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Adolf Hitler 53

jaar

geen titel, die wordt verleend, doch iets,
dat door den drager ervan geschapen werd.
Eer de Führer aldus werd genoemd, was hij
het reeds. Het begrip Führer is een oereigen
schepping

van' het Nationaal-Socialisme.

Een karakteristiek

den

van
gelijks deelachtig maken. De beproeving van
onzen tüd vormt ook haar grootschheid.
Vernieuwing van den eed
Wü zouden hem voor geen anderen willen
In dankbaarheid en trouw zenden
Ter gelegenheid van Hitler's verjaardag ruilen.
Door wijlen Von Reichenau
wü
den
Führer onze groeten, aldus besloot
oproep
Göring
een
heeft Rü'ksmaarschak
de bewindsman. Front en vaderland voelen Een van de voornaamste veldmaarschalaan het Duitsche volk uitgevaardigd, waar- zich
in dit uur als door een onverbreekbaren ken van den Führer, tevens een van de
in hü o.a. schrijft:
de ge- succesvolste legerleiders van den huidlgen
In de luttele vredesjaren heeft Adolf band verbonden. De Duitschers in wensen,
oorlog, generaal-veldmaarschalk Von Reiwereld zün vereenigd in den
Hitler een rijk geschapen, dat de bewonde- heele wij
telkens weer aan den vooravond chenau, wien het helaas niet meer verring der geheele wereld heeft gewekt door dien
eindoverwinßing mee te made innerlijke eendracht des volks en de van zijn verjaardag hebben uitgedrukt in gund was de
veldheergenie Adolf Hitler
onvergelijkelyke grootheid van zün poli- de woorden: Hü. moge ons blüven, wat hü ken, schetst het
uit zijn eigen ervaringen met de volgende
tieke macht. Geen eeuw in het Duitsche ons was en is: Onze Hitler.
woorden:
verleden kan zich meten met de successen,
DE GARANTIES VOOR DE OVERDe trotsche wet van het duizenden jaren
welke de Führer in een zoo korte periode,
oude
soldatendom luidt, dat het laatste
WINNING
welke in de wereldgebeurtenissen uniek zijn
woord
over een soldaat pas de oorlog zelf
staatsmanszijn
onvergelükelijke
dank zü
te spreken heeft. Den soldaat Adolf Hitler
Artikel van dr. Dietrich
kunst, opvoerde tot politiek prestaties,
heeft de wereldoorlog in ontelbare veldslaen zullen blijven.
„In
dezen noodlottigen strüd om het gen het eervol getuigschrift uitgereikt: Een
Consequent zou het nu geweest zijn, als leven en de toekomst van het wik", zoo van de besten in het
eerste volk van
de volken, die thans onze tegenstanders zün schrijft de Rijksperschef, dr. Dietrich, o.a. krfjgs-lieden ter wereld. De
veldheer Adolf
of waren, met dit sterke Duitschland een in de Natiomlsoeialistischen Korrespon- Hitler vond zijn
uiteindelüke erkenning,
gemeenschappelük front hadden gevormd denz" ter gelegenheid 'van den verjaardag zoowel voor het eigen
volk, als bü een verom Europa te beschermen tegen de alles van den Führer, „zijn al onze gedachten, baasde buitenwereld, in den vrijheidsoorverpletterende wals van Bolsjewistische ver- al onze krachten en al onze energie slechts log
van het Grootduitsche volk.
nietigingswoede en communistische vernlel- op een doel geconcentreerd: de overwinning. Onder veldheer wordt vaak al te woorhen
malen
heeft
de
Führer
zucht. Tallooze
De verjaardag van den Führer is voor het delijk slechts de beheerscher van het slagtot vreedzame samenwerking uitgenoodigd. Duitsohe volk een dag van bezinning, een veld verstaan, maar het is ons reeds lang
geestelük rustpunt in den rusteloozen stroom duidelijk geworden, dat diens schitterende
van het gebeuren, een mijlpaal langs den arbeid met alle dramatische beslissingen
weg, waar wü zien op de krachten, die ons toch niet alleen aanspraak mag maken op
lot en onze toekomst benalen. Drie dingen de overwinning. Moltke steekt boven Roon
garandeeren ons ondanks alle beproevingen uit en Blücher boven Scharnhorst. Juist
de overwinning: wij hebben de beste sol- de wüze en de snelheid van de Duitsche
daten, wij bezitten de beste leiding en wü overwinningen hebben het bewüs geleverd,
beschikken over de betere idee. Uit deze dat de Führer reeds sedeijt vele jaren als
idee komt de geest voort, die onze soldaten eerste soldaat van het Rük de voor de
bezielt. Onze Führer heeft de omwenteling overwinning beslissende voorbereidende arvan den tüd bewerkstelligd. In hem beli- beid heeft verricht.
chaamt zich dan ook zün grootte en karakZün veldheerschap is in de voorbereiter. Het woord Führer is ons volk tot een ding en de leiding zoo veel-omvattend, dat
symbool van onzen tüd geworden. Het is er in de aan groote figuren rijke Duitsche

Oproep van Göring

jarige

Extrabericht van 't Duitsche opperbevel
Opnieuw 143.000 brt. tot

zinken gebracht
HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER.
20 AprU (D.N.8.). Het opperbevel van de
weermacht maakt bekend: „Het Duitsche
duikbootwapen maakt meldihg van nieuwe groote sucessen op de verschillende oorlogstoonéelen.

Aan de Oostkust van Noord-Amerika en
in de Caraibische Zee bracht het Duitsche
duikbootwapen 18 vijandelijke schepen met
een gezamenlijken inhoud van 131.000 brt.
tot zinken. Een duikboot nam de olieopslagplaatsen van BullenJ>y op Curagao
onder artillerievuur, waardoor deze in
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BEKENDMAKING

Tien jaar N.S.V.

van den Commissaris-Generaal voor
de veiligheid over het verbod inzake
het betreden van het strand en de
duinen in de kuststrook tusschen
Den Helder en Hoek van Holland.
Op grond van par. 45 der verordening
van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied inzake het handhaven van de orde nr. 138/41 gelast ik het

Een belangrijk sociaal werk
onzen Haagschen correspondent.)
Zaterdag 18 Aprü was het juist 10 jaar
geleden,
dat de Nationalsozialistische
socialen
Volkswohlfahrt haar zegenrüken
arbeid onder het Duitsche volk begon. Ter
heeft de
gelegenheid van dit jubileum
vertegenwoordiger der N. S. V. in Nederland, de heer Morgenroth, op de dagelüksche persconferentie te Den Haag iets ver(Van

teld over het ontstaan en de werkzaamheden dezer organisatie.'
Voortgekomen uit een organisatie, die
vóór de machtsovername door Adolf Hitler
zich het lot aantrok van vervolgde en gewonde leden van de N.SJD-AP., is zij
sindsdien uitgegroeid tot een geweldige
beweging, die vertakkingen heeft over geheel Duitschland. Zü richtte een appèl
door aan het geheele Duitsche volk, als een ge-

volgende:
Par. 1. 1) Het betreden van het strand
en van bouwwerken, die zich zeewaarts
bevinden van vast aangelegde straten
(boulevards, promenades), wegen of huizen, als aanlegsteigers, havenhoofden, pieren, beschoeiingsmuren e.d., alsmede het

betreden van het duinterrein, dat
borden als afgesloten gebied is kenbaar
gemaakt, is in de kuststrook, die begrensd
brand vlogen.
wordt in het Noorden door Den Helder
In de Noordelüke IJszee werden uit een (haven)
en in het Zuiden door Hoek van
convooi in samenwerking met de lucht- Holland (Nieuwe Waterweg) verboden.
macht 2 vijandelüke schepen met
een 2) De door de weermacht aangewezen
totalen inhoud van 12.000 brt. tot zinken en door borden gekenmerkte gelegenheden
daarheen
gebracht, waaronder een tankschip. Drie tot baden met de rechtstreeks
leidende en door borden gekenmerkte weandere groote schepen werden beschadigd. gen vallen niet onder het verbod van
Op begeleidende oorlogsschepen werden alinea 1.
1) Van het verbod van par. 1
Par. 2.
eveneens treffers geplaatst.
uitgezonderd personen, die ij} het beIn de Middellandsche Zee torpedeerde xijn
zit zijn van een byzondere vergunning,
een Duitsche duikboot een aan de pier van uitgereikt door de bevoegde plaatsehjke
Beiroet liggend schip. Een andere duik- Kommandantur. Dergelijke bijzondere verboot viel de electrische centrale yan Jaffa gunningen worden als regel slechts verstrekt aan:
mèt artillerievuur aan en beschadigde deze
1. personen, die in het afgesloten gebied

