 9006 9356 9369 9538 9682 9698
9917 9952 10055 10321 10371 10372 10474 10682
10944 10977 11003 11373 11457 11479 11540 11668
11928 11982 11993 12059 12089 12143 12245 12301
12413 12473 12869 12899 12978 13016 13070 13134
13356 13365 13366 13391 13471 13542 13576 13650
14070 14272 14457 14662 14775 14821 14828 15081
15529 15536 15552 15587 15712 15737 15795 15855
16022 16095 16115 16161 16220 16223 16513
16673 16675 16961 16978 17082 17117 17170 17194
17432 17515 17693 17875 18304 18402 18482 18605
18941 18942 18954 10005 19141 19174 19192 19281
19423 19461 19785 19858 19867 20004 20224 20250
20622 20717 20781 20790 20880 20993

GEEN PBEMIEN
13
377
623
889
1123
1473
1740
1985
2327
2573
2814
3073
3337
3597
4027

4488

110
409
624
902
1141
1491
1758
2064
2361
2575
2827
3095
3375
3613
4224
4512
4757
5059
5517
5886
6145
6547
6997
7486
7849
8104
8353
8629
8906
9291
9549
9799
10066
10405
10668
10989
11368
11630
11966
12227
12494
12837

4731
5001
5514
6877
6068
6539
6921
7457
7840
8103
8334
8607
8902
9273
9528
9757
9984
10393
10665
10988
11341
11625
11949
12218
12493
12799
18104
13106 13114
13286 13293
13603 13646
14001 14004
14318 14338
14681 14690
14995 15031
16435 15433
15651 15677
15841 15887
16186 16218
16659 16607
16750 16761
16959 16981
17372 17420
17700 17729
17998 18008
18484 18491
18690 18751

134
413
639
913
1237
1494
1770
2109
2368
2642
2917
3108
3397

207
448
658
914
1329
1536
1781
2115
2373
2652
2959
3119
3399
3614 3725
4231 4286
4525 4542
4763 4841
5076 5087
5629 5672
6937 5960
6158 6200
6729 6751
7133 7138
7558 7648
7860 7910
8114 8161
8363 8366
8762 8771
8938 8949
9304 9325
9616 9632
9818 9821
IÓII4 10136
10413 10487
10710 10727
11028 11044
11385 11399
11669 11717
11970 11983
12283 12326
12546 12555
12862 12961

217
276
513
528
778
696
923
982
1350 1359
1565 1597
1789 1833
2119 2146
2390 2404
2679 2681
2963 2964
3141 3154
3414 3426
3800 3869
4279 4286
4574 4585
4845 4894
5094 5096
5673 5697
5970 6990
6294 6295
6774 6787
7144 7149
7683 7687
7914 7926
8195 8210
8396 8404
8792 8812
9088 9098
9357 9403
9634 9640
9869 9891
10171 10226
10610 10514
10779 10798
11065 11068
11414 11501
11760 11795
12010 12066
12360 12382
12603 12618
12974 12988

295
533
801
1006
1424
1632
1884
2151
2407
2724
3003
3177
3434
3890
4289
4601
4928
5219
5794
6997
6360
6794
7170
7701

334
592
849
1066
1435
1635
1918
2211
2419
2728
3004
3229
3463
3891

4318

4625
4949
6256
5805

6008

6376
6868
7191
7760

7957 7978

8225 8247
8485 8502
8873 8880
9120 9196
9411 9452
9644 9657
9910 9929
10259 10336
10543 10566
10870 10875
11126 11241
11512 11568
11820 11873
12068 12170
12408 12418
12622 12679
12991 13007

351
599
852
1117
1446
1683
1921
2214
2435
2750
3026
3267
3486
3897
4455
4678
4951
5319
5870
6025
6398
6880
7227
7792
8069
8250
8547
8886
9220
9461
9713
9958
10342
10579
10881
11256
11569

1J874

12197
12424
12682
13025

353
605
864
1120
1470
1737
1965
2271
2488
2785
3049
3281
3506
3923
4480
4716
4992
5343
6080
6515
6889
7265
7808
8078
8285
8567
8893
9221
9480
9744
9968
10344
10620
10964
11269
11611
11887
12210
12435
12780
13055

13132 13145 13158 13193 13203 18218 13235 13257

13313 13333 13370 13433 13467 13534 13564 13593
13755 13812 13882 13886 13955 13957 13965 13974
14074 14083 14200 14225 14255 14261 14312 14314
14425 14442 14476 14479 14516 14604 14607 14648
14781 14803 14902 14941 14948 14971 14973 14975
15107 16145 15186 15283 15285 15287 15305 15344
15486 15511 15566 15577 15603 15610 15614 15619
15692 15693 15757 15761 15798 15815 15827 16831
15928 15935 15947 16020 16038 16052 16107 18132
16264 16327 16363 16367 16368 16483 16519 16554
16627 16656 16692 16705 16724 16733 16741 16748
16833 16843 16878 16900 16907 16914 16920 16941
17081 17099 17161 17185 17230 17259 17349 17366
17423 174P6 17517 17542 17544 17588 17637 17667
17733 17760 17767 17823 17878 17907 17945 17994
18104 18171 18181 18186 18242 18280 18342 18372
18670
18525 18539 18564 18558 18621 18632 18662
18789 18871 18891 18897 18968 19001 19004 191D2
1911_ 19128 19162 19191 19211 19262 19267 19296 19338 19391
19509 19561 19599 19613
19392 19414 19424 19464 19476 19498
19814 19846 19923
19617 19620 19632 19679 19709 19742 19750 20226
20364
19928 19944 19083 20097 20117 20120 20151 20493 20264
20534 20568
20467
20373 20375 20420 20440 20449 20464
_0606 20635 20640 206Ï3 20686 20709 20788 20833 20840 20887
20944 20958 20961 20970 20991
*>;—= 1303*
Verbeteringen, 5e klasse 5e lijst. Premie van f10674,
moet _jn
moet _Jn 1313. Geen premlën: 14574
_jn 12033; 2977 moet _Jn 20977.

