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KIND EN MAN?
Een van de stichtelijke overdenkingen
van den bekenden homileet Jo de Vries
.zijn bloeitijd valt in het laatste kwartaal
der vorige eeuw zet in met de woorden:
Menschen blijven menschen al de eeuwen
deor; Nebukadnezar is de broeder van Napoleon en zooals Rebekka met van gelukstralende oogen de gouden hals- en oorversierselen in ontvangst nam van den
ouden Eliëzer, zoo heeft uw eigen dochter
met welgevallen voor den spiegel gestaan
toen zij zich het halssieraad ompaste, dat

—

—
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gij haar gaaft.

.

Menschen blijven menschen al de
eeuwen door. Zeker, wat hun louter men-is
schelijke natuur betreft. Nebukadnezar

—

en wij dende broeder van Napoleon
en
hebzucht
hun
onmiddellijk
aan
ken
van
uw
de
zuster
Rebekka
heerschzncht.
dochter ■— en wij denken onmiddellijk
aan de ijdelheid van jonge menschen, die
cich tooien met opschik om te bekoren, te
behagen. Voor allen tezamen bovendien
de zinnenlust: het verlangen om te bevredigen den zinnenlust.
Als beschaafde menschen moge 't ons
zoo langzamerhand gelukt zijn, deze natuur te verbergen voor het oog der menschen; maar zoolang wij menschen zijn
van vleesch en bloed, blijven dat de
grondtrekken van onze natuur: hebzucht,
heerschzucht, zinnenlust, ijdelheid. En
aan welk edel viertal nog heel wat andere leelijke eigenschappen zijn vastgegroeid !
Bij het kind zien wij deze natuur altijd
in 't origineel, met zuivere grondvormen.
Paulus, de apostel, zegt in den Corinthenbrief dat bekende woord: toen ik een kind
was, sprak ik als een kind, was ik gezind
als een kind, o'verleide ik als een kind.
Hij zal gedacht hebben, stel ik me voor,
aan het kind in de periode als het nog
geen Ik zegt; als het van zichzelf spreekt
onveranderlijk in den derden persoon:
Jantje wil dit, Jantje wil dat. Dat is de

periode, waarin het kind waant, dat alles
buiten hem, al het levende en al het levenlooze, door denzelfden geëist bezield is
als hij zelf. Hij spreekt van den stouten
boom, den stouten hond, maar ook van de

stoute tafel of pop; en als hij verontwaardigd is over het gedrag van een van deze,
kastijdt hij ze en waant, dat zij daarbij
ondergaan en voelen, wat hij zelf ondergaat en voelt, als hij hardhandig gestraft
wordt.
Zoodra evenwel het kind Ik zegt, breekt
deze waan, of beter: scheurt deze waan
vaneen en ziet hij iets van de werkelijkheid buiten hem; wordt hij zich bewust,
dat wat buiten hem is; iets anders is dan
hij zelf. Nu wil hij dat andere leeren kennen; en begint de vraagperiode: moeder,
waarom schijnt de zon; moeder, wie steekt
de sterren aan; waarom bloeien de boomen eigenlijk; waarom balkt de ezel, hinnikt het paard, zingen de vogels?
Straks wil hij dat andere nog beter leedaar komt de menscheren kennen om
dat
lijke natuur om het hoekje kijken
andere te hebben, te beheerschen; om er
van te genieten; zijn lusten aan te bevredigen; om zich te tooien met kakelbonten
of schitterenden opschik, het begin der
ijdelheid, die wil bekoren en behagen.
Kennis is macht, wordt nu de leus. En zoo
leert hij al spoedig ook om dié hebzucht,
heerschzucht zooveel mogelijk te verbergen. De duivel in de gestalte van een en-0_"1 _les lichts
Maar in de periode als hij nog geen Ik
zegt, ziet men bij het kind de menschelijke natuur in 't zuiverste origineel.
Toen ik een kind was, sprak ik als een
kind. Waar spreekt het kind dan over?
Over zichzelf, altijd over zichzelf: Jantje
wil dit, Jantje wil dat; Moesje moet Jantje dit geven of dat. Waarop heeft dit
spreken over zichzelf betrekking? Paulus
zegt: was ik gezind als een kind. Daar ls
slechts
het antwoord; het kind spreekt
zijn
over
d.w.z.
is;
gezind
hij
over zooals
zinnen; over dat, waartoe zijn zinnen hem
drijven: hebben, heersenen, genieten.
Paulus zegt ook: overleide ik als een
kind overlegt,
kind. Zeker, al wat het
bevrediging
van
de
op
betrekking
heeft
zijn natuur. Hetzij het kind spreekt, hetzij
het zwijgt, hetzij het handeltdie altijd zien
sprekende
wij zoo duidelijk mogelijk
zinnenheerschzucht,
trekken: hebzucht,
ijdelheid.
lust,
En dan zegt de apostel: wanneer ik een
man geworden ben, heb ik teniet gedaan
hetgeen eens kinds was. Hij bedoelt, we
dat hij
kennen immers zijn geschiedenis:
op den mannelijken leeftijd op een gegeven oogenblik een ander, een nieuw, een
geestelijk mensch is geworden; dat het
om hem
God behaagd heeft in Zijn genade
nemen
en hem
te
oogen
de schellen van de
heiligheid
heerZijn
te toonen iets van
lijkheid, eeuwigheid, in de openbaring
van Christus. En nu is Christus hem alles!
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Daan hetgeen des kinds was. Dat heeft
hij niet; dat heeft hij niet gekund, zoomin
als eenig ander mensch het gekund heeft.
Christus heeft niet zoo volkomen in hem
een gestalte gekregen, dat die menschelijke natuur geheel in hem getemd is geweest. Ik denk alleen maar aan die openhartige belijdenis: het goede, dat ik wil,
doe ik dikwijls niet en het kwade, dat ik
niet wil doen, dat doe ik dikwijls wel.
Ach, den enthousiasten apostel vergeven wij gaarne dezen lapsus plumae! Hij
is in zijn enthousiasme wel vaker over
zijn woorden gestruikeld en is allerminst
een bekwaam stylist geweest.
Maar opmerkelijk: de apostel doet daar
in dat wereldbekende zinnetje opeens den
sprong van kind tot man: Wanneer ik een
man geworden ben, heb ik teniet gedaan,
hetgeen eens kinds was, met geen woord
wordt er gerept over wat wij noempn: de
jeugd en vooral de rijpere jeugd.
En dat is sedert Paulus zoo gebleven
tot op den huidigen dag. Al de eeuwen
door is met name de rijpere jeugd een
grootheid geweest, die men ter goeder
trouw gerust meende te kunnen verwaarloozen. Zij stond in het gezin, in de school
in de maatschappij, in de wereld van den
godsdienst onder strenge voogdij van
ouders en leermeesters
en daarmee uit.
't Kwam voor haar niet te pas een eigen
meening te hebben, vooral niet in de dingen van het eigen zieleleven.
Welk een groote verandering is daar te
dezen gekomen in de laatste tientallen jaren, in heel de beschaafde wereld! In het
gezin is radicaal gebroken met de overgeleverde zeden; er is een vrijheid in den
omgang van kinderen en ouders, hemelsbreed verschillend met een veertig, vijftig
jaar geleden. In de school eveneens die
verandering. In de maatschappij het
meest; en het meest in het oog springend
dóór: de omgang der beide seksen. Zooals
de vrouw zich geëmancipeerd heeft aan
den man, zoo emancipeert zich de jongedochter aan den jongeling.
Nu is de vrijheid een kostelijk bezit,
maai' ook een scherp mes, waarmee men
zich gemakkelijk verwondt. Vrijheid
wordt licht tot bandeloosheid. Is met name in de groote steden geworden voor
vele jongeren tot losbandigheid en nog
erger.
Vrijheid heeft, wil zij een zegen zijn, een
norm van noode; een grondwet, waaraan
men zich onvoorwaardelijk gebonden
weet. Wij zijn vrij, zeiden de oude Romeinen, omdat wij slaven der wet zijn.
Daarom verheugen wij ons, dat er onder
de jongeren ook is een opwakende belangstelling voor godsdienst. Want Godsdienst
en met name het Evangelie geeft den
norm, de grondwet, waaraan de vrijheid
zich onderwerpt. Het is de absolute zedewet Gods, vertolkt in dat bekende: gij zult
en gij zult niet; gij zult het goede aanhangen en het kwade haten. En wie zich
in het leven volgens deze grondwet ook
verder oriënteert aan de uitspraken van
het Evangelie en aan de beste tradities
van het Christendom, zal met zijn vrijheid
op elk gebied nooit ver uit den rechten
koers kunnen geraken.
S.

—

.

BUITENLAND.

Bureaux:

Ged.

Zuiderdiep Mj de

Heerestraat.

gebrekkigheden kleefden.

Als Engeland oorlogsschuld verder geconverteerd en af- schalk de laatste eerbewijzen gebracht door
dan waren gelost zijn, en daarna kwam verlichting de hooge officieren van de nationale strijdmisschien vele andere steden gevolgd, van belastingen voor de groot-industrie krachten, staatslieden, politici, de bekendste
maar zelfs Mac Donald's regeering durfaan de orde, waarmee het geheele volk mannen en vrouwen uit alle deelen van het
vertegenwoordigers
de het met aan, omdat de spoorwegarbeihet best gebaat zou zijn. Herstel van de nationale leven en door
van de buitenlandsche mogendheden.

nu maar geratificeerd had,

ders verzet aanteekenden, laat staan Baldwin. Zooals men weet, kwamen in '25 de ministers v. arbeid van Engeland, Frankrijk,
België en Duitschland te Bern bijeen. Uit
deze bijeenkomst is een bespreking te
Londen in Maart 1926 voortgekomen, waarop ook Italië vertegenwoordigd was. Hier
kwam men tot een vergelijk op de meeste
punten. De zaak soheen opgelost, maar
Engeland Liet de ratificatie na, en daarmee bleven ook de ratificaties van anderen
uit. En nu is de Britsche regeering gekomen met de officieele weigering te rati-

fioeeren.
Men begrijpt de hevige beroering, niet
alleen in het Arbeidsbureau, maar feite-

lijk in geheel Europa. Engeland wil eerst
herziening, die behandeld zou kunnen worden op de conferentie in 1929. Dat is dus
een openlijke op de lange baan sohuiverij.
In den Raad van Beheer van het Arbeidsbureau zijn dan ook krasse oppositiesteinmeh vernomen, maar de mededeeling lag
er en dus moest een beslissing genomen
worden. Na langdurig debat heeft de Raad
het Engelsche voorstel voorloopig geliquideerd. De Raad nam het voorstel van den

■

Fransehen regeeringsgedelegeerde aan,
de zes stemmen der werknemersge-

tegen

delegeerden, om de wijziging der bepalingen van het reglement van orde over de
herziening

van arbeidseonventies

op de

komende zitting van den Raad van beheer
in April a.s. te behandelen op grond van
het rapport, dat de oommissie voor het
reglement van orde zal hebben op te stellen. Het tweede voorstel van denzelfden
gedelegeerde om op de bijeenkomst in
April te beslissen, of de herziening van
de conventie in zake den aehturendag op
de agenda van de in 1929 te houden internationale arbeidsconferentie zal worden
geplaatst, werd aangenomen

met

ecu
gedelegeerde de Miohelis, waarin nadrukkelijk
er op wordt gewezen, dat dit denkbeeld
uitgaat van de Engelsohe regeering.

amendement van den Italiaanschen

De Engelsche gedelegeerde verklaarde

zich voor te behouden, zijn voorstel ter
raadszitting in April opnieuw te formu-

leeren.

Gisteren is te Bombay aangekomen de
Britsche commissie onder leiding van sir
John Simon, die bestudeeren zal de herziening van de Indische grondwet. Deze
oommissie is allesbehalve enthousiast
ontvangen, en de aankomst heeft geleid

tot talrijke betoogingen en zelfs tot bloedige onlusten te Madras en Calcutta. Te
Bombay zelf üeP de landing zonder incidenten af. Sir John legde een korte verklaring af, waarin hij de hoop uitsprak,
dat er toch nog samenwerking met Indische officieele personen mogelijk zou blijken, en zeide, dat de commissie iedereen
zou ontvangen, die iets in Indië's belang
kon voordragen. Aangezien het station te
Bombay vlak naast de aanlegkade is, konden de heeren onopgemerkt naar Nieuw-

.

Delhi vertrekken.
Van de afgekondigde proteststaking was
in het Europeesohe zakenkwartier niet ai
te veel te bemerken, maar in de inlandsche
wijken stond allo handel en verkeer stil en
ook op alle katoenspinnerijen werd ge-

OVERZICHT.

staakt.

Troepen

Indische studenten trok-

ken op uitdagende wijze door de stad, en
toen
bekend werd, dat de Engelsche heeEngeDe achturige werkdag.
ren
naar Nieuw Delhi waren verreeds
tegen
de ratificatie
land's verzet
het gepeupel een aanval op
trokken,
deed
Washington.
van de conventie van
wijk. De politie had dit
de
Europeesche
Wat, na een heftig debat, door
en nadat bij den eersten
echter
voorzien
den Raad van Beheer van het Inen vijf zwaar gewonden
aanval
doode
een
ternationale Arbeidsbureau werd gevallen ware», gaven
de Indiërs hun
besloten.
een
algemeenen
aanval op.
van
voornemen
De commissie-Simon in Britschdag
tramwagens en
Den
geheelen
waren
vlndië met betoogingen ontvangen. particuliere
auto's echter het mikpunt van
Vrij ernstige onlusten.
steenworpen
en geen Europeaan kon zich
Een rede van den Britschen kanin de Inlandsche wijken
zonder
escorte
selier van de schatkist, Winston
vertoonen.
Churchiil, over 1927.
Dit jaar
Zooals wü schreven, kwam het te Mageen algemeene verkiezingen.
dras
Calcutta tot betoogingen, die bloegisteren
zette
Poincaré
in de dige en
gevolgen
hadden. Verschillende Euro
Fransche Kamer zijn rede voort.
gepeanen werden aangevallen, bij de
Nog geen stabilisatie.
vechten vielen verschillende dooden en
Kabinetscrisis in Griekenland.
gewonden. De overheid bleef den toestand
Men vreest een nieuwe putsch.
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Gisteren hebben we er reeds in het kort
op gewezen, hoe in den Raad van beheer

Arbeidsbureau
van het Internationale
groote beroering is gewekt, door de mede-

deeling van den Engelschen regeeringsgedelegeerde Betterton, dat de Engelsche
regeering niet in staat is de conventie van
Washington inzake den 8-urigen werkdag
te ratificeeren. De conventie is reeds acht
jaren oud en was toen feitelijk niets anders
dan een regeling, die in Europa sinds den
oorlog langzamerhand burgerrecht had
verkregen. Toch was thans de overeenkomst nog slechts door enkele landen geinzinking, die
ratificeerd. De algemeene
spoedig op den sehijnbloei van de eerste
jaren na den oorlog gevolgd was, heeft
daar veel toe bijgedragen. Duitschland kon
er heelemaal niet aan denken bij de poging om zijn schade in te halen en de depreciatie van het geld in vele Europee-

echter meester.
Bij demonstraties van arbeiders, werden

poppen, voorstellende Baldwin. Birkenhead
sir John Simon en Mao Donald, verbrand.
Als een soort tegenactie tegen de vijandige demonstraties der Mohammedanen,
zonden te Nieuw Delüi de vertegenwoordigers der andere religieuse gemeenschappen drie deputaties ter begroeting van de
commissie.
Het is op het oogenblik weer rustig geworden. De stakingen zijn meerendeels
weer voorbij. Evenwel is men overal nog
bedacht op nieuwe opstootjes.

Te Birmingbam heeft gisteren de Britsche kanselier van de schatkist, Winston
Churchiil een rede gehouden en gesproken over den toestand van Engeland in
het afgeloopen jaar. Hij heeft daarin o.m.

een

paar jaar van even grooten voorspoed als 1927, en zonder stakingen, meer waard waren voor het herstel
sche landen maakte concurrentie alleen van het geheele economische leven, dan
door langer werken mogelijk. Ook
de de knapst uitgedachte theorieën van poliNiet ik leef meer, maar Christus leeft in landen, die den aehturigen werkdaginwet- tici
of staathuishoudkundigen. Een spoemij, zoo schrijft hij.
vastgelegd,
telijk
hadden
tal,
dige
van
werden
verdere verlaging van .de inkomstenzeker,
Maar dan is het toch wel heel
ver werkvergunningen verleend.
o
belasting,
geschreven
met nogmaals zes stuivers in
voorbij
dart. de apostel zijn pen
kwam er van de ratificatie niets, het pond ion hü eohter daarom nog niet
Zoo
ik
wanneer
heeft, toen hij boekstaafde:
temeer, omdat aan de conventie nog vele toezeggen.

een man geworden ben, heb ik teniet ge-

Croaingen.
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gezegd, dat

Eerst moest dc binnenlandsche

katoennijverheid en de kolenexport waren
de dringendste vraagstukken
van
het
oogenblik.

Tenslotte zei hij, dat dit jaar in geen
geval verkiezingen zouden plaats hebbeu,
en zijn persoonlijke meeuing was. dat ze
niet voor den zomer van 1929 zonden geschieden en voegde hij er triomfantelijk
bij, daar juist de uitslag van de verkiezingen in Bristol hekend was geworden, noodig waren ze dan feitelijk nog nffet, maaide regeering zou een beroep op het land
tegen dien tijd met de grootste gerustheid
tegemoet zien.

In de Fransche Kamer heeft de premier
Poincaré gisteren zijn financieele rede beëindigd. Zij bevatte o.m. een explicatie van
de redenen waarom hij nog niet tot stabilisatie wil overgaan. Het uur daarvoor is
nog niet gekomen. Men kau .niet heneden
stabiliseeren
den tegenwoordigen koers
zonder de renteniers nog meer te henadeeIr-n. Maar ook stabilisatie op de tegenwoordige waarde van den franc brengt eindelooZi- moeilijkheden mee. Daarom moot voorpig alles zoo blijven. Na de verkiezingen
zal de nieuwe Kamer deze vraagstukken
opnieuw moeten in behandeling nemen en
iniusschen moet men niet rekenen op veranderingen bij tooverslag door aanneming
van dezen of genen maatregel. Poincaré bestreed met name de socialistische oplossingen vau een massieve consolidatie der vlottende schuld en een kapitaalsheffing.
Voorts besprak hij uitvoerig de wijzigingen in de belastingen aan te brengen om
deze billijker te maken, behandelde tenslotte den eoonomischen toestand eu legde den
nadruk op de noodzakelijkheid de nationale
productie te ontwikkelen. Poincaré besloot
met te zeggen, dat de regeering voort zal
dat
gaan met het herstel van Frankrijk,
slechts volled.ig kan tot stand komen door
binnen- en buitenlandsehen vrede. De linkerzijde, het centrum en de rechterzijde,
zelfs eenige leden van de oppositie juichten
de schitterende rede luide toe.
De Grieksche regeering is afgetreden.
De ministerraad behandelde het contract,
dat met een Amerikaansche firma gesloten is, inzake den aanleg van wegen in
geheel Griekenland, waarvan de kosten op
meer dan twee miljard drachmen zijn geraamd. De minister van landbouw stelde
voor, over te gaan tot een nieuwe aanbesteding. De andere ministers verzetten
zich daartegen en wezen op de dringende
behoefte aan de uitvoering der werken.
Daar men niet tot overeenstemming kon
komen, besloot Zaiinis het ontslag van het
kabinet bü den president van de republiek
in te dienen.
dat
Het wordt waarschijnlijk geacht,
opdracht
krijgen
het
kabinet
te
zal
Zaimis
reconstrueeren. Dan zal een nieuwe minister van landbouw gezocht moeten worden.
Uit Parijs wordt intusschen gemeld, dat
te Athene de militairen de kazernes niet
mogen verlaten en dat er geruchten loopen, dat een nieuwe militaire putsch
dreigt.

De uitvaart van maarschalk Haig.
De weg, welken Lord Haig's begrafenisstoet
gisterochtend van de St. Columbus Kerk tot
de Westminster Abdy volgde, was afgezet
door leden van het Britsche Legioen van OudStrijders. Van de vroege ochtenduren af stond
een zwijgende menigte laugs de trottoirs geschaard, meerendeels een Vlaamsche klaproos dragend. Na een particulieren dienst voor
familieleden in de St. Columbus, waarbij ook
een aantal verminkte oud-strijders tegenwoordig waren, die door politieagenten de
kerk werden binnengedragen, trok de stoet
langzaam naar de Abdy.
De stoet, die een indrukwekkenden aanblik
bood, werd geopend door Haig's vroegere regiment lanciers, gevolgd door infanteriebataljons Schotten en gardetroepen, en detachementen van het Fransche en Belgische leger. Voor de affuit, waarop ac kist was geplaatst, welke was bedekt met de vlag, die op
de Cenotaph had gewaaid, kwamen muziekcorpsen en achter de veertien slippendragers,
de beroemdste namen uit den wereldoorlog
dragend, liep het paard van Haig met zijn
oppasser, die lange jaren bij hem in dienst is
geweest. Daarop volgden de dragers van
Haig's onderscheidingen en vervolgens de vertegenwoordigers der Koninklijke familie, o.a
de drie zonen des Konings, de Prins van Wales, de Hertog van Vork en Prins Henry,
en Prins Arthur van Connaught, die den Hertog van Connaught vertegenwoordigde. Vervolgens kwamen de familieleden en andere
rouwdragers, waaronder bijkans het geheele
diplomatieke corps.
De stoet was meer dan een mijl lang. De affuit, waarop de kigt stond, had ook het stoffelijk overschot van den „Onbekenden Soldaat"
vervoerd en was afkomstig van een batterij
der Royal Horse Artillery. waarmede in den
wereldoorlog het eerste Britsche schot werd
gelost. Toen de stoet over de Mali trok, werden in James Park saluutschoten gelost
Het paard vam Haig, dat door hem in Frankrijk werd gebruikt, zal een plaats in de koninklijke stallen krijgen.
Tot de slippendragei s behoorden maarschalk Poch. maarschalk Pétain, generaal baron de Ceuninck de veldmaarschalken Lord
Metbuen, Sir Claude Jacobsen en Lord Cavan; voorts de admiraals Lord .Tellicoe en
Lord Beatty, alsmede generaal Sir lan Hamilton.

De rouwdienst in de Westminster Abbey
vormde een groot contrast met den eenvoudigen'dienst in de St. Columbuskerk. In de Abbey werden aan den overleden veldmaaf-

Het slot van de plechtigheid was zeer indrukwekkend. Achter het altaar speelden de
pijpers van de London Scottish, de wijs vau
het aloude lied. dat de Schotten bij begrafenissen steeds laten hooren: Flowers of Forest.
Hoornblazers bliezen daarop „de laatste post"
en daarna zongen alle aanwezigen het lied
„Christelijke soldaten" dat door lady Haig
gekozen was.
In de tallooze kransen, o.a. van den koning,
waren de klaprozen de overheerschemde bloemen.
De eerbiedige menigte was voor de meerderheid getooid met poppies als blijk van sympathie voor de oud-gedienden, voor wie de
opbrengst van den verkoop bestemd is. De
straten stonden vol menschen.

Weer een tusschentijdsche verkte=
zing in Engeland.
De lusschentijdsche verkiezing voor het
Lagerhuis te Bristol-West. die noodig was geworden ten gevolge van de verheffing van eea
conservatief lid tot pair. had tot resultaat
dat Culverwell (conservatief) 16970 stemmen
kreeg, lady Clare Annesley (Arbeiderspartij
77_2 en Marcy (liberaal) 4996 stemmen.
De conservatief heeft dus een meerderheid
van 9268 stemmen behaald tegen 17.298 bij de
laatste verkiezing, toen de conservatief en de
candidaat van de arbeiderspartij alleen, tegenover elkaar stonden.

Clemenceau wil dat men hem vergeet
Hoe hoog bejaard ook, houdt Clemenaeau
ervan alleen door Parijs te dwalen en zoo
profiteerde hij dezer dagen van een paar korte uren zonneschijn om een wandelingetje
door de tuinen van het Trocadero te doen.
Dicht bn' den boulevard Delessert kvfem hij
een politie-agent tegen, die uit dezelfde plaaU
in de Vendée afkomstig is als Clemenceau.
Deze drukte den agent de hand en zeide: „ik
hoor, dat je broer candidaat is voor den Algemeenen

Raad".

„Ja, meneer de president, en hij schijnt kans
te hebben gekozen te worden, naar ze zeggen'
„Dan moet ik hem eens op gaan zoeken
als hij gekozen is om hem een dienst to verzoeken."
„Dat meent u toch niet, meneer de president, u, die...."
„Zeker, meen ik dat. Dezer dagen vroeg
de bode van den prefect aan een dame. die
ik gezonden had, wie die meneer wa5...."
„Daar moet u toch wel boos om zijn geweest."
„Volstrekt niet. integendeel.
Ze hebbe_»
mij vergeten en mij te doen vergeten
dat
is bet eenige waarin ik in mijn lange loopbaan ben geslaag-".

—

BINNENLAND.
Winkelsluiting te Rotterdam.
Toen een vorig jaar de verscherpte winkeisluiting te Rotterdam aan de orde kwam
zün de partijen tot een vergelijk gekomen
en is principieel besloten deze te koppelen
aan de Zondagssluiting. Thans heeft de
Rotterdamsche wethouder Heykoop een verordening samengesteld, waarin bepaald is,
dat de winkels als regel in de week na acht.
uur gesloten moeten zijn, op Zaterdagavond
na tien uur en op Zondag den geheelen dag.
In deze verordening zün verschillende uit-;
zonderingen opgenomen, zooals de banketbakkerijen, de chocolade- en de fruitwinkels
«terwijl een speeale regeling is getroffen
voor het rondbrengen van melk- en melkproducten op Zondag. Bovendien zijn zeer
vele amendementen ingediend; zoo o.a. een
amendement-Dutilh. om sigarenwinkels en
handelaren in rijwielen en rijwiel-onderdeelen in de week te negen uur te doen sluiten,
en van Zondagssluiting uit te sluiten
en straatverkoop te verbieden, benevens
een amendement-mr. De Visser, om sigaren
en cigaTetten in café's te verkoopen op uren'
dat sigarenmagazünen gesloten zijn.
Na uitvoerige discussies heeft, naar de
„Tel." meldt, wethouder Heykoop het ontwerp verdedigd en de amendementen van
Mr. Dutilh overgenomen met afwijzing- van
die van Mr. De Visser.
Over deze handelwüze was Mr. De Visser
zoo weinig gesticht, dat hü de samenwerking der rechtsche partüen met den heer
Heykoop in dezen moest opzeggen en voorstelde de besprekingen 14 dagen op te schorten, opdat de rechtsche partüen zich over de
nieuw geschapen situatie nader kunnen be-

raden Bovendien

vroeg mr.

De Visser

prae-

advies over zün voorstel betreffende het
verbod van verkoop van sigaren en cigaretten in café's op tüdstippen, dat de winkels gesloten zün.
Toen Mr. De Visser zag. dat zün voorstel
tot uil stel geen kans had. trok hü dit in en
de discussies werden voortgezet.

De amendementen-De Visser (Zondags-

heiliging) werden verworpen met 26 tegen
15 stemmen.
De amendementen-Dutilh werden aangenomen met 24 tegen 17 stemmen.
De geheele verordening verscherpte winkelslniting en Zondagssluiting is daarop
aangenomen met 24 tegen 17 stemmen.

De a.s. Jaarbeurs.
Uit Utrecht meldt men ons:
Wie op 't oogenblik langs het Jaarbeursgebouw wandelt en de groote bedrijvigheid
gadeslaat, waarmede al sedert weken aan
het opzetten der houten paviljoens op het
Vreeburg wordt gewerkt, ontkomt niet aan
den indruk, dat de as. voorjaarsheurs zeer
belangrijk belooft te worden. Het heel»
Vreeburg is ditmaal in beslag genomen en
nóg moeten dagelüks eenige tientallen verzoeken om plaatsruimte worden afgewezen.
De tfroep Meubelen en Woninginrichünf

xal op deze beurs nog grooter voor den dag

komen dan op eenige voorgaande beurs. De
animo onder de meubelfabrikanten was zóó
groot, dat de Commissie van Advies
het
geadviseerd heeft ook
Jaarbeurs-bestuur
nog een deel der vierde verdieping voor
deze groep beschikbaar te stellen, hetgeen

GEMENGDE BERICHTEN.

In de fabriek voor machinale houtbewerking
van den heer A. Hoogenbirk, aan de Perel-

nog wordt hij gezocht. De particuliere auto
werd 's avonds ergens in de buurt onbeheerd

—
—

aangetroffen.
kamplaan te Hilversum, is gisteravond brand
Prof. Lorentz. De toestand van
uitgebroken op de eerrte verdieping.
De
prof. Lorentz te Leiden was gisteravond
brandweer heeft den brand kunnen MusHertrouwd met zij n vrouw.
Dieudonné, wien onlangs, na een verblijf vau
schen. Er ls veel gereedschap verbrar.d en zorgwekkend.
een aantal machines is vernield. De schade
zestien jaar op het Duivelseiland, gratie is
Wegenbelasting. Do drie centraook gebenrd is en waardoor een natuurlüke is belangrijk en ook de waterscnade is zeer
verleend, is een dezer dagen hertrouwd met
le landbouworganisaties, wier verzoek om zijn vrouw.
verbinding verkregen wordt tusschen deze groot. Verzekering dekt de schade. Do oorvrijstelling van wegenbelasting voor motorgroep en de aan 't meubelvak aanverwante zaak is onbekend.
Den dag na zijn veroordeeling raadde hij
groepan, waarbij de zakenmenschen uit de
rijtuigen die verhuurd worden in dienst van zijn
vrouw aan echtscheiding te vragen, omhet landbouwbedrijf, door den minister vat: dat zij vrij van hem, gemakkelijker een nieuw
meubelbranche ook geïnteresseerd zün.
ONGEVALLEN.
De groep Confectie en Textiel zal niet alis afgewezen, hebben thans aan den leven zou kunnen beginnen.
Hoewel van
Op den straatweg bü Colmschate reed financiën
leen op de vierde verdieping van het Jaar- Donderdag
minister van binnenlandsche zaken en landvolgde
overtuigd,
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wettig te trouwen.
Voor de Electro-technische groep werd
Het 3 maanden oud kindje van J. K. te
Ned. Jongelingsverbond maal
getuige van Dieudonné was Belbon, die
De
een geheele vleugel op de eerste verdieping Maastricht moest behandeld worden met Naar Het
„De Jongeman" meldt, heeft zich een zestien jaar geleden als jurylid het schuldig
beschikbaar gesteld, zoodat de beseheiden <;toom. Bü deze behandeling werd het te- eere-eomité
gevormd ter gelegenheid van over hem uitsprak.
proef van het vorige jaar tot een aanzien- kort bü den ketel gehouden met het gevolg, het 75-jarig jubileum van het Ned. Jongelijke eleetro-teehnische afdeeling heeft gedat de kleine zeer ernstig verbrand werd lings Verbond. Dit eere-comité zal drie voorEen fabrieksontploffing. In
leld.
aan hoofd, hals en sclvaders. Men vreest zitters hebben, n.l. de heeren Jhr. Mr. D. J.
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onmiddellijk volgde er een tweede ontplofdoor de Eerste Nederlandsche Waterrecla- jammerlük verdronken.
me Onderneming (Enwo) getracht zal worfing, terwijl er terzelfdertijd hooge vlammen
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Dir.
Bel.
bü
Donderdagavond is te Tilburg de weduwe
den hü voldoende deelname der standhouoplaaiden. Het dak van de fabriek was op
beschikking van den minister van Fiders een film van de beurs te vervaardigen, B. door den 12-iarigen A. v. d. V.. die met Bü
hetzelfde oogenblik ingestort. De brandweer
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de
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heeft een sleutelbeen gebroken en een hermedewerking verleenen.
senschudding gekregen. De jongen is naar nière van Eelde van de inspectie Sneek 2e fing gekwetst en moesten met tamelijk hevige
afd. naar 's-Gravenhage en is hü toegevoegd brandwonden naar het ziekenhuis toebracht
het ziekenhuis vervoerd.
aan het hoofd van de inspectie der dir. bel. worden.' Na verscheidene uren werkens had
De nieuwe gezant te Brussel.
wordt
vermist B. Laverman, le afd. aldaar; de inspecteur der dir. bel. men den brand onder de knie. Van de fabriek
Te
Haarlem
benoeming
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De
van ihr. mr. Van
41 jaar oud. wagenmeester bij de Nederl. enz. N. M. J. C. Cikot van de inspectie Harbleven slechts de muren over.
tot Sevenaer tot buitengewoon gezant en spoorwegen.
Hij wordt sinds 26 Januari verderwük, naar de inspectie Kerkrade en ls
gevolmachtigd minister van Nederland in
mist. Vermoed wordt, dat hem een ongeluk hü aangewezen als hoofd van laatstgenoemJacht op een moordenaar. VijfBelgië en Luxemburg is te Brussel met inoverkomen.
de inspectie.
honderd politiebeambten uit Bamberg. Bay-temming vernomen. Hoewel de bladen de is
reuth en Coburg, gesteund door de gendarbenoeming zonder commentaar vermelden,
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merie en door de bevolking, hebben Donder«egt de Brusselsohe correspondent der wonende in de Zoomstraat te Rotterdam
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12.500 K.G. capsuies vermist ter waarde van de, dat de ontvluchte moordenaar Hein zich
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een
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L.
goeden indruk heeft gevoor de vraag, of bier van diefstal of wel van geslaagd, den gezochte te arresteeren.
maakt ln de leidende officieele kringen, op de leerlooierij van deft heer K. te Dononvoldoende of verkeerde administratie spraHein had nog de brutaliteit, zich in een
waar jhr. Van Nispen staat aangeschreven gen, waar hij werkzaam was, door een mages-renen
ke
is. Intusschen beeft de vennootschap f 1000 kleine herberg nabij den Staffelberg. waar
gewond.
en deerlük
als een schrander en eminent diplomaat.
chine
Gisteren is hü aan de bekomen verwon- aan den commissaris van politie ter hand ge- men hem niet herkende, eon maaltijd te laten
Van zün optreden als gezant van Nedersteld, uit te betalen aan dengene. die voldoendingen
opdienen. Hij vroeg hier naar den weg naar
land te Brussel wordt veel verwacht voor
overleden.
de inlichtingen kan geven.
het Beneden-Mamdal.
Zoodra dit bekend
de bevordering van de goede betrekkingen
Te Dalem in de nabijheid van Gnrinchem
werd, werd door de gendarmerie een cordon
tusechen beide landen.
is gisteren **en autobus» die van WaardenPlotselinge sterf gevial lën. gevormd om hem de vlucht daarheen te beburg naar Gnrinchem reed. van den hoogen In. den trein van 9 uur, naar Apeldoorn letten. Hierbij
werd gebruik gemaakt van poWaaldijk getuimeld. Kr zalen in de bus 12
De Maasbrug.
droevig voorval litiehonden, hetgeen echter evenmin resultaat
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Het ..Hbld." verneemt dat de regeering passagiers, die allen door srlasseherven min plaats gehad. De heer I. da Leeuw, papier- opleverde.
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Door trein 8.46 van bier ls op den be- Aan het station te Hattem
van de grootere kosten, welke zullen voort- ruohten
uit den trein genomen en door dr. Sypkes zich met geweld het noodige te verschaffen.
overweg bü AAkrnm een auto vervloeien uit de aanvaarding van het ontwerp reden, die gehoel vernield werd. De chauf- Smit geschouwd Deze constateerde dood Volgens nader uit München ontvangen tehoven dat van den Riikswaterstaat
door overspanning, zegt de.„Zw. Crt".
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r-De groote brand
daarvoor waren begroot op rond een mil- kinsr van de firma C. Smits een ernstig on- gebleven.
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gebeurd. De 14-iari«re'meub>elmakersVerhooging van de Duitsche gemeld, dat zeé straten tot ruïnes zijp. geVan Konijnenburg en Klink was daarente- areval
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worden. De. schade wordt trtsscheh 7 en 12
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gen de oude brujr te behouden, te herstellen aan de eirkelzaaer. toen plotseling een stuk
dollars geschat. Mèn meent, dat hét
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rijksminister
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van
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en voor de doorvaart van het scheepvaartkreeg
vloog.
hout uit de machine
K.
het verkeerswezen
meegedeeld,
vuur
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een
verlaten katoenspinnerij is ontgisteren
Koch verhooging
verkeer geschikt .te maken, benevens een hout met zulk een kracht tegen zioh aan.
staan.
regeering
een
der tarienieuwe brug te bouwen De totale kosten dat hij een bloeduitstorting in het onderlijf dat de
van hun ontwern ziin begroot op f2.700.000. bekwam. In ernstisren toestand is hü naar ven der rijksspoorwegen zoowel voor personen- als vrachtverkeer, overweegt Het perBet is dn* f 1.700.000 duurder dan het plan het ziekenhuis gebracht
centage der voor te stellen verhooging was KUNST
van den Rükswaterstaat. Van deze hoosrere
Gistermiddag was de 18-jarlge schilder nog niet vastgesteld.
kosten zal nu van de gemeente een bijdrage van één derde, of rond f566.000 worden H. J. T. in het Sint Anthonius Gasthuis
Het Utreehtsch Stedelijk Orkest.
Een diamant gevonden. Tergevraagd. Als het blad wel is ingelicht, zal aan den Nienwe Binnenweg te Rotterdam
bezig op pen steiger werkzaamheden te verde redering het ontwern-Van KonünenNaar aanleiding van het ook in ons blad
wül de groote meerderheid der diamantzoeburg—Klink weer laten vallen, wanneer de richten. Plotseling stortte de steisrer in. De kers in het diamantveld bü Lichtenburg uit de „Utrechtsche Crt." overgenomen begemeente Maastricht in deze richting haar man kwam van een hoogte van vier meter niets heeft gevonden, moet, naar nit Johanricht inzake een as. ontbinding van het
te vallen. Met gebroken armen en beenen nesburg wordt gemeld, een Nederlander met Utreohtsch Stedelyk Orkest wordt ons uit
medewerking niet zou verleenen.
Het ontwerp-Van Konijnenburg—Klink is hij naar het Sint Franciscus Gasthuis den naam van Van Wük aldaar vele dia- Utrecht gemeld, dat dit gelukkig- onjuist
manten hebben gevonden ter waarde van moet worden geacht.
houdt in. dat aan den Wijksehen kant twee overgebracht (TeL)
ongeveer 600.000 gulden.
pijlers van de oude brug vervangen zullen
Weliswaar verkeert het orkest dit Jaar in
buitengewoon
moeilüko financieele omstannienwe,
overspanworden door één
breede
DE SMOKKELAFTAIRE BIJ CAMPERDUIN.
digheden, die een gevolg zgn van de zich
ning. OmreveeT 60 M. uit den Wüksohen
Ontrouw ambtenaar. De rechtIn den avond van 18 Mei 1928 verscheen een bank te Keulen heeft den gemeentesecretaris, opstapelende tekorten. 200 zelfs, dat de orwal zullen bovendien, zoowel stroomopwaarts als stroomafwaarts, leidarmen in de schip uit Bremerhaven. de „Stormvogel" genaamd, die als beheerder van een filiaal van de ste- kestorganisatie zich tenslotte vereenlgd
Maas worden gelegd, die aan de nieuwe met een lading van 4000 liter spiritus op de kust delijke spaarbank 432.00 mark verduisterd heeft met een bestuurrfvoovstel om dc salabij Camp. De bedoeling was, dien spiritus ons land had. die hij voor het meerendeel met wedden rissen der leden met 5 POt. te verlagen,
overspanningl aan de oude brng zonden aansluiten, teneinde het scheenvaartverkeer *n binnen te smokkelen. Maar de fiscus te Alkmaar op de rennen verloren had veroordeeld tot maar toch mag. althans op dit oogenblik,
goed vaarwater te geven. De oude brug zon had er de lucht van gekregen en zoo begaven zich drie jaar gevangenisstraf, vijf jaar eerverlies volstrekt niet de conclusie getrokken wordan voortaan alleen voor het verkeer met op boyengenoemden avond een aantal ambtenaren en 300 mark boete. Drie andere beklaagden den, dat het orkest ten doodo zou zün opge-.wielen en voor voetgangers geopend zün. en rtjksveldwachters naar Camperduin, waar men werden wegens haling elk tot negen maanden schreven.
Het zware verkeer zou over de nieuwe brug zich over verschillende posten verdeelde.
De vergissing van genoemd blad is
gevangenisstraf veroordeeld.
eenigszins verklaarbaar, omdat werkelijk
worden geleid.
Men nam toen waar, dat van het op 150 m. van
de kust liggende vaartuig en van bet strand licht,
de contracten der orkestleden niet vóór 1
Ongevallen te Berlün. Gisterautomatisch door het bestuur zün
Februari
signalen gegeven werden en dat vervolgens van middag hebben zich in het Berlünsch verDe uniformen voor Rusland.
het schip kisten geroeid en bij de branding in zee keer verscheidene ongevallen voorgedaan^
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die zich op 10 Augustus 1936 voor de Rechtbank te Kort daarop geraakte in do Kneisenaude deze zaak te kunnen financieren, stelde Alkmaar
te verantwoorden hebben gehad. Aan strasze een taxi na het benzine-innemen in comité uit de burgerij te wachten, welk code bankier Scheel te Re val te haren behoedie op 28 October 1925 door brand. Het benzine-reservoir sprong met mité gelden ten behoeve van het orkest zal
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van
duleuzen
werden de overige 190.000 stuks echter door gevangenisstraf werd veroordeeld, was ten laste gening
subsidie
tot dusver
van
hetzelfde
sterruiten der omliggende huizen sprongen. werd verleend, kan nog geendatsluitende
de Russen sreweigerd.
exbinnen
gedistilleerd
invoer
van
het
legd:
verboden
den
grond
Voorbygangers
getegen
Ot» grond hiervan vorderde Soheel de f 8
werden
opgemaakt.
ploitatie-rekening
worden
Koninkrijk. De tweede verdachte werd beschuldigd
op.
De taxi
millioen van de firma Vlessing terug, daar- van het uitlokken van of medeplichtigheid aan het slagen en liepen verwondingen
U. S. O. is voorneHet bestuur van het mondelinge
bij stellende, dat hü bü het stellen van het
brandde volkomen nit. Des avonds had in mens
bespredagen
een
dezer
misdrijf.
nog
aanrijeen
van Berlün
accredïtief geheel voor eigen rekening had
het
Zuidoosten
gemeentebestuur
aan
king
met
te vrategen
hetdringend
De rijksadvocaat mr. C. D. Asser eischte
ding plaats tusschen een tramwagen en een gen, waarin
gehandeld, waartegenover Vlessing evenzal
worden
verzocht
gevangenisstraf,
verdachten
zes
maanden
vrachtauto, waarbü een der inzittenden van
wel beweerde, dat School daarbü optrad als leder der
het subsidie onverminderd te verleenen.
benevens een geldboete van f 128.791.85. Voort» de vrachtauto levensgevaarlijke verwondinla«thebber van de sovjet
Daarna
zal een request aan de raadsleden
van
be»
verbeurdverklaring
opliep.
de
de
in
heup
WJ
Van worden gezonden,
gen aan de
en het hoofd
De Haaarsohe rechtbank wees de ingestel- vorderde
waarin hetzelfde te lezen
de vorderinsr in haar geheel toe. doch in slag genomen goederen.
de trampassagiers werden 3 personen ern- zal staan, als aan
het gemeentebestuur
uitspraak
verklaarOp
gekwetst.
onge24
1926
doende
Augustus
stig
glassplinters
Het
door
hooser beroeo werd door het gerechtshof
gevraagd.
wordt
schuldig
de de Rechtbank den eersten verdachte
«an Scheel zün vordering ontzegd.
luk veroorzaakte een groote stagnatie in het
Het is zeer zeker te hopen,opdat de Raad
invoer bij herhaling gepleegd, en verkeer.
Thans heeft mr. Besier treconcludeerd tot aan frauduleuzen
het standdeze aangelegenheid zich
in
gevangenisverwerping van het door Scheel tegen deze veroordeelde hem tot zes maanden
zal
behoud
van
het
U. S. O.
punt
dat
stellen
beslissing ingestelde cassatieberoep.
straf. De tweede verdachte werd door de RechtEen brutale diefstal. Scotland voor Utrecht
grootste
van
beteekenis
is
de
bank vrijgesproken.
Yard te Londen zoekt naar een chauffeur der en dat geen bezninigingsoverwegingen. dio
De in beslag genomen 3960 liter gedistilleerd ter Lanston Monotype Corporation Ltd. te SaeBranden.
den huidigen stand der gemeentelüke
sterkte van 96 % werd met de emballage verbeurdfords, die een bedrag van 1800 pond sterling bü
overigens zeer begrüpelük zün,
schatkist
Te Assendelft is Donderdag brand ultge- verklaard.
stal onder de oogen van een gewapend hem znllen verleiden een besluit te nemen,
Jbroken in het uit 2 woningen bestaande huis,
Het Gerechtshof te Amsterdam heeft deze zaak escorte.
dat later zou blüken onherstelbaar te wezen
bewoond door de gezinnen P. Heijmering en ln hooger beroep behandeld. De veroordeelde eerste
Per vrachtauto, bestuurd door den thans
vrijgesproken
tweede
verNfjman.
A.
verdachte was niet de
gezochte en waarin gewapende geleiders waHet vuur greep zoo snel om zich heen, dat dachte wel verschenen. Er wei-den niet minder dan ren gezeten, werd een bedrag van 1800 pond
d* heer Heljmering en zijn bolde ktnieren, die 12 getuigen gehoord, doch nieuwe gezichtspunten sterling in bankpapier en van 200 pond sterWeerverwachting voor de provincie GroDrennotir.gdeljk
zich allen reeds ter ruste hadden begeven, werden niet geopend.
varvoord. Het geld was noodig
ling
in
zilver
Uitspraak doende, heeft het Hof het vonnis verzich niet dan met groote moeite konden redvoor de uitbetaling van loonen.
De hooge druk is nog meer in beteekenis
nietigd
en, opnieuw rechtdoende, den eersten vergingen
geheel
huis
en
inboedel
verden. Het
Plotseling stond de auto stil en de chauftoegenomen
en heeft zich ook over de Noordtweeden
verdachte
tot
vier
loren. De schade wordt door verzekering ge- dachte tot zes en den
feur beweerde, dat de motor verderen dienst zee Noordwaarts uitgebreid. De depressie bij
Tevens
gevangenisstraf
veroordeeld.
maanden
dekt.
weigerde. De man begaf zich naar de woning IJsland is dieper geworden. Bewesten Engewerd de verbeurdverklaring van het inbeslag geeen in de buurt wonenden directeur der land daalt de barometer weer. In de temperaDonaerdag is het pand van den heer 3. Kagoed uitgesproken. Het Hof overwoog in van
keerde terug met een personen-auto tuur is weinig verandering gekomen, dus op
merling te Klazicnaveen. waarin woonhuis nomen
zyn arrest, dat het brengen van uit zee naar land fabriek,
deelde mede, dat hij last had gekregen om het vasteland van Europa weinig boven noren
en bakkerij van H. van Wijk gevestigd wagelijk staat met invoeren.
alleen de reis met het papiergeld voort te maal, in Engeland lager. Behalve in W.-Enren, tijdens afwezigheid der bewoners tot den
zetten, en het zilvergeld achter te laten onder geland is de neerslag gering.
grond too afgebrand, naar de „N. R. CU."
Verwachting: Zwakke tot matige Zuidelijke
de hoede van het escorte. Dat zou later wormeldt. Een groote voorraad meel, de geheele
den gehaald.
wind. Itcbtbewolkt tot betrokken, kans op neinboedel en een bedrag aan geld zijn mede
Aldus geschiedde. De chauffeur kreeg de vel, weinig of geen regen, temperatuur bo"verloren gegaan. Een en ander was verzeB.
kerd.
1300 pond sterling en reed daarmede weg. En ven normaal, stijgend.
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KERK- EN SCHOOLNIEUWS.
GODSDIENSTOEFENINGEN
op Zondag 5 Februari.
Eglise Wallone. Vischmarkt. Pas de service.
Alg. Vrijz. Herv. Vereen. Pelstergastbuiskerk.
Voorm. 1030 uur ds. W. H. Roobol Ned. Herv.
pred. te Enschedé.
Evang. Lut_i. Gem. Voorm 10.30 uur. ds. Schade
van Westrum. Onderwerp: Gij zult- met dooden.
Exod. 20 13. De driemaandelijksche collecte sal
den 6den Februari gehcuden worden.
Vereen. Doopsgez. Gem. Voorm. 10.30 uur. ds. A.
H. van Drooge. Doopsgez. pred. te Deventer.
Remonstr. Geref Gem. Voonn. 10.30 uur, ds. de
Regt. Wegens kerkverbouwinp: zal de dienst gehouden worden in het Concerthuis. Poelestraat.
Gereformeerde Kerk. Parklaankerk. Voorm. 10
uur, ds. Gispen. Nam. 5.30 uur. ds. van Dijk.
Zuiderkerk. Voorm. 10 uur; ds. v. d. Vegte. Nam.
5.30 uur, ds. Gispen.
Westerkerk. Voonn. 10 uur. ds. Miedema. Nam.
5.30 uur ds. v. d. Elskamp.
Noorderkerk. Noorderwijk. Voorm. 9 uur. ds. v.
d. Elskamp Nam. 3.30 uur. ds. Miedema.
Noorderkerk. Oosterwtjk. Voorm. 11 uur. ds. van
Dijk. Nam 5.30 uur. ds. v. d Vegte.
Christ Geref. Gem. W. A. Scholtenstraat. Voorm.
10 uur, ds. Biesma. Nam. 5.30 uur, ds. Biesma
Baptistenkerk Voorm. 10 en nam. 5 uur. ds. J.
Louw. Vrijdagavond 8 uur Bijbellezing Warmoes-

:

straat.

Vrrje Evang. Gem. Schoolstraat 13. Zaterdag
4 Febr. 's avonds 8.30 bidstond.
Zondag 5 Febr. Voorm. 10 en nam. 7.45 uur. ds.
Vasseur, van Veendam.
Woensdag 8 Febr. 's Avonds 8 uur. Evangelisatie_-samenkomst Spreker de heer P. Overdyk
van Dokkum.
Pinksterger^oentn Zondagavond 8 uur openbare
samenkomst tir-\ Schortinghuis (ingang Pelsterstraat).
Evang. Ver.

,Jmmanuël". Vm. 10 en nm. 8 uur.
gebouw „Rehoboth", Folkingestraat 44. dienst.
Kinderkerk. Nieuwe Kerk. Zondag 5 Febr.. ia—l
uur, ds. Coolsma. Onderwerp Luk. 8 : 40—56.

BlJbellezJngen. Kerkzaal Diaconie-gasthuis. Zondagvoorm. 10 uur, de heer W. Kuiper. Donderdagavond 7.30 uur, de heer W. Kuiper.
Kostverloren. Zondagvoorm. 10 uur. de heer J.

Klooster.

Bethlehem, Meeuwerderweg. Dinsdagavond 8 uur,
ds. J. D. Domela Nieuwenhuis, Nijegaard,
Bethel, Gr. Bergstraat 29. Dinsdagavond 730

uur, ds. J. Vermeulen
„PnièT'. Barestraat 22. Dinsdagavnd 8 uur, ds..
G. Tichelaar.
Flladelfia, Oude Weg 6. Dinsdagavond 8 uur. de
heer H. C. v. d. Houten.
Acad. Ziekenhuis. (Uitsluitend voor verplegend
personeel en patiënten). Nam. 3 uur. de heer H. C
v. d. Houten.
Leger, des Heils. Viaductsr. 3. Zaterdag 7—9
uur, straatzang Willemsbuurt.
Zondag 7 uur. Bidstond. 9 uur. Handleidfnsr
Ocinderen). 10 uur. Heiligingsdienst. 3K uur. Verblüdingsmeeting. Zaal. 5 uur. Kindersamenkomst.
Zaal. 7% uur. Verlossingssamenkomst.
Leiding Adjudante van den Berg.
Donderdag 8 uur. Heiligingsdienst.
Poelestraat. Zaterdag 7.30 uur. Openb. samenk.
10 uur. HeiA-Kerk. Zondag vm 7 uur. Bidstond.
ligingsdienst. n.m. 3.30 uur. Verblrjdingssame';-k0m5t.7.30 uur. Verlossingsdienst. Leider adj. a.
Verkaaik.Donderdag 8 uur Heiligingsdienst

■

Evangelieschip Bedumerweg. 2ondag v.m. 7 uur.
vjn. 10 uur, Heiligingsdienst non. 3.30

Bidstond,

uur. VerbltJdingssamenkomst mn, 7.30 uur Verlossingsdienst
Leider Luit G«r. B. Bakker.
Woensdag 8 uur. Verlossingsdienst.
Vrijdag 8 uur. HeUigingsdlèhsfc.
Bedum, voorm. 9# uur, ds. Groenewold.

SELLINGEN, 3 Febr. GereX. Kerk. Opn
kerkbestuur bericht, dat voor het berouw

kreeg het

naar hier was bedankt. De heer M. VreugdenoH.
cand. te Rotterdam bedankte voor het beroep, dat
nu reeds geruimen tijd duurt

Ds. H. Huls te Groningen, emeritus-predikant,
van Nieuw-Weerdinge, herdenkt morgen zijn 40-te
-jarig ambtsjubileum. Htl was van 1888—1890
Kornhorn en daarna tot 1905 te Nieuw-Weerding&.
LEEDWARDEN, 3 Febr. De classis dêr Geref.
peremtoir geëxamineerd en toegekerken heeftbediening
des Woords en der Sacralaten tot de
menten in die kerken, den heer T. Boersma,
candidaat te Leeuwarderadeei
BELLINGWOLDE, 3 Febr. Benoemd tot kerkvoogd-penningmeester de heer R. Heit.
LEEK, 4 Febr. Naar we vernemen, zal de Prov,
het Nederlandsen
Commissie voor Groningen vanBondsdag
dit 3»ar
Jongelingsverbond den Prov.
houden te Leek op den 2en Paaschdag. In den
morgen zal dan een jeugddienst gehouden worden
in de kerk te Midwolde. waarvoor het kerkgebouw
bereids door de kerkvoogdU is afgestaan.
BEDUM. 4 Febr. De openbare school met 8 leerjaren en bijna 130 leerlingen zal het waarsemmHjk na het vertrek van mej. Larmoveur toch nl«
met 3 leerkrachten moeten doen. Men verwaai
dat een assistente zal worden aangesteld.
school alhier
O. PEKELA. 3 Febr. Bij de R.-K.
een
Bewaarschool
a.s.
van
1
Mei
ingang
zal met
worden geopend.
Benoemd is tot directeur aan de Heryormüe.
debeer
Kweekschool Mariënburg te Leeuwarden
W. Scheepstra leeraar aan de Christelijke kweekschool te Dokkum.

STAD en PROVINCIE.
GRONINGEN 4 Febr.

Uit den Gemeenteraad.
Adres van het Bestuur der Afdeeling Groningen der Vereeniging tot Stichtingen Exploitatie van Christelijke Vacantie-Koloniehuizen in Nederland, houdende verzoek om
toekenning van een subsidie uit de gemeentekas voor het jaar 1928.
De verpleegkosten van de op bijlage ver-r
gemeende Gromelde kinderen, allen uit deElim
verplo_ga
ningen, welke in 1927 in
werden, konden door de betrokken onder»
of voogden of in hef geheel niet, of sleehH
voor een klein gedeelte worden betaald. Het
aantal verpleegdagen dezer kinderen heeft
in totaal 709 d. bedragen.
Examens.

Voor het machinistenexamen diploma ft
slaagden de heeren M. H. Borgman. P.Kooistra, S. A. Appel, H. C. Ruchardt en B. Bos-

man.

is voor le stuurman groote
de
stoomvaart
heer A. Kool, idem voor ode
stuurman de heer B. H. Velders. voor de
klelno stoomvaart de heer A. Walthuts en
voor de kleine zeilvaart de heeren W. Smid
en F. v. d. Laan.
Geslaagd

De alhier tot arts bevorderde semi-arts r\,

tot officier van gezond
Weeda is bestemd
heid 2e kl. bij het leger in Nederlandse.*
Indië.

..Pe
heer K. Niemeijer.
W
chirurgie

thans werkzaam

Doodell ongeval.
Gisternamiddajr te ongeveer vier uur liep

Een frauduleuze branderij.
DELPT, 4 Febr. De recherche en belastin-ï-ambtenareu uit Delft hebben gisteren een onderzoek ingesteld in eon woning aan de Prinsemstraat te Rotterdam. Verscheidene onderdeelen van een distilleertoestel en een hoeveelheid gedistilleerd werden aangetroffen.
Bv een logementhouder te Delft die drank
van de geheele branderij had betrokken werd

Tarwe op

——_—

termijn.

SLHKEI'SH V TO I HK.EKBANKEN.

laagste vroegk.

siotl; vor.alotk
de
in het Academisch Zieken-■
le Ned. Scheepavb. Mt). Pdb. H 93
Maart
12.50
IZSÖ
72-jarige
liriim.'
vee-expediteur,
alhier, is bü ministerieel besluit van 80 de
de heer A. Is[uis
RI ITEM. HYPOTHEEKBANKEN.
12-80
Mei
12.80
12.80
'an. benoemd tot technicus 2e klasse bü de raël, wonende Sohoolholm. op de Klapbrug
.loli
« Iff hl
1307^ 15.1.7 U Arg. Nat. Hyp Oedala L.
Pmeralogie en geologie aan de Rijks UniBuiten Damsterdiep. Hü werd ingehaald
13.10
!3.15
Sept.
IMII STHIKELE ONDERNEMINGEN.
fersiteit hier ter stede.
door een vrachtauto van de N.V. van den
Om iet 3 maal 100.COO kg.
v.d. Bergha fb A. pr.W A. 1 1000.C3
1044
Bergh's Fabrieken. Juist toen de auto naast
Calv* Delft. Aand.
834
.
was,
zwenkte de heer L naar links,
hem
CartAl-p.f. »h. W A Schotten A.184
Rijksbeurzen.
hy
eventjes
'
spatborden
Mij.
door een der
Centrale Suiker
Aand.
1C54 104.tbtC4tf
De minister van Onderwijs. Kunsten en We- zoodat
?5
35*4
werd geraakt eu op den grond geworpen. eveneens een hoeveelheid gedistilleerd aanFurness Stokvis Obl
gschappen brengt to berinnering, dat, dege- De
Holt. Kunat tt.de Ind Aand.
16C4 ISOgèvoljren war'- teer ernstig. De heer getroffen.
BEURS
AMSTERDAM.
VAN
fien. die gedurende den cursus 1928—1029 voor Israël had een halswervel gebroken en een
Holl. V.t.expv. Margfpr.A.f 1000 994 OH r
278
275 2774
-en Rijksbeurs (renteloos voorschot} ter tege- schedelbreuk gekregen.
Jursens Ver. Fabr. Aand.
Leening Haarlem.
A. pref. A.1014 1014
AMSTERDAM, 4 Febr. Van de Beursaffaire wag
»
moetkoming in de kosten van hunne studie Dr. Bergsma. die juist voorbü kwam. con„
B. pref. A.994 98» i
!& aanmerking wenschen te komen (met uit- stateerde den dood.
HAARLEM. 4 Febr Naar wij vernemen is op den laatsten dag van de week vrijwel niets meer
Zeep
Levers
1925
Oblie.
ö» 1024 102%
zondering: 10. van de studenten aan de Rijksbij de op 3 Februari gehouden inschrijving op overgebleven.
.Lyempf" I_eenw IJs- en Melkt A.1314
"■
maar
een
uiterst
nog
hadden
HocgesChool,
leening
Zelfs Industrieelen
op vereoek er de aandaoht de
universiteiten en de Technische
van f 4,000.000 iV, pet. obligatiën,
Wü vestigen
180 d
op Margarine Unie C. v. A. (f10UU)l83
werden
Jurgenswaarden
beperkte
De
op
meer
examens
laste
dezer
markt
zt)
zoover
reeds
of
dat
de
6
Febr.
tan
gemeente,
_.
op.
aangekondigde
lezing
zoodanig
een
do.
voor een
do.
v. Pref. A.'os
1054
Joor die inrichtingen hebben
'«tn
afgelegd, welke van dr. Karl Wirth over „Die moderne bedrag ingeschreven, dat bij de toewijzing een een eenigszins verlaagd niveau afgedaan. De N.Fh. Werkt. Sp. Mat Ser. A A.1094
meerendito
belangrijke reductie zal moeten plaats hebben Kunstztlde-aandeelen golden eveneens
gegadigden hunne aanvragen moeten richten deutsche Malerei' voor de Duitsohe Vereedito Serie B Aand.
lager.
dito
dito
1006 Oblig. 4
9M.
uitgesteld

"t curatoren der inrichting waaraan zij stujieereo; 20. van hen. die aan eene inrichting
'er opleiding van onderwijzcr(ès) of hoofdt;nderwijzer;es) studeeren. en 30. van hen,
studeeren)
ü.ie aan eene inrichting voor kunstdepartement
'ico bij gezegeld adres tot zijn
boeten wenden vóór 1 April.
Leerlingen van ambachtsscholen en andere

'^richtingen voor lager-nijverheidsonderwljs

taoeten

hun adres vóór 15 Febr. indienen.
Voor zoover niet veór 1 September 1024 een
tours werd genoten, moet uit het request blijden, dat de belanghebbenden bereid zijn de
huD eventueel te verstrekken gelden te zijner
tjJd terug te betalen.
De aandacht wordt er op gevestigd, dat ook
degenen, dio thans nog geen eindexamen hooP«re burgerschool of gymnasium hebben afdoch met 1 September a.s> eene beurs
Menschen voor de studie aan eene universi,Bit of hoogeschool, hunne requesten vóór 1
"^pril moeten indienen.
De adressen, welke vóór genoemde data
*>iet aan het departement zijn ingekomen,
*Uönen niet in behandeling worden genomen.

De

Helper

Schoolkweste.

Het bestuur der Neutrale Schoolverecni*mg „Helpman en Omgeving" verzoekt ons
lßede te deelen. dat het bericht van «r^ter°vond omtrent de schoolkwestie in Help-

man niet van

dit bestuur afkomstig is.

Bewijs van voorgeoefendheid.

,

Do kapitein H. J. Nolthenlus, eomman-

?ant van het Landstormverband Assen,
's aangewezen als voonsittér van de oomfiiigsie voor het afnemen van het examen
sewys voorgeoefendheid in de provincie
dei provmDrenthe en een gedeelte van voor
zoover
Groningen en Friesland,
<;'ön
fl ö gemeenten uit die provinciën deel uitvan het regimentsdistrict Assen.
üe le luitenants B. Klomp en J- M. Dickaangebeiden van het 1 R. I»
commissie.
als leden in die

maken

Faillissement Veendammer Hyp. bank.
Bet bestuur der Ver. voor den Effecbericht, dat tot voorzitter van
«et comité ter behartiging van de belanvan houders van pandbrieven der
jeendammer Hypotheekbank is benoemd,
"e heer mr. E. Feünema. tot ondervoorzitter de heer A. H. van Walcheren en tot
mr. W. Cnoop Koopmans A.Jzn.

De aandacht wordt

gvraagd

voor een adi. D.

nummer van bet Hindenburg-Polytechnikum
Oldénburg
vertentie in dit

te

Winkelnieuws.

De heer A. Prummel opent heden in
het perceel Korenstraat 1 een naar de
eisohen des tüds ingerichte kruidenierszaak,
daarmede de reputatie eener reeds meer dan
honderd jaren bestaande zaak voortzettende
De in moderne kleuren geschilderde winkel
maakt een uiterst verzorgden indruk De
heer Prummel specialiseert zich op " den
eierhandel,
zoowel engros als détail.
Alle eieren worden vóór den verkoop
met
behulp van een electrisohe lichtbak gecontroleerd, zoodat men er steeds verzekerd
van kan zün versche waar te ontvangen.
De heer H P. S m i t h heropent heden t.ijn
sdgarenmagazün in het perceel Melkweg 2,
hoek Jozef IsTaëlsstraat De zaak maakt een
keurigen indruk en men vindt er een ruime
keuze in sigaren, sigaretten en tabak. Behalve sigaren kan men ook zün wünen van
den heer Smith betrekken; zoowel in de
dure als goedkoope soorten is zün winkel
wel gesorteerd.

In het perceel Rabenhauptstraat 28 opent
hedenmiddag de fa W. Brons en Zn.
haar 2e zaak in behangselpapièren, tapüten
en kleeden. De firma heeft de beschikking
gekregen over een mooi ruim winkelpand
en heeft een keurige collectie, van bovengenoemde artikelen geëtaleerd en in voorraad. Een en ander maakt een netten, degelijken indruk, waaraan de architect, de
heer Laffra, de uitvoerder de heer Renkema
en de heer Zondennen op het gebied van
eleotriciteit het hunne hebben bügedragen.