van families, 'wier geluk en
ter harte gaat. Voor de bevordering daarvan, vangt de N. S. V. haar
arbeid zoo vroeg mogelijk aan. waartoe zü
reeds bij de geboorte van het kind begint,
opdat dit later in staat zijn zal, zün eigen
lot te bestemmen.
Om dit te bereiken,
was het noodzakelijk, dat de afzonderlüke
gezinnen in de verzorgingssfeer der N.S.V.
werden betrokken. Haar hulp bestaat niet
alleen en niet allereerst in het verstrekken van geld, doch vooral in de bevordering
der volksgezondheid.
De vroegere
charitatieve vereenigingen en organisaties
trachtten slechts bestaanden nood te lenigen; zü lieten de kern der sociale misstanden onaangetast, omdat deze kern niet
begrepen werd. Volgens het woord van
den Führer moeten de armen niet naar de
rüken gaan, doch moet het Duitsche volk
zichzelf helpen.
Zestien millioen menschen zün thans in
zwaar.
wonen;
2. visschers, die ter uitoefening vah hun Duitschland bü de N. S. V. aangesloten.
Door hun gaven schragen zü den arbeid
geschiedenis slechts één enkel voorbeeld beroep het. strand willen betreden.
dezer organisatie en stellen zü op deze
van samengaan van kwaliteiten te vinden 2) Visschers, die in het bezit zijn van wüze
anderen in staat, uit eigen kracht
is: Frederik de Groote. Hier treedt nog een .een bewüs van vergunning overeenkomleven op te bouwen. Zóó is het Duitandere overeenkomst op den voorgrond: stig de bepalingen van den marinebevel- een
sche volk, na de jammerlijke inzinking ult
De groote staatsman is ook zyn eigen hebber, uitgevaardigd op grond van par. 5 de jaren vóór 1933, weer sterk en gezond
veldheer.
der verordening van den Rükscommissaris geworden. Met trots en voldoening ziet de
Al de rüke mogeUjkheden, die volk en voor het bezette Nederlandsche
gebied N. S. V. thans terug op den afgelegden
volkshuishouding boden, werden
benut. over büzondere maatregelen inzake de weg, in het bewustzün dat zü mede
strijdt
Europa
voor
Duitschland
aan de herrüzenis van het DuitUit hun aanwezigheid leidde de Führer kustverdediging nr. 100/41, mogen de door bouwde
volk.
voor zichzelf den plicht af tot opbouw in de bevoegde marine-instanties aangewezen sche
Met dit voorbeeld voor oogen moge het
het heldere besef: Geen bewapening is zoo en in het afgesloten gebied gelegen havens Nederlandsche
volk gaan inzien, hoezeer
duur als een verloren oorlog. Den vorm ter uitoefening van hun beroep betreden. het ook zijn helang
is. den arbeid van den
3) De büzondere vergunninen en bewij- Nederlandschen Volksdienst. dat sympavan de bewapening bepaalde de geboren
soldaat en veldheer. De kiem van de blik- zen staan aan personen, die het vüftiende thieke onderdeel van het Winterhulpwerk,
semoverwinningen was reeds lang tevoren levensjaar voleind hebben, slechts toe het zooveel mogelük te steunen en daarbü" af
verborgen in onze pantserwapenen, de afgesloten gebied te betreden, indien zij te zien van gevoeligheden en bezwaren,
gaat om de geestelijke en lichaaanvalsondernemingen kracht van onze aanvalswapenen opbouw
in de tevens in het bezit zün van een officieel Want het
melüke gezondheid van ons volk zonder
bewijs, voorzien van een foto.
snelheid op elk gebied, in den
Par. 3. Indien men zich aan deze ver- welke dit bezwaarlük een toekomst hebde vliegvelden Luca, Halfar en Kalafrana van onze alles overtreffende luchtmacht.
van Southampton hebben
Ter voltooiing van het beeld van dezen ordening niet houdt, begaat men een over- ben kan.
bijzonder veel succes opgeleverd.
Een aantal vliegtuigen werd op den grond arbeid nog een gedachte, die in mij op- treding, welke, voor zoover daar niet vol- steld in de bekendmaking van 7 Mei 1941,
kwam, toen de spits van onze legers de gens andere bepalingen een zwaardere a) Op de
vernield of beschadigd.
West-Friesche eilanden: Texel,
had en als in het jaar straf op staat, overeenkomstig de aan het Vlieland, Terschelling,
Mame
Hamburg
op
Bommen
gevechtsvliegtuigen
Ameland, SchierFormaties
hebben 1914 overschreden
het
begin
naar
vermelde
bepalingen
gestraft
Oostwaarts
voorbü
Parus
wordt
bewonderenfiwaardig
geduld heeft hü Het opperbevel van de Duitsche Weer- Zaterdagnacht de voor den oorlog belangmonnikoog, Siemonssand, Boschplaat, RotMet
kon
er
voor
de
Ditmaal
met
een
van
Zuiden
doorstiet.
hechtenis
maximum
6
maangeprobeerd hen te overtuigen. Vrede was macht maakte Zaterdag bekend:
en Rottumeroog;
rijke Britsche haven Grimsbey aangeval- Franschen geen hartstochtelük gewenschte den en een boete van maximum duizend tumerplaat
zijn doel. Maar haat en wangunst van een
b) Aan de Nederlandsche kust ten Zuienkele plaatse„In
het
werden
Oosten
gulden
Marne-wonder
want
achter
of
komen,
met een van deze straffen.
geallieerde kliek brachten den oorlog. Onder lijke aanvallen van den vijand afgeslagen. len. In groote maalderijen en dokinstalla r nieuwe
volgden, over een diepte, die Par. 4. Deze bekendmaking treedt op den van Hoek van Holland tot de Belgide geniale aanvoering van den veldheer, In de Zwarte Zee hebben Duitsche ge- ties ontstonden zware branden en explo- het frontcorps voor
sche grens en de in dit gebied gelegen
stellen,
corpnieuwe
kan
1 Mei 1942 in werking.
men zich niet
Adolf Hitler, heeft toen het Duitsche zwaard vechtsvliegtuigen een vijandeUjk koop- sies.
eilanden (provincie Zeeland en het Zuideieder
gereed
's-Gravenhage,
divisies,
en
tallooze
om
April
sen
20
1942.
Glorierijke
onverbiddelijk
toegeslagen.
lijke deel der provincie Zuid-Holland, ten
vaardijschip van 7000 ton tot zinken gein
van
in
te
Het
daar
De
grüpen.
oogenblik
Na
de
het
weermachtbericht
Zakwam
Commissaris-Generaal voor de Zuid-Westen van de linie Nieuwe Wateroverwinningen,
zooals nog nimmer in de bracht.
gemelde zware vliegtuigverlü
veiligheid:
niet toe, ondanks een vooruitdringen zonweg-Oude Maas-Dordtsche Kil), is het bageschiedenis geboekstaafd, zün ver van de In den c-ntralen en Noordelijken sector terdag
29
gestegen
neergeschoten
.Tga.
die
toeF.AUTER.
pehTüHrer den
zün tot
Trenzen in Oost en West, ln van het Oostelijjce front leverden eigen stellen, is het
slechts veroorloofd op de door de
Wanneer ik niet probeer Adolf Hitler als
en luitenant-generaal der politie.
Britsche luchtwapen overNoord en Zuid, bevochten.
weermacht aangewezen en door borden geaanvalsoperaties ondanks de zeer moeilijke dag noch 's nachts het rijksgebied binnen- waar meester van het slagveld in volle
Het Duitsche volk heeft de historische terreingesteldheid successen op. De lucht- gevlogen.
kenmerkte openbare badgelegenheden.
In den tijd van 20 Maart tot 10 duidelükheid af te schilderen, dan ligt dit
Par. 2.
grootheid van de leiderepersoonlijkheid macht vernielde concentraties van troepen April
daaraan,
niet
voor
zün
de
vele
veldluchtwapen
heeft
het
Britsche
273
dat
Adolf Hitler nooit rechtstreekscher en in- en pantserwagens van den vüand en deed vliegtuigen verloren,
den Commissaris-Generaal voor
Indien men zich aan deze verordening
Van
menigte
leiding
geen
slagen
97
in
beslissende
de
niet houdt, begaat men een overtreding,
drukwekkender doorvoeld dan het laatste doeltreffende aanvallen op de achterwaart- Middellandsche Zee enwaarvan
onweerlegbare
veiligheid
voorbeelden
voorhande
over
bijzondere
in Noord-Afrika. van
maat- welke voor
Jaar in den strijd tegen dé Bolsjewieken om sche verbindingen der bolsjewisten.
zoover daar niet volgens anIn denzelfden tijd zijn in den strijd tegen den is. Maar nog is de oorlog niet ten einregelen in het afgesloten gebied van dere bepalingen een
Duitschland en Europa te redden. De gezwaardere straf op
Bij de in het weermachtbericht van 18 Groot-Brittannië 66 eigen vliegtuigen ver- de en uit een krijgshistorische huldiging
de West-Friesche eilanden en van de staat, overeenkomstig
de aan het begin
weldige vernietigingsslagen, geleverd tegen April gemelde vernietiging van een vüan- loren gegaan."
veldheerschersgenie zouden lieden
van
zü'n
de Bolsjewistische legermassa's, zün in de delüke gevechtsgroep werden onderdeelen
voordeel kunnen trekken, die wü niets
Nederlandsche
kust in het gebied der vermelde bepalingen gestraft wordt met
een hechtenis van maximum 6 maanden
krijgsgeschierienis zonder weerga en in hun van het 33e bolsjewistische leger verslagen
gunnen, dan de slagen, die zü als gevolg
provincie Zeeland
en de provincie en een boete van maximum duizend gulduikbootoperaties van
koene strategie uitsluitend het.werk vanden en na gevechten, die verscheidene dagen
deze leiding nog zullen gaan voelen.
Zuid-Holland.
den of met een van deze straffen.
Führer.
duurden, tegen een taaien, vüandelüken in de
zelf heb er vaak getuige van mogen
Zee zünIk hoe
Par. 3.
gevechten van tegenstand,
in
teugels
In de zware defensieve
45 plaatsen en rond 1000 kaze-j
zeker
hem
de
Op
grond
par.
vast en
van
45 der verordening
Deze bekendmaking treedt op 1 Mei 1942
dezen barren winter zijn de üzeren energie matten veroverd. De vijan' 1 verloor hier-| Het opperbevel der Duitsche weermacht de hand lagen bij het plannen maken voor van den Rükscommissaris voor het bezette
en het onbuigzame verzet van 'onzen Führer bij meer dan 6000 gevangenen en 8000 maakt heden bekend:
hem tot stand Nederlandsche gebied inzake het handha- in werking.
en besturen van de door legers;
Aan de
Kaukasuskust bombardeerden gebrachte
in stand gebleven. Hoeveel werk en zórgen dooden, 170 stukken geschut, 269 granaat's-Gravenhage, 20 April 1942.
hoe hü ven van de orde nr. 138/41 gelast ik het
aangevoerde
en
gevechtsvliegtuigen met goed ge- het moeilijkste
volbracht, da,t wat het volgende:
hebben zün afgeloopen levensjaar vervuld. werpers en mitrailleurs, alsmede
10' Duitsche
De
Commissaris-Generaal voor de veiligNaar de geschiedenis heeft geleerd, heeft vliegtuigen, die door formaties van het le- volg havenwerken en ravitaUleeringsinstal- eigenlijke wezen en den roem vart den veld1.
Par.
heid:
get. RAUTER, S.S.-Gruppenführer
groot
Sovjet-Russisch
laties. Een
tank- heer uitmaakt.
hü steeds de Juiste beslissing genomen. ger buitgemaakt of vernietigd werden.
In de ongewisheid van
In het afgesloten gebied, dat is vastge- en luitenant-generaal der politie.
Hierom is ook de verbondenheid van het In de periode van 21 Maart tot 10 April schip werd door bomtreffers heschadigd. den oorlog, in de snelle wisseling van geDuitsche volk met zün Führer nooit groo- 1942 verloor de bolsjewistische luchtmacht In den Zuldehjken sector van ihet Oos- beurtenissen en indrukken, de groote richtter en inniger geweest dan in dezen tüd, 872 vliegtuigen. Hiervan werden 631 in telüke front schoten Duitsche jagers in lijn van de krügskuhde te volgen, het juiste
zonder eigen verliezen 22 besluit te vinden en dat trouw te blüven,
toen
de zwaarste beproevingen en de luchtgevechten en 95 door de luchtdoel- luchtgevechten
vyandelüke vliegtuigen neer. ■ In den cen- in geest en wil steeds sterker, dan de vügrootste gevaren dreigden.
op
den
neergeschoten,
artillerie
de rest
Als de Führer ons dit jaar opnieuw naar grond vernield In dezelfde periode gingen tralen en den Noordehjken sector misluk- and. Zeer zeker zijn zulke eigenschappen
groote beslissingen en overwinningen voert, aan het Oostelijke front 88 eigen vliegtul-, ten na verbitterde gevechten afzonderlüke aangeboren, maar zü veroorzaken in dit Pétain
van
Staat,
regeeting
van
plaatselijke aanvallen van den vüand. Bij geval bewondering, wanneer men, zelf een
dan vindt hij Front en Vaderland steeds gen verloren.
eigen
succesvolle
aanvalsacties
in
soldaat,
ziet,
den
gepaard
geschoold
bereid zün wil te doen. In dit besef verhoe zü
In het Oostelijke deel van de Middelkrachten door te voeren. Hü is verder befrontsector
werden op een gaan met een solide beheersching van alle
samenstelling
nieuwen wij vandaag dankbaar van hart landsche Zee brachten Duitsche duikboo-j Noordelüken
gevechten,
die
last met de controle over de koopvaardü
punt
in
Verscheidene
daaanvoering
van dat,
onzen eed dapper te zijn, geen offer en ten van het Britsche ravitailleeringsver-, gen duurden, 11 kanonnen alsmede 50 technische kennis der
wat wü het vakmanschap van de kunst De nieuwe Fransche regeering
is als en de burgerluchtvaart. Onder hem ressorgeen gevaar te schuwen, bü de inspanning keer een tankschip van 4000 ton, 6 trans-j
teeren de bevelhebbers vart de verschilgranaatwerpers en machinegeweren ver- noemen. Zoo zal Adolf Hitler deze kunst volgt samengesteld: '
van alle krachten nietmoede te worden, tot portzeilschepen, alsmede een bewakings- nietigd
buitgemaakt. Sterke formaties ook steeds hieuw leven geven, inderdaad
weermachtonderdeelen, alsmede de
of
Leider
van
eindoverwinning
regeering,
is behaald 'en de macht vaartuig tot zinken.
de
tevens minis- lende
de
generale staven van het leger, de luchtbijzonder
grepen
der
met
luchtmacht
van
zü'n,
ook
de
'trots
Frederik
den
ter
wat
van Buitenlandsche en Binnenlandsche
en heerlijkheid van het Groot-Duitsche Rük Aan de Engelsche Zuidkust werden door succes in de gevechten op den beganen dat
en de admiraliteit met betrekking
Groote uitmaakte: origineel en steeds ver- Zaken, alsmede van Voorlichting: Pierre macht organisatie
voorgoed is gewaarborgd.
grond
vernietigden
in
en de opleiding, alsmede
vernietigend
vüand,
en
achterwaartsche
den
gevechtsvliegtuigen
rassend en
voor
lichte Duitsche
over- verbindingen
Laval. Staatssecretaris voor voorlichting: tot de
van
de bolsjewisten. In Kageweldige Marion. Secretaris-Generaal voor Politie: het gebruik van de strijdkrachten. HierEen
stelt
geniaal
van Göbbels
veldheer
dag verscheidene haveninstallaties,
des relië brachten Duitsche en Finsche troepen,
aan den troep en zün leiding. Het Bousquet. Secretaris-Generaal voor be- mede is het ministerie van landsverdedi„Hij moge ons blijven: Onze Hitler" nachts door formaties gevechtsvliegers de aan het front van de Swir in dagenlange eischen
is de trotsch en de roem van ons, zün opper, stuurszaken in het ministerie van binnen- ging opgeheven.
Southampton aangevallen, afweergevechten den vüand'zware verlie- bevelhebbers, de verwachtingen van onzen landsche zaken:
Minister dr. Göbbels heeft tüdens de haven van
DE STRUCTUREELE VERSCHILLEN
Staatssecretariszen toe.
grooten Führer nimmer beschaamd te sen bij den leiderHilaire.
plechtige büeenkomst der N.S.D.A.P. op den waardoor zwafe schade werd aangericht.
van den staat: Admiraal In politieke kringen te Vichy wordt de
Ijszee brachten duikbooten teza- hebben.
Op
de
verjaardag
Platon, De Brinon en Bewist-Mechin. Mieen rede Britsche bommenwerpers hebben Vrijdag
vooravond van Hitler's
der nieuwe regeering levendig
Het uur van de beproeving heeft ook de nister van Staat: Romier. Staatssecretaris vorming
gehouden, waarin hü ter inleiding wees op overdag onder krachtige bescherming van men met de luchtmacht van een convooi
twee
in
schepen
van 12.000 brt.
heilige lente van Duitschland, zün onder de voor oorlog: generaal Bridoux. Staatsse- vanopcommentaar voorzien. Men wüst voor.vüandelüke
de film „De groote koning", die de zware jachtvliegtuigen boven de bezette gebie- totaal,
de structureele verschillen met den
waaronder een tankschip, tot zinken. wapenen gekomen jeugd, de groote daden cretaris voor marine: Auphan. Minister v. al
beproevingen behandelt, waaraan Frederik den in het Westen gevlogen. Door Duitouden regeeringsvorm. De door Laval gewerden
3
groote
schepen
Voorts
beschawaardig
de
phase
van
van
voorvaderen
bevonden.
blootgesteld
voedselvoorziening:
n was
in de critieke
landbouw en
Leroy- vormde regeering onderscheidt zich zeer
sche jagers tot den strüd gedwongen, verden zevenjarigen oorlog, alvorens hü zün loren zij in hevige luchtgevechten 17 vlieg- digd. Op begeleidende oorlogsschepen werMaar dit uur heeft ook iets getoond, dat Ladurie. Minister van verkeer: Gibrat. Mi- sterk van alle regeeringen,
die sinds den
geplaatst.
eveneens
den
treffers
laat
onze vaste verwachting tot zekerheid
legers tot de eindoverwinning kon voeren. tuigen, waaronder een aantal viermotorige
nister van arbeid: Hubert Lagardelle. wapenstilstand te Vichy elkaar zijn opgeBenijdenswaardig is de generatie, aldus bommenwerpers. Hierbü heeft een tweede , In Noord-Afrika mislukte een uitval van worden. Het geheele Duitsche volk heeft Staatssecretaris voor gezin en gezondheid: volgd.
Enkel en alleen het ambt van
Britsche verkenningsafdeelingen aan het zich het groote geschenk waardig en waard dr. Grasset. Minister van financiën: Pierre staatshoofd
spr., die in dergelüke gevaarlüke tüden dèn jachteskader in het
behoudt hetzelfde karakter en
zün duizendste front van Cyrenaica.
Voorzienigheid in de Catala. Minister van justitie: Barthelemy. dezelfde bevoegdheden.
bewezen,
zegen van een groote persoonlü'kheid deel- overwinning in de Westen
dat
het
de
lucht behaald.
Maarschalk Pétain
geFührer
gestalte
van
van
Minister
zyn
genie
historihet
zün
van koloniën: Brevie. Commissa- behoudt geheele macht, die hem de natioachtig wordt. Elke eeuw heeft
Op de Middellandsche Zee torpedeerde
Vrijdagavond heeft een gering aantal
heeft.'
dergelijken
tüd,
die vorm Britsche vliegtuigen industriëele installasche taak en een
ris-Generaal voor de sport: kolonel Pascot,
vergadering van Juli 1940 verleend
een Duitsche dortktooot een schip, dat aan bracht
Het heeft met de grootheid van den Minister voor handelsverdragen: Arnaud. nale
moet krijgen en daarom geen genot ties in Augsburg aangevallen en werd een
heeft en met name de eerste bevoegdheid
te
Beiroet
pier
lag. Een andere duikboot Führer tegelükerüjd zün eigen verplichting Staatssecretaris voor luchtvaart: generaal t.w. den leider der regeering
schenkt, believen wü thans.
gering aantal personen getroffen; de aan- de
te kiezen.
ingezien om meer te werken en te prestee- Jannekün.
Göbbels wees op den zwaren winter, dien
gerichte materieele schade was eveneens viel Tiet eleotriciteitsibedrijf nabü Jaffa met
De nieuwe regeering bestaat uit zes miren,
rug
vervulling
dan
de
van
de
volk
aan
normale
juist
beschadigde
achter den
en
het Duitsche
het zwaar. Uit
nisters en 12 staatssecretarissen. Het is dus
gering. De luchtdoelartillerie schoot drie artillerie
gebeurtenissen anders aan een generatie als PéTAIN UITSLUITEND LEIDER VAN een minder
heeft, om daarna de aandacht te vestigen der aanvallende vliegtuigen neer.
het Britsche ravitailleeringsiverkeer aan de opgave
breede regeeringsformatie dan
DEN
STAAT
hem,
alstelt.
op den Führer. Wij waren allen hü
Vrijdagnacht wierpen Britsche vliegtui- Noord-Afrikaansche
de vorige, die bestond uit 8 ministers en
Duitsche
kust
brachten
dus spr., zonder veel woorden en zonder daar- gen bommen op woonwüken in Hamburg.
Alvorens de nieuwe ministerlüst werd tien staatssecretarissen. Men legt er hier
toe aangespoord te zün. leder besefte, dat De burgerbevolking leed verliezen aan duikbooten nog 3 transport-zeilschepen tot DE DUITSCHE POLITIE KNUTSELT bekend gemaakt, is Zaterdagmiddag door den nadruk op, dat admiraal Darlan krachhü een gigantischen s-trüd om het Oostelük dooden en gewonden. Een aantal huizen zinken.
staatssecretaris Paul Marion het decreet tens art. 4 van de grondwet de rechtmatige
IN HAAR VRIJEN TIJD
voorgelezen over maarschalk Pétains neer- en grondwettige opvolger is
front uitvocht, dat hü tot diep in den nacht werd vernield of beschadigd. De luchtDe grootscheepsche aanvallen der luchtvan 't staatsSpeelgoed voor Nederlandsche en
leggen van het ambt van leider der re- hoofd, ingeval maarschalk Pétain
plannen maakte wikte en woog en in zün doelartillerie en nachtjagers schoten 7 der macht op
mocht
op
militaire
werken
het
eiland
geering. Dit decreet luidt als volgt:
hoofdkwartier op post bleef om zün regi- aanvallende bommenwerpers neer. Zoo- Malta werden voortgezet. Bom-voltreffera
te overlijden, of om de een of anDuitsche kinderen
komen
„Wij, maarschalk van Frankrijk, leider dere reden zijn functie niet
menten in hun zwaren strüd te bezielen. doende heeft de Britsche luchtmacht Vrü- van zwaar kaliber
meer zou kunveroorzaakten vooral in Het „Polizei-Bataillon 42" te Arnhem van den
Als wü thans aan den vooravond van zün dag overdag en Vrijdagnacht 27 vliegtui- ravitailleeringsinstallaties
Franschen staat, verordenen nen uitoefenen.
omvangrijke ver- heeft in het kader van een vrijen-tüd-wedkrachtens
art.
2
verjaardag
geheele
grondwet
de
natie om de gen verioren."
der
53sten
van 11 Juli De volmacht van Laval, zoo onderstreept
woestingen, branden en ontploffingen, ter- strüd speelgoed vervaardigd. Het ih de prohet volgende:
luidsprekers vereenigen, is dit iets anders
men hier voorts in politieke kringen, zün
verdeeling in aan- 1940,
aangewül
wederom
schade
werd
Groningen
zware
vincie
voor
De
leiding
effectieve
Grimsby
en veel meer dan een plechtigheid. Hier
van Frankrüks veel grooter dan in de regeeringscombinaricht aan de vliegveldinstallaties van het merking komend speelgoed wordt gedurenbinnen- en
politiek wordt tie die op 13 December 1940 afliep. Toen
moet bevestigd worden, wat alle Duitschers
eiland.
de den tüd van 18—20 April in de Duitsche waargenomenbuitenlandsche
getroffen
door den leider der regee- had Laval alleen den titiel van vice-pregevoelen en thans nadrukkelijker dan Ooit
tentoongesteld.
aan
School
de
Nassaulaan
Zooals in een extaa-toeoridht is medegering, die benoemd wordt door den leidsr sident en oefende,
tevoren. Het is in zekeren zin de vernieuhü de controle uit over
is genoemde dagen van van den staat
Ook Malta weer
deeld, hebtoen Duitsche duikbooten aan de De tentoonstelling
en aan hem verantwoording de dienstinstanties
wing
van de trouw, die zoo miüioenen
van de voorlichting.
uur
gratis
toegankeUjk.
10—18
schuldig
legt
daden,
offers,
malen door
bloed en dufzendis. De leider van de regeering
Thans vereenigt Laval in zün persoon zooHet opperbevel der Duitsche weermacht Oostkust van Noord-Amerika en op de Catentoonstelling ln
vestigen
op
Wü
deze
aan den leider van den staat de minister- wel buitenlandsche en binnenlandsche zavoudigen smartelüken dood is beproefd, dat deelde Zaterdag mede:
raibische Zee 18 vüandelüke schepen van het byzonder de aandacht. Het Is de moeite lust ter goedkeuring
„Succesvolle luchtaanvallen zün gericht
zü geen woorden meer behoeft.
voor en brengt hem ken alsmede het ministerie van voorlichdit
in
den
vrijen
waard
tüd
mooie,
werkelük
verslag
Men moge de eeuwige kracht, die ons op de oorlogshaven Sebastopol en haven- tezamen 131.000 brt. tot zinken gebracht. geknutselde
uit van zün initiatieven en zün ting, waarmede hij een onbetwistbaar gekindat
elk
kinderspeelgoed,
zag uitoefent over de leiding van de binbestuurt, den Almachtige noemen, of God, installaties aan de Kaukasische kust. In Een duikboot nam de oiietanks van Bul- derhart moet verheugen, te bezichtigen handelingen."
of het lot, of den Goeden Vader, die naar den centralen en Noordelijken sector van lenbay op Ouracao onder artillerievuur, Nederlandsche
en buitenlandsche aangelegenHET
OPPERBEVEL
VAN
DE
FRANSCHE nenlandsche
en Duitsche kinderen zullen