Soet
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TWEEDE BLAD
Te koop gevraagd

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN WOENSDAG 8 OCTOBER 1941
Te koop aangeboden Te koop aangeboden Te koop aangeboden

8

VOOR DE INMAAK

Wij ontvingen een partij zuurvrije bakken,

in inmaakpot-model, in de maten 1, 3, 4, 7,
10, 15, 20, 35, 40 en 60 Liter.
Levering uit voorraad.
Kwaliteit is onverslijtbaar.

N.V. v.h. T. de Vries

Telefoon 943

- Oosterstraat 57 -

Groningen

t

Goed geschoren

-

*hW_ï
4U* Of

goed geluimd!
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Een electr. Haarsnijmachine. Een flinke Bakkersbed., n. ben.
18 j., door T. M. GOSSELAAR,
Br. fr. no. 851 bureau dezes.
Brood-, Koek- en BanketbakDoor partic. van partic. z.g.a.n. kerij, Zuidbroek.
straat 23.
luxe Auto, Chevrolet of zoo iets
Een gr. zw. geëm. Kookkachel Br. fr. met duidel. omschr. en Vakman Meubelbeitser voor dien twee mooie damast gordij- uiterste prijsopg. no. 863 b. d. rect. Br. fr. no. 884 bur. dezes.
nen. Adres Zuiderdiep 16.
Een Luchtrem voor truck en Timmerlieden, Metselaars, Beaanhangwagen, liefst gebruikt. tonwerkers, Hulparbeidérs voor
Een z.g.aji. Haardkachel.
directe uitzending n. DuitschGar. D. L. VISSER, Tel. 11, WaEenrum A 118.
genborgen.
land. Billijke voorw. Goede kost
Mooi 3-pits Gasstel. A. P. Foken inwoning. Vraagt ml. AmersEen gebruikte Brandkast voor foortsche Bouwondern., Amerskerstraat 44b.
bergen van boeken en papie- foort.
"
Jacquet (jas en ren. Aanb. m. opg. v. prijs ond.
Een z.g.a.n.
vest).
Jozef Israëlsstraat 58. no. 857 bureau dezes.
Nette Leerjongen of iets gevor-

Kookkachels,
GELDBELEGGING.
Een 10 P.K. electromotor merk Geg. en geëm.
Korrewegbuurt op eersten st., A.E.G., iets defect. Tevens zure Vul-, Vaas-, Hek- en Salamaneen pr. zeer solied geb. 3-Gez.- en zoete Appelen a 16 et. p. kg. derkachels, ook ruilen. A-kerk-

perceel, vr.pr. f21.500,
huuropbr. f 1200. Br. fr. 886 b. d.

Bij H. TH. KLIMP te Siddeburen A 27.
Z.g.a.n. Motor Tijger, ben. 60
Een zeer royale Burgerbehuizing met veel gerief op mooien kg.,-m. nw. banden. Br. no. 876.
stand, in 't N. der Prov., zeer
geschikt voor arts of iets derg. Dubb. Frictielier en losse bij,5 P.K.,
Ontruimd Mei a.s. Br. fr. 895. pass, elec.motor 380
1450 toeren, beide even gebr.,
Winkel-, Burger- en Arbeiders- in pr. staat, alles in één koop.
huizen. Adres H. VENHUIZEN, Bij H. MUNTINGA, Prov.weg
49a, Heiligerlee.
Overschild. (Lid N. B. M.)
Melkioop in de stad, verd. f 26 Een weinig bereden '38 D.K.W.
S. v. KALKER,
per week. Br. fr. no. 873.
ben. 60 k.g.
Ten Post.
jaren gevestigd
Een sedert
DORSCHBEDRIJF met erken- Een Essex Motor bij W. v. d.
Best. DEEN, Harkstede G 221.
ning in de prov. Gron.
uit 2 voll. Fordson dorschgarnituren, in vol bedrijf. Wegens 1 pr. H.rijw. b. b. f 30; 1 Ulster
SeringenJas, m. 48 spotpr.
dubb. zaken. Vr.pr. billijk.
Br. fr. no. 849 bureau dezes. hof 14.
Z.g.a.n. Heerenrijwiel m. g. b.
IJzeren Woonschip, 35 ton, op- (Germaan).
Na 6 uur A-weg 6.
bouw 4 j., f2500. J. BIJMHOLT
(W.k.)
te Oostwold
Een Gazelle D.rijwiel. Gorech.
Stalen Motorjacht, 11 M. lang, kad. 90b.
voor cockpit met glasramen, Eenige goede gebr. Rijwielen,
salon waarin buffet en kasten, W.o.
J. Gar. RADEMAvervolgens aan st.b. keuken, KER,D.,Bt.H.,Damsterdiep
24.
aan b.b. W.C. met waschb.
achter open cockpit met zeil- 3 H.rijw. en 4 D.rijw. waarbij
tjes, 4 sl.pl. Te bevr. Nassau- als nw. bek. merken; D.rijw.
plein 17a. Groningen.
met lamp f35. Rijw.handel R.
BUITER, Kleine der A la.
IJzeren Praam 12 ton. Te bevr.
bij J. STERKEN, Hoornschediep Een prima H.rijw. (Veeno) m.
(schip).
torp. en lamp, kl. prijs.
Albertstraat 11. Gron.
gr.
kajuit, 16
Een Zeilboot m.
M2. zeil, koopje f325. Br. 877. H.rijwiel. Hoendiep 16, Hoogkerk.
Volbl. zwart witvoet Merrieveulen, moeder
Gron. stamb. Goed gebr. H.rijwiel m. torp. en
merrie, vader Noblesse, bij S. lamp, billijke prijs. Van BrakelJANSEN, Onnen 34a.
plein 15a.