TELEGRAFISCHE BERICHTEN.

do Scheepvaart deed heden uitspraak in
de zaak van.de stranding van het stoomschip „Amersfoort" bij de Kleine Antillen.
De Raad is van oordeel, dat deze ramp
aan slordige navigatie en gemis aan zorg
is te wijten, waarvoor de kapitein in de,
eerste plaats aansprakelijk is. Het is ten
zeerst© te betreuren, dat bü zulk een gunstige gelegenheid, zulk eén schoon en kostAutobusdiensten.
schip geheel en onnoodig verloren
baar
Ged. Staten hebben besloten:
1. af te wijzen het verzoek van S. W. V e 11- gaat. Bü de meest gewone zorg, welke van
Drachten, d.d. 29 October j.l. om elke zeeman mag worden geëischt, ware
verfcunning tot het in werking brengen van: deze ramp voorkomen.
Reeds het afzetten
autobusdienst van Drachten—Opende van den koers was verkeerd, maar, naar
Gr.)
Konnhorn —Doezum—Grootegast—Nie- 's Raads overtuiging, zou op het laatst
naar Groningen v.v„ welke
*ork—Zuidhorn'
«nenst dagelijks behalve des Zondags zal wor- nog alles zün voorkomen, indien slechts
een ervaren zeeman op de brug had geQen uitgeoefend;
De kapitein zette den koers af, 8
.2. aan Wieger Holwerda. te An* staan.bezuiden
Bermuda, maar dat is nog
I'im (Fr.), voor zooveel de provincie Gronin- mül
geen drie mül bezuiden de klippen, terwijl
vergun*?n betreft, tot wederopzeggens toe brengen
hü nog 20 mül van Bermuda af was, werd
te
■J'ög
tot het in werking
van een verleenen
autobusdienst Groningen—Grijpskerk het donker, hetgeen echter den kapitein
"~Pieterzijl—Dokkumer Nieuwe Zijlen—Oost- niet belette, om met 13 H mül vaart op den
v.v.. onder bepaling dat de dienst betrekkelük nauwen doorgang op de on'RMuitend op. werkdagen gedurende het tijd- verlichte kust af te stoomen.
van 15 Juni tot en met 31 Augustus wordt
Reed» de keuze van dezen doorgang was
'"geoefend en wel ten minste één en ten onder deze omstandigheden onverantwoorv°ogste twee maal per dag
en dat bij het tra- delük. Dat echter de kapitein tot kwart over
over het gebied der provincie Groningen 7 beneden is gebleven, is onbegrüpelük.
j^t
en passagiers worden opgenomen op 'den Van 6.30 uur tot 7 uur was de derde
j.j11
naar de stad Groningen en op even ge- man de eenige officier op de brug, stuurzulks,
?emd traject op den terugreis geen passa- terwül de kapitein rekende om half 8 bü
giers worden uitgelaten.
Bermude te zün. en terwül hö toch rekening
aan J. ledema te Nijewier en P. moest houden met de mogelükheid. dat h_
j
edema te Paessens voor zooveel de stroom mee had gehad. Zoowel door een
lTovincie Groningen betreft tot wederopzeg- daad als door een nalatigheid van den kavergunnnig te verleenen tot het kl werpitein is deze betreurenswaardige ramp
ging
'ng brengen van een autobusdienet van Paes- veroorzaakt; door een daad, omdat hü een
Engwierum —Munnekezijl naar het sta- onjuisten koers had opgegeven, door een naGrijpskerk v.v., onder bepaling dat: de latigheid, omdat hü verzuimd heeft <ile
jienst. dagelijks met uitzondering van des maatregelen te nemen, welke in het gege-opdags wordt uitgeoefend en wel twee ma- ven geval noodzakeliik waren.
Per dag v.v.
De Raad strafte den gezagvoerder door
de bevoegdheid te ontnemen om als
, Aaar de „Berg. Crt." verneemt, wordt ln hem
gevagvoerder te varen op een schip a.s bej,? vacature van kantonrechter te Bergum doeld in art. 2 der Schepenwet voor den
Jet weer voorzien door het aanstellen van tüd van 3 maanden.
v,aste titularis, maar zal d_ opengevalj. °,Plaats worden vervuld door een kantonProf. v.d. Vlugt.
kantongerechten
naburige
i^'er,
die
bü
LEIDEN,
n betrekking is.
4 Febr. In den toestand van
prof. v. d. Vlugt. welke gisteravond zorgelijk was. was heden een lichte verbetering
ingetreden. Do temperatuur was hedenmorVerkoopingen.
gen
iets lager.
Wor
Jonkhoffs
n A>p tusechenkomst van
drie
hee► 'IJpureau alhier zijn verkocht:
verProf. Lorentz.
h,,n°uizen met tuin en drie afzoüderlukstaanwordende Heerenbovenhuizen112-112
De toestand van prof.
4
Febr.
LEIDEN.
-2? ? an den Korreweg no.s 110-llOa.H. A. en Lorentz,
welke gisteravond zorgelijk was, was
Jl4-114a Verkoopers de heeren
hedenmorgen onveranderd. De koorts blijft
lf" v».
Hoving, alhier.
hoog (39 gr.)
van
Zeeis
tusschenkomst
door
Vwrk°cht
Inbreken.
1? Woningbureau de Kunst- en LustenC
W.°del. Oosterstraat 45 Verkooper de heer
Febr.
De politie is den daders
4
LEIDEN.
Vogel, kooper de heer W. Panman, van
bfttjde
week gepleegde inlaatste
daar
in
de
de
e,(3en alhier.
braken op het spoor gekomen. Zij zijn de 21A. v. W. en de 25tusschenkomst van den makelaar -jarige J. v. E., de 28-jarige
allen goede bekenden der pote Harendermolen is verkocht het -jarige N. v.
litie. Zij zijn vannacht uit hun bed gelicht
met tuin. Nieuwe Boteringefa«t no. 13. Verkooper de heer A. Pieters. en voorloopig in het politiebureau opgesloten.
Verschillende voorwerpen, van inbraken afj.O» lieer R. Zonderman, Heereweg alhier,
komstig, zijn in beslag genomen. Zij worden
opgeaanbesteding
LM
ondorhandsche
verdacht van de inbraken te Wassenaar,
iagen (] 0 electrificatie van een 148 tal ook
Voorschoten en Noordwijk gepleegd.
h,„n, ngen aan den Bedumerweg en liedtt-

tenhandel
den

.een

DUITSCHLAND.
Een

-

—

**J4horn

vak

gekwetst.

van hoogverraad.
draadlooze dienst.)
BERLIJN. 4 Febr. Poetcher. redacteur van
de „Mensch heit" is onder beschuldiging van
hoogverraad in arrest Resteld.
Beschuldigd

(Eigen

FRANKRIJK.
De rede van Poincaré.
PARUS, 4 Febr. (Havas). De bladen wenschen Poincaré geluk er mede, dat hy de interpellaties over de financieele politiek der
regeering met groote nauwkeurigheid heeft
beantwoord en wijzen er op, dat hij de toejuichingen der Kamer tot de grens der radicalen
oogstte, ion der dat de oppositie heeft gereageerd. De linksche „Ere Nouvelle" schrijft,
dat _e rede Rrooten indruk heeft gemaakt en
het den socialist Blum, die daarna sprak,
geen oogenblik gelukte zijn tegenstander in
de schaduw te stellen.

ENGELAND.
De telefonische verbinding met Amerika.
(Eigen

"

K?

a

\V^°°r
hJ^Phal

R.

J^enhuis

erstraat.

Een inktdrinkertje.
V/Harig kind van de familie Buchele
beeft
t._'ieiide in de A. P. Fokkersrfraat.
oogenblik
onbewaakt
n
in
een
e.rm°r«e
ttu _**crue inkt leeggedrouken. De moeder
braakmiddel in
on' «et kind terstond een
d.L„
terstond weer
2
ongeveer
inkt
lichaam te krügen. Dit middel had

V^n
«ón

vS geu
ïlM geen

resultaat.
f-ter
Itf. 6 toestand van de kleine

.

is thans

,

rede-

draadlooze

dienst.)

LONDEN, 4 Febr. Senator Marconi heeft
aan de „Daily Mail" medegedeeld, dat de hoop
bestaat, dat de telefonische verbinding tusschen Groot-Brittannië & n Amerika in de
naaste toekomst lal kunnen worden tot stand
gebracht tegen een minimum tarief van misschien één pond, tegen 5 pond sterling zooals op het oogenblik. Volgens het nieuwe systeem zal het mogelijk zij n gelijktijdig van
beide kanten te spreken.

ITALIË.

De verhouding
Frankrijk.
(Eijren dra adlooie dienst).
EOME. 4 Febr. De
van Briand in
den Senaat beeft hier red©
inuitstekenden
een
druk gemaakt. Zijn optimisme dat een gunstige oplossing zal
worden gevonden voor
de moeilijkheden met Italië indien de vraag
stukken met wedentijdschen goeden wil onder de oogen worden gezien, wordt hier gedeeld. Men is er hier van overtuigd, dat de
onderhandelingen, die 0p bert oogenblik
gaande zijn tusschen Mussolini en den Fran-

schen ambassadeur töt bevredigende resultaten sullen leiden. Er wordt op gewezen
dat Mussolini eenige maanden geleden dezelfde gevoelens heeft t^kennen gegeven
als Briand thans. De oplossing der misverstanden tnsschen Italië en' Frankrijk is noch
onmógelüki noch moeilijk, doch slechte delicaat.

Afloop van verkoop en aanbesteding
USQTJEET, 3 Febr. Door het gemeentebestuur
werd heden ten gemeentehuize aanbesteed: het
maken van een verhoogde doorgang in den Middendijk. in den Noordpolder. Laagste inschrijvers
Kool en Wildeboer, Hoogkerk, voor f 1295.
Gegrind.

De RUkswuter-taat heeft aanbesteed: het verbeteren van een hoofd op het Noorderstrand van
raming f3B 000. Laagste insehrijv.r
ylleland;
I. C. Kooyman t_ Harlingen voor f29.280.

Handels- en Marktberichten.

*

dord

treinderaillement.

FRANKFORT a/ MAIN, 4 Febr. (Woljf.)
Vanochtend is bij Grosz-Gerau een goederentrein gederailleerd. De machinist werd zwaar

met

DE STRANDING DER „AMERSFOORT”
AMSTERDAM, 4 Febr. De Baad voor

_-

——
-

-

-

GRONINGEN, 3 Febr.

v. <L Vrije Groenten- en Fruitveiling.
Sprnlten 20—25 et.. Witlof 10—28 et„ Schors*neerea 12-22 ot., Peen klom 20-22 et., Fr. peen
7—B et., Poetelein 15—21 ot., Sjalotten s—ll ot..
Reinetten B—l 4et., Belleflenr 10—12 et., Seedline
B—ls et., Court Pendn 7—9 Ct., Campagne Zoet
B—ll ot„ Huasm_n»zoet B—lo et., Ribbeling B—ll
ot., Stoofperen 10—12 et, all*B Per K.G.; Savoyekool 20—27 et.. Roode kool 20-SO et., Witte kool
B—l 6et., Kapperkool I—4 ot., Boerenkool 2—6 et.,
alles per stnk; Rhabarber 20-22 et. per boe; Gezouten slaboonon 22—34 et. per K.G.; Prei 10—22
et. per bos; Eieren f 7—7.30 per 100 st.; Bloemen:
Aronskelken f 0.80—1.40 Awl*4'8 f 0.65—1.70, Primula obo. 10—22 et., id. ohinensis 15—22 et.. Tulpen per bol 5—7 et, Hyacinthen pe r
bos 15—18
et.. Pytherns B—lo et., piamosus 9—io et.. Cinerarjas 60—90 ot., Capsicnms 10—35 et.
Not. v. d. Velüngsvereenlfling „Eendracht".
Spruiten I 20—si ot., id. II 12—18 et.. Witlof I
20-26 et., id. II 10-18 ot., Peterselie f 060-290,
Selderij f0.60—2.50, Sjalotten 5—12 ot., alles per
K.G.; Bieten f 0.80—1.65 per kist; Postelein 20-25
et.. Winterpeen 6—9 et.. Veldsla 32—90 et., Spinaal- 85 et., Sohorseneeren
<*". Uien 11—35
»-*25—40
et., alles per K.G. Rammenas
et. p. kist;
Gezouten Snijboonen 17 et., Stoofpcoren 15—18 et.,
Appels: Belleflenr 8-10 et.,
Seedlin* ij^n et..I
Reinet 8-11 et., alles per K.G.;
Röode kool
f 15—43, Witte kool 1 3-12, Sevoyekool I f 15-27,
per 100 utuks; Boerenkool f 1.50—4.50, p*r
*"««
}__[ kro P; Prei f 1—2.80, en Knolsolderij
f 3—14 per
fjtuka; Rhabarber f 10-19 per 100 bos; Eieren
fi^
per
7.10-7.40
100 stuks; Sinaasappels f 6.75—8.50,
Citroenen
f6.50—8.50 en Mandarijnen 80-85 ot.
per kist.
Not.

_

EMMEN 3 Febr.
«Jp de weekmarkt
waren aanvoer ca prü*en
EMMEN,

n
f 220-280, 7 vaareen f175?lV0Jl*t:
-i240, 8 pinkenkoeien
f6o—loo, 6 Fr. schapen f 19—32, 5

f 10—16, 2 drachtige varkens 158-63, 91
loopvarkens f 19—58, 512 biggen, pBr week van
De handel was iet* vlugßer.
rl—L.4o.
Pluimveemarkt. Aanvoer en Prijzen: 180 ond«
hanen fl_3s-2. 320 oude kippen f 1,25-2 05, MO
Inbraak.
hennen f 1.75—3. 120 konijnen f 1—2.90.
Op de Mermarkt waren aangevoerd pl.m. 2000
DELFT 4 Febr. In den afgeloopen nacht joiyje
een
valschcn
beeft men zich methet kantoor vansleutel toe- strike, geldendo van fS—7 per 100 stuks.
de firma
gang verschaft tot
AMSTERDAM, 4 Febr.
van Seuren en Smit aan de Viouw. pc brandAardappelniarkt.
bedrag
Een
Aanvoer 2 ladingen, zijnd*
van
f 200 2050 H.L.
kast werd geforceerd.
Do prijzen waren noden onveranderd.
werd medegenomen.
ROTTERDAM, 4 Febr.
Leening Vlaardingen.
Maia op termijn.
Hoojfsi
laagste »roe<s«. <<ioik. vor.slotk.
4
Febr
De
inschrijvingen
VLAARDINGEN
Maart
H
209 U
209 W
207
op de leening van f 1.750.000 4M pet. obligaMei
199
199
198
196*
gemeente.
worden ten Juli
ISI
181
tiën. ten laste dezer
180Jf
180
Sept.
180
180
178
volle toegewezen.
Omzet 33 maal 90000 kg.
geiten

.
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664
40gb
Nd. Staalfb. d. Mui nek Keiier A. 41
Rott. Droogdok Mij. A.
192
1914
Philip» Gloeilampen Aand.
565g0 «"
567
Eenige beweging ontwikkelde zich na en dan op
Scbolten»
A. 774
IVV.
Al
Aard.m.f.
774
de Rubberafdeeling, die een gedeprimeerd voorkoV. B. Cbem. fabrieken Aand.
85
85
toewaarschijnlijk
moet
worden
hetgeen
had,
dito dito pref. Aand.
men
1024
1024
V. K. Pap.fb. v. Gelder Zn. A.220
geschreven aan de hernieuwde reactie der Rub2244
Westersnikerraff. Aand.
!134
berprijsen.
Bt'ITENL. INDUSTR. ONDERNEMINGEN.
Op de Petroleummarkt ging late om in KoninAm. Beet Sngar C. v. gew. A. 17 "17 gl>
klijken, die zich enkele procenten wisten te ver„ Car & Foundry Co. C.tA.1104,*
heffen en boven 850 procent kwammen.
„ Hide en Leather O. r.pr A. 154, 144
zich
wederom
een
hoek
ln
Fransche
Er vormde
Smelt, en Refinlng üti 177
Amer.
1754
gisBanken, die lets beneden de slotkoersen van
Am. Sm. Gond Oblig.
B 102
teren terecht kwamen.
Anaconda Opper Min. O. v. A 1144 Ü2%
De Suikerwaarden werden op «eer kleine Behaal Beth. Steel Óorp. C. w. A
574 561<
verhandeld en H. V. A.'s waren daarbij zoo goed Centr. Leather Cy. Gew. Aand.
Dominion Steel corp. C. v. pr. A 70
als onveranderd.
Ren
Cf* Manuf. Cy. O. v. Aand 74
Scheepwas
stil..
Voor
Scheepvaartmarkt
714
De
Mill, O. v. gew. Aand.
Stand
belangstelling
grootendeels
"
vaart-Unie's was de
Stodeb Corp. C. v. gew Aand. 6.. 614
verdwenen.
States Stee] C. a ». g. A«nd.i4ï%* 14 I,
Dn^
achtergrond
den
geheel
op
dito
pref. Aand.!4oH 140!.
De Tabakken waren
dito
Zweedsche Lnelf. M_. B Aand. »>«♦ +3f9gL
geraakt.
North American Cy. O. v. A. F Kb* 61
Op de Yankeemarkt ontstond nog al wat bewe"»
HANDELSONDERNEMINGEN.
ging ln Wabashshares en Mlllwaukee's, die zich
Oomp. Merc. Argent.
Aand. :»__ 34
regelden naar Wallstreet/
lat. Cred. en Handelav. R'dam. .6 3154 -"
Prolongatie 4 %.
MIJNBIH WONDKKNKM I NGBN.
Redjang Lebong Aand.
245
i«?b
Wisselkoersen.
Slngkep Tin-Mö. Aand.
427 M 430
-»
Omrekeningskoersen voor wissels in vreemde
PETROLEI MO.VDERNEMI NOEN.
munt op Nederland getrokken, volgens art 158
van *t wetb. v. Kooph. ter Beurzo v. Amsterdam. Bat Petr. MÖ. Oblig.
4. 97ï_ 96%
3 Febr. 4 Feb. Dordtscbe Petr Mi), gew. Aand. 25
324 k.
3 Febr. 4 Febr.
r. A.194
Ueconsol.
HoU.
Petr.
Cert.
Berlijn
50.23
09%,
Londen
59.223/4 Kon. Mij t. Etp Petr. A. t10U0'434 350 351 at
1209»,, 12
Parijs
9.75V4 9.751, Ween. 35.— 35
Perlak Petroleum Mij.
77
79 È2gS
Kopenh. 66.471.9 66.47.. Zwitsl 47.78'" 47.763
Orion Petr. afg. And. Lei 2000
Stockholm 66.70 66.671 N.Vork Z48T,« 2.48 ia Shell Tr. S. Tr. Cy. Cert. t. A.
Oslo
66.05 66— Brussel
RUBBER MAATSCHAPPIJEN.
Maorid
4232 42.33 (Belya) 34.57 34.56
Amsterd.
Aand. "(■.4 3054 306jrf
Rubber
Praag 7.36V*
Milaan 13.14 13.13'/t Deli-Batavia
„ 240 2501
Rubber
Kendeng l^emboe R. O. Mij. _, 410
430!
Per telefoon
Amsterbam 4 Febr. 1928
Lampong Sumatra Rabb. Mij. „ 214
„„ 390 21C b —"
STAATSLEENINGEN.
Oost-Java Rubber
Preanger Rubber
180
Nederland.
185 b
pet. V.K. Hoofdkoers Serbadj. Sum. R. O. M.
a 310
3231
Obliü. Ned.
Intercont. Rubber C. ».
174 HH ISg.
H
106
Werk. Schold f 1000 "22 A-B 6 !0S
do.
do. t 1000 _4< _3B) 6 100
SCHEEPVAARTMAATSCHAPPIJKN.
6 103$_
do. f 100» 1018
103*
do.
LUa
Aand. 874 964
5 JO2J»
do.
do. t 1000 101»
Io2H- b. HolUnd-Amertka
« 1034 1034
Holl-Am. L.n Oblig. tS3O
do.
101
do. f 1000 1916
4.!0l
Aand. 75
Holl. Stoomboot Mij.
10)
b.
do.
do. (1000 1817
4* 01
„„ 132 1314
Java-Cbina-Japan L(jn
4 98K
9RV
do. f 1000 1916
do.
HoU. Lloyd
Kon.
44
»i H6K
do.
do. t 1000
86W
„
Kon. Ned. St.b Mi).
S 6 96
3
f
1000
76H
76K
do.
„
do.
Kon. Paltetv. Maatach.
23C4
do.
63%
f 1000
2* fi3J<
do.
200gb20T_f)i
Ned. Scheep». Unie
m 102
6 Sol*
Oost-IndiS f 1000 1915
„
Kotterdamscbe Lloyi
:81
1814
*_
1 1000 1826
BW
58V
do.
„ 197 1974
Stoom». Mij. Nederland
pet. V.K. L.K. HK.
do.
Oostz«e
do.
M
105 W 105 W
ïgb i-i
7 107% 108%
Int. Merc. Marine orig. g.
54
België Stab. leening. '2» O.
„
do.
do.
do
gb
pret.
5
'0
30
40
Tabak
1002
394
394
Bulsarlie
do. da Sic__Fund Goud Ob. « 105
Daitsebland Buitl. leening _« 7 WH '04S
104J_gL
Frenkrtik Staatwpoorw. O "Zi 1 104
SUIKERONDERNEMINGEN.
188- & 12
Oostenrijk
Zilver
Mtj.
Aand.. 19
Cult
de Vorst enl.
1811
Kronen
2000 4 3X
do.
dito Winstaandeelen.
158. 160
38Jf
Portugal, Tabaksmon. Ie ter. 3 37
„ 792 792b
Handelav. Amsterdam
Rnmenie, 190» frs. 2500 600.5 11
do.
do.
obl.
1034
VA.
Rusland 190 Hfr». 2ÜOPWM 5 3H
Java Cult Aand.
3964
295 H«L
2M«g-b
4)
11HU
-500
do.
fre.
Va.
„
„Poerworedjo" Suik.-Ond.
121
123 h
#)__
JOO
4
3
do. Nieol. 18C7-TO f
TARA
KSON
DERNEM
I
NGEN.
(Z.W
2H
) 180Rti.VL 625
do.
4 2V
do. Orel «riasi 1«89
-Arendsbnrg" Tabak Mö. Aandt9i
682
3
4 3
MaaUchappü
Kursk (_. A« 100 pd. »t
587
Deli-Batavia
5854
„
4 4_> 4'Vt
Roth. 18«9 O. R- 625
DelH'nltaar Maatschappij
"—
3?_
4 3
Hope 1880-'UO O R «25
Deli-Maatschappü
4684 4634 464
(J.B,
*
,
4
1800
625
4
Warsch -Ween
«328
HolL Dcli Cta.
2H
«198
_"
Orel Vitebak G. R. 625
Holl. Sumatra
J
„De Oostkuat" C. M., C. v. A.
2684 2674
424
Serv!?. 1895 fre. 2500
„
4 ?3X
512K
?Hi
Turkije Geun. Schuld
Senembah Maatschappij
„ sil
375
Bagdad Sp le Serie 190
4 16
l«H
Soekowono Landb. M«.
3774
5 444 44H
China 1912 p. st. 20-100
iEEONDERNEMINGEN.
Japan 190*-'OO Yen 500-1000 5 C 6 86H
Adam Thee Cult Mp.
Aaod.llB4 UB4
4 72H' 72H
189» p. st. 100
do.
Sedep
57C 5»
6
Coltnnr
1004
dollar
1000
101%
Ouba
Tjiranggon Colt. MIJ.
a 292 2SOH
Mexico Afl.Obl. 1001000 D 5 gv.
195
Weat Java Thee Cnlt.
do. 1899 Good p. et. 20-100 5 4M_
DIVERSE CULTUURONDERNBMINÜBN.
Argentinië, I_eenïng ISB6--7 6 101
___■
6 «4
Brazilië 1903 p. et. 100
Insnllnde Colt Syndicaat Aaad-2374 237
do. Fund. 98 p. «t 20-100 5 _<>_
64
191
Regentacb Aand.
Preanger
1914
do. Fund '14 p. et. -0-100 fi 8?»£ 87 M»
DIVERSEN.
do.
188» p. st.
4 613, 6\\_
92rt
6 27S 27*
Muller A Co. <O.V.W.H._ pr. A. 92
Bahia 1889 p «t.
ls pr. A 107« 1074
»
Staat Par» 1901 p. rt.
?4S
Acsoc. Dry Gda. C. v. Oblig.
5 ICC*_ 100>j[,
Dominica Republiek
Deensch Rijkswoningf.
6.100%
rirugay leening 1896
6 _f>i_ _* "_>
Rollam Comp C. v. Aand.
C. ». A. 4»^ 5
Venezuela 1905 p. at. 20-100 3 (■_
Maxwell Ijnd Gr. Cy. pr.
Asnd. "i«
SB4 -»
Corp. C ».
Pernvian
PROV. EN GEM. LEEN INGEN.
SPOORWEGMAATSCHAPPIJEN.
pet. V.K. UooMkoert
pet V.K. HooMkoera
0 104
Amsterdam 1020
104 u
IJ_ Spw. übl.
6 if-H
iO2V rt.
Holl.
do.
1918
5 102
102 odo.
102.
100 H
4è!OG4
do.
1926
do.
4J 99*
ft !02H
994 b M, tot Expl. f. S.S Obt.
102 H
4 94
do.
1900-1801
06
4,10T«i,
1913-26
do.
1004 __%.
do
"a-GraTenhage 1921
« 107* 10 IH b
94*
do.
1001-8
4 944
do.
1918
do.
102
IO2H
33
1887
3*
do.
do.
191»
4_
do.
O*H
Ned. Ind. Sp.-Mij. O. IS-14 4* t 9 994
Rotterdam 1915
6 io>
10! H &"
pet V.K. UU. HJL.
1926
44 99
99 H k
do.
Aand. 112 1124,
HolL IJseren Spoorw
do.
1900-1913
4 95
95 t
Mtj. tot Expl. v. S 8.
Asnd.l274 1274
pet. V.K. L.K. HK.
Ned Ctr. Spw Mb OW 1915 6
4$ .OIX
Groningen provincie 1917
do.
do. Oblig. 1901-'l2 4 9? 4 9?4
gemeente 1914-'IS 4. Iofi
do.
M.»<+ Katan IUOH
4
Rusland
i. 4
do.
-o.
1925
4J 100«
do.
4,
Mosk
K
Wor
190»
.-t
34
do.
do.
4
1808
do. Mosk Wind Rvb. W 4 l_
s tiw
de,
do.
1895
Rjasllr. *MGR 12S 4
do.
:.
utrecht, gemeente 1910
102K,
WUlka» 'S.l f}R«2R 4 '.Ht I K.1lK.
do.
IfX)H
*_
do.
1927
do.
do. Wlad.kas _4 GR. 625 4 !4
BANK- EN CREDIET INSTELLINGEN.
w
«o.
Zutd-Oost 1897
4 '.Mm
\rnni. 186)4 18E4
AmMerdamsche Bank
Amer Atchis-Toppks C v. g. A.1904 2894 ',B^4
53
Bank Aaaociatie
4 97*.
dito Alg Hyp. Oblie
99
S9H
"„m
Oelderacbe Credietrer.
C*ntr Par Ie rel Hyp Oh. 4 954 95
70
7IV
Hou. B. v. 7a. Amer.
10»
n»ie. A Rerle Ie Hyp. Obl.
'&H JP^* -°«
Incasso Bank
Eris SnoorwegMij gew
Aand.
%___ 564
269 268 l
Koloniale Bank
56
«
59
Kan». City S. R. gew. Aand.
do. pref. Aand.
724
$7
m
do.
Nationale Bankver.
9. H 91 H
do
do. Ia Hyp ObL 8 78k 7*4,
Ned.-Ind. Eaeompto M«.
H'H 167 m.
Miss -Kansas Texas C. v. A.
374' :-7_ 37S
Ned.-Ind. Handeleb. (1000 m
5
AdjMs
Nederlandeche Bank.
do.
1074
__'H
do.
1094
Nederl Hand. Mö.
m
173V, 174« t
Ie übl. 4 91
do
do.
Bankv.
9SH
«6K
Rotterdamsche
N.-.ork Ontar. en West C. v. A. 2^4
10V,
Ned. Bank v. Z. Afrika
N Tork P?nnsrlvania Ohio <\XO
1004
145<^
Twentache Bank
■
Nort en W C*. 1» hvp. O. 4 964 96.
Ü9H 1184
Sonth. Pac. a v. gew. A.
NEBERL. HYPOTHEEKBANKEN.
4 944 944
Goud Obl.
do.
do.
Dordrecht_scbe Hyp. Bk. pbr. & !00\
1444
South. Rail gew. Aand.
Dr. Vbk. Westerw. H.bk. pbr. 5 91
Sonth. Den». Gen. Mortg. Bdt. 4 914
S_ 10!
Fr.-Oron. Hyp. bk. Pandbr.
gew A.
1854 1874
do.
do.
6 lOiH
Union Pacific C vgoud
obl.
9P«_
do.
do.
4_ ;9S
do.
do.
„
do.
4 92H
Wabash Raflw. C. » U A
6!«1« 594 53U
do.
5 101
do
do. C
Wd. Pr. A. A. «» u
„
Gron. Hyp. Bank
101
Western N V en P«n«». O. & 104
:_
Hyp.bk.
N.
Veendam
:CX.
Canadian Pvc. Goud«M.
441C1K»
do.
do.
5 lOis
m
TK AMWKO MAATSCHAPPIJEN.
„
do.
do.
4J 99H
4 K 9
4 t_>* 'J2h
Sem. Joana Ohlic
do.
do.
m
Sem. Cheribon ObL
:c_\_ _.
Noord-Ned. Hyp bk.
44 92S
deels wat

is tot Maandag. 13 Febr.

niging

üoogste

Een vrij drukke affaire ontwikkelde zich
Oleams Anlem die goed prijshoudend waren.
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Vadert. Hyp. bk.
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Weet land Hyp. hk.
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"REM lELEENINGEN.
Stad Amsterdam i 100 1874 8 Il7li.

„

Rotterdam f 100 (»bl.
N.-H Ver. Witte Kruis A.

8 I2C^

Stad Madrid tó«B

3

Antwerpen
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Prolongatie
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32 33gl
4* 99 9rf
& 101». \Q'.H
do.
do.
HYI'UTHKKKB INK Vi'ERKZ. L k. BUITENL.
HoU.-Canad. Hyp. bk. Pandb. 6 b.
da
_, 6 K 4 84
do.
Ned. Amer. Hyp. bk.
6 41H
4j 3«H 39
do.
do.
Ver. XruuaU. Hy^bk.
B i*h
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Zoo de Heere wil, hopen on- o

>

geliefde Ouders

>

O

o

H. DROST
cII

1

O

A. DROST—DROST
Maandag
6 Febr. den dag
a.s.
O te herdenken waarop zij voor
60 jaar door den band des huwelijks werden verbonden.
>e> Wildervank, Febr. 1928.
»
Namens de Familie:
J. DROST Hzn.
y

*

**

_
o

A

J

*o
O
£
O
e

e

*

o

000000000000 0000000000

".* Verloofd:

H. BRONDIJK

en

K. MOESKER.
Bierurn. 4 Febr. 1928.
Nieuwstad.

Godlinzc.

"/ Verloofd:

""

Heden overleed onze geliefde
Oom
JACOB SIEWERT ARKEMA,
in den ouderdom van ruim 94
jaar.
Sappemeer, 2 Febr. 1928.
Namens de Familie:
G. ARKEMA.
kennisgeving.
eenigste
Volstrekt

ziekte en het

'

*.'

*.* Verloofd:

TITIA KREMER

en

Ir. O. MEIJER t.
Borgercompagnie 449. Febr. 1928.
Veendam. Bocht Oosterdiep 64.
ontvangdag 12 Febr. 3.30—4.30 uur.

welgeschapen

.

ZOON.

innigen dank.
Appingedam, Febr. 1928.

I

in den ouderdom van 70 jaar,
sedert 1915 weduwe van HENDRIK NIEWEG.
Winneweer, a.h. D., 3 Febr. '28
Helder:
A.

ZEILSTRA—NIEWEG.

__^_________________________-i

Eenigste kennisgeving.

HARMANNÜS,

E. BR,UÏNS
J. BRUINS—v. d. WERF
geven kennis van de geboorte van
hun Dochter KLAASSIEN.
Appingedam, 3 Febr. 1928.

in den aanvailigeh ieeftijd van
bijna 8 maanden.
Tjuchem, 2 Febr. 1928.
H. HAZE.
J. HAZE—RIEPMA.

arts te Helium en Zuster DALLINGA, voor hun zorgvuldige behandeling, en verder aan allen, die hulp
en bijstand hebben verleend, tijdens
de ziekte en het overlijden van ons
lief Dochtertje.
Schildwolde, Febr. 1928.
Fam. B. NOORDMAN.
Dankbetuigirg.
» Voor de vele blijken
*#

langstelling, ondervonden

onvergetelijke te maken.
Finsterwolde, Jan. 1928.

De gemeente-veldwachter:

J. DUUT.

Qostw.-polder, 2 Febr. 1928.

Heden overleed in vrede, na
een langdurig, geduldig gedragen lijden, onze geliefde Zoon,
Broeder, Behuwdbroeder, Oom

en Verloofde
SIEM SINNINGH,
in den ouderdom van 29

jaren.

Groningen, 1 Febr. 1928.

2e Hunzestraat 21.
Wed. P. SINNINGH—

HERMANNI.

H. SINNINGH.
L. SINNINGH—SIKKENS
en Kinderen.
T. BONTSEMA Verloofde.
teraardebestelling
zal
De
plaats hebben a.s. Maandag op
■de Noorderbegraafplaats. Vertrek van het sterfhuis om 10 '/■

uur.

'■_ll_____-____K_______—^^■■a____«=3____n_

Heden ontsliep, na een smartelijk lijden, in de hope des
eeuwigen levens, onze geliefde
Echtgenoot, Vader, Behuwd- en
Grootvader, de heer

JOHANNES JACOB BALK,
in den ouderdom van 64 jaren.
Groningen, 3 Febr. 1923.
"

Kolfstraat 44.
Wed. J. J. BALK—FOLKERT3.
J. J. BALK.
J. BALK—VAN LAAR.
W. TULP—BALK.
F. K. TULP.
G. TUIL—BALK.
K. TUIL.
B. J. BALK.
,1. C. BALK—BOL.
P. J. BALK en Verloofde.

en Kleinkinderen.

De begrafenis zal plaats hebben Woensdag 8 Febr. a.s. op
de Zuiderbegraafp _ats. Vertrek
van het sterfhuis 10 % uur.
r_____(B-_---------^^^^^^^"

I

Heden

overleed

noodlottig ongeluk,

door een
onze beste

Vader, Behuwd- en Grootvader,
de heer
A. L. ISRAëLS,

in den ouderdom van 72 jaar.
Groningen, 3 Febr. 1928.
Schoolholm 11.
Zijne Kinderen, Behuwd- en

Kleinkinderen.

Zoontje

en

Broertje

JACOB,
in den jeugdigen leeftijd
1 jaar en 8 maand.

van

Winschoten, 1 Febr. 1928.

R. ZUIDERVELD.
A. ZUIDERVELD—DE VRIES.

Groningen, Febr. 1928.
Wed. J. WIETZES—VRIELING

en Kinderen.
»«Voor de vele bewijzen van
deelneming, tijdens de ziekte en nel
overlijden van onzen innig geliefden Man, Vader en Behuwdvader
JAN VAN DER KLEI, betuigen wij
onzen weigemeenden dank.
Tolbert, Febr. 1928.
Wed. J. VAN DER KLEI
en Kinderen.
wij onzen
" " Hierbijdankbetuigen
aan allen, die hulp
oprechten
en bijstand hebben verleend, bij het
noodlottig ongeluk van ons geliefd
Zoontje en Broertje.
Saaksum Febr. 1928.
E. L. FRANSSENS.
E. FRANSSENS—HAVINGA.
B. H. FRANSSENS.
"*..* Voor de vele bewijzen van
deelneming, dndervonden bij het.
overlijden van onzen geliefden
wij

hartelijken dank.

Pieterburen, Febr. 1928.

£__ Jfci Li Li X

l>e band uit één

RANK,

SMIT
JAN M. Poelestraat

Tel. no. 3529

3. VILLA, ORANJESINGEL 31, Alhier.
VERKOOPER: de Heer Ir M. B. RRUINS.
KOOPER: de Heer P. K. WOLDIJK, Alhier.

4. HEERENHUIS. VERLENGDE HEEREWEG 98, Alhier.
VERKOOPER: de Heer Dr. J. J. T. DOVER, Hilversum.

16.

■

van de van ouds bekende

Slijterij en Wijnhandel „Het Noorden
KERKLAAN 71
f

O

*■■«*«

no.

5. HEERENHUIS, OOSTERHAVEN 12, Alhier.
VERKOOPER: de Heer Ir. J. HUDIG, Apeldoorn.
KOOPER: de Heer H. ME EK, Alhier.

I

HEDEN HEROPENING
Telefoon

93

6. HEERENHUIS. WASSENBERGHSTRAAT 42, Alhier.
VERKOOPSTERS: de Dames J. J. A. CREMER en A. M.
Ph. VAN DIJK.
KOOPER: de Heer W. A. ASSINK, Alhier.

7. ZAKENPAND, PEPERSTRAAT 7 en 7a, Alhier.
VERKOOPER: de Heer H. L. WALD.
KOOPER: de Heer H. E. GROL, Alhier.
8. HEERENHUIS, BLOEMSTRAAT 57, Alhier.
VERKOOPER: de Heer H. J. JETSES.
KOOPER: de Heer D. STAAL, Alhier.

Ter kennismaking geven wij in de week van it.e.m.ll hebruat i
op alle WIJSEN, LIKEUREN, INGELEGDE \RVCHTEN etc.

9. TWEE PERCEELEN BOUWTERREIN, elk gr. 34 A. 80 C.A.,
Rijksstraatweg HAREN.

10 pCt. KORTING

Aangekocht

Beleefd aanbevelend

in publieke veiling:

Piano- en Oraeiles f\
aangeboden ü f 1.00 per uur doot

te dik schrijfl, le dun schrijft, ie langzaam vloeit, te snel vloeit, de gouden
pen beschadigd is, fa zelfs wanneer Uw

gediplomeerd Muziekleeraar (in
de stad.)
Br. fr. no. 65, bureau dezes.

1. HEERENHUIS. STATIONSSTRAAT IL

2. HEERENHUIS, Mr. S. M. S. MODDERMANLAAN 1 hoek
VerL Heereweg 139 Alhier.

I

.Mf IM \W$

»3K

»5

3. HEERENHUIS, VERLENGDE HEEREWEG 131 en 131a,
Alhier.
NAMENS: den Heer J. J. A. LIN HO FF. Alhier.

Wonioff-Bureau J. L LA GRO & ZOON.

Ë(S_W

in gruizelementen

Alhier.

NAMENS den Heer Dr. A. H. J. WIND Vrouwenarts Alhier.

KÊBÈ
[jÊll__\WS
ÊSB

Wanneer Uw Vulpen lekt,

Alhier.

2. VILLA, NASSAULAAN 2, hoek Oranjesingel, Alhier.
VERKOOPER: de Heer b. M. B. BRUINS.
KOOPER: de Heer Dr. A. M. H. SCHEPMAN, Alhier.

stuk.

Hoofdv. v/h. Noorden:

Alle werkdagen Spreek
uren 9—13 8-5 7-8
Behandeling uitsluitend
door Ta ii dar ta

Opgericht 1874.

INSCHRIJVING VAN TE VERKOOPEN PERCEELEN IN ONZE
WONINGGIDS GRATIS, alléén is provisie verschuldigd bij
iMÊ}
Voor enkele centen maken wij er weer
verkoop, indien deze tot stand komt door onze aanwijzing
ii _y
een juweeltje van een. Vulpen van.
of inlichting. OVERIGENS GEENE KOSTEN.
m
ADI-FIIG tot het HUREN en VERHUREN,
*****'■«*■■» KOOPEN en VERKOOPEN van
VASTET GOEDEREN, hetzij onderhands pt in
Leverancier van H. M. dc
publieke veiling, worden met de meeste accuV
Koningin
uitgevoerd.
ratesse
}
Kantoor AKERKHOF Z,z. 14 Tel Interc. 18.
7.

®ofl_MMMl_l#il_llli

MUZIEK- f
Im voor
INSTRUMENTEN

iis uw
[ ADRES:

’»

'

. i j. J.DE VRIES Mzn.M
jM> Z
» Stoeldraaierstraat
it

—

Illlll^l» W_l___il-_lMlliWllllMßOlMniT________rWlllll_l_----BIIWW

GedemPte m I .-

Zuiderdiep 94

SO.

Kijk-in-'t Jatstr. 31
l/o. de Harmonie

I

02

WÊïr

(______,

I P. HERES Be.

gJbedum :;::;;
dakbedekking
I
I

I

alle
"

D||TT
Imlt

soorten
en verricht alle

■

voorkomende

I RIETDEKKERS

[■■■■■■im WERKEN

EVENALS DE GRONINGER
MARTINI-TOREN STEEKT

f^M*33&
1

LIEFTINCK'S
ROODE TOREN TABAK

Openbaar siachiEiuls i
'_____S*'
gg^SF

__*_\^_t>

W'^A>^\W

VVifV-OVVVIfV

l^rrS \__r-

.

-r

BOVEN ALLES UIT

■_____»'■ _r_____B_B_a^M^_fc-^_Bm-B_i_iï3

l_l':__s^fc»*_P
Ri
_l<^l^Hß^|Kß^^^P*^*__b__

II

ëen nieuw systeem
/^^^ Centra Ce

*>

-__-__B-#^_____

9L

BE?_hTT^HP!_HB_iB

\_\_\W,

i

j

W_______Wf*
i&^SEQi,

'
VRUCHTBOOM 111111
|/||E3| 111

■ï

Z.O- 6EN EVER

3IKEMA & CAMPHUIS

le.
2e.
3e.
4e.

Het nut van het gebruik van Vruchtboom Carbolineum is:
de boomen en planten kerngezond te houden;
de reeds aangetaste planten en boomen weer gezond te maken;
vele en goede vruchten te oogsten;
het kost haast niets, daar ü maar van 5 tot 8 o/0 noodig heelt.

PRIJZKX:
Per Liter

45~ct.

AANVRAGE WORDT U GRATIS
onzen OP
TOEGEZONDEN DE BROCHURE

OVER GRANULINE, HET MIDDEL
VAN DR. J. H. VAN GRAFHORST.

ARTS, TEGEN TUBERCULOSE
Uit aller naam:
EN KLIERZIEKTE.
Wed. T. WIEBENGA—
DIJKHUIZEN. Middelbur9»eh»»Jf_MtMl7, Sct.«v*n.ng»iT.

U, ZONDER EENIGE

5a 10 Liter
40 et.

25 a5O Liter
35 et.

ïI

PLANEN

i

PRIJSOPGAAF

per fust lager

——

KANTOOR GBIHIMBEN
OOSTERSTRAAT 24

■

-

TEL 3552
—-^

Dames!!
U een „Chique Apart" Hoedje, koop dan bij
BODEWES, waar U de Vooijaarsmode
geëtaleerd.
riet
Speciaal adres ook voor Dames
jp leeftijd.

|DWenscht
& N

H.WEDEMA,Verfwinkel<
Nw. Ebbingestraat 13.

VERPLICHTINB

■
11
f\an.Jbbriek |
I F.W.BRAAT.DELFT. I

Wiliem-Sopliia 't Is nu de tijd. Spuit niet bij regen of vorst
srkend als de beste Anthraci ei

WIJ VERSTREKKEN

y/^__\rr^

moet ieder gebruiken die in zn tuin heett appel,
peer, pruim, kers, aalbes, kruisbes, druif, framboos enz.

Behuwd-,
Vader,
Groot- en Overgrootvader TEWEB
betuigen

9l

Kadesingel 11

Echtgenoot,

WIEBENGA,

1. De PANDEN, HEERESTRAAT 106 en 108 en 108
Heerebinnensingel, Alhier, gr. 7 A. 89 c.A.
VERKOOPSTER:
de NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK, ROTTERDAM.
KOOPSTER: de FRIESCH-GRONINGSCHE HYPOTHEEK-

IT VERKOCHT: "-__
a, hoek

J. DOUMA

_■

ten dank.

ook passend op wielen 29 x 4,40. Voorradig met
het merk

Opgericht 1874.
Kantoor Akerkhof Z.z. 14. Tel Interc. 18.

Bandenmaat 30 x 4,50

Tandheelkundige Kliniek

Maandagmiddag
SIEGER.
3 uur prima gekookt
Kundvleesch met bouillon
vele bewijzen van 25 et. per pond. Zuiver geVoor
de
""
deelneming,
ondervonden bij het smolten ISundvet a 50 et.
overlijden van onze lieve Moeder, per pond.
Niemand komt vergeefs!
Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder ANNECHIEN FOLMER, betui-_m
gen wij onzen hartelijken dank.
_e*ZIEKEN
Groningen, Febr. 1928.
Natuurgeneesknndige
De bekende
Namens de Familie:
de Heer H. JONKERS van HooAJ BULTHUIS.
geveen houdt alle Dinsdagen van
♦
van
bewijzen
11 uur v.m. tot 3 uur n.m. ZITvele
* Voor deondervonden
bij
het TING in HOTEL LUNCHROOM
deelneming,
overlijden van onze dierbare Moe- HEKMA, Oude Boteringestr. 9
der, betuigen wij onzen hartelijken Groningen.
N.B. Ook schriftelijk worden
dank.
omtrent
ieder ziektegeval kosteGroningen, Febr. 1928.
inlichtingen verstrekt.
loos
55.
Kerklaan
Familie BOSMA.
* * Aan allen, die ons hun deel-

neming betoonden, tijdens de ziekte
en het overlijden van onzen zeer
geliefden Man en Vader, betuigen
wij langs dezen weg onzen oprech-

Luxe Ford, Type 1928

J. L. LA GRO & ZOON,

_s__a__i___-____^____a_Hi

Zoon

Heden overleed, na een korte
ongesteldheid, ons innig geliefd

van be-

bij zijn
25-jarig ambtsjubileum, betuigt ondergeteekende, mede namens zijne
Echtgenoote en Kinderen, zijn hartelijken dank aan allen, die hebben
medegewerkt, hem dien dag tot een

en Kinderen.

HIJBO,

WONINGBUREAU

van onzen

betuigen
wij
onzen hartelijken
dank aan den heer A. HIDDEMA,

Heden overleed onze lieve
Moeder, Behuwd- en Grootmoeder
GEERTRUIDA DE BOER,

a________t_______\____WÊEßßÊK^BÊßÊßß^SßSÊß^Ê

Vader

G. ASLANDER—DE VRIES
en Kinderen.
moeder
hartelijken dank
Tevens
onzen
SIKKEMA,
ZIJKE
aan de Directie en het Personeel
Hoogkerk, 3 Febr. 1928.
van de stroocartonfabriek „De EenJ. S. HUIZINGH.
dracht" te Appingedam, voor de
Apeldoorn: flinke uitkeering, gedurende de lange ziekte en bij 't overlijden.
E. ATSMA—HUIZINGH.
A. ATSMA
en Kleinkinderen.
*.* Uitsluitend langs dezen weg

Heden overleed ons geliefd
Zoontje en Broertje*

van
T. SWABEDISSEN.
T. SWABEDISSEN—WEDDA.
Wildervank, 3 Febr. 1928.
R. N. DETMERS
E. DETMERS—EDZES
geven kennis van de geboorte van
hun Zoon SIBOLT.

en

onzen lieven Man en Vader KORNELIS ASLANDEB, betuigen wij

Heden overleed in den ouderdom van ruim 75 jaren, na een
gelukkige echtvereeniging van
bijna 50 jaar, onze lieve Vrouw,
Moeder, Behuwd- en Groot-

Roodeschool, 1 Febr. 1928.
J. HUÏZINGA,_I
J, HUIZINGA—OOSTERHEERDT.

V Geboren: HENDERIK

overlijden

*„* Voor de vele blijken van belangstelling tijdens zijn ziekte erdeelneming na het overlijden, van

_,

van een

Man

Wed. KAMPHUIS—TELKAMP
en Kinderen.

F. B. ZEILSTRA.
\* Ondertrouwd:
Winschoten:
C. P. VAN LEERSUM
I. STEENHUIS—NIEWEG.
Miss. arts voor Solo.
J. N. J. STEENHUIS.
en
Winneweer a.h. D.:
TJACO H. WIERSEMA.
T.
O.
NIEWEG.
Huwelijksvoltrekking D.V. op 2i
G. D. NIEWBG—
in
Kerkelijke
inzegening
Febr. a.s.
WINTERWERP.
de Geref. kerk te Bedum, om 1 u.
Godlinze:
WelEerw.
Heer
n.m.,
door den
15
O. T. NIEWEG.
Ds. Jhs. MEIJNEN van Zalk.
K. H. H. NIEWEG—HOMMES,
Baarn, 3 Febr. 1928.
en Kleinkinderen.
Brinkstraat 9.
zal plaats hebbegrafenis
De
Onderdendam, „Groote Haver".
i ben te Farrrtsum op Dinsdag
a.s. Zij, die de overledene de
V Getrouwd:
laatste eer wenschen te bewijS. H. BROUWER
zen, worden verzocht samen te
en
komen in 't café K. DE VRIES,
A. R. KAMPS.
aldaar, 's nam. 2 uur.
Onzen hartelijken dank, ook naFamilie
voor
wederzijdsche
de
mens
betoonde belangstelling vóór en
bij ons huwelijk ondervonden.
Heden overleed, totonze diepe
droefheid in den ouderdom
Scheemda, 3 Febr. 1928.
van bijna 79 jaar, onze geliefde
I. BOITEN
Vader, Behuwd- en Grootvader
E. BOITEN—LIEVER
KOOP JONKER.
geven met dank aan God kennis
van de geboorte van hun Zoon
sinds 16 Dec. 1887 weduwnaar
WUBBO ROBERT.
van GRIETJE DANES.
Uithuizen, 4 Febr. 1928.
Winsum. 4 Febr. 1928.
Namens de Familie:
" " Door *s Heeren goedheid werG. JONKER.
den wij verblijd met de geboorte

.

vele bewijzen van
ondervonden bij de

HILKO
KAMPHUIS, betuigen wij langs dezen weg onzen oprechten dank.
Kolonievaart, 3 Febr. 1928.
lieven

C- J. G. MEDEMA

en
B. M. STARKE.
Wagenborgen, Febr. 1928.

Voor de

deelneming,

Tel. 2048

Gebruiksaanwijzing wordt bijgevoegd.

U.-& H. DuÜL-Vlu

v.h. f.

Zwanestraat

&j.

nien'ÜüS
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Tweede Blad.

Inmiddels hotsten we weer voort en van
Maar juist w
Stalin, die
meet af ging het weer helling opwaarts. er zoo veel van dit opzicht heeftgroot
verwachtte,
fiasco
een
Links bleet nog steeds de rivier, echter nu geleden. De rijke
boeren
en
ook
dc
minder
diep beneden in het ravijn.
torenden financieel krachtige, en wat niet te verwachde bergen en begeleiddenRechts
weg tot in ten was, met
den
instemming van de groote meersteeds grootere hoogten. Ons lengtedal voerderheid der geheele landbouwende bevolking,
de op_lu serpentines en de draaien brachgeen graan en andere producten
ten bv bet snelrijden natuurlijk ellendige brengen
schokken te weeg. waardoor ik tusschen meer op de markt, maar verzamelen dat alles
t geweer naast me en „Fridernidad", een in hun eigen schuren.
Die voorraad, volgens officieele berichten,
zuigeling, aan dat geweer grenzend, een
omvat
B—9 honderd millioen pood (poed is
botsing vreesde. Die vrees
heeft zich even- ongeveer
16.4 k.g.)
min als alle vreezen van dezen tocht, beDe toestand wordt ernstig daar het opberwaarheid, maar was voor 't overige even
gen van het graan de boeren noodzaakt in
gegrond als alle mijn gedachten aan 't inrijden van afgronden of ravijnen. Menig het komende jaar minder land te bebouwen*
ongeluk gaat voort zich hier te realiseeren, en er dreigt dus voor de Sovjets een nieuwe
crisis, want de boeren zullen moeten overeensdeels door de Onverantwoordelijke snelheid der overmoedige jonge chauffeurs, gaan tot een harden
strijd om hun graan en
anderdeels door weigerende remmen, uitwtfandere producten voordeelig te kunnen verke nen slippen , bij regenweer. Het moge koopen. De bolsjewistische couranten schrijdan wat gek klinken, toch kan ik u wel ven dat de toestand zorgelijk ls. Stalin met
zeggen, dat ik op zulke reizen het gevoel zijn vrienden
begrijpen, dat heel goed en
heb geld toe te moeten ontvangen instede praten zelfs van
een „verandering". Maar
te betalen.
welke? Op deze gewichtige vraag geve» de
We slingerden hotsend voort over de ra- bolsjewistische
leiders geen duidelijk antvijnen naar gene zijde, steeds nieuwe serwoord.
nemend, zoodat we al hooger in
pentines
Ondertusschen wacht Stalin zooals boven
t gebergte opklommen, en Albunol diep onveel hardere strijd, dan die met
der pne lieten. Ik was Wü, toen ik in de geschreven,
oppositie.
steeds hoogere windingen het doel van dien deDehuidige
strijd tusschen'regeei-ers en platteland
dag gewaar werd. Het dorpje Sorvillan, dat
wordt voor Stalin. nog een harde noot om te
op merkwaardige wijze in eea keteldal omsloten lag en zoo saamgedTongen mot zijn kraken.
kerk in t midden, dat deze geleek op een

,

WEEKKALENDER.
ZONDAG 5 Februari.
Velen ergeren zich aan anderer geluk,
alsof hun daardoor te kort werd gedaan.

MAANDAG 6 Februari.
Jeugd zonder geestdrift is even treurig
als ouderdom zonder ervaring.
DINSDAG 7 Februari.
hervorm iner. die wij beoogen, moet
bü ons zelf beginnen.
WOENSDAG 8 Februari.
Men moet zichzelf harden en stalen. Bedenk dit bü de opvoeding van kinderen.
Leer hun zichzelf beheerschen; maak hen
niet slap door een weelderig en week leven.
DONDFRDAG 9 Februari.
Daar is innerlijke kracht, daar ie zedeluke
moed. daar zün sterke beenen noodig om ac
vrijheid te dragen.
VRIJDAG 10 Februari.
Eigendunk is een schoone vlinder, uit
"wiens eieren vergiftige rupsen voortkomen.
ZATERDAG 11 Februari.
hen, die hare kiekens dekt.
vroeg" is hulp genoeg;
Voor «te
De man met het geweer stapte ook uit,
Maar geen raad voor: „te laat I
zoodat het hoofdje van Fraternidad niet
langer in gevaar was. Doch nog sprak ik u
niet over dien naam. Ze hebben 't hier aangedurfd eu de wet verhindert het deu
Spaanschen vrijgeesten niet. Ze geven hier
Wekelijksche lijst
kinderen namen om af te wijken van de gebruikelijke heilige namen, als: Fraternidad.
Maandag 6 Februari: Beilen v.: Deventer Egalidad of Libei-dad. Helios. Saluzita (1),
Eubio, Pazita (2). Wat dunkt u?
Uu; Zuidlaren varkensm.; Sieenwuk v.; Builiangs een equilibristisch zwaar af te daWinschoten
v.;
nen varkensm.: Coevorden
slingerpad bereikte ik de eerste huisv.
len
Hardenberg
v.; Heerenveen v.;
jes
begryp niet hoe ze 't hier met een
en
Dinsdag 7 Februari: Donkerbroek v.; Groellendige
constructie op 1000 M. (we waren
ningen v.; Hoogeveen eieren en pluimvee.
tot die hoogte in 20 minuten gestegen) in
Woensdag 8 Februari: Winschoten v.; A«r den winter kunnen bolwerken. Het waren
origineele stulpjes, elk met een laag zand
isen varkensm.
en mest op het platdak, bü wüze van tuin.
Donderdag 9 Februari: Meppei T.J HoogeHier en daar stond ecu spaarzaam bloempveen v.: Drachten v.
je. Deze huisjes gelijken sprekend op die,
Vrfldag 10 Februari: Emmen v.s Leeuwarwelke
men in de Nüldelta hier en daar aanden v.; Zwolle v.
treft; blükbaar is dus de bouwtrant dde van
een Moorsch overblüfsel. De straten droeZaterdar 11 Februari: Ommelanderwijk gen
mede een origineel karakter en alzoo
varkensm arkt.
waren mün laarzen niet juist de dracht
voor dit plaveisel, hetwelk, gelukkigerwüs,
uit ruwe keien bestond. Daarvoor süpelde
beekwater, vermengd met mest, afkomstig
uit de aan de helling grenzende stallen.
Hier en daar stond een ezel aan den deurpost te luchten, terwül kippen en varken*
Wanneer men dè „rio" kiest als verkeers- de straatjes mede bevolkten. Een dezer
weg, heeft men wel degelijk rekening te laatste was zóó steil, dat ik er mün ribben
dezen maar niet aan gewaagd heb. Op het plein
houden met de consequenties vanweg.
De stonden huizen van beter gehalte, waarheen
ietwat
vreemden
onze
ideeën
naar
water, welke er doorioopen, kinderen den vreemdeling brachten om een
stroompjes
kunnen den voetgangers lastig worden en slaapplaats te vinden in "en beweerd hotel.
zoo stond ik onlangs voor de keus. do niet Echter, vrouwen op het balcon van dat hodroge rivierbedding te verlaten en tel verzekerden me. dat er geen slaapgelegenheid. was. Daar voor deze verzekering
oogér op via vele braamstruiken een anderen doorweg te gaan verkennen, dan wel geenerlei reden bestond en de veldwachter
(wat eenvoudiger was) me van mün kleemeedeelde, dat het wel degelük een hotel
te ontdoen, aangezien het stroompje te was. moest ik de weigering wel haast aan
reed was om èr over te springen. Juist iuiljeid
Men had geen zin om
vjhad ik tot het laatste besloten, toen een een bed toeschreven.
te spreiden; dat komt meer voor
drijver aan kwam rijden, die door het in Zuid-Spanje_ Ook kan 't uit vrees voor
(~ ezel
water, hetwelk thans diagonaalsgewijs de den vreemdeling zün geweest, maar waargeheele rivierbeddinsr in een lange curve voor, vraag ik me af. houden ze dan hotel f
doorliep, naar mijn zijde plaste. Alvorens Enfin, de deur bleef hermetisch gesloten en
hij me op mijn verzoek noodde vóór hem mü werd na veel
een andere slaapplaats te nemen op den rug van het dier, plaats gewezen.
(Slot volgt).
moest hij mijn nationaliteit weten, want
me
HAIJO MESDAG.
ware ik Franschman geweest, hij hadingeniet naar de overzijde geholpen, een
Salud, gezondheid.
1)
Verkleinwoord
van
wortelde haat. die voor het hedendaagsch
2) Verkleinwoord van Pa», vrede.
ge&lacht ongemotiveerd wil schijnen, doch
Noord-Spaanwelken men, behouden* in de
sohe provinciën, hier vrij algemeen aantreft
en zeker laatstelijk aan de Napoleontische
platteland
strijd met
guerilla- mag worden toegerekend.
de
rivierbedZoo dan nam onze autobus
ding als eersten aanloop voor den opklim
Wij weten, dat Stalin met de oppositie voor.
in het Granada'sche hoogland en zulks om
loopig heeft afgerekend: de voornaamste leide eenvoudige reden, dat er In dit gezegenders zijn verbande land geen andere weg bestond. De carnen. andere aanreterrq of straatweg begon eerst in bet volhangers achter
gend dorp Albunof, hetwelk na een kwarslot gezet en nu
tier hotsen en stooten op de banken van
het vehikel als een lieflijk geheel van achheeft hij zijn
waarter de bergen te voorschijn kwam. kleine
handen vrij om
zijn zoogenaamd
had. Een
achter het schuil gelegen
versnelling bracht ons omhoog naar het ropractisch
programma ten uitmantische dorpje, met zün cathedraaiachtige twee-spitsen-kerk. leder huls en ieder
voer te brengen.
stulpje wa« wit en verrukkelijk staken de
Intusschen is hij
blauwe lucht.
contouren of tegen de nn sterk
met verlof geEen azuur, waarop geen wolkje dreei, en
(er wordt
Kaan
hij
het aanschouwen
wederom
moest ik
beweerd
voor 2
ver
daarvan denken aan de tegenstelling,
maand) om een
Couperus,
vat in de woorden van onzen
weinig uit te
zeggende, dat te onzent het weer nimmer
rusten
van zoon
Aan
is.
wordende
iets is. maar steeds iets
z waren
nn
strijd
de bron stonden de Spaansche schoenen
me* de oppositie.
yulden hare kruiken, welke dan hooggeheMaar er wacht
als ze waren, en geven werden, zoo zwaar
hem nog een
plaatst in de houten draagbakken der muilhardere strijd,
laatste, ia montuur
dieren en ezels. Dezepaars
gedost,
waarbij
stonden
millioeen
groen
van rod.
wachten, totdat z. me* een
boeren betrokken zijn, 'n groote econominen
droomend te opnieuw
sukkelgang sche strijd, die niet bestreden kan worden met
tot, den
„arre burro"
waterhaakters
dan
de
bevolen,
middeltjes, als resoluties, congressen, groote
zouden zijn
op hunne ruggen; °ok wel kleine voddige redevoeringen en per slot van rekening, als
jongens, bruin zooals Munllo ze weergaf, dat nog niet helpt, met de Gepeoe
De nieuwe rijke boeren en ook de minder
en smookend de eeuwig e sigaret.
expressel .k een rijke
Dit „a-re burro". waaringeschreven,
voelen zich nu veel sterker dan in vroewordt gere jaren
paar letters r teveel zun
b.v. 1921 ( den opstand in Kroonde a, m langen stad), zy hebben
genoeg van de politiek der
zeer scherp accentueerend
geen gelegenheid geven
-augerigeu uithaal gesproken en
die
hun
bolsjewisten,
in kinZij geven hun wel land
Phonetiscn ongeveer overeen met ons
vooruit
te
komen.
„he toe
dermonden zoo
om te bebouwen, maar geen gelegenheid hun
producten met voordeel te verkoopen.
de auto weer vertrekt, na ontEenige jaren geleden heeft Stalin met zijn
vangst der post, wordt zulks aangegeven
eem commissie benoemd, bestaande
rei-,
vrienden
de
door een heftig klokgelui, hetwelkdoet
einuit geleerde personen, specialisten en econozigers iv het café de gesprekken
achmisten voor het bestudeeren van den eoonodigen en een laatste cap'ta anisette
toestand. Juist voor het laatste
begeut
aan
stilj en zoekt mischen
terover doet wippen. Danreiskoets
congres (XVe). is van de ofcommunistische
men zich weer naar de doorgezakte veedrukkerij
een dik boek. van 740 paficieele
op de vaak
zün
gina's (werk van genoemde commissie) vernam een zwaar ««wapende schenen maar plotseling op bevel van Stahebben lin is het verdere drukken stopgezet. Dit
heeren.
e-uarda civil" plaats. Deze
reizen, z«n boek mag niet gelezen woi-den.
te
niet)
ik
waarom,
weet
ll
van hun geweer mrt
De voornaamste medewerker van dit boek,
potsi-ergaat nu naar Amerika om den
en
den
Ginsbourg,
gekleurde
bandelieren
«reel
steekeconomischen toestand alsendarme
tegenwoordlgèn
«llmmend zwarten
Dit
bol.
Dus de heeren zyn nog
met
ronden
bestudeeren.
te
daar
hoed: een driekant
les
hun
groot economisch prooivi
met
deguardas
niet klaar
moet gezegd:
*"z
gaat voort en de bolstijd
Maar
de
bv
gramma.
en
correct
ie|
voorkomend
e
blijven
nog
op dezelfde plaats
van
steeds
b: u?£y
paspoorten, hetgeen
jewisten
gege
altijdl
Bohe collega's niet be paalde! uk ze
slaan.
«unnen
zegd kan worden. Natuurlijk,
De voornaamste en gewichtigste kwestie,
«
van dit paspoort *iete lezen, gestempeld
zonder welke de bolsjewisten geen stap voorkomen, is en blijft de agrarische
letter Spaansch op
ennwrw uit kunnende verhouding
papier met foto ware voldoende
of m.aw.
tusschen stad en
mooier
hyroglyfen
platteland. De tactiek va n Stalin op dit ge"ho- meer Spaansche
gendarmene
alle hoop te zetten op de
wil de
den bied ls geweest: met
adoratoe
boeren,
graan en andere
die
heidshalve én uit pure geen
rijke
?Mj producten, hen uit de hun
put
vene landenpertinent metehoofdman vanweigert
zouden kunnen
en
zulks
helpen.
en handgebaar.
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Luchtvaart.

Luxor.
Luxor vertoont deze week weer een uitstekende Wilton Metro Goldwijn-film „Zwakheid*, een realistisch werk naar den roman
van Sudermann, „Het onsterfelijk verleden".
Het is een echt Duitsch filmwerk. spelende in
den Duitschen vopr-oorlogschen tijd, eem
boeiende geschiedenis van twee „bloed-vrienden", die tenslotte door de zwakheid van een
vrouw worden gescheiden, om elkaar met den
dood voor oogen weer te vinden, juist als de
vrouw een jammerlijken dood in het water
vindt. John Gilbert die we in dezelfde bioscoop ook in de „Groote Parade"- zagen en
Lars Hansen spelen keurig de rollen van de
twee vrienden, terwijl Greta Garbo een mooi
type geeft van een door haar eigen zwakheid
wankelende vrouw, die echter door haar
schoonheid een weg aflegt waarop de sporen
van haar zwakheid duidelijk vallen te onderkennen.
Het tweede hoofdnummer is een bijzonder
aardige, operettefilm van de Ufa „de Vorst
van Pappenheim". met Hans Junkermann en
Mona Maris in de hoofdrollen. Deze heel aardige rolprent zit vol humoristische momenten en doet wel eenigszins denken aan „An
den schonen blauen Donau". alleen is de tragiek verre te zoeken, en alleen veel aandacht
geschonken aan het luchtige vroolijke leven.
Van het eveneens goed verzorgde bijprogramma vermelden we een kijkje iv de R. A.
I. tentoonstelling te Amsterdam.
De muzikale illustratie was weer uitstekend
verzorgd.

TELEGRAFISCH WEERBERICHT.

naar waarnemingen, verricht in den morgen
van 4 Febr. Medegedeeld door het Kon. Ned.
Meteorol. Instituut te De Bilt.
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IJSLAND en FA.BOEB.
175117271 nw 6|zw bewl-4| 21
Thorshavn |745|745| z |6| regen | l| 51 JL
QEOOT BRITTANNTf en lERLAND.
15 4
Stornoway 751749 zzw 61 regen
Shields
748
2
Valentia
764 761 zw 5 regen
4 1115
2; helder
Yarmouth 764 769 »
1 0 0
Scilly
761 767 >
6 regen
6 9 3
NEDERLAND.
Groningen 755 769 w
2 2 1
1 nevel
flelder
753 769 wzw. 2 helder 4 3 2
De Bilt
755 770 w
1 0 1
2 nevel
Vlissingen
755 771 zw 2zw bew 2 2 0
Maastricht 756,772 z
4 2 3
1
i

Vestmtnör

I

SCANDINAVIË.