het slotkoor van de negende symphonie het Oostelüke front hebben eigen aanvals- waardoor
heden des lands. Bovendien is zijn vroegere
gelukkige bezitters van deze geschenken
vlogen.
in
de
deze
brand
WEERMACHT
boven het sterrenheir moet wonen, laten ondernemingen nieuwe successen opgeletitel van vice-president verwisseld voor
Lichte Duitsche geveohtstoestellen vielen zün.
In de Fransche staatscourant is een wet dien van regeeringschef, zoodat hü als zoowü dezen Almachtige vragen den Führer verd. Op enkele plaatsen heeft de vüand gisteren
voor ons te sparen, hem klacht te geven- zün aanvallen en overvallen tevergeefs
fabrieksinstallaties en scheepsdcegepubliceerd inzake de vorming van een danig het oppertoezicht
heeft over alle
len aan de Engelsche Zuidkust met bomopperbevel voor het leger, de vloot en de overige ministeries en staatssecretariaten.
om zün werk te vermeerderen, ons te ver- voortgezet.
ZON EN MAAN.
sterken in het geloof, ons standvastigheid Sterke formaties gevechtsvliegtuigen en men en boordwapens aan.
dat onmiddellijk ressorteert
De zon gaat heden onder om 20.44 luchtmacht,
Het feit, dat de leider van landbouw en
onder het bevel van het staatshoofd.
voedselvoorziening
des harten en geestkracht te verleenen en duikbommenwerpers hebben overdag en Kapitein Ihlefeldt behaalde aan het Oos- en komt morgen op om 6.32.
een ministerpost beons volk na strüd en offer de overwinning des nachts de militaire installaties op het telüke front zün 85e tot 88e overwinning
De maan kwam heden op om 9.36 en
In deze wet wordt er nadrukkelijk op kleedt en
niet slechts de functie van
gewezen, dat de opperbevelhebber van de staatssecretaris toont aan, van hoe fundate schenken om zoodoende den tüd in ver- eiland Malta aangevallen. Op de staats- in de lucht.
gaat onder om 0.33.
vulling te doen gaan, dien wij hebben in- werven van La Valetta, in ravitailleeringsBü de succesvolle operaties van Duitsche
weermacht zal deelnemen aan alle verga- menteele beteekenis het vraagstuk der
Maan: 23 April E. K.
inrichtingen en opslagplaatsen voor ben- duikbooten voor de kust der Ver. Staten
deringen van
geleid.
den ministerraad, waarop voedselvoorziening is voor het geheele beLantaarns van alle rij- en voertuigen
Br bestaat ter wereld geen grooter geluk zine, torpedo's en munities zün door tal- heeft de duikboot onder bevel van den herten op om 21.14.
weermachtskwesties worden behandeld. Hij staan van Frankrijk, en duidt er op, dat
heeft onder meer tot taak de organisatie, alle kwesties, die betrekking hebben op de
'dan den genius van zün volk en diens ar- rijke voltreffers van bommen zeer zware tuitenant-ter-zee le kl. Mürzeliburg zich büVerduisteren van 20.44—«.32.
beid te dienen. Laten wü ons dit geluk da- vernielingen veroorzaakt. De aanvallen op zonder onderscheiden
de opleiding en het gebruik van de strijd- landbouwproductie en de verdeeling der
meenschap
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ONDER DE ROTOR
aantal muziekinstrumenten
WEDEROPBOUW VLOOTBASIS
„EEN GEWAARSCHUWD MENSCH IS
NIEUWE JAPANSCHE LANDINGEN
Een persoon werd licht gewond.
20
De
April.
hengelaars zitten dit
ER TWEE WAARD"
SOERABAJA
Strijd op Panay
De aanwezigen beantwoordden dezen aan.
jaar in zak en asch. Dezer dagen kwam
PIERRE LAVAL REDIVIVUS
De Japansche vlootautoriteiten beginnen Hedenavond van 49.15—19.30 spreekt Max
slag met het zingen van de Marseillaise en Domei meldt, dat de Japansche troepen,
ik er een tegen. Een doorgewinterde. U
Met Pierre Laval keert een man als lei- met levendige sympathiebetoogingen voor na Vrijdag de plaats 110 op het Philip- binnenkort met den wederopbouw van de Blokzijl via den zender Hilversum II in zün
weet wel, zoo eentje, die nu al elk vrij
der van de Fransche regeering terug, die Doriot. De dader kon totdusver nog niet pijnsche eiland Panay te hebben ingeno- vloot- en luchtbasis te Soerabaja waarbü politiek weekpraatje over „Een gewaaroogenblikje zn hengelstokken en snoemeer dan een kwarteeuw nauw verbonden gepakt worden.
van schuwd mensch is er twee waard".
men, thans het 45 km. Noordelijker gele- zij voor den arbeid gebruik maken
ren zit na te kijken, opdat hij toch maar
is met het politieke leven van zijn land.
krügsgevangen en inlanders. Aangezien een
gen Passi hebben bezet.
vooral tegen één Juni, wanneer het henPierre Laval werd 28 Juni 1883 te Chagelseïzoen wordt geopend, klaar zal zün
De in Noordelijke richting oprukkende aantal koopvaarders in de haven door den VERJARINGSTERMIJN VAN KINDER
teldon (Basse Auvergne) als vijfde kind
formaties hebben voorts de streek van tegenstander zelf tot zinken waren geen die eiken volkstuin beoordeelt naar
BIJSLAG
van een hotelhouder geboren. In 1909 werd
de wormen, die er uit den grond komen
Potopan, ongeveer 70 km. ten Noorden van bracht hebben de Japansche vlootautoriteiop
Krachtens de kinderbijslagwet vervalt de kruipen. Zulke lui kunnen verteerderd
hij in de Parijschè balie opgenomen en in
110 110 bereikt, terwül de naar het Zuiden ten een h»renafdeeling in het leven ge- aanspraak
op
kinderbüslag,
de
kinhij
taak,
1914 trad
indien
als afgevaardigde van het detroepen verscheidene punten roepen, welke belast zal zijn met de
naar de 'goed geproportioneerde blauwDoor Amerikaansche bommenwerpers optrekkende
partement van de Seine actief in het poliop ongeveer 30 km. ten Zuiden van Capiz de gezonken vaartuigen te verwüderen-, derbüslaglijst niet uiterlijk vier maanden koppen onder de wormen kijken, omdat
tieke leven. Van 1925 af nam hij onderDe luchtaanvallen, die Zaterdag op Japan hebben ingenomen.
evenals de andere obstakels. Waarnemers na afloop van het kwartaal, waarop deze
ze die in gedachten omzetten in kanjers
scheidene portefeuiles waar in de meest zün gedaan, hebben zich Zondag herhaald.
te Soerabaja zün optimistisch ten aan- betrekking heeft, bij de uitvoeringsorganen
van baarzen of vette palingen.
Nederlandsche eilanden bezet
uiteenloopende ministeries. Als minister Onder de vliegtuigen, die boven Tokio zün
zien van de kansen van een spoedig her- is ingezonden. Aangezien het een nieuwe Mijn hengelaar keek niet verteederd,
van buitenlandsche zaken onderteekende hij verschenen, heeft men volgens de Tokio Van een niet nader genoemde Japansche stel, aangezien er overvloed is van werk- wet betrof, hebben de raden van arbeid maar sip en ontevreden, toen ik hem
en bedrijfsvereenigingeh, die de kindermet Mussolini op 7 Jan. 1935 het verdrag Sani Sjimboen,. verscheidene Amerikaan- basis wordt gemeld, dat Japansche troepen krachteh.
ontmoette. Dat kwam niet, doordat ik
bijslagen uitkeeren, in het Jaar 1941 devan Rome, dat een nieuwe regeling brengt sche bommenwerpers van het type m.a. 40 op Billiton Mangar en Tandjong Pandan
geen wormen bij de hand had, maar omverjaringstermijn
toegepast.
zen
niet
van de betrekkingen tusschen Frankrijk en gezien. Het betreft bommenwerpers van ge- hebben bezet. Ongeveer 40 Nederlanders
Duikboot
vuurt op Curacao
dat hij iets tegen het jaar 1942 had.
Thans echter hebben de besturen der
Italië. In 1936 trad hij met zijn geheele mi- middelde grootte met een bemanning van werden geïnterneerd. De Japanners namen
Dat wordt een ongeluksjaar, wat 'ik
correspondent
De
New-Yorksche
van
nisterie af en weigerde een nieuw Kabi- vüf koppen en een maximale snelheid van de geheele controle over de tinmijnen in Stockholm Tidningen meldt, dat gisteren vereenigingen van raden van arbeid en
je brom, barstte hij los.
net te vormen, daar toen in Frankrijk het ongeveer 500 K.M.
handen. Andere Japansche legereenheden een duikboot nabü Curacao verscheidene der federatie van bedrüfsvereenigingert beDenk je, dat ze niet zullen bijten?
Volksfront heerschte.
Zaterdagnacht heeft Tokio ook lucht- hebben Goenoeng Sitoli op Nias en Sioban kanonschoten heeft gelost, gericht op be- sloten de lid zü'nde organen als volgt te
Bij mij buten ze altijd. Als ik je veradviseereh:
Tevergeefs streed Laval voor een ver- alarm gehad, dat duurde van 2 tot 4 uur, op Sipora bezet.
vorig jaar in het Leeksterlangrijke doelen langs de kust van
tel,
het
1. De kinderbü'slaglijsten over het jaar meerdat ik het
standige basis, waarop een Duistch-Fran- doch waarschijnlijk betrof het toen slechts
Op Port Santa Rosario
kustverdediging kwam in actie,
eiland.
De
ingezonden
na 30 April 1942, niet Dat verhaal had ik al driemaal van hem
sche samenwerking mogelijk was, tever- een proefalarm, aangezien vliegtuigen,
toen de duikboot zijn vuur reeds .gegeven 1941,
geefs streed hij tegen de sancties en tegen zoeklichten, noch afweervuur te zien waren. Van een niet nader genoemde Japansche had en zich had verwijderd zonder eenige meer in behandeling te nemen. Personen, gehoord, waarbij hij één keer zijn linkerdie nog recht meenen te hebebn op kinderde hulpverleening aan het roode Spanje. De luchtbeschermingsorganisatie was ter- basis wordt gemeld, dat Japansche vloot- schade op te loopen.
arm verrekte om de grootte van de visbijslag over een of meer kwartalen van
Na Frankrijks nederlaag werd hij benoemd stond ter plaatse, doch behoefde niet op te eenheden een landing hebben ondernomen
schen aan te duiden, die hij bij die ge1941,
op
Port
Santa
moeten
de
dus
inzenden
vóór
Rosario en terstond de doklusten
tot staatssecretaris bij het vice-presidenf- treden. Tokio was, evenals„alle overige stelegenheid aan den haak had geslagen. Ik
BINNENLAND
Mei
1
1942.
schap. Als zoodanig nam hij op 24 October den en vooral het geheele kustgebied, vol- ken en olietanks hebben bezet zonder teherhaling te voorkomen
genstand te ontmoeten.
2. Voor de uitkeering over 1942 den wist een nieuwe
1940 deel aan de historische ontmoeting komen verduisterd.
zijn
onderwerp te houden.
NEDERLANDSCHE
ARBEIDSDIENST
door
hem
aan
verjaringstermijn in acht te nemen. De
tusschen den Führer en maarschalk Pétain
In een communiqué van het Japansche Japansche strijdkrachten zijn op 16 April
eigenlijk
er
dan
met dit jaar
is
Wat
Doel en wezen
bü'slaglijst over het ie kwartaal 1942 moet
te Montoire. Op 28 October werd hü be- hoofdkwartier wordt medegedeeld, dat de geland op het eiland Seberoet ln den Inaan
de hand?
dus
uiterlijk
op
31
Juli
worden
indischen
Oceaan
ten
Zuiden
van
Sumatra.
1942
De wnd. commandant van de- Neder- gezonden.
noemd tot staatssecretaris voor buitenland- toestellen brandbommen hebben geworpen
Als je ook maar iets van visschen
landschen Arbeidsdienst meldt ons:
sche zaken en had hij op 1 November 1940 van ongeveer twee kilogram, die geen grooSoembawa bezet
zou je dat niet vragen. Het zit 'm
wist,
Den
dringend
arbeiders wordt echter
een ontmoeting met rijksmaarschalk Gö- te schade konden aanrichten.
natuurlijk in het begin van het seizoen.
Tokio meldt het D.N.B, dat enkele Reeds veel is er den laatsten tijd ge- aangeraden niet tot
Uit
dezen
datum
te
ring te Parijs. Intriges te Vichy waren de
schreven over het instituut van den Ne- wachten,
De branden, die te Nagoja en Kobe ver- dagen geleden bij
valt nota bene op een Maandag.
Japansche
maar ohmiddellijk
na afloop EénEnJuni
oorzaak, dat hij op 13 Dec. 1940 uit de re- oorzaakt werden door brandbommen waren autoriteiten op Javadeeen afgezant militaire
Arbeidsdienst
het
is
bederlandschen
en
je op Maandag niet visschen?
kun
van den
van het kwartaal de lust in te dienen. Hoe
geering werd gestooten. 27 Aug. 1941 werd spoedig onder controle gebracht. Voorts is
nu het Arheidsdienst- eerder
ts sultan van het eiland Soembawa, het groot- grüpelijk, dat
Denk je soms, dat wij Maandaghouders
doet,
dit
hoe
de
bijslag
men
eerder
op Laval een revolveraanslag gepleegd.
de belang- kan worden uitbetaald.
zijn? Wij, serieuze hengelaars, zijn nette
dat boerendorpen met machimedegedeeld,
ste eiland van de Soenda-archipel ten Oos- plichtbesluit verschenen is
„
echter ten van Bali, verscheen, die verzocht, Ja- stelling naar doel en streven van dit opnegeweervuur
bestookt zijn. Er werd O/OVc
menschen. Zondag, dat is een dag voor
Ambtsaanvaarding
voedingsinstituut met den dag
grooter BANK OPGELICHT VOOR F 15.000
de opening
van het seizoen, dan kan
geen schade aangericht.
pansche
troepen
te
zenden
om
de
en
rust
wordt.
hengelaar.
Laval heeft zijn ambt gisterochtend offibijna
„De eerste luchtaanvallen op Japan heb- orde weer geheel te herstellen.
iedere
Donderdag
j.l.
vervoegde
zich bü een
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Nieuwsblad van het Noorden
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der ] rede allereerst den nadruk op, dat de Na- i schuden 36,519. Idem (nieuwe schulden : Ned. Handel Mü.
Dost-Java Rubb. Mij. A.
95i
97
f250 A.
131
111, dat met tien man speelde, op L.H.C. N.S.B,
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waarna het Dit
15.
4 3—5: Grpn Geel 4—VES 3 10—2.
meer.
zuidenhout
April
toonden
nadien
niet
veel
1942 teenhout in voorTARWEZEMELEN TER
dorpen, vanwaar de jongens 's avonds naar
dit besluit en de
ADSPIRANTEN. Afd. I, A2: BRC—Groen de beurt was van 't 8.D.M.-Werk „Glaube Groningen
Vaarten waren iets hooger en ook Booten Krachtens
of voorhanden wil hebBESTRIJDING VAN
kunnen komen, leerovereenkom- konden
door den voorzitter der N. raad
ben, verhandelen, afleveren,
zich een paar punten verheffen.
Geel 16—0: GVAV 2—Be Quick 2 3—3: Ve- und Schönheit" uit Bremen. Deze meisjes sten
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gesloten kunnen worden.
A. C. op grond hiervan ge- be- of verwerken, dan wel
De
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stil.
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Zaterdagsavonds
Des
geschild,
om
uur
om
te
worden
8
LEENINGEN.
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veelheden
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2—GVAV 2 1—2; GVAV—Velocitas 2 0—0; vere stem beschikte en wier optreden dan Assen tegen een vonnis van den Kanton- Amsterdam
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De Vogels—Muntendam 5—3; Velocitas— ook zeer succesvol was.
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Zoo wisselden zang en dans dezen avond, per te Borger. Bü dit vonnis werd W. ont- Gem. Cred.
Groen Geel 11—0.
O 3* 100} 100 leveren van een- of twee- bonnen „één rantsoen boter" toewijzingsbonnen
9001-33000
jarig teenhout. geschikt voor en eventueele restantbonnen
kunnen zü
besloten werd met de opvoering slagen van reohtsvervolging terzake van
ATHLETIEK welke
Hypotheekbanken.
by
mengvoederfabrikanten
16 en 17 der boterkaart
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3} 1015 1011 de vervaardiging van man- wat dez,e laatste
%
2
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u.
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Hb.
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hoeveelof ander vlechtwerk en
de Hitlerjugend uit Oldenburg, elkaar af. iopend hebben van zün zaak. De Kanton- Alg. Hyp.b. ser. XV Pandbr. 3* 1001 1001
Heerbanveldloop W.A.
tarwe-zemelen verkrijhet bewerken of verwer- een maximum van 9 rantsoe- heid
Hyp.bank
gen.
Voor het W. A.-veldloopkampioenschapi De H.J. en de B.D.M, kunnen met voldoe- rechter was van meennig,
dat door het
1001
31
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1011 ken
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3*
De mengvoederfabrikanten
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A
99
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j
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i
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OD 31
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100
1008
Hyp.bank
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Pandbr.
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toewüzingen
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ca. 3. K.M. Rest>
31
vermelden, dat hetzelfde art. 4 der Winkelsluitingswet, welke toe- Dordr.
voor boter.
van tarwe-zemelen kunverwerkt teenhout, is zonder Voorts
Voor de finale welke in Utrecht wordt j programma. Zaterdagavond in
Hb. Ser DA en VA Pd 3J 101 J 1011 toestemming
Delfzül staat het geopend zün op Zaterdagavond Fr.-Gr Hyp.
zullen zü de bonnen nen hiertoe bü de Provinciale
de N. A. 19
van
101
1001
gehouden, plaatsten zich: groep I (18—301 werd gegeven.
Gron.
Bank
Pbr. 31
der vetkaart. tezamen met yoedselcommissarissen orantot 11 uur.
C. verboden.
Hypb.bank serie K
jaar) 1. p. de Boer, 12-ï-I 10 min. 59 sec,
de bonnen „één rantsoen je bestelbonnen aanvragen.
31 100i 1001
In deze zaalk
Hooge Raad over- Holl Hb.
Gima-Afo
100} 3. Het vervoeren van ge- margarine of vet" en
4
2. G. Ipema, 11-11-111 11. min. 2 sec., 3. H.
Ins.
ser.
AB-AA-BB
Pbr.
100
J
even- In tegenstelling met het voschild teenhout is slechts
dat de bepaling in het Winkelslul- Ins. Hyp.b ser.
3} 992 903 toegestaan,
Makken, 12-I-I 11 min. 4 en groep II )30I Men schrijft ons: Zaterdag j.l. vond voor wogen,
Pbr.
tueele
restanten vah de bon- rige jaar dienen deze oranje
R.-TA
tingsbesluit
indien
het
vervoor kapperszaken het slul- Mü. v. H. Cr. (2 % V U.) 31 991 991 voer gedekt is
16 en 17 der vetkaart
bestelbonnen door de mengiaar en ouder) 1. R. Casemier, 12-I-II 11 een geheel gevulde zaal de propaganda- tingstijdstip dat
door een ge- nen
op 8 uur stelt, onvereenigbaar Nat. Hyp.bank serie B Pbr. 31 101ft 101
min. 12 sec, 2. K. Kuiper, 12-I-I 11 min. avond plaats van het
deze laatste eveneens tot een voederfabrikanten niet te
leidebiljet,
en
afgegeven
Gima-Ensemble
32 sec.
is met de bepaling der Winkelsluitingswet Ned. Hb Veendam, serie K 31 101i 101* of vanwege de N. A. C. door maximum van 9 rantsoenen worden toegezonden aan de
de amateuir-film-onderneming „Afo", welke, en
IOOs 4. leder,
dienen
derhalve voor deze in de plaats treedt, Noordwester Hvp.bank Pbr. 3}
te leveren ter meelfabrieken, doch aan de
GYMNASTIEK■ blükens
het veelvuKfig en hartelük applaus, ook al is
die in het jaar verkrijging in
1003 1942 teenhout
van toewijzingen Nederlandsche Meelcentrale.
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Pbr 4
uitdrukkelijk gezegd.
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niet
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verwerken
mag
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heeten. Na de opening door Het vonnis
Hvp.bank
Uitvoering „Vlugheid en Kracht" ,
Pbr. 31 901 99} tot manden of ander vlecht- voor margarine, recht geven- Wassenaarscheweg 80 Den
op dezen grond vernie- Rotterd.
de
Hyp.b. serie K.L. Pbr. 31—100
voorzitters de heeren J. Vink en tigd, terwül dewerd
de op het koopen van boter Haag. welke centrale de faHooge Raad, ten principale Sted.Hyp.b.
werk is verplicht vóór 3 Mei of
Zaterdagavond gaf „Vlugheid en Kracht" A. beide
margarine.
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(2
u.)
J.
101
1001
volgden
3}
%v.
de
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Utr
Pbr
brieken zal aanwijzen, die de
recht doende, den kapper veroordeelde tot
1942 aan de N. A. C. opgave In
haar 2e uitvoering, welke evenals de eerste;
verband met het boven- zemelen moeten leveren.
muziek,
1001
Hvp.b.
enz.
Zuider
Pbr.
zang,
nummers,
film.
tooneel
31
te
een groot succes is geworden. Toen de
een
boet"
van
50
verstrekken
van
de
becent.
staande
moeten de bonnen De mengvoederfabrikanten,
dragen, welke door hem in der
voorzitter, de heer Galliard, om zeven uur " elkaar vlot op. Speciaal dienen vermeld de
Industriëele Ondernemingen.
met de bon- die gewoon ziin de zemelen
Een postwagen ingesteld
Bergh's & Jurg.
den avond opende was er in de groote: verschillende
muzieknummers van het
Obl. 3J 101 100! de jaren 1939. 1940 en 1941 nen boterkaart
„één
rantsoen
boter" en niet rechtstreeks van de
Zeep
en
Levers
Mij.
Teneinde een geregeld postvervoer te be1051 aan loonen zijn uitbetaald de bonnen der vetkaart
Harmoniezaal alhier geen enkele plaats5 Gima-Ensemble
de accordeonsolo's van
Obl. 41
met meelfabrieken te betrekken
onbezet. De toeschouwers hebben volop) „Afo". Aan het einde van den avond dank- vorderen is voor het postverkeer op het tra- Werkspoor
1031 5. ledere mandenfabrikant de bonnen „één rantsoen
Obl. 4
doch door bemiddeling
kunnen genieten van het gebodene. Ook ten de voorzitters de aanwezigen voor hun ject Drachten-Bakkeveen
103
op 19 April 1942 man- margarine
Wilton's
Machinefabr.
die
Obl.
41
postwagen
op
vet"
een tusschenpersoon, dienen
een
in
of
afzonde
103
den
nu waren
Obl. 4
103
van teenhout vervaar- derlijke opplakvellen geplakt de oranje bestelbonnen bij
hoepeloefehingen en hett
de leider van het dienst gesteld, bespannen met een paard. Limb. Steenkolenm.
dansspel der dames de glansnummers van aandacht en besloot
of in voorden avond met een própa- De vroegere toestanden schünen terug te Bataafsche Petr MU. Ot' 41 102} 1021 digd, voorhanden
Gima-Ensemible
en met een afzonder- zulk een tusschenpersoon
avond,
heeft, is verplicht van worden
wat
95A
raad
Bataafsche Petr Mü. Obl. 31
95J
lijk ontvangstbewijs md. 201 te leveren. De tusschenner-in
den
echter niet wegneemt, dat gandistisch woord om aich bü het Ensemble keeren.
verschillende
oefeningen
de
Moormann Cult. Ond. Obl. 5—60 deze hoeveelheden vóór 26 worden ingeleverd.
der .heeren en
sonen dienen bij de instantie
Ned. Grondbriefbank
4
lOOft Anril 1942 opgave te verdie der adspiranten ook zeer in den smaak als Hd op te geven.
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goed
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de toestellen werd zeer
1892-1901 Obl. 4
aan de N.
C.
tijdvak zullen de plaatselüke zim. oranie
6. Griendhout. dat A.
aan
gewerkt, vooral dor de jeugdgroepen. Het —De voorsteling ■ van de oabaretrevue
eeschikt distributiediensten aan gros- te vragen, enbestelbonnen
Premieleeningen.
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welke
vervaardiging
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voor
de
(N.-H
dat
van
verzameltoewiizingen nen in te zenden aan de Nehet) 1888 3
W
Kruis
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V
893
stelen mag voor treen andere voor boter uitreiken bü aan- i derlandsche
vande eerste uitvoering, reden waarom we> in de Harmonie hier ter stede zou worden In de week van 13 tot en met 18 April Duitsche fondsen MET certificaat van
Meel"entrale Na
doeleinden worden aange- bieding van toewijzingen i ontvangst van
er ceén diepere beschouwingen aan zullen gegeven, kon wegens byaondere omstandig- werden in Nederland 5 faillissementen
resp.
de zemelen
Counonhlad
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en
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doorgaan.
dit
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aanbieding
wijden.
heden niet
voor boter. Bii
1kunnen zü op normale
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toewijzingen voor mar- i aan hun afnemers
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agenda liggen vanaf heden ter inzage voor Aandeelhouders ten Kantore der Vennootschap, Wükstraat 67, Ap- met loods, erf en tuin, staangelegen te Den Hom
Het Bestuur. de en groot
pingedam.
D 43,
5 Aren 39 c.A.