__

Vloerkleed, Winterjas en Dekzeil. P. Campersingel 9a.
Een bijna nieuwe, zwarte Winterjas, voor klein, br. persoon,
billijk. Br. fr. no. 907 b. d.
■

Een mooie zwarte Colbert, jas en
vest en streepbr. (voor klein
persoon), en een Jacquet en
Vest (maat 48). Ruiterstr. 22.
Z.g.a.n. d.bl. gabard. Regenjas.
Tuinbouwstraat 142.
1 Wollen Damesmantel met
bont, 1 paar Damesschoenen
m. 39, Forma Natura, 1 paar
Damesschoenen m. 37. Te bevr.
Helperweststraat 2/4b.

.
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Voor gebitten, confettie, rolaangeboden
tongen, toeters, merlitons, fopen schertsartikelen naar
Voor Joodsche scholieren te
F. MULDER
Groningen goed gezell. Tehuis
Ged. Zuiderdiep 47, Groningen voor hun twaalfuurtje, event.
ook nachtverbl., met pension.
TE KOOP GEVRAAGD:
Alle soorten gebruikte KACHELS Br. fr. no. 855 bureau dezes.
zooals kookkachels, huishoud- Pl.m. 1000 M. Spoor, wissels,
kachels, vul-, hek- en salaman- schijven en kipkarren, alles 70
derkachels. Tevens alle soorten c.M. spoorbreedte, ook bij ged.
naaimachines, huisorgels, meu- Bevr. Patersw.weg 91a, Tel. 6131
bels enz. Defect geen bezw. Br.
en aanb. te richten aan O R.
gevraagd
MIDDEL, Koninginnelaan 86a.
of gedeelte v. Woning
S. M. MEJEUR, gedipl. Coupeuse Woning
voor
gezin, 3 pers., in
klein
Japonnen,
Voor het maken van
omgeving,
Haren
of
voor direct
Mantels, Mantelpakken en Complet.. Billijke prijzen, keurige Br. fr. no. 844 bureau dezes.
afwerking, nieuwste modellen. Gevr. d. 2 dames, h.b.b.h. een
PRINSESSEWEG 97.
ongem. étage m. keuken, met
■
■
bergpl. v. fietsen, liefst in het
Waarschuwing
Westen, plm. f 4. p. w B. no. 879
A. KUNST, Schoorsteenveger- Pakhuis of winkel, liefst in het
Metselaar, verricht alle voork. centrum. Akerkstraat
16a.
werkzaamheden aan uw schoorsteen.
Heer zoekt p. 20 Oct. a_. een
H. W. Mésdagstr.' 42. TeL 5001 gem. Zit-slaapk. m. pension en
str. water (liefst centr. of omg.
v. h. station). Br. m. opg. van
pr. mcl. wasch en verw. no. 906.

Te huur

Te huur

BRANDSTOF

HOUTBLOKKEN

Leerlinge Huishoudsch. vraagt
Zit-slaapk. v. 4 d. p. w. z. pens.
gemengd f 42.— per 1000 Kg. Br. fr. no. 902 bur. dezes.
voor kachel en centr. verwarm.
Voor studiedoeleinden wordt
BRINK, Kolfstraat 16.
gez. een prettige gem. en gest.
SMID, Helperweststraat 26.
ZIT-SLAAPK., liefst geh. vrij of
apart gel., zoodat ongestoord
en rustig werken is gegar. Br.
m. pr. onder G. M. 2378 ReAlta
Op eigen atelier vervaardigen Groningen.
Vlechten, Kulfstukjes.
wij:
Strengen en Pruiken. Ook van Voor dir. 2 Kamers, gem. of
ongem. met slaap- en stookgel.
uitgevallen haar.
Br.
fr. no. 894 bur. dezes.
VLECHTEN VANAF f 2.—.
Voor dir. v. jong echtp. m. 1
kind gemeub. Kamer m. keuken
in de stad. Aanb. Langeleegte
Kapper
Gr. Kr. Elleboog 8. 129, Veendam.
Apoth.-ass.e vr. gem. Zit-slaapkamer m. p. en huisel. verk.
Van Zondagavond tot Zaterd.middag, Oranjebuurt of W. der
Uit de hand te koop of te huur: stad. Br. m. prijsopg. no. 883.
Jonge besch. juffr. zoekt ruime
Slaapk., gemeub. of ongem.,
met 3.33.50 H.A. eigen land, liefst met wasch en stookgelestaande en gelegen aan den genheid. Br. fr. no. 854 b. d.
Dwangsweg, eigen aan den heer
Juffr. vr. Zit- en slaapk. op
B. MUURMAN en kinderen.
zon, zonder pens. Br. no. 866.
Te bevragen bij G. KOSTWINDER, beëed. makelaar te Heer zoekt
met 1 Nov. gem.
Noordbroek.
Zitkamer en dito slaapk. Voll.
Voork. kamers niet hooaangeboden pens.
ger dan le étage en tel. aan
huis. Br. m. pr. no. 872.
Hoendiep, nieuwbouw, BEN.- en
BOVENW., aanv. 1 Nov., huur- Alleenst. meisje zoekt Zit-Sl.prijs f455 p. j. Te bevr. „DE kamer met deg. middagmaalGIDS", St. Jansstr. 11. Tel. 1211 tijd. Br. fr. no. 847 bur. dezes.