Rösi
743 752 z
6 regen
4 2 2
Haparanda 757 764 zw 4 betr —2 0 2
SkudesDaes 746 761 zzw 2 1 bew 2 2 2
Stockholm 761 768 »
4 betr -2 0 0
Wisby
763 777 »
1
-ICO
>
Skagen
755 764 zw 3 1 bew 2 11
Kopenhagen !76t. 768 z
2 nevel
1 C. 0
BELGIË ca FRANKRIJK.
Brussel
756 771
z
2 mist
0 01 0
Calaii,
756 771 stil 0 lbew
2 1 0
Brest
758 773 stil 0 1 bew
3 2 0
HOOGEZAND, 4 Febr. In de gisterenavond Parijs
765 776 zzo ! regen
10 5 7
gehouden raadsvergadering werd tot lid der liiarritz
ZWITSERLAND.
comm. van toezicht op de avondvakteeken|763 772! stil |0| betr |-5| 0| 1
school (vacature wijlen den heer Y%. Gorter) Zürich
benoemd de heer D. E. Gorter te Hoogezand.
DUITSCHLAND.
Op verzoek van den heer H. Schierbeek, Hamburg
758
769 z
2 nevel
110
Smitslaan te Martenshoek. werd deze in Swinemünde 763 770 zzw 1 betr —2 0 0
pacht met recht van koop. een perceel bouwMem ei
terrein aan de Kropswolderweg, afgestaan ter Breslan
o—2 1
764 769 o
1 betr
grootte van 10 Are togen een jaarlijksche München
765 771 w
2 zwbew-3—2 0
pacht of vast te stellen koopprijs.
De beteekenis vso de et) fere voor de windAan den heer W. Swart werd een perceel sterkte
U. 0 windstilte; 1 zwakke koelte: 3 teer
pacht
aan de v. Royenstraat groot 5J4 Are in
wind: 8 zwakke wind; 4 matin wind;
zwakke
afgestaan, tegen een jaarlijksche pacht van 5 frissche wind: S stijve vind; 7 sterke wlndj
f 6 per are. De vergoeding over 1926 voor 8 krachtige wind; ) storm; 10 krachtige storm»
U zware storm: 13 orkaan.
de bijzondere school te Hoogezand als beOVERZICHT.
doeld ln art. 101 der Lageronderwijswet 1920,
werd vastgesteld op f 1253.78 en voor die te Hoogste barometerst. 778.2 te La Coruna.
Kielwindeweer op f 544.88.
Laagste barometerst 727.0 te Vestmanoer.
Hierna volgde vaststelling van de navolVerwachting, geldig tot den avond van
gende verordeningen en instructies met beZondag 5 Februari: Zwakke tot matige
trekking tot oprichting en exploitatie van een Zuidelijke tot Zuidwestelijke wind, nevelig
openbaar slachthuis, t.w.:
tot half of zwaar bewolkt, later toenea. Gemeenschappelijke verordening op den mende bewolking, tijdelijk wellicht regen,
keuringsdienst van slachtdieren, vleesch en later zachter.
vleeschwaren in de gemeenten Hoogezand en
Sappemeer;
Gedurende het laatste etmaal.
b. gemeenschappelijke verordening op de
heffing en invordering van gelden voor het
gebruik van het openbaar slachthuis;
c. gemeenschappelijke verordening voor de
commissie van büstand:
d. verordening op het financieel beheer
van het openbaar slachthuis en den keuringsdienst;
e. verordening ter uitvoering van art. 4
sub 3 der Hinderwet;
f. instructie voor den directeur:
g. idem voor den hulpkeurmeester;
h. idem voor den herkeuringsveearts.
Goedgekeurd behoudens eene kleine uitzondering.
Zoo werd het keur- en koelloon voor varkens beneden de 100 K.G. vastgesteld op f 3
en die voor varkens boven de 100 K.G. op
f 5.50. Een voorstel van den heer Hof/mar.
om voor alle varkens f 550 te nemen werd
verworpen met één stem voor. Het salaris
van den hulnkeurmeester werd bepaald minimum op f ?000 en maximum f 2550. De vergoeding voor onderhoud motorrijwiel werd
teruggebracht van f 450 op f 300.
Een adres van den Hoogezaid Sannemeerster Bestu urdershond om georganiseerde
werkloozen een H.L. cokes per week te verstrekken, werd voor kennisgeving aangenomen.
Aan den beer G Noordhof werd een stukje
grond verhuurd, litreande bil de Woortmansdilk tegen f 15 ner iaar en gedurende 5 aehternenvnlsrende jaren.
De rooilijn aan den Parellelwe* tusschen de
perceelen Mulo-school en villa Hommei,
Temperatuui ne lenmiid. 121. u. 40 gr. Far
wordt bepaald op 10 M. vanaf het trottoir.
Windrichtins; Z.W.
gaat 'ie zon op om 7.35 s morgens
MEPPEL, 4 Februari. In de gisteren ge- enMorgen
onder om 4 52 nam.
houden raadsvergadering, belegd ter bemaan nomt morgen op om 4.18 n.m.
De
handeling van de gemeentebegrooting
onder om 7 55 vm.
voor het dienstjaar 1928, werden eerst enZondag
5 Febr. V. M.
langdurige algemeene beschouwingen gevan alle nj- en voertuigen op
Lantaarns
houden. Een voorstel van den heer Goldom 5.22
steen, om de belangrüke drukwerken alle
doen
uitbü georganiseerde drukkers te
voeren, werd verworpen, evenals een voorstel van den heer v. d. Kerk, om het sub- vele werkloozen zün werkzaam gesteld bn
sidie voor het Meppeler Drankweercomité de uitvoering der havenplannen, waarmet f2OO te verhoogen, dit laatste in verde Raad zioh vereenigde
band met de omstandigheid, dat geen aan- mede
post
onvoorziene uitgaven werd geDe
vrage ter zake was ingekomen.
,
op
raamd
f15042.23. , omstandigheid dat
Besloten werd het sousterra in van het
de
met
In
verband
gemeentehuis op te knappen, niet ln eigen de uitgaven voor het Burgerlijk Armbebeheer, doch bij aanbesteding, en om den stuur met f 10.000 zün verlaagd, werd op
post voor uitgaven voor de secretarie met voorstel van den heer Jakobs besloten ook
f 100 te verhoogen, om weder koffie aan de ontvangsten met dit bedrag te verminde ambtenaren te kunnen verstrekken,
deren en den Hoofdelüken Omslag te begeleden palen
welke maatregel' een paar jaren wa*
op f265263.50.
lnuit een oogpunt van bezuiniging
slotte werd de begrooting met de
Ten
c ptrok'k g n
het electriciteits-, het
begrootingen
genomen met een grond- en het van
gasbedrijf, in haar geheel
Een proef zal wordenbestrating
.voor het aangenomen.
meer geluiddempende
gemeentehuis.
Ingesteld werd een commissie van bijstand voor gemeentewerken en gemeentereiniging.
Door den heer Hagedoorn werd te kenGRONINGEN
nen gegeven, dat hü binnenkort een voorstel zal indienen, om iv de instructie van
NOORDERHOOGEBRUG, 4 Febr. De
alle ambtenaren een bepaling op te ne- caféhouder, de heer R. Hamming alhier,
men, dat het aannemen van giften enz. had voor de Hoogebrugbewoners en omgevan welken aard ook, verboden is.
ving een gezelligen avond georganiseerd en
Door den voorzitter werd uiteengezet, daarvoor uitgekozen om dezen avond te vuldat B. en W. zich reeds met Ged. Staten len het dubbelmannenkwartet „Voor ons
in verbinding hebben gesteld, welke aan Genoegen", directeur de heer H. J. N. RinVerloren van Thehet Ingenieursbureau
ket van Groningen. Wat er gepresteerd
maat hebben opgedragen een rapport en werd was schitterend. Eerst werden er verplan op te maken, inzake de voorloonig geliederen gezongen, die allen veel
schillendeoogstten.
regelde beschoeiing van de Mallegatsapplaus
Het geheel werd afgegracht.
wisseld door muziek en voordrachten. Tot
Tot nader onderzoek is de subsidie voor 6lpt werd er nog opgevoerd het drama
de Vereen. „Kindervoeding en -kleeding „Afloond wat ook bewees, dat het kwaraangehouden. Met algemeene stemmen tet daarop ook goede studiën maakte en
werd besloten een jaarlüksch subsidie van daarvoor zeer geschikte personen uitf 100 te geven aan de Ohr. Muziekvereen. gekozen had.
„Excelsior" en met 7 tegen 6 stemmen
LEEK, 4 Febr. J.l. Woensdag werd de
werd gunstig beschikt op de aanvrage van
de Mandolineclub, om eveneens een subnieuw gebouwde sluis te DiepswaL in deze
gemeente, in tegenwoordigheid van den
sidie van f 100 te mogen ontvangen.
Burger
heer
post
„Subsidie
Schelling, ingenieur van den Prov.
den
lük
ArmBü
bestuur" stelde de heer Hagedoorn voor, Waterstaat, het college van B. Eu W. Eu
het bedrag van f52000 met f 10.000 te ver- eenige belangstellenden, beproefd. De
minderen, ln verband mrt brt feit, dat meene indruk was .dat de »lu doeaUrca
o__.

GEMEENTERADEN.

Een vliegveld in Twente?
Hengelo
Te
is gisteren, naar de Tel. meldt,
de eerste vergadering gehouden van het aldaar opgerichte comité van actie voor een
vliegveld in Twente. Het is de bedoeling te
geraken tot een centraal Twentsch comité,
dat contact zal hebben met de plaatselijke
comités ca het provinciaal comité. Vestiging
van een vliegtuigindustrie wordt in Twente
zeer wel mogelijk geacht: doch zonder vlieghaven kan zulk een industrie niets beginnen.
De K. L. M. moet, naar het blad meldt, reeds
te kennen hebben gegeven, van een vliegveld
in Twente gaarne gebruik te zullen maken.

___

Engeland—Australië.
Uit Akyab wordt gemeld, dat de vier Britsche vliegbooten,
Van Engeland naar
Australië en het verre Oosten vliegen, uit Calcutta te Akyab aangekomen zijn.

Nieuwe Oceaanvinchten.

De Fransche marine bereidt, naar gemeld
wordt twee nieuwe Oceaaiivluchten met watervliegtuigen voor. Deze zullen waarschijnlijk via lerland of via de Azoren worden gemaakt.

UITGAAN.
Beurs-Theater.

De verfilming van den wereldheroemden
roman „De Zwerver" van den bekenden Franschen schrijver Jean Ricbepln. zal deze week
in het Beurs-Theatèr„_ngetwij[eld volle zalen
Het onge&hdene van de zwerverstrekke^
natuur, het zich niet kunnen inleven van den

zwerver in de wetten eener geordende maatschappij wordt in deze film zeer duidelijk
weergegeven.
Terwijl 0 p de hoeve van baas Pierre de
maaltijd i n vollen gang is, verschijnt daar
plotseling de zwerver, die om onderdak
vraagt. Onder voorwaarde, dat hij het vee
van een geheime ziekte zal genezen, staat de
boer hem een plaatsje in den schuur toe. Zich
aangetrokken gevoelende tot de meid der
boerderij, Toinette. blijft hij langer dan oorspronkelijk de bedoeling was. totdat op zekeren dag het zwerversverlangen hem le machtig wordt. Hij gaat weer weg. de wijde wereld in, Toinette ten Prooi aan de grootste
smart achterlatend. Jaren verloopen; de herinnering aan hem blijft alleen bestaan in den
zoon van Toinette. Zün moeder is intusschen
gehuwd met Francois. een ouden boerenknecht, die den jongen als zijn eigen zoon
heeft aangenomen.
Dan plotseling klinkt
weer het zwerverslied over de velden: hij nadert weer. hij komt weer terug naar zijn
oude kennissen en naar.
Toinette. Zij verwijt hem niets, maar wijst hem slechts op Toinet. hun kind. Juist in dezen tijd wordt de
oude Francois ernstig ziek Hij voelt, dat hij
spoedig zal sterven en vraagt den zwerver, na
zijn dood voor Toinette en den jongen te zorgen. Doch hij, hij kan niet. hij moet Weer
weg, zwerven moet hij, buiten het gezin leven zonder liefde en dan tenslotte.... alleen
sterven.
De heer Bart van Heusden zong op gevoelvolle wijze enkele toepasselijke liederen.
Het andere hoofdnummer is een sensationeele oomedie: „De Benzineduivel" met Reginald Denny in de hoofdrol..
Het is een
film vol komische verwikkelingen, dolle autorennen, achtervolgingen met als slot natuurlijk het gebruikelijke: „Eind goed, al goed".
Het bijprogramma is als steeds weer zeer
interessant en geestig.

..

C i n e m a-P a 1 a c e.

Temidden van tallooze filmsterren schittert
nog altijd Asta Nielsen met een glans, veel
dieper en intenser dan een van haar kunstzus-

teren. Zij is de tragedienne. zooals bet tooneel ze zelden en de film ze bijna niet kent.
Wanneer men deze week weer ln de gelegenheid is haar te zien in de aangrijpende film
„De tragedie eener deerne", dan zal men

dienen te erkennen, dat Asta Nielsen's kunst
nog even groot is als altijd. Haar spel is
leven. Zü geeft niet een min of meer geslaagde uitbeelding van een deerne, die aan een
plotseling late liefde te gronde gaat, maar
zij is die deerne in alle rauwe werkelijkheid.
Zij is een schijnbaar onverschillige meid van
de straat, die een student i n uitgeputten toestand opneemt, in liefde voor hem ontvlamt
en om hem haar 'leved wil beteren.
Doch
haar liefde wordt veracht en voor die van
haar jonge vriendin terzijde gesmeten. Dan
dwingt zij haar vroegere vrind deze te vermoorden en kan dit niet meer voorkomen,
als ze ziet. dat de jongen van het meisje
houdt. Zelfmoord is het eind van dit verwoeste leven.
>
gelukEen tragische geschiedenis, maar
kig
eens geen Amerikaansch verhaaltje
afloop. Een
met onvermijdelijken goeden
brok leven, echte realiteit, waarin Asta Nielsan op haar best is. terwijl ook de andere
hoofdrollen uitstekend gespeeld worden.
Vóór deze prachtfilm bevat het Cinemaprogramma o.a. nog als tweede hoofdnummer
„De weg naar het geluk".
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aannemer, den heer J. H. Eleveld te NieuwWeerdiuge, op serieuze wüze is gebouwd.
Het geheel is een prachtig stuk werk, waarvoor den aannemer oL een woord van lof
toekomt. Wanneer de houten dam, die boven de sluis is geslagen, binnenkort wordt
opgetrokken, en de baggermaohine een paar
ondiepten uit het hoofudiep zal hebben verzal de scheepvaart kunnen worden
wüderd.
geopend.

WOLTERSUM, 2 Febr. Onder presidium
van den heer KL Alkema vergaderde ln 't
café Schuurmans do alhier gevestigde begrafenisvereeniging, die 224 leden telt Uit
het jaarverslag bleek, dat door dc vereeniging elf begrafenissen hebben plaatsgehad
t.w. 8 van leden en 3 van niet-leden: De rekening en verantwoording van den penning
meester was in orde bevonden. De inkomuitgaven f371.40, zoosten waron f522.90? debelegde
dat er met het reeds
in de Boerenleenbank alhier aan kas is f678.23; hierbü
komt nog de pas opgehaalde contributie van
de leden f417.50. alzoo samen een batig saldo groot f 1095.73. Aan den penningmeester
werd décharge verleend. Tot bestuursleden
werden herkozen de heeren T. Huizenga en
N. Willemsen. Een voorstel om de contributie een volgend jaar met 50 pet. te verlagen werd aangenomen, onder voorwaarde,
dat er niet meer uitgaven zün dan in 'tafgeloopen jaar. Het bestuur werd het recht gedit bü 't einde van het komende
ienstjaar te wüzigen.
SJ-DCHTEREN, 4 Febr. Men verzoekt ona
de aandacht te vestigen op een-advertentie
in dit nummer, betreffende een vergadering
van aandeelhouders van Coöp. Cartonfabrieken.

feven.

WINSCHOTEN, 3

Febr.

Gisteren was

25 jaar geleden, dat de heer A. Zandstra Fz., in ecu vergadering van het
hoofdbestuur, aangevuld met de leden der

het

onderdeelsbesturen. werd beëedigd als
van het waterschap „Westerwolde."
Hedenmiddag kwam het geheele hoofdbestuur met de beide andere hoofdambtenareu (secretaris en ontvanger), de opzichters, bureau-ambtenaren, enz. ten huize
van den jubilaris, om dezen te complimenteeren.
De voorzitter, mr. H. L Schönfeld, zette
ln de meest waardeerende woorden uiteen
ingenieur

slotte een zilveren herinneringsmèdai!le
voor den uitvoerder en voltooier der kanaUsatiewerken. Spreker hoopte ten slotte,
dat de heer Zandstra nog zeer vele jaren
voor geheel Westerwolde gespaard moge
blijven en .als burgemeester van Winschoten voegde epr. er aan toe den wensch,
dat de gemeente Winschoten hem nog
lang onder haar hoogst geachte ingezetenen moge teilen.
Dan vervolgde sipr., dat hü nog een aangename opdracht had te vervullen. o_dopziehters, die het waterschap onder Ir.
Zandstra hebben gediend, en die hem nog
aanhangen met de grootst mogelijke aanhankelijkheid, verzochten spr. den jubi^
laris te overhandigen, de teekening van
een in bewerking zün hord, dat wordt vervaardigd in de oekende fabriek „De Porseleino Flesoh".
De teekening bevat in het midden een
bloemstuk en daaromheen een krans waartussoheu een enkel gezicht uit oud- en
nieuw Westerwolde eu het wapen van
Westerwolde. De teekening ging vergezeld van een lijst met de namen dergenen,
die het huldeolyk aanboden.
De heer Kraai, secretaris, voerde mede
namens den heer G. L. Bruggers, ontvanger van het waterschap het woord, en
wees op de zeer aangename verhouding,
welke er steeds heeft bestaan tusschen de
hoofdambtenaren. Als herinnering aan de
prettige samenwerking, bood spr. den heer
Zandstra aan een sohilderütje van J. Altink.
Hierna was het woord aan den heer C.
J. van Dijk, opzichter van het waterschap
te Wedde, die sprak mede namene zün
collega Sterenborg, de bureauambtenaren
en de sluis- en brugwachters. Als stoffelyk
blijk van hun huide en dank, bood apr.
aan een kopergravure, voorstellende een
stuk van het levenswerk van den jubilaris. Dit huldeblük ging vergezeld van
oen album, vervaardigd door den teekenaar, den heer Joh. Pragt, die er tevens
in calllgrafeerde de namen van hen, die
aan deze huidebetuiging deelnamen.
De heer Zandstra dankte allen voor hun
aanwezigheid en voor de tot hem gesproken woorden, alsmede voor de stoffefüke
huldeblüken, welke hü dankbaar aanvaardt en waaraan hü *en eereplaats in
zün huis zal geven.
Enkele .teer belangwekkende herinneringen uit zün vüf en twintigjarigen dienst
tüd, bracht _ü naar voren, om te besluiten met den wensch, dat ook in de toekomst de samenwerking met voorzitter,
hoofdambtenaren, teohnisch personeel en
bureau-ambtenaren en sluis- en brugwachters als tot dusver zoo aangenaam mogelijk moge zyn.
Behalve van waterschapszüde werd de
heer Zandstra ook gecomplimenteerd door
de besturen van enkele vereenigingen,

tuurwetenschappen bü het opsporen van RUINERWOLD. 3 Febr In de in het café
„Centraal" gehouden algemeene vergademisdrijven."
Deze lezing was alleen toegankelijk voor ring van het ziekenfonds „Onderling Hulpleden en hun introduee's, niet wonende te betoon" werd het jaarverslag van den seWinschoten, vanaf den 20-jarigen leeftüd. cretaris behandeld, waaruit bleek, dat op
het aantal
De groote zaal was goed bezet en er 31 Dec. het ledental 103 bedroeg,
meldden zich weer zestien nieuwe leden begunstigers 56. Aan 18 patiënten werd uitgekeerd f812.60. Uit de rekening en verantvan het Nut aan.
van den penningmeester bleek,
woording
gespreker
dankbaar
Dc
hnd een zeer
dat de ontv. hadden bedragen f 1088,33, dc
hoor van het begin tot het einde.
-__.-■
uitgaven f924.48, zoodat er een batig saldo
OLDAMBT. 3 Febr. Heden zün de suiker- was van f 168.85.
Als bestuurslid werd herkozen de heer
fabrikanten uitgekomen met. den bletenprijs
L. Moes, terwül in de vacature-H. Prins
voor dit jaar. Koopbiéten gelden bü een gewerd verkozen de heer F. Bolding. Als lid
per 1000 kg.
halte van 17 pet. f
vah de „Commissie van drie" werd herkoOUDE-PEKELA, 3 Febr. Gisteravond was zen de heer N. Wessels Boer. Opgericht
werd een auto- en ziekenverplegingsfonds
er voor een tamelijk goed bezette zaal in
met aanvankelük 30 deelnemers.
hotel „Gemeerttewapen" alhier een gecombineerd jaarfeest van de Christel, vereenigingen
de
Ruth. Bidja en Jonathan, uitgaande van
Ned. Herv. Gemeente alhier, onder leiding
van ds. H. van der Veen, alhier.
Na een gepast openingswoord van den feeetProgramma voor Maandag 6 Februari.
leider, kwamen allereerst de verschillende
Hilversum, 1090 M. 12.35—2.00 Lunohmuz.;
verslagen der vereenigingen aan de orde.
Eenige afgevaardigden voerden het woord, 4.40—555 Kindoruurtje; 6.00—7.15 Dinerm-uziek;
7.15—7.45 Bag-lsehe les voor beginners; 8.00 Conwaarbij de beste wenschen werden overgecert Omroep-orkest o. 1. v. Nico Treep, F. Helafgewisseld
bracht. Een en ander werd voorta
viool; 9.15—9.45 Dr. B. Premsela: Humor in
door voordrachten en de samenspraken ~'n man,
Geneeste-tide-, 9.45 Voortzetting van het oonde
„Al
betrapt",
„Op
de dood
Oudejaarsavond",
eert. Le Grand Opera. Operam_ziek-, 10.80 Vooartverzegd", „Verliefde harten" en „Verblü'den zetünjc concert. Les bottffes parteiens.
na lijden". Door den. heer Derk Horlings werd
Hnlz e n , 1850 te. Na tl uur 1950 M. 12.80—1.48
een opstel geleverd. Het feest droeg een zeer Orgelconcert; 4.00—5.00 Ziekonuurtje; 6.15—7.00
gezellig karakter.
Causerie door ds. v. Nee te 's-Hage, N.C.R.V.;
Gisteravond had alhier in de Wartburg 7.00—7.80 Engelsch© eonversatëieles; 7.30 N.C.R.V.
het algemeen jaarfeest plaats der Ev. Luth. Concert te Veenendaal.
Daventry, 1600 M. 10.35 Korte Kerkdienst;
Jongelingsvereeniging „Concordia" en deKnapenvereeniging „David". Nadat door ds. van 11.20 Daventry-kwartet; 12.30 Het piano-kwartet;
1.80—2.20 Orgelconcert; 3.20 Concert; 3.50 SolistenGendren Stort het feest met een kort opeconcert; 4.20 Orkest; 6.30 Dansmuziek; 7.05 Dansningswoord was geopend, werd eea gemeenmuz.;
Orgelsonates v. Mendelseoha; 8.05 Vauschappelijk gezang aangeheven. Hierna hield deville,7.35
zang en muziek; 9.55 Kamermuziek; 11_0
de voorzitter een warme toespraak, waarin —12.20 Daosurazdek.
hij hen aanmoedigde om steeds verder op het
ParÖs „Radio-Paris", 1750 M. 10.50-11.00
goede pad voort te gaan. De secretaris bracht Concert; 12.50—2.10 Klassieke kwartetten; 4.05het verslag uit. Vervolgens kwamen de afge- -5.05 Literaire en muzik. matinee; 8.50—11.30 „Lovaardigden van andere vereenigingen aan het hengrln", selectie. Wagner.
Langenberg, 46» M. 13.35—1.50 Orkest;
woord en brachten de beste wenschen. Voorts
werd de avond aangevuld met voordrachten 5.20—6.20 Karoermuriak; 7.85 „Dr. Fuakius", vrooUlk hoorspel van A. Auerbacb.. Daarna tot 11.20
en samenspraken en het tooneelstuk „WeerDansmuziek.
afloop
gevonden", een stuk, dat insloeg. Na
Konigswusterhausen, (Zee«en),
werd het op de gebruikelijke wijze gesloten.
1250 M. 8.35 Orkest; 9.50—11.50 Orkest. Dansmuz.
Hamburg, 395 M. 4.85 Orkest; 5.15 Orkest;
DRENTHE.
6.90 Orkest eu solisten; 8.20 Orkest. Met medew.
ZUIDLAREN, 3 Febr. Onder leiding van van solistes.
dr. Nathans ep dr. Hamminga is een aanB r u s e 1, 509 M. 5.30-6.30 Orkest; 8.35 Orkest;
vang
gemaakt met het afnemen van de 9.35—10.35 Fragmenten van de opera-comique „Lee
examens ter verkrijging van een diploma Moces de Jeannette".
een curE.H.8.0.. voor welk doel het Nut
sus heeft georganiseerd onder leiding van
dr. Hamminga en Zr. de Haas. De uitslag
De Europeesche omroep dese week.
zal nader bekend worden gemaakt.
Kalundborg, 1158 M. Maandag e Fobr,,
20 „J-das Maecabaeus", oratorium van
Naar we vernemen zal de door het Nut 7.20—9
120—1.20 's nachts,
HSndel. Donderdag 9 Febr., Kopenhagen,
aangekondigde Tulnbouwcursus dezen winvan
7.20—8.20 in
Bal-avond,
van
ter niet worden gehouden in verband met 8.35—9.30 Moderne dansmuziek; 950—11.20 ïn KoBerlün;
het vertrek van den leider, den heer Remün penhagen: 11.20—11.50 Dansmuziek ïn 12.20—1,20
te Midlaren.
11.50-12.20 Danemusiok ln Londen;
Weer in Kopenhagen.
VRIES, 4 Febr. Gisteravond gaf de mnStockholm, 454 M. en MotaU, 1330 M.
medewerking
Dinsdag
7 Febr., 7.20—10.05, „La Forza del Destl„Harmonie"
ziekvereen.
met
van Verdl
opera
no",
van de tooneelvereen. 0.D.0. alhier in het
Lei pal g. 368 M. Zondag 5 Fobr., 8.50—9.30,
café „Homan" haar jaarlijksche uitvoering,
van Puccinl.
waarna „Ó.D.O" een tooneektukje opvoer- „La Bohème", opera ln 4 aotên
W m o en, 517 e_ 577 M. Dinsdag 7 Febr., 7.25,
de: „Een moet er trouwen", blijspel in één
„La Travlata", opera in 3 acten van Verdi.
bedrijf, wat ook veel bijval vond. Na eeniPraag 849 M. Maandag 8 Febr.,
7 85—9.20
ge muzieknummers werd nog opgevoerd:
„Die Zirkusprinaeesln", operette van Kalman.
„Het bedrogen drietal", oorspronkelijk blij- Zaterdag
11 Febr.. 6.30-9.50, „Alda", opera van
spel in 'één bedrijf. Muziek en tooneelspel
Venu.
verwierven een hartelijk applaus. Een bal
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de buitengewoon groote verdiensten van
den heer Zandstra, tegenover het waterschap „Westerwolde", dat onder «ijn leiding werd gekanaliseerd. Spr. wees verder op de groote moeilijkheden, welke zioh
daarbij soms hebben voorgedaan, doch die,
dank zij het goede inzicht en de groote
standvastigheid en de groote bekwaamheden van den jubilaris, steeds werden overwonnen. Tusschen hem aan deu eenen en
apr., het hoofdbestuur en de overige ambwaarvan hü bestuurslid ls, terwül ook tal
tenaren aan den anderen kant, Bestond van particulieren of door persoonlek besteeds de meest aangename samenwerking. zoek, of schriftelük, van hun belangstelSpreker besloot met den wensch. dat de ling blijk gaven.
ingenieur nog vele jaren aan het hoofd
Tal van bloemstukken, het eene nog
van deu technischen dienst moge staan.
mooier dan het andere, sierden zyn huis.
Als stoffelijke binken van waardeering
bood spr. den heer Zandstra aan, een schilderij van Duimen Krnmpelman, voorstelWINSCHOTEN, 3 Februari. In het hotel
lende een heideveld bü Zeegse, zooals men Wis-emann, trad gisteravond voor ons
die ook ln Westerwolde nog wel ziet, maar nutsdepartement als spreker op de heer
vroeger veel meer zag. Verder bood spr
dr. C. J. van Ledden Hulsebosch, justitieel
aan een Unicum-schaal nit de fabriek te expert en polltie-soheikundige te AmsterLeerdam, een prachtig bloemstuk en tendam, met het onderwerp: „Toegepaste nawas het slot.

Prima Kookkachels, koopt
men het meest voordeelig,'bij
K. HOLWERDA, Spilsluizen
no. 8. Groningen.

AOVERTENTIëN.
<T» "____
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VRAGENBUS.

Dr. K. te W.
Ik begrijp van uw briefje maar heel weinift
doch merk wel, dat het toestel niet j e is, wat
te begrijpen is als mt-n zoll eon transformator
maakt en zoon eigenaardige schakeling toepast.
Ik zou u raden eens een goed duidelijk schema
te volgen aan de hand van een worktGükening e_
dan meteen het zaakje eens grondig té veranderen. Zftlf maken kan nn niet meer gebenreer
daar zijn de onderdeelen te goedkoop en tn
goed voor geworden. Niettemin kan n het wel
probeeren. Ik raad u aan als schema to gebrui-i
ken: het schema met dubbele inductieve koppe-'
ling ot het Inductief Koom&ns, alom in des
handel verkrijgbaar met volledige handleiding,
Hr. J. G. B. to Gr.
De toegezonden geteekende schema's munitei
niet uit door duidelijkheid, maar ik kan u aanraden het schema te kiezen met H. F. transformatoren, althans ais u raam-ontvang-t wi 1.
Zoon schema kan u eohter niet zonder meet
volgen. Eaam-óntvangers maken kunnen zolfs de
groote fabrieken heel lastig, trouwens hierover
zijn de vooraanstaande teohnioi-puhlioisten hef
volkomen eens. Men moet daarbij eenige „vakkneepjes" toepassen, dio maar alloen bokend zijn
bii de fabrikanten van die toestellen en bij do
menschen, die op dit gebied veel experimentoeren. Een goodo raam-ontvanger ie zeer zeket
te maken, maar doet het dan aan de hand vaap.
een duidelijke werkteekeclng met handleiding,
zooals ze thans juist in den handel zijn gekomen,
n.l. van een 5-lamps raam-ontvanger met speciale raam-antenne, die zoo klein Is, dat zij in
de toeetelkast onder het toestel geplaatst kas
worden en dus niet meer apart buiten het toestel
opgeteld moet worden. Schema's aan u retour
gezonden.

Hr. G. S. te N.-U.
Als u lampen laat repareereu bii Badium moet
u er op staan, dat u ook de lampen zoodanig
terugkrijgt, dat zij dezelfde eigenschappen Ver'
toonen als do opgezonden lampen voorneen badden, of in ieder geval andere lampen die ze vol»
komen vervangen. Als men zulks niet doet moet)
u reclameeren, daar de fabriek mij als zeer oou»
lant bekend is. D kan het beste alle lampen vernieuwen, doch vraagt u cent bij Badium of men
u niet tegemoet kan komen onder verwüzinj"
naar mijn vraag-beantwoording. Ik weet naam
zeker, dat men u een goede serie zsl zenden als
vergoeding voor de gerepareerde lampen. Zoo
niet, ja dan zit er niets anders op dan eea serie
te koopen als voorhees, d.w.z. A. 430 als H.F. et
A 409, A. 415, als detector en A. 415 ale le !_s},
Met een B. 443 of B. 405 als oin_tamp.
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aangeboden^ | Ie huui aangehoden.- Te huur aangeboden . Te buur gettaagd le huur gevraagd.

GROENPLAATSJE,

gelegen

STAND.

,I|

SAPPEMEER, 27 Jan. t.m. 3 Febr.
Geboren: Geertje Boelfien, s. v. P. J. Lukkiea
en G. Ensing; Sebe Jan, z. v. D. Spijkman ex
D Harkema; Jantje, d. v. H. Veenstra en S,
Oosterwük
Ondertronwd: B. Patje, 50 J., et A. Brninema,
53 j., b. v. Sappemeer; L. P. Leutsoher 86 j., Hoe
gezand en S. Engelbaxts, 27 j., Sappemeer
Overleden: P. Hoepman 59 J„ m v. E. ZHlmanj
B. Venema, 35 j., vr. v. G. Loerop; B. G. Hasaok
63 j., wedn. v. G. Ebling; J. Arkema, 94 j.
HOOGEZAND, van 27 Jan. t.m. 9 Febr.
Geboren: Poppen z. v. E. Klnnder en J. M. Boe,
Foxhol; Douwe, z. v. D. Bakker en J. C. Zw.
Wierenga, Niéuwe-Compagnie; Boelf, s. v. J.
Thoma en H. Venema. Foxhol; Tjeerd Hlelke, z.
v. L. Haakman en L. de Vries, Foxboseh; Aaltje^
d. v. H. Strijk en fi. Ottens, Hoogezand a. b.
Ondertrouwd: N. J. A. Grnlsinga en A. da
Graaf. b. v. Hoogezand; L. P. Leuueher, v. Mar.
tenshoek en 6. Engelbarts, Sappemeer.
Gehuwd: G. B. Duurken en G. A. Venema; O.
Hein dors en T. Konsoma; W Brouwer sn J, Nl*
boer; A. Berg en G. van Dijken; J. Levie ca 8.
van Delft.
Overleden: T. S. Sluis 55 1, vr. v. P. Nyfiuta;
P Hoepman, 59 j., m. v. E. Zülman.

Leeg Bovenhuis, voork., overl.. Een keurig Zit- en SlaapkaMet recht van koop, een net
achterk., keuken, balkon, mertje, Nw. Ebbingestraat 49a. Café en Winkel, ook geschikt
HEERENCOSTÜMES.
met ruim i IA H.A. uitm. groenNog verschillende restanten land, omg. Appingedam, huur- 3 slaapk. m. balkon f8.50 p. tr.
voor een winkel ln een volk2 groote Suite-kamers ongem. rüke buurt, in de prov. Gron.
Heerencostuums; hlerbü zijn prijs billijk.
Te bevr. Kl. Rozenstraat 2.
zeer geschikt voor dokter of of Drente.
verschillende prima kamgaren Te bevr. ten kant. vah H. H.
costuums, waarvan nog 14 2 POELMAN. Verl. Oosterstraat 9. Een Huis met 4) Are tuin- t-Chni&er. Telefoon aanwezig.
Br. fr. no. 849, bnreau dezes.
grond, desverkiezende ook wel Lage der A 9.
nummers voorradig zijn, van
Tegen 1 Mei a.s. door klein
f54 voor f32.50. Tevens zijn Een Behuizing, met öng. 12 met meer groen- en bouwland. Een mooie gem. Zit- en SlaapT. BUITER. Onnen.
bierbij costumes, welke opge- A. of 40 A. land. naar vergezin, een Brrgerbctiedenwokamer en een Achterkamer met
De Koningin der Portable ruimd worden, in de prijzen kiezing, aanvaarding met Mei 1
of apart Huisje, huurprijs
voor een Slaapkamer, op zon. met groot nir.g
-van f23.50. f 24.50, f2650 enz. of eerder, bö K. DOORNBOS, paarMei Ben. woning
SCHRIJFMACHINES.
tot
f4OO.
dames of klein gezin f 9 balcon. met of zonder pension.
89, bureau dezes.
4 toetsen rijen.
Ook nog prima overjassen van Oosterzand, Oldekerk.
p.
w.
en
water. 2de Wlllemstr. Adres Visscherstraat 48a, Gron. Br. fr. no.
Jongens
OverDe beste en goedkoopste.
fB6 voor f2350.
jassen, leeftijd 12—16 jaar,
Tegen half Febr. of 1 Mn art
Off. Imp. v. d. VEEN'S
Met recht van koop in een Br. fr. no. 34 Bureau dezes.
Een net degelijk Kosthuis met
Woning of gedeelte, door
Schrjjfmachlnehandel, Assen. Spotprijs f8.50.
groot dorp, een flinke Bureen
Boyenwoning met keu- hulselijk verkeer.
Een
jong
v.
te huwen paar. liefst in
KAMPHUIS,
(geschikt
369.
tandgerf-onipg,
Telefoon
A.
ken, zolder enz., gemeubileerd, Adres Visscherstraat 48a.
buurt van Slochteren. Briearts).
Heeren Kledingmagazijn,
de
lieden zonder kinderen.
WASCHZUIGÊRS,
Gevraagd een nette Kost- ven ln te zenden aan "’.,,.?"
Br. fr. no. 90, bureau dezes. voor
Poelestraat 34.
Huurprijs f6per week.
prima kwnliteit.
of Meisje bü een een- LANDMAN. Opz. W. S.-M..,
vrouw
P. C. NANNINGA. SteentllEnimo Boyenwoning aan den Nw. Sleekerstraat 10.
vrouw.
-traat 33.
Friesehen straatweg:, bevatt: Esn Bovenw., a. d. posterweg Br. fr. no. 21 Bureau dezee. Harkstede.^ Ben.wonlng op
kantoor,
keuEen kleine
kamer en suite,
keuken,
SAVON
Eenige Antosta'len. Werk- of netten stand.
ken, 3 baleons, 4 slaapkamer- bev. 2 k. ensuite,gr. sl.k., kanbad- Bergplaatsen, 4 Meter breed, 6 Br. fr. no. 83. bnreau dezes.
PERLA
en zolder, Huurprijs f5OO. Aan- toor; corridor, 2
"ets bijzonders in elk opzicht.' Voor 3 of 5 jaar. een flinke vaard. 1 Mei a.s. Te bevragen kamer en zo 1 der.
diep. A. WIT. Kerklaan
Wo- Meter
Tegen Mei of later, een WinDIJKSTRA'S
Boerenbehuizing met 10 tot 25
JAKOB
Straatweg
Groningen.
104,
47.
Friesche
H. H COIFFEUBR
en
Adm.
Bureau
OosterningBouwland,
en
kelhuis in volkrijke buurt,
bunder Groenhuurprijs ongeveer f 15 tot flB
Een eikenh Toiletkast, met vaar
verkiezing,
waaronder Met 1 Mei of eerder Landhui- weg 97. Tel. 3448.
voor
1
of
1.60 H.A. Grasland
per
marmer en spoelkommen, eta ook ingezaaid met rogge.
zen bevattende 4 kamers en
bij
week.
jaar.
H. HAIJEMA.
1 Mei a.s. mooie Boyenwoning 3Vries. Bevr.
lageka»t met veel "-plegpU.
bevragen bij den heer L. schuurtje en tuin desgewenscht
Br. fr. no. 22. bnreau dezes.
Te
i
2
kamers
enTuinbouwstr.,
Zeer voor-ledigen prüs. bn G. NOt in" A MP. Übbena b'u Assen. met auto-garage, staande en ln
8 slaapk.. overEen Woning, f 7—f9. Adres
CREMER. Meubelfabriek, Nw.
te Oosterhoogebrug bij suite. keuken.met
Voor drie of zee jaar, ter Militair
veel kasten,
Tehuis, Lutkenleuwstr.
bij
loop,
zolder,
Ebbingestraat 8.
ron. en te bevr.
Gebr.
Of te koop: FABRIEKSGEhuurpr. f450 keuze van huurder, VA H. A.
electr.
opslaggas,
of
zonder
lioht.
OORBURG aldaar.
BOUW, met
Groenland, liggende ln de Wir- Een nette kleine Ben.- of Boo. j. plus waterl. Te bevr. Tuin- dummermeeden.
terreinen, aan vaarwater, in
Voorwaarden vonwoniug, huurprijs niet hooRAADPLEEGT
bouwstraat 105.
Gr"p'"gen.
te bekomen en biedingen in ger dan f4OO, omtrek Violender
NIEUWE
HUURGIDS
de
Br. Fr f n IIM. »nrPBH rierfs. Firma J. L. LA GRO en Zoon,
ln te leveBr. fr. no. 9. bur. dezes.
Een Gebouw Cnbastraat L, gesloten briefjes,
op 11 Februari a_s. straat.
Burgerhuis te Roden, dicht A-Kerkhof Z.S. 14. Gron., op- thans bakkerij. Ook ln gedeel- ren, voor of
Een Winkelhuis, 1. z. wonjng
bij bosoh en hel, bev. ben. 2 ka- gericht 1874. Aangeboden wor- ten te huur. Voor vele doelein- bjj J. E. HUIZINGA, Zeerijp.
slaapkamers, den 55 Bovenhuizen, 19 Bene- den geschikt. Adres: Oosteroude stad.
omtrek
mers ensuite,
koop: een Molploeg,
Of
te
p.o.g. ond. no. 38. buBr.
m.
Heerenhuizen,
boven
18
26
tuin,
weg
denhuizen.
4.
keuken, schuur met
i
v.
uitstekend.
werkt
Gebr.
d.
slaapkamers.
Huur Winkelhuizen. Voorts Kantorean deze».
overloop, 3
Een groote Verloftsaak in het VEER. Aduard.
Pakhuisruimf 400 per jaar. Te bevr. bij H. T. ren, MagazUn. en
Groningen.
Een Heerenhuis, huurprijs
ten, benevens Opslagterreinen. -.ntrum der stad Burgerhotel
HIDDING te Roden.
koop,
of
te
Stoomheimachigeschikt
plm.
f 1000.
voor
Het kantoor is gesloten tot Zeer
motorheimachine, centrines,
no.
46
Bureau
dezes.
Café-Biljart
Br.
fr.
Br.
fr. na 29. bnreau dezes.
m.
]^andjigmorgen_9_uur.
Met Mei een
fugaalpomp. kattekop, benzine
vergunning, £$!.?* ?2,nd'eL.ln* Vrijstaand Huis met tuingrond Kantoor ln 't centrum met ge- motoren, motors puit. voor 2 Een flinke Bakkerij tegen
ventaris. A. BUINING, Wes- aan den hoofdweg te Ooeter- 1 bruik van telephoon.
slangen, drijvende stoomkraan April of Mei 1928.
n 9
terdraai. Appingedam.
«LA**
met grüper, bü E. LEEMhoogebrug. Huurprijs f7.50 per Br. fr. no. 33 Bureau dezes.
Br. fr. no. 998. bureau dezes.
aannemer,
BURG.
van
heiwerRaweek.
i
Bovenhuis,
groot
gem.
Mei,
straat,
Met
le ETAGE aan de
klein geken, woonsohuit, Spilsluizen,
Gem. Ambtenaar, vraagt
Tel. 4083.
Tel. 4083. demarkt 25a. te zien Dinsdags Br. fr. no. 57 Bureau de-e*. voorkamer,
slaapkamer aa keu- Groningen.
een
personen,
.'
drie
zin.
Eerste Gron. Auto Slooperfl. an Donderdags van 2 tot 4 uur.
kentje, voor 1 of 2 personen, b*
Woning
beneden)
(liefst
6a,
Boyenwoning.
Marktstraat
nette
20,
30,
Tuinstraat
33.
Te bevr. H. J. KREMER. Em- 2
b. h. h-, zonder pension, pxtjs
Beste krtj.ssnartge Piano's. ! bii voorkeur ln 't Z. of Z.W.
kamers ensuite, kantoor, keu- b.
Js nog steeds het adres voor masingel 20,
billijk.
Te bevt. Wontngburaau
NOIiRD-NKD. PIANt (HANDEL der stad. Huurprijs f 5 è. f 1 per
met
meislaapk..
3
zolder
ken,
anto-onderalle voorkomende
ZOON, A-kerk- Nw Fbbineestraat 15 Groningen week,
GRO
en
J.
L.
LA
aldaar.
deelef, lucht-, massieve en CuI i_p—«—«WW———»—_■»-—immmmmm—mlr.
Café-BUjart (verlofzaak) denk. Te bevr.
hof Z.z. 14. TeL 18.
Bt. fr. no. 47, bureau dezes.
shion banden, enz. enz. In- en inNet
omg., met speeltuin 1 Mei 1928 een nog
prachtige
gesloten
nieuwe! Voor dame. liefst h. b. b. h. h.,
verkoop van
en andere enz. Reflectanten moeten over
Wegens groote aanvraag, vele
Bureerbehuizing, modern geauto's, ook ruilen.
f 1600 kunnen beschikken. rief, met pl.m. 9 Are tuingrond gr. ongem. Zitkamer, prachtig
Woningen in variëerende prüplm.
Tel. 4083. Br. fr. no. 889 bureau dezes. te Haren, Holsteinlaan A 117/2.
Tei. 4683.
voll.
pens.'
slaapk.,
kleine
Ü
zon.
Aanb. worden ingewacht
uitz..ged
hui»
verk.
bevragen
kant. van H. H. POELaldaar.
m.
Weer ontvangen een wagon Te Haren per 1 Mei, een nette Te
J
Tegen Mei. een net Barger- ten
1
Verl. Oostei-traat 9.
MAN,
hoek
NoorderMevr.
KöHLER.
Stalen Landrollen, van de
met voor en
haven, ihg. N. Kijk-in-'t Jatstr. 2 huis (benedenhuis).
GROOT WINKELPAND,
nienwsto constructies, met drie Burgerbehnlzlng klein
Br. Fr, met inlichtingen en Twee Slaapkamer» met keugezift. bestaande oit winkel, groote
tuin. voor
■Kamera, aan dejIhuurprijs
walzen, welke paardesporen achter
tro-j
onder no. VÜ bur dez keu, liefst in omgeving van de
Prachtige
Meermet
bij
KNOL,
magazijnen
Te
bevr.
H.
4
kelder,
en sporen van zaflininehin*
of s, p.
Folkingemet
ving,
Haren.
staande
aan
de
le
Visohmarkt.
étage,
straat,
weg
131.
wegwalzen, geheel nieuw moGepensioneerd Ambtenaar z. k.
105a.
47, waarin sedert onstraat
no.
Adres
Heerestraat
Br. fr. no. 27. bureau dezes.
prijzen
gronden,
del voor lichte k.g.,
een
vraagt tegen 1 Mei een net klein.
omstandigheden,
henglijke
jaren
goed
renDoor
een
met korvanaf 20 ets. por
door
Boyenwoning, bev. 3 groo- deerende zaak werd gedreven
ËEp mooi fr. Slopkamertje, Benedenhuis met tuintje; huurPer 1 Maart of 1 April ongeTelefoon ruime
rel. F. J. KEMPER.
p.
z.b.b.h.h„ een ruime
15—f7
w.
heer,
persoon.
2
ensuite
prijs
kamers,
en
bouwartikelen
voor
te
waarvan
in
net
tJzerwaren
I
Verteg.
55. Winschoten.
K. W. en vior kleinere, groot plat en door de heeren Gebr. NABER Adres Zuiderdiep tia,
Br. fr. no. 966 Bureau dezes.
meubll. Kamer.
xteSTUIi. te Harkstede.
j Br. fr. no. '36. buroau dezes.
en ook thans nog: door den heer
kleia plat, met berghok.
wenscht van haar te Met recht van koop: B-RGEHDame boyenwoning
To bevr. W. A. Scholtenstr. 3a IKE. Het perr.ec) is voor anDinsdag-, hoek Oosterstraat
aan ean BENEDENHDIS of apart buisje, Een dame vraagt ongem. Zttgeschikt.
grootdere zaken ook zeer
Zuidèi-di-p. nieuwe en gebruikof bij t centrum. Huurprijs en Slaapkamer (centrum), met
Mooi Winkelhuis, m. r. wo- BUlüke huurprijs. Aanvaarding andere dame te verhuren een in
te Wlpkarren, nieuwe en geb
tot « 400, l Mat bediening en pension.
«n
eea
voo-uitbelalino
ge_t_fteerde
v.
Zitkamer
stand,
pracht, drukke
bruikt* ploegao, twee mooie ning, doeleinden
of
etudes.
"Skapkamftr.
Bir. fr. met prijsopgave onder
g_s__ikl
NIEWEG. F«!k!Dg«itraa< 45*. «-meubileerde
light* korren, bij Fa. K. MUL-. vele
4e_efc
b,
no,
aa_.
J
Boem
890 Bureau deza»B*
B*.
*W
ïead_r
___6io_.
Gro_»_*n.
Itoewwe*
&_. fir. ao. 85 buretu dwei, _.
PER, Sapp_n_M-. I*l 285.

Te huur aangeboden.

,

————————

.Te huur gevraagd

_

_
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Een gem. Zit- en Slaapkamer
z. pens., op vroolijken stand ln
rustig gezin, door 2 dames uit
den eenv. burgerstand. Br. met
opgave van pr. onder no. 69,
bureau dezes.
Door heer. voor direct, Zlten Slaapkamer, omtrek Hoornschedijk.

Br. fr. no. 70, bureau deze*.
Door net heer. eenv. Zlt-slaapkamer, met of zonder pens.
Aanb. besliht prijsopg. onder
no. 82, bureau dezes.

Te koop aangeboden!
Uit de hand te koop: Groenplaatsje met plm IH Hectare
uitm. groenl. nabü Groningen,
vraagprijs f5500.
Te bevr. ten kant. van H. H.
9.
J. L- LA GRO

POELMAN, Verl. Oosterstr.
Woningbureau

en Zoon, opgericht 1874, Akerkhof Z. Z. 14. Tel. 18, Groningen.
Inschrijving van te verkoopen
perceelen gratis. Alléén provisie bii verkoop Indien deze tor
stand komt, door onze aanwij-

zing of Inlichting. Overigen»
geene kosten.

Café, wegens ziekte, op prima stand, met vergunning,
half uur van Assen, voor
goede menschen rijke broodwinning, vraagpr. fBOOO, w.v.
f7500 hypotheek er over be;
leertd *-an blijven 5 jaar, bv

H. WESTERLING. Café. Varkensmarkt 4. Assen.
Ou een florles. dorp ln het
Noorden der prov. een nieuwe
moderne Burgerbehuizing, m.
veel gerief.
Br. fr. no. 860. bureau dezes,.
Uit de hand te koop: Groenplaatsje met plm. 4 H.A uitm.
groenl.. ongev. één uur vanaf
Gron. Vraagpr. billijk.
Te bevr. ten kant. van H. H.
POELMAN, Verl. Oosterstr. 9.
Een beklante Schoenwinkel,
in 't Noorden der stad. huis
factuursprus.
f12.000, voorraad
„CENWoningbureau
Bevr.
10a.
TRUM". Gelkingestraat
._. m 1
<
Uit de band to koop: Groenplaatsje met plm. 3H H.A.
uitm. groenl., eén uur vanat
Gron. Vraagpr. billijk.
Te bevr. ten kant. van H. H.
POELMAN. Verl. Oosterstr. 9.
—___

Op

<m_u

«ü&lvaread

____

dorp,

Zaak in manufacturen

eeti
woon-

aan-

verwante artikelen, gr.
huis, groote winkel met mwta
lijnruimte, overname a. keoze
Br. Fr, ao, & burean dw__

Te koop aangeboden Te koop aangeöoaen Ie koop aangeooden Te koop
Bep electr. Brood-, Koek- en

-

nlngb. ..CENTRUM" Gelkingestraat 10a.

Of te huur: een Winkelhui*
niet grooten tuin, voor alk
doeleinden geschikt, zeer gunstig gelegen aan narden wok
van Roden naar Zevenhuizen.
Te bevragen bü den eigenaar
en bewoner G. GEERSING te
Nieuw-Roden.
Of te huur, wegens, dubbele
zaken een royale Winkelbehuizing. die sinds jaren eon goed
banaan oplevert. Tevens zeer
geschikt vóór auto- en rüwiélzaak, waaraan hier groote behoefte is. Shell beuzinenomp
aanwezig. Te brvr. H. REKKER, Marum (West). N. B.
Bezoeken kunnen worden ver-

-

TE HAREN.

. .

...

zolder,

voor kleermaker of
schoeOmaker. Hoékstraat 40. ?
Lodewükstraat, keurig Heerenh. met tuin, en zijgang,
geschikt

ben. en

ap. bovenw.,

alles Mci

leeg, fll5OO. Helpman, schitt.
moderne Heerenhuizen m. tnin

Maart leeg, fBB5O en hooger.
Ml Wonlngnnr. WESTPHAL,

Harendermolen.

Uit de hand een flinke Behuizing, voor vele doeleinden
gesohikt. Te bevr. bij de bewoner L. VAN KAMPEN, Nieu-

we Streek, Bedum.

Besto Lifhauer Kidde,

Horre, zoo goed

12 j„

nietiw,

on-

geveer 2000 kilo als
draagkracht.
partijtje grenen en eiken
Kalken, afkomstig van molen,
zoo goed als nieuwe Roede.
76 voet, zeer geschikt voor

£en

'stophout.'

Adres

Nieuweklap.

J. BOLT,
Friesche straatw.

Een mooi 7-jarig drachtig plat
{fferriepaardje bij F. v DON-

DEREN. Winschoterdiep W.Z.
no.
81.
bü H. ELZINGA, Hoofdstraat,
„
Noordhom.
Een mooie 7-jar. Lithauerkidde, met extra gang, venten
koop:
de
hand
te'
Een
Uit
nieuwe Boerenbehuizing met gewoon.: Bedumerweg 1240.
ruim 3 H.A. beet- oud 'groenEen
Kidde of een Liland en klein gedeelte bou^ thauer,beste
keur
uit a, waaronder
land. alles vrü en eigen. g9le- een extra zware, met
zeldz.
gen aan Prov. weg eti train op gang. Mak en gewillig,
een der mooiste stonden te Nuis "t venten gewoon, btfen aan
TJ.
Te bevragen bii den eigenaar BCHOONVELD, Bedumerweg
en bewoner H. KEUNING.
no. 27, Gron.
:
—~
■
achtkantig
——'
Brughulsje,
Een
6-jar. B. Merriele
kl.
Een
doeleinden,
geschikt, voor alle
gegarandeerd mak.
ook zeer aan te bevelen voor
Br. fr. no. 80. bnreau dezes.
zomerhuisje, bü H. OOSTMEI.TER. Rulsoherbrug.
Een makke Kidde en groentenwagen, bij A, HEEREMA,
BurgerbehuiEen moderne
Baflo.
zing, met veel gerief, gebouwd
Vraagprüs
Te
billük.
1925.
Twee platte Mcrriepaurdjes
bevragen: Kerkstraat 80-11, te mak en gewillig,
R. BRUGHoogkerk.
MA. Winsum.
Eene in zeer goeden staat
beste zwarte 10-jnrlge
verkéerendo Wind-, Pel- en Ruin. bü
H. HUIZING, HooKorenmolen' met Fouragehan- gezand.
deï, alsmedo oón royale Bebuislng en groote schuur, op Eën mooi plat diohtgedr. 6-j.
een welvarend dorp ln het N. zw. Mert-iepaard, extra mak v.
der prov. Groningen, gelogen rijtuig, tevens best landbouwaan spoor en vaarwater. Een paara, wil alle werkzaamhegroot deel der koopsom kan den verrichten, onverschillig
als le hypotheek over het pand wat, zonder gebreken en besten
bfleend blijven.. gang, aan goede adressen,
.wel
Br. fr. no. 5846, bureau N. P. op proef te leveren. Öf
Gron. fnCrt
vosbles twenter merriepaard,
-i|
■"
mak, beleerd !n span, keur uit
■
Een Pharus-pol Is, E. h.v.z. twee ook met zeldzariien gang.
groot f4OOO. waarop reeds 3/4 en een goedgek.,
zware trek(f3000) hypotheek, kan worden hond, 70 c.M., groot,
verkregen, en na 3 jaar de b« kinderen, bü K. vertrouwd
BUKER,
rest. Te bevr. onder no. 312, Landb. Vries.
Hulppostkantoor te Hoogkerk.
Een platte 6-jar. »w. Merrie
Pl.m. 30 HA. best Heidemak
bereden en gewillig, of
veld, gelegen aan harden weg in ruil aan iets zwaarder werk
en nieuw ontworpen kanaal, paard, bü R. RIETSEMA te
geschikt voor groen- en bouw- Oidehove.
land. -Ook wel ,in tweeen te Een plat gedr. Lithaner, 5
koon. Koonnriis per H.A. f'2oo. jaar oud, kleur zwart, bij
E.
Ta bevr. bü L. T. BUREMA, WOLTHUIS.
Kerklaan_76.__
Hooghnlen.

.

_

groote kelder, gi-óote

,|

«&s?'

Uit de hand to koop op den Wegens Vertrek, een prachnabü
mooisten stand van Marum, tige Renteniersbehuizing
(Kruisweg) een nette Wlnkel- kerk en school, gr. plm. 15 A.
hehnizlng, voor vele doeleinBr. fr. no. 1, bureau dezes.
den geschikt. Te bevr. bij den
Burgerhuis, met
Een royaal
eigenaar, bewoner S. HAAN.
bijgebouw,
naar elgeh
of zonder
Wegene ouderdom een bekl. keuze. Het Uuis bevat 2 voorWagenmakerü, te Scheemda, kamers. gang, achterkamer,
prachtige stand fróntbreedte keuken, bijkeuken, boven slaappl.m. 20 M. Te bevr. bü D. kamer. Verder hok en tuintje,
zeer geschikt voor zaak. prüs
STEL. Soheemda.
billijk. Mei ontruimd. Te bevr.

ii.,.,

|

Drach-

_^

_

Een beat beklante Schilderszaak. welke een ruim bestaan
oplevert, in een zeer vooruitgaande streek in het Noordeu
van de provincie Groningen.
Huis te huur. "
Br. fr. no. 938 Buroaudezes.
Een keurig Burgerhuis, net
onderhouden. Vraagprijs f 4000.
EBENS' Woningbureau, Turftorenstraat 14. Tel. 28&9.
Of te hnur op 1 Mei a.s. mooi
HEERENHUIS met tnln, boven hnurpriis fft32, beneden
f732. Koopnriis f20500. Firma
v. ZANDBERGEN HELDER
Nieuwe Kerkhof 40.
Een nette Burgerbehuizing,
ataande Bedumerweg 14—14a,
bev. ben. voor- en achterkamer,
gang en open plaats, boven:
voor- en achterkamer, gang
en balcon, en zolder met beschoten kap. Koopprijs f7200.
Beneden leeg. Te bevr. Nieuwe
Kerkhof 18.
Een alleenst. Btttgerbehulzlng
nabü de Noorderhaven. koopprüs f4500. Te bevr. Dükstraat
no 24a.
__.
-i,,
-__-___{,-)> <....,
kamer,
Eenflnts met
keuken

lII— I. -Si.»-

Een goed Slr.opsc.hlp, 60 ton,
Banketbakkerij, in liet Oosten zonder stort, bij H. OUDMAN
van de prov. Groningen, te Nieuwstraat 2, Gron,
aanv, 1 Mci 1928. Koopsom met
Friesch scheep je
inventaris f 11000.bekla&fo Br,-, 29Woonschip,
ton, met roef, F. ENSING.
ouds
Een vauBanketbakkerij.
Damsterdiep: nabij Hoogebnig,
"<>.> eu
Koopsom met inventaris f 7000, Groningen.
waarvan f:5000. op beleend kap
Ni«nwe üzeren Pramen, van
bTüven. Aanv. E.1 Mei '28.
ft
J. VENEMA, 20. 15, 12, M en VA ton, prüTe bévr. bii
bü H. P. v. d.
Petrus Hendrlkezetr. 44, dcc &_j!ÜP_
WERFF, Scheepsbouw
avonds na 7 uut,
ten, Langewjjk.
koop:
te
Groende'hand
Üit
Een Bolschip, circa 50 ton, ru.
plaatsje met plm. iH Hectare
uitm. groenl., ge]egon in omg. inventaris. J. BIJLHOUT. Foxhol, TeL 4.
Roden. Vraagprijs billijk.
Te bevr. ten kant. van H. H.
POELMAN. Verl. Oosterstr. 9. Of te huur:
3 Open Hol pramen van
ton
waarin zoo goed als nieuw, voor 40
Een houten Gebouw,
billijgebruikt
zijn- ken prijs door B. G. FIKKERS,
drie vertrekken,
de als kantoren, van btnne* en Scheepswerf, Martenshoek.
buiten bekleed met 6 m.M. asbest cementplaten. Zeer ge- „Eea zwaar gebouwde bruine
schikt voor zomw-hiiis Te beJaar, bö BE~2P d ï° N.weg,
vragen bij B. G. DE WIT. Taco EEND KRAM,
MunMesdagstraat 32a, Groningen. ten dam.

Ecu Huisje in de Bergstraa'
f 2900, Jacobstraat f6500, Boy,
en Ben.hnis Joachim Altingstraat f6700. Dito Hendrlkstr
f6900, Heerenhuis boy. en ben,
Lodewykstr. fll5OO. Bevr. Wo-

wacht Woensdag 8 Febr.

-

II» ll— ■■-«■l—l

!■■

,

____

aangeboden |Te koop aangeboden Te koop aangeoorien ie Koop aangeboden

Een best zwartb. Koekalf, Prima dag- en avondzingenEen Renault Auto, 6-pers.,
beste moeder bü W. SNIP, Es- de Kanarlevogels, vanaf f 4 en \ in prima staat gesloten en 1
hooger, alle vogels worden on- Mlnerva Touring en 1 B. S A.
een, Haren. Niet onjgopdag.
der rembours 8 dagen op proef motorfiets, door inruiling. zpct
Een beste Kalfvaars, den 16 geleverd. J. DIETERS, Prin- lago prijzen. Garage E. .H.
VOS, Peperstraat 31—33, TeL
T»?T-i_-?.?ïcndo kalveu, bü L. senstraat 38a.
1422.
glJM^lA^Borgweg.
Prima dag- en avondzingenKanaries, van f 4— f 5. broed Een Berliet Sedan de Luxe,
_£ Koekalf, bü A N de
_$_%!__.__* NoordhorneT
TILLEMA,
Garet poppen 60 et., broed 1927, bü 1000 K. M. geloopen, 1 Renault

_______

Alle dagen te bekomen, extra
beste Koe- en Stierkalveren.
K. KALFSBEEK. Oosterhoogebrug.

Een

prachtig rwart Hondje,

alleen voor goed tehuis en bü
menschen zonder kinderen.
Zondags ook. Adres N. Kük-

in-t Jatstraat. 27.

Een

pracht

Duitsche Herder.
c.M., bill. prüs. bjj

hoog .0
\ leesohhouweTÜ

H.

WAB-

NERS. Nw._Kü_-inA Jatstr! 67
Een beste Leserhond, 3 velge? ffelofjpen. ’. _g GERRITSEN» Wildervank.
Voor ernstlgp liefhebbers.
Een langharige St. Bernhard
reu, 1 Daar oud, 2 witte keesjes, 1 Matin, l jachthond, 1
Eng. Fox. 1 gladharlge fox,
prima rattenvanger, D. Doggen
een beste karhond, jonge en
volwassen D. Herders. 2 mooie
pinchertjes. ook ruilen, bü H.
VAN STRATUM Zuiderdiep

'

- .,
te Roodeb_aj<>lUv

Een klein Ptnohertje, zwart
met roestbruin, bill. prüs, voor
goed tehuis, bü EEKMA, Oostersingel 58.

G. TERPSTRA,
dershond, büMonnikenweg.
Grootegast.
Een rasz. Doberman, 7 mnd.
oud, bü C. v. d. ZWAAG, Davidstraat 70.
Een prima Waakhond, D.
Dog, ook wel ruUen, aan een
Pr. jachthond, bij K. KUI-

ZuideTdiei^lo-_____&*79.

'

-

schip, met inventaris, gjpot
Burgerbehuizing, Meeuton. diep 1.35 M„ lang 22.11
werderweg no. 7S, Aanvaar- 85
oud,
M.,
v.
wüd 4:60 M., 11 jaar
bij
ding 1 Mei. Te bevr.
G.
koopsom
van den
VOORN, Paterswoldscheweg De helft
er op beloond blijven, by
kan
57b.
_e._C
_'
Schipper H. RITZEMA,, Zuidstad,
een wolde Gr.
„In het centrum der

Een

«ierhallo,

Een in aanbouw zünd Aakscheepje, groot pl.m. 116 t°9>
12 .iaar oud,
Een Boerenbehuizing, met Een aa.k-6_eepij©
plm. 3_>o H.A. groen- en'bouw groot pl.ixi 60 ton. ca. e«£ do1*

___at. fr. no. 12,

l$&&

Te bevr. bü H. KRA-

&ËNBÏJÏM3.
■woarddiïk.

praam met roe< ,en boord, eraan de werf van Tb. J.

R-ïscierbrug, £» -45 ton,

OTCEJBa FósiioL

j

t rw. bl. Hokkelingstieren
25 witte Legborn Kippen é
met hooge productie,
tegen aflag, bü
aan
R.
Gebr. MARTINI. Wineum. WIT,enEel-erwolde.
Een extra best zwartbont
Zes witte Legboms, aan de
voekalf, moeder aanwezig,
bii leg, broed 1927.
H. LUINGE, Peizerweg bfi
Barestraat 56.

Een eerste klas aan 't kalven staande Vaars bü T. BAK-

KER,

Landb.,

Slochteren,

,leg,11

jonge Kippen, in vollen
I—2 witte reuzen, I—l
haaskleur reuzen, 4 voedsters

Cubastraat 93.
I—B mooie Witte Leghorns,
de log. Barestraat 70/2.
1-25 Pracht
br. 'fl,
waarvan 6 Aneonag, 6 Rood
Lslands, allen aan den leg, ook
ruilen tegen zware slachtklppeu, tevens seware SlachtkipHamweg, Harkstede.
pen en Kuikens te koop gevr.
M. VAN STRATUM, WinschoEen W Koekalf
terdiep W.z. 25.
!_£____ J-Ugeltn
Bén joure Papegaai -,___ ___m
i,___eii __L_M?
S* kalfs- grüze ïoödstJiaït. &e#nt Üef te
apxekea eo fluttea- x>t\_w> ttö.
Bit. Fr, met bet _»m£ onder
_a. fi. -ausau 3©**-

Woudbloem.
Een mooi gebouwde zw b
Rtier, ruim 9 maanden oud, vader do beroemde stier Osman
Kuilsburg, moeder op stal
aanwezig. Tevens ongeveer
500
gebruikte
Smoornannen b_ JAC. KUIPERS,

Ld.
IHiluKöK

.fi__f__.)W»rt

passend aan „Triumph" motor
hoon 80 c.M.. pr'ris f7.50. bü L.

't Zandt.
1 D.-Riiwiel. merk Fonger%
ziet er netjes uit.

BULTHUIS,

P-nanstraat no.

25.

Werkmansfiets f9. en beste
f2O.

Dp mes flets

Tuinstraat 82.

Een moderne Dnitsche kr.sn.

Piano, zwarte kast. met ivoren
j werd Gr
klavier, 10 jaar garantie, zeer
_Graaf
lagen prijs f350. ook in huur»
Nog 20 stuks le kl.' ZangkaEen Ford Bestelwagen, met
bü W. WEELINCK, Nw.
uarles, vanaf f4, poppen fl, beste banden, en geheel elec- koop
Ebbingestraat 9.
bü het van ouds bekende
trisch. geschikt voor bakker
adres: H. HENDRIKS, Agri- of kruidenier, bij A. HAM- Een zoo goed als
nieuw Huis25.
STRA. Electr. Wagen- en Ca- orde', merk Cnrl Stock..
| rosserlebouw,
17 reg.
Kommerzül.
spel met doorl. harp. zonVA
«lag
zingenPrima
en avond

\

colastraat

de Kanaries van f.4—fB.

eigen

der gpbreken. Petrus Driesenstraat 1.
Een prima zwarte Piano. \
jaar garantie, lagen prüs, 160
„ld. Ook ln huurkoop, bij W.
WEELINCK. Nw. Ebbingestr.

AUTO'S.

kweek, 8 dagen op proef. Niet

goed geld terug. Broedpoppen

-

—

■

JTuinstraat

Groningen.

Adres VOORTMAN. Kelder.
Groote Markt 30a
2 Wind- en Spatschermen,

Wei-

_________

%">-__

bü P MEIJER, DükhulOf te huur, een Landhuis tuig,
Appingedam.
zerweg.
\iabü Vries, thans bewoond
Te
door Mevr. HAADSMA.
Een nieuw \_z. Tjalkscheepje
bij H. SGHOLTMEIJER (Friesch
bevr.
mode!) ruim 60 ton,
A 3%, Haren.
lang 21 M., breed 4.14 M , en hol
1.22 M„ met smalle stuiten,
Of te huur, te Onnen, mid- voorzien
gevan de noodige lieren.
kom,
den in de
een nieuw
der koopsom kan als
bouwde
WINKELBEHUI- Gedeelte
hypotheek
eerste
.beleend worvoor
gerief,
ZING, met veel
VELTden.
Te
bevr.
bü W. Roitdiep,
"vele doeleinden geschikt. AanScheepswerf,
HUIS,
bevr.
1 Mei a.s. Te
Jaarden
fi.
Meer- Groningen.
GRANSBERGEN,
_ycg, Haren.
Een goed onderh. ijz. Tjalk-

ROZEBOOM, Smederij.

goed, geld terug.
Adolfstraat 24a.

479.'