kwaliteit
k.z. Toile de Soie

Z

_ -.

-

Woensdag

prima

betoonde belangstelling, bi j Onderwerp:
'40-jarige EchtvereeniNiederlande-Dantzig.
J ren en Kleinkinderen. ] ZI onze
ging ontvangen.
met kleine- foutjes
Op 22 April in Café „DE i
'Haren, April 1942.
A. Groenhuis. T. Groenhuis- POOL. Aanvang 8 uur.
In plaats van kaarten
maten
Toegangsprüs: leden f 0.5C }
W. A. v. ELMPT en
Zeedük.
(echtp. f 0.7b), niet-leden f 1
E. M. J. BOON
Voor de vele blüken var
hebben de eer U namens we : deelneming,
N.V. VEENKOLON. BANK
bt v.
derzijdsche ouders kennis t het overlijden ontvangen
Hypotheek en Scheepsvervan
onzen
licvoorgenomei
geven van hun
band, gevest, te Sappemeer.
Man, Vader, Behuwdven
huwelijk.
ALGEM.
VERGADERING
,; en Grootvader
Huwelijksinzegening 11 Me
op
van
AANDEELHOUDERS
JAN
THIE.
■,
Hart
in de Kerk van 't H.
betuigen wü onzen hartelij- Woensdag 29 April 1942, des
Jezus, des morgens 9.30 uui
Vischmarkt 1
V ken
namidd. 1} uur, in 't Hotel ;
Groningen, 18 AprU '41 ." Uit dank.
Groningen
Tel. 642
STRUVÉ te Sappemeer.
aller
naam:
A. Thie—
Ba.
Fruit
Concordiastraat
Agenda:
' Biemolt.
1. Benoeming
sa.
straat
April 1942 van een Aandeelhouder inToekomstig adres: Óoster Groningen.
Vitamine praeparaten
Nw. Bleekerstraat 3.
gevolge het bepaalde in art.
2'6b.
hamrikkade
Verslag
;
36
der
2.
weer ontvangen,
statuten.
Burum. April 1942.
H. MULDER en
den toestand der Veno.a. C-vitamine
Voor de vele blüken var ■ over
GRÉ SCHREUDER
: nootschap en hare verrich- Drogisterij A. HARTLIEF,
deelneming
het
overlüder
bü
Tel. 5450.
tingen in het jaar 1941. 3. Westerhaven 4.
hebben de eer U. mede na van
Man en Vader " Vaststelling
"nens wederzijdsche ouders 5' Zoon onzen
van Balans en
en
Broeder
n
geven
iennis te
van hui
Verlies- en Winstrekening.
SJOERD GERBEN
voorgenomen huwelijk, waar
4. Voorstel inzake winstverMEIHUIZEN
j
voltrekking
D. V. za
deeling.
5. Benoeming van
van de
(Fr.)
in
te
Burum
leven
arts
g
plaats hebben op Donderdai zeggen wij
Commissarissen wegens
hartelijk ' twee
hierbü
periodieke aftreding van de
7 Mei a.s.
Huwelijksinzegening s nam i dank.
Heeren J. Doornbos Ezn. en
Burum:
G.
Meihuizen-Fran"
Koor
df
e'
12.15 uur in het
van
D. J. Wever, die herkiesbaar
se,
Gerben.
Groningen
!
Martinffcerk te
6. Voorstel van ComWassenaar: S. Meihuizen- zün.
door den Weleerw. Heer Ds ;' Binnerts.
missarissen inzake het beH. W. te Winkel.
Mr, J. Meihui- stuur der vennootschap. 7.
Receptie te Groningen « ,j Amsterdam:
Mededeelingen.
;
zen,
A.
U.
H.
Meihuizen-van '. De vergadering 8.-Rondvraag
Lutkenieuwstr
'
■
Tehuis".
..Het
is toegankeHout,
en kinderen.
Donderdag 7 Mei a.s., 's nam {
op
vertoon van aandeelSteenwijk: N. v. d. Bosch- ' lijk
bewüzen, oprichtersbewüzen
van 4.30—6 uur.
E
Workum, Bagijnestr. B 33 I Meihuizen, Dr. J. O v. d. 'of pandbrieven (de laatste
Groningen, Gr. Leliestr ■] Bosch, en kinderen.
tot een bedrag van f 300.—).
4a AprU 1942
i Stemrecht alleen op aandeelToekomstig adres: Bagijnebewijzen. De Balans, Verliesstraat B 33 Workum.
;n Winstrekening liggen vanDe huwelijksinzegening van Vrouwenarts, Radesingel 35, af heden voor aandeelhouHet ideale voedsel in
■ ders ten kantore der Bank
R B. VORST en
ter inzage.
Het Bestuur.
GRETA HaRTZ
distributietijd!
zal D. V. plaats vinden ot ,HERVAT MORGEN
NW.GRON. BROODFABR.
Dinsdag 5 Mei a.s. in de 2«
DE PRAKTIJK
Synagoge te Groningen, dei s
Nw. Ebb.str. 135. Tel. 1493[
namiddags te 2\ mir,
alt
'
Burgemeester
van Roden
Tandheelkundige Kliniek De
De Heer en Mevrouw
noodigt belangstellenden uit
HULSING—KUIPERS

' "
""

4

L

18 April '42 ' i door Prof. Dr. KAISER
** Groningen,
betuigen wü onzei a Leiter des Westpreusischer
Hierbü
* hartelijken dank voor de vel< e Gaumuseums in Dantzig.
ï

„

Maandag 20 April 1942
N.V. D.A.M.
Damster-Auto - Maatschappij

INVULLEN BELASTINGAANGIFTEN
Dinsdag 28 April 1942.
SPECIALE
, „BALK"
s avonds 6 uur, zal in ca.it I H.CRIENS, Accountant, Nw. Ebbingestr.s2a
te Den Horn, ten
Aandeelhouder*
S verz.
Algemene
Vergadering
van
AANBIEDING op
van den heer H. BOL6 Mei 1942, des avonds 7.30 uur in hett HUIS, publiek worden ver-

Kultuurgemeenschap

Werkgemeenschap

** Arends.

******************

■

-

Dj. SICCAMA, Hoogkerk.

DE KILIMA HAWAIIANS
Variété-programma

Inbreng-boeldag

voorts een uitstekend
op DONDERDAG 23 APRIL a.s., des avonds 8 uur. "
Prijzen f 1.25, f I.— en f 0.75 r. i.
Zie affiches.
Kaartverkoop vanaf 20 April kantoor
Harmonie van 9—12 en van 2—4 uur. Telefoon 187.
,
IL
***************V>*+*n*l**P**a****^^
[
}
L

—

'

i

,op het prachtig

\

terrein Landgoed „HUIZE- i
, MENSINGE", opgeluisterd door GRUNO's POSTHAR-1 L
| MONIE.
Ruim f 1000 aan prüzen. Volledig bezet i [
Gezellige cafés.
i
| kennisterrein.
I
gelegen

- Nieuwe Weg 24a - Telefoon 554S

INVULLEN BELASTINGAANGIFTEN

Accountantskantoor J. TAMMINGA, Hofstraat 9, Gron.
IJSLEPEL- I I A |
is voornemens op 1191 IJSCAISSES> LISBAKJES
9 Mei a.s., 2 uur, in Café
TJES' BINDMIDDEL> enz- n°e uit
THEDINGA een INBRENGvoorraad leverbaar. Br. fr. no. 915.
BOELDAG te houden. Zij,
die goederen willen inbrenLeerlingstelsel
Wettelijk

\*JQ l

lÜw!

geregeld
deze op te geven aan gemeld Café of aar
ondergeteekende uiterlük 2£ !
voor Groningen en Omstreken.
April a.s.
Patroons, die bereid zijn tegen vergoeding volgens bovenDeurw. R. VAN LUIT, genoemd stelsel een leerling op te leiden, kunnen hiert
Noordhom. Tel. 511. omtrent nadere inlichtingen verkrijgen bij den Directeur
der Ambachtsschool te Groningen, C. H. Petersstraat 2.

Uw Hemelvaartsdag voor Roden

; Groot traditioneel Concours-Hippique

Oldehove
Onderget.

' Groningen

gen, gelieven

Te koop: Bloemisterij

Te koop: Winkelperceel met woning

100 M.2 verwarmde kas, 5(
M.2 verwaande bak, 50 M.5 Oude Boteringestraat, vlak bij de Markt, f 30,000.—.
koude ramen, 10 Are gronc Te bevragen bij J. H. ZEEVEN, Makelaar N. B. M.,
1
met veel tuinaanleg' en onGroote Markt 9, Groningen.
1
1
i
VER. VOOR VOLKSVERMAKEN „RODEN" \ derhoud, geheele opstand en
winkelinventaris, zeer goede
"N^M^»^>^^>|»p^>a^^^<a^Mae<MMMa«J*t<N#^ r kostwinning. Uitsluitend
vooi
goed vakman. 15 KM. vanai
Groningen.
Br. fr. no. 877
Wenscht U op «eer discrete
f|
A"t
roept sollicitanten op voor de betrekking van
wii" in kennis te komen?
TE KOOP GEVRAAGD:
Wendt U dan tot het grootste,
BROODBAKKERIJ
meest vooraanstaande bonafide Bureau in ons land.
van niet te grooten omvang
Br. fr. no. 852 bureau dezes
Volkomen serieuze bemiddeling I Discretie is voor ons
Uitsluitend schriftelijke aanbiedingen worden ingewacht
een persoonlijke eerezaak. Alle inlichtingen worden
GEVRAAGD:
bij den Directeur van het
U geheel vrijblijvend, in blanco couvert, toegezonden
Eenige geoefende Heeren
door Bureau „Succour", Wilhelminastraat 1 45,
Oen Haag, Telefoon 2 lijnen: 770754-770713.
voor Tennisclub. Br. fr. 895
Kantoeruren van 10-9 uur.
Dames met grijzend haar
T KLOOSTER 25
Onze Haarverfstift „Select"
(rembours
1.75)
f
1.50
a
f
kleurt Uw grüs haar geheé Huize Bosch en Meer te Paterswolde
onopvallend bij. Voor dames

'

i

Amstleven

HUWPrUIi

INSPECTEUR

Bijkantoor Groningen

Rechtstreeks van Vakman

heeft mooie kamers disponibel

die zich laten verven, is
deze stift onmisbaar.In Groningen verkrijgbaai voor permanent verblijf, zoowel als voor tijdelijk, gem,
bü: J. W. BAKKER, Nw of ongem., met volledig pension en verzorging.
Ebbingestr. no. 82. Tel. 442! Aanbevelend, Mej. H. A. FAKKERT, gediplomeerd ver»
pleegster, Telefoon Eelde 43.

Compleet geëtaleerd: SALON-AMEUBLEMENT, bestaande uit: 4 mod. crapauds met zuivere wolmoquette, dressoir en tafel.
2 moderne FAUTEUILS, 4 STOELEN, vanaf f7B.—
Groote keuze DRESSOIRS.
Ziet de étalage.

Landbouw-

! A. R. RONDEEL Tentoonstelling

KERRYPOEDER

Firma EBEL EBELS,
Wegens ziekte is vanaf Maandag 20 April het
in het hotel VAN DER MOTandheelkundige LEN,
Nw. Ebbingestraat 46. Tel. 4!
op Donderdag, den 23
G. B. PÖLKERMAN.
Spreekuren 10—1 en 2—5 uur ' April a.s., des avonds 8 uur.
J. PÖLKERMAN—
TELEFOON 6532.
NIEUWE WEG 14
KAMPSTRA
LOOPENDEDIEP Z.z. 14.
Roden, den 18 April 1942. Pootaardappelen
Tel. 2442.
Groningen. 19 April '42
Marktstraat 8.
Telef. 4372
Herstellingsoord
Rust- en
Zaterdags 10—12 uur.
Star Numanstraat 71.
Zeeuwsche en Friesche klei,
38, GRONINGEN
Alle Stofzuigerreparaties,
Bintje,
Ëigenh.,
Roodstar,
J. A R. v. d. VEER en
tevens instrumentmakerüZenuwKLEIN
JAGTLUST
hoeveelheid,
Ervaren
elke
bü
J.
VAN
aankondiging
tot nadere
slechts geopend van 2 tot 4 trar
F. W. v. d. VEER—DOUMA
DELLEN, Tel. 2043, AchterSTRUIKROZEN in verschil- (Zaterdags gesloten).
geven met dank aan God
ORANJEWOUD
gevraagd
verpleegster
lende kleuren, heerlijk rieopname van weg 89, Groningen.
Gelegenheid
kennis van de geboorte van
spoedgevallen en grensdocumenten wende men zich
i<fd Haddingestraat 16
kende a 20 cent Per stuk. Voor
in de Bornia Kliniek te rustzoekendentoten herstellenhun Dochter
tot het Hoofdkantoor Parkstraat 18-20 te Den Haag,
J.
J.
EenHuizum
WESTHOFF.
bü
Leeuwarden.
GEESSIENA
de patiënten in Chr. tehuis.
drachtskade 9/1, Tel. 4944. telefoon interl. letter Z.
MARGARETHA.
Psychiatrische Inrich- Prüzen f4—f7.50 per dag en
veilig
helpt
hierbij
In
de
April
altüd!
'42. ' tingen
Effecten
Rek. Courant GEVRAAGD:
Groningen. 19
p. p. Jaartarief nader overl.
van het Oude en Directr.
de Oprechte Winsumer I
Gratamastraat 61.
Zr. A. PLEIJSANT Zalf
Zutphen
Nieuwe
Gasthuis
te
bij
I
Steenpuisten,
Tijdelijk
Verzekeringen
Vrouwenkliniek en Warnsveld kunnen geVeiligheidskelder
De Kerkèraad der Ned. Herv. Bloedvinnen, Brand- en!
Diaconessenhuis.
plaatst worden
Hoogezand Stootwonden, Winterhan- 1
Gemeente
te
bevoegd oefenmeester, heeft nog eenige uren vrij voor het
F. v. d. VEEN en
den en -voeten, Aange- 1
MOL en NIEUBUURT, Bo geven van PRIVÉ- en CLUBLESSEN.
vraagt voor direct
engroszaak
SPOEDIG
GEVRAAGD
J. H. v. d. VEEN—BOERMA
in
electro
zichtspuisties, Likdoorns I
terdiep 71/1.
geven met blijdschap kennis i
Inl. tusschen 12-2 en 5-7 Carolieweg 2a. Telef. 5506.
voor
en Wratten enz. Duizen- I
van de geboorte van hun
den lüders vonden hier- 1
op een nader overeen te koZoon
bi) baat. Per bus f 0.76.
Instituut voor Technisch Onderwijs -" Groningen
JAN
men aanvangssalaris benev. der gemeente. Aanmelden bij
Apoth. en Drogisten. 1
April
voor administratie enz. en het geven van leiding. BeBonnerveen. 17
'42. kost, inwoning, bewassching
OPLEIDING
voor Bouwkundig Opzichter, WaterbouwSCHMIDT,
1,
J.
regeeringsvoorDs.
Kerkstr.
vak,
kendheid met den handel en het
en geneeskundige hulp. De Hoogezand.
kunde, Gewapend Beton, Statica en Sterkteleer. bouwgewenscht.
Bij
gebleken
i
geschiktschriften en Duitsch
diploma's Mulo of Huishoudkundig teekenen en alle andere bouwkundige en waterTe koop gevraagd:
Heden overleed, zacht school
heid goede vooruitzichten. Uitvoerige eigenhandige brietot aanbeve- Kleine Tennisclub te Haren,
strekken leeftijd
en kalm. onze lieve Moebouwkundige vakken. Spreekuur: Dinsdag van 19.45—
ven
onder no. 949 bureau van dit blad.
ling: vereischte
19 jr. vraagt 2 paren GEOEFENder, Behuwd- en GrootAUTOKUSSENS
21.00 De Savornin Lohmanlaan 22. Tel. 2747.
Uitsluitend schriftelüke sol- DE SPELERS voor 's Maan- alle soorten veeren, oude en
moeder
licitaties bij den Eersten Ge- dagsavonds. Nieuwe ballen nieuwe. Br. fr.
TRIJNTJE MULDER,
ENGELSCH DUITSCH
no. 748 b. d.
in den ouderdom van neesheer, Gasthuisstraat 18 aanw. Br. fr. noa 929 b. d.
Vergrotinffs-inrichting
r «EP.ZEKEBIKOS MAATSCHAPPÜ
ruim 85 jaar. sedert 1918 te Zutphen.
proefles
Gratis
van de nieuwe schriftelijke methode.
in of dicht bü de stad
.mirim n '".QKamnaat *
Wed. van H. A. VeenIn 8 mnd. vlot spreken en schrijven. Elke week een les
In
de
StichWillem
Arntsz
itiniut: i.e.F.f.rAaHiißEiininni,«.«.«.rtcifa.
hoven.
Uu. MBarija, i i. noaaiN. P. L ottï
ENGELSCH of DUITSCH
f2.—p. mnd.
ting (Geneeskundige Sticheen
van
Uit aller naam:
MIDDENSTANDSDIPLOMA
verpleging
ting
tot
van
f 2.85 p. mnd.
heden,
H. Bueneker, T. G. BueTot
16
April
1942.
pl.m.
voor
3
7.50
geschikt
motorkajuitbooten,
ieder
Nieuwe Ebbingestraat 20a
en Geesteszieken) te
BOEKH. of NED. TAAL en CORRESP. f I.— p. mnd.
en ZenuwRadebinnensingel
neker—Veenhoven
26.
lang.
ALBERTS,
Aanb.
bij
M.
is totaal
Vergrotingen n. elke Foto,
de MaatUtrecht en te Den Dolder
Kinderen.
NED. TALEN INSTIT., Burg. Meineszlaan 62, R'DAM
hoe verbleekt ook.
schappü verzekerd voor
(gem. Zeist) kunnen
Groningen 19 April 1942.
TE NORG
Voor H.H. Fotografen speBon als brief zenden.
/
Prof. Rankestraat 19.
ciale prüzen.
op 22 APRIL
zal
Gratis les van
De teraardebestelling
Te koop: 12 CAFÉTAFELS,
plaats hebben Woensdag
Naam:
Adres:
te:
GAAT WEL DOOR mass. eiken Dressoir, eiken
a.s. op de Zuiderbegraafworden.
Leeftüd
Gulden
geplaatst
plaats. Vertrek van het 18—24 jaar.
Theekasten, eiken ronde Tadoch geen taxatie-commissie fels,
Voegt ook Uw belang bü
eik. Fauteuils, 1 Linnensterfhuis om 11 uur.
Vereischt is het U.L.O. diplo- aanwezig.
Student geeft BIJLES 1n
kast, Orgelladenkast, Tafels
het groote geheel en
oude en moderne talen aan
ma A of daarmede gelijk te
op
verkooningen.
breng
goederen
publieke
of
Uw
onze
2-pers.
maten,
in alle
Ledineemt deel in de steeds
leerlingen van Gymn. en H.
stellen schoolonderricht, ter- De Ophaaldienst van het kanten.
beëedigd
FOLKERS,
O.
en
groeiende
LIGTHART,
J.
Makelaar. TaxateurVeilinerisicogedurende ten
8.5., tegen een vergoeding
Heden overleed, zacht en wijl opleiding
meester, Groote Peperstraat 10. Tel. 7009.
Brandenburgerstraat 11.
"Jt)
spreiding!
van 90 et. per uur; tevens
minste 1 jaar voor huishoudkalm. onze lieve Moeder kundige
Vraagt
mjf
ïnlichtinaan een nijverheids- komt DINSDAG 21APRIL in H.H. WINKELIERS en H.H.
I overhooren van geschiedenis
en Grootmoeder
gen bü Uw AssuTf§
school tot aanbeveling strekt.
BODEN.
I voor eindexamen. Br. no. 925
Wist
U
het
al
rantie-bezorger.
MULDER,
TRIJNTJE
Br. te richten aan den Geons adres van Bestel en
Spreken in het openbaar
Agnieneesheer-Directeur,
Wed. van H. A. VeenhoAfhaaldienst is Gr. AppelTel. 1200.
ven, in den ouderdom tenstraat 2, Utrecht.
straat 9,' Tel. 3905.
Geen
Hunaah.
van 85 jaar.
order te groot. Geen order
"Persoonlijkheidsvorming.
Schriftelijke
(en roondelinHoofdagentsch. voor Gro- [
Groningen, 19 April 1942.
CREDIET
te klein. Beleefd aanbevelend.
opleiding. Eenvoudig.
ningen en Noord-Drente:
O. Wemmi—Veenhoven,
-5
T. SCHULTINGA en
Duidelijk. Bilfllk. Vr. proefl.
bank
Kinderen en Verloofden.
J. J. KUNST.
ASSURANTIEKANTOOR
spreken, lezen en schrüven;
CHR. VAN IJZENDOORN,
C.
VAN
DER
MEI,
Mr.
billük,
vlug
NOORD
en
van Te koon gevraagd: NAAI-,
Docent in de Redekunst,
S.
van
Houtenlaan
26.
eraar 25-jar. erv. Engeland. WASCHen VLEESCHNoorderhaven N.z. I-lb,
verstrekt Ambt. en d. lee- Br fr. no. 961 bureau dezes. ; MACH., Weegsch..
visscherstraat
Tel.
35*
3946
GRONINGEN
Piano's,
Groningen. Telef. 5227.
Heden overleed, nog onGem.
ningen. Zonder borg.
Orgels.
Brandkasten,
alle
verwacht,
onze lieve, aflossing. Vlotte afwikk. DisSTEVEN
WEND UW
soorten Meubelen. Kleeden
beste Vrouw en Zuster
crete behandel. Praediniusen Loopers. Gordünen, Kasingel 51
ANNA HAVINGA,
Tel. 4919.
GA NAAR ZEEVEN
chels en Haarden, Cassa's.
in den ouderdom van 71
en zoek voor Uw zoon een i Winkel- en Magazijnvoorrajaar.
Accordeonschool A.D.O. Leeraar M.O. Boekhouden
studieverzekering ult.
den. Aanb. met nauwkeuri- |f FTTHUafiFM EWARTKETTING. STAALBOUTHaren, 18 April 1942.
bevestigingsOpleider:
ge omschr. en prüs aan r\c l linutn ketting,
Dir. W. J. VELLEMAN
Uw paarden, vee, schapen,
Westerschedrift 27.
SCHALMEN,
Practijk examenlevert PROMPT
voor knop- en pianoklavier.
geiten enz. bü Uw eigen MU; SICCAMA, Oosterweg 19.
ernstige
Joh. B. Bosma. L. GlimTelef. 4725.
UIT VOORRAAD:
Tevens nog pianoklaviers te
Boekhouden en
-100 pet. uitkeering, lage premenga—Havinga.
Handels- en
huur. Inlichtingen aan de
Middenstandsdiploma.
De teraardebestelling zal mie. L. BIJSMA, PrinsesOames met grijzend haar Ingenieursbureau
school Schuitemakerstraat
seweg 10, Hoogkerk (Gr.)
plaats hebben Woensdag
sa. Tel. 6938.
De haarverfstift
OP
Actieve Vert. gevraagd.
a.s. op de Zuiderbegraafplaats te Groningen.
a
f
1.50
VAN
„Select"
Technische Afdeeling
Vertrek van het sterfhuis
Voorburg: Magaz. Den Haag: 111629
om 11.30 uur.
kleurt Uw grijs haar geheel
Bederf hem niet méér! Opleiding
alle
examens.
Kant.
Nu is er alle aanleiding om I
11
TURFTORENSTRAAT
onopvallend bü.
Voor da- Telefoon:
Magaz. Groningen:
5629 Vakkundige reparatie er i Conv., Privé- en Groeples778900-778085
Uw inboedel, koopmansgoeTelefoon 1244.
mes, die zich laten verven,
betrouwbaar adres:
B. GASAU, Lerares
sen.
deren c.d. tegen inbraak te
Engels M.O. B, Nieuwe
is deze stift onmisbaar.
verzekeren, al of niet geHebt U witwerk
Kerkhof Z.z. 5/lb.
Engros SONIUS Aeentnren,
Heden overleed onze lieve combineerd met een BrandMolukkenstr. .9. Gron.
verzekering. Zowel voor beSchoonzuster en Tante
of
ander
Ing. Woensdag 22 April in Nederlandse. Franse.
Mevr. ANNA HAVINGA, woonde als voor onbewoon- Oosterweg
MM
Reparaties 1
Naaimachines
16
f**kf\\f\
in den ouderdom v. 71 jr. de percelen. Vraagt inlich- Telefoon 6640
I
Bloemstraat
6
kunnen wij onze geachte Duitse, Engelse
IdUIU |
Groningen, 18 April
tingen kosteloos en zonder
Groningen.
Telef. 7291
LETTERKUNDE
I
ZONEN
zijn
GORTER en
1942. L. G. Bosma: A. enige verplichting b. d. Delfclientèle weer bedienen (talenkennis
FMË
Voor de maand April vra- staan U vlug ten dienste I
niet noodzakeComKAPPER KRANS
Bosma—Busscher; R. J. landsche Assurantie
lük), over Kunst en
g» "■"
voor vergade-, gen wü voor de geschikte
afname- Wij hebben nog prima ma- I
gaat per Mei a.s. naar , BAKKERs BANKETBAKpagnie te Delft. Oude Delft
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Te koop aangeboden Te koop aangeboden Te koop aangeboden Aan bieding personeel