Haarwerk!

H. J. ter Schegget

—

STOOTSHORN

Een flinke Boerenbehuizing

Te huur

HELPMAN. Direct aanv. mod. 2 Heeren vr. v. direct eenigen
Bovenw. Gr. k.-ens., keuk., 3 tijd Kost en inw. (2 slaapk.)
slaapk., badk. f403. Woningbur. m. huisel. verk. Tel. aanw.
Pr.
„HELPMAN".
p. pers. plm. f2O p. w. Omg.
Nanninga en Kunst.
BOVENHUIS. Nog eenige Bo- houtfabr.
no.
Br.
908
bur. dezes.
venhuizen v. h. bouwpl. Peizerweg. Ind.: kam.-ens., keuk., 3 Kosth. v. gymnasiast in Geref.
sl.k., zolder, voor- en achtergezin (Zondags afw.) Geen bebalcon. Pracht perceelen. Lino- roepspens. Br. m. pr. no. 870.
leum vloerbed. Zeer ruime kamers. Huurpr. v.a. f470 p. j. Kosthuis, Groningen of omg.
Aanv. spoedig. Te bevr. EBENS' Br. m. prijsopg. no. 881.
WONINGBUR. Makel. N.8.M.,
Een goed Woonschip of WoonStoeldraaierstr. 16, Tel. 2889.
ark. Br. fr. no. 858 bur. dezes.
étage,
Zit- en slaapk., 2e
straatz., str. w., z. pens. f25 p.
koop aangeboden
mnd. Oosterstraat 12a.
Boerderij met 4 H.A. land
Pr. gem. Zit- en slaapk., str. Een
Blijham.
te
Te bevr. TH. BROEprima
pens.
p.
f 55
mnd. KEMA, Makel.,
w.,
Blijham. Tel. 42.
Br. fr. no. 888 bur. dezes.
Nieuwb. 2- en 3-gezins PEREen Slaapk. m. str. w. Oude CEELEN. Eengezinsh. in diverse
Boteringestr. 5, ing. Stalstraat 1 prijzen. Winkel hoekperc. thans
bakkerij.
Keurige EenkamerEen mooie gem. Zit-Slaapk. f 3 huisjes.
Wij
hebben steeds aanp. w. Westerhavenstraat 4a.
vrage naar goede 1- 2- en 3-gez.
Gem. Zit- en slaapk. of zit- perceelen in de stad en naar
slaapk. bij een juffr. alleen. Landhuizen in de omg. d. stad,
Noorderbuitensingel 35a.
Haren en Paterswolde.
OSSEVORTH's Bouw- en WoGr. mod. Zit-slaapk. a. d. str., ningbur., Poelestr. 3a, OpgeStr. w., prima pens. f6O p. m. richt 1919.
Ook z. p. o. Kijk-in-Jatstr. 67b.
Wie ruilt klein Eengezinshuis
Gem.Zit-Slaapkamer op mooien op netten stand, tegen 2-gezins
stand, met 1 Nov. Br. no. 823 in de stad. Br. fr. no. 865 b. d.

Te

Gevraagd personeel

W.jas en Laarzen, Haardje,
Luidspreker, 1 Aardappelschil-

machine. Lage der A 27.

Z. g. a. n. H.bottines, gr. maat,
m. elastiek. Veemarktstr. 86a.
Een in pr. staat verk. Hijsch-

lier. D. GRASHUIS,
ren A 176a.

Groote Zeekijker f 19.50; Prismakijker met lederen tasch,
slechts f49.50. Br. fr. no. 905.

Een 8-j. bruine Merrie. J. SIERSEMA, Vosbergen, Eelde.