Rijtuig- en LandhouwpaarZUIDLAREN. Op
den,
lithauers en kidden, ge- ZENGA, WinsumjGr.
Of te huur, Hotel, Café-Resden bruikte
14 A. Bouwterrein
paard- en kiddetuigen
68 fcM.
D. Herder, zwartgeel
taurant, ln een der beste plaat- mooi. ten stand te Zuidlaren, KEES OOSTERHUIS,
Veegroot
onmiddellijk
sen van Drente,
24 M.. Inlichtin- markt no. 9.
en langharig Foxje.
frontbreedte
82.
bü het Station, mot verplich- gen bü W. KAMPS, Stationste overname van den invent. straat, aldaar.
Een extra makke 5-jarige HONDEN LIEFHEBBERS.
Br. fr. no. 79, bureau dezes.
Ruin, ook wel rullen tegen
Een pracht DuHsche Herder,
Wegens vertrek, een goed best werkpaard, bü Bode BEWegens sterfgeval, een Bur- bekl. Boderït, met brandstof- BINGH,
reu,
2j„ zeer waaksch en manPeize.
vast. Een pracht Duitsche Dos
gerbeh. N. d«» stad f8700: een- fenhandel. Huis aanwezig
10 in., een Fox. keur nit S,
*ez. Huizen centrum f6OOO. Z.
Br. fr. no. 18, bureau dezes. Een best gezond mak Werk- prachtdleren.
Een Jachthond,
der stad f8000; bü den Oosterpaard. Café BOSCHHUIS, te
P'mjhertjes. Een
Zuidlaren.
*'eg, groot, Burgerh., s^sohlkt
Verschillende
Een beklante Melkloop.
"voor pension f 11000; bovenw.
Br. fr. no. 960. bureau dezes. Een mooie zwarte Kidde, prima Wraak- en Trekhond, 70
6 c.M. hoosr. ook w?' ruilen
ïnet magazijn f 8500; ln het centrum, bovenw. met magazün
Kleine Melkwijk. voor de jaar, makbü den weg, bü E. M. VAN STRATUM, WinH. NIPPERUS. Nieuwolda.
f 14500; bü het Winschoterdiep. morgenuren.
schoterdiep W*
Burgerbeh. f4200. W. der stad.
Br. fr. no. 36, bureau dezes. Éen 5-jarlge
bruine Rnln,
KrleJenliefhebbera
purgerbeh met zügang f5500;
P. E. 4 witte Orpingtons met dito
een best bekl. mak werkpaard, bü
Mi de Frederikstraat: Ben.- en De helft van
haantje. 1 trio, zwart Javaen Beurtveer, varen- WTESTERHUIS. Usquert,
Bovenw. f7500; Winkelh. met Koreh-geregelde
de ln
dienst op Gro- De zee-jarige Schimmel, stamb. kriel, bü H. VAN STRATUM,
bovenw. f9OOO. hoekhuts. groot overlcg.
Aanv. nader overleg
pand. gesohtkt voor slagerij,
M.C. merrie Helma v. Rufr.
Br.
no. 25, bureau dezes. en
Süf8500; Ben.- èn Boy.enVan
dolf,
bü D.v. d. Veen, TripsI—s Witte Wyandotten, br.
boy.w.,
senstraat f7OOO. beu.
compagnie.
zijnd
Stevenln
aanbouw
1927.
prüs f2250. hn H. SLAEen
noekhuls. geschikt voor rüwifellans 23.05 M.. breed 4.20 Of ia- ruil voor
GER, Westzüde_ Woltersum.
2ftak fB5OO. groot winkelhuis sakje,
handels*(kruideniei-aaak) f15000: Z.der M.. hol 1.25 M.. groot pl.m. 75 paard een makke mak
10-jarige Stb.
schip,
M.
mooi
veirk.
krom
Zes jonge witte Leghorna,
stad, thans verhuurd voor 1300
Merrie met MC. dr. v. Regule» rasz..
rui'genegen
model
ook
te
zw. ininorca, fokhaan, en
per,.jaar.
S-ld.
byj E. \ O». Borgercompagnie. damesfiets
SISSING,
H,
en
K.
f 12.
len.
Gebr.
JAKÖB DIJKSTRA'S Wowbonw- en Reparatiewerf, Een zesjarige Merrie, extra Ollemulderstraat 50-1,
ning- en Adm.-Bureau, OosterWinsum (Gr.). Telefoon no. 6. mak, half Belg. J. LEEUWEweg 97, Gron. Telef. 3448.
paar prachtige Wit WyanN.B. Steeds worden perceelen Twee nieuw gebouwde 7.10M. RIK. Ben. Westerdiep, Veen- Een
dotte
Hanen. K. NIENHUIS.
koop
gevra&gd.
en te huur
\_
Paddepoel 2, bü_«* Moesstr.
Kieljachteni met of «onder dam.

■

Niet

Allo soorten 2e hds. Fietsen,
niet van n te onderscheiden,
waarbü 1 lste kl. Grnno, nooit
bereden. Nog 1 Wanderer Motor". 2?i p.k.. z. srebr., ook ruilen.

Chevrolet Sedan, 2 deurs, si.
4
mnd. oud, laatste model '27,
fl. M. TOREN, Me-uworder- met
verzwaarde ballonhantlen
weg 48.
f 1625. Benz Limousine, mét
no. 110. Tel. j
licht en starter. 6-7 p.
Prima le klas Zanjckanaries, Eiseman
verhuurwagen,
praoht
flO5O. nó. 9.
Pointer,
fl,
Poppen
Prima Jachthond,
vanaf f5.
bü F.
Citroen 5 p.k. 2-3 pers., model
reu. 1 .iaar.'afgericht voor de KALK, Van Julsinghastr. 53a. klaverblad,
f685. bü R. HUIfiets, bü F..DE BRUIN. Gr.
Een Fransche Piano, bü J,
Een paar best roep. Tortel- ZING, Hoogeveen.
H. REVEMAN. ZuidersingelLeliestraat 7-7.
duiven, een best zingende kastraat 32. naast het OoglüEen Ford Sedan, en 1 Ford dersgostioht.
Rasz. Aircdalc Terriër, m. narle en een 6-vaks zangkool,' Touring,
in prima staat, lage
stamboom, zw. met roestbr.
Noorderbinnensingel 56. |
prüzen. Garage E. H. VOS,
plnchertje. reu, 1 j. R. HOFEen prachtig goed onderh.
Of in ruil, een 15 p.k. Elec- Peperstraat 31-33. Tel. 1422.
MAN, Meldoorppad 50, Achter
Am. Hnisorgel, merk Putnam
tromotor, met ingebouwde moSlachth-i
en Co., 3J4 spel. 17 registers»
tor, zonder gebreken, tegen 5 Een prima Ford Sedan, een ben. knie/welling, voor billij-Vier tentoonstelling* D. Hel- p.k.. in prima staat. Té bevr. als nieuwe Kapper schrijfma- ken Prüs. To bevr. S. EENDders, pracht fi'etsbond. 68 c.M. bü H. SLOSSER, Aannemer. chine, 5 gebr Singer naaima- HUIZEN, Noordbroek
chines, w.o. als nieuw, vanaf
groot, Groenertdaeler Jacht- IJzeren Klap. Musselkanaal.
Wegens vertrek naar Indië
hond, damp^hemdjes, H. Herf 25, een mooie salon-gramoPrima werkende Broedma- foon. 1.10 bü 52 c.M, met 30 een Stndicniano, voor billijder, slerdulven enz. Spotprijs.
chine, nrüs billük, en Aqua- platen, tevens een pracht Duit- ken nrijs. bü A. E. LARMOSoemhuisstraatje 5.
rium. Wingerdhoek 13, Blauwe sche Herder, bü Z. B. TAP, te YEUR. Bedum.
Een prima Hond, (mollen- Dorp.
Ondesehans, Delfzüly?.nlerJbJ_»J»et land te zien,
Een prima eikenh. Gramobij E. KERBQF, Termunten.
Een goed werk. BroedmaEen ln prima staat zünde foon,
dubb vcerwerk, met 44
genegen
chine. 130 eieren, bü H. BOD- 6-pers. F. N. Anto. ook
nummers, f 40.
2Dog,
SpükeTboor
een
of
DEVELD,
tegen
Een zwarte Duitsche
493, te te rullen
klein1
Turftorenstraat 36a.
4-p. wagentje. letß defect geen
ruim 9 maanden oud, 70 o.M. Haren.
groot, en 4 jongen, dito 6 webezwaar. D. WEIJER. SappePatbefoon, met 26 nummers.
ken oud, waaronder 2 gevlek2 büna nieuwe Ploegen, een meer.
moet wee. bü F. DB
snotnriis,
ten, bü J. VAN DIJK, Steen- iervat, 700 L. (lang VA M.),
bergen, gem. Roden.
en eenige Aambeeldblokken, l Diverse, in goeden staat ver- BRUTN. Gr. Leliestraat 7-7.
bjj R. POOL, Uithuizen.
Oprnlmingswagens,
kcerende
Salon gramophoon, 1.15
Bestelwagen, diverse ge- Pracht
St. BERNARDÖ.
hoog, met zwaar dubbel
Ford
M.
Eenige mooie Teefjes met
Gebruikte Schoentnakersma- sloten en op. wagens. Ford Tou- veerwerk en mooie platen, geuitgebr. stamboom, 6 wk. oud, chïnes, Singer, Adler, Patent ring, carosseric en nieuwe kost
fB5, spotprijs f47.50. SL
langh. St. Bérnard-k#nnel„De Elastiek, alles ln prima staat. Ford, 2-pers. open caross.
gebruikt. Nieuwe Kerkweinier
Leeuwenhof". Middel_____G__n Reparatieinrichting Fa. H S. Antozaak FONGERS. Heere- hof 40.
4, 6, 8.
Sterrebosch).
PLAAT,

_. Inbraak onmogelijk■ Eene
waakzame kwade Her-

,

K. LARKENS, Losdorp. gem. met Weyman carossorie, (sport
Bierurn.
type) 18 p.k., 6 cyl.. Een Overlind Touring, 15000 K. M. gePrima le klas origineel dag- loopen, 1 Majola, sporfmodel
en avondzingende Kanar'evo- pers., 1 Berliet, vracht of3
ge!s, hoogste bekroning. 2 zilbuschassis. 2.5 ton. Te bevraveren wisselbakers en zilveren gen Garage VENEMA, PelTj.
krans.
PEKELDER. Meeu- sterstraat 55—57.
werderweg 44a.
Een 6-pers. Berliot Auto, m
Prima dag- en avondzingen-: rondom
beste banden, loopt
BOUSEMA,
de Kanaries.
H.
een 2 cyl Eysink mogoed,
en
Nieuwe Weg (Achterom 38/24). tor,
met nlenwe banden, ziet
Nog eenige prima zingendo er uit als nieuw, voor lagen
Kanarievosels van 4 tot 6 gld. prüzen. ook wel ruilen, bii J.

Een als nieuwe Heerenfiets,
moet weg. voor spotprüs.
Kruitlaan 2'la.

en lansen,

aan.

'Knikens

_

Zwanestraat

—

-——

r ■ i weer (boek
~ ■ '■
no.
met 20 f}ÊÊÊ
Telef.
3754.
Een
Gramofonn
staat yer-';
Een ln uitstekenden
T."
ben Dj-üwlel .bü
teu-en
Trapuaaimachinc.
keerende
i
Westlnghonsestr. 29frp
nieuwe
Anto
Een
zoo
als
I'T.
ffoed
CREMER. N. Ebbingestraat 8. (Maxwell) met 4 portieren, mo6 nieuwe 25 of 30 t.M. GrW
1923, voor f6OO. WegenbelasEen Vos Kunstmeststrooler del
12 nos. fl p.
mopboonplaten,
ting
betaald
tot
1
Mei.
M..
WIN2
J.
werkbreedte
bü
termijnbetaling,
platen
week
Stoomtimmerfabevragen
Te
TER, Ten Boer.
ruilen
15
et.
J.
DOPHEI-.
bü
briek VIPS, Valtermond.
SCHRÏJFCASSA's.
DE. Haverkampsdrift 3, Ged»
en -Dooien,
Door particulier. «. g. a. n.. Boterdiep.
üzeren Geldkisten vanaf
~■■ i ■ i
f 12.50 A. J. S. Motor. 3K p.k.. spsrtvleesehsniimach..
'
N.V. ZWARTENKOT en v. d. type. nog geen 1000 K.M. ge- Partü Gramopboonplaten, pl«
rullen a 10 et.
WOITDE's Machlnehandel. Ra- loopen. geheel uitgerust met tenKonlnglnneiaan
61a "
prijs f420.
12. Tel. 644.
duo.
K.M.-teller.
enz.
femarkt
Br.
no.
bnreau
dezes.
fr.
1000.
goed
als
Z.g.a.n. Gramofoon. met 28
Een soliede zoo
Douglas Motor, f 100, ook nos. Joaehim Aitinghstr. 16.
nieuwe Mdk- of groentenwate ruilen aan Radio.
*en. (dag buiten Apoort
ïien). bü W. LUINGE Jz., te
Heden ontvangen de nieuw4....
Vlndlcatstraat
ii
ii»
e»— ste Jazzplaten, per stuk f I.BOY
~—
Peizermade.
H. D. 'Motor, 7—9 p.k., geheel 80 e.M_. Ouverture- en Opera/Z.g.a.n. Melkwagen, en een electr., en 2 nieuwe buiten- platen, f225 Opruimingsplatonneau, n. o. t. slager, bü A. banden. 26 X VA en 26 X VA, ten 75 et.. ruilen van platen
NIENHUIS, Haren. "
Bedumerstr. 98.—-.
bübet.■
A. TAMMES. Rüwlel- en Mo- 15 eti
- i ■
nenslngel
32.
prima 4-lamps RadioEen z-.g.a.n Korre, draagvm. torh. Westerbin
Een
1500 k.g., met eollingasen, bij Nog een HaHey Davidson, 1 toestel, geheel compleet mei
G. HAGENOUW, Hoekstr. 39. cyl., electr f 100 beneden den Appex spoelen. Varta Accu,
prüs en een gebr. zoo goed als 27 A. Philips luidspr. lampen
EEN VENTERSKAR,
H. D.. sport, spotkoop- en plaatstroomappsraat, voor
Te bevr.: R. Felthpleln 1, nieuwe
Wordt pok pp
je. Harley Agentschap, Ooster- slechts fl6O
Epleverd.
Graaf Adoliproef
straat
38.
Tel
1174.
Ford Tonring, model 1924,
68a
straat
opstaande
züramen,
met
nien- 1
Een prima Donglas Motor, Een Radiotoestel.
we banden, spiegel en reserve,
orde,
spotnrüs
orima in
VA p.k., met versn, en vrül.,
Ebbingestraat 8.
NIEBÓRG, Paterswolde. loopt beslist schitterend en CREMER. N.
nieuwe banden. Prijs f 140. Ook
Klokje, m.
elef. 12
Een mooi antiekJONKMAN,
wel te ruilen tegen een Indian gewichten,
G.
bü
FORDBUS, op Scout, of H. D. Adres: D. Kzn,. te Kantens.
Een
(Truck)
banden,
abriek
RENKEMA,
nw.
onderstel
Carosserief
en earosserie, ook afzonderlük Middelstum.
ond-Holl andeohe
Dressoir,
te koop. 2-pers. Opel, sportwanieuw. billijken
Boekenkast,
gens, electr. licht, starter en
Wepens opheffing van deze ar- prüs. Tuinbonwstraat 101b.
prima banden, voor zeer lagen tikelen: 500 Stoplampen b f 2.00,
prüs. S. DE ZWAAN ARONS, 500 Sulegels h 1 100, Lampjes en
Een mass. eiken SchrijfbuBanderneparatiedoozen, Mascot- reau op kasten, centr. sluiting.
33,
Gron.
Tuinstraat^
JTeL^ÖB3. tes enz. enz.
Van 9-12 en 2—5. Rotterdampers.,
13/15
Fordbus.
nw. banr.RONINGF.R AUTOBANDRN- merstr. Sa. bü de Nwe. Ebbinden f6OO. Ford Sedan. '28. net- CENTRALE. Zuiderknipen 17.
gestraat.
te wakren voor f 300, keuze uit
OOSTEN,
Autos, Woltwee. D.
Prachtig H.rMwlel f 38, meel
Kroonkast, f25. groote en
vega (Fr.)
taDamesriiwlel f 37. f32 en f 12; kleine meidenkasten, klein met
mooie kookkachel
Jongensfiets f 17, beste Werkfeltje,
Indian Scentt, electrisch, zoo fietsen vanat f6. Prinsenstr. 3. veel nikkel, Inslulthaardje veegoed als nieuw met K.M.-teller.
ren bed, paar nog nieuwe bruiH. "Dm 5—7, büna niet gelooomstandigheden
een
ne halfschoenen, maat 45, RaDoor
pen met K.M.-teiler. duo en nieuw Damesrüwlei, van fB5 rir-marH
30. Ingang Mclenstr.
lamp. voor zeer lage prüs.
f6O,
voor
en
nieuw
heerenrüEen zoo goed ale nieuwe
Een Linnenkast met kroon. 1
van f 100 voor f7O. Inter„Zwenska" 8 P.K. Motor, span- wiel
Tafel met kruis. 1 ovale
ngskamp
neer!
Gron.
ovale
128-5.
ning 220/380.
Spiegel met kroon. 6 Stoelen
JOH WTJSBEEK. MolenEen le kL Dame»- en Hee- met loer bekleed. 1 electr. lamp.
etreek 31, Veendam.
renrijwiel, zoo goed als nieuw, 1 büzetta feitje. Z. SMIT. Pei*
zerweg 109
loopende garnntie.
Een 6—7 pers. gesloten Auto, met nog Peperstraat
12.
goed
Adres:
Buick, zoo
als nlenw, met
Wegens vertrek;
schünwerper, Boschhoom enz.
Huish. artikelen
leerbekleeding. Een auto. merk
Een z.g.a.n. Dames- en Hee- Verschillende
in nrima staat en keurig,
Opel, (open) met prima ban- renrUwie', weinig bereden, v, allen
onderhouden, w.o. 2 veeren bedden, mant 820 bü 120, is prima, lagen prijs.
den, benevens eene hoeveelheid
doch «let er haveloos tilt, met Adro«: Bergstrant 22.
couranten.
bü E. EGBr. fr. no". 53. bnreau dezes,
ERTS, Gzn., Borger.
Een le kl. Dames- en HeeEleetr Schemerlamp met
renrflwlel, voor spotprtfs. weEen Renanlt Auto, conduite gensomstandieh. Baert dé la tafel. (mass. elkeri) en een
interieur, 4 pers. 6 p.k., ifl pri- Faillestraat 40b.
draaib. orgelstoeltje.
i'
ma staat, proefrit toegestaan.
-—'
Kanaalstraat 4.
le 1
i
■
" ■ ■ ■
Te bevr. Garage ARL BloemEen nieuw He-rwnnrmei,f4O,
straat.
Een kertrig onderh. rosé Sa*
klas met 1 jaar garantie
tevens, le kl. merk rijwielen lof-Wieg. tegen blllükén prijs^
Een mooie Bode-Vrachtwagen, voorradig, ook op afbetaling. (groot m
Tnin*
gebouwd op Ford Truck. Met Rjjwielmngimin Oostwweg 14.
.angsveer-i. êa, kogellagers v,
Een als nieuw Damesrijwiel Een beste Toonbank, met S.
Moïw* "Wxjr «eer lagen prüs,
laden en granieten blad, WNieuwe ]30-erfß_gesLr**t 8L -BWABT. Adeüieidstraat %L r
«feeeek ?L .Veetd*KL
n
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Te koop aangeboden Te koop aangeöoden Te koop gevraagd Aanbieding Personeel. Gevraagd Personeel i Gevraagd Personeel Gevraagd Personeel

Een

mooie Kinderwagen, spotPl.m. 40 H.L. puike roode
prijs. Adres N.Binnensingel no. star Eetaardapeplen, van veld
164/44.
grond, zeer billük, bü J- ODDENS, Glimmen.
Moderne Kinderwagen, Kinderledikanten, Loophek. Rü25 HJLi. Eigenheimer Eetwiel en 4 glasramen. 62 bij 1.90 aurdappelen, puik van deugd,
Tuinbouwstraat 112.
bij R. BAKKER, Hooiland,
Slochteren.
gecombineerde
Een
Zetbank met wals en kraal, zeer
Goedgek. Eersteling Eigengeschikt voor mooi model heimers en Bravo Pootaardgoot te zetten, een handboor- appelen, bij K. SCHURINGA,
machine, een aambeeld 82 k.g Uithuizen.
een veldsmidse, een kim, 2
duims, en kleinere gereedPl.m 60 H.L. beste Eigenh.
schappen, alles nieuw.
Eetaardappelen, bü H. PAUBr. fr. no. 17, bureau dezes. WELS, Onnen.

—

Een in goeden staat verkeeren de Accu Anode met prüsopgaaf en spanning.
Br. fr. no. 6 Bureau dezes.
Een in goeden staat zünd
Motorrijwiel, 4 of 5 P.K. Br. fr.
met omschrüving en prüs onder no. 62 Bureau dezes.
Een goed onderhouden rnimc

Breack, door Wed. J. HALSEMA
te Eenrum.

In Hotel KIEK, Groningen ls
Landbouwer,
plaats
voor een flinke eerste
dergelijks
op
als zetboer of iets
een groote boerderü met de KELLNER (ongehuwd) en een
geheele landbouw en vee eu aankomende tweede KELLNER.
melkproductie bekend, middelEen Man en Vrouw, middelbare leeftijd, klein gezin, met bare
leeftijd, de man als huisMaart of Mei.
knecht
en de vrouw werkzaam
dezes.
Br. fr. no. 653. bureau
in het huishouden, goed kunnende koken en werken, gewoon
Voor direct een flinke Kweeplatmet
intern vrije kamer, loon met
kersknecht, bekend
kost en inwoning f 15 per week.
glas, liefst prov. Gr. of Dr.
Br. fr. no. 41, bureau dezes. Veel verval.
Adres Café-Restaurant SANTEen flinke Boerenzoon, oud BERGEN, Kegeihuis over het
30 jaar, z.z.g.g. op een groote spoor. Noorderweg 2, Hilversum.I

Een bekwaam

.
.
-

Een net Burgermeisje, dat de
Met Mei as., een bekwame
Smidsknecht
f geheele huishouding zelfstandig
Adres J. LANTINGA. Stedum. ] kan doen. Aanb. '5 av. ns7u,
Pelsterstraat 21.
Met Mei. een Smidsknecht, het
WASCHBAAS Of WASCHwerk grootendeels of gedeelteVROUW,
hoef.
bekend
met
bekend met machinale
verstaande,
lük
1
bewasschlng.
K.
Electr.
VOS,
beslag, door L.
1 Aanb. in persoon Helper
Landbouwsmederij. Scharmer.

—

-

.—

1

Zwembad.

Met Mei. een Smidsknecht, zün
Een bejaarde Vrouw, om bü
werk geheel of grootendeels verhoefbeslag,
een bejaarde vrouw daags gestaande, bekend met
Wolzelschap te houden, tegen verGLAZENBURG.
door P.
dendorp.
!
i goeding. Adres Gr. Rozenstr. 74

:

Een beste Groentekar op coll.
assen. In de stad.
Met Mei a.S. een Smidsknecht, Direct. 1 Maart en Mei, vele
Br. fr. no. 37 Bureau dezes. bouwboerderü. bereid alle voor
by voorkeur kun- ] Dienst-, Dag- en Moigenmeisjes.
komende werkzaamheden me- Twee nette Jongens, leeftijd 14 plm 20 jaar,
Brandkast,
door I' hier en elders. Bureau v. koskleine
moderne
chauffeeren.
jaar.
Een
Adres H. WIJSnende
de te verrichten. Met alle mo- tot 18
Puike Eigenheimers, f 3.50 bekend
Meunelmakersschaafbank.
fabrikaat.
landbouwwerktuigen be- BEEK. Oude Boteringestraat, WOLDHUIS. Smederij, Ten Post 1 telooze bemidd. v. dienstmeisderne
per H.L., bü J. M. LUUK,
Ruiterstraat 24a.
jes. Hardewikerstraat 37.
Br. fr. met opgaaf van fabrik., kend. Van goede getuigschrif- achter perceel 52 of Muurstr. 8.
Damsterdiep 36. Tel. prijs
Binnen
Schippersknecht
936 ten voorzien.
onder
no.
Een
afmeting,
en
7 stel zoo goed als nieuwe no. 426.
1 Maart, een flinke
H.H. KAPPERS.
Adres J. DIJKEMA. Thesinge.' Met
Bureau dezes.
Br. fr. lett D. aan HMS.
Zonneblinden, groot 1.19 M. bü
hoog loon. AanmelDienstbode,
Maart,
een Eerste
Tegen half
2.54 M., met 6 c.M. toog Te bePl.m. 100 k.g. puike gave Een Amerik. grenen Dansvloer, HAAN, Bedum.
Plaatsing aangeboden op een J den tusschen B—9 uur Nw. EbBediende,
hee-'
voor
damesen
Sjalotten, meest poters, bü C.
vragen bii R. KASPERS. Timbouwboerderij, aan een Jonge- bingestraat 49a.
Ook Parketvloer
Boerenzoon, oud 23 j. voor rensalon. Aanb. H. HOUWERBOUWMAN, te Nieuwolda. 4 bü 5 Meter.
merman, Grijpskerk.
aanmerking.
voorman van goeden huize, N. D. H.,
komt
in
groote
boerderij,
p.a.
ZIJL,
Marktstraat,
om
alle
H. POT.
(Oosteind),
te
Een flinke Dienstbode, boven
LUXOR-BIOSCOOP,
te
Br.
fr.
mede
liefst beneden 21 jaar. om tegen
Delfzyl.
komende bedriifswerk
Alle soorten Grafhekken, uit
1
inwojaar zelfstandig kunnende
kost
20
vergoeding
voor
en
verrichten. Kan uitstekend
grooten voorraad, compleet.
2 vaten Slaboontjes en VA Uithuizen.
Adres H. GUIKEMA,
boerderij
'Huiselijk
te
worden
werker
direct,
om
de
Jongen,
ploegen
ning
melken.
Voor
nette
in
en
Oudste adres, lage prijzen, bü vat fijne Stokslaboontjes, zond. Een volledig Wiisterspel.
gedu24
wel
alleen
A-Kerkstraat
opgeleid,
ook
verkeer vereischte. Onder na- in het kappersvak opgeleid tej
FREESE. Kl. Rozenstraat 6. dr., bü B. LANDMAN, Kiel.
T. WARNDERS, Lindenlaan der overeen te komen voorw. worden, tevens genegen te rei- rende de vacanties.
Een flink, net Dagmeisje,
Br. fr. no. 85 bureau dezes.
Mooie Grafhebken, voor bilBr. fr. letter B. Hulppostkan- zen, niet beneden 16 jaar.
Best kiemend wit Klaverzaad No. 2.
18 -20 jaar van 's morleeftijd
Adres W. KIEL, Kapper, Wollüken prijs. Korenstraat 11.
in kwaliteiten van f 1.50, f125! Prijsopgaaf gevraagd van 10 toor, Helium.
Volontair, van bur- gens half acht tot 's avonds 7
Een
flinke
tersum.
Wegens
verhuizing
een fl de k.g. G. LEEUWMA te M3. grove Puin.
Plaatsing gez. door een
ger en kleine boerenstand, vanaf uur, Aanbiedingen HoornscheMiddelstum.
den
wal
te
Pieop
Te leveren
Nachthok, met ren en drie
Landbouwerszoon, G. G„ 25 318 tot 28 jaar, zelfstandig kun- dijk^
April
Tegen
Kap;
1
een nette
_6rziil
nieuwe glazen ramen, en elf
cp een bouwboerderü of persbediende, die zelfstandig kan nende werken, alle werkzaamoud.
stug
90
mooi
Dekriet,
bü W. v. d. WAL en D. DE GROOT groot gem. bedrijf, bü voor- werken,
prachtige patrijs leghorn kui- M. BEENTJE,
Voor direct, een net Meisje, G
door H. STEENHUIS, heden kunnen en willende verleg.
Overschild._
te
Ook
Pieterzi.iL
no.
Hoogeland
huiselijk
Zeven
aan
de
Br.
fr.
verkeer.
boven 20 jaar, met huiselük
G.,
richten,
kens.
Kapper.Ter Apel;
keur 't
met
wel afzonderlijk, H. EVENGroningen.
verkeer
Zes H.A. best Vlas, met knop i Groote en kleine partyen gele 51, aan Hulppostkantoor te
N.
van
Ten
Tegen 1 Mei. een net werkend
HUIS, Bedumerweg 97.
bü H. STREURMAN, Bedum.' gave Sjalotten. Prüsopgaaf bü Bedum.
Br. fr. met verlangd salaris Br. fr. no. 981 bureau dezes.
Schoenmakerskn-,
aankomende
onder no. 75 bureau dezes. j Een flinke Meid goed kunnenEen stel Klomoenmakersge10.000 k.g. frisch Erwtenstroo J. HARKEMA Lzn., Bedum.
Een jongedame vr. schrijf- met kost en Inwoning, van goeTcedschap. een Kippenhok, gede get. voorz., loon 3 è. 4 gld.
aan huis.
15.000 k.g. Venhooi, bü v.
In een groentekweekenj. een de melden, voor dirct. ook wel
700 a 800 Peperwortels, zwaar werk fr.
schikt voor plm. 8 a 10 kippen, en
dezes.
bureau
Mei 1929.
28,
per
GA
ALEN
no.
week.
VAN
WIERINBr.
en
Volontair of een flinke Leerling, totAdres
en een partü geschaafd Hout GEN, Meedhuizen,
van stuk, met opgaaf van prüs.
dezes.
J. L. SMIT. Sauwerd.
Br.
fr.
43
bureau
en
inwogem.
desgewenscht
no.
met
kost
Delfin diverse dikten, bü K. KORT
no. 32 Bureau dezes.
Csapeuse, flink bekwaam in
Br.
fr.
WinA.
HUT
ning,
Hzn.,
zül.
door
te Garmerwolde.
Begin of half Maart. In klein
het maken van japonnen en
Met Mei. een flinke Bakkers- schoten.
gezin, een fatsoenlijke, flindeeene
vraagt
mantels,
werk
ïn
Isr.
bediende.
Adres K. H. DE
Eiken Wringen, damliggers, Pl.m. 20.000 k.g. Venhooi, bü
genegen,
zich
met huishoudezaak,
gelijke
is ook
HAAN. Machinale Bakkerij, j Een gehuwde Groentekweekexs- ke Dienstbode
prop., slag- en riggelpalen, T. J. SCHUIRINGA, te Frien wasch bebezigheden
waar
vestigen,
lijke
plaats
een
te
op
Stationsstraat, Sappemeer. Tel. knecbt (klein gezin) woning disgroote partü boonestokken, be- tuma, Oidehove.
300, z. g. o. n. a. t. m,
goede
f
kend,
zoon
loon
gebrek
is
aan
ALPHEN,
bezemrüs,
no.
84.
VAN
ponibej.
zems en
takkebossen
door K.
Br. fr. no. 31 bureau dezes.
Een best blok Hooi, bü Wed Ambten aar sz„ 30 j„algemeen kracht, dorb wie licht haar daar
Kweeker, Kalkwük. Hoogezand.
w.o. met zwaar hout. wordt
Zevenhuizerweg
gevorG.
ARENDS,
Leerling
over
even
in?
Een
of
iets
met
KOK,
ontw.,
bezorgd,
goed
bekend
overal
bü W.
Een Dienstmeisje, in klein.
derd, door Wed. G. BALKEMA,
Eelde.
I Jen
op
Br. fr. no. 893 bureau dezes.
Met Mei. 2 flinke Jongens, van gezin, kruidenierszaak.
Houthandel, te Peize.
Fransch en Duitsch, z.z.g-g.
Persoonlek Br. fr. m. opgaaf loon en leefIkant. of als reiziger of depot- Een flink Meisje zoekt eeni- Electr. Bakkerij, Noordhom. I 14_16 jaar oud.K KAMPHUIS,
k.g. Erwtenstroo, G.
IJzeren Dakgoten met kraal en2000
houder.
aanbieden
bii
tijd onder no. 45 bureau dezes.
een partijtje Bravo AardMet Mei a.s.. een Bakkexsleer- kweeker. Zuidwolde (Gron.)
no. 71. bureau dezes. ge werkhuizen.
rood jremenied, per M. 40 et. appelen
Br.
fr.
bij
L. VAN DIJKEN,
Br. fr. no. 73, burean_dezes. ling of iets gevorderd. Adres P. Niet op Zondag
J. J. WESTHOFF, Hoornscheeen net Meisje,
) Per 15 Febr..
lemand, een nette hand schrijdiep 10—12. hoek Emmasingel. Overschild.
DIJKEMA. Noordwolde bü Gron.
jaar. zelfstandig kun*
j..
26
boven
20
Burgermeisje,
te
net
vraagt
vende
Adressen
Een
Plaatsing aangeboden voor een
met koken ca
Pl.m. 2 voer Bermhooi en een sehrüven, f 3.50 per 1000.
als hulp in de huishouding, m Met Mei. een flinke iets ge- Volontair, op een bouwboerderij nende werken, werkvrouw
lepen Post- en Planknont,
voor
be;..
naaien
bekend
pl.m.
burgergezin
mooie
witte
bureau
V,
Beer
D.
L.
dezes.
klein
of
bü
39,
Br. fr. no.
vorderde Bakkersbediende, door genegen alle werkzaamheden
gewaterd, bü H. SCHARFT,
Godsd.
wasch.
Herv.
groote
de
echtpaar.
Electr. Wagenmakerü, Roden. 150 halve kilo's bii G. GEERM JAGER. Nieuw-Scheemda
mee te verrichten.
BELOONING.
Br fr. no. 994 bureau dezes.
LIGS, te Lauwerzül.
no. 23, bureau dezes.
Br.
fr.
die
2
bureau
dezes.
belooning.
Br.
fr.
gulden
no.
1000
Met Mei. een flinke aankoAfbraak van eene boerenMet Mei a.s.. wegens miszetE<»n puik blokje Hooi. H. J. een flink persoon aan een vasJong meisje, in het bezit mende Bakkersbediende, door E.
behuizing, w.o. stijlen en geVOLONTAIR
ting.
een flinke Dienstbode, die
helpt
Betrekking
van acte L. O. slovd en gym- J. DE HAAN. Brood-, Koek- en
binten, geschikt v.e. kapschuur v. WIJK, Winsum (Gron.), te Br.
tegen goed kan melken, door de Wed
aangeboden,
Plaatsing
dezes.
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bü zaak drüvende, goed ontwik- nante.
,
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Wegens dienstplicht met a.s. VAN DAM. Veehandelaar. Warf- flinke Dienstbode,J. B. TAKENS
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R.-K.,
Puike Leem- en Leemzand te mak en eerlijk. Brieven met opg. Een Sehildersknecht,
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Derde Blad.
KUNST EN WETENSCHAP.
MUZIEKVEREENIGING.
Capet Kwartet.

Men weet niet wat men 't eerst zal roemen.
Bet prachtig raffinement van stemvoering,
het „pointillée" van het staccato (Mozart) of
het begenadigd zich in leven van dit gezelschap, dat ras-Gallisch van eruditie, zich tot
taak gesteld had de vertolking van drie rasGermaansche meesters. Van alle drie meesters, Mozart, Beethoven. Schubert, was een
Opus gekozen, dat kenmerkend is voor 't eigene, persoonlijke element van den componist.
Alle drie werken werden geschreven op een
tijdstip, dat de componist zich had vrij gemaakt van vreemde invloeden. Bij twee van
hen beteekent dat het zenith van hun leven,
Mozart en Schubert restte nog luttel tijds na
de voltooiing van de nu gespeelde werken.
voor
Mozart schreef dit kwartet in C. een jaar
zijn groot meesterwerk de Don Juan. Hij heeft
zich geheel geëmancipeerd van „Papa Haydn
Stemvoering en harmoniëering zijn geheel
nieuw voor dien tijd. Toch doet 't ons vreemd
aan, wanneer w;j lezen dat de operacomponist, Sarti, naar aanleiding van dit juweeltje
schreef, dat er tegenwoordig Barbaren (sic)
zijn, van alle gehoor verstoken (het staat er.),
die zich geroepen gevoelen te componeeren.
Met dit barbaarsche kwartet is begonnen en
de vertolking was zoo barbaarsch mooi, dat
ik 't bijna voor 't glanspunt van den avond
zou
houd. niet omdat 't overige minder mooi zoozijn, maar omdat dit een Mozartspel was,
als men 't nooit te hooren krijgt. Wanneer
ons 't virtuoze even schijnt te overbluffen
(tempo finale), dan moeten wij niet uit 't oog
verliezen' dat M. veelal virtuozenmuziek
schreef. Hier waren de klankverhoudingen
ongemeen prachtig. Men lette b.v. op de eerste
en tweede viool (inleiding en langzame deel).
Een heerlijke vondst was ook om bij een crescendo alleen de melodie voerende stem te
doen aanzwellen en de overige als een constanten achtergrond gelijk te laten. Wat een
plastiek! (Schubert-variaties.)
In Beethoven's Kwartet vielen op de aetherische klanken van 't tweede deel, De wederinzet van 't scherzo na 't Russische thema,
een weinig „retenuto". De diabolisch gespeelde finale. Wat al niet.
Men kan eenvoudig niet alles opsommen.
Men zit in verrukking en zwijgt!
Schuberts bekende D moll Kwartet besloot
den avond. Schubert coquetteert bier met den
dood (men vergelijke b.v. Düzer en Bocklin).
Het dramatische eerste deel werd gespeeld vol
spanning, de variaties met een agogische
(tempo!).
verne. die ik nog nooit zööeenhoorde
avond van een
Maar genoeg. Het was
kunstgenot van de allerhoogste orde! Een
musiceeren van de edelste soort. Het publiek
was opgetogen!
P. L.
En terecht!

.

Natuurkundig Genootschap.

A.s. Dinsdagavond spreekt in de Hamburvan het Concerthuis prof. dr. J. M.
Burgers, uit Delft, over „onregelmatige bewegingen in lucht- en vloeistofstroomen".
Prof. Burgers doceert aan de Technische
Hoogeschool de leer der beweging van vloeistoffen en gassen. De leerstoel, die sedert de
oprichting in 1918 door hem wordt bekleed,
is ingesteld wegens het belang van deze wetenschappen voor de scheepvaart en vooral
ook voor de luchtvaart.
Prof. Burgers is voornemens de door hem7e'f in het aërodynamisch laboratorium te
Delft verrichte onderzoekingen te bespreken
en verscheidene proeven te demonstreeren.
De bedoelde onregelmatige bewegingen
(wervelstroomen) hebben een groote beteekenis bij technische en meteorologische processen (cyclonen).
gerzaal

J.R.v.d. Lans
In den ouderdom van 72 jaar is in den afgeloopen nacht in het Canisiusziekenhuis te
Nijmegen overleden de heer J. R- van der
Lans. bekend letterkundige.

Financieele

en econom.

berichten.

FAILLISSEMENT

VEENDAMMER HYPOTHEEKBANK.
De heeren Woltman. vroeger directeuren
der Veendammer Hypotheekbank, hebben
ten behoeve van den faillieten boedel van
de bank afstand gedaan van hun
aandeelen en o'bigaties van de
C e n t r a 1 e B a n k. die in Juni 1927 in hun
bezit kwamen. Dit is aan grossen van hypotheken f 2.2 0 0.0 0 0 en bovendien nog een
aantal activa van de Centrale Bank.

Los en Vast.
Tante Pos is uit haar slof geschoten en ik moet
erkennen, dat het haar niet slecht afging. Ze was
vry hardhandig aangevallen den laatsten tyd van
verschillende kanten, ze moest harde woorden hooren over allerlei maatregelen, die ze had ingevoerd,
vertegenwoordi-

zonder met het publiek of diens
gers daarover raad te plegen. Waarvan de opheftefing van de vierde bestelling wel den sterkstendoor
genstand opwierp. De deur werd dichtgedaan
plaatseeen ingezonden artikeltje van een onzertydig
ontlyke predikanten, die, wegens het niet
vangen van een drukwerk, uitpakte op een wyze,
die memand hem zou hebben verbeterd. Dat was
de aangevallene te veel. Ze had zich lang sül gehouden, ze had veel met mannenmoed verdragen,
domme,
maar zóó gekapitteld te worden door eenwerd
een
dat liet ze niet op zich zitten en dies
haar
eer
om
uitgezonden
harer trouwe dienaren
te verdedigen. Ik heb over wat deze vertelde een
oogenblikje beduusd gestaan, omdat hy niets meer
en mets minder beweerde, dan dat alle misere de
van ons zeil.
schuld was van het publiek, dus bezuiniging
geJan en alleman hadden immers om
roepen, welnu, er wfts bezuinigd, maar dat het nu
mocht
niet meer zoo ging als voorheen, daarover
warempel
ik
.:
dacht
Eerst
beklagen.
«iemand zich
al
*at hy daar zegt, is waar, en ik maakte mijzelf
was.
destyds
begonnen
ik
een verwyt over wat
Maar langzamerhand kreeg ik mijn spraak terug
en zei zoo by mijn neus langs, dat er weliswaar
als
op bezuiniging was aangedrongen, maar dat, het
het niet ging, dan toch zeker de leiding van
tot nier
bedrijf den plicht had om te zeggen: kon
betoe en niet verder! Die leiding immers
wist
werd;
zu
oordeelen, waar te royaal geleefd
weik
*aar de menschen wèl en geen productief
reeds
terug
jaar
paar
deden. En was er voor een
roep om
niet weer een batig saldo en daarmede de
heeft
Niemand
bezuiniging tot zwijgen gebracht?
gevraagd om wat er het laatste jaar gebeuld is en
daarom mag de leiding zich nog zoo verweren, net

is en

blyft

een fout dat zy niet ttfdig een halt

Een Argentijnsche leening.
De Chase Corporation. de heeren Blair en Co.
te New-York en de Lrnesto Tomquist Company Limited te Biuenos Ayres. boden gisteren
20 millioen dollar 5H procent Argentijnsche
buitenlandsche Sinking Fund goudobligaties
ter inschrijving aan tot den koers van 97 proc.
De leening is aflosbaar 4 pari op of voor 1962
of '64, waarvoor ccn1 kas zal worden gevormd,
waarin elk jaar één procent van het uitstaande bedrag aan obligaties zal worden gestort.
De obligaties vormen een directe verplichting
van Argentinië. De opbrengst der leening is
bestemd voor de consolideering van de dit
jaar vervallende vlottende schuld. Argentinië
is de eerste der Zuid-Amerikaansche Staten,
die na den oorlog op zulke gunstige voor-,
waarden en zulk een langen looptijd een
dollarleening heeft kunnen verkrijgen. De
laatste Argentijnsche leening in de Vereen.
Staten, n.l. van 40 millioen dollar 6 procent
è. pari aflosbare obligaties, had plaats in
Augustus j.l. en staat op het oogenblik
te New-York op ongeveer 99% k 101 procent.
Leening Bank voor Nederl. Gemeenten.
De inschrijving op de f2.000.000 4% pet.
schuldbrieven van de Bank voor Nederlandsche Gemeenten is zoodanig overteekend, dat
een belangrijke reductie op de toewijzingen
moet plaats vinden.
6 pCt leening republiek Chili.
Het resteerende bedrag van bovengenoemde
leening is thans geheel geplaatst.

De Ned, Bank.
De heer B. ten Cate, agent der Nederlandsche Bank te Leeuwarden, heeft als zoodanig
met ingang van 1 April 1928 ontslag aangevraagd.

SPORT.
Roeien.

Jubileum Gron. Studenten RoeiVereen. „Aegir”.
Enkele feiten uit de grijze oudheid.
Een en ander over fuifroeien
en race-roeien.
De eerste
race in Holland.
Malaise
in de oorlogsjaren.
20 Mei 1918:
de datum van de gouden letters.
Gestadige groei en bloei.
Dinsdag a_s. zal het 50 jaar geleden zün,
dat de Groningsche Studenten Roeivereeniging „Aegir" werd opgericht, waarmede
door een der alleroudste Groningsche sportvereenigingen een tüdperk zal worden afgesloten, dat zeer zeker aanleiding geeft tot
een kleinen terugblik.
De vereeniging. die zich aanvankelük in
het bezit van een drietal booten verheugde,
werd het eerst bestuurd door de volgende

—

—

—
—
—

moment, dat de Groningers beseften,
in
een sportclub de bloei gelijken tred dat
dient
te üouden met de sportieve prestaties, die
zeker m de allereerste plaats zouden kunnen worden opgevoerd door het race-roeien
intensiever en geregelder ook gedurende
de kermis! —te gaan beoefenen. De finanneele moeilijkheden waren
echter ook nu
de sta-m-den-weg. 6n bovendien aarzelde
men. zich voor de vereischte drie jaar te
Met steun van buiten kon echter,
v.erbinden.
eindelijk, in 1912,
voor het eerst in Holland
worden gestart: de
nederlaag
verwachte ploeg,
was inmiddels het gevolg.
die
De
evenwel een jaar later werd uitgezonden,
n.l. Jkr. W. W. Feith. G. T. N. Burger. H.
van Wageningen, G. Albertiin en Dr. H. C.

—

Germs (coach het huidige eerelid ds. J. A.

i J. Bul),

behaalde echter
het

de eerste groote

overwinning m
nummer Jonge Vier.
/.ïekte in de gelederen was oorzaak, dat men

met onmiddellijk met dezelfde ploeg in de
wedstrijden van „De Koninklijke"
kon uitkomen.
Met 1913 —waarin i n principe tot toetreding tot den Bond werd besloten, maar aan
welk besluit, doordat „Aegir" niet kon uitkomen, geen uitvoering werd gegeven
werd een bloei-tijdperk besloten, en verviel
men weer geruimen tijd in het oude programma: wedstrijden op het Paters wol dsche
Meer, en tochten naar de Punt, terwijl som-

—

migen

uitgebreider touren naar Friesland

ondernameq. Mogelijk brachten de gedurende den oorlogstijd in Groningen geïnterneerde Engelsche matrozen tenslotte weer
opleving; in ieder geval toonden deze Britten zich kranige roeiers, wier vier zich in
1915 zelfs van „De Hunze" de meerdere
toonde.
Eindelijk, in 1918. kreeg het lidmaatschap
den Studenten Roei Bond zijn beslag,
yan
hetgeen dus de verplichting met zich bracht
dat de Groningers ieder jaar op de Varsity
een Oude Vier op het water moesten brengen. Het behoeft geen betoog, dat die eerste,
jonge Groningsche vier roet veel vrees en
weinig hoop tegen
de geoefende. Oude Vieren van de
vereenigingen uit
kwamen, en groot
de verraswas dan ookAegir-ploeg,
sing, toen èe, nu nog
bekende
n.l. A. van der Moes Tj. Taconis, Ad-Uys,
H. E. van Ysendijk en J. Oort, direct

Hollandsche

de Varsity wonnen!
Met liefst zes lengten voorsprong gingen
de Noordeluken op het Noordzee Kanaal
het eerst door de finish.
Urrootendeels was
aan het coachen
van ds. Bül (die in hethetjaarverslag van 1912
wordt besproken als een „zekere Bijl. die
zich aanbood als raoetrainer"). geassisteerd
door dr. Albertijn, te danken, dat dit schitterend resultaat werd
bereikt. Den 21 Mei,
den dag na den grooten strijd von4 een
groot feest plaats,
met een huldiging door
burgers en studenten,
kranige
nadat deingehaald.
ploeg op
was
wüze
Plaatsteschitterende
de overnaadsche vier zich op

deze Varsity derde
zes deelnemers, op de
meeting van „De bü
bracht men
Koninklüke"
het er eveneens uitstekend af, door zich in
heeren: M. Enschede, S. G. Jorissen. S. Graden eindstrijd te qualificeeren. „Nautilus"
tama Bz„ S. Lükles en E. Dull. Tot een won deze race echter.
bootenhuis kwam het pas na het tweede lusOok op deze successen volgde evenwel
trum, n.l. in 1888, en wel door middel van spoedig een
nieuwe inzinking. Ziekte, waareéb rentelooze leening bü Curatoren, pro- door in 1920
op de Varsity de Oude Vier
fessoren en Studenten. Het gebouw deed door de Jonge ploeg
moest worden vervanmee tot 1907; toen constateerde een architect gen, terwül in 1923 „Aegir"
zelfs door dedat het verrot was. en diende te worden zelfde oorzaak in
geheel
niet kon uitvervangen, hetgeen men iv 1909 opnieuw bekomen, en andere oorzaken brachten de Groreikte door middel van een leening; op deze ningsche Studis weer een vrij lange periode
wijze ontstond het huidige bootenhuis. thans op
het tweede plan, tot. in 1925, de hr. M.
gelegen in het Verbindingskanaal, tegenN. J. Dirken, met groote toewijding het
over het Groningsche hoofdstation.
race-roeien weer nieuw leven inblies en
Reeds in 1905 drong de Nederlandsche „Aegir" op de Varsity van het
volronde seiStudtenten Roei Bond aan op deelname door zoen, in plaats van op de vrijwel
reeds weer
„Aegir" aan de Varsity, maar de Groninggeworden
plaats,
op de
traditioneel
laatste
bepaalden
zich maar tot de vierde deed belanden.
sche Studs
Aegir—Hunze-ontmoetinften. die ook toen
Het vorige jaar ging bet nog beter, daar
reeds d e wedstrijden van heit seizoen waren thans de
plaats werd bezet, terwü'
derde
en volstond met een vertegenwoordiger enkele fraaie
overwinningen op „De Hunze"
naar het Zweth te zenden, waar toen het °P het Eemskanaal en nour mooiere zeges op
Studenten Roeifestün geregeld plaats vond. „De Koninklijke"
T. Sohuringa (bg.). JLiever dan aan het race-roeien wijdde Tuckerman. D. F. de Koe, A. R. Somer (si.)
men zich ook destüds reeds aan het „fuifR. van de Stadt (st.) plaatsten zich eerste
roeien" een principe, dat vele jaren in de f.
in de nummers Oude vier, tweede klasse, en
opvattingen van de „Aegir"-leden doorroestJonge Vier B
bet seizoen besloten.
te, en de sportieve prestaties zeker vaak en
training voor den koEn
thans
?De
sterk heeft beïnvloed! Intusschen had dit menden zomer, is onder de beproefde
leiop de bloei van de club als zoodanig weinig ding
reeds
wee'
van
dr.
Dirker.
inmiddels
inwerking, mogelük zelfs, dat vooral vroeenergiek aangevangen; het spreekt wel vanger, toen het maken van groote tochten per zelf, dat juist.dit Jaar niets onbeproefd zal
roei-boot nog veel meer in zwang was dan worden gelaten om juist nu, bü den inzet
tegenwoordig, deze manier, om aan sport te van
een nieuw tüdperk en na bet halve
doen, het ledental op peil hield. In ieder eeuwfeest, de vurigste van alle
wenschen te
geval ging het vroolük toe, dat bewust wel bevredigen: een nieuwe Varsity overwinhet in dien tüd eens genomen besluit, het ning! Gelukkig- kan er momenteel weer tebatige saldo maar aan een kroegjool te berecht van opbloei worden gesproken: werst/G ddiI
den in 1925 slechts een achttal eerste jaarsOp 15 Mei 1909 kon het nieuwe bootenhuis, studenten lid
van ..Aegir". het vorige jaar
gebouwd,
feestelük wor- bedroeg dit cüfer
dat op palen werd
12. en dit seizoen zelfs 27.
den ingewüd. Wil men namen uit dien tüd? Pogingen worden thans aangewend,
om met
Pannenborg,
Huizinga.
J. T.
Rutploegen te kunnen uitkomen.
De hm. E.
drie
gers, Keyman. Roggenkamp^ en G. T. N.
Verder hoopt men thans uitvoering te
Btirger gaven toen in „Aegir' den toon aan. kunnen geven aan een reeds lang gekoesIntusschen kwam. mede ook door het aan- terd plan: bouw van ee n bootenhuis
dringen door de Hollandsche Studenten, het aansluitend aan het bestaande, naar een

het

—

heeft toegeroepen aan al degenen, die den postdienst gingen verslechteren, zooals thans hier ter
stede is geschied. Maar het deed me genpegen, dat
Tante Pos zóó voor den dag kwam om zich te

rechtvaardigen.

Het zou niet kwaad zijn, als de besturen van
stad en gewest zich tegenover het groote publiek
eens even krachtig gingen rechtvaardigen inzake
hun getreuzel met de electriciteltsovereenkomst.
Voor eenige maanden wist de wethouder voor de
bedrijven al te zeggen, dat een compromis tot op
een oor na gevild was; het lag er nog slechts aan,
welwillend was
dat het provinciaal bestuur even
tegenover de gemeente als omgekeerd. Welnu,
waar hapert het dan, dat er nog niets verder
daarover gepubliceerd is? Zeker, het is algemeen
bekend, dat de staatemolen langzaam maalt, zoodat, wat door particulieren in een paar uur wordt
verhandeld, daar even zoovele maanden vaak
duurt, maar het is ook niet voor het eerst, dat er
over deze samenwerking gesproken behoefde te
worden. Het is immers een geschiedenis, die ai
jaren loopt. Als men het niet eens kan worden,
de verschilpunten bekend gezouden tenminste
opdat iedereen weten kon,
worden,
maakt kunnen
Ofschoon het bekend mawringt.
schoen
waar de
nog niet altyd leidt tot een
ken van verschilpunten
oplossing; men heeft het deze week eens weer
kunnen ervaren inzake het geschil omtrent het
Wel nog eens toe, ik heb
middelbaar onderwijs. gesproken
werd en te lezen
mü na wat daarover
dat
verbaasd,
het
tot dusver in er»
viel kolossaal nog
zoo gegaan is, als het ging.
met de wereld
sommiger oordeel over het onderwys
Want nr.ar
te rekenen moest het er veel slechter uitzien dan
inderdaad het geval is. Het lager onderwys deugt
volgens sommige menschen heelemaal met;
het middelbaar is niets beter; het zal derhalve
onderwijs ook alles
met het hooger
behalve ln
Gelukkig mag ik my veroorloven, er
zün.
orde
wat anders over te denken en dat op grond van ervaringen in vergelüking met het buitenland. Als een
Nederlander in den vreemde komt, voelt hy zien
volstrekt niet als een nul; integendeel weet lederhet onderwys hier te lande
een te vertellen, dat
uitstekend is. En nu zal er wel wat aan Haperen,

—

—

er zal wel wat aan verbeterd kunnen worden,
maar of dat moet, omdat onze Jongens en meisjes
tegenwoordig zoon allertreurigst leven hebben, dat
kan ik maar zoo met gelooven. Myn jongste spruit,
die in de eerste klasse van de lagere school zit,
gaat iederen morgen weer met plezier de deur uit;
de tweede, die pas naar de derde verhoogd werd,
klaagt nooit; evenmin de tweelingen, die daarop
volgen en in de vierde huizen. Onze middelste
volgt een klasse, die opleidt voor
de H. B. S.; mj
heeft volstrekt geen last van neerslachtigheid. De
vier oudsten gaan naar de H. B. S. en zyn een
toonbeeld van levenslust, zoodat er meer moeite
gedaan moet worden om ze een beetje in te toornen dan hen op te vrooiyken. Natuurlyk is er wel
eens een dag, dat ze het niet allemaal even gemakkeiyk hebben, maar is dat nu zoo erg? Het
lukt my toe, dat sommige vaders en moeders ïyden
aan een teergevoeligheid, die, als ze regel werd,
ons een geslacht zou brengen, zonder pit en zonder
weerstand. Hoe meer er in ons onderwys verbeterd
wordt, hoe beter, maar men biyve thuis met al
te veel sentimentaliteit in de opvoeding. De Jongens en meisjes op H. B. S. en Gymnasium zullen,
als ze lezen van het medelyden dat aJlerlei opvoeders met hen hebben ,wel het hardste lachen.
Allesbehalve om te lachen is het besluit van
de Canadeesche regeering om voortaan geen landverhuizers, die voor hun reis steun van de overheid genieten, in dat land toe te laten. Daardoor
is er weer kans op vergrooting van de werkloosheid hier te lande want, meerderen gingen naar
het verre Westen, als ze het hier door te weinig
verdienste niet meer naar hun zin hadden. Vooral
nadat de Vereenigde Staten hun grenzen de laatste jaren op een heel klein kiertje hadden gezet, zoodat maar enkelen daarheen konden trekken,
was Canada een uitkomst geworden. Misschien gelukt het onze regeering nog om verzachting van
dezen maatregel te verkygen; het is immers al
te dwaas, dat een land, waai- geschreeuwd wordt
om werkkrachten, vooral Nederlanders, die bekend
staan om him yver en bekwaamheid, zou gaan
weren. Hoeveel prys hier gesteld wordt op goede
vakbekwaamheid, bewyst de groote aangifte van
leerlingen voor de ambachtsschool. ook dit Jaar

ontwerp van den bekenden arohiteot E. van den vol zullen .hebben, evenals P. S. V. met
Linge. In de loop der jaren is het materiaal Longa. Ook hier echter lukt ons een thuisen de vloot van „Aegir" dusdanig uitgebreid, club-zege de meest waarsohünlüke resultadat de huidige ruimte niet toelaat, dat er ten.
ook nog maar iets kan worden bijgeborgen,
Tenslotte krijgen we het N o o r d e n. Hier
terwijl men toch wellicht een nieuwe overis in het oorspronkelijk vastgestelde proen mogelijk eerlang een gramma eenige wijziging gekomen. Zoo
naadsche vier
zal gaan aanschaffen.
gaan nu de withemden bü Veendam op beach*!
De bedoeling is. dat ten Westen van de zoek, inplaats van omgekeerd. Dit beteebestaande loods een gebouw van twee ver- kent voor Be Quick een lastig te omzeilen,
diepingen wordt opgericht, beneden te die- klip. want niet alleen is Veendam op eigen
nen voor kleedkamer, boven voor converterrein al sterk, doch bovendien zijn de geelsatie- en bestuurskamer. Een buitendien zwarten nog verre van veilig, zoodat zeker
nog te bouwen loods zal dienen voor sciffs, alle zeilen bijgezet zullen worden, om de
wherries e.d.. terwül de oude, bestaande puntjes in Veendam te houden. Komt Be
ruimte de groote vloot zal herbergen. De Quick echter in dezelfde formatie uit, als
inschrijving van de aan te gane .rentelooze tegen Velocitas. dan voorspellen we een
stad-Groningsche zege. Friesland speelt de
geldleening ter dekking van deze uitbreidings-onkosten is inmiddels in zee gegaan; return-ontmoeting tegen Achilles, doch nn
ongetwijfeld zullen de leden, oud-leden en zullen de geelkragen zeker geen 4—O-zege
de verdere, talrijke vrienden van „Aegir" bevechten, daar de Assenaren op eigen veld
niet willen achterblijven om dit schitterensterke tegenstanders zijn. Zelfs meenen we
de plan te verwezenlijken.
nu een kleine Asser zege te kunnen voorTer gelegenheid van het 50-jarig jubileum spellen. De knal-wedstrijd in onze afdeeling
recipieert het bestuur der vereeniging n.l. is wel Frisia—G. V. A. V- waarbij de onderde hm. F. R. van de Stadt (praeses). D. F. ste plaats de inzet i*. Na een slecht begin
de Koe (ab-actis). H. Stigter (fiscus), A. R. hebben de geelblauweu zich flink opgewerkt
Somer (comm. I) en A. Korteweg (comm. II) terwijl het bii G. V. A. V. steeds aan een
Dinsdagmiddag op de Studenten-Sociëteit, schotvaardigen aanvaï mangelde. De parwaar voorts een diner, gevolgd door een tijen zullen eikaar niet ver ontloopen en
kroegjool. zal plaats vinden. Beeds thans het aantal doelpunten zal wel niet gi«r*_;
staat vast, dat de belangstellingl, niet alleen zijn. temeer niet daar, naar we meenen. ook
van de zijde van de oud-leden, doch ook van Heep weer van de partSj zal zijn. We verde Bonden en de zustervereenigingen bij- wachten een kleine Leeuwarder overwinning. Voor ons Groninger* is de ontmoeting
zonder groot zal zijn.
Moge de wensch van het Aegir-lied:
G. V. V. Velocitas het belangrijkste. Ook
Zij Vindicat trotscb op zijn wakk're telg, de roodwitten zün nog piet veilig, en de
weerhaantjes vormen een ploeg, die het den
Dat klinke zijn naam neind' en ver
reeds in het a.s. seizoen, in nog sterker groenwitten nog lastig genoeg kan maken.
mate worden bewaarheid, aldus een nieuwe, We zien een aardige wedstrüd tegemoet,
halve eeuw inluidend van voorspoed van met als resultaat een Velo-zege.
de Groningsche Studenten Boeisport.
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Gymnastiek.

Voetbal.
DE WEDSTRIJDEN VOOR MORGEN.
Het wordt zoo langzamerhand meenens
met de competitie en iederen Zondag kan er
een beslissing vallen. Zoo is het programma
in Afdeeling I daarvoor uitstekend geschikt. Zoowel Ajax als D. F. C. recipiëeren
tegenstanders, met wie het kwaad kersen
eten is. H. B. S. toch is wel in staat de Amsterdammers flink partü te geven. Normaal
gesproken echter bluft het daarbü. Anders
is het met Excelsior, die de Merwedestad
met een bezoek vereert. Deze Rotterdammers geven we best kans op een of meer
puntjes, al zal dat bü D. F. C. moeite genoeg kosten. Van büna geen belang is R. C.
H.—Hilversum, waarbü we het op de Rating houden, doch dan vragen de verrichtingen der staartclubs weer de aandacht.
V. O. C. en U. V. V, resp. bü E. D. O. op
bezoek zünde en V. Ü. C. ontvangende geven we echter niet veel hoop. Vooral de
Rotterdammers niet. wier toestand trouverrassingen buitengeslowens nu reeds
vrijwel hopeloos is.
ten
Meer spanning zit er in Afdeeling II
Wel is Feüenoord büna ongenaakbaar en
zullen Pul c.s. het morgen tegen Spartaan
ook wel klaar spelen, doch overigens is er
nog volop spanning. De drie staartclubs
Stormvogels, H. F. C. en H. V. V. hebben
het morgen zwaar te verantwoorden, vooral
H. V. V„ die Z. F. C. recipiëert en de good
old, die bü Sparta op bezoek gaat. De Zaan-
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dammers en de Rotterdammers zullen hier
wel met de winst gaan strüken. Mogelük

nog
echter dat Stormvogels tegen 't Gooistrijd
succesje
De
kan behalen.
een klein
om de tweede plaats gaat tusschen Blauw

Wit en Sparta. Voorspeldt, we voor laatstgenoemde een overwinning tegen H. F. C,
ook de zebra's zullen tegen A. D. O. wel aan
bet langste eind trekken.

In het Oosten heeft Enschede vrijaf,
en kan dus rustig toezien, hoe haar beide
concurrenten het er Zullen afbrengen. A. G.
O. V. V. beeft nog de meest kwade tegenstandster in Heracles, waartegen we de
Apeldoorners niet opgewassen achten. Z.A.C.
zet haar laatste reeks (thuis) wedstrüden in
met een ontmoeting tegen Robur. Natuurlük zullen de Zwollenaren hier wel de sterksten blüken te zün, al is Robur. met het degradatiespook voor oogen, niet gemakkelük
Dit laatste kan eveneens gezegd worden
van Doto. die Vitesse op bezoek krügt. Ofschoon de Arnhemmers er den laatsten tüd
niet Jn" schijnen te zün. achten we hen toch
juist even te sterk voor de Deventenaren.
Tenslotte ontmoeten Bnsehedosche Boys en
Wageningen elkaar in de textielstad. We
houden het op de gastheeren.
In het Zuiden hebben de leidend© olubs
het niet gemakkelük, want Wilhelmina ontvangt haar plaatsgenoote B. V. V., terwijl
Noad gastvrouw is van Eindhoven. Hard
zal de strüd zeker zün, toch tenslotte gelooven we wel. dat het in beide gevallen een
thuisclub-zege wordt. De twee oude concurrenten M. V. V. en N. A. C. ontmoeten elkaar in Maastricht, doch thans is er geen
kampioenschap als inzet. We houden het
op de Bredanaars. Willem II
ontvangt
Roermond, waarmede de Nationalen de banwas er weer een enorme aanvraag om plaatsing
voor diverse vakken, zoodat maar nauwelijks allen
een plaatsje hebben kunnen vinden. Het voornemen van den Minister om den duur der cursussen
te verkorten van drie op twee jaar, met het oog

op bezuiniging, is tot dusver gelukkig nog niet
doorgevoerd. Denkelijk is zyne Excellentie gezwicht voor de vele bezwaren, die van alle kanten tegen zyn plannen zyn aangevoerd. Twee jaar
theoretisch onderwys, gepaard gaande met de
practijk, ïykt ook wel wat heel kort, temeer, omdat de leeftyd, wanneer de jongens op de ambachtsschool komen, zoo om en by de twaalf, dertien jaar is, waarop, om met Van Alphen te spreken, hun leeren nog vrijwel spelen ls.
In een van onze zeehavens heeft het den laatsten tyd wat gespookt over de loonen en verdere
arbeidsvoorwaarden tusschen de reeders en het
scheepsvolk. De visch wordt duur betaald, heet
het in Heyermans „Op Hoop van Zegen". Daarmede werd niet in de eerste plaats bedoeld, dat
de loonen van de schippers te hoog zouden zyn,
maar dat aan het zeemansleven vele bezwaren zyn
verbonden en velen als offer der zee achterbiyven.
Gelukkig is men in Zoutkamp tot een aceoord gekomen en zyn de schepen reeds weer ter vangst
uitgevaren. Het gaat tegenwoordig met slecht
daar in het noordwesten van ons gewest; vandaar,
dat er gesproken is over het maken van een nieuwe
haven. Dat zou op tweeërlei grond niet zonder
beteekenis wezen; eerstens blykt wel als dergelijke plannen geopperd worden, dat er meer drukte
komt, terwyl het bovendien heel wat werk zou
meebrengen. Of er kans zal bestaan, dat later ook
de vrachtvaart in Zoutkamp vasten voet zou krijgen, valt op het oogenblik moeiiyk te zeggen,
maar zonder een goed ingerichte haven gebeurt dit
zeker niet. Delfzyi is een bewijs, wat er kan veranderen, als het maar goed wordt aangepakt;
las ik niet dezer dagen, dat er 25 millioen baksteen verladen zullen worden naar Noord-Amerika? Zoo brengt het eene het andere mee; baksteen uitgevoerd naar het verre westen en chili
weer ingevoerd van daar. Vracht heen en terug,
mem Liebchen, was willst du noch mehr?
Een verbetering van den weg langs net ver-

Uitvoering der Chr. Gymmastiekverpeniging
„Excelsior”.