Steeds in voorraad

Huiskamer Schrijfbureaux

Costumes verkleinen., keeren

Kinderjuffr., R.K., ook
Ëigenh. N. PootaardappeZeer
eiken BureauPrima onderh. Woonark, Ministresolied
len, in. de maten 28 35 en wel als hulp in de huish.,
si.,
met
centr.
la5
geschikt voor zomerverblüf. den
45.
K.
SCHURINGA. per 1 of 15 Juni. Br. fr. 947
a f 110, 1.40 35
Ir. no. 272 bur. Zuidl. x 0.70en M.kastje
Wildervank. Tel. 656.
„VITESSE" C.V. Br.
Boerendochter uit den ge16.
Loopendediep
Courant, Zuidlaren.
Triumf Pootaardappelen goeden boerenst., 19 1., als
In goed staat verk. pitrieAfdeeling Kantoormeubilair
Eerste kl. 3-j. vosbl.
Serre-Ameublement be- m. 28.40. M. DE LANGE, hulp in de huish. Br. fr. 922
Groningen
Merrie, volbl. (warmbl.) of ten
Net Meisje, 17 j„ z.
R.
staande
tafel en 4 fau- Kiel-Windeweer.
gevraagd, diploma R.L.W.S. of M.L.S. met eenige
50
OUDE EBBINGESTRAAT een drachtige Kidae, zeld- teuils. J. uit
Plm. 10.000 k.g. Aardap- gepl. bij heer en dame of
E. WILLLEMSEN,
practijk. N.V. Holl.-Zweedsche Zaad-Mij., Zuidbroek.
zaam mak, Dü A. HINGST- „Smeersum", Warffum.
pelvezels. J. v. d. WERFF, dame alleen, liefst waar gr.
MAN, Zeyen bij Assen.
wasch buitensh. is, dag en
Kleerkasten, hang Wierurn (Adorp.)
Mooie
2 Hokkelingen, bij K. en lig, pracht mass. eiken
Plm. 3 H.A. ingekuild nacht, Chr. beg. Br. fr. 921
( Goed verzorgde han- )
EITENS, Kr. Elleboog 30 Buffet, 2 mooie Crap. f 47.50. Gras. Te bevr. J. UITHAM,
Net Meisje, 18 .).. goed
Haren.
kunn. naaien, wenscht ver4 Stoelen, 1 Faut. m. leer N.hoogebrug 27.
Best zwartbl. Koekalf en 47.50. nw. Faut.stel, mooie
der opgeleid te worden in
f DIT ISTE HAARLEM
een partij Koernest, bü W. fwollen
koop
een zaak. Br. fr. no. 920.
Lóoper 13 el, beste
■r-4-B|
Boerendochter, Friezin, 34
W
STOPPELS
Krewer- emaille Kookkachel en Tail—r'!; lH'll(1- HJEUISSjjIIIH
Buiten Oosterpoort of j„ (Vrijz.l
derweg, Holwierde.
z. z. g. g. als
Zuiderdiep
No 10 joor. in weer an
fels.
87-87
a.
*M*^
I /v\
g.
I
omtrek
Noorderplantsoen,
2 roodbl. Koekalveren en Telef. 7423.
juffr. v. d. huish. of huisy** j\ 1 _K wind, behoefde hij nog
enkel
of
dubb.
Huis.
een Texelsch Enterschaap Z.g.a.n. 1-pers. Wolmatras onderh.
houdster, liefst in kl. gezin.
te
Voor de radicale oplossing van Uw vervoersproblemen
H£ E fi £ S TH fin I 15» TfcL.6969
jft^j
■_
I n'e* overgcchiJderd
met Ooilam bij
Br. fr. no. 948 bureau dezes. Br. fr. aan Mei. M. DE
worden I
,^fÉM i
G. v. d. Stephensonstraat 6a.
staat de gelegenheid voor het aanvragen van een persmat
kleine
Heerenbehuizing
of
WEG,
BOER,
Kerkstr. 27. Haren.
Kantens.
Sasvergunninjr weer open.
4 St., 2 Faut. m. leer, 2 Villa te Haren, Winsum of
Fokzeugje, volbl., ingeschr. Theekastjes,
_P_l'_H-_fl
_/_k *_B
Wie zoekt een zuinige opWij kunnen U een installatie en de benoodigde fles1- ■en 2-pers. Leens. Br. fr. m. voll. beH.
HAMMINGA,
gewekte Huishoudster? Chr.
Zuidlaren. Led. met matr., beste Kin- schrijving
schen uit voorraad leveren.
en prijsopg. ond. beg., voorkeur stad. Br. 932.
Pracht Boyenwoning in Beste Melkgeit. Js. SUURD derwagen en Klapkarretje. no. 826 bureau
dezes.
B 37.
v. d. Huish., 26
Loophek, 2 Kinderled.. Keuvestibule opgaande, v. e'enb. Peizermade
1- of 2-gezins Huis aan j„ Juffrouw
Hoog dragende Geit z. h. kentafel. Tuinstraai
geh. zelfst. k. werken, didame
of
Aanv.
15
echtp.
Automobiel- en Handel MU. N.V.
de Petr. Campersingel, Ro- ploma Huish.sch. Br. no. 939
StN PBODUCI VAN Ot VeiUVINÉFABaitICEN IS NJNIMETI
BIJSMA, Overschild.
z.g.a. sensteinlaan,
Prima TRAP,
Adres N. Ebbingestr. 30. A. Pracht
Heeresingel, "
Schuitendiep 21
Groningen
Tel. 4706, 7119 Mei.
D. Herder, 2 j„ n. Kinderledikant 8-tr.
gr. Radesingel of dergel.
en
Bezichtiging 11—12.
reu, zwart dek, z. waakz.
stand. Gevraagd
Gerbr.
Kinderkruiwagen.
HEEREN!
HOEDEN DUUR?
Zeer
Kantoorgunst.
gel.
GEEN NOOD!
Br. fr. no. 765 bureau dezes.
Spiegel per auto geplaatst
2de Hunzestraat 23a.
ruimte,
5x5
M.
24a.
ged.,
in
2
en
Bakkerstraat
Rotricheert of stoomt
Twee- of Driegez. Perceel
Horlogemakersbediende.
Venster
25 Konijnen, 7 w. oud,
2 ijz. Ledikanten, 1-pers.,
5x4.50 M„ aparte ing., centr. volbl.
Uw oude als nieuw.
PFTDFfrr^TA"
in zink (Ned. Octr. 51.714)
VI. Reus (getatoueerd) Matras 1-p., samen f 17.50; in de stad v. belegging. Br. BIJHOLT. Nieuwe-Pekela.
water,
gas,
verw.,
W.C.,
a-.'t_*
I
f\
electr.
Schuitendiep
fr. no. 1072 bureau dezes.
lirfcrir
53
Flinke Loopjongen, 15-17
m
Huurprijs mcl. warmte f6OO. B. DIJKEN,, Woldendorp. antieke Doofpot (rood koGroningen. Tel. 4713
in het centr. j. Z. g. g. o. aanm. Hoog
Telef. 24.
%*** draad geribd figuur
J-al
per),
5 antieke Borden, derZakenpand
Br.
no.
767
dezes.
fr.
bureau
stad, met veel magazijn- loon. HOEDENPALEIS, Heegeslepen
verzilverd geëtst
Prima z.g.a.n. Stofzuiger, Schoener (schip) in glazen
In centr. der stad, een
GELEGÉNHEIDSKOOP
f6O. Br. fr. no. 928. kastje, 3 Leerboeken 1939 v. ruimte gesch. voor grossier. restraat 55.
grafplaten, enz.
gesch. als prijs
Kelderruimte,
zeer
Br. fr. no. 804 bureau dezes.
Z.g.a.n. Hobart Aardap- politie.
TE KOOP in plaats Oosten des lands met intern,
Flinke Loopjongen. Aanb.
ingaande 1 Mei
Billitonstraat 23a.
Goed onderh. 2 -of 3-Gez.'
GR.' APPELSTRAAT 38-40-42. TEL. 3378 opslagpl.,
spoorwegverkeer, 2 minuten van station
D. DIJK2-pers. Ledikant, 2-pers. Perc, voor belegging. Br. fr. na 6 uur 's avonds Ch. J.
a.s. Te bevr. O. Boteringe- pelschilmachine.
STRA, Schuitendiep
SCHMIDT, J. O Kapteynl.
54a. Kapokmatras, 6 Stoelen m.
straat 52.
HOTEL-, CAFé & GRAANMALERIJ MET PAKHUIS,
m. pr. onder no. 910 b. d. 45a. Tel. 6879.
1 of Tel. 4720.
Keukentafel,
Zitkamer
leer.
Theetafel.
MOTOREN
EN
STOFZUIGERS
Ruime
en
omgeving.
Norg
of
TerJongen voor fabriekswerk.
riante ligging. Koopsom bedraagt voor pand, zaak en
Stofzuiger (Hoover). Gra- Kinderledikant,
2 Slaapk. met str. water.
Salongra- reinen voor te bouwen zo- Leeftijd
inventaris gezamenlijk f62.500.—. Br. onder Nr. 19404
mofoon m. pi., Wringer.
niet ouder dan 18 jr.
kunt U ons nog steeds
;
Rijnstraat 7a.
platen,
2-p.
mofoon met 28
fr. no. 940. Fa. D. G. DE JONGE, HeeBoekhandel HIJMAN c.s., Postbus 21, Arnhem.
de la Faillestraat 15b Stroomatr. Gelkingestr. 10a. merhuisjes. Br.
Gez. Z.-Sl.k., op rustige Baart
ter teparatie toezenden
Volgbootje.
Een
klein
rebinnensingel 7/1.
Prima Handnaaimachine
étage met degel. pens. Jozef , z.g.a.n.
Ant. Barometer, BoogcaUsselstraat 55a.
Jongen ca. 15 jr. om eenig
en een paar Fiets- binet, compl. Tafelbillard, 2 Aanb.
68a.
FA. VENNEMA EN STIKSMA Israëlsstraat
ï
Best
mak
Paard.
J.
te
verrichten.
Zonnige Zit- en Sl.k. m. beenpijpen z.g.a.n. Schuiten- Faut. v. heerenkamer, zwaar DOUMA. Rottevalle of te- handwerk
25c na 7 uur.
Aanb. tusschen 5 en 6 u. Fa.
TEjtf 5191 p„ str. w. Schuitendiep 40. diep1 Singerhandnaaimachine,
GED. ZUIDERDIEP 58
eik. Ligkast, 2 mass. eik. lefoon 200 (Fr.)
LUKKEN,
Poelestraat 13.
Buffetten, pitch pine SlaapNette Zit-Slaapkamer m. \ in prima staat, prüs
Werkpaard. geschikt
GRONINGEN
bill.
Flinke Loopjongen, tevens
kamerkastje, Divanbed, ovale bij Best
str. w., met pens. Herman ; STUUT,
weg. aank.verg. aanden
Minimum contrib. f 1.50 p. j. (tevens voor echtgen. en
Leerling
Mauritsstr. 3.
voor magazijn en
en ronde eik. Tafels, oud
Colleniusstraat 25a.
Singer Trapn.machine, Holl. Tafeltje, mah. Treu- wezig. J. DEKKER. Slbch- drukkerij. A-kerkstraat 15.
mindert k.) Tarief voor leden: Crematie, dragers ep
Kamertje v. net pers. m. ', inzinkb.,
36
orgelspel, in totaal f 84.43; voor niet-leden f 168.61. Interweg
Sappemeer.
ringle soort m.
Thuiswerkers voor eenv.
A. MIK,
eigen bed. alleen te slapen. ;
maud enz. enz.
Volbl. zw.bont Stiertje m. , vouwwerk.
lichtingenbladen en ml. omtrent het verzekeringsfonds
als nw. Molukkenstr. Guichardsgang 37/2 sch. tvO.
Br. fr. no. 931.
f 1.75 p. w. Wipstraat 12a. spoel,
pr.
prod.
opg.
beste
met
van
kosteloos verkrijgb. v. Gron. en O. bij het afd.-secreKorreweg.
Bakkersleerling,
pl.m. 16 a
4,
b. d.
Te koop gevraagd eenige goed onderhouden wagens (gede Harmonie.
Dekschuit 116 ton. 1. 27.43, no.Muurventilator,
luxe)
(geen
en
J.
tariaat Melkweë 8, Gron.; voor Winschoten en O. sloten
afst.
j„
30
17
T. VEGTER,
cabriolets) tot en met '34. Betaling contant br. 5.42, h. 1.20 M. S. LEIJ, :
c.M.
intern.
kap
of
ll.
Pracht
mod.
eik.
MEIJERING. Feerwerd.
bij 't afd.-secretariaat. Schönfeldsinsel 7, Winschoten. Brieven met omschrijving en prijs ond. no. 911 bur. dezes.
Schuitendiep 76, Gron.
f45; prima Viool, compl. m.
Middenstraat
Meeuwerderweg 82, Gron.
extra gr. ' Banketbakkerij, voor dir.jkist, z.g.a.n. pianokl. Accor- persinventaris.
Of te huur een
Sappemeer.
104,
Zond.
niet.
Ouborg's
z.g.
Handel MU. N.V. houdt
Wolf
U
H HANIIPI
ARPN I ,)j
Bediende, zelfst. k. werk.
deon (Ital.), 2 incompl. Ran.n.
nHnatuncn
3 nw. Toonbanken, com- Vleeschmolen.
ns <ia(fs en Vrijdags beurs in de
Aanb. Postbus 37. ■ fl.
TE HUUR OF TE KOOP
dio's. Te bevr. tuss. 5-6 u. pleet m. laden en mahonie- spoed.
MODDERMAN. Steentüstr. 1
toonkamer O. KUk in 't Jatstr. 33, Gron. (t.o. Harmonie)
Moesstraat 63.
Prima Monteur, die geh.
op nader overeen te komen voorwaarden een in volle
houten blad. ieder lang 2.75 Winschoten.
Singer of Neumann HandZ.g.a.n. zinken Wasch- M.. br. 0.74 en hoog 0.90 M..
werking zünd
zelfst.
kan werken, moet m.
en LUXE ARTIKELEN. woning,
Woning of ged. van een
geen
naaimachine,
oud mod. alle motoren
mach. m. Wringer, Klap- te zamen f 450. bij Magazijn Br.
bekend zijn.
door menschen zond. ; karretje,
847
bureau
dezes.
fr. no.
Loophek, Bloemta- „Rival", Poststraat, Stadsschr. soll. met uitv.
kinderen. Huurprijs f 4—f 5. I fel. Mauritsstr.
Houtbewerkingmachines. Uitsl.
ml.
Ford-Garage, Hee40.
Br. fr. no. 769 bur. dezes.
kanaal.
op eersten stand in het Oosten des lands. Alleen serieuze
LUKKEN, Poelestr. 13. reweeaan
1 Snelweger, Nieuwlant76. Gron.
Staande Schemerlamp, H.
Jongelui zoeken Woning.
en kapitaalkrachtige personen gelieven te solliciteeren.
Gron.
4869.
f 120, 1 KaassnüSmidsknecht zijn
eik. Schoorsteenmantelklok. Tel.Waschmach.motor.
Flinke
fr. no. 899 bur. dezes. Pelkman
Br. fr. no. 841 bureau van dit blad. ~
defect werk
Tot onze spijt moeten wit vaak nee zeggen, bij Br. Of
gedeeltelijk verstaande
machine f 10. Br. fr. 933. Kindertafel en Stoel, merk
te
gevr.,
koop
een
bezwaar.
F.
JONKER
Frag.
wij
CONFECTIEFABRIEK zoekt voor uitbreiding
het aannemen van Uw schoenreparatie, doch
direct en met Mei. H.
Gebr. 1- fin 2-sch. PloeMolukkenstr. 4.
gem. Bakkerij, in stad
Waschmachinehandel. ■ voor
gen, gewone en zigzag Eg- Naether.
doen wat wii kunnen, om U zooveel mogelük te bekl
DOORNBOS, smederü LetTrap. Ka- neker
Gron.,
Dubbele
9-tr.
prov.
of
Drenthe
Naaimachines
defect
Sing.
op
gerieven. Wij blijven
gen, 1 Kettingeg, 2-prds., 1 chel, Kleerhanger Radio m.
U rekenen, nu en in de Gron. Br.
telber
fr. no. 902.
toekomst. Hoogachtend,
Gierpomp, 1 Weidesleep, 2 luidspr.. gab. en Winterjas. geen Bezwaar. D. W. v. d.
Nette handige Jongen v.
Kleine Woning of gedeel- prds..
Israëlsstr.
10
Joz.
PLOEG.
1 Oliebad Maaimach. H.rijw. Walstraat 9b.
lichte tuinwerkzaamheden.
H. BUSMAN, Schoenreparatiebedrijf, Van SUsen- te van een woning, door 2 ,
KASREGISTER
2e
hands
1
Br. met opgaaf van grootte enz, onder no. 855 bur. dez.
straat 'i. Telefoon 6079.
Aanb. „Casa Cara", RijksZ.g.a.n. Spiraalmatras (2dames, centr. of Z. der stad. ' 2-prds., 1 Hooischudder,
2 Sleep- pers.), Grondbascule m. ge- defect geen bezw. Fa. G. R. weg 297. Haren.
Br. fr. no. 907 bureau dezes. Kunstmeststrooier,
Appingedam.
DAM,
VAN
Met Mei, een Knecht, m.
Zomerhuisje, bij. voorkeur harken, 70 M. Ewartketting wichten. Bankschroef, 4-pits
5 huiselijk
Aanhangwagen, plm.
TER OVERNAME AANGEBODEN:
verkeer, door JOH.
no.
42
m.
wielen
1
(Juncker
CultivaR,),
en
Norg
gezin.
Tijd
in
voor kl.
ton. moet prima ziin. Gar. SLAGTER. 1.b., Slochteren.
tor 7-tds. Gebr. v. d. WOU- Gasfornuis
4 Stoelen en Crap., vierk. R.
OOSTERHUIS,
nader te bespr. Br. fr. met DE,
UlW.
(Fr.)
Buitenpost
Leerling Winkeljuffrouw,
Kookpot, Gramofoon met
voll. ml. onder no. 909 b. d.
31.
In zeer g. staat verk. Ko- piek up en versterker, Veld- rum. Tel.
plm. 16 1. JOAN MEIJER,
Jongelui m. trouwpl. rijksFongers
Gebr.
Damesfiets.
Ebbingestr. 77 (h. HofS.,
R.
2 smidse,
IN ALLE GEWENSCHTE SOORTEN
ambt. z. Woning of gedeelte renschoffelmach.
mag wel eenigszins
defect O.
Brieven franco onder no. 858 bureau van dit blad.
strsL_tt )
m. z.g.a.n. schoffels. Oosterstr.Wandboormachine.
45a, in de gang. ziin.
v. c. Woning m. aparte keu- meter,
Br. fr. met omschr.
J. WALVIUS, landb.smederij
J. B.
Confectiefabriek
Kinderwagen op k. w. en
ken. Br. fr. no. 935 b. d. Meeden.
no. 848 bureau dezes. GOES,
Boteringestraat
Z. niet.
Nw.
Wandetkarrctje. Klei- ond.
mooi
Per 1 Mei of later, nette
Als nw. Fiets, heeren of
Singer Trapnaaimachine, ne Bergstraat 22.
1. vr. dir.. flinke NAAIWoning, liefst ben.huis. tot
Tandem, pr. b. Br. fr. met 86
eenige
goede
STERS, iets gevorderd
en
nieuw,
als
g.
zijnde
Een
in
REGENJAS, DEMI
f7.50.
941
b.
staat
946.
pr.
of WINTERJAS keeren wü als
Br. fr. no.
d.
merk en
onder no.
LEERLINGEN, jongens en
vanaf f 27.50.
Kinderwagen. JAGER, VeenKoffergranieuw. Het bekende adres DE BOER, Maatkleermakcrij,
Kleine Woning of Kamer Handmach.
Radio's,
Mod.
meisjes, voor het maken van
10.
huizen I. No. 58.
mophoon, Gram.platen fl- bedriffskleeding.
Westerhavenstraat 20 (bij A-straat).
en Keuken, ongem. Br. fr. Oosterweg
broekjes en
Mignon Stofzuiger, prijs
Klapkarretje,
Prima
Kinopg.
met
"BERN.
prijs
v.
ond.
no.
-p.
k.g.
hooger.
942
en
Boteringestr. 79.
GEVRAAGD f 4000.— op
overhemden enz. Aanm.
derwagen,
Matras, RETLMAN.
2-pers.
ongem, f45. O.
Door
23a.
gem.ambt.,
Billitonstr.
Waaijer,
Tank, kl. Gero Cassette, gr. Kleele hypotheek, over beh. bij