W. omstandigh. nieuwe Bakfiets m. platte bak en n. b.,
prachtig model, Korre 2 tons,
Een volbl. zwarte Twentermer- Paardentuig. Lage der A 27.
rie, met 1. staart. C. T. MEIJER,
Oosturn (gem. Ezinge.)
Prima kruissn. zw. Konetzny
Piano f 325. Schuitendiep 55.
Een le klas volbl. Hengstveulen
zw. w.v., v. „Godehard" en don- Prima Radio, moet weg, spotkerbr. w.v. Merrieveulen, v. prijs f9O. Br. fr. no. 897 b. d.
„Milord". R. HOVING, GarPrima Philips Radiotoestel f6O.
relsweer.
Gerbr. Bakkerstraat 78b.
Best volbl. zwartbl. Entermerrie „Tanula", v. „Jerio", m. Pracht als nw. Philips en Erres
„Dorula", Gron. stermerrie of Radio's m. afst.oog. enz. „DE
Schuitendiep
het volbl. Merrieveulen „Zad- RADIOBEURS",
die", zwartbles, 4 hooge witte 98, bij Steentilbrug.
beenen, v.
„Kwaliteit", m.
„Garnose".
J. PRINS, Lutje- 50 Gram.platen w.o. nog weinig besp. in één koop, f 17.50. R.
woude bij Kollum.
v. d. LEIJ, Julianalaan, BuiEen 17-jar. Pref. St.b. Merrie, tenpost.
mak. E. K. BOLHUIS, De Punt
Een prima
(gem. Vries).
Koffergramofoon
met 18 pi., moet weg, f2O.
3 Dec.—Mrt. kalv. M.- en K.- Br. fr. no. 898 bureau dezes.
vaarzen, 3 beste Jan. en Febr.
volbl. Stieren, zw.bt. en eenige Of te huur aangeb., Hupfeld
Tex. Fokrammen.
F. HAM- Helias Orchestrion met 10-dlg.
STRA, Bedum.
revolver mechaniek. W. J. v.
d. VEER, Weaze 38, Leeuwarden
Gezonde Loopvarkens. P. Dj.
m
Z.g.a.n., 2 Clubs en 4 Stoelen.
SICCAMA, Den Ham.
H. VELTHUIS, H. ColleniusEenige Fokschapen en Ram21.
straat
men. H. DRENTH, Fransurn,
Aduard.
Een gr. mass. eik. Schrijfbur.
f 100; twee Kamertafels,
een
7 Tex. y 2 -jar. Rammen en eeni- Kamervulkachel f25.
Jacobge Fokooien.
E. G. IWEMA, straat 35.
Wierurn, Aduard.
Engels Theedressoir. Adres Vis5 Texelsche halfj. Rammen. O. scherstr. 20, tuss. 9-12 en 2-5.
H. MEETSTRA, Westerhom,
Lutjegast. 2 Faut., 4 St., Tafels, Dressoirs,
v.a. f 32, Theedr. v.a. f 16, LigDrie yz j. volbl. Texelsche Fok- stoel (nw.) Meeuwerderw. 33a,
rammen. J. A. BRANDS, Ter
Laan 35, Bedum.
1 a. n. Slaapk.ameublem., mah.
autoped op pr.
secretarie,
Pr. Dwergpinchertje (reu), 9 banden, 2 tafels, 4 Weener stoe-1.
mnd. Kattenhage 18.
len, rooktafel, 8 stel landh.stof
gordijnen, divankuss'., scheml.,
roestbruine
Duitsche
Een
Reepincher,
tentoonstellingsdier, muz.stander, pianokruk, vast
met officieele stamboon (reu),: kleed 3 4 M. (groen), 1 wit
2 jaar oud, of in ruil voor ras- Eng. 1-pers. ledikant. Gr. Rozuivere St. Bernard, niet ouder zenstraat 22.
dan 2 jaar, eveneens met st.b.
Wegens plaatsgebrek, een sierR. WINDT, Kerkstraat 35a,
Veendam. lijke gebeeldhouwde Salonkast,
stijl Louis XV. Te bevr. Petrus
40 zware Fokkonijnen en een Campersingel 169a.
pracht W. VI. Reus (ram). K.
EBELING, " Den Hom gem. 9 M. moquette Loper 50 c.M. br.,
Aduard.
17 trapkussens, 1.50 M. en 2.50
M. Cocos op 50 cM. br. Rijnstr. 4
1 gebr. goed werkende Aardappelsorteerder en
1 gebr. Pingpongtaf el, wedstrijdmodel
aluminium Zaaiviool. S. v. d. f45. Br. fr. no. 903 bur. dezes.
BROEK, Smederij, Ham weg
(Harkstede.) 1 ijzeren Kinderledikant, lang
1.25 M.,
houten KinderlediEen z.g.a.n. Singer Trapmach. kant met 1matras lang
1.25 M.,
Br. fr. no. 901 bureau dezes.
1 Kinderstoel. Gron. IJzerhanCornwall Ketel 9 M2. V.0., del, Folkingestraat 38.
stoomdruk 5.16 Atm., fabrikaat 2-pers. Led. met matras f 12.50,
Landeweer 1911; ca. 250 M. 4 eik. St. en 2 Faut. met tryp.
Vlampijp 63/70 in lengten van
Baart de la Faillestraat 15b.
4.85 M.,
Soendastraat 39. Tel. 154-5583. 1 Godin Vulkachel, 1 HaardGebruikte Torpedo Schrijfma- kachel, kl. m., beide m. pr.
kookgelegenh. Visscherstr. 31.
chine. Celebesstr. 48 alhier.
1 Rud Sack 2-sch. Ploeg op Eenige Kachels met kookgelevoorstel als nw.; 1 Kleiploeg I- genheid, w.o. 1 Haard en 2
sch., nieuw. PALTHE's Ploegen- Haardkachels, 1 geg. en 1
smederij, Eelde. Tel. 74.
emaille Kookkachel.
h. KORENBRANDER, Kl. Leliestr. 4.
Beste Handmachine, Stoeltjesklok en Hallbank, beste Kleer- Nog z.g.an. Haardkachel, Ij.
makersmachine, 4M. en 2 gebr. en pracht gr. Huish.kastukken Cocos f 10, Overjas m. chel. Koninginnelaan 86a.
54, klein bej. pers. f2O, Tafel
Mooie Hekkachel. PaterswoldfB. Pelsterstraat 29a.
scheweg 40c.
Oliver Schrijfm., prima, koopAls nw. Faber Haardkachel,
je. Binn. Damsterdiep 47.
zware eik. taf., divan m. kl.,
1 verrijdb. Handdraaikr., nef- omb. m. gord., 2-p. ledik., 2
verm. 1500 kilogram,
hef- crap. (Chest.f.) m. 2 stoel., Phil.
hoogte plm. 5 Iv_., vlucht 4 M., luidspr., hoogfrq. app., st. sch.m. bijbeh. rails (plm. 60 M.) lamp, theet., 2 1-P- gasst., gasTe bevr. Paterswoldscheweg stander, zw. lak. Heer.cost., nor91a, Tel. 6131.
male maat. Na 6 u. Schoolstr. 23
Een z.g.a.n. zware Wagen op 1 Jaarsma Haard f 20, 1 gelijkluchtbanden, dr.verm. 5 ton, str. Motor 3 P.K. f6O, 1 licht
voor 't boerenbedrijf. B. v. d. Motorrijw., prima banden 26x2"
WOUDE, Tinaarlo.
f 75. Prinsenstraat 15.
goeden
Een in
staat zijnde Een z.g.a.n. Vulkachel m. plaat
Korre op luchtbanden.
F. en pijp. Irislaan 63b.
MULDER, Smederij, Ganzedïjk.
Vul-, Hek-, Vaas- en SalamanEen Motor z.g.a.n., 4/10- p.k.
derkachels. MOORMAN, BrugLoopendediep 12.
straat 17. Tel. 3803.