Gisteravond waren wij in de gelegenheid de
gymnastiekuitvoering van'de Chr. Gymnast.vereeniging „Excelsior", welke in de groot©
Harmoniezaal werd gegeven en waar o.m.
aanwezig waren de heeren Leverman, Inspecteur L. 0., Graafland, Inspecteur Lich. Opvoeding, K. Duiker, bondsvoorzitter, bij te wonen.
Deze demonstratie, onde*- leiding van de
heeren Tbiescheffer, Blankenstein en de Jong,
stonden evenals het vorige jaar weer op een
bijzonder hoog peil. zoodat we beslist van de
demonstraties hebben kunnen genieten.
Deze zesde jaarlijksche uitvoering werd bij
monde van den «voorzitter, den heer H. Poelman Hzn. geopend, die. na de aanwezigen
welkom te hebben geheeten. het nut vau de
lichamelijke opvoeding uiteenzette, om daarna de heeren leiders, die zich telken jare geheel belangeloos voor de vereeniging beschik'
baar stellen, dank te zeggen onder aanbieding van cadeaux.
Het défilé dat hierop volgde toonde aan, dat
door de leiders in de allereerste plaats correctheid wordt betracht. Er werd kranig gemarcheerd, terwijl er ten zeerste op de houding werd gelet.
De afwerking van het programma valt ons
hier telkens weer op, want voortdurend wordt
de aandacht van de menschen gevraagd, doordat men op voorbeeldige wijze voor een vlugge afwerking zorgt. Nauwelijks heeft de eene
groep gewerkt en is afgemarcheerd, of de
volgende komt reeds weer de zaal binnen.
Toch werd o.i. het programma eenigszins ge-_
rekt door de spelletjes voor de adspirante»»
Tevens, merkten we weer op, dat de heeren
leiders, hoewel geen van drieën in 't bezit van
een M. 0.-acte. steeds voor een bijzonder goe^
de oefeningsstof zorgen, die juist aan deze
demonstraties een uitnemend cachet geven.
Bij de vrije oefeningen voor de dames en
heeren. resp. geleid door de heeren de Jong
en Blankenstein, zagen we het moderne begrip meer in het werk. De dames gaven oefeningen van en op de plaats, waarin we aardige vloeiende bewegingen zagen, terwijl er
bovenal zeer correct werd gewerkt. De knotsoefeningen, die door deze prachtig werkende
gedemonstreerd, waren
afdeeling werden
eveneens van een zeer goed gehalte, waarin
ook het rhytmisch gedeelte niet ontbrak. Toch
zou het voor een demonstratie beter zijn. indien men de rijen verder uit elkaar nam, want
thans staan de dames te dicht op elkaar.
Bij de oefeningen voor de heeren zagen
we een demonstratie van het Niels Bukhwerk, alle spieren kregen een beurt, terwijl
daar tusschendoor een ademhalingsoefening
was verwerkt. De heer Blankenstein had voor
een rijk variëerende oefeningsstof gezorgd,
waardoor de uitvoering zelve evenwel niets
leed.
Voor de pauze gaven de jongens en meisjes, waarvan elke groep in tweeën was gesplitst, vrije oefeningen te zien die door de
heeren de Jong en Thiescheffer werden geleid.
Ook hier zeer goede voorbereidende oefeningen, waarvan het nuttige naar vore» kwam.
Er werd ook hier correct gewerkt.
Tevens werd door de oudste meisjes aan
paard en brug geturnd, waarbij we zeer aarvan den Oosterweg af naar den
Meeuwerderweg ten behoeve van de trolleybussen,
op kosten van de provincie, welker eigendom <n»
weg is, zou wethouder Catz denkeiyk zeggen, als
het hem gevraagd werd, en eenige taludtrappert
tusschen Heerebrug en station, vroeg de Kamer
van Koophandel aan dezelfde overheid. Die trappen krijgt ge, werd er geantwoord, maar toen ne
dat las, wist ik niet, wat taludtrappen toch wel
waren. Gelukkig kon een oude schipper my inlichten door my te vertellen, c?at daarmede trappen worden bedoeld in den wal daar, die te stelt
en te hoog is voor aanliggende schippers om van
boord aan wal te kunnen komen. Dezen zyn met
die trappen dan ook zeer ingenomen. Of wethouder
Catz zijn wegverbetering ook zoo spoedig zal Krygen,
durf ik niet zeggen, al meen ik vroeger wel eens
gelezen te hebben, dat het beheer van bedoelden
weg reeds eerder onderwerp van bespreking tusschen gemeente en provincie heeft uitgemaakt. Hee
is ook een allerzonderlingste toestand, dat de gemeente voor het tn orde maken van wegen binnen
de kom der stad permissie moet vragen van de
provincie; zoo iets zal men wel met op veel andere
plaatsen vinden. Zou de oude tegenstelling „stau
en ommelanden" daarby nog een rol spelen, waardoor de stad ver in de provincie nog het bezit
heeft van verschillende kanalen, wegen en landerijen en de provincie allerlei wegen en havens
in de stad beheert? Zoo over en weer heeft men
misschien het evenwicht willen bewaren en is
daardoor thans, nu het moderne leven en verkeer
hoogere eischen stelt, dan vroeger kon worden verwacht, in een keurslijf gedrongen, dat alles behalve gemakkelijk zit.
Aan stad en ommelanden doet ook denken do
zeer begaafde vrouw, die dezer dagen is overleden:
mevrouw de Haas—Okken. Zy schreef verschilbindingskanaal

lende boeken in het dialect van onze provincie en
wist op boeiende wijze het oud-Gromngsche leven
te schilderen, waardoor zij in haar werk nog langs
jaren in de herinnering van echte Grc___ir.£:rs zat
blijven voortleven.

«ïig werk kregen te zian, terwijl tevens werd
Tennis.
aangetoond, dat alles serieus was voorbereid.
De loting voor den Davis Cup.
Na de panze werkte men hoofdzakelijk aan
loting
De
voor het Davis Cup-tournooi gisde toestel lon. Bij het tsorige jaar vergeleken
Beeft de heeren-afdeeljpg flinke vorderingen termiddag te Parijs in het Elysée gehouden
ln tegenwoordigheid van den president der
gemaakt, terwijl er door de adsplranten evenRepubliek Doumergue. had het voleens flink werd geturnd. De heeren toonden lransche
gende
resultaat:
goede
over
oefwningsstof te beschikken, en
Amerikaansche zone: 1. Cuba—Japan, 2.
bovendien turnde men zeer accuraat.
Canada en China vry.
De dames schijnen sjich aan de brug bij- Amerika—Mexico.
Europeesche zone, bovenste gedeelte: ].
zonder thuis te gevoelen, want er zijn maar
weinig damesafdeelfnsqn ro de stad. die hun Australië—ltalië: 2. Roemenië—België; 3.
brag-tumen tot een dpipelffk hoog peil wisten
Duitschland—Griekenland; 4. Chili—Spanje;
op te voeren als hier bet geval is. WIJ hebben 5. Joego-Slavië—Finland; 6. Argentinië—Endan ook slechts een kwalificatie: uitmuntend. geland; vrij Engelsch-Indië en Zwitserland.
Europeesche zone. benedenste jiedeelte: 1.
De loopoefennigen. die we daarna van de
heeren kregen te zien. bondem ons minder goed Hongarije—Noorwegen; 2. lerland—N ede rvoldoen, maar de datarop volgende springland; 3. Polen—Denemarken; 4. Philippijnen
oefenfngen waren betr— verzorgd.
—Oostenrijk; 5. Zuid-Afrika—Zweden; vrij
De hierop volgende knjle vrije oefeningen Tsjecho-Slowaklje, Portugal en Nleuw-Zeoland
waren van een zeer zwaar gehalte, hetgeen
IJshockey.
evenwel geen afbreuk aa» de uitvoering deed.
De prachtig werkende dames voerden de oefeDe Canadeesche ploeg.
ningen, waarin pracht|ie combinaties en
Gisteravond heeft de Canadeesche ploeg op
zweefstanden voorkwamen, keurig uit. Een
weg
naar de Olympische Winterspelen een
waar succes voor dam* en leden.
Tot slot werd een stand gegeven, die een wedstrijd te Antwerpen gespeeld tegen de Cawaardig slot was van djeze mooie uitvoering, nadeesche reserves, die onder den naam van
welke een succes werd voor leiders en leden. Toronto uitkwamen. Het was een prachtige
wedstrijd met wonderlijk snel en nauwkeuHet strijkje Nanntaga zorgde op voortrefrig spel, schitterende dribbeltngs en verbafelijke wijze voor de muziek.
zend samenspel. De Olympische ploeg won
met 11—8. Tocb leek ons. meldt de „N. R. C"
Noordergewest W. Chr. Gymn. Verbond.
Canada iets minder sterk dan het Canada,
De Jaarlijksche gjfmnastlekwedstrijden en dat
in 1920 de Olympische Winterspelen te
h«t Noordergewest van het Antwerpen
demonstraties van
won. wat niet wegneemt, dat CaChristptyk
Nederlandsch
Gymnastiekverbond nada in ijshockey
toch nog altijd een klasse
dit jaar op Pinkstermaandag zullen worden
op
zichzelf
is.
georganiseerd door de Christelijke Gymnast.vereeniging „Kracht en Vriendschap".
Olympische Spelen AmeterSchieten.
De ruitersport.
Het programma van de ruiterwedstrijden,
Jubileumswedstcüden te Heerenveen.
welke van 9—12 Augustus worden gehouden,
De verdere uitslagen lulden:
Dagprijs 2 Febr. A. v. d. Bos. Heerenveen. omvat:
1. Samengestelde rulterwedstrijd (uitbouDe stand van Vrijdagavond 8 uur luidde:
Vrije baan: 1. W., Kamps. Groningen, 90; diagsproef te Hilversum, welke bestaat in het
2. J. Eggens te Diepenveen 90. 3. J. Schemafleggen van 36 km. gedeeltelijk langs wegen
kel te Groningen 88. 4, F. Hartman te Hee- of paden, gedeeltelijk door het terrein, gerenyeen 88, 5. F. Noorman te Groningen 87. deeltelijk over een steeple-parcours van een
Vaste baan: 1. J. Eggens te Diepenveen renbaan; dressuurproef te Hilversum, spring188. 2 & Kessler te Leeuwarden 137, 8. A. concours in het Stadion te Amsterdam).
v. d. Bos te Heerenveen 137. 4. H. B. Hedde2. Wedstrijd voor dressuurruiters te Hilraa te Groningen 131, 5. H. G. Schrik te versum.
Leeuwarden 120.
3. Wedstrijd voor hindernisrulters in het
Personeele baan: 1. H. Vorenkamp te Gro- Stadion te Amsterdam.
ningen 46. 2. F. Noorman te Groningen 43,
Geen Amerikaansch tishockey-team.
3. N. Steensma te Heerenveen 43, 4. J.)ScheHet Amerikaansch Olympisch Comité heeft
nkel te Groningen 42, 5. J. Eggens te Diepenzijn Ushockey-elftal voor de Olympische Winveen 41.
terspelen ter elfder ure teruggetrokken. Hier1. H. J. Schenkel te GroJubileumbaan:
niiyren 46; 2. H. Lemke te Heeren veen 44; 3. door vervalt dc met spanning tegemoet geA. v. d. Bos te Heerenveen 42; 4. N. Veltziene eindwedstrljd tusschen het Canadeesche
man te Groningen 42; A. Dronryp te lieeueh het Amerikaansche elftal, het eenige elftal, dat tegen het Canadeesche op kan.
warden 4L
Corpswedstriiden A: Sohietvereeniging
„Groningen", 200; B:
Sohietvereeniging
„Groningen". 190 punten. Dagprüs 3 Febr.
W. Kamps te Groningen.

.

'

_

INGEZONDEN.

Wielrennen.
Valparlü op de Zesdaagsche te Stnttgart.
Naar Wolff uit Berlün meldt, heeft gisteravond om 10 uur in do Zesdaagsche wielrennen te Stnttgart een groote, gevaarlüke
valpartij plaats gehad. Bü de le spurt viel
De Wolff tengevolge van een mankement
aan een velg. zoodat de achter hem rüden-

den over hem heen stortten. Zeven renners
werden meer of minder ernstig gewond.

De Kerkelijke

belasting.

M. de Bed.

Verzoeke
één keer opname van eenige regels in nw veelgelezen dagblad aangaande doopleden. In mijn ingezonden stukje 1 Febr. schreef ik. dat tot mün spüt het
uitknipsel van de uitspraak van den HooBaad was zoek geraakt. Dat er onder
e lezer» voorkwamen, die met mün schryven ingenomen waren, bleek mü heden door
nog

fen

twee ontvangen berichten, het eene uit dachte nog eens geprobeerd moet worden en ver»
Leek, meldende het arrest van den Hoogen zoekt voor verdachte een voorwaardelyke straf.

Baad

31 December 1846. waarbij was bepaald, dat enkel doopleden niet verplicht
waren de kerkol. belastingen mee te betalen
en voorts een uit Groningen, dat bij arrest
van den BL Raad 29 December 1911 uitgemaakt was, dat doopleden niet belastingplichtig zijn. Gaarne zouden vele doopleden
op verzoek het hunne bijdragen tot het instandhouden hunner kerkgebouwen, maar
zich niet onrechtvaardig laten dwingen
door explolten van deurwaarders. En naar
mijn bescheiden meenlng «uilen velen uwer
lezers (doopleden) ineenomen zün, met d*
boven aangehaalde arresten en zioh daarop
kunnen verdedigen. Myns inziens, met d«
gewezen arresten voor ons liggende, kon of
mag de Rechtbank de doopl_den niet vonnissen.
Als voorbeeld nog hot volgende:
ln vele plattelands-gemeenten worden de
predikanten door de leden beroepen. De dag
der stemming komt. Een lidmaat wordt
door het stembureau gevraagd. Ja. Goed.
Gerritsen, ja heeren. belastingbetalend
dooplld. Uw stem kan door ons niet worden
aangenomen voor en aleer gü lidmaat der
Hervormde kerk züt geworden. Dus als
dooplid-belastingbetaler wordt uien met
onen armen ontvangen, doch als zoodanig
de kerkelüke belangen mee behartigen om
een predikant te stemmen of beroepen staat
men er naast. Hieruit blykt dus ten duidelijkste, dat mens wil men tot de Hervormde
Kerk behooren, beslist lidmaat moet wezen en dan is men ook verplicht kerkelasten
te betalen; wil men persé niet betalen, dan
ls men verplicht bij deurwaarders-exploit
ziin lidmaatschap weder op te zeggen.
Nogmaals dank voor de plaatsing.

Uw dw. dn. H. WATERBOLK,
Harmoniestraat, Appingedam.

Arr.=Rechtbank te Assen.
Zitting

van 3 Februari.
Diefstal.

Ate Klaas V., los werkman, gedom. te Groningen, thans gedetineerd, heeft In den avond van
12 Dee. een rijwiel, dat by de kazerne stond en
toebehoorde aan J. ___.. Schouten, weggenomen. Verdachte bekent; hy heeft het weggenomen en
is er op weggereden naar Zwolle, waar WJ werk
wou zoeken.
Het O. M. eischt 8 maanden gevangenisstraf.
De verdediger, mr. Werkman verzoekt voor verdachte, die nog nooit met de Justitie in aanraking
is geweest, een voorwaardelijke gevangenisstraf.
Diefstal.
Roelof H. te Groningen, thans gedetineerd, heeft
zich eveneens te Assen schuldig gemaakt aan diefstal van een rywlei. Verdachte was in gezelschap
van de vorige verdachte; hy had geen werk en wilde in Groningen werk zoeken. Aan de Groningerstraat zag hy een flets staan en heeft deze weggenomen, waarop hy naar Groningen is gereden.
Het O. M. eischt 1 jaar gevangenisstraf.
De verdediger, mr. Werkman, pleitte vrijspraak.
Brandstichting.
Joseph Henderikus F., verpleegde te Veenhuizen,
heeft aldaar in een der gebouwen op 13 December brand gesticht. Verdachte bekent, hü deed het
om uit Veenhuizen weg te komen, omdat je daar

behandeld wordt.
Het O. M. acht het ten laste gelegde bewezen,
en eischt 3 Jaar gevangenisstraf.
De verdediger mr. Jonker voert verzachtende
omstandigheden aan en is van oordeel dat met veronmenscheiyk

Rijwieldiefstal.
het duideiyk te zien. dat ze aan ziekte ïydende
M.jredom.
Harm
te Emmen, thans gedetineerd, waren. Ze zagen er ellendig uit. Getuige veronderheeft op 12 Dec. te Assen een rijwiel, toebehooren. stelt, dat de varkens wel een 8-tal dagen ziek gede aan F. Doreman weggenomen. Verdachte zegt weest waren.
dat hy het rywlei aan de Vaart zag staan, hU wilGetuige B. Terwisga verklaart, dat hy varken»
de naar Holland om werk te roeken en is er op had die ïydende waren longenpest en welke hy
naar Zwolle gereden.
aan verdachte ten geschenke had gegeven, daar hij
Het O. M. eischt 1 jaar gevangenisstraf.
ze kwyt wilde zyn.
De verdediger mr. Werkman, vraagt voor verVerdachte zegt, dat hy 20 varkens van Terwisga
dachte een voorwaardelijke straf.
heeft ontvangen, die hy naar Groningen heeft
Henderikus B. te Bargercompascuum had een verkocht.
De ambtenaar van het O. M. acht het ten laste
rywlei in bruikleen van den rywielhandelaar H.
gelegde wettig en overtuigend bewezen en vordert
GosUnga en mocht dat een week behouden.
Verzake het le ten laste gelegde f 50 boete of IC
dachte heeft het rywiêl echter niet terug bezorgd ter
dagen
2c (niet te voren aandoch verkocht. Het O. M. eischt 1 Jaar gevaTaf". geven) hecht.; wegens het
hecht.; en ten derde
dagen
f
25
boete
of
5
verdediger
De
mr. Huges, wijst er op, dat verdachte naar Limburg wilde om werk te zoeken. wegens het aanwezig hebben van een hoevcelheic
2 dagen hecht.
«V""1 «een Beld en ls er zoo toegekomen om het vleesch
Uitspraak over 14 dagen.
rijwiel te verkoopen. Hy had onmlddeliyt berouw
van hetg ebeurde en heeft self aangifte gedaan.
Pleiter acht een straf van 8 maanden
te zwaar en
verwekt eén voorwaardelijke straf.
Afloop
verkoop en aanbesteding.
Uitspraak over 14 dagen.
Veroordeeld werden wegens:
STADSKANAAL, 8 Febr. Ten overstaan van
brandstichting en diefstal van vee uit de welde:
zadok N. te Dalen thana gedetineerd tot 1 j. gev. den heer notaris Poelma werd hedca in bot hotel
met aftrek van prev.;
J. Schot to Musselkanaal krachtens art. 1223 B.\v".
smaad: Hendrik J. te Borger tot f 40. subs. publiek geveild 5.16.98 H.A. land met daarop
1 maand hecht.;
staande gebouwon te Hussel, eigendom van H.
verduistering: Roelof B. te Assen, tot 8 weken KruiEinga Sr. c.s.
gev V.V. proeftyd 3 jaar;
Verkocht ale volgt: Huis met 8.28.98 H.A. land
idem Klaas B. te Assen, tot 1 maand tuchtaan Th. Mensen, landbouwer te Mussol. voor
i" 6650. Hocius.edo breed 17 M., en laug 80 M„
school y.V. met proeftyd 1 Jaar. en 1 Jaar ondervoor f5OO aan de Coöp. Stooradoreohver. „Muntoezichtstelling;
heling: Jan B. te Assen, tot 3 maanden gev. V.V. sol en Omstreken". Bonw- en weiland, gr. 1 49.80
H.A., voor f 0000 aan A. Wnbs, landbouwer t*
met proeftyd van 3 jaar.
Mumel. Bouwland in de plaats van Schutte, gr.
83 A. 10 e_A., voor fB5O aan J. H. Schutte, landKANTONGERECHT.
bouwer te Mussol.
Geheime slachterij bedorven vleesch.
BEILEN, 8 Febr, Ten overstaan van den huer
Voor het kantongerecht te Assen stond heden
terecht de varkenskoopman Siebrand U. te Assen, notaris Van der I_eij alhier is heden in het c_l'«
aan wien ten laste wordt gelegd, dat hy ten Vsn Goor te Wijster tou verzoeke van den heer
aldaar pnblick bij toeslag verkocht:
eersten geslacht heeft zonder vergunning, ten J. Wolters
tweede het in voorraad hebben van ongekeurd een burgerwoonhuis en stookhok en tuin te Wijevleesch en ten derde het in voorraad hebben van ter, groot 0.47.60 H.A. benevens een perceel
groenland „de Nieuwe Escb" aldaar, gr. 1.07.00
bedorven vleesch.
Verdachte zegt dat hij geen vergunning noodig H.A. en een perceel bouwland aldaar, genaamd
ijroot 0.34.10 H.A. Vorenstaande
had om varkens te slachten. HU had ongeveer 14 ..de Veldkamp",
dagen een 12-tal varkens ln het hok. Een drleta» drie perceelen werden in masea gekooht doorden
f 6450. Een peTkreeg een beroerte, terwijl één reeds dood ln den heer E. Klooster te Wijster voor
stal lag. Als een varken dood is krijgt men er oeel bouwland „N-jensleek" te Wijster, gr. 0.Ö3.W
niets voor en daarom heeft hy ze geslacht. Hy wlsi H.A., werd gekocht door den heer Hm. Nübocr
aldaar voor f 100
wel, dat voor noodslachting aangifte moet gebeuren, doch daar hy 's avonds om 9 uur gereed was
OMMELANDERWIJK, 8 Febr. Ten oveMrtaa-it
met het slachten, was het zyn voornemen om den
volgenden morgen om 9 uur als het kantoor open van den hoer W. Boer. notaris te Veendam, werd
heden in 't hotel ~Do Ommelanden" voor
was, aangifte van do noodslachting te doen en hier
de erven D, Boswijk—Wijnbergen publiek verte laten keuren, 's Avonds kwam echter de politie. kocht:
burgorbohuizina: met erf on tuin,
De deskundige, de heer Nlehof, verklaart dat hy groot 6 l. ©en
A. 80 c.A. Kooper do hoer J. M. PanMau
's avonds gewaarschuwd v.>rd, dat er by veralhier voor f4125 en f 110 overname; 9, een ardachte clandestien geslacht werd. Hil is er heen beidershuis
met erf en tuin en opstrekkondo
gegaan en zag dat er een 12-tal varkens geslacht
bouw- en weiland alhier groot 7 H.A.. 98
was, waarvan 2 reeds voor het slachten dood waren plaats 10
c.A. Koop«rr de heer H. Boswijk, te Wilgeweest. Verder waren er varkenskoppen die zeer A. en
dervank. voor f 25030; 3. een blokplaats bouwland
onoogiyk waren en ook ander vleesch, dat zeer te
No, 33, groot 3 H.A. 6 A. Kooper de heer K.
vies was en afgekeurd ls. De varkens zijn eveneens Bakker te Nleuwe-Pekela
voor f 8173; het vooraf
afgekeurd, omdat ze aan pest ïydende waren. Dè
groot 67 A. 30 c.A. Kooper de heer Joh. J. NieKantonrechter vraagt verdachte waarom het boer te No. 13 voor f 1450. 4. den eigendom van
vleesch dat ln de werkplaats was. niet gekeurd een heemstede van de wed. Haarlemmer alhier,
was. Verdachte zegt, dat hy het vleesch gekocht vaste pacht f3.50. Koooer de heer H. v. d. Wónheeft en niet gezien heeft, dat er geen sternpet de alhier voor f 125 5. don eigendom van een
op was.
heemstede van A. Hanêen. vaste paoht groot
De deskundige verklaart, dat het duideiyk te zien f 8.50. Kooper de heer
,A. Stansen voor f 80. 6 oén
was, dat de varkens aan peet Wdende waren en aandeel ad flO in De
Noordooster. Kooper
dat ook reeds eenige dagen hadden gehad. Het heer B. J. Maathuis to Veendam voor f 75. do
geheel gaf den Indruk, dat er vaker geslacht werd.
Getuige Bakker, hoofdagent van politie verGBOOTEGAST, 3
Gisteravond werd in
klaart, dat verdachte reeds eerder verdacht werd het café Kraaijenga Febr.
alhier, ten overstaan van
van het clandestien slachten. Men kreeg vermoeden heo.r notaris Bruins, krachten* art. 1223 B.W.
den dat verdachte 's avonds geslacht had en daar publiek finaal verkocht:
men wist, dat er geen aangifte geschied was ls
1 eene behu_zln*r met de v.a.ia.l.v. bekl. van
men naar verdachte gegaan. Het bleek, dat %r tOSd
Are grond, in de Meeden onder Lutjogaüt;
een 12-tal varkens geslacht was.
2. eon perceeltje vrij en eigen land aldaar, groot
Verdachte zegt dat WJ het geraden vond om alle 16.fU Afp, alles toebehoorende aan D. Dam. Koovarkens te slachten, omdat hy bevreesd was dat per werd de hoer K. Pietene to Oldekerk v. f,1250.
de andere varkens ook ziek zouden worden.

van

ii

ADVERTENTIöN.

RIMMOfIG-fO-.nCMIKUM Departement Groningen
Ingenieur--kademie

DIT IS HET MENU

Am ba oh tasch ooi
te Veendam.

Rundersoep
Rielstuk

!vanINSCHRIJVING
nieuwe leerlingen:

Zondag 5 Febr.
Pasteitje

- Aardappelen
Annanas Slagroom

Doperwten

"

OLDENBURGi.O.

gedurende de maand Fa-:

Architektur, Bauingenieurwesen,
Elektrotechnik. Maschinenbau,
Bef.ripbf.tech nik und Ingenieur-

-

I DALLINGA, Poelestr. 44

A. BERGSMA

op 1e en 2e Hypoth.
beschikbaar

fuinboüwsuaat 35. Telef. 4133

-

ÏlEHIMTIM.

Hervatting der inentingen
Donderdag 9 Febr. 3% uur.

VERGADERING
Natuurt. Genootschap

fferlmrsiMiDg
Gem. Bedum

op Dinsdag 7 Februari,
's avonds 8 uur

in dc HAMBURGKRZAALvanhet

-

De Directeur:
BURGEMEESTER en WETArts Ph. VAN DAM. HOUDERS van BEDUM bren-1

Stadsschouwburg. Uitvoering „Saiaswali"
M_B_M_M____W

Nl Het Schouwtooneel
Directie:

CONCERTHUIS.
SPREKER:

Prof Dr. J. M BURGERS,

Mevr. J. VAN ANBOOY DE KEMPËNAKR
Onderwerp t

Saronarola, m.

lichtbeelden.
Ledenkaartcn zijn strikt per
soonlijk.

o.m mms feestelijke
Regie:

ADR. VAN DER HORST.

„Vereeniging tot Steun van

Algemeene Jaarlijksche
OLI.EFEN.
BERCHMANS.
Ledenvergadering
CAREL
VAN

RIJKEN.

EZERMAN,
SCHOOR,

VOORSCHOTTEN

Succesblijspel in éen bedrijf
acht. Entree 11.—

Na afloop BA Is.

Uitvoering
Arbeiders - Zangvereeniging
„Kunst na den Arbeid'

Uitvoering 24 Febr.

van de

Febr. onnehuwden
Februari

Entree f I—.

Aanvang 7'/» uur.

Landbouwver. „Woldendorp"
; Maandag 6 Febrnari
's avonds 6 uur in 't Hotel

DIJKSTRA,

Woldendorp.

LEZINQ

UITVOERING Propaganda-AYond 'door Dr. 't KOEN

UITVOERING Tooneeiver. „Onder Ons"
te Eelderwolde

°

en

Muziekgezelschap „line Animo'

Muziek-en Tooneel»!
uitvoerin?

Vrooßjk spel in 3 bedrijven.

in 't Logement »MEIJER«
Aanvang 7 uur.
Leden en huisgen. vrij.
Overigens 75 cent entree.

Bureau 7'_ nur. Aanvang 8 uur
te PF.IS-R
op den dag
op Donderdag 9 Febr. 1928, derPlaatsbespreking
voorstelling als gewoonlijk.
in 'tCale H. ENSING
des namiddags ZVt ure, ten huize Daags te voren van 2—4 uur op Donderdag
voor
9
van de Secretaresse, Heeresingel k '25 et. per plaats.
Zaterdag
28, Groningen.
II
voor Gehuwden
Prijzen der plaatsen: f2.öo, to
DE SECRETARESSE. f 2.1Ó, 1180, f1.25, f 0.80, f 0.45, Entree voor ongehuwden 40 et.
alle rechten inbegrepen.
Man en Vrouw 60 et
Aanvang 's avonds 7 uur.
HET BESTUUR.

Christ. Jongedcchters-vereen

Ambachtsschool Groningen

i

11
op Zaterdag II Febr. 1928 Aanvang half

Medespelenden:

Oe Christ. Jongelings-vereen

't café van den heer
J. J. DIJK te Zeerijp.

„Plaatselijk Nut" 2. Je Reinste Parel

.TFTTY VAN DIJK—RIECKER,
LENA KLEY. M. v. d. LUGT
MELSERT. HESJE RIJKENVAN RIJK. BEP BOOLEMAN
en HEIN HARMS. WILI.ËM
DE VRIES. KO VAN DIJK,

Donderen.

op Woensdag 15 Febr. 1928

Blijspel in 5 bedrijven
(met medewerking van A. G. K)
door ADOLPHE L'ARRONGE.

van de

Reciteergezelschap
„Onderlinge Oefening"

, UITVOERING

!in
Vergadering 1. Gebroeders Kalkoen

van het

Afd. „GRONINGEN"
verwaarloosde Kinderen."

'A.D.V.E.N.D.Ö.
Fnntarecorps

't ZAXDT
in 't hotel HUlZlNGA,Midde!stum
Aanvang 7V» uur.
Entree f I.— .' geeft oen

Aduard.

op Uonderdag Febr. voor
Dellt.
gehuwden en op Zaterdag 11 op Donderdag 9 Februari
gen ter openbare kennis, dat.
Febr. voor ongehuwden.
alsnog is goedgekeurd 't raads- ONDERWERP:
voor gehuwden
Aanvang 7 uur.
besluit, waarbü 40 pet. toesla»
Onregelmatige bewegingen
Zaterdag II Februari
op het loon wordt toegekend
In lucht en vloeistofaan landbouwers voor arbeivoor ongehuwden
die
ders,
werkzaam
boven
stroomen.
zün
Dipl. geen vereischte,
Op te voeren stukken:
getal van één per 15 H.A.
„Timoiheus", en de
Namens het bestuur:
gevraagd bij rustige niet zickcl. het
1.
DE KILOMETERVRETER.
Landbouwers, die van deze
Tj. L. DIJKSTERHUIS,
oude Heer.
2.
ROBBEDOES.
regeling
gebruik
willen
maken
Secr. en penningmeester.
Brieven met opgaaf van verl.
dit zoo swedijr mojyeAanvang 7 uur. " Entree 60 cent
«il. ZILVERSMIT Hengelo fO) moeten
„Dient den Keer"
lük schriftelijk bü ons college
Donateurs vrij.
aanvragen, onder opgave van
het aantal H.A. land bö hen in
ie
SLOCHTERf-N
NA AFLOOP BAl_.
Zuidwolde (Gr)
gebruik, alsmede de namen,
Vrijdag
hopen
as.
10
FeD.V.
Dir.
heer
A.
J.
VELDMAN.
de
leeftiid en woonplaats van de
brnari haar
C. H. Peterssiraat 2
Optreden van het
arbeiders bü hen werkzaam.
alsnog
Er bestaat
gelegenheid Burgem. en Weth. voornoemd:
/et en met II Februari a.s.
JOUWSTRA. Bnrgem.
leerlingen voor den nieuwen curlc vieren in dc Herv. School,
E.
BOOXSTRA. Secrotarls L
Dir THOMAS HART
sus in te schrijven voor dc atdec3!
des avonds 6>/ï uur.
1ingen firn mereu. Kleelromet medew. van eenige dames (
Kaarten verkrijgbaar bij B. BIS, op Vrijdag 10 Febr ek
monlu«p. Meubelinaken,
10
Febr.
op
Vrijdag
a.s.
J. v TIMMEREN, pensecretaris,
bij S. A. DE WEERDT, Café
ambtenaren
zonder
borg.
Schilderen en Kleermaken aan
(Puslwgel vonr antwoord). Kan- in 't Café KIETEMA te ningmeester en H. PELGRIM tot
Koo_e_ebool
De Directeur:
Donderdag 9 Februari, k f 1.-,
Noordwolde.
toor HKT. NOORDEN. LoopendeAanvang 7 uur
Entree f I.—.
W. VAN DER ELST. diep IS Groningen.
Entree 50 et Aanv. 'sav. 7 unr. 's avonds aan de kas f 1.50.

Verpleegster

Vrijdag 10 Februari

Febr.

ONDERWIJZERES

»

Opei toitag

i

Handelswissenschatten
VAN DER HORST en MUSCH.
Krafttahrzeugbau / Flugtechnik
Oenerale Repetitie
O 11-Reife / 1 Jahr Praxis
1928 Zondag 5 Februari 1928 Woensdag 8 Febr. Aanv. 7 uur
Sem Begmn: Mitte AprU u. Oktbr. op Donderdag 9
Casino Wirtschaftsamt
des avonds 8 uur, in dc HARNcucsteDrucksachen No. 32 durch MONIE.
das Sekretariat
Spreekster:

brnari 1928, 's morgens van 8 tot |
11.30 uur en -namiddags, uit-,
sre7onderd Zaterdag, van 1 tot
Maandag 6 Febr.
4.30 uur ln het gebouw der Am-!
Geb. Hersenen
baclitssehool.
V Het GEMEENTEBESTUUR
Gebonden Groentensoep
van PBIZE roept op sollicitanten
aangelegenheid
Tevens
tot
i
Gestoolde Kallsborst
gif te voor den MACHINISTEN-1 (wachtgelders) naar de betrekAndijvie Aardappelen
king van
en
ELECTRICIENSCURSUS.
Compo te
Als leerling worden alleen aanvan 0.90, 11.- en 11.20 genomen zij die
den leeftiid van met vak j en k. aan de o. 1. school
Relt V even op tel. 610? 12 laren hebben bereikt. De les- aan den Lleverschenwag.
sen van aren aan op 1 April a.s.
(Peize is gelegen aan de tram,
Bij de Insehritvlng moet wor- nabij Groningen) 2e kl.
den meegebracht:
Inzending van stukken zoo
1. Een vaecinebewtjs.
spoedig mogelijk, uiterlijk vóór
2. Een bewijs van het hoofd 1» r«br. a4>.
der school dat de leerling de 6
Eenige Kapitalen
der lagere school met
iklassen doorloopen
heeft.
!vrucht
Med. Doets. Arts
3. Een geneeskundige verklaring waaruit de lichamelijke geBEDRIJFSKAPITAAL,
schiktheid blijkt orü het onder-, alsmede
JAKOB DIJKSTRA'» WooingVoor gences-,hee}- en verloskunde wils aan de Ambachtsschool
te en Adm. Bureau. Oosterweg 97,
(Ook voor Kinderziekten)
volgen.
Gron. Tel. 3448.
Spreekuren 12—2 en 6—7 uur.
4. Het laatste aanslagbiljet
Dinsdags 10-2 en 6 7 uur.
van de Rijksinkotnstenbelasting
Deze spreekuren gelden ook
DE DIRECTEUR.
voor pa ienten van het Ziekende
Ambachtsschool
Aan
wordt
van het
onds »Ziekenhulp<.
onderwijs gegeven in: TIMMEREN, SCHILDEREN en SMEDEN

r

der Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen.

Oetuige-deskundige J. M. A. van Es. gemeente*
keurmeester, heeft de varkens die in beslag genomen waren gekeurd op pest. Aan deze varkens was

30ste JAARFEEST Noord-Ned. Tooneel

Afdeeling „NOORDDIJK"
Bond v Staatspensioen

op Zondag 12 Februari e k.,
in dc Feesttent

van den heer

KLOOSTERHUIS

te SCHARNIER,
met welwillende medewerking
van de Kederl|ker«kamer
»l»e -iltspaiintiiK» te Engethett
(Dir. de heer R. SCHOLTENS)
1. Openingswoord (voordracht
door den voorzitter den heer
J. H. KOOI)
2. Opvoering >Oade Ant|e<,
tooneelstuk in 2 bedrijven.
3. Kede van ds. BLOEMHOFF
te Warfhuizen.
-1. Al Terfceßd. Olncimoodsch
spul van laifdc deur GLERT

;

van (lirecht

Onderwerp:
Randerhorzelbeatr _ding
Alle veehouders uit de omgeving worden tot bijwoning uitgenoodigd.
HKT BESTUUR.
■

f-

ni-■

i

■■

,-i

-

■■..._.

_

Vereeniging

j „HET GROENE KRUIS

op Woeimdag 8 Febr. 10S8
des avonds 7 uur ten huize van
F. KLUIVIN.iH te Vries.
Agenda volgens Art. 10 van het
huishoudelijk reglement. Altredende Cncrkicsbaar'; bestuursleden
zijn: B. LAMMERS. K. RADEMAKER, G. VEENDIJK, J. KRA-

'

NENDONK.
Namens het Bestuur:
Opgeluisterd door Muziek.
J. VRIELING, Voorzitter,
Aanvang 7 uur.
Entree 40 et. j
B. R. KNOTTNERUS. Sec?.
HET BESTUUR
BLAS.

'

!

"*""'""'T""'lri "^l ._fcl,_» ilhiW 1 *——»**-B%i__4___.

Heeren Landbouwers ï Instituut Opleiding

Geen Aandeelhouders van Coöp.
Cartonlabrieken uit dc gemeente
Slochteren en «'mringende
genieenten worden ter

der deelgenooten der

Zwolle.

Volledige, wetenschappelijke opleiding voor het
exsimen ter verkrijging eener aKte van bekwaam

opgeroepen

Algemeene Vergadering

1

1

heid in de administratie en controle der
<;i-..UKF_»iTE-l-'Sx_.llSC_e.V
Bij voldoende
deelneming mondelinge I,e»ften te Groningen
___f_f~ Vraagt proMpectus. -TJBQ

-

ffI
1
I

H YPOTHEkEM.

Nog velschillende BEDRAGEN RKSCHIKRAAR voor
direct ol per 1 Mei a.s. over landerijen en huizen
ln de stad.
Kent»- voor iMte hypotheek s
ParUeaHer- <n Ge»ticht*gcldeu 4L a 5 s/o
Bankkapitaal
5 a s/s °/o
Voor 3e hypotheek.
j>artieulier

Bankkapifaa!

fI
j

«o/,

.

tt a 7 "/0

EOER, Kantoor voor Viste Goederen.
Ë SWSTIERS I DEM, i.rouiii::cn.
Holstraat
Tel. 117» [_\ lijnen)

Onderl. Veeverzekerings-Maatschappij
in de gemeente Slochteren
gevestigd te SebiUlwolde

op Donderdag 9 Februari 1928,
'savonds 7 uur bij Th. v. SLO-

Prov. Cfron. Hleermakerspatroonsbond.

P*»WWrM»^M_Wa»*waNPi'ilßW«W^MW<M<illMWWMWi>^ t=u"E^-_gT___nMr"*i_^"il'T7

(

BEHUIZING

_

aan te besteden

TE KOOP:

Prachtig rendeerende zaak in Manufacturen

—

Manufacturen.

BOELDAG

Aanbesteding

Westeriiijkshorn Bedum.

Gevraagd een T Bediende

Op Donderdag 16 Fefcr. 1928, -jwagir*»- op Dinsdag II Febr
1038. 's nam. 4 aur.
s nam. om half één, zullen ten %*^
verzoeke en ten huize van den o. n. g., in 1 Calé VAN DER
heer H. ACHTERHOF te Wes- MI.EEK te Vierhuizen van;

en een T Juffrouw.

Net afbreken van een
Woonhuis met middengebouw en het hiervoor in
de plaats bouwen van een
Woonhuis met Werkplaats

JAARVERGADERING
fLmmmm. PAARDEN,
OP DINSDAG 7 FEBRUARI 1928
worden verkocht:

Mej. JOLLES, uit Groningen

WATERSPORT.

door handelaar TE KOOP GEVBAAOD, maat 28-42 m.M., iv
do aoorten Bravo, Blanke en
Blauwe Eigenheimers, Eerstelingen en Industrie e.a.
Aanbiedingen met prijs en hoevoorkaj.,
Daimler
X
2
tn.
M.,
8
veelheden
onder no. 78 Bur. de/.
PriMotor 16 P.K. Zeer stabiel.
~~
ma conditie. Pr. 1500 galden.
Aanb. ir. C. H. VAN RHUN.
Lemmerwcg 16 Sneek.
een goed oppassend persoon aan

stalen Motorboot

HOOEKVEES^

WIE HELPT

Landbouwvereen.

Waschinrlchting.

„BEIBRACHT",

reau deres.

fTköopr

OLDEHOVE.
Vereen, ter Uitvoering van de

Landarbeiderswet.

Leflen-raflering
op Dintidag 14 Februari a.».

7 uur bij Dames
REINDERS, Oidehove.
's avonds

Agenda:
1. opening.

X Notulen
.3. Rek. en verantw. penningm.
4. Vaststelling Balans, Winst-en
Verliesrekening.
.5. Bestuursverkiezing.
f>. Mededeelingen.

Plaats. Nut, Woldendorp.
UITVOERING
-

-

naar ver-

een florissante

Kruidenierszaak.

oud Groenland

eerste Hypotheek.
Ook wel bij gedeelten. Rento zeev

billijk. Van particulier. Geen tusscbenpersonen, wel Notaris.
Br. fr. 00. 55 Bureau dezfflff?

GEVRAAGD

tegen

1 Mei

a*

2000 gld. als 2e Hyp»

Brieven fr. met opgaaf van rente'
onder no. 49 Bureau dezes.
Goed
faetuursprijzen.
tegen
Alles
bestaan.
Huiï te huur en te koop.

eventueel direct te aanvaarden.
Br. fr. no. 949 Bureau dezes.

| „PANMAN"

een

vut

_____

Winkelbehuiztnge

met erf op welvarend dorp in de
provincie Groningen.
Aanbiedingen onder no. 94*. fr.
Bureau dezes.

Gepensionneerd Adjudant-

Onderofficier zoekt administratieve betrekking. Bijhouden
van boeken, schrijfwerk, kan*
toorwerkzaam heden of iets
dergelijks. Br. fr., onder no.
61, bureau dezes.

MET

AANNEMERS
BEKEND.

lEMAND in de Prov. Gronin.
gen roet vele aannemers bekend,
zag zich gaarne bij een goed bekend staande Fabrikant of Handelaar geplaatst, voor verkoop
van
Hout. Steen of iets dergel.,
VEENINvan
't
VERHURING
tegen
ongenader overeen te komeu
JACHTVELD,
groot
GER
veer MO H.A* voor den tijd van voorwaarden. Kan ook als depot*
3 iaar, te aanvaarden 1 Jan- *»" houder geldelijke waarborg storno. 98? Bureau deze*.
Br. fr. ■
In*chrt|vlngsbiljetten ln te le- ten.
...■■■
'
veren v66r 1 Maart _fc en inlichtingen te bekomen bij E.
STEENBERGEN Wz.
m

Jachtveld Veeningeii,
gem. Zuidwolde, Or.

Rente niersbefiniziEtg

e

—

H.H. Reizigers!

SfJ^en

eelde;

Drie land-

OLDEHOVE.

op 6, 21 en 27 Februari

GROENLftNDUERHURING

Tuinnouwgewassen,

Vrijdag 17 Februari 1928

des

avonds 7 uur, ten huize

in »ONS DORPSHUIS.-.
van den kastelein DE WAA_
Toegang vrij. to Thesinge.
Aanvnn\ij___ ___r.

Notaris

FAILLISSEMENT.

Dc Curator in het faillissement
voor 1 Jaar
van JAN WIEBENGA van' beop Donderdag 16 Februari roep echoenmaker en koopman,
IÖ2«, 's avonds 7 uur, bij BOL I- wonende te Garrelsweer (geO'
SEMA te Siehove.
meente Lnpperyum). heeft op he-; met bijgelegen tuin, gunsiig
Griffie
der
Arrondiase-j
den ter
staande en «degen te Zcveuhuizen
Agenda:
ments-Rechtbank te Groningen
aan
het scnoolpad en direct bij
Ap1. Opening.
en van het Kantongerecht te
\ den grintweg.
Te bevragen ten
eenige
pingedam nedergelegd de
2. Notulen.
kantore
van
in voornoemd
3. Verslagen van Secr., Wijk- uitdeeüngslijst
C G. HAARMAN te Leek
faillissement welke aldaar geverpl. en Coinui.
ter
kosteloos
dagen
tien
durende
Op
4. Rek. en verantw. penningm. inzage van schuldeischers zal
T.b.czijn.
5. Idem ■sccr.-penningiii.
onder prehcinih. aangeb. door
Groningen. 3 Febr. 1928.
Koede nlwielz. ln Gr.. aan Gem.conim.
De Curator:
f>. Bestuursverkiezing.
klas
S.;ÏÏJbl6naren:
Mr. F. W. C. HUND GEBHARD. «mwi&len tegen prijscourant7. Rondvraag.
Advocaat en Procureur, j Pnis. zender banktusschenkomst
Dc Secretaris
Kant. Ged. Zuidordiep No. l». l,l_f zonder prijsver!..
Br. fr. no. 64 Bureau dezes.
Tel. 780.
A. VAN HAGE

,

Eene nette Burgerbehuizing
°

termijnbetaling

mnii-.f

Renteniers- en Bur
Groenland - Rottum. Heeren-,
gerhuizen, Winkelpanden e.d.

Ongev. 22

H.A. uitm.

*"

VEEN.
Een lijst der perc. ligt ter inzage ln genoemd café. Aanwijs
geoft B v. d. PLOEG.
j__J _p ettinga

Boeldagen
van Levende Have
en Boerenbeslag
Op Woensdag 15 Febr. a.s.,

den heer «. KLAMERte
voor
Warffum;

13 Febr.

FARMSUM'

oude Groenlanden,

KOSTER. Ten Boer gelegen nabij S?ttwi, afk. van
den heer H. SCHILH. VAN

Uit de hand te huur

GRASGEWAS.

Te Appingedam, Delfzijl

Publieke Verhuring

ïuinbouwlezinp

De Veredeling onzer Land- en

Leflen-Yergaflering

Aanvaarding

in 3 perceelen, om te hooien en
te welden.
1928. de 11.
9.49.1 H.A. Tuingrond. gr.
boyenwoning Bleekerstraat 15a
te Appingedam
DIJKSTRA.
ontruimd, overigens in genot tuin. bij akkersLage prijs. Revragen bij
van huur.
Hl. 9.15.69 H.A. Tuingrond
Entree i 1.25.
(kleine tuin),
Betaling 1 Mei 1938.
aan het HOVING 4t EUURSEMA
Verpachting
HET BESTUUR.
Appingedani.
Onderdendam.
Boterdiep
te
Te bezien daags voor en oo
J. J_PETTINGA.
den dag van verkoop van 10-12 en 2—4 uur.
in SHiAKKX.
T H. HUMMELEN. Notaris,
De OPENBARE VERPACHTING
TE
KOOP
vele
omgeving
en
DE
Boteringestraat
VAN
j)^
87. Gron.
van het GRASGEWAS
in 't Noorden, met hooge provisie
BERMEN DER GEMEENTEWE- door een Sigarenfabrikant uit
in
GEN i &. GEMEENTE ADUARD het Zuiden van 't land.
door den Heer J HEEMSTRA
zal plaat» hebben op
Br. Ir., no. Ö3l». bnreau dezes.
Op Vrlßdar 17 Februari 19»,
.Nii
— — -~'
■
Theasinge.
Rijkstuinbouwconsulent,
's avonds 7 .ur, zullen in het Verschillende bedragen beschik- Maandag
'28,
DER
Café
VAN
PLOEG
B.
over
De gewone jaarlijksche groen- te Rottum,
voor eerste hypotheek.
des avonds 7 uur ia het Café
voor den lieer C. J. baar
laiulverhuring voor den heer
Voordeelige voorwaarden.
te
MEIJER
Uithuizen,pute Aduard.
TICHELAAR seizoen, perc.
G. N. SCHUTTER op Lange- bliek
in
voor éen
Dok tullen nog eenige perceeHOVING dc LIDKSKMA
land, zal plaats hebben op
om te hooien en te weiden
len, dio voor drie jaren verhuurd
Appingedam.
zijn, worden gepresenteerd.
worden verhum-d:
Pelsterstr. 2, Groningen.
clfic-eren.
Aanvaarding 1 Mei

te geven door „DE OOSTERHOEK". in 't Hotel

V. Rondvraag.
De Secr.-Penningm.
A. VAN HAGE.

groen-Tkrüis,

Ecu en ander nader te spc-

4150

gevraagd
Het Hotel Calé Restaurant Te(mothuur
koop)
recht
royale

Landverhuring

ningen.

AANGEBODEN:
f 85000.— op solide

Zeer oescblkt voot Jongelui.
Tegen Met of eerder ter overname

Uit de hand te koop:

op Vrijdag 10 Februari a.s.

(Kruidenierszaak),
welke een goed bestaan oplevert,
winkp|bui9 met woning en tuin

Wegens dubb. zaken,

huur:

GEVRAAGD f 4500,

VOLKSWINKEL

BEKLANTE

kiezing.
Br. Ir. no. 989 bureau dezes.

Uit de hand te

11. Een Heerenbehuizinp

_

ASSEM.

op eerfete hyp.. liefst van parti»
culier met 1 Mei a.s.. over pand
met ruime overwaarde.
Br. fr. no. 963 bureau dezes.

f

Jaart.Algem.Vergadering

F. B.LEFÈBRE te Heerenveen,

.

EEN NETTE GOED

,

VOLKSONDERWIJS
Wegens sterfgeval
afd. Pieterburen ÜJastermeland.
Burger Hotel Restaur „ELIM"

f4OOO 1e Hypotheek

Te koop of in hnorkoop ELEC- over nieuw Burgerwoonhui9. teTRISCHE WASCHINHICHTING. gen voldoende zekerheid?
Br. fr. no. 76 Bureau de
Offwlen fr. onder no. 86 Bu-

Compleet nieuw Boerenbeslay

o. h. v. urnen

Klei pootaardappelen

Te koop aanoeb. door part., wegens aausch. grooter:

stuks best rSJS^f

_

—————
'
„Groene Kruis", Slochteren ■ Bal-H ■
Algemeene Vergadering en Tooneelcostnmes

"

Brieven franco onder no. W) bureau dezes.

LEZING

Amsterdam

T~"

__

TEN te Schildwolde.
4 beste
__-.-_Rapport financieele commissie.
Namens het bestuur:
.T. DE ROER. Voorzittern.l. één eerste klas 6-iarigo! voor rekening van den heer R.
H. M. SCHRIK, Secretaris. 's morgens 101. uur in 'tCalé-Restaurant >HET HUIS DE REURS» Belg.
te Vierhuizen
Voa (gedokt door Avenlr HOKKINGA
Restek en teekening vanat 6
's Middags 'l uur
en ingeschreven ln 't Veulente Groningen.
boek) en een zevenjarige don- Febr. tegen betaling van 15.rest. I U 50.
kerbruine Ruin. beiden mak in -verkrijgbaar,
Aanwijs en inlichtingen volgens
tnig.
bestek.
19
Ltens, 31 Jan 1928
van den WelEd. Heer JOH. P. C. HEiJMAN te
Dc Architect:
Onderwerp: Verhandeling over getailleerde Keeren
W.
REITSEMA Tzn
Spreekster:
kleeding.
w.o. 8 puike kalfkoeien. staanDe
}le,il/ la_. f' halven en pas geH.H. Kleermakerspatroons, zoowel uit dc stad als provincie, kalfd.
6 extra beste kalfvaarVrijdag ÏO Februari, 7 uur, bezoekt in Uw eigen belang deze vergadering.
zon (aan 't kalven), 3 beste hok*
Toegang vrij.
kellnsren
in de Kerk.
n <_■ eaterstieren,
_———__»_—_, (mooi fokmateriaal).
i
r
Donateurs vrijen toegang.
Pelzerweg en Omstr.
L. S.
Voor anderen enlréc f 0.25.
vraagt prijsopgave
_<____*'*■
- ■ ■ ■ ■ ■
ALLEN, die iets te vorderen
'jIPBHSF
dc
van
2
hebben van-, verschuldigd zijn ah nieuwe böeren.w*a>ffen9 m.' KunMm< ststoU.n, benoodigde
pl.m. 7ÓOUO
opzet,
met
2
wlpkarren
aan- of borgtochten on goederen bijpassende
nieuwe
K.G.,
en
wel:
ónder hunne berusting hébben
lerbak. schoffelChilisalpeter
ten laste van en toebehoorende tuig, cultivator nienw iizeren
Zwavelzure Ammoniak
aan den heer Mr. E. FRANSEMA 'A H.L. zaalmol bietenirtolen»
Kiilksnlpeler
in groote kenze voorin leven advocaat en procureur maaimachtne met vier messen
radig en tegen dc
Superphosphaat
van het >Groene Kruis*
te Godlinze en aldaar overleden (Cormdck), hooihark (Premier)
waaier, verschillende ploegen
conditiën
bfliijkste
Slnkkenmeel en
den
11
Januari
worden
1928.
vereggen, groote en kleine
op Vrijdag 10 Februari
verkrijgbaar bij :—:
Kalizout
zocht daarvan binnen acht da- en
partü paardetutg,
's avonds 7 uur, ten huize Van
gen na heden opgave of betaling slijp&teen,
Aanbieding voor of op S Febr.
w.o.
hab"bogen
halsters, strenE. DEGENHART te Slochteren
te doen ten kantore van
bij den Secr. W. HOITING,
1928
gen
drie
met -chokbrekers,
Dc Secret M. Th. LAARMAN
T. 11. HUMMELEN, nieuwe kretten. groote kalver- Hoornschedijk 85, Groningen.
Notaris te Groningen, bak. schapoarèep, voCrkisten,
Tooneelcostiiiiiier
O. Boteringestr. 37. bakken. TX>nt_ars,.»ohöppeti, harkoop of
ken, hietenrdbbfrï. partü klaFolkin «estraat 40a.
vermlters. mestkar, mestplante
ken, 40 jonge kippen, een blokpakken stroo, eene flinke Behuizing
Op Dinsdag 21 Febrnari 1928, je venhooi. *n beste zweefmelkgeTe^dschaP,
Afzonderlijke Logeerkamers vanaf des avonds te 8 uur. In 't Café
met ongeveer KM Are Grond, te
meiktijnen, 12 melkbus- ÜÏTERBUEEN
t ONO tot t 1 50
onder Zuidbroek.
„HET HUIS DE BEURS" aan karn.
theems, emmers, enz.
bevragen bij den eigenaar B.
het A-Kerkhof no. 4 te Gronin- sen,
op Zaterdas 11 Februari, Eenige Familiekamers.
Te
Hulsmenbelen, als 6 stoelen i WEIS en ten Kantore van G.
s avonds 7 uur, bij L. VAN GOR- Logies met Ontbijt vanaf f I So gen zullen ten verzoeke Van de
niet
Wed. Eu Erven T. v. STREUN pen, trijp, klok,enpetroleumlam*
tot t 3.25.
-SEL, Pieterburen.
't geen moer i KOSTWINDER te Noordbroek.
ookesbak
Aardappelen. publiek worden verkoaht als
Soep,
DINERS:
De
WelEd.
Heer
mm v______^__HMVV_____________^____B________l
SPREKER:
wordt gepresenteerd.
Vleesch en Groente vanaf iO.BO perceel:
contant,
Posten beneden f25
en hooger.
■
overigons tegen borgstelling,
Adressen:
over; 'Leven in .fceder1 Mei a.s.
crediet
tot
lapdsett Indië-. met 100 lan I I Amsterdam, Singel 109, Tel. 42791
_P. LIJFKRING, Bedum.
taarnplaatjes.
Amsterdam. Prins Hendrikkade
Telef.
44339
47/51,
te Appingedam
Ook niet-leden en kinderen van Den Haag,
Wagenslr H9.Te1.105.V7 '!_»iQyp_B
de Jok. Israrlsbet 6e en 7e leerjaar hebben Rotterdam,
ijs
voor lage» prijs uit de hand
Schiedamschedijk jlSgnfHgffij
straat no. 2—
vrijen toegang.
koop.
te
|
Onderdendam.
47/51, Telef. 3713.
fißMfsßpaßlr-Ti 2a to GroninHET BESTUUR. g*r
MJIiItSEMg__ n
Deze Hotels staan onder msiF I—.
Op Donderdag 16 Febrnari HOVIXtt A AppinKCdam
MaKelaars,
Heils.
Leger
Kantoorgebouw
het
des
7
imr,
111. Een
beheer van
zullen in
met 1928, 's avonds
bovenhuis en conciërgewoning het Café BUREMA te Onri^raan de Bleekerstraat no. 11— dendam, ten verzoeke van den
11a en 13 to Groningen, en
heer S. ,T. WEG publiek voor
IV. Een Burgerbehuizing ra. S iaar worden verhuurd:
goed am n len we
boyenwoning ca. aan do BleeI. 3.22.3 t H-A- Uitmuntend Een zoogerleielljke
kerstraat no. 15—15 ato Gro-

V. C. J.TAvond

■'

Aanbesteding,

V*>-

openbaar

—

-

Hotel „OÜSTERGOO" («h we wier

terdijkshorn,
overstaan v.
Deurw. HAZEten
WINKEL, ln 't

Harkstede-Scharmer.

_??""■

Watersport - Grouw (Fr.)

op Donderdag 29 Maart a.s.

voor den heer K. GRïMMIUS
te Winsum;
op VrUdag 13 April a.s. voor
Bij gesloten briefjes,
Uk dc hand te koop het rendabele, Tan oud» bekende, geheel
zal ten den hrer E. HEITMEIJEH te
gemoderniseerde,
e
in prima staat verkecrend.
van
d«n Heer L- AN- Bedum;
!!?i??f,i
NfaUliS te Den Ham. worden
April
a.s.
verhuurd voor ten hoogste m op Donderdag 19
Jaren, ter keuzo van den huur- voor den heer K. BOLHUIS te
Adorp.
der:
J. J. PETTINGA, Bedum. met eigen aanlegplants, completen inventaris, afz. garage, schiphuis.
overterrcin. annex booten verhuur en exploitatie rechten van he»
paviljoen aan het Pikmeer.
mot steenen hut en srond in de
lenig middelpunt voor de lielhebbcrs van watersporten voor
Moeshom te Noordhon», thans
dc binnen- en ItuitcnlnndHche loensten naar Grouw. Pension
Op Maandatr 1» gasten steeds toenemend; druk restaurant; vergunning inbegrepen.
groenland, „mot totaal 0.7W9 ijlir
H.A. afk. van den heer G. Klei- __¥*_? Febr. n.o. in het Café
Geld voor hvpotheck of deelname in op te richten vennootwerd.
v. d VELDE te Noordwijk. des schap aanwezig.
Het geheel fc x t geschikt namiddags 3 uur, zal ondcrgc
Meerdere bijzonderheden aan werkelijk gegadigden en schriftelijke' annmclding alléén toij notaris BERGHUIS, Zaailand 9f
voor alle doeleinden, speciaal teekende trachten
voor kweeker!).
te Leeuwarden
Bezichtiging \ t
ven 15 behoudens goedkeuring van
februari 1928.
Aanv. gebouwen 1 Mei 1923. R. en W.:
d dadelijk en ged. 12 Maart
Het bouwen van een
1928.
Woonhuis met Bakkerij op
Briefjes i n te
leveren vóór of
een vrij terrein te Komop 15 Februari
1928. nam. 3 uur.
gelegen in dc prov Groningen Zeer geschikt voor flinke kleermahorn.
Condities liggen ter lezing ten Restek niet teekening a f3 ker; woidt die aan dc zaak verbonden, is nog groote uitbreiding
kantore van
per stel verkrijgbaar bij onder- verzekerd. Prijs 1 10.t00.—. Aanvaarding in overleg.
C. J. VINK.
Br. 1. o;.der no. 957 bureau dezes.
geteekende, die tevens inlichtingen
Notaris te Zuidliorh. j verstrekt.
C. v. d. VEEN,
Bouwkundige te Kornhorn.

Noordhom.

!
|Oemeente-Finaneiën-,|
I
67,

VEBGADEKIMG ■ Administratie: Postbox

«p I»on»ler»lag O
februari, -namiddags 4 uur
in het HOOGfcHUIS te Slochteren
Agenda:
De speculatieve carlonlabrieken
betalen voor MKia it.t».
stroo gemiddeld a-H
gulden minder uit dan
dc coöperatieve. Wat tuoet
de landbouwer hiertegen
doen ï
Mochten dc fabrieken nog voor
deze vergadering met aannemelijke prijzen komen, dan nog
■wordt de landbouwers aangeraden voorloopig niet te verkoopen
Namens de Fed. van Landbouw
vereen, in de gem. Slochteren:
L. MULDER. Secr.

BEHUIZING MET LAND.

BOERDERIJ
Vrles-Zuldlaren.

UIT DE HAND TE KOOP:

een KOEMELKERIJ

FAHMBUM iv dichtbevolkte TE HUUR voor 3 jaren:
omgeving. Ruim perceel m. groot
erf. Stalling voor 20 st. vee, veel
se huurruim te.
met plm. WA H__ vroctalbaai
Te bevr. bij HOVING on LUUR- GROEN- en BOUWLAND, deels
SEMA, Appinßedam.
ingezaaid met rogge. Gunstig geen spoorweg
WEGENS OMSTANDIGHEDEN, legen aan straatnabij station Vries-Ztiidlaren.
Te bevragen bij den cisenaar
te koop
te
en
bewoner D. RIJKENS. VriesEen naar de eischen des tijds Zuidlaren.
ingerichte
te

een Boerderij

of

huur:

SLAGERIJ,

.'

'
' Te

waarin vijf jaar een Rund- en
Varkensslagerii wordt uitgeoeop Woensdag 29 Februari a.s. fend. Tevens zear geschikt voor
voor den heer H. BRAAM te I'aardenslagerij. Voor uitbreiTinallinge;
ding vatbaar.
op Donderda* 8 Maart a.s.
Brieven onder no. 'SI. Bureau
voor den heer, J. VAN ZEE- ..de Noordster" VAN HEUVELEN. Musselkanaal.
WIJK te Zandeweeri

Een AmtDui aaieMi
—-■

■■

le Gron.
Bakkersvakschool

Voor dc Brood-en Banket»
ItnkkcrHprodu-l.u der Vakschool wordt

AFNAME BEZOCHT

bij voorkeur door H.H. Bakkers
legen nader overeen te komen
conditiën.
At te geven Donderdagavond tt
Vrijdagmorgen van elke week.
Dc Directeur:
A \\. BARENDSEN.

Qe
huur gevraagd:

Heerenveensche Lunchroom
vraagt

Rolme !MaaiB een flink Meisje
Boyenwoning.

of Atelier met
! Br. fr.', no. 7S, bureau dezes

als hulp ia «ie zaak. /.ott
spoedig mogelijk iv dteuat
ie treden.

Oe Scheepswerf ..Nicolaas Witsen"
v.h. W. F. STOEL & Zoon

i

ALKMAAR

vraagt

Volslagen IJzerwerkers
(nieuwbouw)

GEVRAAGD
a.s.

Mei

met

een

flinke

Meid-Huishoudster

I

op de boerderij, m. 1., H. G.'
Br. fr. no. 52 Bureau dezes.

I

Br. Vrijdag ontv.
Indien motjel. Maandag 4 uur
c_\
I \A ITToofdpiin
tabletten 30 Ul/C
en

Laxeer gQ_

Bj&i Zenuw

Staaj

ik

ZIJDEN STOFFEN

n

gQf

stoften gebruiken, bad onze verbouwing
en uitbreiding vanat den eersten dag
zuik een succes. Juist thans is het
uiterlijk onzer zaak in overeenstemming met de fijne kwaliteit van alles,
wat wij IJ kunnen aanbieden.

&HAA€CVkIC'
fclAA*M___J
___Wi_rwwpS_r
feil3Jt
w

ONDERGETEEKENDE
iomt

FLUWELEN

I

J

I

3elgische paarden van 3—B jaar,
en
iok goede gekruiste lichte
Verwacht
ware n Belgen.
;oede opkomst, daar er veel gekocht zal worden.

Sp Maandag

i[liiiiiininiiiiiniii»iiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiuniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininniiiiiiiiiiiniiiiHiiiiiininiiiiiiiiniiii»^

STALEN GEZONDHEIDS-MATRASSEN
i^nPAiiMAMTIe
S
iVI UW ■ „ROBUST" „BEAUMONTI- " „SPECIAAL"
"

Rii AnnKi.ftn Drogisten.

Auto-Bureau „E.8.8.A.M."

in opdracht tot
De Werkliedenorganisaties in de Sigarenindustrie voeren strijd
verkoop goede Auto- tegen de Sigaremabrikante T. HELMENS &. ZOON te Groningen.
mobielen, inschrijvingen kosteHaar Sigaren
loos, en kan leveren ieder merk
nieuwe Auto's, Vracht- of Autobussen. Ook op gem. bet.-cond.
Vraagt onze conditiën.
worden beneden het Tarietloon gemaakt. Deze sigaren niet
„uiderdlep 34a, Groningen rooken beteekent dat GIJ ons steunt in onzen strijd voor handhaving der loonen.
Besturen Federatie, Christelijke en
Nederl. Sigarenm. Bond.

12,50 Alting, Westeremden.
1.00 Hoven, da Weer.
1.15 Ter Velde. Middelstum,

vraagt
J!j______\_^
_pBBr

I

OTTO EBRELMM en HELZONGRO

VULPENNEN
I
I

voor elke hand
voor elke prijs I

■

PARKER DUOFOLO

WATERMAN

Tot Zaterdag 11 Februari a.s.

■resten

150 % KORTING

CAW

De overgebleven
boden met

BLACKBIRD
UNIQUE

HETFa,VULPEHHUIS
AARTS & Co. |
t.o DE BEURS N.Z.
GRONINGEN

1

I
I

I

EVERSHARP Vulpotloodeo |

Appelen. - Kool.
Wij

coupons

worden

aangc.

I

§20 % EXTEA KORTINGII
Tenslotte deze week voor het laatst op alle
andere stoften 15 % korting.
Profiteert thans nog en ziet onze étalages.
Seals, enz. voor Pluche Mantels met

Schoolholm.

«

50

1
i

o/0 korting.
Stoeldraaierstraat

m\éZ ___>
il
il Hm ES

en

ZONENJ

■
■

m^mkwmmmsaxmmßafmaßßmßßßmÊmmmm^^mmama

H.H. VEEHOUDERS
meer noodig is,

U dan tot den heer
Luxe Auto-Verhuurt nrichting I wendt
L,
0.15 p. K.M. Stads- enStationsritten 1 1.—.

R. ALBERTS & ZONEN
Steen honwerskade
Tel. !_«_.

—

KWEEKERS.
H.H.
noteering

is voor gegaranZaad en Pootgoed: van
Hinriebs Bieten 80. dubbele
Stamsla 70, Perfect 1.75. Spinazie
33, Pronkers 70. Witkiem Tuinboonen 32. Eiken Maandag van
10^—12J. uur Café MEDENDORP Winschoten. Elke Dinsdag
van 11—1 uur Café „DE WAAG "
Onze
deerd

Groningen.

Hoofdagent voor

Fa. P. AKER Hoogkarspel:
D. J. DE VRIES Jr,
Finsterwolde.

,

Nieuwe Haring.

STÈLLEMA van Rinsumageest (Fr.)
veertien

die a.s. Dinsdag 7 Februari en verder om de
«lagen daarvoor zitting houdt in het
Hotel KERKEMANS, Gr. Markt, Groningen
Overal Wederverkoopers gevraagd tegen flinke provisie.
L STÈLLEMA. Hinsumageest (Fr.)

TARWEZEMELEN
DIRECTE LEVERING BIJ

NV. GRAAN- EN MEELHANDEL v h. J. J. BOSMAN, GRONINGEN

1111 1

1

WÊk A_l

uhhehjk

.11

MOORTJE

a£KO°BTJE

m BOORTJES 6d

||riOORTiES2|s*'lt
|||||*

R. KASPERS».

bij de bekendste
£"_W_ Alom
Sigarenwinkeliers.

__Ww*

"wfflffïï- Ho old vertegenwoordiger voor het Noorden:
P. GORTER, Sneek. Tel. 74

„Zeg Jo, waar kocht je die f" Rij

MEIJERs
Muziekhandel

ligt met puike mosselen Gelkingestraat 41

Komt praten, gemakkelijke voorwaarden, Oude Kijk-in 't Jatstraat 25

GEPERFOREERDE PLAAT

—

Radiotoestellen

BI H. SCHERPENHUIZEN Junior WERINGA, Uithuizermeeden
H.

—

GROENE ERWTEN,

naar bovenstaanV Verwijzende
de beveelt ondergeteekende zich
beleefd aan bii de inwoners van

Grijpskerk en Omstr.
Door billijke en solide behandeling hoopt hij zich de gunst waardig te maken, welke zijn voorganger zoo ruimschoots heeft genoten.