dagelijks van 8 tot 6 uur N.
Zit-Sl.kam. of Zit- en Sl.k., Cultivator, lerpomp,
Gebr. of te repareren RaMaaimachine, renkist,
de stad, billijke rente, dubb'.
2-pits Gasstel, z.g. dio's Radio-Techn. Dienst Boteringestraat 86/1.
g.
m.
v.
keuk.
Br.
fr.
944.
L
Zichtmachine, Aflegger. Te a.n. Kinderledikant, Kin- „OPTIMIST",
Aank. Machinestlkster,
waardty Br. fr. no. 953 b. .d.
Dame. b.b.h.h. vr. met bevr. 's av. bij J. BEERTA
Stoeldraaier- , Handwerkster
om nu te planten
en Leermeisje.
derauto, m. pedaalbew., 22 straat 7.
AANGEBODEN fBooo.— op
Mei of Juni. een gest. Z.ka- te
ReDe Punt.
Traproeden. 4 Schilderijen,
le hypotheek, van particu(pianoklavier) GEBR.-H. BERGSMA.
mcr of 7..- en Sl.kamer, m.
Accordeon
luxe Tonneau op Winteroverjas, H.rijw. met en een 3V> p.k. kopklep genkleding-Ateller, Star NuFüne
lier, ook wel in tweeën; renof
z.
pens.
fr.
m.
ml.
Br.
6 soorten
85.
gummi, als nw.; solide Ton- g. banden. Koninginnel. 86a Motor. ALB. BRINK,
te nader overleg. Br. no. 954.
onder no. 943 bur. dezes.
Rü- manstraat
Net Meisje van 's morg.
op üzer,
open
Kinderwagen, 2 p. pumps wielhandel, Ansen.
neau
mooi
Rustend
heer
vr.
ln
GroGEVRAAGD f2500.— op le
tot IZV> u. A. W. BOER,
op gummi als nw. 39 en 40 en pr. Jongenssch.
ningen of Helpman,
geef ik v. 8Oosterweg
a. d Wagentje
Goede prijzen
hypoth., over dubbele beh. in
48.
kleuren
J. SMIT, Joure. Tel. 551. m. 39. Verl. Oosterweg 110. mod.
6
zonnige
ongem
Koffergramostr.,
nette
Radio's,
stad,
de
dubb. waarde. Br. 952
Met Mei. fl. Dienstmeisje
1 Korre, 2 Grondwagens, achter Sterrebosch.
Zit- en
Slaankamer, met
phoons, Rüwielen m. of z.
Klapkarretje, banden,
Z.g.a.n.
Electromotoren, voor d. en n., geh. zelfst. k.
AANGEBODEN: Bergruimvoll. pens., nriis plm. f 100 tevens Vleeschsnijm. J. NEMEIJER,
Mevr.
DERHOED. Lage der A 10b. ook wel ruilen tegen een Waschmachines en Wrin- werken.
te voor alle voorkomende
bur.
kleuren
Br.
fr.
no.
811
dezes.
10
V} 6
Fa. R. HAGEgoederen.
Gebr. Electr. Motoren, kinderwagen. Warmoesstr. 6 gers. Naaimachines, Tuin- Schuitendiep 29.
Duitsche
Wehrmachts Winddynamo's
1 meubelen.
2 a 3 halve
6-12 en 24
per
NOUW, Oosterweg 19a. TeleVierk. gr. Hekkachel,
Angehörigfer zoekt gem. Kaalles wat dgn.Werkvrouw,
p. w., geen schoonmaak
foon no. 2128.
Wikkelinr. ATHO. Reg.klok defect, 1 p. Dr. h. te koop Kortom
mer voor avonfluren. Br. 918 volt.
is.
|Mk 250gramjH
dubbel en enkel
BERNARD
AK-V^-J___!
R
H.sch. m. steunz. pr. f 10. REILMAN, Billitonstr. 23a. Troelstralaan 31a.
Weide voor 6 k 8 hokke- Berkelstr. 6. Tel. 6520.
Mevr. v. HELDEN. Troel83a.
linpon of te huur gevr. 1 k
Pr. Arlël Motor. 5 p.k. z.k. Coehoornsingel stuks,
Meubelen. Kachels, Rüw., stralaan
Opdracht 1969 en 2170
39a. vr. een flink
Keur uit 45
mooie alles op huish. gebied.
2 H.A. groenland,
door S. en 2 p. z.g.a.n. Ruiterlaar- gegoten
gem. kleuren
Meisje
v.
8-3 of 8-7 uur.
en
emaille
Kookka23.
ge.Sebaldeburen,
A.M. DE VETTEN's BouwVENEMA.
zen m. 42 en 44. Eeldersin- chels, 100 Winterkachels, A-kerkstraat
7 uur.
gel 42.
meente Grootegast.
Stoelen, Aanm. na teleurstelling,
bedrijf vraagt voor direct
# 2 Crapauds, 4
een
Wegens
garantie.
Jongensfiets, sportmodel. alles onder volle
Weide voor 5 a 7 hokkemooi Vloerkl. Br. net Morgenmeisje.
Tafel
en
pracht soorten
RadeA-Kerkstraat
23.
lingen,
Starkenborghuur,
W.
KALFSNa
7
door
v.
fr. no. 927 bhreau dezes.
16a.
BEEK Jzn.. Oude Wijk, Ze- straat 9.
#10 Kook- en 20 Winterka- # Fauteuilstel. Tafel, Dres- singel
Morgenmeisje door Mevr.
chels,
1
kl.
Sapr.
(CiT.Ï
Brandkast.
Z.g.a.n.
D.rüwiel,
„DE
soir, Vloerkl. Br. fr. no. 926.
VRIES"
b.
TECHN. BUREAU
venhuizen
BUISMAN.
longramofoon m. 35 pi.. 1 z # Gebr. Meubelen. Kachels, KEVERLING
Korreweg 203a.
Groningen
Pelsterstraat 42
Telef. 6152
O.a. TIMMER- en BETONg.a.n. Haardkachel. 5 Kookder A 7. Aanm. tuss.
O, Ebbingestr. 14, Groningen
zw. model, z. potten
Led., Matr., Zcdderopr,ui- Hooge
Te koop aangeboden g.a.n.1 Bakfiets.
7
TIMMERLIEDEN, METSEen 8 uur nam.
(160, 100, 70. 60 en ming. L. DODDEMA, Tuinb.;
1 Bakfiets
iets
Dagmeisje, niet beneden
LAARS, GRONDWERKERS
lichter z.g.a.n. b., 1 Sport- 50 L.), 1 Autoned on lucht- straat 55. Gron.
# Driegez. Winkelp., Meeu- tourrijw.
j.. in klein gezin, B—l2en
18
D.riiw.
Nw.
Bobanden.
1
z.g.a.n,
h,
1
-Tafel.
Crap.
m.
met
ronde
groot
bouwwerk in
# 4
voor
werderweg. kooppr. f 13.000.
2—5, Zondags vrii. tegen 18
teringestraat 12.
Stofzuiger
slang
prüs
Excelsior
m.
v.
en
opg.
m.
fr.
Huur f7BO p. j. Nader te en hulpst., 1 H.rijw. m. beste # Emaille Kookkachel. Nw Br.
Duitschland. Aanmelden, ook
Mei of eerder. Aanmelden
kleur ond. no. 896 b. d.
bevr. bij J. BERENDS, Ma- b.,
Petr. Campersingel 123.
Kerkhof 33a.
Zondag, vóór 23 April 1942,
goede
kachels,
b„
Niet goed, geld terug! Nergens goedkooper of beter! kelaar,
m.
Meubelen,
1
Drüw.
rüw..
#
Westerhavenstr. 18a.
Voor Utrecht net flink
Handkarren te huur. Groote # 35 geg. en emaille Kook- alles op huishoudelük gebied. zelfst,
Sweelinckplein 45, Den Haag,
Dienstm., met koken
# Mod. Woning met steenen Appelstraat
160 Winterkachels. Aanb. A-kerkstraat 23.
kachels,
9.,
Speciaal
H.S.M,
Tel. 6269
Verzendhuis
Giro 226468 werkplaats en ruime betegeltramlijn 11 van
en
onder
volle gar.
A-kerk- # Heele of gedeeltel. Inboe- bekend, 1 Mei of later. Mej.
plaats,
gebouwd
H.rüw.,
z. straat 23:
toegankelijk met
de
Sterk
THEM. Verh.kant.. Steentiltramlijn 3 van S.S.
wagen
of auto, waarop 6 g.an. b. Coehoornsingel 57a # Grote partij ceg. en emaille dels, Huish. Art. op elk ge15a. Tel. 332.
R.
MIDbied.
Ook
defect.
O
Zü, die prima vaklieden
Prima Driewieler m. bak- Kookkachels, Vul-, EmmerDagmeisje, boven 18 jr.,
autoboxen. Plaats kan beKoninginnelaan
DEL.
86a.
g.
kersbak,
bouwd worden. Vlak bü den
alles in
staat ?n
zün én dit door een getuigHaarden #
mooie in kl. gezin, 's Av. na 8 uur
Bad,
Emaille
Prijs f 16.000. Huur- RÜw.handel
R. BUITER. en Salamanderkach.
32.
GROOTE KROMME ELLEBOOG 22
GRONINGEN Korrew.
Haardkachels. ook in> ruil. Haardkachel en Vloerkleed. aanm. v. Heemskerckstr.
schrift kunnen bewüzen, krijopbr. f 840 p. j. Te bevr. bü Lage der A la.
Net Morgenmeisje boy. 17
onder volle garantie, bij het Br. fr. no. 541, bureau dezes.
gen reis- en eventueele verLichte
Bakfiets
venZEEVEN,
J. H.
voor
Makelaar N.
den geh. dag.
van ouds bekend adres Fa # Centrale Verw.ketels voor jaar, Vrijdags
blijfkosten voor aanmelding
8.M., Gr. Markt 9, Gron. ter, g. b. B. LEENINGA. Wed.
P. KORENBRANDER. cokes. Rüksstr.weg 199, Ha- Petrus Campersingel 171a.
#
Coehoorns.
31/3.
Bij
plantsoen,
Eengez.
't
2
vergoed.
Oudeweg 10—10a.
Flink Dagmeisje of WerkTel. 572.
Prima H.rijwiel en een # Zwart Colhert
Huisjes, vr.pr. f 12000. Huur
en Vest m ren.
de middaguren.
# Goede Huishoudkachel of ster voor
Persoonsbew. medebrengen.
Zilver
6
Harmonica,
Goud
Brillen en Horloges
f683 p. j.
bassen.
LodeTe bevr. bü J.
bijpass. Broek, z.g.a.n. Verl kl. Kookkachel. Br. fr. 844. Aanm. v.m. tot 12 uur of
BERENDS,
Makel.,
6.
Wester- wükstraat
OUDE EBBINGESTRAAT 57
Feithstraat 6a.
# Emaille of geg. Kookka- 's av. na 7 uur. Mevr. HEIZ.g.a.n. Damesrijw. met
havenstraat 18a.en
# Zw. Avondbontcape. Lo- chel, 70—80 c.M. breed. Br. DEN, v. Starkenb.str. I/25a.
Schoolgaand meisje, gegoede
torp.
Jongensen
b.
b.
1
#
en
Boy.won.
Nette Ben.dewijkstraat 33.
Net Meisje voor de mor-,
burgerstand, 16 jaar, iN. H.,
Vanaf heden telefonisch aangesloten onder HU. 00 t op mooien stand te Gron., rijw. met b. b. A. STUUT. #
Z.g.a.n. Bontjas, Antilope, fr. m. omschr. ond. no. 846 genuren in kl. gezin. Aanm.
*raagt VRIENDINNETJE.
#
Emaille Bad.
mooie
huuropbr. f 11 p. w. Te bevr. Mauritsstraat 3.
m. 42-44. Boumanstraat 10. Haardkachel en Vloerkleed. van Hamelstr. 9 na 6 uur.
Br. fr. no. 912 bureau dezes.
Meisiesrijwiel, g. b. Win- #
Mak.kantoor Dj. SICCAMA.
Z.g.a.n. zw. Jas en Vest Br fr. no 542, bureau dezes.
Morgenmeisje. 16-18 ir.
schoterdiep 122.
Hoogkerk. Tel. 8.
HUWELIJK. Intelligente
met gestr. Broek. m. 48-50
6 uur Haddingestr. 19.
Mod. Kinderwagen, tegen Na Meisje
jongeman, boerenst., zoekt
D.fiets en H. Polshorloge. Br. fr. no. 934 bur. dezes. #
# Geldbelegging. Helft van
voor halve dagen.
goeden
priis,
moet
absoluut
kennismaking m. intelligent
aan KERKEN, TORENS, VILLA'S etc, is het van ouds mod. dubbel Landhuis Ha- Kruitlaan 2.
p. Jongensschoenen m mooi zijn.
#
1
Leeft.
16-17
1 Vrijd. den geh.
fr.
904.
Br.
no.
G. Damesfiets met g. b. 39-40. Baart de la Faillelieftallig meisje, idem -uit
ren, prima stand, bev. 2 ka.
bekende adres
lag. Aanb. Joz. Israëlsstr. 45a
Meisjeszomermantel
#
1
m.
,8.
dezen stand, 18 k 22 j. Geens. keu., bükeu., 3 sl.k. zol- en gr. Koffer. Sumatral.
Net Werkmeisje. boven 18
1.
44; 1 Dameszomermantel m.
loof Rechtz. Br. fr. met foto,
1 Orgel, m. Erard Plevel straat
der m. sl.k., inger. badka.,
jaar. Aanm. Statrestauratie.
#
Paar
zware
Rubberlaar1
D.schoenen
40
p.
46,
m.
welke op eerew. worden tecentr. verw., h.opbr. f9OO p. Herz. Te bevr. O. Ebbin- zen, 1 or. zwarte Beenkap- (blauw),
Net Meisje voor heele of
2 Kindermantels,
ruggez. onder no. 958 b. d.
i. Kooppr. f20.000. Te bevr. gestrifit 32.
pen.
Zuiderweg 58. Hoog- leeft. 6
halve dagen. Aanm. v. Stargroot
11
Reparaties.
Piano,
TEL. 453.
Nieuw werk. J. H. ZEEVEN, Makelaar
en
1..
een
merk kerk.
Prï kruissn.
N.
2 24.
H U W E L IJ K.
Eenzamen
Vloerkleed en pluche Tafel- kenborghstr.
B. M., Gr. Markt 9. Gron. „Adam", prijs f5OO. Br. 908. # Prima Voetbalschoenen kleed,
Per 1 Mei, flink MEISJE
van alle rangen, standen en
1 Ladekastje m. slot.
NAAMPLATEN VAN
# Bü Noorderplantsoen,
2
Erres Radio. Westerha- m. 45. en te koop gevr
dag
nacht,
v.
en
leeftijden, wendt U allen tot
zelfst. kunalles in g. staat. Br. fr. m.
Burgerh. m. tuin f8.75 h. venstraat 1.
kunnen wü onbeperkt fabriceeren, evenals
45. Merel- prijsopg.
Werkschoenen
m.
nende werken, hulp v. d.
Nederlands grootste bemidb.
d.
ond.
no.
917
7900; bij Heereweg 3 HuiPrima Radiotoestel, Phi- straat 24a.
morgenuren
en
werkster
delingsbureau met uitgebreiNw. of z.g.a.n Egypt. lin- aanw.,
GLAS IN ZINK fzen
f429 huur, f 5600; nw.- lips Universeel. Ged. Kat- # 1 p. Voetbalsch. m. 42-43. #
b;j voork. katoen en
de relaties door geheel Ne- Keurige afwerking. Snelle Gilashandcl
Heerenregenjas m. 48-50
nen
verh.,
bouw,
centr. stand, tendiep 18a.
Spiegelfabriek
1 p. rubber Hockevsch. m. 42 Br. fr. no. 914 bureau dezes. zwart dragend. Aanb. tass.
derland; tallooze tevreden- levering.
Uitsluitend aan
Winkelh., 2 bovenw. f2350
Z.g.a.n. Philips Radio. C. Folkingestr. 7a. Tel. 731.
heidsbetuigingen liggen ter handelaren.
Fa. A. DE N. E. G., BINNEN
Egypt. linnen Regenjas m 7 en 8 Mevr. MEES, Hons13
huur. centr. aan vaarw. Ma- BROERSMA, Uithuizermee- #1 Markies z.g.a.n., 3.75x2 50 #
ruglaan 20. Helpman.
inzage. Inlicht, schriftel. en BOER, Zuiderdiep 41, Gron.
1.
46-47.
gazijn plm. 100 M2. en bo- den, Burgtstraat A 244.
M„ 2 zware Wielen, wielbr hof 48.Na 6 uur SeringenFlink Meisje en een Permondel. Bur. „HOLLAND". BLOEMENWEELDE. Tuinhuur;
venw. f728
centr. gr.
Gebr. Radiotoestel, Tele- 12 c.M. G. HERDER, Dracht- # Eenige Kampeertenten.
ster.
Stoormvasscherii F.
Admiralengracht 219, Am- coll. 5 Struikrozen, 25 GlaZakenpanden.
nieuwb.
Ma- funken. W. E. BRAKEMA stercompagnie.
28 HAAN, Tuinbouwdw.str 22.
sterdam.
Winschoterd.
O.z.
N.0.C..
diolen, 25 Montbretia,
100
RijksWESTPHAL,
kelaar
Overschild.
. # Z.e.a.n. ijzeren Grafhek. # Postzegels of. VerzamelinVoor direct een fünke
weg 340, Haren.
HUWELIJK. Jongeman 34 j. Anemoontjes, 100 Ranon100 goede Gram.platen a J. WEBER, Leens.
gen. Gron. Postzegelcentrale Dienstbode Rest, VAN DUIt/m.
ZATERDAG
25
onbem.,
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stand,
100
10
20
APRIL
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van
MAANDAG
de
stad,
werk.
niet
# Dubb. Beh., nabü
50 et. en hooger,
# Gebr. lerpomp, opvoerAcademieplein. Tel. 2913 NEN. Groote Markt 30.
zoekt kennism. met Meisje of Lelies, 3 Tuin-Gloxinia's, 3
opbr. f 8 huur p. w., vr.pr. dans-, klassieke- en gewijde boogte 4.25 en een van 3.85 h.
Flink Morgenmeisje (v.
# Voor
direct. 2e.hands
geen Dahlia's, 3 Tuin-Clematis en
johge Wed., kindje
20
Heereweg
Gramophoon
f7OOO. Te bevr.
4 muziek.
m.
P. DOORNBOS. Aduard.
G. J. BRAUN,
voor den verkoop gesloten
Tennisballen. Aanb. tuss. 1 tüdelük).
bezw. Geheimh verz. en verz. 15 Snijbl. planten in 3 srt.
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De „staart' in Oost, Zuid en Noord
kwispelt lustig
Verrassende nederlaag van A.G.O.V.V.
De competitiestrüd van gisteren heeft
zich vooral gekenmerkt door uitslagen,
welke de „staart" in Oost, Zuid en

Het moet me van het hart.

het niet lukken. Zelfs een strafschop werd
niet benut en eerst 5 minuten voor het
einde werd ut een hoekschop via den W.doelman gedoelpunt (0 —2). GRC heeft nu
de tweede plaats definitief veroverd.
De stand is hier: Emmen 29 (17), GRC
23 (17). Appingedam 20 (17), WW 16 (16).
FW lö (16). Bato 15 (17), Hoogezand 14
(18). Muntendam 14 (16) Woltersum 12
(17). Noordster 8 (16).
De Noordelijke uitslagen luidden: 2A:
FVC—Alcides 2—4; Helpman—Friesland
5—4; MSC—Goredijk s—l: Frisia—Black
Boys s—l. 2B: Noordster—Emmen 2—4;
Muntendam—Appingedam 3—l: Woltersum
—GRC o—2; WW—Hoogezand 3—l. Prom.
Comp.: Steenwük—Drachten 2—4. 3A: Nioator—Rood Geel 0—1; GAVC—HZC 3—l;
Aristides—Harlingen o—3 ;
Bergum—CAß
2—l 3B: BRC—De Vogels 1—1; Groen
Boys—SVP
o—3;
Geel—WK
4—o
Oostelüke
3E: Musselkanaal—PJC 3—l: Stadskanaal
3—l;
Gie—CVC 3—l; Zwartemeer—EEW
ten—Asser Boys 2—3. Res. le kL: Alcides 2
1—0;
—Be Quick 2
Emmen 2—GVAV 2
2—l. Res. 2e kl. A: Friesland 2—Frisia 2
o—4; FVC 2—Leeuwarden 2 3—2; Rood
Geel 2—LSC 2 o—s. Res. 2e kl. B: GVAV 3
—Veendam 2 2—o: Hoogezand 2—Noordster
2 6—l: Velocitas 3—Be Quiok 3 2—o.