Siddebu-

Mooie Autoped op luchtbanden.
Billitonstraat 23a.

Nw. Kistjes z. gesch. v. opsl.
aard. en fruit. Lage der A 27.
Geïll. Encyclop., z.g.a.n., 2de
druk Oosthoek, compl. 13 dln.
Meerweg 127, Haren. Tel. 5538.
Eiken Fineer in platen van
2.65 x 30 en 2.65 x 70, aan hetzelfde adres te koop 1 licht
Motorrijwiel Ardie ben. 60 k.g.
model 1938, weinig gebr., beste
banden. J. KEUNING, Duurswoude

(Fr.)

Ruim 600 Am. eiken Telgen,
omtr. 10-20 c.M. Bevr. Oosterwijk, Oósterbroek. Tel. 65, Glimmen.

Plm. 2600 geg. roode Pannen en
eenige Zeilbooten, bij RIENKO
v. d. SCHUUR, Kropswolde.
Plm. 100 mud mooie gele Wortels, klaar om af te leveren. D.
DE VRIES, Pieterburen.
Plm. 6000 zware Witte Kooien.
F. SCHUURMAN, Broek.
Pieterburen.
Stoppelklaverzaad, rood, zoo
lang de voorr. strekt. J. v. d.
BORG, Garmerwolde. Tel. no. 1
Thesinge.

25000 kg. Voederbieten, levering
direct, bij H. VELDMAN, Grauwedijk, Overschild.

Te koop gevraagd
Boerderijen, onverschillig
klei of veenkoloniaal. J.
DIJK, Brugstraat 28a.
Voor belegging Twee- of
gezinshuis. Liefst geheel
huurd Goed rendement.
Br fr no 1271 bureau

waar,
VAN
Drie-

ver-

dezes

Door particulier een-, twee- of
driegezins Woning, oude geen
bezwaar. Br. fr. no. 817 bur. dez.
Een- of tweegezins Woning. Direct v. eigen. Br. fr. no. 867 b. d.
Een

Landhuisje

of

Zomeraan
Patersw.meer, Zeegse of Norg
en Omg. Br. fr. no. 845 b. dEen stukje Grond a. h. Paterswoldschemeer. Br. fr. 846.
huisje met stukje grond,

.