__
J. SOLDAAT.
.

Hooge der A

DAT IS ZOO

Staat ter dekking:

een V. D. L. BEER, bij L. KRUIZINGA. Westerbroek.

TÉR DEKKING:
De

zw.

bl.

ingeschreven k.b. N. R. S Vader
Baron v. d. Groeve. Moeder Keizerin. Fokker de heer P. SchUhorn v. Veen. Dekgeld *4.
Koeien, gedekt door een andere
stier, of besmette koeien, f 100.

Staat ter dekking:
De Stam- en Premie Stier

denkt men gelijktijdig aan...

*,

*

H.H- Schippers!

BRANDKASTEN
KANTOORMEUBELEN
Spreekt men over KAN-

TOOKJIKUBKLEN OF

BRANDKASTEN, denkt
men dadelijk aan

AMSTEROAM.

geopend. ATTENTIE!
DE ONDERNEMERS.

naast Hotel

MUHLSTEüE.

Zuiderdiep 30 b.d Heerestr

atF" De nieuwste soorten
Spuiten met gebruiksaanw.

„De Noorderpost"
Mii'.
Zuiderdiep 30 b d Heerestr.
GRONINGEN

Renigste >M_.< in Nederland
onder gediplomeerde directie.
Let s.v.p. op het adres.

15 et.
sfirozen
HEIHO. Bloemist. Baren [Hr.)

Harkstede.

■3^ Op verzoek van vele Fokkers
stel ik v.af heden mijn 1-j. Stiet

PIET

Ij.

no. 5731 R. v. J.v. beschikbaar*
Vader: Nico no. 692 N. R. S.
Moeder: Irma no. 2841 K. S,
N. R. S.
m.
M. Irma in 300 d. 6060 K.G.
Geertje
M.
%
M.
3.52
213.8 b.v.
in 300 d. 8298 K.G. m. 3.45 % 285.4
in 300
Coöperatieve Fabriek van b v V. M. Liesje als vaars
d_ 4590 K.G. m. 3.76 % 172.5 b.v,
Melkproducten te Bedum.
Dekgeld f 10 per koe; meer dan
8 per
De prijs der Roomboter is vrij- 4 koeien of de geheele stal f
12.35
k°e
blijvend per enkele kilo
BOUWMAN,
bij minstens 5 kilo in potten
f 2.30
Volle en ledige potten

Roodeschool.

franco over een veer.

Voor Groningen worden bestellingen in ontvangst genomen
door den Heer G. BORGMAN, Een zw.bL STIER Dekgeld f 3, bij
Nieuwe Weg 31. Groningen. Telephoon no 3018.
Usquert.
Tevens verkrijgbaar bij deu
heer A. T. MEIJER. Oosterstraat
24 Tel. 374.
Te Veendam verkrijgbaar bij
de firma L. SUK. aldaar.
vanuit LEERMKNS ten Noorden
van 't ZANDT tot MIDDELSTUM
Stier
op verzoek ook onder LOPPERen
Premie
De StamSUM voor jonge Joviaals:

TER DEKKING:

Gebr. v. d. MOLEN,

Ter dekking rondgeleid:

TER DEKKING:

VEEVERVOER. v.v.

j-y Alle HYGIËN. GUMMI
voor Dames en Heeren.
IDE-DE

Speciaal recepten door
H.H. Doktoren. Succes verzekerd.

[Bil Apoth en Drogisten Pnjs7s,4oen2,set.

J.N.

is voor

ST Hare Patentgeneesmiddelen zijn geheel onschadelijk.

„WALTER".

Dekgeld 5 gulden.
B. RIDDER.

MOZESKNAP Prima Rooi-Oter.
OUDE HOOGSTRAAT I,

Stitswerd
Wierde - afvoer

is het beste adres voor:

Stier

PRINS,

H. R. SMIT,
Zandeweer.

MOZES KNAP
wordt gezond en sterk
het krijgt mooier glans
het wordt vrij *an rooa
het blijft beter zitten
indien gij het des morgens
inwrijft met een weinig Purol

mwL_

j.

Spreekt men over

1000 stalen aanwezig, bij

fier

i4

$zmh '/r/f* fp~>> „^
1
i_^_W___'__'____'_P--_r_jß

is er gisteren iemand gearresteerd
ZOMERSTOP,
MOOIE
Waarschuwing!! Mej. J. ZWAVING, Paterswolde
lic de irüdagsche Deun zonder
EisciroiuH had geprimeerd. t „De Noorderpost" f

(lieer

jMrtK^ Fijne Maatjes Haring
per ton 2000.' per '/s ton
IOCÖ, £er emmer 100 stuks 13.50.
METAALGAAS (IJzer, koper, phosphorbrons, nikkel,
Prima haring voor de inmaak
monelmetaal. etc.)
ton 116 tot 118, per emmer
00 stuks 13 tot f3.50. Tevens
Technisch Bureau A. HENBRICHS, 'sGravenhage
3
maal
aanvoer
van
dagen
alle
Telei. 725Ö9
Anna van Buerenstraat 304
echte Lemmer Bokking.
Noord.
Prov.:
Vertegenwoordiger
voor
de
Wij kunnen Maandag fijne natte
Sappemeer
H. H. MTKEXHI'IS
en droge bokking leveren tegen
M.30 at 1.75 per 100 stuks. Tevens
grs-te Stoombokking 14.50, ZalraVOOR DE ZAAI:
Jbokktng extra f 3.so,Spekbokking
tot 15 per 100. levens fijne
Plm. 130 H.U ZEEUWSCHE
alen Appelen f 3 tot 4 per baal,
«ok fijne Bellefleurs, Goudrei- in iedere gewcnschte uitvoering
netten enz. «.er laag in prijs.
kortstroo. Te bekomen bij
vanat 1150 tot f 600 extra
N J. VINHUIZEN te Kantens en
op de beurs bij A. STRATING.
Prijs 30 gulden de 100 K.G.
Zuiderdiep 55. Tel. 296

IPff

Jj
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SCHIPPER -DIJKHUIS

Bel op 1262 Heeft U last van kallverleggers, wat absoluut niet

—

lederen

I Chocoladefabriek „WtST FRISIA", Enkhuizen

/a. Johannes Scherpenhuizen & Zn

t

Verkrijgbaar bü

1.25 Groen. Kantens.
1.85 v. d. Ploeg. Rottum.
1.45 Faber. Usquert.
2.00 Bulthuis. Warffum.
2.10 v. d. Steeg, Dem Andel
2.20 Folkerte. Westernieland
2.30 Smid. Pieterburen.
enz.
«ollden Winkelier in Meubelen, Bedden, Wlatraasen
2.40 Mulder. Broek.
2.50 Halzema. Kloosterburen.
3.00 De Vries. Hornhuizen.
3.15 Boekholt. Leens.
3.25 Venhuizen Ulrum.
3.35 Zantenga, Vierhuizen.
3.50 Broekema. Zoutkamp,
Ondergeteekende
4.00 Straat. Houwerzijl.
4.15 Datema. Zuurdijk.
R. KASPERS, timmerman en 4.20 v. Zijl. Sauwerd.
metselaar te Grijpskerk, bericht 4.25 Tillema. Warfhuizen..
hiermede, dat hij zijn zaak heeft
Bulthuis, den Hoorn.
overgedragen aan den heer J. 4.35
4.45
Wiersurn. Eenrum.
SOLDAAT. Hij bedankt de ingeClazon, Mensingeweer.
4.55
zetenen voor het vertrouwen hem 5.10 Kremer. Winsum.
zoo vele jaren geschonken en beLevering direct.
veelt zijn opvolger met vrijmoedigheid aan.
COMMISSIONNAIR:

(KLEINE)

verkoopen de
__\<Wr prachtigste GoudPrereluetten. Bellefleurs,
sent van Engeland, Zoete Potippelen. enz. enz voor spotprijs.
Door belangrijke brandschade hebben wij voor 't oogenblik
Tevens Roode, Savoye en Witte \_ stagnatie in de fabricatie, waardoor wij niet in de gelegenheid
Kool, Uien, enz. enz.
prompte wijze uit te voeren.
j zijn onze orders op de bekende mogelijk
spoedig
zoo
te kunnen berichten
Wij
echter
hopen
Beneden alle concurrentie.
wanneer wij de levering onzer Cacao, Chocolade en Bonbons
DE DIRECTIE.
I kunnen hervatten.

OBe____*^

|

van Wollen, Zijden en Fluweelen Stoffen met fl

SWAN
CONCLIN

I

1

6 Februari.

Hoogebrug.
715 v Petten. O. Ruischerbrug.
Molen.
720 v d
7.30 v. d. Molen Garmerwolde.
7.40 De Waay, Thesinge.
7.55 Kooima. Sint Armen.
805 Mulder, Ten Boer.
8.15 Schuurman. Woltersum.
825 Koopmans. Wittewierum.
8.35 Schutter. Ten Post.
8.50 Café Lellens
9.00 Gemeentehuis. Stedum
9.15 Wibbens Loppersum.
9.25 Cohen. Wirdum.
9.40 Wiersurn. Loppers.draal.
9.55 Buretna, Zeerijp.
10.05 Nieboer. 't Zandt.
10.15 Gez. Star. Leermens.
10.25 Kooi. Godlinze.
1040 Harmanni. Holwierde.
10.50 Kraak. Bierurn.
11.00 Bakker, Spijk.
11.15 De Vries Nijkerkje.
11.25 Dijk. Boodeschool.
11.40 Zonderman. Zijldijk.
11.50 Knol. Uithuizermeeden
12.05 Paping. Uithuizen.
12.15 Bolhuis. Zandeweer.
12.25 Stuivenga, Eppenhuizen,
12.35 Nienhuis. Garsthuizen

STOFFEN

3 EAU

BUSCH-

3erlijn, om een aantal
Eischen zijn
3EN te koopen.

DE COUPONS ZIJN UITSLUITEND
IN ONS MAGAZIJN GEËTALEERD.

JM

met de Heeren

van
UANN en HELLENDAL
PAAR"

KATOENEN STOFFEN

$3

KOEK.en BANKETBAKKERIJ
MEERESTRAAT 90 TEL.II6Q

1

i

JGERZQN
I

weet, dat wij steeds de zuiverste grond-

II

WOENSDAG

WOLLEN STOFFEN

1

1

Omdat iedereen

EN

COUPONS

Oprecht gemeend.

Een LANDB. met verm., m. 1.,
H. G..' zoekt kennismaking met
Juffr. of Wed. tusschen 30 en 40
jaar, met verm.
Br. fr. no. 60 Bureau dezes.

- PBNSDAG

MAANDAG

PUNT-GRONINGEN

H.H. Kooplieden en
Landbouwers.
Op Dinsdag 7 Febr. a.s. en vervolgens lEDEREN DINSDAG
rijdt de VEEWAGEN vanaf Mede Punt naar Groningen en terug.
Aangifte 's Maandags vóór 5 u.

bij de ondernemers.
Beleefd aanbevelend:

W. v. Steenwijk en Zn.

MARINUS 697 S.

RINI B 1288

In 1926 en '27 op de Centrale
Stierenkeuring telkens bekroond
Labourcur
met een 2e prijs. Dekgeld f6. uit dc

stam, hoog be-

in Zeeland.
Meer dan 4 koeien van dezelfde kroond
Dekgeld
f21.-.
geheele
stal f 5 per koe
eig. of de

S. P. BOSMAN,
Zeerijp.

Stalling gevraagd
voor MOTOR in de omgeving van
Wouter v. Doeverenplein.
MEEUWES. Wouter van Doe-

verenolein W.

TER DEKKING:

De 2-jarige zwartbl. st.b.sticl

KEES.
Dekgeld

'fs.—.

H. GOLDHOORN
St. Armen.

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN

Vierde Blad.
De Olympische Winterspelen
te St. Moritz.

naam gemaakt hebbenden Heyden. Ko»
de beste op kortere, Heyden op de langere afstanden. Geen van beiden heeft echter eenige kans tot de prijswinnaars te zullen behooren. De resultaten van de Europeesche kampioenschappen te Oslo zullen
iedereen, die hieromtrent nog eenige illusie
is

van ZATERDAG 4 FEBRUARI 1928

Henie

in de gelegenheid zal stellen ten
overstaan van een gansch internationale
jury haar
meesterschap te bewijzen. In het
ijshockey zullen Canada en Amerika wel
weder den eindstrijd spelen, zooals in Ohamonix in 1924»).
Omtrent het skeleton-rennen (iets dergelijks
als het bob-rennen, doch
op een kleine eenspersoons-slee)
is niets
vooruit te zeggen. De ski-wedstrijden eindelijk zullen den
Noren wel opnieuw de overwinning geven, tenzij bij het springen de
nauwelijks 20-jarige Zwitser Bruno Trojanl
de verwachtingen zou vervullep. die optimistische Zwitsers van hem koesteren. Ik
vrees, dat jeugdige overmoed hem minstens
meen van de drie verplichte sprongen ten
val zal brengen!
1) Amerika heeft
zioh jammer genoeg ter elfder ure

had, daarvan wel genezen hebben. Toch
bestaat er alle aanleiding met groote belangstelling de uitslagen tegemoet te zien.
Zeker mag men hopen, dat onze rijders te
St. Moritz een betere plaatsing zich zullen
weten te veroveren dan te Oslo mogelijk
(Van onzen Zwitserschen correspondent)
bleek. Te Oslo kwamen zij, met uitzondering
Genève. 1 Febr. 1928.
van Heyden, die op de 10.000 meter zich op
volgeade
week zullen te St. Moritz de eervolle wijze no. 11 van de ongeveer 20
De
een aan- concurrenten wist te plaatsen, steeds in het
Tweede Olympische Winterspelen
vang nemen, met ongeduldig verlangen teallerlaatste gelid Maar daar hadden zij dan
gemoet gezien door allen, die het voorrecht ook te kampen tegen de allersnelste rijders
terujfget.ro.kken. ____\_
zullen hebben er bij tegenwoordig te mo- der wereld uitsluitend Noren, Finnen en
door
paar
een
gen zifn. met spanning verwacht ook
Zweden. Te St. Moritz echter zulalle andere in de sport belangstelling too- len 15 landen aan de hardrijwedstrijden
deelnemen en het zou zeker een aardig renende menschen, wien het niet onverschillig laat, of hun eigen landgenooten daar sultaat zijn, wanneer onze jongens, weliswaar den Noren en Finnen den voorra/ng
in dien strijd tusschen de beste vertegenwoordigers van 25 deelnemende volkeren moesten laten (en ook vrij zeker den Ameeen eervol figuur zullen slaan, doch wien rikanen en Zweden"), doch de andere rijCorrespondentie voor deze rubriek aan
ders uit Canada, Duitschland. Engeland, Nieuwsblad van
ook afgezien van nationalen trots de afhet Noorden*, Schaakrubnek
Frankrijk.
loop van den sportleven kamp tusschen de Estland.
Hongarije. Italië, Letillerbesten uit alle deelen der wereld be- land, Litauen en Oostenrijk achter zioh zouDo laatste damrubriek bevat een onverden kunnen laten. Ook dit zal wel niet
langstelling inboezemt.
De allerbesfen uit alle deelen der wereid! heelemaal zoo gaan, als wij wel zouden hoedschen aanval op de schaakgeineente.
Het is waarlijk geen overdrijving, wanneer wenschen. want rijders als Polacsek (Oos- De damredacteur van „De Telegraaf", do
ik dit ten aanzien van de deelnemers aan stenrijk), Roemba (Letland) en Etvos (Honverklaart daar namelijk:
« £ amruezijn niet te onderschatten. Doch in „hchakers
de Olympische Winterspelen verklaar. garije)geval
entkele hunner partijen
hebben
mag men hopen, dat Kos en voor onsterfelijk verklaard."
Europa, Amerika on Azië zenden van 11 tot ieder
Om te beginnen wekt dat een eigenaar19 Februari hun kranigste kampioenen op lleyden de vruchten van hun training in
het gebied der sneeuw- en iissport allen Noorwegen op zoodanige wijze zullen digen indruk van de mentaliteit, die, blükaar y Voornoemde schakers voorzit. Het
naar St. Moritz. Zoowel in de schaatsen- toonen, dat zij toch tot de beste helft der
Ü wel eenigszins pedant om zoo maar
34 deelnemers over iederen afstand zullen is toch
wedstrijden als in het ijs-hockey, het bobje eigen partijen onsterfelijk te verklaren.
slee- en -skeleton-rennen, het ski-rennen en blijken te behooren!
Dat de groote belangstelling hier zal behet ski-springen zullen de allereerste sportLia.ten w, e de zaak een weinig nader toetreffen den reuzenstrijd tusschen den Fin
ïchten. Toen Anderssen in 1879 stierf, ontkrachten der wereld aan den start verschijnen. Wanneer men ooit met recht van een Thunberg (Olympisch kampioen 1924 en brak het niet aan necrologieën. Een daarwereldkampioenschap op sportgebied mag thans weder ka.mpioen van Europa) en den van m de „Deutsche Seliaehzeitung". bespreken, dan zal dit bii deze Tweede Olym- Noor Evensen (wereldkampioen 1927), die ta vatte een Partij, die merkwaardigerwijze
Dische Spelen het geval ziin, die nog schit- Oslo elkander slechts met brokdeelen eener n°f n j eer£ler gepubliceerd was.
Het
terender, nog algemeener beloven te wor- seconde konden ontloopen. is duidelijk. Do volgende jaar gaf de groote kenner van
den dan de Eerste der reeks, die mi 1924 te dagen van Maandag 13 en Dinsdag 14 Fehet koningsgambiet, de heer E. Falkbeer,
bruari, wanneer de Olympische hardrü-weddaarvan in de „Wiener Schachzeitung" een
Ohamonix plaats vonden en voor alle deelzijn
strijden op schaatsen te St. Moritz zullen a.
nemers en toeschouwers onvergetelijk
hij de partij als „de on’??"" waarin
geworden. Toen echter was Duitschland plaats vinden, zullen ln de annalen der sterleUike"
iets wat bij onze aan
betitelde,
schaatsenrijderssport met gouden letters overdreven loftuitingen
"nog
vam deelneming uitgesloten en begewone Oostelijke
droeg het aantal mededingende staten 16. aangeteekend worden!
naburen niet te verwonderen valt.
De
herop
sportvrede
algemeen
Donderdag
partij was werkelijk buitengewoon, al valt
Thans is ook de
Het bobslee-rennen heeft
steld en zullen niet minder dan 25 landen en Vrijdag 16 en1417 Februari plaats. In dit er volgens moderne opvattingen op melanden deelnemen, waarhun beste wintersport-athleten naar St. Monummer zullen
nigen zet,
opening, vooral wel een
Argentinië
en
Mexico! Voor ieder en ander afin tede dingen. Maar mag men
ritz afvaar diaren.
onder
Slechts één persoon, die wellicht een land mogen twee bobs uitkomen, Nederland ons het kwalijk nemen, dat we de nageOlympische overwinning had kunnen bezal echter slechts met één aan den start dachtenis
onzen grooten voorgangenmachtigen, ontbreekt: de Oostenrijksche verschijnen. Deze bob zal onder de leiding Amlerssen van
op
manier eeren?
onze
schaatsen,
kunstrijden
jarenop
kampioene in het
van d'en heer Menten, die reeds
staan
We weten niet of we de partij al eens
mevrouw Jaross-Szabo, winnares reeds op lang te Davos aan bobrennen heeft deelgeeerder geplaatst 'hebbeu. Zoo ja, dan kan
<Ie Olympische Winterspelen te Ohamonix. nomen. Omtrent den uitslag is vrijwel niets het nog geen kwaad,
dat men haar nog eens
verleden jaar bij den strijd om te voorspellen. Nimmer nog zijn zooveel onder de oogen krijgt. De opmerking-en
Zü werd
het wereldkampioenschap te Oslo tweede landen tegen elkander uitgekomen, en ver- zijn uit het „Lehrbuch des Schaehspiels",
geplaatst achter het Noorsche zéér jonge gelijkigen van tijden kan men absoluut niet van
Dufresne.'
meisje Sonja Henle. een beslissing der jury, maken, daar de verschillende bob-banen
die naar veler meening onrechtvaardig was. zelfs van éénzelfde land daarvoor veel te
Keningsloopergambiet.
zijn. Van de steilheid der rechte
De Noren in de jury werden ervan beschulverscheiden
Gespeeld te Londen in het jaar 1851.
digd uit partijdigheid de overwinning van gedeelten der bobbaan, van den aard der
Zwart.
Wit
de kleine Sonja te hebben doorgedreven. bochten, en ook van de gesteldheid van
Tedereen wachtte nu op den revanche-strijd sneeuw en ijs, hangt zooveel af, dat alle Prof. Adolf Anderssen Lionel Kieseritzky
I. e 2—e 4
e 7—e 5
vergelijkingen uit den booze zijn. De bobte St.-Moritz, doch de reeds met vele lauweren overladen Oostenrüksche geeft er de baan te St. Moritz is 1520 M. lang en de -2. f 2—f 4
e 5Xf 4.
D d B—h 4 f
voorkeur aan zich nu maar uit het open3. L f I—c 4
tijd waarin een ploeg (vier of vijf
snelste
bare leven terug te trekken liever dan het personen op de bob) de baan heeft afgelegd,
4-. K e I—f i
b 7—b 5
onderwerp van een onverkwikkeliiken strijd bedraagt 1
Deze tegenaanval heeft Kieseritzky uit28 9/10 seconden. De bobsmin.
tusschen aanhangers der kleine, modrenere rennen dus naar beneden, door gevaarlijke gevonden (tot ziin ongeluk! Red. N.v.h.N.)
Sonja en van baar meer klassieken stijl bochten heen. met een gemiddelde van 60
5. L o 4Xb 5
P g B—f 6
te worden.
6. P g l—f ?,
h 4—h 6
per uur! Het bovengenoemde record
D
K.M.
In Nederland zullen waarschijnlijk de staat op naam van de Ensrelsche ploeg, die
In het loopergambiet gebeurt hier anders
nummers hardrijden op schaatsen en bobh
echter het veld 5
verleden jaar bij de voor het eerst gehouden het best Dhs. Zwart wil
slee-rennen de meeste belangstelling trekvoor het paard open houden, om daar aan
Europeesche kampioenschappen de overomdat dit winning behaalde. Voor het overige moge te vallen.
ken. Het hardrijden op schaatsen,
nu eenmaal een onzer meest geliefde spor7. d 2—d 3
er aan herinnerd worden, dat de Zwitsers in
P f 6—h 5
ten is en dus ook landgenooton bii deze 1924 bij de Olympische wedstrijden te Cha8. P f B—h 4
Olympische krachtmeting zullen mededinmonix het gewonnen hebben. Het is trouHet beste Pg3t dreigde de kwaliteit te
gen, het bobslee-rennen, omdat ook in dit
wens bekend, dat Engelschen en Zwitsers winnen. Op Kgl of Kf2 zou Db6t een stuk
nummer de Hollandsche kleuren niet ontheel wat goede bob-renners bezitten. In hoewinnen.
breken. Ik wil dus beginnen met iets over verre Menten en zün vrienden tegen deze
8
D h 6—g 5
vertellen.
wedsttrijden
te
bobploegen met succes strijden kunnen, is,
deze
5
9.
P
c 7—c 6
h 4—f
de zooals gezegd, heel moeilijk te voorspellen.
Het hardrijden op schaatsen zal over5000
zwart, om een stuk te winnen g 7—
Als
gebruikelijke vier afstanden (500 1500.
door Menten te Davos op de beroemde g 6speelt, komt wit in het voordeel, b.v.:
land De
en 10.000 meter) plaats vinden. leder
en
g6; ÏO. h4Pg3f; (10.... Df6; 11. Pc 3)
ook zeer moeilijke Schatzalp-haan ge9
op iedetijden kunnen ons hieromtrent niets 11. Kei Df6 (»-... Dhs; 12. Pg3:); 12. Pg3:
zal met niet meer dan vier rvjders
maakte
ren afstand mogen uitkomen; deze vier beleeren. Vast staat echter, dat de leiding onfg3:; 13. De 2en wit staat zeer goed.
deploeg bij Menten in uitnemende handen
hoeven echter niet noodzakelijkde steeds rijzer
10. T h l—g 1
zelfden te zijn. Zoo kan men
is; de even enthousiaste als geroutineerde
beste>
Een
vèr doorgerekend figuuroffer.
500
en
ders over de kortere afstanden de
zal zeker wel zorgen, dat in de
bestuurder
10
c 6Xb 5
1500 meter laten rijden en die. welke meer vier rennen over de baan (iederen middag
5-f 6
P
h
g 2—g 4
11.
oOOü
de
door „Ausdauer" uitmunten, voorAlleen de twee) de Nederlandsche kleuren worden
s—g 6
Dg
4
12.
h
2—h
en 10.000 meter laten uitkomen.
hoog gehouden en fraaie tijden worden geDg 6-g 5
13. h 4—h 5
twee sterkste landen. Finland en Noorweis die bob-ploeg. die de
maakt!
Winnaar
14.
3
D
1-f
d
maken;
gen, zullen van dit recht gebruik
vier ritten gezamenlijk in den kortsten tijd
Nu begpjpt men, waarom Anderssen Db.)
meer dan vier rijafgelegd.
zü zün de eenigen, die zenden.
heeft
liet instaan. Na de voorafgegane gedwonDe meeste
uitvoerige
uiteenzetting
ders naar St Moritz
gen zetten, dreigt nu verovering van de
Na
deze
over
de
uitgezonandere landen. Amerika alleen
nummers, waarin Nederland zal uitkomen, fcme door LM;
het
maximum
derd, hebben zelfs niet eens
een zeer kort woord over de andere wed14
P f 6—g 8
van vier rijders afgevaardigd, doch vol- strijden. Het kunstrijden op schaatsen zal
paard moet zetten, daar anders de
Het
vertegenwoordiger.
waarschijnlijk een strijd worden voornameStaan met 9, 2 of 1
dame verloren gaat.
Schaatse-nDe Koninklijke Nederlandsche
Zweed
lijk
tusschen
den
Grafström
en
den
Dg 5-f 6
15. L c lXf 4
weet, met twee Oostenrijker Böekl; het kunstrijden
-riidersbond zal, zooals men Kos.
voor
pa16
3
P
b
I—c
L f B—c 5
cci,
reeds
rijders uitkomen: Willem
Oostenrijk wel ten deel vallen, terzal
ren
5
D
17.
P
c
3-d
f 6Xb 2
oude getrouwe aan de wedstrijden te -Uayos wijl het kunstrijden voor dames Sonja
zich
jaar
eerst
dit
en St. Moritz. en den
den van iedere andere plaats. En in dat afgeNeen, 't staat in een van de brieven aan de"
legen gehucht aan den rand van het moerland Hebreeën.
had zich een afschuwelijke tragedie afgespeeld.
Zy trok haar wenkbrauwen samen.
In ieder geval moest Marguerite Garth eerst
Ik dacht ook al, zei ze,
ik ken het boek
goed en wel weg zijn. Dan zou hij zoo voorzichtig
„Spreuken" heel goed, en dit herinnerde ik my
mogelijk onderzoek doen naar de geschiedenis van niet. Als 't uw plan was, mij een hatenjkheid te
den man die vrouw Jackson eens naast de klok zeggen, was 't beter, my te herinneren aan „het
had zien hangen.
Uit het Engelsch van LOUIS TRACY.
is beter te wonen op eenen hoek van het dak,
ontbijt ging en hij de dan met
voor
het
gong
Toen
de
N.v.W.P.
Vertaald door
een kijiachttge huisvrouw, en dat ln een
eetkamer binnentrad schrok hij even. Hy had ztjn huis van gezelschap". Houdt u van koffie of van

Een avontuurlijke reis
VAN

KAPITEIN POT VEBTELT VAN ZIJN
REISERVARINGEN.

_

Voor schakers.

...

f

.

——

FEUILLETON.

Het huis om den hoek.
(Nadruk verboden.)

- Ik ben blij dat
ik. Miss Garth zal
gaan. Tot

,

je er net zoo over denkt als
vandaag of morgen weer wegpassen, oa
zoolang moet je op je tong

ge-

—

—■

ongenoode gast verwacht in mannenkleeren zooals
hü haar den vorigen avond gezien had. Nu werd
hü begroet door een glimlachend en alleraantrekkeiykst jong meisje dat een mousselinen Japon
scheen genomen te hebben uit den voorraad in de

kleerkast en wier pikant gezichtje omlijst was
door een weelde van bruine lokken die haar bui-

—

thee?
Van allebei.
Door elkaar? Vrouw Jackson kende uw smaak
niet, daarom zei ik haar, dat ze maar eens verkwistend moest zün.
Dan zal ik de koffie probeeren, als 't u belieft,
't Was een ongekende sensatie voor hem, zulk
opgewekt en bekoorlyk gezelschap aan tafel.
Marguerite Garth had klaarbiykeiyk haar nachtelyke ervaringen verbannen naar de eeuwige vergetelheid. Ze lachte zoo vrooiyk, en scheen zoo op
haar gemak, alsof ze by een ouden vriend te
gast was.
Betty en ik hebben samen over u gepraat,
vertelde ze. Wy waren 't er over eens, dat u niet
half zoo streng bent, als u er uit ziet. Maar ik
kan met zoo goed raden als u; wilt u me daarom
eens vertellen, hoe ik u moet noemen?
Bob.
Mynheer Bob?
Neen. Zooals u weet is Bob een verkleinwoord van Robert.
Maar Robert wat?
Alleen maar Bob.
Maar u hebt toch zeker wel een achternaam?
De naam, die in 't register van mijnheer
Armathwaite,
Walker staat, is zoon mond vol
als u 't per sé wilt weten.
Wat een zonderlinge manier, om dat te vertellen. Irt 't register van mynheer Walker! Is het
dan uw werkelijke naam met?
Daar! Ik was er van overtuigd, dat u dat
zou zeggen. Waarom met tevree met kort en bon-

——
—

"
nu naar je moeder, en my helpen w
nog verhoogden. Vijftien
wil. dan moet tengewone schoonheid
zegd heb Als ze jou en
in den Oost had Armatharbeid
harden
jaren
van
huishoudingzorgen.
ze mer komen en voor de
weinig gelegenheid gegeven zich mee
inwaite
maar
myn
Maar
betalen.
Ik zal haar en jou goed
had in dien tijd maar
vrouwen in te laten. Hijeigen
opgevolgd. Wanstructies moeten letterlijk worden
zijn
vrouwen
uit
land gezien en hy
weinig
om
voelt,
staat
neer ze weigert, of zich niette mhouden, dan komt persoonlijk zou een vrouw bepaald als een belemrekening
zijn werk hebben beschouwd. Daarom
met
drempel, begrijp je dat goed> mering voor
den
ze hier niet over
heel
vreemd dat zijn eerste gedachte
't
wel
na een paar minuten was
Toen
.ucu de beide vrouwen
Whittaker, dien hy
was dat een zekere Percy
d ernstigste hinwaarschynlük nooit in zyn leven ontmoeten zou,
had een benijdenswaardige kerel was. Hy fronste de
lorkshire-vrouw, en zewaar
w_s een
wenkbrauwen over de ongeremdheid van deze gebegrypen,
te
ve-1 w-orden noodig, om
dachte, en 't meisje, dat hem de hand toestak,
zag
deze gezichtsuitdrukking.
opgewekt.
mynheer, zei ze
Vindt u 't niet prettig om me te zien? riep
gezegd
en
heeft me verteld, wat u hebt. hebt.
uit.
Op
weize
u Tby het rechte eind
Ik dacht, dat u met smart op me zat te
moet ik voor
ut ontbyt, en wat
wachten. Betty vertelde me, dat u al op was, voor_._■
u klaarmaken?
dat zij kwam, en ik heb een onmenschelijken tya
noodig gehad om me te kleeden. U zult wel gepopeld hebben van verlangen naar 't ontbyt.
Ik gryp deze gelegenheid graag aan, om u te
breng w.t water
vertellen, dat ik biy ben u te zien.
Maar is 't geen verschrikkelijke ontdekking
er
dat zoo maar een meisje bij u is komen binnen'
S
de tafel staat. Zy
vallen?
schikt,
___mXr
ontbyt wel beantwoorden. Ve_t>J
Arme man. U huurt een huis, ergens buiten, om dig „Bob"?
_^
»
hartelust te kunnen visschen en 't noodlot
is my ook goed En laten
naar
Zullen we er zoon soort neef- en nichtschap
lijk kyken alsof er binnen oe
dwingt u, om voor gastheer te spelen. Vergeet de van maken? U bent Bob en
ik ben Meg.
spook bestond.
niet, want hierdoor hebben somDat zou een prachtig begin zyn, Meg.
woorden van herbergzaamheid
llem
bracht
engelen
Deze zinswending
"f.
geherbergd. Is dat met
Flmdale migen onwetend
't Is een echt avontuur, lachte ze, enthousiast.
een citaat uit de „Spreuken"?
't Lykt wel een hoofdstuk uit een spannend»

ver*\ haa^

nuln wen'cAen
_*

—

..

niet
nen'morgen,
haarooed
"^ettT
5m nft

—
—

ë^r^ty.

_

*
wensch
k'en^

in^nv^.

___

—

——
—
——
——
—
—
—
——

—

DEN GRONINGSCHEN MOTORSCHOENER„JANTE.”

18. L f 4—d 6
Een geniale zet. Wit laat Tal met opzet

instaan.
18
D b 2Xa 1 f
Of 18
Ld6:; 19. PXd6+ KdB; 20. PXfTf
KeB; 21. PdGt KdS 22. DfB mat.
19. K f I—e 2
L c 5Xg 1
Het is duidelijk, dat Dgl: niet mocht geschieden, omdat dan met 20. PXg7t KdB;
21. Lc7 mat afgedwongen werd. Daarentegen had zwart beter Db 2gespeeld, waarmeer hü remisekansen hield.
20. o 4—o .")
Beslissend. Door dezen uitstekenden zet
wordt pion g~ aan de dekking van de dame
onttrokken en nu dreigt weer mat in twee
zetten.
2ü
Pb B—a 6
Op 20.... f'7—f 6of 20
L!>7 wint wit
met 21 PXg7t Kf7: 22. Pfti: Kg 7:; 2.°,. PeBt
KdS Df7: enz. Ook 20
Ln6
resp. 21
is geen voldoende verdediging wegens 21.
Pc7t KdS: 22. Pa6:! De:*. (0f.... Lb6 23. DaB:
De 3; 24. DXbBf DcB; 25. DXcHv Kc8:; 26.
LfB! en wit moet winnen) 28. Lc7t Dc 7:; 24.
Pc6. dan 25. PaB: g6:
Pc7: Kc7: (als 24
26 Kfl gfs:; 27. Kgl: enz.) 25. DaB: en zwart
is tegen de dreiging Pd 6machteloos.
21. P f sXj* T T
K e B—d 8
I 1 E SXf 6
22. D f 3—f 6 f
23. L d 6—o 7 mat.
Sinds dien tijd is de naam ..onsterfelijk"
soortnaam jeworden. Tartakower noemt
tenminste een partij Héti—Euwe, waarin
Réti, cpn dergelijk dubbel torenoffer toepast: „de kleino onsterfelijke".
Van probleem no. 79 was de oplossing
1. T f 5.
Goede oplossingen ontvangen van: mej.
S. Schoon en J. Reit, te Nieuwe Schans,
D. J. Arts te Hoogezand. G. H. Drese, te
Emmer-compascuum, H. Kremer. to Kalkwijk, B. Migchelbrink te Westergeest I.
Kooomans to Winschoten. H. Bollegraaf te
Slochteren. A. Stibbe ,lr. te Zuidbroek (ook
nr. 78). E. J. Conradi te Zuidhom. J.
Wolthuis. te Schildwolde. -T. Jonker te Assen. F Diikstra te Westerhom. G. ,T. v.in
Wijk te Woldiik. Hawé. te Zuidlaren, H.
.T. v. d. Wal. H. C. Dikboom en \. A.
Vermeulen, te Groningen.

....

Probleem no. 82.

G. H. Drese. Emmercompascuum
Zwart

(10).

In den toegezonden „General-Anzeiger lur
Mülheim" van 2 Febr. (Mülheim is gelegen aan de
Ruhr, zijrivier van den Rijn) lezen wij 't volgende:
„Het was gistermiddag voor onze vaderstad een
belangrijk uur, toen Mülheim voor de eerste maal
in deze eeuw door een buitenlandsch vrachtschip
werd aangedaan, dat waren naar hier bracht. Met
een vanzelfsprekendheid, alsof het een dagelijksche
gebeurtenis ware kwam gistermiddag kalmpjes de
Nederlandsche motorschoener .Jantje" van
Groningen met 2000 centenaren mout voor de Muiheimer Teutonenbrauerei, komend van Hardersleben, door de Raffelberg-Schlenfe in de MUlheimer haven en ging aan den rechteroever voor anker. Daaï de Ruhr ter plaatse een diepte van meer
dan 3 meter heeft, kon het schip dicht bij den
oever aanleggen, zoodat de scheepslading dadelijk
over een korte loopplank in de klaarstaande
vrachtwagens gelost kon worden. Met het lossen
werd gisteren begonnen, het zal voor vanavond
geëindigd zijn".

Betreffende de „Jantje" vertelt het blad zijn
lezers, dat het schip met zeilen en motor is uitgerust en een 4-koppige bemanning heeft.'
„Een blik in het interieur van het schip toont,
dat men er aangenaam kan leven. In de kajuit,
voor welker fornuis kat en hond eendrachtig een
uiltje knappen, bevindt zich alles, wat tot een
echt

Nederlandsche

behagelijke geriefeJ-ijkheid be-

hoort. Zelfs het orgel ontbreekt met. De koffieketel
pruttelt op het fornuis, de breede pluchen stoelen
noodigen tot een praatuurtje uit en de k a p i t e 1 n
J. Pot, hoewel Nederlander, weet zoo Interessant
in het Duitsch van zijn reis te vertellen, dat hes
wel de moeite loont, hier een tijdje te verwijlen.
Maar laten wij hem zelf van zijn reis naar Mülheim vertellen.
Den 12 Januari verlieten wij

—

Hardersleben

met 2000 centenaren mout voor de firma Puglsang
in Mülheim. Aanvankelijk zouden wij nog 300 centenaren ihladen voor de Essener Actiën-brauerei,
doch deze lading werd tot een latere reis vastgehouden. Hardersleben, een Duitsch stadje,
kwam eerst na den wereldoorlog bij Denemarken.
De handel in dit afgescheiden gebied ligt plat,
daar de Denen bij de Duitschers mets koopen.
Daarom is het koopen door Duitsche firma's in distreek tot ondersteuning van hun zich daar in
nood bevindende landgenooten slechts toe te Juichen.
Reeds dadelijk na het vertrek stak in de
Oostzee storm op. Toen wij de eilanden Alsen en
Sonderburg achter ons gelaten hadden, stuurden
wij op de Kieler bocht toe om het Keizer Wilhelmkanaal te bereiken. Hier hadden wij echter zoozeer
tegen drijfijs te kampen, dat wij in 2 dagen niet
van ligging veranderden. Toen ging het in kalme
vaart door het Keizer Wilhelm-kanaal. In Brunsbüttel gingen wij voor anker, namen olie in en
lieten ons door de toegevroren Elbe door een ijsbreker van 950 P.K. naar Cuxhaven brengen.
In de Noordzee begon het weer stormachtig te
worden. Wij hadden ernstig door mist, sneeuw en
storm te lijden. Zoo zorgvuldig mogelijk moesten
wij onze scheepslading af dekken, om haar tegen
beschadiging door de over boord slaande golven te
beschutten. In den Jadermond zaten wij weer twee
dagen in het ijs vast, met ons een Oceaan-stoomer
van de Holland—Amerika-lijn. Toen passeerden
wij gelukkig Borkum, bereikten met het eiland
Rottum Nederlandsch gebied en voeren voorbij
Ameland en Terschelling in de Zuiderzee. B._r
Kampen bereikten wij de Uselmonding, voeren
den IJsel op, kwamen beneden Millingen in den
Rijn en voeren voorbij Emmerik, Wesel en Hamborn naar de haven van Duisburg-Ruhrort. Hier
bleven wij Dinsdagavond voor anker liggen en
legden toen het laatste stukje van onze avontuurlijke reis van drie weken in korten tijd af.
Zoo gauw wy onze lading gelost hebben, zullen wij in Kleef bij margarine-fabrieken palmoliekoeken laden en naar Apenrade bij Hardersleben
brengen. Wy hopen, dan in een minder moeilyke
reis weer mout van Hardersleben naar hier te kunnen brengen, want deze machtige schippersstaa
interesseert ons".
„Helaas, zoo eindigt het blad zijn artikel, is
de kapitein, die ons zoo interessant van zyn reis
wist te vertellen, bij zijn aankomst in Mülheim
door een sterfgeval in zijn familie getroffen, zoodat hij reeds kort na zijn aankomst de vlag half-

—

—

Wit (10.)
Wit: Kai, Dc7, Tol en h4, Lal en bl,
Pb6en i'3. pi c 4en i'2.
Zwart: Kcs, Dg4, Tb 8 eu g3, La 7, Pfs,
pi b3, c 3, c 6en e6.
Mat in 2 (twee) zetten.

stok moest

hijschen".

BURGERLIJKE STAND.
NOORDDIJK, maand Januari.
Geboren: Wobbe^Lene Grietje, d. v. J. Konine
en E. Hogenberg; Hendrik, z. v. J. de Meer en
AI. li. (irissen; Jan, z. v. S. de Boer en H. Hoek-.
seraa; Geer!, z. v. P. Meulman en H. Bolhuis.
Gehuwd: H. Broekema _!4 j. en M. Kuipers, 19 ,4
Overleden: H. Vrucht, 93 j.; H. Boer, 85 _.

roman. Ik hoop niet, dat je me onbeleefd vond mes
Bob!
dien anderen, dien langen naam van je
Zie je, ik behoorde Meg Garth te zyn, maar ik
heet nu Meg Ogilvey. Ik ben er nog byna niet aan
gewend, aan den naam Ogilvey, maar ik vina

—

hem toch nietl eeiyk, jij wel?
't Gezicht van Armathwaite betrok, en hij slikte
een stukje spek in zonder er zelfs maar eén van
de 29 keer op te kauwen, zooals de voedingsleer
dat aanbeveelt.
Wel, je gezicht betrekt heelemaal, riep z«»
uit.
't Is de eenvoudigste zaak ter wereld. Myn
familie kreeg, toen we uit Elmdale gingen, een erfenis, en de naam „Ogilvey" was een deel van
't legaat. We kregen het van moederszyde, en de
verandering was gemakkeiyk genoeg voor vader,
omdat hy altyd al schreef onder den naam:

—

—

Stephen Ogilvey.
Stephen Ogilvey

—
—
—

de man, die zoo bekend
Folklore?
van
gebied
't
op
was
De echte verrassing van zyn stem deed zijn toehoorster plezier.
Ja. Wat leuk, dat je hem kent. Maar je
gezicht betrok, toen ik er van vertelde.
Ik dacht, dat je getrouwd was, zei hy, inwendig geschrokken van zijn eigen vermetelheid.
Ze fronste het voorhoofd in een bekoorlyke poging, om er ernstig nit te zien.
Ik begryp met

heelemaal

op.

—
—
—
——

—

begon

—

ze. Toen meld ze

plotseling

Je dacht, dat, wanneer ik getrouwd was, ik
zoon robbedoes zou zyn? zei ze toen.
Neen, je hebt 't zóó ver mis, wat myn gedachten betreft, dat ik je nauwelijks durf te vertellen, wat er in mij omging.
Ik verwacht ieder oogenblik te hooren, dat
er een mevrouw Armathwaite is.

niet meer

Die bestaat niet.

Dat is jammer. Ik wou. dat ze er was. en
dat ze dan op 't oogenblik hier was. Want als ze
lief was
en als ze dat niet was zou jy niet met
had ze mij misschien gehaar getrouwd zijn
vraagd hier een paar dagen te blijven. Dan zou ik
gezegd hebben: Heel graag, als 't u belieft. Maar
zooals de zaken nu staan, moet ik mijn spullen inpakken

—

—

en

—

terug gaan

naar Cheshire.

Ja. zei hy langzaam, dat staat vast, je kunt
hier niet blijven.
Wel, je hoeft 't niet met zoo groote fluide-

—

lykheid te kennen te geven, dat je biy zult zijn,
Wü je nog koffie?
als je van me af bent.
Er klonk een zware stap buiten op 't pad. Het
meisje, dat met den rug naar het raam zat,
draaide zich om, en keek naar buiten.
Daar heb jo Torn Bland, de vrachtrijder uit
Nuttonby, riep ze opgewonden, terwyl ze lachte

—

—

en iemand, die alleen voor haar zichtbaar was
Goeie, ouwe Torn! Wat zal hy verrast
toeknikte.
zyn, als hij mij ziet.
Armathwaite werd plotseling weer in de werke-

—

—

lykheid terugverplaatst.
Je bedoelt toch met,
dat iemand hier uit de buurt je herkend heeft?
bromde hy; en de klank van ergernis in zijn stem
deed haar verwonderd opkijken.
We keken elkaar recht in het gezicht zei
ze.
Als je in het oog houdt, dat Torn my even
goed kent als ik hem, zou 't onzinnig zyn te doen,
alsof één van ons deu andere niet kent. 't Zou
nutteloos zijn, waar 't Torn betreft, in ieder gevai.
Dus kan ik evengoed naar de deur gaan om hem
goedendag te zeggen.

——
—

Daar komc mets van in zei Armathwaite ter-

wyl hy opsprong, in zyn haast een bord onderstboveu gooiend.
Als Torn Bland zegt, dat n-j
jou hier heeft gezien, zal ik hem vertellen, da u
hy 't leelyk mis heeft. Op dit oogenblik bestaat
Marguerite Garth eenvoudig met. Ze is een legende. De jonge dame in deze kamer is Meg Ogilvey, waar Torn Bland nog nooit van gehoord heelt
Ik verbied je je te bewegen of weer naar 't raam
te kyken.
Goeie genade, pruilde 't meisje, terwyl ze
deed. of ze erg bang voor hem was. Deze houding
maakte de taak van den nieuwen bewoner van at.
Grange niet gemakkelijk. Hij had tienduizend oproerige fanatieke Pathans jarenlang ontzag Kunnen inboezemen en in toom houden, maar dit Kngelsche meisje, met haar stralende oogen, scheen
hy zelfs geen paar minuten in bedwang te kunnen houden. Hij moest haar buigen naar zij;.
voor haar eigen heil. Hij mosst zorgen, o:
zoo gauw mogelijk uit Elmdale wegging, waa?
ieder oogenblik het gevaar dreigde, dat men
haar vreeselijke dingen zou vertellen, die naar
jong leven zouden verduisteren en verbitteren.

—

—

(Wordt vervolgd).
■

ADVERTENTIëN.

3 HUIZEN Publieke Verkooping Bouwakkers Helpman
Hoekperceel AGRICOLASTRAAT HUÏZEN
Melkweg-Leeuw artfersfraat.
Wegen» Sterfgeval.

Dinsdag 7 Febrnari 1928, des
avonds
om acht unr, ln het café
Wegens sterfgeval zal op
aan de
Donderdag 23 Februari 1928, ..'t HUIS DE BEURS"
Groningen, zulVischmarkt
te
des avonds 8 uur. in het Café len na bekomen rechterlijke
HORST aan de Groote Markt machtiging publiek worden
no. 15 te Groningen, ten verzoeke van de Erven van Mej. verkocht:
A NA XNF.N GA, publiek wor-

3. Hef Winkelhuis no. 48

den verkocht:

De Behuizing,

_____
MmWÊ&tSb.

met afzonder-

_"

STAOHQUOERSLAAN.

BOUWLAND,

___

"—

Xt^J^

-

Heerenhuls

sa.

6. EENE BEHUIZING

I. Hst Heerenhuis no. 9
__I__W_§_fS

:

2 Huizen

IN DE MAAND MAART *28
zal ten huize van den kastelein HAMMING te Noorderhoogebrug o.m. publiek worden
verhuurd ruim
aan do

6 H.A. GROENLAND
stukken
deu
gelegen in 4

aan
Wolddijk onder Bedum. behoorende aan deu heer H. J. DATEMA te Groningen, en wel
2 stukken voor 3 jaar en 2 stukken voor 1 jaar.

Donderdag

daags
van ver-

en
Februari op vaa 2—4
dag

vóór en

den

2

tegen betaling

koop van 2-4
van f 0,50 p. p. voor de algeTieene armen.
2.

BOELDAG WOLDDIJK.

HAVE
LEVENDE
____*
BOERENBESLAG

Burgerhuizen

groot 3 Are 30 Centiare

plaatselijk genummerd 12 en 12a

TUINSTRAAT

PADANGSTRAAT.

te Groningen.

-,>C$ s.jSwfc
gen

mandeeMg_ ganeu
ZnidzUde
Noordaan

de, zijnde ue vroegere sigaren- kelder, open grond en mandeefabriek en drogorü van wnlen llge zijgang; boven: 3 slaapkaden heer P. TINGA, t» veilen mers en overloop met elo&etinrichting.
in 2 perceeïen.
Perc. 2 bevat: hetzelfde als
a. het Westelijk gedeelte ge
legen ran de Peperstraat, be- perceel 1. doch geen mandeslige gang en kelder, maar heeft
vattende beneJen: Café.
2? verdieping: kantoorlokalen een plat.
3. BEHUIZING
met bei-j-ruiniten.
verdieping:
4e
diverse
den
3e en
aan
localen, w.o. brandvryo kamer Ocsterwcg hoek Frederikstraat
en bergruimte.
b. Het OcslcM.ik gedeelte, uitknnu'isiir Achter de Muur, bevattende: beneden garasre met
bergruimten, kamera, keuken
en boven vier verd'ep'ngen m.
groote zolders, fabriek»- of pak*
ïmisri'irolen, w.o. een brand- weg, 1 kamer aan de Frederikstraat. keuken, kelder, gang.
vriie
kamer.
Aanvaarding 15 Februari '28 open plaats, vrije gang; boven
gedneltel.ik ontrnlmd en ge- 3 slaapkamers en z^lderruimte.
deeltelijk ir. genot van huur. De
BHzcndcr geschikt voor zahuur vnn het café- kan met 2 ke" pand.
weken, die van t\i kantoren niet
Aanvaarding: perc. 1 en 2
eene maand worden opgezegd. terstond ontruimd en perceel 3
Betalinsr 1 Mei 1923 met bij- l Mei 192?.
betaling vau 5 pet. rent?. Be- of eerder in overleg, ontruimd.
zichtiging Donderdag 2 FebruBetaling: 1 Mcl 1928 met bijari van 2—4 en daags voor en b«.aling van '.> pet rente vanop den dag van verkoop vnn
den dag der aanvaarding.
2—4 tegen betaling van f 0.30 afTe
bezichtigen: daags vóór
p. n. voor de j-l-temeene armen.
en
oo
den dag van verkoop van
den
Kaart ler l»»«a«f< H\
10—12 en van 2—4 tegen betalaalst cnd<;rgeteefteii_e.
ling van f 0.26 P. p. vpor de alJ W. BOLT.
gemeene armen.

Notaris te Nieuwe Pekela.
Mr. G. RITZEMA. Notaria,
A-straat 18, Groningen.

Mr. G RITZEMA, Notaris.
A-straat 18. Groningen.

Betaling 1 Mei 1928. met bijbetaling van 5 pet. rente, te
rekenen vanaf de aanvaarding.
Te bezien daags vóór en op
den verkoopdag van 10—12 en
van 2—4 nnr. tegen betaling
van f 0.50. voor de psrceelen 1
—5. te znmen; f 0.25 voor perc.
6. en f f1.25 voor perc. 7, ten
voordeele der armen.

W. v. BOMMEL v. VLOTEN.
Notaris te Groningen.

Vastgoed

- Niebert.

en 44, te Groningen, in huur
bij CUSIEL en BOEREMA.
Bü gesloten briefjes, in te
CUBADWARSSTRAAT.
leveren vóór of op 10 Februari
15. DE WONING no. 6, aa»
1928, bü den heer REINING,
Hoornschedijk 42, zal worden de Cubadwarsstraat te Groningen, in huur bij Wed. SMIT.
verhuurd, voor 3 jaren:

ADUARD ERSTEEG.
DRIE WONINGEN.
J6—lB.
Adusrdersteeg no. 12. 1*

Het Eiland

4.14.40 H.A. weiland aan het in de
Noord Willemskanaal, o Gro- en 16, te Groningen, doende
ningen, ten Zuiden der Scheeps ieder tot grondpacht f3. bevatwerf,
tende ieder: kamer, zolder en
Voorwaarden ter lezing, in open grond, in huur bii TEI.
Café BOLHUIS. Hoornschedük NIS. VAN DER WOUDE eu
DUITSCHER.

PRINSENSTRAAT
te Groningen, doende jaarl. tot
grondpacht f 0.90. Het perceel

Bedumerweg

PAPIERMOLEN.
19—23. VIJF WONINGEN.
aan de Paoiermolen nos. 8, 9.
Groningen, be-

10. 11 en 12. te
vattende ieder: kamer, achter-

Wegens Sterfgeval.

Betaling

RAAMSTEEG.

zal
fen,
ooht:

Aanvaarding 27

Febr. 1938.
1 Mei 1928 m. fente

24-28. VIJF WONINGEN.
aan de Baamsteeg, nos. 3M5,
38-19. te Gro38-16. 38-17 38-18,
ningen, (Hl de Agricnißstraat)
in huur bü H. NTESWAAG.
met 2 daarachter gelegen afz. Wed. MAST. J. DE BOER H.
verhuurd wordende WOON- MOLENBERG en N. MAST.
KAMERS no. 8-1 en 8-2, beneTe bezien op den dag vanvens open grond, aan deu
verkoop van 10—12 en van 2—4
uur, tegen betaling van f 0.10
BEDUMERWEG.
perceelen 4—5. 12 en 15.
voor
*e Groninff ■_wTT_t
f
0.15.
voor perceelen 6—B, 9—ll
gen, (hoek
j_W im.
16—18 en f 0.25 voor pe-r13—14,
B
Allersmaceelen
19-23 en 24-28I
straat).
K{ui- bek- Aanv. van alle perceelen in
illfJil_o_H_M»
■«__■-■ -^-^fmm? sectie A nr. genot van de huur, direct na
3934 en 2986, samen groot 3 A. toeslag.
Betaling 1 Mei 1928 met 5
16 cA.
rente, vanaf de aanv.
pet.
No. 8 bevat: voorkamer, achterkamer, gang. keuken, kelJhr. A. J. B. VERHEIJEN,
der en open plaats;
Nots. O. Kijk in 't Jatstr. 61.
Groningen.
Boven: zolder, waarop ka-

1-2. Het Huis no. 8,

J. OFFERHAUS Wzn.. Nots..
Marktstraat 17.

Woensdag ïï Febr. 1928
Perc 12.

EENE WONING no. 8

mertje, in

huur bewoond door;

_ _

I

!' Woensdag 8 Febr. 1928

Het Winkelhuis no. 25,

WOENSDAG
! 1928, 's avonds

llfilil

MflaEßß

bewoond

door den

heer S.

zing voorzien van gas, electr.
licht en waterleiding bevat: be-

be-

gang

keuken, keldertje en zolder waarop arkeneelkamertje,

!

3. Het Winkelhuis no. 5 '
DAVIDSTRAAT

Publieke Verkooping.

Op DONDERDAG 9 FEBRU1928, des voormiddags tt
uur, zullen in de Sigarenfaoverdekte, zij plaats.
Pbriek van wijlen den heer
Boven: kamer, groote zolder, TINGA
Groningen, Peperte
en overloop, voorzien van gas-! straat 12a, a contant publieV
en waterleiding.

ARI

Aanv. GEHEEL ONTRUIMD worden verkocht:
en betaling 1 Mei 1928.
Verschillende
Te bezien op den dag van

inventaris

GOEDEREN

! verkoop van

10—12 en van 2—4
betaling van f 0.25
voor de Alg. Armen.

uur, tegen

w.o. zoo goed als niemre plak
Jhr. A. J. B. VERHEIJEN, machine,
hecbtmachine, grooin
't
O.
Kük
Jatstr.
61.!
Nots.
te vochtkast. beste brandkast,
Groningen.
geN. B. Inmiddels uit do hand groote oarülen kisthout en
te koop.

Wegens Sterfgeval.

timmert, fust en droogfust, cir«
ca 1200 vormblokken, enz. enz
Lusten verkrijgbaar ten kan-

.iririiloeririi
tore van

MEESENÜKOEK, Deurw.
Groningen. Zwanestraat 19.

81.

4-5 Twee Woningen Eene Boerenbehuizing

ln

do Davidstraat no.

25 en 27,

met wei-, bouw- en hooiland,
ter grootte van pl.m 544 S.">
H.A, staande en gelegen te

Onnen.

MaandaqTöFebr. '28

Een Pakhuis no. 30,

Groningen.

voorkamer,

T H. HUMMELEN. Notaris,
WOENSDAG 8 FEBRUARI
O. Boteringest.r. 37. 1928,
's avonds om 8 uur, in
het
café
'T HUIS DE BEURS, I
L. S.
aan de Vischmarkt te GroninDe geannonc. Veiling gen, zal mede publiek wordeu
Onnen.
verkocht:
vajn het
te huur
Bii «resloten briefjesjaar.
DAVIDSTRAAT
ten
Winkelpand
voor
den tüd vau 3
royaal
den
hr.
L.
WEE
verzoeke
vau
no.
69
a. d. N. EBBINGESTRAAT
MAN, to Onnen.
te Groningen, in eigendom bew.

bevat: café. kelder, door den Heer H. MULDEB,

benevens eenige Levende Have.
Nader te specificeereu.
aan de
HOEKSTRAAT
D. LELSZ. Notaris te Groningen, j
te Groningen, bevattende
Turfsingel 33.

z!J-

MEEUWEFDEBWEG

8 FEBRUARI
om 8 uur, in

Groningen

- Niebert.

Amet

vrtja

no. 122 aar

bevattende:

erf en
TURFTORENSTRAAT

met

Het Café no. 32

per jaar,

29. Het Burgerbuis

,1

open plaats, aan de

winkel, puikamer, maWoensdag 22
gazijn,
uur
zullen
keuken
met groote kast,
om
8
des avonds
kamer,
aan
tuinkamer en
„DE
kleino
BEURS"
in het Café
de Vischmarkt te Groningen, kelder, en boven: salon, slaappubliek worden verkocht, als: kamer, badkamer, bergruimte,
voorts 5 slaapkamers en zolder
Perc 9
Aanvaarding 1 Jnni 1928.
Betaling 1 Juni 1928 of 1 November 1928 met rente.
Te bezien Donderdag 16 Fevan vermet afzonderlijk verhuurd wor- bruari en op den dag
dende boyenwoning no. 32a, koop van 2—é uur, tegen betaling van 25 cent voor de armen
aan de

Het bene-

1

benevens ruime Werkplaats.
DIRECT GEHEEL ONT
Aanv.
het café 'T HUIS DE BEURS,
Op Dinsdag 21 Febrnari 1928 aan de Vischmarkt te Gronin- RUIMD. Bet. 1 Mei 1928 met rento.
Te bezien op den dag van ver
des avonds te 8 uur. in het café gen, zal mede publiek worden Ikoop
van 10-12 en 2—4 tegen
..HET HUIS DE BEURS"a.h. verkocht:
betaling
van f 0.25 voor dc al*
!
i,
t«
A-Kerkhof Z.Z. nummer
armen.
Groningen, zal publiek worden
Jhr. A. J. B. VF.BHEIJEN,
verkocht:
Kijk ln 't Jatstr. &
Nots.. OudeGropingen.
met open plaats aan de

Turftorenstraat.

RABEHHRUPTSTBBRT.
Februari 1928, neden:

RABENHAUPTSTRAAT

des avonds om 8 uur in het Café
„'T HUIS DE BEURS" aan do
Vischmarkt te Groningen zal m«*
de publiek worden verkocht;

!
WINKELPAND Davidstraat.

hebben.

'

DRIEHOVENSTRAAT.

13-14 TWEE WONINGEN
aan de Driehovenstraat no. 42

Verhuring.

Perc, Oi

gelegen onder Niebert en Tolbert, 2 alcoven, kamer, achterkamer
zal niot plaats
in nader op te geven perceelen. waarachter groote plaats.
Het perceel is uit de hand verD. LELSZ. Notaris te Groningen
De boyenwoning in huur be- kocht.
G.
BEKdoor
heer
woond
den
Turfsingel 33.
T. H. HUMMELEN. Notaris.
KERING voor f 10.50 p. week,
Groningen.
O. Boteringcstr. 37
voorkamer,
achterkamer
bevat:
Boeldag
keuken en groot plat en daarslaapkaMAANDAG den 27 FEBR. 1928, boven: kamer met 2
des voormiddags om 11 uur. zal mers en zolder.
in het
Het benedenhuis is voorzien des avonds te 7 uur zal
ten sterf huize van den heer
Grijpste
en
wahotel
licht,
gas
VOGELZANG
van
electrisch
BEUKER,
verzoeke
HARM
ten
de boyenwoning van kerk publiek voor éé.u jaar
van zijne Erven, publiek Ét con- terleiding,
worden verhuurd om ged. te
waterleiding.
tant worden verkocht, de door gas- en
hooien:
den erflater nagelaten
Perc 16.

hulshoudel. Inboedel,

Noorderhooge-

Twee Burserliuizen,

VRIJDAG den 24 FEBR. 1928, te Groningen.
J^JL
des avonds om 2es uur, zal in
het café van DEELSTRA te Nuis.
ten verzoeke van de Erven van
den heer HARM BEUKER, publiek worden verkocht de door
den erflater nagelaten

VASTIGHEDEN,

lige gang en open grond, i»
in huur bii A. VAN DOKKUM.

M. WILKEN.
De woonkamers zün verhuurd
aan Wed. H. MUNNEKE en
Wed. H. HERMSE.
Te veilen in 2 perceelen. 1.
no. 8 met open grond op zü. 2.
beido woonkamers, met de
de
met boyenwoningen nos 11, 11a,
open grond.
verdere
13 en 13a
vat kamer met 2 bedsteden en Aanv. in genot der huur en
aan de
is thans verhuurd voor f 1.75. betaling 1 Mei 1928.
per week.
PADANGSTRAAT
Te bezien op den dag van
Aanvaarding 27 Fobr 1928. I verkoop.van
te Groningen.
10—13
van 2—4
De perceelen zijn—voorzien Betaling 1 Mei 1928 m rente. uur, tegen betalingenvan f 8.25
van gas en waterlei ring en beTe bezien daag» vóór en op voor de Alg. Armen.
dag
verkoop van 10—
den
Jhr. A. J. B. VERHEIJEN,
nedenwonin- 12 en 2—4van
-ÉÉt^tlsNsÉ!
nur.
Nots. O. Kijk in 't Jatstr. 61.
Groningen.
OFFERHAUS
Wan..
Nots..
J.
,
Marktstraat 17.
'fa. '..
ken. op. grond

CAFÉ

komsten.

brug.

Woensdag 22 Februari 1928, aan de
des avonds om 8 uur, zullen
MOESKERSGANG
in het Café ..DE BEURS" aan
bü de Radebinnensingel
de Vischmarkt te Groningen,
publiek worden verkocht, als: te Groningen.
Perc. 7 en 8.

Oosterweg.

Nos. 69 ca 62

Café WOLTIL,

J. OFFERHAUS Wzn.. Nots., des avonds te 8 uur, zal in het
Marktstraat 17. Groningen.
het Café „DE BEURS" aan
de Vischmarkt te Groningen,
publiek worden verkocht, als:

Twee

PEPERSTRAAT

Voorwaarden ter lezing,

Op Donderdag 12 April 1928, sedert de aanvaarding.
Te bezien daags vóór en op
ten verzoeke e_' aan de boe- den
dag van verkoop van 10—
renplaats van den heer H.
2—4 uur.
12
en
van
AALBERS

Eene
Heerenbehui
z
i
n
n
7.
Burgerhuis

Groot Zakonpaiid Behuizingen

__________

KRUIJER, te

huis, zolder en open grond, sa537 vk. M., in huur
WOENSDAG 8 FEBRUARI men groot
REINDERS,
bij
J. OFFERHAUS Wzn., Nots., open plaat* en wordt
J.
H.
J. BAKuur,
8
in
avonds
om
1928,
's
in huur het café
Wed. ONNES, Wed. v.
Marktstraat 17. Groningen.
BEURS,
KER.
'T
HUIS
DE
bewoond door de Wed. STE- aan
de Vischmarkt te Gronin- DIEPEN en Wed. HAVIN GA.
VENS voor f 3.50 p. wk.
publiek worden vef-

Tuinstraat

Bezichtiging

ACHTERWEG.

12. DE WONING no. 16-3,
onder Bedum, voor 3 ofbij6 ja- aan den AcMerweg te Gromnren, tot nu in
huur
K. sren. met recht op ecu maudeeAdorp.

Eene Behuizing no. 32

met schuurtje; de boyenwoningen: le étage: 2 kamers ensuite. klein kamertje, keuken en
groot balcon; 2e étage: slaapkamer met srroote aolder.
Aanvaarding 27 Februari 28,
bet bovenhuis no. 13a ontruimd
de overige perceelen in genot
van hnur (beneden f5.50 en boven f6per weck)
Woensdag 22 Februari 1928, nr. B 30, bij den Stationsweg
Betaling 1 Mei 192Sniet rendes avo _i? om 8 uur. iv het to Haren.
te sedert de aanvaarding.
Te bezien daags vóór- en op
café „'t HUIS DE BEURS" Het pand. voorzien van pntaan de Visohmarkt to Gronin- en regenwater, en electr. lioht, den dner vau verkoop van 10—
gen, zullen publiek worden verbevat:
12 en 2—l uur tezamen tegen
betaling
kocht:
vau f 0.25 voor de alg.
groohall,
Beneden: ruime
(suidiaooniearmen.
te voor- en achterkamer,
1 en 2.
te) mét zijkamer, mime keu- J. OFFERHAUS Wan.. Nots.,
nieuw gebouwde ken met kelder;
Marktstraat 17.
Boven: overloop. 3 slaapkamers en zolder met besch.
kap, en is verhuurd tot 1 Mei
1928, voor f550 per jaar.
Aanvaarding
dadelijk na
den toeslag met overneming
der bestaande huurovereenmet open grond, in de

en

Heet 6.00.70 Weiland

Huis - Prinsenstraat.

1-5 Vijl beneden- met
zes Bovenhuizen LAIffÉÉ
nrs-

4 en 5. Twee Burger
huizen nos. 50 en 52

en. Verhuring.