Dat ik dit week-einde weer heel wat
Noord lustiger dan ooit doen kwispegeleerd heb. In de eerste plaats is me
len, terwül de kampioenen in Zuid en
plotseling een licht opgegaan. Reeds
Oost op één haar bekend zyn.
herhaalde malen heb ik me in deze zeer
betrokken aparte rubriek afgevraagd, hoe toch de
Voor de buitenstaanders en de
club zelf is de verrassende overwinning reagens bü het publiek en spelers zou
van' Tubantia oo A.G.O.V.V. wel interesontstaan. En nu weet Ik het; de oorzaak
sant, maar of de Apeldoorners ook zoo is een impuls. Nu is een impuls een
want soort aandrift, een prikkel, een eerste
denken?! Niet bepaald denkbaar,
dezelfde punten, welke Tubantia nog een stoot, .maar ik zou nooit op de gedachte
kans geven op ontsnapping van de onderzijn gekomen, dat daarin de oorzaak
ste plaats, hebben voor AGOW de beteemoest worden gezocht van de reactie van
kenis van een vrijwel verloren kampioenpubliek en spelers voornamelük op
schap, nu tegelijkertijd Quick van Ensoli. Neen, om daarschedé heeft gewonnen. Men oordeele scheidsrechterhjke
op te komen heb ik Zaterdagavond eerst
trouwens zelf:
moeten bezoeken
17 12
1 4 25 42—21 de Sportclub Quickkeurige
Quick
vereeniging
U Quick? Een
De voornaamste tweede klassers
A.GO.V.V.
17 11 1 5 23 39—21 Kent
keurige bestuurderen, aangevoerd
met
ln
is
zelfs
zonder
veel
moeite
er
I, 2A: Alcmaria Victrix—ZFC
DISTRICT
Quick
Boer,
man,
een slanken
door Roel de
geslaagd een fraaie én verdiende 5—2 over4—l; KFC—Alkm.
2—2W.-Frisia—HßC
wiens stemgeluid echter noodig in een Boys 4—2. 2B: HVC —Vriendenschaar
winning te behalen.
2—l;
of ander vacantieoord moet aansterken. De Spartaan—AFC
In het Zniden waren vrüwel alle .wedHilversum—Wa1—1:
Neen, dan Jopie Bierling, de technische tergraafsmeer 3—l: DWV—Zeeburgia I—2.1—2.
strijden van belang. Wel kon Spekholzermaar kapitein. Ook al geen reus, maar evenheide geen kampioen meer worden,Edoch,
DISTRICHT 11. 2A: Laakkwartier—UW
fungeeren.
goed als De Boer ondeelbaar met Quick.
toch wel als „beul"
I—3: VIOS—BMT 5—3; UVS—Velox 0—1;
Nu, die Jopie Bierling is het, die mü Quick—HW
Willem II heeft zich niet als „lijdend vooro—o- VDL—Hercules o—2. 2B:
werp" beschikbaar willen stellen eh vriend een kostelijken dienst bewezen heeft. Fluks—CW 0—0; Sliedrecht—Overmaas
met 3—o afgedroogd.
beul
„Impuls" zei hü en terwijl zün scherpe 2—l; Unitas—Excelsior I—3 ; Martinet
Tezelfdertijd won
Eindhoven normaal stem even later drie telde, bogen de Neptunus 0—O: SW—ODS o—4. DISTRICT
van Roermond, terwül N-A.C. baas bleef jongelui voor hem als knipmessen. Maar 111, 2A: Neo—Rigtersbleek 4—l; Rijssen
over Picus doch toch uitgeschakeld is. De datzelfde moment bracht mij de oplos- Vooruit—Vogido I—2; BWO—Achilles 1912
stand is hier n.l. nu:
probleem, hetwelk my 5—4; Phenix—Borne 2—l; Vesta—WVZ
21 13 6 2 32 49—15 sing van een
Eindhoven
heeft bezorgd. En 10—2. 2B: Be Quick—ZAC 4—o; Go Ahead
22 13 5 4 31 71—39 slanelooze nachten
N.A.C.
ben ik er nog niet, want hoe komt —Zutphania 3—o (Go Ahead kampioen);
21
Willem II
12 6 3 30 44—24 toch
Robur et Velocitas—Zwolsohe Boys I—6;1—6;
die impuls nu. Hoe komt het, dat de Orion—Salliandia
Waaruit blükt, dat de situatie in het ZuiI—2;1—2;
AZC—Labor I—l.
Helpman
strijd
in
den
midvoor van
deh al precies gelijk is aan die in het tegen
2C:
Theole—DVSE
3—3: Aalten—De Trefdoelpunt
Oosten
Friesland eerst na een
I—4; SCH—Doetinchem 2—l; Veenende tegenpartij den impuls kreeg om fers
Op de onderste plaatsen van
daal—TEC
3—5: Rheden—Vitesse 2—o.
er ook een te maken. Zün speelwüze DISTRICT IV,
Tuban2A: Waubachsche Boys—
heeft de gemelde overwinning vanpond
gelijk, die bestelde
wel
Joabert
in
het
geBleüerheide 2—3; Miranda—Kolonia 5 2 ;
tia in het Oosten niet het volle
goede
weerde,
aandriften
niets
bedat
Groene Ster—Waubach 6—o. 2B: Sittard
geven, doordat Hengelo tegen P.E.C, geindien zü ni«t worden omgezet Sportclub Emma 3—l; Standaard—Willem
gespeeld- heeft. Waar Ensched. Boys teekenen,
luk N.E.C,
goede
handelingen,
maar
het
ontin
I 3—2. 2C: SVB—VTOST 3—l: VW—
won is de stand thans:
van
4
8
14 27—37 staan dier impulsen wordt er toch niet Weert 1908 6—2; Tegelen—De Valk I—4.
17 5
P.E.C.
ik
mag
14 28—43 door verklaard. Maar wellicht
Ensched. Boys 17 5 4 8
2D: De Baronie—Sohijndel 3—l; TOP—
Zwaluw I—41—4 ; De Kanaries—Hero 2—5 : 2E:
Tubantia
17 5 2 10 12 28—38 de aanwezigheid van prof. dr. Van Os RBC—Vlissing'en
I—4;1—4; De Zeeuwen—Dosko
Hengelo
5 2 10
12 27—45 bü Helpman—Friesland en zün nauw17
Hetgeen dus zeggen wil, dat P.E.C. en keurig volgen der spelers ln verband 2—3; Goes—Breskens 4—l.
Ensched Boys goeddeels veilig zün komen brengen met het diep-wetenschappehjke
Zondag spelen:
te staan en de laatste Zondag zoowel wat probleem, dat mü zoo bezig houdt.
de eerste als de laatste plaats betreft de Maar waarmee ik gauw ophoud, omdat voor de afdeeling Groningen N.V.8.: Afhet hevigst woedt,
1. Duitsche infanteristen gaan, niet de parachute op den rug, in een vliegtuig, om daar waar de slag parachute
beslissing moet brengen. Zoover is men in ik bang ben, dat anders Montaigne's opdeeling I. IA: Velocitas 4—-Warffum; Be
zal zich
eigen troepen te versterken. —IA De sprong in de diepte. Nog even en de
de merking,
en
springen
er
uit
te
de
4—Westerbroek;
Wit—VVG;
het Zuiden nog niet. Daar verloren
Groen
gezochte
dat te begeerig
wetenQuick
Groningen. Het fanfarecorps speelde
uit
een
bezoek
aan
Hitler-Jugend
Oldenburg
—2.
De
bracht
ontplooid
staartclubs, waardoor de stand is gewor- schap den
hebben.
Usquert—GVAV
Appingedam
4;
2-^
IB:
geest versuft en verstompt,
marschen op de Groote Markt.
3. Een demonstratie van kracht en behendigheid tüdens de jubileum-uitvoering van de
GBC—AVA, Haren—Groninger
eens on mü zou kunnen slaan' Gronitas;
11 16—53 wel
Groninger
„Quick".
21 3 5 13
Foto's van Folkers (2) en Transatlantic-Recla-P.K. Seeger (2).
Boys,
Helpman
Sportclub
1915;
Picus
2—Blauw
Geel
IC:
dan liever aan sport gedaan, op11 19—62 Neen,
21 3 5 13
s—Amicitia;
3,
Helmond
GVAV
Zuidhorn—BßC
Eclecta 2—4. IC: in 't Jatstraat 102-112. Ingetrokken is de
gesteld.
dat
lichaam
IB:
ll—
gelukkig
genoeg
gezond
achterwege.
Quick
er
in
Jammer
was
er
mün
Hoogkerk—Velocitas 5 dames
Roermond
20 1 8 11 10 21—51 een gezonde
geest huize, zooals Quick VIA—Kloosterburen,
de samenstelling. SGV—HS 2—2, DOS—WIK o—o. HA: Quick benoeming tot bewindvoerder van M. Ren13
10 26—52
Noad
20 3 4
Boys 2—Hoogkerk 2; 2B: Velo- iets teveel herhaling inwaarlijk
2A:
Oost.
van de liquidatrice Niederlandische
me dat Zaterdagavond zoo aantrekkeliik citas 7—WG 2; 2C: BRC S—WK 2, GRC De heeren lieten een
uitstekend lll—Brunhilde V I—o. SSS—HCG 111 10—0. gers en
In het Noorden zijn twee ploegen vrijfür Abwicklung von Unternehmungen.
Wit—Bato II o—l. HC: VZK— A.G.
K. s—Nordhom;5—Noordhorn; 2D: Farmsum 2—Appinge- nummer gTondgymnastiek zien. Hier kwam HB: Groen
wel in veüigheid: Achilles en Veendam. heeft voorgedokterd.
Coöp. Boerenleenbank „Zuid-Noordwolde",
Bato uitgest.
Achilles en Be Quick hebben in Assen een
dam 3; WEO—Meedhuizen; 2E: Baflo— de heer Bierling met zyn leerlingen wel
(gem. Bedum).
Uitgetreden
Zuidwolde
merken
valt
Op
te
vlotten, aardigen wedstrüd gespeeld, waarREO; 3A: Be Quick 6—Amicitia 2; Gro- zeer goed voor den dag. Er was veel
Raad
G.
J. Bos.
secretaris
van
Toezicht:
—1),
(0
in echter het vrü zwakke aanvalsspel aan vroeg uitgeloopen Vos te passeeren
Dat het Spaansche voetbalelftal gis- Benoemd tot lid van den Raad van Toenitas 2—Groen Geel 2; 3B: VIA 2—Ten Zweedsch werk in verwerkt, echte mannenbeide kanten de zeer goede verdedigingen waarna Barelds voor HSC een kans miste Post;
Usquert 2—Warffum 3; 3D: gymnastiek, welke hooge eischen stelde teren te Milaan een gevoelige nederlaag zicht: J. E. F. Poelma, Ellerhuizen (gem.
3C:
voor te al te groote moeilükheden heeft en Oosterwijk uit een strafschop te slap en Ezinge—Eenrum 3; Rood Blauw —Bedum; aan de uitvoerenden. Ook het zeer goed heeft geleden. Met liefst 4—o werd Spanje Bedum). N.V. Stoomkoffiebranderij en
gesteld. Op het trio v. Staveren Sr.-Tho- te doorzichtig inschoot, waardoor keeper 3E: Eenrum 4—Kloosterburen 3, Oldehove samengestelde slotnummer der dames, een geslagen. De stand bü rust was o—o.
Theehandel „Insulinde", Groningen, Kloosmassen-ten Berge, liepen alle Groninger Bonsema kon redden. GVAV sloot toen 2—Ezinge 2, Zeester 3—Bedum 2; 3F: dans, heeft door uitvoering en aankleeding
Hveger gisteren in Ko- ter 2. Overleden Comm.: Mevr. A. E. SlagRagnhild
Dat
Vooral Van Staveren was HSC geheel in en kreeg een 2—o voor- Noordhom 3—Groen Geel 3; 3G: Blauw het publiek bekoord. Het was een zeer ge- penhagen opnieuw een poging ter verbe- ter—ten Oever.
aanvallen dood.
sprong, doordat Huizing in eigen
doel Geel 1915 2—Harkstede 2; GVAV 9—
uitstekend op dreef en de beste van het kopte.
oefening, getuigend van een gron- tering van de 500 yards borstcrawl onderOPHEFFINGEN
Na de rust was opnieuw een fout Groen Wit 3; Groninger Boys 3—Haren 2; slaagde
aan den anderen kant voorveld. terwijl hoofdzakelijk
dige
voorbereiding
en van harmonische nam welke uiteindelijk met succes werd E. Drewes Jr„ Groningen, A-straat 12,
(o—3
geassisteerd door van Vos oorzaak van een doelpunt
3H: Amicitia 3—Leek 2 Astrea 3—Help- samenwerking tusschen
al Pienter
geest en lichaam. bekroond. Zü verbeterde daarmede den
Hogenbirk respect afdwong. In de eerste door Pais), zoodat GVAV niet ongelukkig man 4; 31: Woltersum 3—VES 2, GBC 3—
winkel in kruidenierswaren, comestibles,
zich Terschillende sinds 31 Augustus 1937 op 5 min. 57.9 sec.
helft kreeg Achilles, voornamelük door v. is geweest. Eerst in het laatste deel van GRC 7 (9 uur); 3J: Farmsum 3—Appin- Het publiek betoonde
door haar ge- fijne vleeschwaren. enz. J. Casemier. Enustaanden
eveneens
recordtüd
terecht,
En
zoodat
onze
malen
enthousiast.
op,
strijd
gooide
schepje
bü
matil (gem. Leek) F 78, heerenkippersStaveren Jr„ de beste kansen, maar na de den
HSC er een
gedam; 3K: Groen Wit 4—OZW 2;
met büna 5 seconden en noteerde bedrijf.
dat Quick met zeer groote 5vestigd
Vereeniging „Onderlinge Hulp voor
waarna Drost uit een hoekschop van Pot las 3—SVP 3, VIA 3—GEO; 3L: WKHellicht overwicht.
rust had Be Quick een gespeeld,
4— slotconclusie,
min.
53
sec.
gelegenheid
ter
van
op
hetgeen
tegenscoorde
(I—3).
voldoening
deze,
Er was een record Blauw Geel „1915" 3- Groen Geel 4—Zuidhet Kerspel Ulrum en Vierhuizen", Ulrum.
Er werd in hoog tempo
gistermiddag
er
demonDat
Frits
de
Ruüter
gehouden
10-jarig
toeschouwers,
haar
Vereeniging ontbonden. D. Siegers, Grodat in het laatste hom 3: Be Quick B—VES 3.
bestaan
van den wed- aantal
zich in het laatste deel Bottinga
in is geslaagd in Velsen-Noord den ningen, Marwixstraat 5, winkel in kruideboven- kwartier echter beide ploegen geducht zag Adspiranten
toen
kampioenschappen. Kl. A: straties kan terugzien, zeker gemotiveerd opnieuw
strüd wreekte waar
Mulierbeker
te
nam
met
zevenKuil
winnen.
Hü
opliep,
had afzakken. De stand is thans:
nierswaren, comestibles, boter, kaas, chodien een dubbele polsfractuur
le ronde: WW—Hoogezand; winn. GRC is. Aan het slot bood de heer Joh. B.
deel aan den iaarlijkschen veld- colade en suikerwerken. J. M. H. de Jager,
het laatste kwartier niet veel meer te be- Heerenveen
18 14 3 1 31 77—31 De Vogels—Be Quick 2; Velocitas—Groen namens den Turnkring Groningen, en de tig loopersvier
Buiten
Rooskilometer
in
het
loop
GVAV
52—29
over
nog
afdeeling
beter
18 10 4
4 24
teekenen. Veendam heeft het
in kruiGroningeh, Muurstraat
Wit: GVAV—Be Quick Kl. B: Tusschen- heer J. v. d .Geest, namens de
door de vereeniging denierswaren en tabak. 1 handel
17 8 4 5 20 47—39 ronde: wfen. Bellingwolde—Thos—Noordgedaan dan Achilles en in Sneek met 4—o HSC
Groningen Ned. Handbal Verbond, bloemen wijk, georganiseerd
was
11
hoogovens.
Suomi
van
de
Zün
tüd
Quick
18 6 5 7 17 42—45 ster.
van LSC gewonnen. Wel liep LSC hier Be
aan, onder het uitspreken van huldigende m. 44.3 sec.
TER INZAGE NEERGELEGDE STUKKEN
16 7
18 15 41—47 Adsp. competitie. Afd. I. AXZ: GVAV 2—
haar voorlinle was Leeuwarden
hard van stapel, maar
voorzitter, de heer R. de Boer,
De
woorden.
Rekening en Verantwoordingen van:
genoeg
16 6
3
8
14 32—45 Helpman, VlA—Oost. Boys; A3: Amicitia die dèn avond eveneens had geopend, sprak
tegen de veen- Achilles
niet doortastend
HANDELSREGISTER Coöp. Stoomzuivelfabriek
en Graanmale»
17 5 4 8 14 38—56 —GRC 2, Groen Geel 2—Blauw Geel 1915; temidden
dammer verdediging. Dit deel der geel- Veendam
vereeniging
dankvan zün
een
rlj „de Goede Hulp", De Wilp (gem. Ma18 4 I f 13 30—35 A4: GVAV 3—Velocitas 4, Be Quick 4— woord Zijn
zwarte ploeg heeft n.l. uitstekend gespeeld Velocitas
K.
v.
K.
GRONINGEN
kijk
een
dat velen nu
rum). Coöp. Landbouwvereeniging „Sloch16 4 3 8 11 27—41 Velocitas 3, GVAV 4—-GRC 3, Woltersum zullen hebbenhoop.
met steun van Woltjes Sr. Dat was spel LSC
NIEUWE INSCHRIJVINGEN.
gekregen op het werken der
teren" G.A., Slochteren. Coöp. Boerenleen18 3 4 9
10 16—34 —Amicitia 2; Bl: Delfzijl—AVA, De Vo- Sportclub Quick,
Ter- Sneek
om er geen speld tusschen te krüeeh.
geis zeker in vervulling
Fa. S. W. de Vries, Vischhandel, Gronin- bank „Baflo", Baflo Coön. Boerenleenbank
wijl dus LSC zich daar te pletter liep, wagels—GßC;
B2:
Amicitia—Oost Boys: gaan. Na de pauze trad het Gezelschap
gen, Brugstraat 13 winkel in versche, ge- „Kantens". Kantens. Coön. LandbouwverDe Noordelijke promotie-competitie Astrea—Be Quick 2, GVAV 2—Helpman
ren de Veendammer uitvallen zeer gevaarRut Hofman op, dat met verschillende
rookte, gebakken en gezouten visch, visch- eeniging „Baflo" G.A., Baflo. Coöp. Boerenlijk door de snelle uitvoering voornameBoys:
Velocitas
2—
2—Gron.
B
3:
Amicitia
„Zuid-Noordwolde",
Zuidwolde
lijk door Visser en Woltjes Jr. Eerstge- vangt Zondag a.s. aan met een wedstrüd Groen Geel, Velocitas 3—WK, Velocitas 4 schetsjes zeer veel bijval oogstte, hetgeen conserven en zuurwaren E.: H. J. Suhr leenbank
De (echtgenoote van A. Niezen) (H.V.). Cen- (gem. Bedum).
noemde doelpuntte voor de rust twee maal tusschen Frisia', kampioen 2A, en Emmen, —WG, VlA—Leek; B: Farmsum—Delf- ook niet anders te verwachten was. inzorgden
(open„Voetwarmers"
voor
muzikale
Boardhandel
N.V.
Tegel(o—2) en in de tweede helft, toen LSC kampioen 28,
trale
en
2.
welke te Emmen zal worden zülVeteranen-competitie.
baar gemaakt in de Nederlandsche Staatsherhaaldelijk aanviel, onverwacht nog eens gespeeld.
Afd. A. Maandag termezzi. '
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resultaten
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Laatstgenoemde heeft intusschen in Hee(opn.). 9.1SVoor de huisvrouw 9.20 RevidaVan de Groninger Sportclub Quick was C.B te scoren. Wel wist C.B. na de her- plaatst en volgestort
f 50.000.—. Fino Fa- sextet (opn.).
renveen zeer goed gespeeld. Haar tempo Boys—NEC 3—l; Heracles—Wageningen
(gr.pl.),
tot
Kamermuziek
eigenlük
feitelijke
dusver
het
10.00
leven in vatting spoedig gelijk te maken door Laii- brieken (F), Groningen, Prinsesseweg 2, 11.00 Voor
was hoog en waar Heerenveen maar matig o—l. District IV: Willem ll—Spekholzerde vrouw. 11.20 Ensemble Rentbegon zijn de Groningers voor de rust po- heide 3—o; NAC Picus 2—l; Roermond- den zin der lichamelijke opvoeding tamelijk gius, maar Hermes wist wederom de leidina f?.briceeren van bouillonproducten, soepen meester 12.00
Theo Uden Ma6man en ziin
We mogeh echter aannemen, dat te nemen, ditmaal door Timmer.
Sterk en andere voedingsmiddelen, alsmede han- dansorkest. 12.40
sitief sterker geweest. Hun voorlinie had Eindhoven 0-2; PSV-Lortga 1-2. District V: onbekend.
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dient
dat
Lammerse.
niet
J
J.
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over
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uitstekend
de
welke
te komen. De Friesche middenlinie streef- Veendam o—4.
14.00 Gron. Orkestvereeniging solist en graWIJZIGINGEN.
dit vereenigingsleven lag, zal zijn opgelicht. bracht den stand op 3—3. waarna in de
de trouwens het defensieve deel van haar
mofoonm..
16.C0 Ziekentroost. 16.20 GramoDe
Onderlinge
Maatschapiets
sterker
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beginopstelling
Brandwaarborg
Het
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De
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waardoor
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De
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twijfelen
beide
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aangenauweiyks,
we
naar de