derd. Meubelmakerij MEIRING,
Een 2e hands goede Piano (geen Oosterweg 39.
studie. Br. no. 827 bur. dezes.
Bietenrooiers. P. HELLINGA,
Piano, door student, Duitsch Sint-Armen.
kruissn., geen luxe prijs. Aanb.
Cubadwarsstraat 7b.
Kruidenierswaren en Comestibles.
Voor direct een flinke
Guitaar. Br. met prijs onder Winkeljuffrouw met het vak
no. 904 bureau dezes.
bekend. E. STUIVINGA, Moddermanlaan 9.
Gramofoons met platen. Oude
gramofoonplaten 60 tot 90 et. Op onze ateliers is plaats voor
p. kg. Koffergramofoons enz., enige nette Leerlingen. N.V.
desnoods te ontb. Billitonstr. 23a Modemag. GEBR. ZWARTSENBERG, Groningen.
Oude Gran_onhoon-!*ten, 60
et. p. k.g. Fa. WOLTHERS, Mu- .Voor dir. een keurig Meisje, dat
ziekhandel. Heerestraat 39.
'goed kan naaien voor ons wiegen-atelier. Aanb. KRAMER,
Goede gebr. Gramofoonplaten. Poelestr.
24-26.
Billitonstraat 38a.
Net NaaimeisGouden Oorijzers, oud Goud en BONTATELIER.
Heereweg 49.
Verl.
je.
Zilver. BACKER, Coehoornsingel 12, Gron. (Geen winkel).
Flinke Stiksters kunn. dir. gepl.
bij N.V. Tricotagefabr.
Het Verkoophuis Gr. Peperstr. worden
& Co., Verl. Heereweg
10, Tel. 7009, geeft de hoogste MEKEL
Helpman.
33,
waarde voor geheele of ged.
Inboedels, houder van publieke Een nette R. K. Eerste Kapster,
verkoopingen.
O. FOLKERS, geheel zelfstandig kunnende
Beëedigd Makel., Taxateur.
werken, intern, zonder goede
getuigen onn. te solliciteeren.
Schrijfbureau, Kleed, Trap- of
met opg. van verl. loon enz.
H.machine, Dekens en Meube- Br.
Kapsalon „Modern", M. J.
aan
len. Pelsterstraat 29a.
NEEP, Bentheimerstr. 11, Coevorden.
Goede donkere eiken Boekenkast. Bijz.h., prijs aan STURM,
Voor direct een lste Kapster,
Winschoterdiep O.z. 26.
volledig met alle werkz.heden
Kinderwagen, liefst op kogel- bekend. J. H. DIJKHUIZEN,
wielen. Br. fr. met prijs onder Hooge der-A 35.
no. 682 bureau dezes.
Een ervaren Kapster, in staat
de geheele leiding op zich te
Een Huishoudkachel met opg. nemen,
moet met het vak
van prijs. K. EBELING, Den
zijn, geheel inbekend
grondig
Hom, gem. Aduard, post Zuidh.
tern. Br. fr. met voll. ml. omlepen, eiken, esschen, beuken trent vakkennis, verl. sal. enz.
en and. boomen. Tevens groote onder no. 887 agent v. d. blad
en kleine boschoppervlakten te Assen.
Alles a contant tegen de hoog2 flinke Meisjes, pl.m. 14 j., voor
ste waarde. Aanb. aan Houthan- zeer
licht werk, afd. beplakte
del F. OVERZET, Brugstraat cartonnages. Groninger Carton28, Hoogezand.
nagefabriek E. J. BIERLING,
Marwixstraat
44.
Goed gebr. Hout pl.m. 35 M.2,
16 of 19 str. kraal of machin. Flink Morgenmeisje. Vrijd. den
Aanb. Gar. RADEMAKER, Buigeh. dag. Aanb. na 5 uur De
ten-Damsterdiep 24.
Sitterstraat 32.
43 ton eiken of beuken BrandEen degelijk R.K. Dagmeisje.
hout, kachelklaar of in blokken. Aanm. 's av. tussen 7 en 8 uur
Vervoer liefst per schip. Aanb. bij Mevr. VROOM, O. Ebb__tr. 66
van soort en prijs bij GEBR.
NIENHUIS, Brandst., Eenrum. Een flink Meisje voor den winkel. Brood- en Banketbakkerij
500 kg. gebruikt Touw z. mog. F. BRANDSMA, Abel Tasmanvooral in lange stukk. Aanb. m. straat 11, Gron.
"__
uit. prijsopg. no. 893 bur. dez.
Meisje
voor
Voor direct een net
10.000 kg. Groenkraag Voederalle werkzaamheden. Niet ben.
bieten. Prijsopg. franco lever. 18 jaar. Aanb. Hotel WEEVA,
Eekhoornstiaat gem. Vries. J. Zuiderdiep.
KLUIVINGH.
Een net R.K. Dagmeisje, 16 a
5000 K.G. Groene Erwtenstroo 18 j. Meeuwerderweg 22a.
en 5000 K.G. Z. Gerstestroo. J.
Net Morgenmeisje, niet ben. 16
EGGENS, C 20, Engelbert.
jaar. Parklaan 11a.
.—

Aanbieding

_
personeel

__

Net Morgenmeisje. Poelestr. 44.
Morgenmeisje in chr. gezin. F.
Bijverdienste gez. door wachtVENEMA, De Laan 11b.
F.
gelder, incasso of huurophaling
part.
voor
of vereen. Br. no. 856. Voor direct, een net Dagmeisje.
Aanb. 's av. 7—B uur Mevt.
2 actieve Jongelui zoeken werkWILMINK, Verl. Feithstr. 26a.
zaamheden in huis te verrichten. Br. fr. no. 885 bureau dez. Een net Morgenmeisje, niet ben.
16 jaar. Oosterbadstr. 12b.
Nette Behanger a 20 et. per rol.
Stalen aanw. Melkweg 42 v.h. 40 Dienst-, Dag- en Morgenm., direct, Nov., hier en Holl. Verh.k.
Meeuwerderw. 110. Tel. 5462.
Net Persoon zoekt werk, onverschillig wat, hoog loon geen Een flink Morgenmeisje of onvereischte. Bedumerstr. 43a.
geh. werkster. Poelestraat 35.