Maandag 6 Februari 1928,
des avonds te 8 uur, zullen in
het café vau den heer H
BOER, te Helpman (Verl. Heereweg 79) ten verzoeke van den
heer Jhr. Mr. A. D. H. QUINTUS, te Arnhem, voor drie
achtereenvolgende jaren, publiek worden verhuurd:
Donderdag 9 Februari 1928,
Do beide kampen
des avonds te 8 uur, zullen in
Nots..
het café HET HUIS DE
J. OFFERHAUS Wzn..
Marktstraat 17.
BEURS, aan het A-Kerkhof Z.
gelegen ten Noorden en ton
Z nr. 4, te Groningen, krachtens art. 1223 B. W„ publiek Zuiden vau de Lindelaan, behoorende bij „Groenestein", te
worden verkocht:
Helpman.
J. OFFERHAUS Wz.,
Woensdag 22 Februari 1928.
Notaris. Marktstraat 17. des avonds te 8 uur. zal
in het Café „DE BEURS-' aan
de Vischmarkt te Groningen,
publiek worden verkocht, als:

lük verhuurd
wordende nono.
J_6iL!L.iu § £ venwoningmet
o__§__t_St_ë^§
48a.
tuin en vrüo
plaats zügang aan de Agrlco'astraat
-pjUß]-i__-_J en open
|i^*-M;jpffi!| op (len hoek te Groningen, bevattende:
met erven en open grond,
van de
het winke'huls: winkel, pui- staande en gelegen aan de
LEEUWARDERSTRAAT len kamer, achterkamer, keuken,
STADHOUDERSLAAN.
bergplaatsen, tuin en vrije zijMELKWEG 22
2> 2a« 3b- 3>
gang;
*ry&______|
te Groningen, bevattende: begroote
boyenwoning:
de
voorneden in huur by Mei. Wed.
alcoven, achterkamer,
EVENHUIS tot 1 Mei 1929: kamer,
kouken en groot haicon, bognng, voorkamer, kleine ka~
mer, achterkamer en kelder, ven slaapkamer en zolder.
als volgt: van
benevens open plaats, en boven
de benedenhnizen nrs. 3, 4, 5 en
bewoond geweest door de erf6: 2 kamers en suite, keuken,
laatster: overloop, voorkamer,
kelder, slaapkamer en bovenslaapkamer, kenken en zolder,
dien voor de nrs. 4 en 6 nog
waarop slaapkamer.
een kleine slaapkamer.
Het perceel voorzien van gas
Van het benedenhuis nr. 2: 2
en waterleiding is voor velerkamers en suite, keuken, kelmet afzon» der, kleine kelder, 2 slaapkalei doeleinden geschikt.
mers;
Aanvaarding: dadelük. het
bovenwovan alle bovenhuizen: twee
bovenhuis ontrnimd. Betaling
ringen nos. kamers,
1 Mei 1928 met 2 maanden
en suite, keuken met
balconnetje, zolder, waarop 2
rente.
slaapkamers.
;
Te bezien op den verkoondag
r
en tuinen
en daags tevoren van 10—12 en aan de Agricolastraat te GroDe nrs. 2, 2a, 2b, en 3a, zijn
onbewoond, terwijl de overige
2—4 uur te-en betaling van 25 ningen.
woningan zyn
cent voor de armen.
als
Elk der perceelen 4 en 5 be- volgt: nr. 3 tot verhuurd
October
1930,
R. A. LAMMERS.
benedenwoning: voorvat:
f31.50 per maand. nr. 4.
Notaris te Gieten. kamer,de dubbel alkoof, achter- voor
1930, voor f32.50
tot
November
bergkeuken,
H. A. BUISMAN. Notaris
kamer,
gans;,
per maand. nr. 4a tot Nov.
te Groningen. Hooge der-A 7. plaats en tuin.
1930. voor f39 per maand; nr.
De boyenwoning: voorkamer, 5. tot Oct. 1930. voor f32.50 p.
kantoor, achterkamer, keuken maand. nr.
tot Oct. 1930,
groot balcon en boven: slaap- voor f36 85 per maand. nr. 6
kamer en zolder.
tot Oct. 1930, voor f 32.50 per
maand en nr. 6a. tot Oct. 1930
6 en 7.
voor f36.85 per maand.
Dinsdag 7 Februari 1928, des
TWEE GRONDPACHTEN
Deze perceelen hebben een
avonds om 8 uur, in het café respectievelijk
groot f 12.22 en mand. achteruitgang
naar de
„'t HUIS DE BEURS" aan de
rustende op perceelen Amalia van Solmstraat.
Vischmarkt te Groningen, zal ?5.62M.
na bekomen rechterlijke mach- in de Steentilstraat te Groningen, en toebehoorende resn.
tiging, ten verzoeke van Mevrouw de Weduwe en Erven aan de heeren F. DF RIDDER
P TINGA publiek worden ver- en de firma R. KRANTENBURG.
kocht:
met afzonderlijke boyenwoning
Aanvaarding 1 Mei 1928; de met groote tuin, staande en
boyenwoning no. 48a vrü van gelegen
aan de
huur; de perceelen 3, 4 en 5 ovehuur.
genot
van
ORANJESTRAAT
rigens in
Betaling 1 Mei 1928.
nrs. 32 en 32a, te Groningen.
De perceelen 3. 4 en 5 zijn te Het benedenhuis bevat: voordaags voor en op den kamer, tusschenkamer, achterbezien
Westerkade te
verkoop van 10—12 en kamer, keuken en is verhuurd
vah
dag
Groningen.
''-.'_______§_?&%_
tegen betaling van tot 1 Mei 1928 voor f35 per
var.
2—4
perceel
Het
p.
0,-25
p.
vcor de algemeene maand.
bevat: beneden: voorkamer en farmen.
Hét bovenhuis bevat: 2 kakeuken,
binnenplaats,
«Uite.
tuinkamer, groote serre. W.C. Mr. G. RITZEMA. Notaris, mers' en suitp. kantoor, keuken
met plat. zolder met 3 slaapmet waterspoel ing." kelder en
A-straat 18. Groningen.
kamers en wordt door eigenaar
berghokken; boven 2 kamers
bewoond.
a^n de straat. 3 slaapkamers,
-badkamer, W.C. m. waterspoeDe perceelen zijn alle voorling.
zien van electr. licht, gas- en
waterleiding.
Zolderverdieping^ slaapkamer, droogzolder, dienstbodenkamer en zolder.
Voorts tuin met prieel en
bergplaats voor fietsen en
met tuin, staande en gelegen
brandstoffen en vrije zügang.
den
aan
ontruimd.
1
Mei
1928
Aanvaard.
Betaling 1 Mei 192
S
OOSTERWEG.

lfS»_lJf

9—ll. DRIE achter elkaar gelegen WONINGEN, iv do Davfdstraat no. 61, 61-1. 61-2, te
Bij gesloten briefjes, in te Groningen, met gang en open
leveren vóór of op lfl Februari jruimte samen groot 179 vk. M1928,, bij S. MEDEMA. Win- j in huur bij G. KOSTER. Wed.
suramer straatweg, onder Gro- ( J JANS eu Werl. G. HARTningen:
ZEMA.

neden: groot pakhuis en groote kelder, boven: 2 kamer*
daarboven! kamer met 2slaap-'
kamers, voorzien van electr.
licht, gas en waterleiding.
Aanvaarding 1 Mol 1928. pwoeel 10 ontruimd.
Betaling 1 Mei 1928.
Te bezien daags vóór en ao
den dag van verkoop van 10—
12 en 2—4 uur. oerc. 9 tegen betaling van f 0.25 en perc, 10
tegen betaling van f 0.10 voor
de alg. diaconie-armen.

Do behuizing bevat: kamer,

en
keuken, pompstiaat,
men tot grondnacht f 0.70, in schuur, w.i. stalling kelder
tien
voor
huur bij J. W VAN TILBURG keeien.
eu H. MATHIJS.
De voorwaarden liggen ter
Inzage ten kantore van den onDAVIDSTRAAT.
dergeteekende. bij wien de
6-8. DRIE WONINGEN, in briefjes moeten worden ingede Davidstraat nos. 53, 55. en 57, leverd voor 15 Februari a.s.
te Groningen, ieder bestaande
Aanwijs geschiedt door veruit: kamer, achterhuis,
iedej-en Vrijdag om 1
huurder
gelegen aan het Vlsvlieterdiep plaats en zolder, in huuropen
bij
pamiddagd.
uu;'s
in de We«terhorr_, toebehooren- N. KRANENBURG, Mej. A.
de aan Mevr. de wed. ELINGSJhr. J. B. VAN' ANDRINGA
VAN DELLEN, in huur ge- DE BOER en M. FOKKEMA. I DE KEMPENAER. notaris
i
weest bii S. OFFRINGA.
DAVIDSTRAAT.
te ELareu.

3.20.80 H.A. Oud Groenland,

,
''

VEILING

Magazijn
M Boyenwoning

hinbouwdwarsstraat.
Btosdag

lt Februari 1928, des

ivonds te 8 uur. in het Café
WET HUIS DE BEURS" aan
'et

Veiling

Voorloopig bericht.

Bolpraamschip

Boeldag Fenrum

GRONINGEN.

A-Kerkbof

Groningen, zal

KOE, te SappeNotaris DE,Woensdag
15 *e-

! meer, zal op
! hruarl 1988. des avond* te 7
BONTEHUIS.
ln
daar, kraof teus art 1223 B. W.
! publiek verkoopen:

' Hetïjzeun Bolpraamschip
Sn" S

te
f n verzoeke van den Weledel- genaamd „Nooit Volmaakt",
|«tr. Heer Mr. Dr. J. E. HEShebbende 1 dek
I_-, als Curator in het faillisseen
1 mast. groot
£__ment van den beer J. P. FBEEW

(o

_J_Wn

ferkoebt:

Een solied gebouwd

HUIS,

in hetDamsterdiep

BOERDERIJ

*JQ2,

welke bevat: le verdieping: kamer eu suite met plat,
2e verïllkamer en keuken enzijkamers
«ïepiog; 2 kamers en 2
is zeer ge*rhikt
briefjes TE HUUR:
P_.t magazijn
Vf*>r garage. Het perc. beeft clo- BIJA a«Bïoten
tijd van 3 Jaren,
Voor
den
**l. gas- en electrisch licht en aanvangende voor de landerijen
!
Waterleiding.
behuizing e.a. 1 Moi
Aanvaarding dadelijk na den 1 a.«. herfst,
«oeslag. Betaling 1 Mei 1928 met 1929:

Zuidbroekstervsen.

I

Eene Boerenbehuizing,

'*nte.

. Te bezien daags
?«n verkoopdag

vóór en op
van 10—12 en
met schuur, erl
*~-4 uur togen betaling van 10
tnin en alt_tè_\__\___\\_. en
tent vóór de algemeene armen.
muntende lan_f*^tiEL
W_
J. B. LE GRAND.
t-"i"__Hg^fes derden, staande
waarn. notaris te Grijpskerk. tg^y__H__PÉ£ en
liegende aan
spreken élken Dinsdag to
gron. van 11—12 uur in het café stordiep te Zuidbroeksterveen, sa(DIJKSTRA, in de
groot plm. 16.69.30 H.A., in
"ide Ebb.straat no. 17. Particu- imen
toebehoorende aan den
eigendom
««r adres te Gron. Koninglnne- !
DE VRIES, te Zuidlaren
C.
Ü_jn_34a.
en than* gedeeltelijk in buur bij
den Heer D. VAN DER VEEN.
B. Voor den tijd van 1 Jaar,
i om dadelijk te aanvaarden:
Plm. JUI.OB HUL nitm. BQUW.
'LAND, liggende aan bet NoordDinsdag 14 Februari 1928, des broek-sterdiep. afk. van de Wed.
Sjfönds to 8 uur, in het café en Erv. M. JONKER.
PET
HUIS DE BEUES, aan Inachrijving-briefjes moeten
et A-kerkhof zal publiek wor- worden ingeleverd véor 29 Febr.
den verkocht:
M. des namiddags 2 uur. ten
kantore van ondergeteekende, alwaar de voorwaarden van verhuring te vernemen zijn.
Steekend 19-8, met open plaats
& L. DE KOE.
de noordzrjde van het
Notaris ta Sappemeer.

.

JHeer

KANTOREN
AKERKHOF

!3

2. Een Huis,

,

A-KEBKHOF.

«antoren. is voorzien vaa gasen waterleiding en is jaren in
gebruik geweest, bii
wiilen den
C. C. C. WARMOLTS
&«"
MULLER, notaria.
Aanvaarding 1 Maart 1928.
«f_talin_ l Mei 1&28 met rente.
,Te bezien op den verkoopaajr van 10—12 en 2—4 uur. te*en betaling van 10 et. voor de
?**. armen.
LELSZ. Nots. to Groningen.
/" B- LE GRAND, waarn. nota.

«avonds 7 uur. In het Logement
VAN ZIJL. ten verz. van den
heer Mr. C. C GEERTSEMA.
voor één seizoen, van:
19.27.00 K.A. uitmuntend «ad

GROENLAND,

«

°^

dinsdag 14 februari

w.v. 25 model Simples 9 model
eenvoud en 10 korven met bijen,
zijn prachtig ingewinterd en met
Mr. L. F. COOLMAN, voldoende voorraad, x>lxn 10 lewnd. Nots. te Eenrum. dige kasten en 20 dito korven,
alles zoo goed als rtieuw- verder

Uit de hand
EEN BEHUIZING

16.
1928,

*

HUIS,
3.
EEN
*!*"

$___$&

,aii*^_____|__3_^

zolder, bed door den lleer F' HEI

Veiling Eigendommen
Eigendommen

gebruik alsvoren. Vaste

'"Verhuring te Kantens.

huur

f75.
4. 36.99.90 H.A. behuisd Land
Op Vrildag 16 Februari 'JB,
onder Loppersum, in gebruik des avonds
uur, in bet café
bü den heer S. G. WIERSE- BITSEMA: 7
MA. Vaste huur f250.
a. voor den heer Ds. L.
5. 8.26.20 H.A. Land aldaar, in
gebruik alsvoren. Vaste huur MEEfH. voor 3 jaren:

:I
i
;

,

'*

„voor

B?^

kocht:
Een flinke zoo

goed

als nieuwe

BEHUJIZINGE

Verhuring te Huizinqe.

en kl.
«Diverse
Kapitalen beschikbaar

,

____*_&_'

O stuks

SIfeHOORNVEE

w.o. 1 kaifkoe. 2 vaalmelkkoeien,

Wirdumermeeden

Op DONDERDAG 16 FEBR '28,

'snam. 1 uur. zal ten huize en
ten verzoeke van Mej. de Wed.
P. WFSTERHDF te Wirdumermeeden publiek worden verkocht

Donderdag 16 Februari

BOELDAG
UitliuijKermeeden.

CuXif

(Oostpolder).

be-

4 stuks best

i&fcHOORNVEE

als: 1 vette 1 vaalmelk. 1 staande aan 't kalven eu.l vroegmelk.

VOLLEDIG

BOERENBESLAG,
koop: als: zoo goed als nieuwe Prins

Behuizing

Uit de. hand te koop:

Een flinke
BEHUIZING

met scheur, waarin stalling voot

12 koeien en 1 psard. en de bekt
van 7 are erf en grond, staande
en geleeen op mooien stand te
WIRDUM, diende Inarltjks op
Midw. tot v. huur f4-—.
Aanv. en bet. 1 'Mei 1928.
Ken gedeelte der koopsom ka»
als le hyp. op het gekochte beleend blijven.
Te bevragen ten kantore van
A. IL WERUMEUS BUNING,
Notaris; te Loppersum.

Verkooping Meedhuizen.
Op WOENSDAG 8 FEBR. 1928,
des avonds 7 uur. in het Koffiehuis van J. LANTING te Meedhuizen, zal publiek worden verkocht:

LEVENDE HAVE,
als:

£____!_' 20 stuks uitm.

fgSffiHOORNVEB Eene

BOERENBESLAG

-

Boeïdag - Uithuizen

Behuizing

met eigen erf en
te Meedhuizen. aan het
afwateringskanaal, groot 14.53
Aren.
Toebehoorende aan- en bewoond door B. BOUWMAN.
Aanv.: grond 1* Maart, huls,
schuur en erf 1 Mei as.
Betaling 1 Mei as.
G. C. DE LANOY,
Notaris te Appingedam.

en schuur,
grond,

I

Stedum.

Miring JuHuierd.

Bij inschrijving, door middel
van gesloten briefjes, zullen voor
de N.V. ..V RENDORP s STEENFABRIEKEN" voor 6 jaren wor-

den verhuurd:

1. Eene Boerenbehuizing

Op VRIJDAG 1? FEBRUARI 1928
's av. 7 uur. zal in 't café v. d.
eet,
tmn
WOUDE te Stedum, voor den
proenen
heer P. H. VEENDORP te Wes_\_\y_f\\\m ff-WW Und, te
teremden, voor den tijd van 3
«■■BSB^SBi
jaren, publiek worden verhuurd: groot ongev. 18>S H.A. Jakwerd
15.80— H.A.
2. 4.36.80 HA, GROENLAND,
GROENLAND, grenzende aan perceel 1.
(Alles afk. van de fam. DE
gelegen a/h. Stedumer- en WesBOER.)
Stedum
terwütwerdermaar onder
Inschrijving kan geschieden
in pere.
De huurders moeten solide, be- zoowel op beide perceelen tezamen, als op ieder perceel afzonkende borgen stellen.
derlijk.
Kaart en voorw. liggen ter InTe aanvaarden: het land terzage ten kantore van
gebouwen met erf 1
stond,
A. H. WERUMEUS BUNING, Mei a.s. de
Loppersum.
te
Notaris
De voorwaarden en een kaart
liggen ter inzage in het KoffieVerkooping
huis van E. VOS te Appingedam.
De briefjes, met opgave van 2
als: 3 tweede kalfskoelen,
borgen, moeten uiterlijk lt
hokkelingen
solide
kalfvaarzen en 4
Op DINSDAG 81 FEBRUARI 1828 Februari a.s. worden ingeleverd
Voorts:
a av. 7 uur. zal ki 't hotel WlB- ten Kantore van
BENS te Loppersum. voor Mevr.
G. C DE LANOY.
de Wed. en erven den heer G.
Notaris te Appingedam.
grootendeels nieuw, als: «ca ELINT, TICHELAAR, publiek
complete veldwagens, waar- I worden verkocht:
van vijf breedloop, w.o. nog
Een perceel
rij Melichar
als nieuwe. 10
GROENLAND, Bij inschrijving door middel
zaaimachlne. Lipsia wiedmachine, 8-rij zaaimachine met gelegen bij het station te Lopper- van gesloten briefjes, zullen ten
als
van den Heer N. ELEdito sohoft'elm., zoo goed
sum groot 56.40 Are. tot 1 Nov. verzoeke
maalTjamsweer, voor het seiCormick
MA
te
nieuwe Mc.
bij
G.
KLEINMERK
1933 in huur
maohlnes, en hooihark, 2 wip- voor f 190 per jaar. welke huur zoen 1928. worden verhuurd, om
2cultivatoren,
vier
te hooien:
karren, 3
ploe- bij verkoop kan worden onteen 3- en vier 1-soharige
bonden.
gen, 7 ijz. eggen, 3 zigzagegAanv. en bet. 1 Mei 1628.
rolslekettingegge,
3
gen, 1
ong.
450
stel
A. IL WERUMEUS BUNING, te WIRDUM, aan den Stadsweg.
repelbank,
den
Notaris te Loppersum.
bij de Wirdummerdraaibrug.
ruiterstökken, 2 houten landzaaiwaaier,
Amerik.
rollen.
2. 1.17.90 H.A. GROENLAND
vlolen, 4 wagenkleeden, paarBovendljks, aan den Enzelente
zermeedenweg.
den- en zeeltuigen, zetsohutmelkkar,
ten, schapebakken,
3. 1.30.70 H.A. GROENLAND,
stal-, deel- en zoldergereedperceel 2.
naast
_8,
Op WOENSDAG 29 FEBR.
sohappen, melkbussen, kam,
Inlichtingen
ten
verzoeke
te bekomen ten
bascule,
j's
uur.
zal
nam. 1
melktijnen, nieuwe
van ondergeteekende,
ongev. VA H.A. gekuild bie- en aan de boerderij van den heer kantore
P. OOSTERHUIS te Zeerijp pu- bij wien de briefjes, met opgave
tenloof. kippen.
van een soliden borg. moeten
bliek worden verkocht:
Eenige Huismeubelen,
worden ingeleverd uiterlijk 11
HAVE,
Februari
a.s.
en waschmaohine.
als:
_. C. DE LANOY.
Tot f25 contant, overigens
Notaris
te Appingedani.
drie maanden crediet mit*
PAARDEN,
behoorlijke
borgstelling.
met
w.o. 9-jar. Old.b. ruin. 6-jar. gekr.
Koekhakken enz. op het erf Belg.
ruin, 6-jar. Belg. merrie. 4"
verboden.
jar. Belg. ruin en 3-jar. zw. Belg.
Jb. J. MULDER, merrie.
Woensdag 15 Februari 1928,
Notaris te Uithuizen.
VOLLEDIG
des avonds 7 uur, io het café
HARSEMA, zal ten verzoeke
van mej. do Wed. en Kinderen
als: 2 zaaimachines. waarbij een H. BARLA, publiek wordeu
Stella.
2 p. schoffeltuig. Mc. Cor- verkocht:
Op Maandag 13 Februari
4 veldw agens
mick
maaimaehine.
1928, des avonds te 7 uur, zal met breede wielen, groote wipEene nieuwe
in het café v. d. WOUDE, te
Triumph
rolblok,
Stedum, voor den heer G. kar ijzerenploegen w.o. Vent*ki
WIERSEMA, aldaar, publiek 'waaier. 6cultivator,
6 eggen, giertweesch..
worden verkocht:
op wagen, haverkisten, twee
tank
EEN FLINKE
groote ijzeren drinkvaten, slootbart, bascule met gew.. repelbank, ploegsleden. melkbussen,
beklemming
zaaiviool, klaverruiters. kruikarmet de v.a.i.a.Lv.
van 13.20 A. erf eu tulp, staan ren, voorts ingezet bietenloof, 2
Het huis bevat: voorkamer,
de en gelegen op mooien stand rijwielen en een veldsmidse.
woonkamer,
achterkam., slaapMidw.
tot
jaarl.
op
to Stedum.
kr.mer,
kelder
eu achterhuis.
vaste huur doende f 15.
Aanvaarding
betaling
1
Mei
'28.
1 Mci 1928, iv
Aanv. en
als: 3 tafels, stoelen, kasten,
Te bezichtigen alle werkda- (eikenh. Am. schrijfbureai., lcdi- overles eerder.
gen, behalvo op 6 Febr.
ikant, 3 kachels, waarbij groote Betaling 1 Mei 1928.
Da_elö!;s te bezicbtisen.
A. H. WERUMEUS BUNING .kookkachel. huist.oi_df>iijkr> aitiNotaris to Loppersum. | kelen en hetgeen meer woidt geD. KOLK, nots. Delf zift.

_l_«cS__A-Il ïïi^JÏÏS

best

Paarden

II KOEIfcN Hg

LOPPERSUM.

41

Volledig Boerenbeslag

'

VERHURING GROENLAND.

OUD

l. 1.49.60 N.A. GROENIANO

Boeldag-Zeerijp
LEVENDE
5 beste

Verkooping
1928

pp VRIJDAG 17 FEBRUARI _8,
met de v.a.1.a.1.v. beklemming snam.
1 uur-, ten verzoeke van
ongeveer
10 A. grond, en
van
aan
de boerderij bewoond door
jaarl.
op
doende
Midwinter tot den Heer J. DOORNBOS van:
vaste huur, f 10, gunstig staande en gelegen onder Spijk

Uit de

HYPOTHEEK.

als:

j|9b, Belgische

Betaling 1 Mei a.s.
b. op MAANDAG 27 FEBR.'2B
op den verkoopdag
G ELZER.
ten verz vau den heer S. JEL10-12 en 2-4 uur.
Notaris
te 't Zandt
Ulrum;
te
TES JOHszn.
J. B. LE GRAND.
op
DONDERDAG
1 MAART
e.
waam. notaris te Grijpskerk. 1828
hand te
f sp
ten verz. van Mevr. E. TORDinsdag
]ken
te RING A to Nieuw-Ewer (Zuur($? re i£et) e
EEN
FLINKE
Cte_?- v »n 11—12 uur in het café dijk):
Oude
f DIJKSTRAS
Kh>_TRAAï
MAART
1". Particulier ! tl. op MAANDAG 5
,'. ''«ngestraat
,e Gl"(,«. Koninginnelaan 1928 ten verz. van den Heer
N ft
j VINK te Houwerzijl.
met schuur, waarin stalling
<^J4a.
"
A. IL AGES,
voor 8 koeien, paardestal en d«
Notaria te_Lecns v. a. I. a. 1. v. beklemming van
8.40 Aren tuin. en erf. gunstig
avonds te 7 uur. zullen in
staande en gelegen aan den
lw
« eut_ DIJK te Niezijl, publiek
grindweg te leermens, in eigen
urden verhuurd:
gebruik bij den heer K. Ausema
afzonderlijk verhuurde wo
met
groote
ning.
Te aanvaarden 1 Mei a.B. ca
W den Niezijl en behoorende
KerkvougdU der Ned.
bevragen bij den eigenaar
te
op
licrv- Gem.
en
voör EERSTE HTFOTHEEX
te Grijpskerk.
kantore va n <j en Notaris
ten
Groningen.
in
Noordel.
landerijen
I
J. V~ LE GRAND,
G. KLZER te 't Zandt.
Notaris AGES. Leens.
w.n. Nots. te Grijpskerk

8!?

10.86.23 H.A GROENLAND.
1'

ta^anvaardi«g
V n» 1 Mei 1028. met rente.

JVoenBdagyFsr7tS2B

LEVENDE HAVE

BOELDAG

—

Verhuring te Middelstum.

a. op DONDERDAG 23 FEBR.
Aanv. grond 12 Maart eu
ton verzoeke van den Heer huizing 1 Mei beide a.s.
1828
1 Maart 1028. Be- li. v. ROVEN te Warfhuizen;

.

Op DONDERDAG 23 FEBR a.s.,
's middags 1 uur. zal ten verzoeke van den heer Jn. LANDMAN
aan de boerderij op Bovenhuizen
publiek worden verkocht:

koe (bijna vet), 2 Dogearts op
gummi. Dresseerkar i'zoo goed
als nieuw), Melkkar. Melkbussen,
partü geperst Hooi (ong. 3500 k.g.)
Mestposten. Kruikarren, Hout,
Richelpalen, span oereiden met
balein zilveren beslag, 2 leereu
Fauteuils, enz. enz.
Posten tot en met f25.— conOp Maandag 6 Februari '28.
tant, de rest crediet tot 1 Mei
des
1928 mits onder solide borgstel- VANavonds 7 uur, in het hotel
LACUM: a. voor H. H.
ling.
Kerkvoogden, der Ned Herv.
Op Woensdag 29 Februari
F. S. WOLTERS,
Gem.
te
dos namiddag- half één,
1928,
Middelstum,
en
ToornNotaris te Bedum. werd, voor 6 jaren:
ten verzoeke van Mevr. de
Wed. H. SMEDEMA, te Zandeweer aan de boerderij, bewoond door den heer J. BENonder Middelstum als- 1- te" NEMA Dzn„ aan den OudenDinsdag 7 Februari 1928, des genover de Pastorie;
aohter dijk, to Uithuizen, van
middags 2 trar, in het café DE SCHOLLEMA. 8 hij de Boerjs» 7 beste gekruiste
POOL aan de Groote Marktte damsterdraalbrug. 1 »»n de
Groningen zullen publiek wor- laan naar Anderwereld en 4
ouder Anderwereld; 92.20 Are
den verkocht de volgende
groenland, onder Anderwereld, oud 4, 5, 6, 7, 10. 12 en 14 jaar,i
laatst in huur bij BOUWSMA. w.o. 6-jar. drachtige roodb. voor den heer H. TUKS, schimmelmerrie.
voor
1. 31.18.50 H.A. behuisd Land
5 jaren:
onder Ziildiik. in eebruik bö
1.30.10 HA. Groenland, bij

Hemoop ie süT

*"

Boeldag - Uithuizen.

eikenh. boogfcabinet. dito 1 melkvaars en 2 koehokkelingen; 85 jonge kippen.

en 8 A. 61 c.A. eigen grond.
De gewone JAARLIJKSCHE
Gunstig staande en gelegen
VERHURING voor Ds. OFFERINGA en voor H.H. KERKaan de Hoofdstraat te Sauwerd.
VOOGBKN, 7 a! plaats hebb Pn
Donderdagsbezichtigen
des
j Te
nam. van I—s uur.
Op Maandag 13 Februari '28,
Aanvaardinr 15 Maart 1928.
des avonds te 6 uur. zal ten des
Betaling 1 Mei 1928.
avonds 7 uur. bij ARKEMA.
verzoeke van Kl. PASTOOR,
te Spiik. in het café BAKKER
KOOI.
Mr. C. DE RANITZ.
Notaris te Middelstum.
Notaris te Winsum. aldaar, publiek worden ver-

Boe!dap van levende
Have en Boerenbeslay:

Voorts eenige BOEREN-

TUINGEREEDSCHAPPEN,

BOERENBESLAG,

waarvan 4 kalfkoeien en 1 melk-

G. ELZER to 't Zandt (Gt.).
F. S. WOLTERS te Bedum.

Voorloopig Bericht.

en
als
boerenwagen met breede wielen wipkar, eggen. zeelMiigen,
waaier, koe en kalverbakken,
sehaafbank. bascule met gew.,
grasperkschee] der. turf en brand
hout. alsmede I—l 9kippen en
tegen borgstelling.
jhetgeen meer wordt gepresenKOOL Notaris to Middelstum. teerd.
A. H. WERUMEUS BUNING.
Notaris te Loppersum.

Voorts HUTSMEUBELS, als: 3
linnenkasten (w.o. 1 zoo goed als
nieuw). 2 tafels, bloemtafels, zoo
goed als nieuwe régulateur, drie
groote schüderijon, petroleumhanglarop enz.
Posten tot en met f 10.— contant; overigens 3 maand crediet

fels. 3 spiegels, 3 lampen, 12 stoeals 13 kalf- en melkkoeien, 6 hoklen, leuningstoel, kachel m plaat, als: 3 boerenwagens. 2 groote kelingen
en een l^jar. stier;
zaaimachlne met
gegoten kookkachel. bloemtafels wipkarren.
schapen en 2 varkens
5
dr.
voorts
planten,
éénpaards
met
rolblok,
vloerkleeden mat- schoffeltuig,
jes en lóoper. linnenrekken, in- krui- en mestkarren, paardehark
maakpotten en
met dubbatbuls. 2 aardappelsor- 1 maaimachine (Cormick). 3 boeflesschen. porcelein-, glas- en aardewerk
kope- teerders, kleine handrol, bascule renwagens
w.o. 2 met breede wieren winkelschaal. tinnen maten, met gewichten, voederkisten,
len,
.620 L.). ierpomn, 4
ierbak
gewichten, bakken met laden, 2 groote klaverbak. 8 dertig liters,
melkkar,
kruiwagens,
eggen,
kisten, onz.
klaverrulters,
melkbussen. 50 stel
i kam. bascule ro. gew., bietenmoVerder eenige planken trap, zoldertrap, partij planken en pa- len, slijpsteen. melkbussen en een
ladders, kruikar. schoffels, tuin- len en draad, eenige schutteu, partij
best venhooi (plm. 100 pak)
gereedsrhappen en hetgeen meer verder klein boerengereedschap,
hetgeen meer zal worden geen
pootaardappelen,
zal worden gepresenteerd.
10 H.L. Bravo
presenteerd.
Koopers moeten solide en be- partij booi en stroo. in pakken.
Posten tot en met f25 contant;
Eenig HUISRAAD, als tafel en
kende medekoopers stellen.
overigens
S mnd. crediet. mits sostoelen en hetgeen meer te koop
Posten van en beneden 110.
borgen worden gebekende
lide
zal worden gepresenteerd.
contant.
steld.
Posten tot en met f25 contant,
G. ELZEB.
A. H. WERUMEUS BUNING,
i.
overigens
crediet tot 1 Mei a.s.
Notaris
Zandt.
te 't
Notaris te. Loppersum.
ondor solide borgstelling.
Jb. J. MULDER,
Notaris to Uithuizen- Verhuring

Viif beate

Oonderdag 8 en Vrïsdaf! 9 Maarte k.

Ga LELIESTRAAT,

DE GROENLANDEN,

als:

linnenkast, mah.houtan kastje,
3 klokken, w.o. l halfkast, 4 ta-

«

Renteniersbehuizing,

aan da

_,anJ* bezien

De geheele Inboedel,

MAANDAG
FEBRUARI 1928,
dea middags 130 uur. zai ten verzoeke van Mej. de Wed H.
BULTHUIS te Onderdendam publiek worden verkocht:

Voorloopig bericht

het café
„"avonds te 8
HUIS
BEURS"
aan :
DE
Cf-T
zal
p
krachtens beö n A-Kerkhor.
w'
of. art. 1223 B. W. publiek

w°rden verkocht:

volledige Umkcrsinventaris, als
honingslinger. honingvaten partij ledige raampjes, bifendoeken
enz.
Voorts

BOELDAG
ONDERDENDAM.

Notariseen:

uur, in

J»«. 16

sarii-Inventaris.
Nader te specificeereu..

Renteniersbehuizine

vorderen
6bben vaö, verschuldigd ziin
£hakt.
borgtochten onder zich
f,6ohen van willen notaris C.
MULLER.
£ WARMOLTS
U Griipskerk.
worden verzocht
,i
"»*>rvan
vóór 15 Februari *28
Jbgave of betaling te do*n ten
**ntoro
van J. B. LE GRAND,
aa m. notaris
te Grijpskerk.
öo executeur-testamentair:
.^_Mr. S. C. H. ROMKES.

Gr. Leliestraat

Boerderii- en Vlas- 34 Kasten met Bijen,

Pim. 1 H.A. GROENLAND,

iets te

HUIS

kocht:

gelegen bii da Raken, in de ge- f 60.-.
wone perceelen.
De beklemmingen ziin vast,
altijddurend en vererven in i laatste huurder J. LEi-UW:
Mr. C. DE RANITZ.
Notaris to Winsum. alle liniën.
1.23.70 H.A. Groemand, laatDe vaste huren verschijnen ste huurder G. NIENHUIS.
jaarlijks op Midwinter.
0.47.30 H,A. Groenland, laatBetaling 1 Mei 1928.
ste huurder G. v. d. WEG.
F. S WOLTERS.
127.90 H.A. Groenland, laatNanwerd.
Notaris
te Bedum. ste huurder G. v. d. WEG.
DONDERDAG FEBRUARI *28,
6 jaren: 1-02 50 H.A.
s av. 7 uur. io het Logem. VAN
««""«"'and.
laatste huurder: L,
Fam.
van
de
ZIJL. ten verz.
ingaande 1 Nov.
BEBGHUIS,
BROUWERS, zal publiek worden verkocht:
De BELANGRIJKE BOELDAGEN
b. voor H. H. Kerkvoogden,
Een flinke
op de BOERDERIJ „BETZEMA- Ned. Herv. Gem.. te Kantens,
HEERD" te HORNHUIZEN voor voor 6 jaren: 1.45-00 H.A.
de Erven Mevr. de Wed. J. J.
3"11 laatste huurder: J.
LEIMA te GRONINGEN zijn be- BUBF.MA,' ingaande 1 Novempaald op
ber 1928,
KOOI, nots. te Middelstum.

V'

i'Allen, die

huizermeeden, publiek op drie
maanden crediet worden ver-

den heer P. S. WIERSEMA. BOEBDAM. achter de kosteVaste huur f250.
rlelanden. laatst in huur bö
2. 17.26 30 H.A. Land aldaar, E. v. d. MOLEN.
KOOI, nots. te Middelstum.
in gebruik alsvoren. Vaste huur
Sauwerd.
fl4O.
WOENSDAG IS FEBRUARI '28,
3. 9.42.50 H.A. Land aldaar, in

Publieke Miring

OPROEPING.

'verzoeke en ten huize van den
heer A- VAN HALSF.MA te Uit-

*E

*an do
tÜINBOUWDWARSSTBAAT

ï«
£ENTRAAL

Zijn

Op MAANDAG 27 FEBR. 1928,
des middags 12 uur. zullen ten

pl.m. 48 ton. iv
te koop:
eigendom toebeOWjWfIL hoorénde aan- en
wordem
\-4_^li£__? bevaren
scbuar en 56 80 are groende door schip met
land
en tam, op gunstlgen stand
Sapl
JOOSper
JOH.
mt
vasten weg, zeer geschikt
aaa
TEN.
voor kweekert) of voermansbeBetaling der kooppenningen drijf.
toewubinnen 8 dagen na debetaling.
Te bevragen ten kantore van
zing, aanvaarding na
Mr. L. F. COOLMAN,
ligt
vaartuig
vellen
te
Het
wnd. Nots. te Eenrum.
Groningen,
ter bezichtiginff te by de sluis.

fironlngen publiek worden

l-

WOENSDAG 22 FEBRUARI
a.s^ des nam. 2 uur. zal ten verz.
van den Heer D. i. BROEKEMA
te Eenrum, publiek worden
verkocht:
,

Boeldag Uithuizermeeden

-

üemoop Mem.

BOERENBESLAG

Stedum.

Burgerbehuizing

Renteniersbehuizing

HUISMEUBELEN,

Boeman G-ireisweer

; presenteerd.

Posten tot en met f 25.— a eon-

| tant.

'Moeiüai Farmsum

overigens 3 mnd. crediet
mits
solide
bekende borgen worAlbert. met draaibare aehlei-7.itOp WOENSDAG 15 FEBRUARI
iing. 2 boerenwapens met breede 1928, des r.am. 1 uur, ten sterf- den gesteld.
op
16 FEBR. 1928,
A. IL WEKUMRUfi BUNING deaDONDERDAG
wielen, voorhek eu bietenopzet, buize van dan beer F. NIENr.nm. 3 uur. ten huize en ten
Notaris te Loppersum,
wipkar, 3 ploegen w.o. 2-scharige, HUIS te Garrelsweer. ten ververzceke van den Heer 11. ROSnieuwe cultivator. 3 eggen w.o. zoeke van diens erfgcn. zal pu-ILR te laimsum. van:
zißzag, houten landrol met dis- bliek a contant
Voorloopig
worden
selboom. biljart klaverbak, 8 rjj- kocht:
zaamiachine. met schoffeltulg,
Boeldag
en lepelstel voor bietenzaaien,
gereiden
(w.o.
arreslede,
ierbot.
2
Mej. de Wed. T. SEBENS (wo. 3 a-s ie
1 zoo goed als nieuw), ploeg, en als: 2 kabinetten, secretaire, en Kinderen
kalven) en 2 dito
van
poKkelinaeu,
honii.ark,
waoenzeeltuigén, groote voerkist, linnenkasten w.o. mahonieh.,
benevens
kettingegfre. '/.igzagegK». mMkkar
40 stel nieuwe klaverruiters. 5000 talels. stoelen, uurwerken, spieen Metenmoien, a'les nieuw.
K.G. venhooi in pakken (zender gels, vloerkleeden, matten, looregenwater
gewonnen); partij pers. kleerstander. barometer,
Betaaldag: 1 Augustus 192»
mooi dekriet. nieuw kret. ■__. ze t. kachels, kookpot, waschmachi- op DONDERDAG 29 MAAKT 192S Solide
borgstellirf. vereischt.
schutten, palen, puatdraad, ne, trappen, keukengereedschap,
H.
WERUMEUS
BUNING.
A.
D. KOLK.
brandhout enz.
porselein, glas- en aardewerk.
Notaria te Loppersum.
Moto-ia 1» Delf««.

'

De geheele Inboedel Ivoor

.

-

Bericht!
Uitwierde,

LEVENDE HAVE en
i BOERENBESLAG,
I

SSk, Melkkoeien,

-

Verkoop Delfzijl.

2 Koeien JE

- Wedderveer.

tractor met poelie gecombineerd
Verkoop
mêt Mc. Cormick zichtmachin.,
Op MAANDAG 13 FEBRUARI
wielbanden van tractor, carosseMAANDAG, 27 FEBRUARI 1928 rie
1928,
nam. 5 uur, zal. na bekomet kap voor Fordson tracNotaris HERMSEN te Zuid's avonds 7 uur, in het hotei
rechterlijke machtiging, ten
hokkeling.
als:
vaars
en
voorts
men
tractorploeg.
tor.
2-schar.
Oliver
broek,
zal op DINSDAG 7 FEBR.
WILHELMINA, zal krachtentractor cultivator, tractor egge 1928, des avonds te 7 uur, tea 7 boerenwagens, w.o. nieuwe, verzoeke van de erven wijlen
art. 1223 B. W. publiek worden (3-deelig),
1
30 p.k. electro dorsch- huize van den caféhouder ACH- 1 3 wipkarren, briok, buggie, 4- den heer JACOB KOSTER, ten
verkocht:
pers. jaohtwagen, Sack zaai- huize van D. HAZELHOFF te
(Eek)
motor
met 20 meter ka- TERHOF te Nieuw-Scheemda, machine,
Eene nieuwe
-1
klasse B. met schof- Wedderveer. publiek worden
bel, alles gemonteerd op ijzeren ten verzoeke van de Vereeni
wagen met kap, „Stiller" Pa- ging tot Evangelisatie te Nieuw. feltuig, ijzeren eggen, 3 zig-zag verkocht:
eggen, 1-, 2-. en 3-sch. ploegen,
tent maalmolen no. 3 met losse Scheemda, publiek verkoopen:
1
cultivator, iizeren en houten
HUIS
vaste
schijven,
en
zichtmachlne
rolblok,
aardappelrasp. waaier met tuin en land
aflegger (Deering), nieuw Osborte Wedderklaverruiters,
paardetuigen, I veer, gr. 54 A.
ne maaimaehine. lintzaag, ierzöldergereedschap,
stal- en
r""
I Aanvaarding huis 1 Mei 1928.
are. aan den pomp, 50 meter (40 m.M.), stalen
"
touw- en vaatwerk, verder:! Land
dadelijk na de toewijzing.
as
lagers
|
Uitwierderweg nabij Delfzijl, bemet
en hangers, diverZomerhuisje, tninstoelen
en
Betaling 1 Mei 1928.
woond door den eigenaar den se houten riemschijven, Rud
eenige huismeubelen.
Sack zaaimachine met karwijbak
Heer J. FEIKEN.
CC. VAN INGEN,
Posten van en beneden f25
Aanvaarding van de behuizing (2 M.), drukrollers bij zaaimaNotaris te Wedde.
contant.
1 Mei 1928. van den tuin 12 Maart chine, Lipsia schoffeltuig (2 M.)
~ _i«g_TR- s ( aan(je en De koopers moeten bekende
met diverse schoffels, loofbe- gelegen
bevorens.
in dei kom van Nieuvv- en solide medekoopers stellen,
schermer.. ijzeren rolblok 450 k.g.
Betaling 1 Mei 1928.
(2-paards), ijzeren rolblok 250 Seheemda. aan de Kerkewijk, borgbriefjes worden niet aanD. KOLK, Notaris, Delfzijl. p.g. (1-paards). 4 arendploegen, 3 vroeger bewoond door den Evan- genomen.
Monstering der paarden op Op MAANDAG 20 FEBRUARI '28,
ploegen.
tweeschar.
4-schar. gelist.
ploeg, grondwoeler. dubbel krop
Aanvaarding en betaling 1 Mei Woensdagmiddag 8 Februari nam. 4 uur. zal ten verzoeke van
a.s. half twee aan de boerderij. den heer JAN ELEVELD te Wedverstelbare aanaardploeg, 4 zig- 1928.
FONTEIN, Notaris. de, ten huize van H. RIJNBERG
zageggen, 2 ijzeren ploegsleden,
gewone eggen, 2 sloofbattings,
4
Kramen en koekblokken wor- aldaar, publiek worden verkocht
MAANDAG 6 FEBRUARI 1928,
eggen,
2
zware
2.(4
M.)
den op het erf niet toegelaten.
I-balken,
des namiddags 1 uur, zullen ten
varkenstranshuize en verzoeke van den heer waschmachine,
T. A. VAN DER VEEN. land- portbank. ijzeren motorwagen m.
waarin beklante bakkerij en
bouwer aldaar, publiek worden kap, aardappelrasp. waaier met Notaris HERMSEN te Zuidzeven,
trieur
met
schuifim. de kom
zeven,
kruidenierswinkel,
verkocht:
van het dorp Wedde, met erf
ladder, wagenkleeden. zaadkleed broek zal op Woensdag 8 Fe10 bij 10 (nieuw), diverse hand- bruari 1928. des avonds 6 uur
en tuin. groot 10 A.
5 beste
zeven, bietenkuip, kiéokar. Vos in het OUDE RECHTHUIS W. BOER. Notaris te Veendam,
Aanvaarding en betaling 1 Mei
(Tuin) te Zuidbroek, ten ver- zal op DONDERDAG 18 FEBR.
kunstmeststrooier. Rlackstone zoeke van
1928.
BUREMA,
de dames
1928, namiddags half 1 uur, ten
hooihark, nieuwe ijzeren domme publiek verkoopen:
C. C. VAN INGEN,
huize en ten verzoeke van den
gekruiste Belgen, .als:
7-jarige kracht. 2 benzinepompen, autoNotaris te Wedde.
bruine drachtige merrie, bruine kap met zeilen, kano, groote par- Eene in uitstekenden staat van heer J. LEEUWERKE te Tusschenklappen, gem. Muntendam,
merrie, 8-jarige bruine ruin, al- tij klaverruiters." 2 kun&tmoeonderhoud verkeerende flinke op crediet- tot 1 Mei a.s. publiek
len zeer mak en bereden, 3-jar. ders w.v. 1 manifold zakkenhefverkoopen:
bruine ruin en 1-jar. bruine bles- fer. zakkenhouder, nieuwe autodes avonds te 6 uur, in het homerrie, 5 hokkelingen, 6 drachti- matische bascule, zaaiviool, ier„HET GEMEENTEWAtel
ge Schapen Verder volledig BOEtak. partij knollem. bietenmolen.
PEN"
te Oude Pekela. zal ten
EENBESLAG: 2 ploegen. 6 eg- partij klaver en venhooi in nakais:
verzoeke van den heer J. HENgen,
cultivator,
paardehark, en, 30 witte legh. kippen. 15 w.
SEMA aldaar, in het openbaar
zaaimachine. schoffeltuig, maai- w, kippen, 21 w. I. 1. eenden, alworden verkocht:
I
maehine. hooischudder, hooi- les broed 1927. verder boerengeEen groot, hecht en sterk
hark, waaier, boeren wagen, reedschappeni
en eenige huisslaapkamer w.o. een 7-jarige vos belgruin,
melkwagen, wipkar met ierbak, meubelen.
en bergplaats met apart staand
ploegsleden, rolblok, kalverenPosten tot en met f 25 contant. schuurtje en voorzien van elecbak, schapenbak, 100 stel kla(19 X 30 M.), met nieuw getimverruiters, waschmachine, eenig Rest betalen 1 Mei 1928, onder trisch licht, eigen erf en tuin,
merde Woning, die verhuurd
HUISRAAD, kast. stoelen, tafels, solide en bekende borgstelling w.L rijk dragende vruchtboomen, zeer gunstig staande en
is voor f2OO tot 1 Mei 1929, beemmerrek. 2 linnenrekken enz.
Notaris KOSTER,
a-elfgen aan de Kerkstraat te waarvan 2 a.s. te kalven, lvroeg- nevens het altijddurend erfte Ten Boer.
Posten tot en met f 25.— conmelkte en 1 melkvaars, voorts pachtsrecJht van het erf en den
Zuidbroek. groot 4 A. 60 c.A.
tant. Rest te betalen 1 Mei 1928,
grond. st. en gelegen aan groot
Te bezichtigen 1 Februari en een VOLLEDIG BOERENBEmits de koopers bekende en soop den dag van verkoop tel- SLAG, als: 5 wipkarren. Stella' vaarwater en stoomtram te Olide medekoopers stellen.
ken*-, des namiddags van 2 tot zaaimachine, tweedeelige ijzeren Pekela. op het terrein van de
4
nur.
landrol. ploegen, eggen, cultiva- ..Ceres". voor velerlei doeleinNotaris KOSTER te Ten Boer.
ten verzoeke van den heer T. S.
Aanvaarding 1 Mei 1928 of tor, schoffelploeg met toebehoo- den geschikt, groot 17 Aren 20
HUIZINGA op de boerenplaats eerder in overleg.
ren, kruikarren w.o. een lange, Centiaren.
afkomstig van dc familie PESaardappelraam eh roosters, zaadBetaling 1 Mei 1928.
J. W. BOLT, notaris.
MAN, op
wringen,
kleed, klaverruiters,
drinkwatervaten, gereide, waaier
Donderdag 15 Maart 1928
en verdere gereedschappen, kam
met koperen beslag, melkgereedte
WOLTERSUM. Notaris KOSTER te Ten Boer.
voorts waschmachine ,Op DINSDAG 1* FEBRUARI '28,
Notaris HERMSEN te Zuid- schap;
DONDERDAG 9 FEBRUARI 1928,
kookpot
(70 L.), 2 groote des middags 2 uur, in het café
(Velo).
broek zal op WOENSDAG 8 tobben, groote trap:
des avonds 7 uur, zal ten huize
verder eeni- van P. VERVER te Stadskanaal
FEBRUARI 1928. des nam. te 2
van den kastelein CLOSSE te
ge HUISMEUBELEN, als: 7 mah. (O.), zal, ten verzoeke van de
uur
ten
verzoeke
van
den
ht-.er
Woltersum. ten verzoeke van den
enz.
erfgenamen van wijlen dan heer
H. S. BRONTS te Noordbroek, to- stoelen, kléerstander.
Heer Predikant en Heeren KerkSTAVAST, publiek worden
met
f25
contant.
A.
Posten
tot
en
gen
publiek
betaling,
contante
voogden te Woltersum. publiek
Op Donderdag 16 Februari
verkocht:
verkoopen:
Koopers moeten bekende en
vorden verhuurd:
1928, des avonds om 6 uur. zal
medekoopers stellen.
solide
Een goed onderhouden
voor 3 jaren:
het
café
van
in
de Wed. v. d.
zware
MOLEN te Ruischerbrug puOngeveer
Wiek- Worden geveild ton .ver-: cri 1 zware iepenboom, staande
van de Weduwe- en Er- bij vefkoopefè böeYenbèhuizing
lüs H.A. Groenland, _oe_eerfpaehtsïecht
benevens het
ven
van wijlen den heer P. DE afkomstig van den heer VAN
nabij
heemstede,
het Buite Woltersum, in huur geweest NEU te
eener
Harkstede:
DELDEN te Noordbroek (NoorL. VAN NOORD,-notaris nerverlaat te Stadskanaal (O.),
J.
bij Heersema;
den.;
te Nieuwolda. zal op Vrijdag wegzijde, groot 4.80 are, in huur
en vqor < jaren: ongeveer 19
10 Februari 1928, des namid- bewoond door R. HEUVING.
perceelen TUINBOUW ten Wesdags te 2 uur, ten huize en ten
pen van de Kerk te Woltersum.
Aanv.: 1 Mei a.s.; betaling: 1
verzoeke van den heer H.
a.s.'
April
WESTER, te Scheveklap, ouNotaris KOSTER te Ten Roer.
R. RUINING. Notaris.
contante
tegen
Nieuwolda,
der
BEERTA.
openbaar verbetaling,
het
in
-Xeringrijk
Notaris FONTEIN, te Winkoopen:
bijgelegen land, waarvan 1 H.A schoten, zal op Donderdag- 9
groen- en de rest bouwland, Februari 1928, des namiddags
De gewone jaarl. Verhuring,
staande en gelegen to -Harkste- 1 uur precies, aan de boerenin:
bestaande
Slochterdiep.
de aan het
ten verz. van het Gemeentebeplaats. bewoond door den heer
stuur van Ezinge, van de berKOEN,
op
A.
te
3
maanülsda
Zeer geschikt voor kweekerü.
£ K ware
_m
men van alle gemeentewegen
Aanvaarding: huis. sohnur. den crediet publiek verkoopen:
plaats hebben op
zal
erf en tuin 1 Mei 1928 en het
8
beste
land 12 Maart 1928.
Betaling 1 Mci 1928.
w.o. 4-jarige vosblesruin en Bjarige schimmelruin. en een
GARMERWOLDE.
Notaris,
Mr. G. RITZEMA.
w.o. 6-jar. zwarte ruin, (warm- bestfl melkkoe, (Oct. j.l. ge- 's avonds 7 uur in het café
A-straat 18, Groningen.
„WOUDA" te Ezinge.
bloed) 5 j. zwarte merrie, kalfd).
DONDERDAG 16 FEBRUARI
(warmbloed), .13 jr., rijtuig1928, des avonds 7 uur, zal in na
H. v. d. KLEI,
pa.', rd, beslist mak, 7 jr. vosNotaris te Ezinge.
te noemen café, ten verzoeke van I
merrie,
ruin,
bruine
10
(Belg),
den Heer E. v. d. MOLEN en
jr. merrie, rijtuig'paard. 3 jr. als: 3 beste boeren wagens, w.o.
Mej. te Garmerwolde, publiek Op
DONDERDAG 16 FEBRUARI ruin, 3-jar. bruine merrie, Belg '2 met breede en 1 met smalle
worden verkocht:
1928, des avonds- 7 uur, zal ten
(stopwielen. Zaaimaohine,
Een KOE.
bypass, schoffelhuize v. d. Kastelein SCHELpelbord),
HUN ZEER NERINGRIJK
met
Voorts: 3 breedloop Boeren- tuig. 1 l-schar., 2 2-seharige,
TENS te Vroombosch. na beko- wagens,
Op Maandag 27 Februari
kar, melkbrik op veer
ten
machtiging,
men
verzoeke ren, zaaimachine,
en 3 1-seharige ploegen, drie 1928, des nam. 1 uur precies,
„Europa",
van Mej. de wed. Jb. TEPPER c.s. Zinimering Zaaimachine, Lip- kromtand-, 2 schoffel-, 1 reoht- zullen teu verzoeke en aan do
te Kolham. publiek worden ver- aia Sohoffelmachine, compleet, tand- en 3 zigzageggen, (laatst- boerenplaats vau den heer W.
5-deelig) ploeg- HAMMINGA te
Grijpekerk
kocht:
cultivator, 2 en 3 wielige schof- genoemde 3- en
fel in aohine, compleet, 2 ploeg- slede, ponterbooms, zaaibak- publ. worden verkocht:
sleden. wentelblok, barouchet- ken, enz. enz.
blaar
te, ierbak, krui wagen, bietenVoorts: Paardettiigen, partij jj______Éf 26 st. uitm zwart
Holsteiner kam met mosterdstroo, iv pakken en het
_^sP§WS_H°°B_MaË er*' 'n'n on machine,
hand eu kracht wringen, pos- geen verder zal worden aangeeu
bascule pret
als: 19 melkrijke kalfgewichten, boden.
" —-:__* erintweg (e ten,
melkkoeien eu 7 hokkelingen,
ploegen,
voederkist,
1
en
2
sch.
KOLHAM, groot ongeveer 1.02.90 melotte, ondergr. en andere
tan het Damsterdiep te GarV Notaris VAN NOORD te w.o. 2 rood bl. stieren,
Hectare.
merwolde.
ploegen, hoorn-, beitel-, zigzag Nieuwolda heeft met Mei 1928,
4 beste
11. Een perceel BOUWTERen andere eggen, paardetuigen tegen billijke renfe, nog beschikDe bakkerij is geheel volgens
groot
het nieuwste systeem electrisch REIN groot ongeveer 8 aren. a. d. knuppels, beugels, halsbogen, baar een kapitaal
hal si ukken, schoffels, emmers,
ingericht Het geheel levext een grintweg aldaar, naast perc. I.
w.o. 2 gekr. Belgen, 1 donkerbr.
f
enz.
enz. enz.
H.A.
uitop.
Ongeveer
zeer ruim bestaan
111.
1.40.—
extra mak rijtuigpaard;
ruin
Posteu
van
en
f25
GROEN,
beneden
en BOUWVoor ernstige liefhebbers in- muntend
EERSTE
HYPOTHEEK
over
op
lichtingen omtrent omzet te ver- LAND aldaar, grenzende aan contant.
De koopers moeten bekende landerijen.
perc. I.
kiijgen.
en solide medekoopers stellen.
IV Ongeveer 1.89.48 H.A. uitINMIDDELS UIT DE HAND
worden niet aanBorgbriefjes
muntend BOUWLAND, aldaar, genomen.
TE KOOP.
30 kippen eu 1 haan.
grenzende aan perc. 111.
FONTEIN, Notaris.
lederen dag te bezichtigen.
Aanv.: land dadelijk, tuin 12 Kramen en koekblokken wor- Op DINSDAG 21 FEBRUARI '28,
Notaris KOSTER,
Mn art. behuizing 1 Mei 1928.
den op het erf niet toegelaten. nam 2 uur, zal ten verzoeke van
te Ten Boer.
Betaling 1 Mei 1928.
den heer WILLEM NIEMEIJER
met toeP. DENIJS,
te Ellersinghuken. ten huize van als: 3 boerenwagens
veeren, 2 wipop
eharette
te
beh..
(Waterschapshuis)
SCIIOBER
Slochteren.
Notaris te
Vlagtwedde. publiek worden ver- karren w.v. 1 met ierbak, zaaimachine. hooihark. cultivator,
kocht:
dorschmachine m. zeeven, ploeeene Boerenbehuizing gen, eggen, bietenhakker, veein.
Notaris FONTEIN, te Winmet erf, tuin, verlossingapparaat, bascule
_i_ __,___+.
Op nader te bepalen tijd zal in
DONDERDAG 1 MAART 1928,
gewichten, klaverruiters, kruiop
Woensdag
zal
15
schoten,
Slochteren,
groen.
ten
bouwen
't
SMIT
te
café
des -voormiddags 11 uur, zullen
wagens, gereide m. toebeh.,
Februari 1928, des voormid- _j
ten verzoeke eu aan de boerderij verzoeke vau Mei. dete Wed. en dags 11 uur precies, ten ver3 landen te Lller- melkbussen, eenige huismeubeR. TER LAAN
Slochte.an den Heer J. HOFMAN te Erv. publiek
len, als: eikenh. kabinet, stoezoeke en aan de boerenplaats
verkocht:
worden
ren,
publiek
worden vereen
kookkachel; voorts
ten,
Woltersum.
van de mlnderj. kinderen van
H.A., te veilen
Hengstenverkocht:
aandeel
in
de
de echtel. H. KLOOSTERmassa,
benevens eeniging Grijpskerk. euz. enz.
perc. en in
BOER en BEKE DE BOER. in
2 aandeelen Coöp. Aardin.fabriek
onmiddellijk
bij
Heiligerlee.
te
Posten van en beneden i' 25
maanden cre- Wes-terwolde. behuizing
contant, overigens crediet tot
met erf. tuin en uitmuntende de Halte, oo 3verkoopen:
Mei
Aanvaarding
1
samen groot 6.46.70 diet. publiek
1928, land en aand. dadelijk na 27 Juni a.s.
w.o. koudbloed en 2 gekruist. Landerijen,
te
gelegen
en
H.A.. siaar.de
Onbekende koopers en borI 1 beste
J%_
de toewijzing; betaling 1 Mei '28. gen
SLOCHTEREN.
moeten briefjes van bunBij niet-gunning zal dadelijk
overleggen.
notark
nen
Aanv. land dadelijk, behuizing
publ. verhuring van de betot
Veiling
1 Mei 1928.
2e
in 't Café
(Bovenl. en Belgische) van 2 huizing met landerijen worden ZANG te Grijpskerk. VOGELf> boerenwagens w.o. 3 mrt breeBetaling 1 Mei 1928
overgegaan.
jaar
oud. w.o makke
tot. 10
de wielen en kleibakken. 3 W oltC. C. VAN INGEN.
H. v.-d. KLEI,
P. DENIJS.
rijtuig.paa.r_en. 2-j. bruine belg
jerwipkarren w.y. 2 nieuw, 2
Notaris
Notaris te Ezing».
te
Wedde.
'Notaris te Slochteren. van stamboekouders.
kleine wipkarren. 1 Foi _son

Verkoop-Nw. Scheemda.

■

Koemelkersbehuizinp,

'

,
'

Eene flinke Behuizing

—-

EEN

'

Verkoop Wedde

.

Boeldag Wittewierum

EN ERF

'HiTËIIERSBENDIZIie
te Zuidbroek.

Eene flinke Behuizing,

BOELDAG

Tussche klappen Muntendam.

_mm_rJt^_i

S3-> PAARDEN,

Maandag 13 Febr.'2B

Renteniersbehuising'

Levende Have,

gg^ 3 Paarden,

Pakhuis,

4 Melkkoeien ÜS

Boeldag Achter Thesinge

Verhuring Groenland
en Tuinbouw

'

BOOMENBOELDAG

,

Noordbroek.

.

Veiling - Harkstede.

18

Stadskanaal (0)

Eikenboomen

Burgerwoonhüis,

Boeldag te Nieuwolda.

Een Boerenbetiuizin?

BOELDAG

'

- ULSDA

Café-, Brood-, Koek- en

Bermenverhuring

Levende Have

Banketbakkerij

:

BEtGPAARDEN. 'WOENSDAG 8 FEBRUARI '28.
mb
ffiL PAARDEN,

met Kruidenierswinkel

iferkooping

-

Landbouwgereedschappen

Kolham.

Boeldag - Grijpskerk,

Café met brood- Koek en
Banketbakkerij

I. Eene flinke Behuizing,

i

20000.—

Verkoop Ellersïnnhuïzen.

Hfc RUNDVEE,
PAARDEN

23L

jgHdr. Schapen

Volledig Boerenbeslag,

Boeldag
Belangrijke Boeldag Voorloopig bericht Belangrijke
HEILIGERLEE.
te Woltersum.

§__§~ beste Paarden

Eene Boerenbehuizing,

-

2 Kalfkoeien ü£
.

.

JËL PAARDEN,

I

GROENLANOUERHURING
Hoogkerk.
Op DONDERDAG, 9 FEBR.
1928. des avonds 7Vi uur, zullen
in het café „Ebbinge" ten verz.
van de Kerkvoogdij der Ned.
Herv. Gem. te Hoogkerk, publiek
voor 3 Jaren worden verhuurd,
de gewone perceelen GROENLAND te Hoogkerk, om te weiden en 1 jaar te hooien.
H. v. d. KLEI,
Notaris te Ezinge.

BOELDAG van Levende
Have en volledig Beerenbeslag ten verzoeke van
den Heer R. VEENSTRA te
Niehove op Donderdag 22
Maart a.s.
H. v. d. KLEI,
Notaris te Ezinge.

BURGERBEHUIZi
n
GEn
LEEK.

OLDEKERK.
Op MAANDAG 13 FEBR a.s,

's avonds 6 uur, ten huize

vat)

den caféhouder H. ROZEMA t«
Kuzemer, gem. Oldekerk, zullen
ten verzoeke van den heer EMKO HAZENBERG aldaar, publiek
te koop aangeboden worden:
Perc. 1. Een flinke

Boerenbehuizing,

waarin schuurruimte en gelegen'
heid tot stalling voor tien koeien,
aan den verharden weg te Kuzemer, met hut, stookhutten. erf,
tuin. appelhof. groen- en bouw
land, gr. 20.51 Are.
Perc. 2. Best GROENLAND.
ten Z. van perc. 1, gr. 1.28.50 H.A.
Perc 3. Best GROENLAND,
aan en ten O. van perc. 2, gr.
89.30 Are.
Perc. 4. Best GROENLAND.
aan en ten O. van perc. 3, groot
86.70 Are.
Alles bij den verkooper in eigen
gebruik.
J. VELLINGA. Notaris te Leek,

NIEUW-RODEN.
Op WOENSDAG 15 FEBR a.s,

's avonds 6 uur. ten huize van
den caféhouder DEELSTRA te
Zevenhuizen, zullen ten verzoeke
van den heer HARKE KLINKER
zullen op ZATERDAG 25 FE- te Nieuw-Roden, publiek te koop
BRUARI 1928, bii inzet, ein op aangeboden worden:
ZATERDAG 3 MAART 1928, bij
Perc. 1.
nalmslag, telkens des avonds te
Boerenbehuizing
6 uur in het café ..BOSCHHUIS"
van den Heer H. J. SMIT te Leek, met schuur, erf, groen, en bouwten verzoeke van Mej. de Wed. land te Nieuw-Boden aan den
J. R. KRIJTHE geb. ERINGA, grintweg van Zevenhuizen naaf
publiek te koop worden aan- Roden, groot 1.60 H.A.
geboden:
Perc. 2. BOUWLAND en HEI*
DE aan genoemden weg en te*
genover perc 1. gr. 1.38. H.A.
Perc. 3. BOUWLAND en HEI*
A nummer 16
DE, w.i. turfveen, aan en ten Z.
van perc. 1, gr. ong. 2.40.— H.A*
Alles bij den verkooper in eigert
gebruik.
Inmiddels uit de hand te koop*
J. VELLINGA. Notaris te Leekj

Wegens vertrek naar elders,

eene

1. De Burgerbehuizing

het dorp aan de Nieuwe Streek
te LEEK, bij verkoopster in gebruik, en bevattende: 2 kamers,
alcoof, keuken, gang, provisiebergplaats, zolder en bergschuur.
Voorzien van put- en, regenwater.
2. De BURGERBEHUIZING, A
nummer 17, met erf en tuin,
staande en gelegen naast en ten
westen van het vorige perceel
aan de Nieuwe Streek aldaar,
bevattende voorkamer, gang,
keuken en zolder.
Perceel 2 tot 1 Mei 1929 verhuurd aan den Heer K. DIJKSTRA.
De perceelen hebben te zamen
een oppervlakte van-5 aren 45
centiaren, met breed. front aan
de straat.
■.
Aanvaarding: perceel 1, ontruimd, 15 Maart a.s^ perceel 2
den len Mei a.s. in genot van
liuur.
Betaling 1 Mei 1928.
Te bezien Maandag 20 Februari
en Donderdag 23 Febr. a.s. van
11 tot i uur.
W. v. BOMMEL v. VLOTEN,
Notaris te Groningen.

Midwolde.
Op MAANDAG 6 FEBRUARI
a.s., des nam. 2 uur, precies, zullen ten huize en ten verzoeke
van den heer H. SMIT te Midwolde (gem. Leek), publiek
worden verkocht:
beste makke 5-jarige

Groenplaats

- Leek.

Bij inschrijving TE
voor 5 jaar:
Eene nieuwe

HUUflj

Boerenbehuizing „Pierkeshoeve",
zeer gunstig staande onmiddellijk bü het dorp Leek, metf
erf. tuin en beterpt groenland,
samen groot 20.18.90 H.A. w.v,
ruim 3 HA. groenland ib ge.:
legen te Niebert en de rest bv
de plaats te Leek.
De boerderij behoort in eigendom a. d. heer Jhr. Mr. PvVAN
GïfijYS
PANHUYS POLMAN thans
id
's-Gravenhage
en_is
te
huur bïj don hr. A. J. KLOOb-

'

TERMAN.

Aanwijs geven de tegenwoor-*
dige huurder en de heer a. <j«
DE BOER, te Leek.
De conditiën liggen ter le*
zing ten kantore van den ondergeteekende, alwaar de. in^
sclirijvingsbiljetten (op zegel
invau f 0.50) moeten worden
geleverd, voor of op Dinsdag
7 Februari a.s.