welke met stand o—o was aangebroken
17.15 BNO: Nieuws- econ.- en
verplaatst foonm.,
domineerde Velocitas aanvankelük nog cfua In JA heeft Alcides door FVC te kloppen name züde verrast. Inderdaad blijkt de 5—3 voorsprong' verschafte, waren niet in kantoor-administratieadres)
17.30 .Pastels" muzikaal
spel. vooral door haar middenlinie, waar- een zeer goede kans op de tweede plaats lichamefijke opvoeding in deze sportclub de eerste plaats het gevolg van fraai, ver- naar Amsterdam. Prinsengracht 178. Fa. beursberichten.
programma
18.00 Voor de vrouw,
eindp
Tegen
het
scoorJ.
en
Koraanvalsspel.
Groningen,
Zonen,
rassend
H.
Eleveld
spil
in
v. d. Beek zeer <?oed was. Er werd gekregen evenals Helpman, die op goede onder leiding van den heer en mevrouw de Hermes nog een doelpunt, zoodat C.B. reweg 84. waterbouw- en wegenbouwkun- Gramofoonm.. 18.36 Neerlands stem 18.15
van
behoorlijk geplaatst, hetgeen niet van de wüze revanche genomen heeft van de in Bierling op zeer goede wüze te worden naaannemersbedrijf, enz. het Oostfront. 18.50 BNO: Nieuwsberichten,
Friezen kon worden eezeed. Toen deze Leeuwarden Zondag 11 April geleden 4—2 gestreefd. Een ieder, die den zin van dit dezen forschen strijd op het nippertje dig en bouwkundig
19.00
Gesproken
BNO:
binnenlandsch overGehuwd Venn. J. H. M. Eleveld (H.V.).
echter na ongeveer een kwartier nederlaag door thans Friesland met s—l te tooneelistisch gymnastisch optreden heeft won.
la?tsten
19.10 Gramofoonm 19.30 „Hij en zü",
H. Bührmann's Papiergroothandel N.V. zicht
W.W.M.D.—Nic 3—3: Ih deze ontmoe- G.
het tempo gingen opvoeren volede een kloppen. De Groningers speelden een frisch begrepen, zal het antwoord kunnen geven
cabaretproaramma
(F),
Groningen,
Vanaf 20.15 alleen voor.
nloegen twee invallers
Akerkhof 37. Statuten gereeks sneHe aahval'en. waarbü A. Lenstra open spel van behoorlüke kwaliteit, waarbü op de prysvraag van dokter Goedhart, die ting moesten beide
Radio-Centrales die over een IflnverbinDe twaalftallen, die gelijkwaar- wijzigd (openbaar gemaakt in de Neder- de
den stand oo I—o bracht en Jonkman de spil en linkshalf goed steunden. De voor- op zoek was naar de oplossing van het oostellen.
ding
met
de
Studio
beschikken. 20.15 De
dig waren deelden na een spannenden en landsche Staatscourant van 19 Maart 1942
zere i-rui?- stelde. Het werrl dus. ondanks unie wist zioh kansen te scheppen en de „een gezonde geest in
21.00 Luistersnel. 21.30
een gezond lichaam". sportieven strüd dp punten. In de eerste ho. 55. büvoegselno. 180). Het maatschap- Melodisten en solist.
uitstekend werk van den Gron'nser doel- midvoor deze te benutten, maar toch kunsolist,
Musette-orkest
en
21.45 BNO: Nieuwspelijk
kapitaal
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bedraagt thans f 5.000.000,
had n.l. in de uitvoering een „draad"
nam W W.M.D. uit een ver schot van
man v. Dorst '—O voor de Friezen, die nen de buitenspelers hun voorzetten pro- Men
berichten
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zün evenals Be Ouick en ductiever maken. Friesland bracht een
maakte. In de N.V. Amsterdamsche Chïninefabriek (F). 22.10 Musette-orkest en solist 22.25—24.00
GVAV. Deze laatste hppft intusschen de Jonge, technisch goed spelende ploeg in het dokter op zoek gaat naar materiaal voor na een half uur geluk
prijsvraag inzake boven- tweede onstelling had Nic het eerst succes Groningen. Pelsterstraat 23. Volmacht in- Gramofoonm
een
medische
twpeóV Plaats dofinitW veroverd door in veld,
aanvankelük
welker vooninie echter
HILVERSUM n. 301,5 M. 6.45—8.15 Zie
Nadat Nic een strafworp getrokken van: H van der Wal. N.V. WinFTryn°meer met 3—l van HSC te «winnen
Dit geheel hebben door v. d. Laan.
speelde tegen de trapvaste Help- genoemd onderwerp.
te
kort
kreeg R. Zwart geleeenheid sehoter Exnedltie Onderneming (F), Gro- Hilversum I. 8.16 Gramofoonm., 10.00 Morhad
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I—l,
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omdat
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genwy'ding
Uitgetreden
10.15 Gramofoonm.. 10.40 De
van de lichamelyke opeens van hun goerfpn kant laten zien. Tech- 2—l. rust, 2—2 3—2, 4—2, 5—2. 5—3. 5—4, wdjze de beteekenis
vroeger en nu, 11.00 Zang
strüd nam Comm.: ir. W G van Dalfsen. J. rj. Phaff kantoorbediende
nisch en tactisch wfn-pn zü beter dan HS<" was volkomen in overeenstemming met het voeding duidelijker wordt, terwyl aan den half uur van geliikonsaanden
pianobegeleiding
door Heuff. Pas en H. G. Roelfsema. Benoemd tot Comm. met
en gramofoonm., 11.45
en pen kTn<:'p beter dan een week geleden spelbeeld in dezen pittigen kamp. De stand eisch na»r show-werk tevens wordt vol- Nic. andermaal de leiding
minuut zag Nic zich de over- H. J Phaff. B. J. Roelfsema en A. J. Gramofoonm.. 12.00 Amabile-sextet 12.45
tegen T.PC F*- wprri r^ho^^ük geplaatst is nu: Frisia 34 (18), Alcides 18 (15). FVC daan. Er zat dus „lijn" in en tevens een in de laatste
ontgaan,
Droge,
doordat mei. Jansma de
allen te Winschoten. N.V. W. A. BNO: Nieuws- en econ. berichten. 13.00
en oopno-esnppjri' terwijl HSC te angst- 18 (17). Helpman 18 (16), De Kooi 17 (16), opbouw in de oefeningen. Het begon met winning
Machine- en Zuurstoffabriek (F), Zang met pianobegeleiding en gramolaatste kans benutte voor W.W.M.D. den Hoek's
vallig ontrad
Dp Saooemeerster midden- Friesland 14(16) MSC 14 (16),
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ochtendgymnastiek
een
Gelijkmaker
Groningen.
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te
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Soendastraat 38. Benoemd tot foonm., 13.40 Gramofoonm.. 14.30 De Lichte
linie trok te veel teru» waardoor er een
(16) Black Boys 10 (14). SteenwUk 4 (16) voor heeren als voorbereiding en een reiDir.:
W.
A.
li
Hoek. Schiedam en H. W. G. Toets. 15.30 Voor de zieken. 16.00 Zang met
prootp ganih? ïn het rnHn>nv_d ontstond 13
Noord
Hermes—Cß
WWMD—Nic.
4—5.
In 2B heeft Muntendam zich door haar dansje voor de dames, waarna een lenig- 3_3. Noord HA: Nic. ll—
Boek Schiedam. J. W. de Kok Café „Meer- pianobegeleiding en gramofoonm. 16.30Gra't Noord Oosten zicht",
Na m minut»n sf^Mp Bonnema met een onverwachte zege op Appingedam
be- heidsoefening, voor de heeren ter voorSteendam (gem. Loppersum) A 797, mofoonm.. 16.56 Pianovoordracht,
HB: Moedig Voorwaarts—
17.15
uitst°'-pnrJp o"s<: P':s ïn stunt den te
en de neder- bereiding van de athletiek en voor de o—l. Noord
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haald door productiefpractisch
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en
verhuur vah roei- en zeilbooten. BNO: Nieuws-, econ.- en beursberichten,
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WWMD
ll—
Advendo 5—4.
in veiligheid dames als inleiding van de rhythmische
laag van Noordster
Uitgetreden E.: J W. de Kok. Nieuwe E.: 17.30 Gerard van Krevelen en zün orkest
gebracht. Voor de laatste plaats komen nu gymnastiek volgde. Conditietraining
T. Hs de Kok. door wien de zaak wordt en soliste, 18.15 Boekbespreking. 18.30 ReD.F.C.-PROTEST AFGEWEZEN
HANDBAL T.
nog in aanmerking Noordster en Wolter- de heeren ontbrak evenmin, maar wasvoor
voortgezet onder den handelsnaam „T. T. portage. 18.45 Omroeporkest,
19*30 BNO:
ons
Zaterdagmiddag behandelde de protestDISTRICT NOORD
Deze laatste heeft in een aantrekke- wat te krampachtig in uitvoering. Ook
H. de Kok Café Biljart". Begrafenisfonds Nieuwsberichten. 19.40 Spiegel van den dag,
commissie van den Nederlandsche Voetbal- sum.
Het
Ujken wedstrüd van GRC verloren.
Groninger
Alg.
Werkliedenvereeniging
19.50 BNO: Twentsch praatje. 20.00 BNO:
de „vrüe oefening" der dames -had soepeler Heeren
Districtsklasse: Wik—Olympia der
bond het protest van de Dorische voetbal- laatste deel werd evenwel ontsierd door te gekund,.
zinspreuk „Een ieders Voordeel". Engelsche uitzending: Holland and the ecoVoor- onder de
maar goeddeels willen we het B—s, HCG—Vlugh. en Kr. s—lo, Vlugh.
vereniging D.F.C., hetwelk was Ingediend forsch spel, waartegen scheidsrechter Schol(Gr.).
Uitgetreden
Haren
Kerkstraat 8.
be- nomie reorganisation. Vanaf 20.00 alleen
3—2. IA: Quick ll—
levenlooze in de uitvoering toeschrij- waarts—Quick
naar aanleiding van het uit het veld stu- tens onvoldoende optrad. De Groningers stüve,aan
Be- voor de Radio Centrales, die over een lijnKr. II 4—4. Voorwaarts ll—Olvmpia II stuurslid : H. Biel (2e voorzitter).
de muzikale begeleiding, welke en
ren van haar speler Mijnders in den com- waren direct in den aanval en reeds na 5 ven
(2e
voorzitter): K. verbinding met de Studio beschikken 20.00
3^4. IB: HS—ASV 10—2, Inst. Hommes— noemd tot bestuurslid
petitiewedstrijd tegen A.D.O.
Na ampele minuten gaf Woest zün ploeg ult een vrüe een veel te hoog tempo opdrong. Aan de WIK II 6—2. IC: Bato—HCW 2—2, Groen H Hilkers, Groningen. Landbouwvereeni- Het Rotterdamsche Pianokwartet
en gragoede
samenstelling
der oefening deed dat Wit—HCW II 4—5.
besprekingen werd besloten het protest niet schop de leiding (0—1). Die stand bleef geging ..Kloosterburen", Kloosterburen. Uit- mofoonm. 21.00 Mevrouw van Straten wil
natuurüjk
geen
afbreuk.
Heel
zoodat
de
hoewat
beter
gehandhaafd
wijzen,
te
welke
de
eerste
helft
getreden
HCG—Vlugh.
naadje
tóe
wedstrüd.
durende
Dames Districtsklasse:
en
secretaris: F. H. Hegge Benoemd he
van de kous weten 21.15 Gramowas de dans der dames, een rythmische Kracht
2—3, Bato—Voorwaarts I—l. IA: tot bestuurslid (secretaris): H. Th. Duren- foonm., 21.45 BNO: Nieuwsberichten.
was gewonnen, niet wel Wolterspuim r_u_ne_kig poogde gelijk te oefening,
indertüd door AJ3.O.
22.00
soepele
uitvoering
ook
toen
welker
opviel.
overgespeeld.
Kloosterburen).
maken.
Evenals
na
rust.
maar
lI—
Vlugh.
kamp.
Gewijde
koorzang
7—o,
en AJD.O.
de
Brunhilde
HCG II
(gr.pl.),
behoeft te worden
en Kr.
N.V. Confectie22.05—22.10
„ingehouden"
het
bleef
2—o,
Co.,
ver_eefs.
ook
met
wilde
Hier
werken
der
kampioen
Avondwüding.
is.
Echter
GRC
ll—Atalanta
Voorwaarts lI—UDI uit- fabriek Menco &
Groningen, Nw. Kijk
definitief
Dus dan valt er nu niet veel anders van den motor nog, terwijl hij naar zijn recht op om het te weten, niet alleen, om- zelf schijnt zich wel zoon beetje te vereigenlijk? Hü keek zyn makker van de duo
hulpeloos aan, maar deze haalde verlegen meer uit te knobbelen dan den omvang verongelukt vehikel terugkeerde, maar dat dat u ons uit de knel hebt geholpen, maar beelden, dat hij dat aan zn prestaties als
van de schade, meende ze gevoegelyk te was eigenlijk meer tegen Freek en zün ook
nu ja, u bent nu eenmaal iemand, jongste bediende op het graankantoor van
lachend zün schouders op.
Humoristische roman van Udo van Ewoud.
U kunnen constateeren.
Morgen bij wie men zijn hart. kan uitstorten. Moe- De Jong te danken heeft, maar dat is naEen orlënteeringsrit, hielp Freek.
kameraad van de duo gericht.
(Nadruk verboden).
bent zeker lid van een of andere motorDat is ook al gebeurd. Als er contant wordt de eerste sterrit gehouden. Geen der heeft geen tijd om te luisteren naar tuurlük onzin. Je wordt maar niet zoo in26
!
club?
betaald wordt, zal ik met veertig gulden sprake van natuurlijk, dat ik daaraan kan dingen, die ik wel eens graag met haar eens van jongsten bediende bankdirecteur.
Tante
Precies, knikte de motorrijder dank- genoegen nemen.
Juffrouw van Everdingen....!
deelnemen. Zal je m'n vrouw hooren, die zou bepraten en paps
paps is een goeie
Maar m'n beste kind. Hoe kom je er
Wat is er eigenlijk precies aan de baar.
Veertig gulden heb ik nattrarlijk ook er zoo vast op gerekend had, dat ze mee- knul, maar met verhalen over Freek
We moeten op de kaart uitknoben bij? Ik zit toch niet in het bestuur van
zakelijk.
en bovendien ben ik mocht
belen, waar we ons bevinden
hand? informeerde tante Door
niet bij me. zei ze
zoo behoef ik niet bij hem aan te komen de Boerenleenbank?!
Nog vóór Thea, die daarvoor de eerst
Waardoor u natuurlük geen gelegen- niet deskundig genoeg om de schade te Thea stak haar arm door dien van tante en bovendien is hü nu eenmaal een man
Nee, maar notaris Byvanck! antwoordaangewezene leek, een woord ter toelich- heid had op het verkeer te letten! con- kunnen taxeeren. Ik zal u daarom een an- Door, wuifde heimelyk achter haar rug Weet v, tante, Freek heeft een baan, een de Thea, terwijl ze de uitwerking van
haar
t
ting had kunnen uitbrengen, gaf de eige- cludeerde tante Door.
der voorstel doen. U brengt dat mottorry- naar Freek, die geen kans zag zich aan betreKking
met heel goede vooruitzichten, woorden op tante Doors gezicht trachtte
op
motor
visie
de
zaak.
protesteerde
Jansen,
toegewezen
garage
zün
Da's onzin!
van
naar van den
de knobbe- wiel naar de
hier voor de hem
taak te onttrekken en of
Ze bleef plotseling staan en dwong af te lezen. Maar dit bleef volkomen onbeO, tante, want bent u toch tante Door haar aan te zien.
Met u schynt tenminste te praten te laar.
en laat het daar voor mün zei vleiend:
M'n maat kijkt op de kaart en ik aan den weg
Of weet u wogen.
jongelui
Hier de
met let op den weg, maar omdat er hier bijna rekening repareeren. Van uw overige on- een schat! Wat hadden we moeten begin- er soms meer van?
Wel, zei ze,
dan heeft de notaris
zyn, begon hij.
en Freek, die geen uitzicht is, zag ik dat spannetje pas kosten
vroeg de oude dame, zoo misschien een goed woordje voor hem geu zult zeker wel met den trein nen, wanneer u er niet geweest was? Die
een handgebaar naar Thea
Waarvan?
oogenblik. Ik haalde nog naar uw woonplaats moeten terug keeren akelige man was natuurlijk naar de politie onnoozel, dat Thea ernstig aan de juist- daan. Wie weet, vond
er nu als een paar op baldigheid betrapte op het laatste
hü jullie wel zoon
hier de met een scherpe bocht naar links uit
en uw pantalon of wat dat is, schynt gegaan en stel je voor, dat het paps ter heid van haar veronderstelling begon te aardig span, dat hij er het züne toe wilde
schoolkinderen bijstonden
jongelui kwamen van dat weggetje en dank zij m'n tegenwoordigheid van geest ook nogal gehavend te zün, zie ik
stuurt oore was gekomen
tjé, ik moet er niet twyfelen. Nochtans gaf ze het niet di- bijdragen, om deze jonge liefde een wat
want anders had ik ze u mij een nota. Hier is m'n adres.
m'n maat en ik kwamen hier den weg at al zeg ik 't zelf
aan denken, 't Was, of u zoo uit den hemel rect op.
soliederen basis te geven....
Klets! zei Thea.
M'n kameraad zat juist de kaart te be- alle twee hardstikke dood gereden. Over Ze zocht in haar taschje en overhandig- kwam vallen. Maar hoe komt u " hier
Van die baan van Freek, natuurüjk!
De notaris kent
studeèren, want we zijn op een knobbel- de schuldvraag hoeven we niet lang te de den man een visitekaartje.
Meneer eigenlük verzeild?
Daar moet wat meer achter zitten! Meneer Freek niet eens, althans niet persoonlük.
u
de
praten,
Linden,
rit....
want ik kwam van rechts en bo- Van der
als
heeren nu even
Misschien zou ik met evenveel recht Louwers van de Boerenleenbank is Freek En dan
zoon ouwe vrij gezel! Die inOp een wat? vroeg tante Door ge- vendien is 't hier een voorrangsweg. Van wilt helpen die machine naar de garage kunnen vragen, waar jullie eigenlijk van- zoomaar uit zichzelf komen opzoeken en teresseert zich meer voor zn vogels dan
ïnteresseerd
dat. paadje komende, moeten ze zich over- van Jansen te brengen, dan gaan m'n daan kwamen, antwoordde tante Door. heeft hem een betrekking aangeboden van voor jonge liefde. Nee, tante, dat kunt u
Op een knobbelrit
Ach zoo,
weet tuigen, dat ze veilig kunnen oversteken. nichtje en ik verder wandelen. Haar ge- haar nichtje van terzijde ondeugend aan- honderd vijfentwintig gulden per maand mü niet wijs maken!
? En toen tante Er was tegen dit betoog inderdaad niet heele optreden was zoo rustig en gedeci- kijkend.
't Ligt ook allerminst in m'n bedoezeker -iet, wat dat is
Die landweg, waar jullie blijk- met hei vooruit/irht binnenkort kassier te
ruit nv- moeten toegeven, dat ling je iets wüs te maken, beste kind.
Door ontkennend het hoofd schudde, ver- veel in te brengen en tante Door besloot deerd, dat geen der mannen het waagde baar afgekomen zyn, eindigt, naar
ik '.vorder
zoniet;.
--n 'M op zn zachtst uitvolgde hy doceerend:
meen, ergens midden in de rimboe.
Een knobbelrit. daarom het onderhoud niet noodeloos te een woord tegen te spreken.
tja, als wat rekken.
(Wordt .vervolgd!.
Fen mooie grap, mopperde de eigenaar
s 7.cci ongewoons is.
dat la zooveel als
»li
U mag het weten, tante. U hebt er gedrukt
Freek
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