H.H. Meubelfabrikanten. Door Net Morgenmeisje, niet ben. 18
bijz. omst. b. z. a. Beitser-Spuijaar. Aanb. na 7 uur Petrus
ter-Politoerder. Bekend m. de Campersingel 177.
gehele oppervlaktebehandeling
In huurkoop door nette jonge Ook thuiswerk. Br. fr. no. 874 Waschvrouw voor Maandag.
Zuiderdiep 29.
menschen een goed onderhouGediplom.
Kraamverz.
b.
z.
a.
den Schip van pl.m. 55 tot 60
Morgenmeisje tot 12 uur.
ton. Br. fr. no. 826 bur. dezes. v. 2 x per dag, bill. tar. Helper- Flink
20.
Carolieweg
oostsingel 23.
Een Enter of Twenter paard,
Een beschaafde Juffr. voor de
liefst merrie,
aank.v. aanw. Leerl.-verpleegster, 22 j., zoekt huishouding, bekend met verdoor K. BOLHUIS, Beljinge- werkkr., liefst bij kinderen. Br. pleging, in de prov. Gron. Niet
weer, Winsum.
fr. no. 859 bureau dezes.
ben. 30 j. Br. fr. no. 891 b. d.
Enters en Twenters Paarden,
Gevraagd personeel Voor zoo spoedig mogelijk een
warmbloed en koudbloed. M. W.
Hulp in de Huish. in klein burHINDRIKS, Snelgersmastr. 3,
Op een architectenkantoor hier gergez., middelb. leeft., G. G.
Appingedam.
ter stede een Volontair. Br. m. Br. fr. no. 880 bureau dezes.
1 Kidde of platte Lithauer; opg. leeft., gen. onderw. en opl.
1 Nov. of eerder een besch.
verg. aanw. T. DE GRAAF, Us- onder no. 842 bureau dezes.
voor de huishoud, bij
Juffrouw
quert. Tel. 81.
goed kunn. koken,
dam.,
Bijverdienste. Account.kantoor twee
■
leeftijd
j., intern; v. g.
Een
zware
Enter
of
Twenter
35-50
'
vraagt Acquisiteurs, ook voor
aanw. Br. fr.
Hulp
Belg. Ruin. Aank.verg. aanw. rayons
met landb.bevolking, te- ref. voorz.
■,F. D. GOLDHOORN, Warffum.
dezes.
no.
861
bureau
gen sal. plus prov. Br. no. 900.
Een Melkkoe die 12 a 15 Liter
In de prov. Gron. een Meisje
melk geeft, ook wel in ruil te- Voor dir. gevr. een fl. Persoon, als hüisgen., gen. alle huiswerk
goed bespr. en administratief te verr., m. eenige koeien te
gen leveringskoe. H. GRIMonderlegd. Soll. ond. no. 909. melken bij voork. Br. no. 860.
MENGA, Nieuwolda.
Een v.bl. zw.bl. Stierkalf, pl.m. Voor direct een flinke Jongen Voor onm. Indiensttred. flinke
mnd. oud. Br. met opg. van voor fabriekswerk. D. G. DE R. K. Dienstbode v. d. en n.
! 8afstamm.,
productie van m. en JONGE, Heerebinnensingel 7.
Leeft. boy. 21 j. Mevr. VAN
RIJN, Vondellaan 2, Schiedam.
gr.m., naaste kleur en prijs aan
i W. TOGTEMA, Zuurdijk (Leens) Nette eerlijke Loopjongen, 15-16 Tel. 68217.
jr. KLOOSTERMANS, Levens1 Nov. a.s. flink DienstGoed Tehuis aangeb. v. korth. middelenbedrij f, Kerklaan
75. Met
meisje, dat zelfst. kan werken.
MOLEMAN,
rashond. Slager
Veendam.
Fl. nette Loopjongen, SCHEL- Flink loon. Aanb. Hoogezand,
Verl. Hoofdstraat 12.
NOUVEAUTÉ's,
LEKENS
Een afgerichte Hond, reu, niet straat 11. Aanb. 5-6 uur. Heerei ouder dan 2 jaar, vertrouwd bij
Een flinke Huishoudster bij
]kinderen en moet waaksch zijn.
en zoon. G. TIMMER, Peize
vad.
Loopjongen.
Een
Paterswold;K. JANSEN & Zn., Winschoten. scheweg 4. Aanm. voor 6 uur.
Zakenm. (wedn.) vraagt nette
Tel. 334.
Loopjongetje.
Oosterstr. 50. zelfst. Huishoudster, gez. van 3
pers. Br. fr. no. 868 bur. dezes.
:Een schoenmakers Penmachine, Net
een Stikmachlne en Uitzet- Flinke Kappersbediende. Br. fr. Een Huishoudster in moederl.
machine.
Br. fr. no. 899 bur. d. no. 871 bureau dezes.
___,
gezin, oud pl.m. 30-35 j., N. H_
Schrijfmachine en Laarzen (m. H.H. KAPPERS. Nette Leerling 't liefst iemand die goed met
44-46) met Rijbroek. Br. no. 878 F. W. PIETERS, Asserstr., Vries. kinderen kan omg. Br. no. 788.
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