J. VELLINGA,
Notaris te Leek.

,
BOERDERIJ

■

de Haar, gem. Marum*
UIT DE HAND TE KOOP:

de Boerenbehuizing

met ongeveer 10K H.A. groenland
en ongeveer 2 H.A. bouwlandzeer gunstig staande en gelegen
3 dr. varkens. 3 dr. enterscha- aan den grintweg te de Haar,
peu. beste cultivator, span ge- gem Marum, in eigen gebruik bij
prima
motorrijwiel, denHeer A. J. WIERSMA.
reiden,
geheele
voorts
Te bevragen bij den eigenaar
en ten kantore van
J. VELLINGA,
Notaris te Leek,
3G eikenh. stoelen. 70 beste matstoelen. 25 houten tuinstoelen, 20
rieten stoelen. 2 groote eikenh.
tafels, dubbele bierkraan met
manometer. 15 kleine tafels,
Bij inschrijving, te huur voo*
w.b. rieten tuintafels, waschta- 3 jaar:
:el. uittrektafel. 3 spiegels. 2 reEen nieuw gebouwde
guiateurklokken. groote eikenh.
kleer.hanger, eikenh. chocoladekast, cafékachel (Godin) 8 paar
overgordijnen met roeden, 6
15.65 H.A. bouw-.en groenelectrische lampen, w.v. 1 met met
Zandwuk, te a|*
land,
aan
zijden kap. een wljnrek. vleesch- venhuizen, de
ongeveer 4 &'
w.v.
snijmachine. kaasschaaf, tooneigendom toe
groenland,
in
A.
gewichten, behoorende
bankbascule met
aan den heer &'
vloerkleed, mangel, waschma- BOERMA, te Vierverlate".
chine, partij stoven en voetbank- thans in huur bij den heer "♦
jes, markttafel met banken.
BEGEMAN.
Verder eene groote partij glasDe conditiën liggen ter ie*
en aardewerk en hetgeen meer zing in het café SUURD, te
Zevenhuizen, terwijl de inschru
zal worden gepresenteerd.
Retaling van de levende have vingsbiljetten moeten worde"
on*
1 Mei a.s.. al het overige è. ingeleverd ten kantore van
op Do«
vóór
of
dergeteekende.
contant.
derdag 0 Februari a.s.
De koopers van dc levende
J. VELLINGA.
bekende
en
solide
have moeten
Notaris te Leek^.
medekoopers stellen. Borgbriefjes worden geweigerd.
TE KOOP of TE HUUR:
J. VELLINGA,
Notaris te Leek.

bruine MERRIE,

Caié-Inventaris

Boerderij - Zevenhuizen.
Boerenbehuizing

HOUT

- DIEPSWAL.

EEU CROOTE LOODS,

zeer geschikt voor Cement-!0'
dustrie ot' Landbouwer. geleKc'
in de nabijheid van de IJzere

Op VRIJDAG 10 FEBR a.s., Klap.
's voormiddags 9 uur, zal op het
Drie kampen GROENLA""
terrein bij de nieuwe sluis te i/d.
Kaveling.
,
Diepswal. gem. Leek. ten verzoeEen prachtig BOUWTEBRE 1*
ke van den heer J. 11. ELEVELD
te Nieuw-Weet _inge. publiek a tegenover de Stoomtimmerfa' 1
Vier halve beemen BOU^*'
contant worden verkocht:
nabij Station Spo°r
TERREIN,
partij Planken, dok Musselkanaal.
palen, balken, juffers, latten,
Te bevragen bij J. VAN"
kruiwagens enz.
BERG, Stoomtimmerfabriek. v?
J. VELLINGA, Notaris te Leek. t/»-nru\nd. IJzeren Klao

een

.
V*Z

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN van ZATERDAG 4 FEBRUARI 1928

Vijfde Blad.

heeft thans 20 jaar deze functie bekleed. dolde, dio te kennen geeft,
dat de verdachte hem
Uit het verslag van den penningmeester -_,L_; an-3-l.
heeft mishandeld met een mes,
bleek, dat de uitgaven in 1927 hebben bewerd verwond. Hij had
_?£w __h£ J^dead
dragen f88362.52>S
en de ontvangsten rtMiSl^J*,
Tn no
feeding plus
batig
f 88956.81.
vordering
saldo f594.28H. De balans ii,
en stelt
een
civiele
_^«eten
**"
sluit met een eindcijfer v an f 14985.76^. In h_A_? v_T rieS „? nt
vordering wel wat
«e
1927 is een netto-winst gemaakt van f 26.73K
de Vries hem was aane'r^" ht\ZOJfb'
INGEZONDEN.
erkeat met een
mes te hebben geHet verslag werd goedgekeurd. In plaats stoken
van den heer J. Uneken werd tot lid van
Tordert veroordeeling tot 3 maanDe zeer slechte toestand der Petrus
den Raad van toezicht benoemd de heer A. denegev"
opziohte
Hendrikszetraat.
Snüders Hzn. Ten
van de oprichting van een exportslagerij te Assen werd
Mishandeling te Zandberg.
Geachte Eedactie!
besloten een afwachtende houding aan te «JïLntZ<e? a'k J" twee personen gedagvaard,
op
regelen
nemen, waarna de contributie
Vewoeke beleefd onder-taande
1928 opJ- caféhouder te Zandberg
SSÏSISS li eSt- S ~M
te nemen in uw veelgelezen blad. Bv voor- nieuw bepaald werd op f1.25 voor
35-jaritre vrouw Hillegien M.
baat mijn dank.
a8?',aar<Hiiir heb-ben zij aldaar den
"
iJm tH-_
tn
uw
1" ■1 Alb«rt Ntwnwold mishandeld, de
Naar aanleiding van de photos
.w
I
l!~«
l'
!?.-!.._??
"Wettelijk met een stok
te
derde blad van den 2 Febr. j.l. aangaande
nSm door
slaan de tweede
hem met een fietepomp op
den slechten toestand van den Singelweg en
Arr.=Rechtbank
am
te
Winschoten. w„V^?..^
waardoor N. pijn heeft
*£ Blaan'
de VerL Kerklaan, verzoek ik u beleefd ook
mishandelde Nieuwold vereens een opname te doen van de Petrus Henh.l' dat
was en drank "wilde
wijk
"rthebben, _*t
dde z« hem nietcafé
drikszistraat. een straat in de moderne
Zitting van Vrijdag 8 Februari.
geven. Toen was
-wilden
langzamerd* ««"«"deling gepleegd.
onzer stad. zoo verwaarloosd beroemde
Veroordeeld:
Seh„
Lambertus
J.,
40
handelaar
zij hadden hem geslagen
hand ongeveer als de vroeger

'^

**

M'

*"

a.

...

'vSSïLIt

*"

Winsummer straatweg.'
Geheel deze straat waarin de woningen
gulden per

met een huurprijs van 8 tot 9
week, ziet er uit als een modder- eawflter"
poel. welke toestand zich bestendigt over
minstens 8 a 9 maanden per jaar.
dezer
In de eerste plaats ligt het wegdek
regel net
in
den
verkeerd;
geheel
is
straat
middengedeelte hooger dan de zukanten,
noodig voor een goede afvloeiing, van nei
vuil en water, hier ls de situatie juist omgekeerd, zoodat alle vuil en water op net
middengedeelte bluft staan.
door
Ten tweede zijn doorgaans de riolen,
verstopt,
zandverstuivingen,
regelmatige
de
buitendien het water daardoor niet

*

-oodat
, .
weg kan komen.
der straat beDoor het vergane bovendek
een koolteeraohtigemasvindt zich daaropgeheele
dagen de koopnu,
«e. waarin de
<*e
kinderen, enz. rondbaggeren. „waarvan
menige
sporen eiken dag zichtbaar zun op
mooie traplooper en mat, ja zelfs doordringt tot de respectieve woonkamers oer

160 bewoners.
__^^*«
*"»e
en
Als ik nu zie, hoe naarstig asphaitbestrazorg momenteel onze nieuwe
ting wordt schoongehouden en vergeiijK ik

~

f^.

daarmee het onderhoud onzer straat, dan
vraag Ik mü af. of het door den beagel kan.
dat onze overheid dezen toestand mag laten
wjoals hü i».
~.* mit
Vertrouwende, dat d® hetrokken autorikukje
een
teiten binnen korten tüd. eens
twijtoestand,
van
dezen
gaan
willen
nemen
te
hebben
in
den
geschreven
fel ik niet, dit
geest van alle bewoners van bovengenoemgeen suode straat. Mochten deze regelen
ons
bewoners
voor
bet
hebben,
is
eee
dan
te richten tot
zaak. eendrachtig een adresverwaarloozing
den raad. opdat aan deze
Zoo spoedig mogelük een einde «ome
Nogmaals met dank "rJe p'aatstag.
Uw Dnr. J. DRENTH Jr,
Petrus Hendrikszstraat 44a
,1.1.

LANDBOUW EN VEETEELT.
Coptrolevereeniging „Vries en O.”
VEIE& 3 Febr. In het café „Van Wak
vergaderde deze vereeniging onder presidium van den heer B Boerma. bijgewoond

_. door

te Museelkanaal, wegens oneerlijke concurrentie,
(verkoop margarine) tot f25 boete of 25 dagen
hecht.;

Freerk Sm„ 23 j., arbeider te Oostwold, wegens
het toebre.ns.en van lichamelijk letsel door schuld
(aanrijding per fiets) tot eene week voorw gev
met een proeftijd van 1 jaar en tot f2O schadevergoeding;
Bernard de L„ 27 j„ koopman te Winschoten,
wegens het niet verleenen van hulp in nood te
Scheemda, waardoor twee menschen zün
dronken, tot f2OO boete te vervangen doorver-30
dagen

heoh*

Frauduleus bankroet.

Egbert H-, 35 jaar, aannemer te Finsterwolde,
thans gedet.. te Winschoten, is door deze Reohtban» den 6en Febr. 1924 ln staat van faillissement
verklaard, en heeft toen ter bedrieglijke verkorting van de reohten züner schuldeischers eon

van f 820 tot den faillieten hoedel behoorende, niet aan den curator, den heer mr. E.
Post
bedrag

opgegeven.
Getuige mr. E. Poet verklaart, dat getuige P
Rope hem later fBOO betaald heeft. De vereohUlende uitstaande vorderingen had hij later geïnd.
Mej. A. Sportel, vroeger echtgenoote van den
verd., zegt, dat haar man haar fB5O had gegeven en hö toen nog meer in kas had.
Aan Rope had zij toen die fB5O gegeven.
Get. Hops deelt mede, dat verd. hem f 830 ter

_

leen had gevraagd.
Ale get. décharge wordt gehoord B. Schweertman, die te kennen geeft, dat verdachte hein had
gezegd, dat hü het geld aan Rops gegeven, geleend had.
Verdachte zegt allee aan deu curator te hebben
opgegeven. Zijn inboedel had hö teruggekocht
voor f 820. Raps had van verd.'s vrouw dat bedrag ontvangen. Hij had van iemand anders f5OO
geleend. Hij zegt niet te weten, dat rijn vrouw
dJe f 830 had.
Het O. M. acht het wettig en overtuigend bewijs geleverd en vordert verd.'s veroordeeling
tot 8 maanden gev. met aftrek der prev. ïecht.
De heer mr. M. Levie, ven Groningen, is verdachte's raadsman. Pi. maakt aanmerking op de
gestelde dagvaarding en meent, dat verdachte
dat geld niet aan den curator kon verantwoorden, want hö had dat geld niet, doch het geleend om zijn inboedel te kunnen terug koopen,
waar zön vrouw zoo op gesteld was. Verd. heeft
deze zaak te danken aan zön au gescheiden
vrouw. Zö heeft het aan 't rollen gebracht. Hoe
komt die vrouw er toe om haar man zoo te beswaren! Haat en vijandschap schout de aanleiding te zön geweest. Het komt pi. voor, dat de
vrouw niet betrouwbaar is.
Pleiter gelooft, dat het bewijs niet geleverd is
en concludeert tot vrijspraak.
Hooger beroep Kantongerecht Winschoten.

Hannannus ds L., 42 iaar, bakker te Nieuweden Bijkszuivelconsulent, den heer
/Weydom Claterbos. De secretaris de heer Pekela, ie hö vonnis van den Kantonrechter te
den 27en Oot. J.l. veroordeeld tot f 10
-Meijeringh, bracht het jaarverslag uit. waar Winschoten
of 10 d. h. we_-ens overtreding van het Motor- en
30€tt we aanstippen, dat op het eind van het RtJwtelreglement.
De veroordeelde soiitfnt niet

omdat hö

/^«""en.
dreigde
de boel kapot
j

te
en lul reeds te veel draak op had. sullen «laan
"p ladw
W
*»
«MO ___"_

hechf

Huisvredebreuk te

"'

Zandberg (Odoorn).

Deze raak schijnt in verband te «taan met de
Albert V, 40 jaar, arbeider te Mneeelkanaal, de mishandeld*
in de voriere raak, heeft
voor huisvredebreuk.
tï,
w
?W
reralt^ooTden
Het O. M. vordert veroordeeling van den verd.
tot 4
gev.
vorige.

maanden
Uitspraak heden 14 dagea.

GEVONDEN VOORWERPEN.
A

*"_ Jnd«a gedeponeerd sa aanwezig aan
Hoofdbureau
van Politie. Martinikerkhof, en
vra *en °P alle werkdagen van 11* u.
„v.m. L.
lti u nam de voleende voorwerpen:
" tottabakspöp,
Een
een klnderbandschoen, een kindertaschje, twee heerearöwielen, een portemounaie, een Je_ker.
Als gevonden aangegeven de hieronder opgegeven voorwerpen,
die aaa de daaraohter verzön:
"Bvra«ten
.
Een mof bv
Dallinga. Heerestraat 103;
eeuig breawerk Gebrs.
bij M. Arentó. Groote Raamstraat
14; een heerenröwiel
hö R. Koning, Driehovenstraat 12; een vulpotlood
PrinseabÖ G, Visser,
straat 22; een portemonnaie
geld bö Sluiter,
met
54;
Heerestraat
een dop van een vrachtauto bö
T. Stevens,
11; eem wiel van een
Kloosterstraat
kruiwagen bö J. S. Sinnige, Noorderdwarsstraat
8; eea portemonnaie
met inhoud bü L, Westerhof,
1' F,?
W;
een
bö D. tfldriks, Joarew?* 19a; boagouden
cMmAltingstraat
dameshorloge
©en
(Dök); een porte8^?*;
hij
monnaie
J.
Buiten Damsterdiep
146; een lorgnet Geerlinra.
Meüer, Friesohestraatweg
bö
J.
7a; een huissleutel
Lestrade,
beid»
Markten 1; een brilböbijde wed. Tusschen
F. J. de Wolf,
Ganaevoorrtelngel 47;
bö P- de Wit, Singel weg 25a; een
bö D. Postema,
Cortinghstraat 7a;rüwielplaatje
kindertaschje bö R- Wüneen
ffaarden, schip „Enxanuel", Oosterhaven; een pr.
heeTenhandschoenen
van Söeenstraat
36a; een heerenröwielbühtiJ Biife
M A. Jansen, Gebr.
J.
Bakkerstraat 84; een touw met 2 haken bü H.
Prins. Coehoornsingel 18; een rüwielplaatje bü
mej de Vries, Frieschestraatweg sa; een heerenüan&rchoen bij v. Düken Kouinginnelaan 1/29;
een Engelsche sleutel
bö G Haak, Gelkingestraat
32; een broek bö
D. Dijkstra. Kanaalstraat 2S;
een rozenkrans bü P gtrijkema, Bleekerstraat
15/3; ©en bankbiljet
Sluisstraat 4:
K Visser,
een heerenvest bü E.böYuema.
Hoendlepskade 7;
portemonnaie
een
met inhoud hü H. Schaap. Billltoiiplela 5; een
heerenhandsohoen
hü J. Tilmsaa,
Kadijegtraat 65.
Groningen, 3 Februari- 1928.
».
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HANDELSOVERZICHT.

-

j

hervormingen, dat hij opbouwt en propageert, is allerminst door hem uit de luoht

Crimineele Snuifjes.

gegrepen, maar geconstrueerd op deze feials fundament.
ten
VI.
Om eenige grepen te doen: In Amerika
(Nadruk verboden).
komen op de 100.000 inwoners per jaar 7.5
in Italië 3.5; in de overige
moorden voor;
landen van Europa ongeveer 1 en in enkele
als Zwitserland en Nederland slechts
landen
UIT HET DAGBOEK VAN EEN OUDPOLINTSVE.CAUR 0.5.
Hij merkt op. dat juist in Amerika het
is in dien zin,
strafstelsel gemoderniseerd en
meer
gevangenissen
meer vriende
dat
Berufaverbrecher.
Der
Dr. Robert Heindl.
hotels,
genoegelijke
verblijfplaatsen
delijke
breknd zijn geworden. moordcijfers stijgen zelfs
Een belangrijk en baan
Hoe moet de voor steden alsDe
Washington tot 12, Chicago
werk.
maatschappij zich beveiligen tegen tot 13. St. Louis tot 22, Louisiana tot 25 en
Radicale Menphis tot 65!!. „waar", zooals Heindl zjcb
beroepsmisdadigers?
scherp uitlaat, „de wijze strafhervormingen
Strafstelsel-hervorm
middelen.
inlaingde. op
de bijeenkomsten van manlijke en
vrouwlijke blauwkousen werden uitgeboek kan men beschouwen
verscheen een lijvig „bo.dooi' Bobert broed." Heindl'stegen
In 1926
het meer en meer verals
een
reactie
„Der'Berufsverbrecher;
titeld
van de straffen.
maken
Charlottenen
milder
zachten
Heindl. (Pan Verlag Boli He«e
6cherp onderscheid tuseen
een
maakt
Heindl
den
tud
om.
burg 2). Niet ieder heeft groote
„beroepsmisdadigers.
bladzuden schen gelegenheid,- enzu,
de?|elük werk, dat 550
die vaker dan drie
Laatstgenoemden
-verzün
Er
bevat,
doorworstelen.
te
kleine druk
delict
zelfde
of een soortvoor
een
hoeveelheid
keeren
schijnt een zoo beangstigende
gelijk delict werden gestraft. Hü stelt zich
meai bhjr i.als
gebied,
dat
op
literatuur
elk
de gelegenheidsniisde vraag, in hoeverre
om op "**$*
men deu tüd vindt hoogte
hoeverre
de beroepsmisdadiin
dadigers
maar
en
blijven,
te
eenigszins op de
verbetering
vatbaar
zün. Voor
brandende gers voor
ieder die belang stelt m
eerstgenoemden acht hü straf noodzakelük,
het voorop gezette doel de
maar dan met scheppen,
dat de veroordeelnogeli.kbeid te
waardig
een
lid van de
straf
de na zün kan worden. Te dezen
zich op
opzichte
naatsehapp'ü
de
»««»«
Door
maatschappü is misdaad
geheel parallel
opvattingen
zün
bedreigd
dus
araan
worden deleden der maatschappü
die van hen. die de gevangenisstraf
Vraag: hoe moet de maatschappü zich tegen met
veranderen: niet meer enkel vergelwillen
de misdaad beveiligen.
jaarbu
een veroordeelde in een cel te
door
ding
kan buiten beschouwing
er verder naar om te küken
pn
plaatsen
zonder
phioso
meni
oorzaak der misdaad s en hoe
"naar den straftijd benutten om den gevalen
.f£""£___ 'ehe op te heffen, geschikt
Bhisch over criminaliteit
te onderwazen, richting
kan denken. Heindl gaat naar de menschenopdat
hu
geven,
wordt in de savan het te
gereld en aanschouwt de
menleving teniff te keeren.
leven en hü constateert een de toevemen
Waf betreft de beroepsmisdadigers, komt
naliteit. die niettegenstaande
tot de conclusie, dut alle pogingen
Heindl
de beschaving steeds groeiende 'tl« wereld -tot verbetering uutteloos zijn.
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de geheele wereld bereisd in. alle
ning is bet resultaat van zün bestudeering
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van de vele proeven
vijftig jaren hier en daar zyn geHteit en de strafstelsels en bnnn°
laatste
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bestudeerd. Zyn werk is een ende eon nomen. Jn den breede beschrijft hü de door
*an waardevol feitenmateriaal
van Frankrijk gedane pogingen in die rjohting.
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als consumptie werd geregeld verkocht.
Huiden. De markt voor Java runder- en buffel- was deze week eenigszi_s weifelend. In Runderlhuiden kon door kleine concessies van houders,
bet een en ander afgedaan worden, doch voor buffelhuiden namens koopers een afwachtende houding
aan. Het aanbod was ruimer, maar viel moeilijk te
port

plaatsen.

Oliezaden. Lijnzaad was de geheele week
kalm gestemd en de prözen ondergingen weinig
verandering. De markt sloot traag en lusteloos.
Gedaan werd Plata aangekomen-verwacht f37o—

—

369, stoomende f 354—348}, ladende
f 347%
346%, cif A'dam-R'dam.
01 i 8n. De markt opende deze week voor lijnolie in kalm! stemming. Over het algemeen werd
primo Februari nog voor realisatie aangeboden en
ook op den primo zalf, Woensdag j.l. had bet aanbod de overhand, waardoor deze termijn weer_ op
de laagste koere van de laatste weken afliep. Voor
de verdere posities bestond regelmatig vraag, voornamelijk voor speculatie, doch heit aanbod van olieslagerij was steeds zeer gering. Deze termijnen kouden zich dan ook goed in prijs handhaven en waren
vrijwel de geheele week op hetzelfde niveau te noteeren. Den laatsten marktdag der week was de
stemming prijshoudend. met iets meer aanbod.- Aan
het slot noteerde Maart f3l}, Maart-April f3l£,
Mei-Aug. fS2i en Sept. Dcc f33}.
Suiker. Onze markt had deze week een ongezich niet
animeerd verloop en de prijzen konden
handhaven. De waarde per Maart liep terug naar
f 17, per Mei naar f 17} en per December naar
1 17%, rijnde f % lager sinds do opening. Een

bekend gemaakte raming betreffende een kleineren
oogst in Earopa, had geen invloed op de prijzen.
De markt sloot kalm.
Rubber. Na een kalme opening, daalden de
prijzen aanvankelijk in een langzaam tempo, doch
midden week trad plotseling een scherpe daling in,
gevolgd door een gedeeltelijk even 6nel herstel. Met
uitzondering van Donderdag, ging er deze week
geniets om, doch dien eenen dag werd zeer veel
daan. Tegen het einde werd de stemming onregelmatig, daar het verwarrend werkte, dat New Vork
een scherp herstel meldde, terwijl Londen hierop
zoo goed als niet reageerde. Het slot was iets beter.
Rijs t. Ongepelde over het algemeen vast. Gepelde vaat en met geregelde belangstelling.
Specerijen. Notemuskaat en foelie genoten
wederom goede vraag. Zoowel zwarte Lempong als

witte Muntok peper vaat gestemd en hooger genoteerd. Kruidnagelen kalm en kaneel stil.
Fijne zaden. De markt voor karwijzaad en
blauw maanzaad verkeerde deze week in flauwe
stemming, doch «loot iets vaster. Geel mosterdzaad
gemakkelijker te koop. Overige soorten stil. Men
noteert: bruin mosterdzaad f 58—62, geel dito f 25
—24.75, kanariezaad f 14.50—16, alles per 100 k.g.
Karwijzaad f 18.75—19, blauw maanzaad
f 18—
18.50 alles per 50 k.g.
Ansjovis lager in prijs, zoodat 1926r terugliep tot f3l, terwijl 1925r tot f 35% «n 1927r tot
f3O gedaan werd.
Verfwaren. Terpentijn. Gedurende de afgeloopen week bleven de prözen vröwel onveranderd, bü zeer geringe vraag, hoofdzakelijk voor
prompte levering. Hars. De markt sloot iets gemakkelijker, terwül do vraag zeer klein bleef.

Hu bezocht de strafkolonies in Nieuw-Caledonië. verzamelde cijfers en statistieken en
bevond, dat het resultaat wat betreft de
verbetering der gedeporteerden op nihil gesteld kan worden.
Daarenboven geeft Heindl interessante
beschouwingen over het onheil, dat gesticht
wordt, doordat beroepsmisdadigers na iedere tüdelyke
straf. welke zü ondergaan,
maatschappü worden los gelaeer
de
~op
7ten. Zü beginnen hun misdadig leven van
voren af aan. plegen dikwüls vele feiten,
waarvan zü niet als dader ontdekt worden,

NEDERLANDSCHE EN VREEMDE SCHEPEN.
Alphard, San Nicolas a. Adam, 'i Febr. v. Las

Palmas.
Am-s-teL, 2 Fehr. v. Bordeaux n. Bilbao.
Celaeno, Conception n. Huil, 2 Febr. v. L. Paimae
Colyfcto, La Plata n. Amsterdam, 2 Febr. van St.

Vincent.

Ussel, Leith

n. Barceslona, p. 3 Fehr. Ouessant.
Febr. v. Palermo n. Tunis.
2 Febr. v. B_-Ayres n. —.

Jonge Anthony, 2

Emmaplein,
Naaldwijk, 2

Febr. v. Liseabon te Vivero.

Aldebaran, 3 Febr. v. La Plata te Antwerpen.

Atalaya, 29 Jan. v. Rott. te Civita Vecohla.
Cape Town Maru, Rott. n. Jap. p. 3 Febr. Gibralt.
Lynton Grange, Saa Pedro a. Rolt., 2 Febr. vaat

Las Palmas.
Nikola Pasic, 8.-Ayres n. R'dam, 2 Febr. varLas Palmas.
Ordine, 29 Jan. v. Livorno a. R'dam.
Benin, 31 Jan. v. R'daim te Sierra Leone.
Kónigsberg, 1 Febr. v. Singapore n. R'dam.
Haruna Maru, 3 Febr. v. Singapore n. R'dam
Anhalt, 2 Febr. v. R'dam te Chefoo.
Derfflinger, Japan n. R'dam, 1 Febr. v. Oolomho.
Saarbrucken, 1 Febr. v. Kobe n. R'dam.
Anaconda, 1 Febr. van Norfolk n. R'dam
Newborough, 1 Fehr. v. Vancouver n. R'dam.
Dordrecht, R'dam n. Beaumont, p. 2 Febr. Wi«hfc
Hofplein, 8 Febr. v. Narvik n. Rotterdam
Java Zee, sleepboot. Bremerhaven n. Rio Grande,
was 31 Jan. 's midd op 5 gr. 55 min. Z.B. ca
29 gr U min. W.L.
Dessau, Japan n. R'dam, p. 3 Febr. Sagres.
Vogtland, 1 Febr. v. Penapg n. R'dam.
Rendsburg, R'dam n. Java, pass. 3 Febr Gihralti
Elmehorn, Java n. Adam, 3 Febr. v. Port-Saü
Wigbert, 2 Febr. v. R'dam te Teneriffe.
Thor, 31 Jan. v. Trinidad n. R'dam.
Aden Maru, 1 Febr. v. R'dam te Yokohama.
Atlas Maru, 1 Febr. v. Shanghai n. R'dam.
Portguarra, 1 Febr. v. Cuddalore a. R'dam.
Albert Vogler, 81 Jan. v. Kobe n. R'dam
Fulda, R'dam n. Japan, p. 2 Febr. Gibraltar.
Delia Terzo, 29 Jan. v. Sarona n. R'dam.
Igotz Mendi. 29 Jan. v. La Plata n. R'dam.
Ordine, 29 Jan. v. Ldvorno a. R'daim.
Paneghis, Cooonada n. R'dam, 2 Febr. v. P.-Said.
Ambridge. 1 Febr. v. R'dam te New-York
San Carlos, 2 Febr. v. R'dam te Teneriffe.
Aster, 81 Jan. v. Bona n. Rotterdam.
Polen^o. 81 Jan. v. Civita Veochia n. B'dam.
San Pietro, 31 Jan. v. Port Empedocle n. R'dam.
Menes, 1 Febr. v. R'dam te Adelaide.
Navarra, 20 Jan. v. Bathuest n. R'dam.
Katlngo, 30 Jan. v. Konstantinopel n. R'dam..
Benwell Tower, Rosario n. Adam, pass. 2 Febr.
Fernando Noronha.
Anna Vassilekie, Rosario n. R'dam, pass. 2 Febr.
Fernando Noronha.
Haknsan Maru. Japan n. Rott., p. 2 Fehr. Sagres
Snrodan, ms., 2 Fehr. te Londen uitgeklaard a.
Brussel.
Markab. m.s., 1 Fehr. v. R'dam te Plymouth.
Kwiek, m_. 2 Febr. te Southend uitgekl. n. Antw.
Johanna, m.e., 2 Febr. te Londen uitgeklaard al

.

Antwerpen.

Antjc m.s., 2 Febr. te Londen utigeklaard n_
Antwerpen.

Baltic, m.s., 2 Febr. v. Gravesend n. Beverwijk.
Jenni, ms., 1 Febr. v. Rochester a. Duisburg.
Zeehond, en Gazelle, m.s., Antwerpen a. Londen,
pass. 3 Fobr. Vlissingen.

Verwachte Nederlandsche

passagiers-

schepen met den datum van

en post-

vermoedelUke aankomst.
Van Oost-Indlë.

Grotius, 11 Febr. te Amsterdam.
Slamat, 9 Febr. te Marseille, 16 Febr. te R'dam.
Vondel, 18 Febr. te Genua; 26 Fehr. te Adam.
Tambora, 24 Febr. te Marseille; 2 Maart te Rott,

Van West-Indte.

SCHEEPSTIJDINGEN.
STOOMVAARTLIJNEN.
Stoomvaart Mij. „Nederland”.

Grotiue, thuisr., S Febr. vaa Genua.
2 Febr. Perim.

Kangean, uitr., pass.

■^ereenigingsjaar 54 leden waren aangeslomet dit vonnis tevreden te zijn en
hooger
350 koelen beroep doen aanteekenen. zoodat deheeft
ten welke tezamen < plus minus
Rechtbank
AMSTERDAM, 4 Februari.
oordcelen. Als getuige wordt gehoord A. A
houden. De onkosten hebben bedragen f 3.20 moet
Waarheid, die te kennen geeft, dat hö door den
Granen. Tarwe verkeerde de geheele week in
per koe. Voor het technische werk zijn aanmet een bakkerskar was aangereflauwe stemmittg. Onbelangrijke zaken werden gegesteld 5 monsternemers, terwijl voor de veroordeelde
Gert. reed in een auto en deze kwam tegen 2aaiL tot verlaagde proven in spoedig
den.
melk
verwadite
administratie en het melkonderzoekde
J-<a Plats en
een boom en werd beschadigd.
De markt sloot eveneens
Hocontroleur der zuivelfabriek, de heer
Verd. ontkent het hem ten laste gelegde; hü flauw, handel Manitoba'».
stil.
heer was wel met paard en wagen bü den weg geKogge. Dit artikel werd bij flauwe stemming gels. bijgestaan door den
man werkzaam
de
orde:
geen
weest,
doch heeft
schuld aan de aanrijding. <iaan in Western, spoedige posities.
Stenveld. Vervolgens kwam aan
Get. A. Wight verklaart niets van de aanrijGerst voortdurend flauw, tot gevoelig lagere prljRekening en verantwoording van den pengezien.
ding te hebben
Voor het Kantongerecht sen werden
kleinere zaken gedaan in spoedige Ameningmeester. Deze werd uitstekend in orde schijnt
hü anders verklaard te hebben.
bedroegen
rikaansche
en
Februari aflading. Slot flauw, hanontvangsten
bevonden. De
Het O. M. verdenkt hem van meineed en vraagt del kalm.
f 1260.40. de uitgaven f 1184.01. batig saldo nader onderzoek en gevangenneming van dien
Mais aanvankelijk pri)*oudend, daarna oploogetuige, waarop de Rechtbank zioh ln raadkaf76.39.
,
pend met levendigen handel i n loco
en spoedige
Venegeen
mer betreeff. doch daarvoor
termen aanweDe periodiek aftredende heeren
ata'. Kleine zaken «ju gedaan naar Duitschï
Daarop
vordert het O. M. bevestiging land. Indische mais werd bfl voortduring verhanzig vindt.
kamp en Meijering werden als bestuurslevan genoemd vonnis.
deld ; stoomende en Jsn. F«*r. aflading witte, gele
den herkozen. In de vacature te Tinaarlo
heer mr. J. Heres Diddens ls verdediger en mixed
Up
De
Bademaker.
heer
H.
tot ooncurreerende prijzen. In Amerikaanbenoemd
de
werd
den verdachte en pleit vTöepraak met versche mixed mais werden deze week belangrijke ravoorstel van den Bijkszuivelconsulent werd van
vaa
het
vonnis
van
den
nietiging
Kantonrechter. ken gedaan ladend, geladen en Februari aflading.
besloten tot aansluiting bij den HoordconOok voor dit soort liepen de prijzen iets hooger.
koe
per
Mishandeling
kosten
De
te Veelerveen.
De markt sloot vast, met koopers tot hoogere prijtroledienst in Drenthe.
tas
bedragen
zullen voor de vereeniging
Voor deze mishandeling is ter verantwoording zen, voor oude oogst Platamais.
geroepen Willem 8.. 20 jaar, arbeider te VeelerLijnkoeken waren deue week speciaal voor loco
cent per jaar.
De dagvaarding legt aan vast. Tot hoogere prUsen bestond er consumptieveen (Bellingwolde).
dat hij aldaar op den Nieuwjaarsvraag naar N..Amerikaansche en inlandsche voorhen» ten laste,jaar
Landbouwver. Dalen.
Hendrik de Vries opzettelijk slag. Op levering
dag van dit
werden eveneens betere prflzen
van
vergadering
Op
de
jceslatren of gestoken, waar2 Febr.
DALEN.
een mes heeftaangedaan
betaald.
met
neer
ü.
is geworden.
door deze pijnlijk
de Landbouwvereeniging is de
Koffie. Gedurende de afgeloopen week was
Als eerste getuige wordt gehoord de mlshan- over het algemeen een vaste stemming overheerVeenstra als bestuurslid herkozen. Deze

.

schend, als gevolg van de houding der Braziliaansahe markten, waar de prijzen althans der termijnen zich min of meer in opwaarteche richting bewogen. Het schijnt dat nu ook de Staat Victoria
zich aangesloten heeft bö Sao Paulo, wat betreft
de regeling der aanvoeren. De overeenkomst, die
daarom met den Staat Rio reeds vroeger was getroffen, wordt thans volledig nagekomen,
tenminste de rechten worden blökbaar in dier voege
bepaald, dat de voorraad te Rio Janeiro niet boven
360.000 balen aangroeit Hier aan de markt was
de omzet niet onbevredigend en zoowel voor ex-

Rotterdamsche Lloyd.
v. R'dam n. Java.

Modjokerto, 3 Febr.

Ternate, 3 Fehr. v. Hamburg te Antwerpen.
Kedoe, 2 Febr. v. B'dam te Hamburg.
Tambora, thuisr., 8 Febr. v Singapore.
Ineuliinde, uitr.. 3 Fehr. v. Marseille.
Jaoatra, uitr., 1 Fehr. v. Port Swettenham.
Holland-Britsch-Indië

Lijn.

Streefkerk, oltr., 5 Febr. bij Perim verwacht.

2 Fehr. v. Pondicherry.
Stoomvaart Mij „Oceaan”.

Schiekerk, thuisr..

n. Kdam, 2 Febr. te penang.
Holland-Oost-Azië Lijn.
Gemma, 4 Febr. n.m. 11 u. v. Jap. t. Bott. verw.
Ouderkerk, uitreis, 2 Febr. v. Manilla.
Antenor, Japan

Lijn.
Roterdam—Zuid-Amerika

Alweld, 2 Febr.

v.

8.-Ayres

n. B'dam.

Kon. Ned. Stoomb. Mij.
Proteus, S Febr. v. Danzig te Amsterdam.
Haarlem, Adam n. Chili, was 2 Febr. 285 mijlen
ZO. van San Miguel.
Merope, en Orestes. arr. 8 Febr. te Hamburg.
Vuloanus. 1 Febr. van San Juan te Kingston.
Java—China-Japan Lijn.

Ttfsaroea, 1 Febr. v. Shanghai te Batavia.

Tjibodas, 1 Febr. v. Manlla te Hongkong.
Tjipondok, 1 Febr. v. Kobe n. Batavia.
Koninki. Paketvaart-Maatschappij.
Heutz,
Van
1 Febr. v. Hongkong n. —.

Holland-Afrika Lijn.
Aalsiim, thuisr., 1 Fehr. te Delagoahaai.

onmenschelük bestaan leiden in duistere gevangenissen. De wereld ie groot genoeg, er
is lucht genoeg, waarin zü gezond kunnen
zün, er is grond genoeg, waarop zü kunnen
leven en werken, echter onder die edne
voorwaarde, dat zü nooit weer in de
maatschappü terugkeeren.
In Nieuw-Zuid-Wales (Australië) heeft
men deze principes reeds in toepassing gebracht Het resultaat beantwoordt geheel
is
aan de verwachtingen. De_ criminaliteit
dientengevolge onmiddellük afgenomen.
Eigenaardig is. dat de beroepsmisdadigers
totdat ze weer eens tegen de lamp vliegen. direct na het in werking treden van deze
*m door die steeds terugkeerende vrüheid nieuwe wetten het land verlieten en verhebben zü gelegenheid aan het maatschaphuisden naar naburige staten. Deze laatsten
pelijk leven deel te nemen,
huwelüken te zagen de criminaliteit daardoor belangrijk
sluiten en een nakomelingschap in
toenemen, zelfs in die mate. dat zü nood*leven te roepen. Reeds in 1877 heeft dehet
gedrongen er toe overgingen hetzelfde straf
Amerikaan Dugdale berekend hoeveel een ze- stelsel in toepassing te brengen.
kere beroepsmisdadilïster Jukes met haar
nakomelingen de gemeenschap gekost heeft.
Dat de bewonderenswaardige arbeid van
Ada Jukes stierf in 1740. Over 709 van de Dr. Heindl en de ideeën, welke hü daarop
834. nakomelingen van deze vrouw konden bouwde, langzaam, maar zeker school bebetrouwbare inlichtingen worden verza- ginnen te maken, blükt uit de voorstellen
meld. Van deze 709. waren er 20 pet. arm- tot hervorming van het Nederlandsche
lastig, il pot. bevolkten de gevangenissen strafstelsel, welke voor eenige weken door
'ous ook op kosten van de gemeenschap), het „Centraal College voor de Reclassee24 5 pet. leefden van prostitutie, 9 pet. waren ring" aan de Regeering zün aangehoden.
krankzinnig (ook verpleegd op kosten van
Ook dit college heeft zün voorstellen zoode gemeenschap). Dus .luist twee derden van danig geformuleerd, dat daarbü in het midde geheele nakomelingschap waren uitgeden kan worden gelaten ieder verschil in
sproken asociale elementen. Dugdale beremeening over het eigenlüke doel der straf.
kende, dat het geslacht van Ada Jukes tot Of straf als vergelding moet worden be1877 den staat 33.000 gulden gekost had. schouwd bluft dus buiten beschouwing.
Toen Estabrook in 1915 een zelfde bereke- Echter wordt aangenomen, dat er veroorning maakte voor het nantal Jukes. dat deelden zün. die voor verbetering vatbaar
toen tot 2820 afstammelingen gegroeid was, zün. veroordeelden, die voor verbetering
kwam hü tot een kostenrekening van vüf niet toegankelijk zün. Dit is ook een der
principes van Heindl.
millioen gulden.
College voor de
Op deze gronden komt Heindl ten slotte reclasseering laat het Het
echter
aan den rechtot de overtuiging, dat de maatschappü zich ter over dit te beoordeelen, m.a.w.
wil hierzelf enorm benadeelt door beroepsmisdadivastleggen in de wet. De
omtrent
niets
gers telkens en telkens weer in vrüheid te
voorstellen komen in het kort op het volstellen en de gelegenheid te bieden nako- gende neer:
melingen te krüereu. Hü ziet maar één. midDe korte vrijheidstraffen worden in afdel om de gemeenschap tegen dat steeds zondering ondergaan, dus ook de hechtenis
grooter wordeude euvel te beschermen en (wat thans
niet het geval is). Het college
de nuttelooze kosten, welke deze paria's met gaat niet aceoord
met de tegenwoordige bezich brengen, te besparen: de beroepsstrijding der celstraf, waarbü wordt uitgemisdadigers voor hu n leven uit gaan van de eenzüdige gedachte,
dat eende maatschappü bannen. Het is zame opsluiting in elk geval afkeuring
verdaarvoor met noodig, dat _ü levenslang een dient.

Venezuela, 17 Febr. te Amsterdam.
Oranje Naeseu, 20 Febr. te Amsterdam.

*

Van Zuid-Amerlka.
Flandria, 11 Febr. te Amsterdam.
Zeelandia, 25 Fehr. te Amsterdam.
Van Noord-Amerlka.
Westerdijk, 11 Fehr. te Rotterdam.
Rijndam, 14 Febr. te Rotterdam.
DELFZIJL, 9 Febr. Binnengekomen: Emmanuel 11, Klompten, v. Juist; Or» et Labora, de
Boer, v. Norderney; Onderneming, v. Dorsten;
Rival, Koster; Margaretha, Jansen; Johanna Elisabeth, Felter, allen v Emden.
Vertrokken: Oet-Frlesland. Tiedken, n. Norden;
Res Nova, Zölstra; Quo Vadis, Bruins, Slot; Twee
Gebr., Engelsman; Margaretha. Schepers; Jo^
hanne, Schöninsr; Maria Gebina, Schepers; Vertrouwen, v. d. Werf, allen n. Emden.
Heden heeft op de Eems proef gevaren het
nieuwe motorsohip „Barmonio". schipper en eigenaar J. Visser té Veendam. De proefvaart i_
goed geslaagd, het schip heeft pl.m. 8 mül kunnen halen.

—

BURGERLIJKE

STAND.

MIDDELSTUM, Januari.

Geboren: Jantje, d. v. J. van der Weg en S.
Magrietha Bertha. d. v H. J. Mars
en E. Norden; Jantje, d. v. K. Eizinga en T.
Kalfebeek; Jacob, z. v J. Linstra en H Bogendorff; Hllbrand. z. v. A. Hooghuis en J. Wiersema; Johanna, d. v J. Sterenberg en B.'CooI;
Tjerk, z. v. T. Boonstra en A. Fokkinga.
Overleden: L. Cohen, 46 j., vr. v. I. van Haren;
Lvl. kind van T. Boonstra en A. Fokkinga.
Hudiinga;

De lange straffen worden in gemeenschap
voltrokken. Een nieuwe wüze van strafvol-,
trekking wordt ingevoerd, die geheel U in-,
gericht op verbetering van den veroordeelde. Deze straf zal niet langer dan drie jaren en niet korter dan een jaar kunnen zün.
Bovendien stelt het College voor in te
voeren een nieuwe bükomende straf van bewaring, voor verstokte, gevaarlüke recidi^
visten. Zoowel de tot levenslange gevangenisstraf veroordeelden als zü. op wie de bijkomende straf van bewaring (d.w.z. buitende-maatschappü-stelling) wordt toegepast,

zullen niet in gewone gevangenissen worden
ondergebracht, maar in interneeringsgebouwen op afgelegen terreinen, waarbü gedacht is aan een der waddeneilanden. Door
deze „bewaring* zal de rechter een krachtig
wapen in handen krügen ter beteugeling
van beroeps- of gewoontemisdrüven.
Zooals men ziet, gaat deze commissie niet
zoover als Heindl. al vinden we in haar
overwegingen de principes van den Berlünschen criminalist terug. Heindl is als alle
baanbrekers radicaal. Hü wil zonder meer
alle beroepsmisdadigers, die zelf en met hun
nakomelingen vüanden. lastige en kostbare

parasieten van de samenleving zün. voorgoed uit de maatschappü verwüderen. Hij
slaagt er in de noodzakelükheid van zulke
drastische maatregelen aan te toonen. Ook
slaagt hü er in aan de hand van sprekende
cüfers aan te toonen, dat een dergelük optreden een groote besparing beteekent op
de begrootingsposten voor Justitie en Politie. Zeer groote uitgaven moet de staat
zioh jaarHjks getroosten voor de bestrüding
der misdaad, de beveiliging der ingezeteneu
doordat zü telkens en telkens weer de beroepsmisdadigers op de maatschappü los

laat en toelaat, dat zü families, generaties
stichten, behept met de overerfelüke asociale eigenschappen.

Treffend zün naast die radicale oplossing
van Heindl de voorzichtige voorstellen van
ecu Nec.erlauds._he commissie, die het nüpende van het vraagstuk wel inziet, maar
ecu compromis schept tnsschen de bestaan-,
de toestanden ca de nieuwe denkbeelden.

APVERTENTIëN.
VERKOOP
SEBALDEBUREN.

r

Op VRIJDAG 10 FERR 1928,
des avonds 7 uur. in het café
TEENSTRA te Sebaldeburen, zal
ten verzoeke van den Heer Hk.
DE JONG te Zuidhom en de Erven zijner echtgenoote, provisioneel worden geveild:

HUIS EN LAND
Uit de hand te koop: Een Hoendiep
onder Oostwold

PAND TE ZUIDHORN

is eventueel afzonderlijk te koop.
Voor solieden kooper is flinke hypotheek beschikbaar.
met bet recht van beklemming
Uitsluitend te bevragen bö
van erf en grond, doende tot
C. J. VINK", notaris te Zuidhom.
heemhuur de som van fB.—,

te Oud-Gaarkeuken. aan den weg
van Sebaldeburen naar Grijpskerk.
L. M. BRUINS,
Notaris te Grootegast.

Uit de hand te koop:
5H Hectare best

GROENLAND,

Op VRIJDAG 19 FEBR 1928,
dea avonds 6H uur. «al ten verzoeke van den heer JAN NORG
ten huize van J. GORTER, kastelein te Oudeschip, publiek voor
3 jaar worden verhaard:

2.71.40 HA. Bouwland

Palmslag

Burgerbehuizing BOELDAG
Nietap nabij Leek.

Burgerbehuizing
set schuurtje, erf en tuimw.L
Tucht-oomen, groot 07.87 Aren.
en gelegen aan den
«taandeNietap.
weg te
rem. Roden, nathans
in eUrendom
bil Leek.
bewoond door den verkooper.
op slechts f5600.
Bezichtiging Donderdag

Inarezet

en

Maandag nam. 2—i uur.
Aanv. tuin 12 Maart, gebouwen 1 Mei 1928.
Bet. 1 Mei 1928.
Desgewenscht hypotheek aan*

wezUr.
C. J. VINK.

Notaris te Zuidhom.

Behuizing mei Land
Mieuwmeerswljk.

Bakkeveen

Op DINSDAG 7 FEBR. 1928 bii
inzet en DINSDAG 14 FEBR '29
bij toeslag, telkens des avonds
7 uur. zal ten huize van kastelein PRUIM te Zevenhuizen, ten
verzoeke van Mej. de Wed. H.
wegene
DRAGSTRA,
vertrek
naar elders, publiek te koop
worden aangeboden:
Een flinke, goed onderhouden

Behuizing
m. hut en land te Mieuwsraeers-

wljk bij Allartsoog onder Bakkeveen groot 9440 Aren.
Aanvaarding: bet land dadelijk, de behuizing 1 Mei 1928.
Betaling 1 Mei 1928.
Bezichtiging eiken werv<jft g.
C. J. VINK.
Notaris te Zuidhor»

-

Landverhurino Niezijl.
Op VRIJDAG 10 FEBRUARI _8

des

avonds te 7 nur. zullen ten
huize van den kastelein SIKKEMA te Niezijl ten verzoeke v«ji
den Heer R. POLL te Zuidhom,
publiek voor 3 laren worden
verhuurd:
2.7860 H.A.

puik Oud Groenland,
gelegen onder Niezijl. in 3 nerc.
om te hooien en te welden.
_.

J. VINK,

Notaris te Zuidhom.

LANDVERHURING
ZUIDHORN

DONDERDAG 16 FEBR 1938
en niet. looals eerst geannonceerd, op 9 Februari 195J». ten
verzoeke van den Heer R. POLL
te Zuidhom.
C. J. VINK.
Notaris te Zuldhomr.
Op

LANDVERHUR I NO
Hoogeimeden.

De gewone jaarl. Verhuring ten
verzoeke van den Heer K. R. RISPENS te Boogemeeden zal worden gehouden op

Donderdag 15 Mrt. '28
ten

huize van den kastelein
MOES te Nieuwebrug.
C. J. VINK,

Notaris te Zuidhom.
TEGEN 1 HEI a.t.

met tuin, groot 8 Aren, met het
recht van altijddurende erfpacht
van erf en grond, doende jaarlijks op 1 Mei, tot erfpacht 3
gulden, staande en gelegen aan
het Hoendiep onder Oostwold.
De behuizing bevat: kamer,
gang. twee kelders, rekeuken,
te
bij
genbak en achterruimte, benevens een groote hut.
Ten verzoeke van den Heer K.
C. G. HAARMAN te Leek.
BOSKLOPPER te Oldekerk, zullen, voor den tijd van één sei- V Bij gesloten briefjes TE HUUR
zoen, bij inschrijving worden voor den tijd van 3
Jaren:
verhuurd:
perceel
2 perceelen
gelegen bij het Lettelberterdiep,
in eigendom toebehoorende aan
samen groot 2.28.00 H.A.; gun- den heer HARM OTTER te Enustig gelegen aan den grintweg te matil en thans in huur bij den
Faan, nabij Briltil.
heer M. VAN DER DONG.
De voorwaarden van verhuDe voorwaarden van verhuring
liggen ter lezing ten kantore van ring liggen ter lezing ten kanondergeteekende. alwaar de brief- tore van
C G. HAARMAN te Leek.
jes moeten worden ingeleverd
vóór of op den 14 Febr. «.k.
Bij gesloten briefjes TE HUUR
J. E. HOMAN. Zuidhom. V
voor den tijd van 3 Jaren:

fellithuizermeeder (Polder)

Op VRIJDAG 24 FEBR 1928,
des nam. 2K uur. zal ten verzoeke van den heer F. W. SMITS
aan de door hem bewoonde boerderij, publiek ten overstaan van
deurw. HAZEWINKEL worden
verkocht:

FAAN,

Briltil.

een

oitsL prima

onderpanden.

C. J. VINK,

Notaris,' te Zuidhom.

Uit de hand te koop
of te huur:
Eene nette

Burgerbehuizing
en. schuur met 9 A. grond, staandi te NIEUWKERKJE.
..té bevragen bii E B. HEfTING
lathtttzermeeden.

Inzate Vastgoed
Eelde en onder Vries.

Groenland

Op VRIJDAG den 19 FEBRUARI
1928, des nam. 2 uur, zullen in
het café van Mej. de wed. R. H.
ARENDS te Eelde. ten verzoeke
van den Heer E. DE LANGE en
kinderen te Eelde. publiek bij inzate worden verkocht:
la. Eea* ruime

OUD GROENLAND,

Huis
met Land.
DE HAND
UIT

TE KOOP:
Een nieuwe

BEHUIZING,

BOEREnBEHIHZinCE
met schuur, bfjschnur, stookhut,
erf, tuin en groenland, alles zeer
gunstig staande en gelegen aan
den straatweg midden ln het dorp
Eelde, groot ongeveer 18 A., bewoond door de Heeren E. en H.
DE LANGE.
In de schuur van de behuizinge
is stalling voor 2 paarden, 13
koelen en bevinden zich varkens-

2 kampen Groenland,
gelegen te DE WELP, onder Sie-

gerswoude, respectievelijk groot
ongeveer 62 are en 1 hectare 16
are, in eigendom toebehoorende
aan den heer STEVEN PUPKER

met 2.54.00 H.A. oud groen- aldaar.
land, (kiel), gunstig staande De voorwaarden, van verhuliggen ter lezing bij «en eigeen gelegen aan een vasteu ring
weg. in het Westerkwartier. naar, alwaar de briefjes moeten hokken.
ingeleverd vóór of op
Te bevr. ten kantore van worden
b. Een perceel BOUWTERREIN
Maandag den 13 Februari 1928. gelegen achter het vorige perceel
dracht,
2e, 3e en 4e
3 Lincoln
J. E. HOMAN, Zuidhom
C. G. HAARMAN te Leek. aan den achterweg naast SehoonRammen, 2 jaar, zuiver ras;
veld. groot ongeveer 16.00 A.
nog
bijna
nieuwe
voorts eenige
c. Een dito gelegen aan den
schapenrepe-, hoenderhut, bascule enz.
straatweg ten Zuidoosten van
perceel 1, groot ongeveer 9 aren.
Crediet tot uiterlijk 24 Mei '28.
Op Dinsdag 7 Febr. 1928, des
d. Een dito daarnaast groot
De koopers moeten solide en avonds te 7 uur. zal ln het café
onder KOLLUM.
ongeveer 9 aren,. "
BALK te Den Hom ten verzoebekende medekoopers stellen.
J. PEEREBOOML Al deze perceelen zijn op hel
van den heer K. BUIST te Notaris
HEFTING. ke
Lagemeeden
publiek worden te Buitenpost, zal op Don- terrein afgebakend.
derdag 16 Februari 1928, des
verkocht:
2 Eene kleine BOERENBEnam.
2 uur, bq BEITSCHAT,
Eene nette, flink onderbonden
HUIZINGE
met schuur, erf. tuin
opente Kollum, finaal ln het
bouwland, gelegen aan den
baar verkoopen, ten veraoeke en
van de Erven van den heer straatweg te Eelde, gr. 16.30 A..
bewoond door den Heer 1. DE
kamer, keuken, ach- K. R HOEKSTRA:
bevatt*LANGE.
ruime
nieuwe,
nog
van
Op Vrüdag 19 FehrnaH 1928, terru'
hut. alles voorzien De
In de schuur van gemelde bewoonvertrekken voorziene
des avonds te 7 uur, zullen in van ejectrlMh Jicht met daarbij
huizinge is.stalllßjr voor 8 koeien,
groot
behoorenden
tuin.
samen
PESTMAN,
het café
te Onder1 paard en bevinden zich 2 varAre 99 c.A.. gunstig staande en
dendam. ten verzoeke van den 3gelegen
kenshokken.
aan den Kerkweg nabli
heer A. BOORSMA. publiek
3. Een perceel GROENLAND
voor éen sei_oen worden ver- het station Den Hom, bewoond
door den heer J. BOONSTRA.
9Chuur (w- „Mandeland" groot 1.41.50 H.A.
huurd:
wagen-1
Aanvaard) oar 12 Mei 1928.
7 Perc. uitm. oud
*_,"*". m« -huls, paar-' | 4. Een dito „Wlndermade",
Betaling 1 Mei 1928.
groot 1.30.60 H.A.
destal, varkensfoökken en te
L. KOSTER. Zuidhom.
5. Een dito „de Élsborg" onzamen stalling ivoor twintig
der
Eelderwolde groot 2.92.50 HA.
hoornbeesten) etookhut, stee-.
om te hooien en te weiden, genen varkenshokje. erven
en' 6. Een dito „de Wering" gelelegen bü Onderdendam.
grond, en vruchtbare lande- gen alsvoren groot 1.59.75 H.A.
J. J. PETTINQA.
zeer gunstig staan-1 7. Een dito „Tlnaarloosche
rüen. alles
de
en liggende aan den grint- Mat" a. h. Eelderdiep, gr. 58.20 A.
Op Woensdag 8 Februari 1928, weg naar Kollumerpomp, ondes avonds te 6M uur zal in het middellük bü het dom Kollum i 8. Een dito ..de Tlenmat". de
onder Eelderwolde, gr.
TIESSEMA te Poffert. ten te zamen groot 8.42 50 H.A. achterste
Op ZATERDAG 25 FEBR. 1928, café
28.60
A.
verzoeke van den heer D. BOS fol.m. 23 runt) gierkolk en (
_avonds 7 uur. zal in 't hotel
„KostersBOUWLAND
Lasremeeden, zoo mogelijk in electr. lichtleiding aanwezig, 19.
„PANNENBORG" te Zuidbroek te zitting publiek
ver- thans in huur bü den heer J. kampje" bil de school, gr. 18.80 A..
worden
één
voor den Heer I KOMDEUR alVLTEG. en te aanvaarden: j geschikt voor bouwterrein.
daar, publiek worden verkocht kocht:
Pere. 1.
land
5 Maart, 't huis ca. 12 Mei I 10. BOUWLAND „Muggenwegene vertrek naar elders:
1928, geveild in 7 perceelen, kamp of Veldkamp" bil bet HaEene flinke ruime
vrij van reed van derden waar kenkn^p. groot 34.10 A.
op samen geboden (bulten de j 11. BOUWLAND „Katellng",
met hut, w.l. stalling voor 12 overname) f31002.
groot 23.60 A.
koelen,
met daarbij behoorend
Bezlohtiging der gehouwen; 12. BOUWLAND „Groninger
mst 2.40 are grond aan de Spoor- groenland,
vrij en eigen, groot
straat te Ziitdbroek. In het per- 50 Are 20 c.A
alleen op Dinsdag en Donder- akker" de westelijke, gr. 28.30 A.
dag.
ceel, voorzien van stalling en
I 13. BOUWLAND „Groninger
slachthuis, te thans een slparen- Perc. 11. Een perceel oud GroenBoekjes met kaart te ver-' akker", de oostelijke, gr. 31.10 A.
zaak en is zeer geschikt voor land ten Westen van en aan kriigen ook bü den oproeper
14. BOUWLAND „Kruisveen",
eene slagerij of andere affaire. perc. 1, groot 66 A. 20 c.A.
DRAISMA.
groot 20.90 A.
Perc. 111. De v.a.i.a.l.v. BeAanv en betaling 1 Mei 1928.
15. BOUWLAND ..de Molenvan een perceel oud
Inmiddels alt de band te koop. klemming
of „Veldkampakker" onakker"
groenland
ten
van
en
aan
N.
G. KOSTWINDER. Noordbroek. perc.
der
Vries
en Eelde. groot 26.75 A.
1 en 2. groot 1 H.A. 45 A.
16. BOUWLAND ..de Groote
Op Woensdag den 9 Februari
39 c.A., doende tot vaste huur
erbehuizing
19?8, des nam. 2% uur. mllen in Veldkamp" onder Vries, groot
Café BENTUM te Zuidlaren 39.50 A.
het
(W.)
Perc. IV. De gelijke Beklem17. BOUWLAND „Freerks
mlnji van 1 HA 7 A. 90 c.A.oud publiek worden verhuurd:
Op DONDERDAG 16 FEBR. 1928, groenland ten N.
1. Voor den heer Rf. HAMveen" onder Vries, groot 2850 A.
aan
van
en
des avonds te 7 uur. in het café perc.
tot vaste huur MING te Zuidlaren, voor den
18. BOUWLAND „de BlokakKI.AMER te Niekerk. zal. ten fB.— 111. doende
tijd van drie jaren:
ker" otider Vries, groot 27.40 A.
verzoeke van den Heer ALBE.R19. Een perceel VEEN „Slag
TUS DE VRIES, aldaar, publiek Perc. V. Een perceel oud doen.
van
Swartwolt" in het Bunneraan
land,
gelegen
Z.
ven
en
ten
aangeboden:
koop
worden
ta
veen onder Vries, gr. 1.09.50 H.A.
perc. I en 11. groot 1 H.A.
de
Eon nette
groot 55.40 A.. Golakker of Mo1* A. 50 c.A.
20. Een perceel VEEN „Kibgroot 25.10 A.. ..Blolc- belslag" gelegen alsvoren, groot
Burgerbehuizing,
Alias tezamen uitmakende een lenakker",
aaneen ge;-: of en uitstekend groen kien". groot 2970 A.ofbij Bd. de 16,30 A.
„Voorste
perceel VEEN „Horstplaatsje, groot 4 H.A 84 A. 10 Jonge ..Grootakker"
A., „Ach-| 21. Een
35.30
gr.
Slootakker",
Vries, gr. 22.40 A.
malaan"
onder
gelegen
onder
cA, staande en
terste Slootakker" *root 25.30 A.,; Aanvaarding huizen met schuDen Hom.
„Haverwanf gr. 36.90 A., „Zon- ren en erven op 1 Mei 1929. tuiAanv. Maart—Mei 1928.
akker", groot 41.40 A., hij Hk. nen 12 Maart 1929, bouwlanden
Betaling 1 Mei 1928.
groot 7.10 A.
de Jonge. Aanvaarding dadelijk. met St. Job 1928 of zoodra etc. ca
Doende op Mei tot grondpacht
Inlichtingen ten kantore van Aanwijs geeft verhuurder.
de groenlanden op den 1 Nov. '28.
f 5.25, staande en gelegen op
Betaling 1 November 1928.
L. KOSTER. Zuidhom.
2.
de
van
Voor
Pastorie
Zuidprachtigen stand aan de Hoofdlaren, voor den tijd van 3 jaar:
J. TER HAAR,
straat te Niekerk.
tegen den
„Koeslat",
Weiland
Notaris
te Zuidlaren.
Het gebouw bevat: 2 voorkaRijk. ..Koeslat" tegen
Nieuwen
achterhuls,
keuken,
gang
mei*,
den Ouden Dijk on ..de Knijp".
put en verdere geriefelijkhedesi. Op DONDERDAG 16 FEBB.
Aanvaarding dadelijk.
1928,
Te bezichtigen des Woensdags de» avonds te 7 uur in hotel
J. TER HAAR.
en Donderdags.
ADDENS te Zuidhom, zal ten
Notaris te Zuidlaren.
Aanv. 12 Mei: betaling 1 Mei verzoeke vao den Heer J. MUL1928. V. der koopsom kan er LER aldaar, publiek worden verOp VRIJDAG den 10 FEBR '28,
over beleend blijven.
huurd voor 3 Jaar:
des
nam. 2 uur. zal in het café
J. E. HOMAN, Zuidhom. Ruim 1 H.A 60 A. uitmuntende
van Mej. de wed. R. H. ARENDS
te Eelde. ten verzoeke van den
gem. Zuidlaren
Heer LUCAS SMID te Paterswolde, publiek bij inzate worden vergelegen te Zuidhom aan den
Hoogemeeden.
kocht:
! Achterweg, in akkers als gewoon
lm KOSTER. Zuidhom,
Op WOENSDAG 22 FEBRUARI
1923, des avonds te 7 uur. zal
Op DONDERDAG den 9 FEin het hotel ..Addens" te Zuid1925, des namiddag» 1% gelegen te EELDE, afk. van EbBRUARI
hom. ten verzoeke van don heer ALLEN, die iets te vorder&n uur. zullen
ten huize en ten ver- binge, groot 71.10 A„ te veilen ln
F. VAN WIERDEN, aldaar, pu- hebben van. verschuldigd zijn
va_n
zoeke
den
Heer M. REMUN 2 perceelen. Aanwijs geeft verborgtochten
papieren
of
bliek voor één seizoen worden aan of
vorhuurd;
van waarde onder zich hebben, te Midlaren, publiek k contant] kooper.
ten lasto van nu wijlen den heer worden verkocht:
Het perceel is zeer geschikt
HARM HEUKER, overleden te
voor bouwterrein.
Niebert dm 2 Januari 1928, worAanvaardinx dadelijk.
oud'Qroeßland, den
verzocht hiervan opgave of
Betaling 1 November W2-3 met
in 5 perceelen. om te weiden, betaling te doen ten kantore van (Hippaastrum) veel hloeibaar en 5 % rente vinaf 1 M«d 1928.
gelegen aan en nabij den grint- ondergeteekende ex. test., vóór of met knop. partij Calla's (zware !
J. TER HAAR.
weg te Höogemeedé-ü.
lop Zaterdag den 25 Februari -8. 2- en 1-Jariae planten), 2500 Pe.rij.
AspoNot
te Za_j*__-__.
lecgenium
Graosel;,
(Paul
i. E. HOMAN,
C. G. HAABMAN te Leek.

__& 40 drachtige

2mh= SCHAPEN,

Behuizing-Den Hom. Groenboerderij

E^B.

PnlJl. Verliürinc Groenlai il
Onderdendam.

.

BEHUIZING,
■

Boerenbehuizing

_^WT_a°P°_iawn

GROENLAND,

Groenplaatsje

Winta'huis - ZuidbroeV.

Winkelbehuizing,

-

onder Den Hom.

Eene Boerenbehuizing

teJKollum.

-

VERHURING ZUIDLAREN

Burft
Niekerk

jfB.-

Bouwland „Oelenakker",

'
AKKERVERHURING
ZUIDHORN.

KWEEKERSGROND
VERHURING
GROENLAND
Gelden beschikbaar
tegen 1e Hyp.
Ap

BEHUIZING

Uerhuring Boouilood. Verhuring Oud Groenland

geschikt om op te huizen en om
te verhuren.
Te bevragen ten kantore van
ln 2 pers. gelegen in den Oostpolder.
L. M. BRUINS.
De huurders moeten solide en
Notaris te Grootegast.
bekende borgen of medehuurders stellen.
E. B. HEFTING.

Op Maandag: 6 Februari _8,
des avonds te 7 uur, zal in het
Hotel REIJNTJES. te Leek,
ien verzoeke van den heer G.
BOEREMA te Nietap. publiek
té koop worden aangeboden:
De voor een paar Jaar nieuw
irebouwde. nette en zeer ceriefelfik ingerichte

varens en bloeiende planten,
moerplanten, Chrysanten. Frambozen (Superlatief), zwarte Bessen (Teunissenbes. 1-, 2- en 3-jarige), aardbeiensoorten (Deutsch
Evern Madame Lefèbre, Moutot
en Jecuada), bloempotten, rietmatten en eenruiters.
Diverse MEUBELEN, als: kachels, stoelen, tafels, lampen,
spiegels eikenhouten ameublement, bestaande uit: 2 crapauds,
4 stoelen, tafel, theetafel en
planokruk, Axminster kleed en
klein dito met bijpassende kleedjes; bulsorgel, schemerlamp, enz.
Kijkdagen eiken werkdag.
J. TER HAAR,
Notaris te Zuidlaren.

MAANDAG 6 FEBBUARI 1928,
des avonds om 6 uur. zal in het
café van OTTER te Enumatil,
ter. verzoeke van den heer WILmet grootenvin, xeer gunstig .reienen in de kom der LEM PLOEG te Oostwold. zoo
gemeente met groote frontbreedte aan den Rijksstraatweg, mogelijk in één zitting, publiek
zeer geschikt zoowel voor bewoning als voor een of meer werden verkocht:
winkels of voor zakenpand. Het naastgelegen bouwterrein EEN NIEUW GEBOUWDE

EENE BEHUIZING

groot 22.10 Are, gunstig gelegen

ragus Sprengen en pL palmen,

nöraöËprNGT

9H.A.

uitm.

Inzate Bouwland

Boeldag

EELDE.

- midlaren

van Bloemen, Planten,
Meubelen enz.

,

500 prachtige Amarytlus

Een perceel Bouwland

- EELBE Inzate - Norg.

BOELDAG

Op Woensdag den 15 Februari 1928, des voorm. 10 uur, zullen ten huize en ten verzoeke
van den heer P. KEMKERS,
te Eelde, bü de Koedük, publiek worden verkocht:
Een 4-jarige donkerbruine

Op Donderdag 16 Februari
1928, voorm. 10 uur. in
het
Café „Het Bruine Paard" van

KARSTEN te Norg. zullen ten
verzoeke van de Erven van
wijlen den heer W. EEFTINGH
te Norg, publiek

gekruiste

den verkocht:

bü

inzet

wor-

Merrie,
1. Eene Behuizing
9w.o. st.
Hoornvee
4 melkkoeien,
3

pinken,

(zomer kalvende), en 2 hokke-

lingen, ongeveer 40 jonge kippen. Beste bodewagen, boerenwagen met opzet, turfopzot, en
hooirek, een wipkar, 2
ploegen, eegde, hondekar, kalverbak, gladstroo, dorschmachlne met 1-paards rosmolen,
hakselbak, met mes, korenwan, eventer met knuppels,
nieuw halsjuk, paardetuig, m.
leidsels, kruisleidsel, voor- en
achterbind, baggerbeugel, met
net, veenklauw, baggerschop,
steeküzer, baggerbag, 2 vlegels, zeis, aardappelboor, drie
stel blinden, 2 melkbussen. (30
L.) emmers, tbeems, meelkist,
vorken, een partü bosch, riggelpalen, draad, hekken, vijf
voederbakken, enz. enz.
Voorts een partü hoof, een
partü bossen rjoggestroo en haverstroo, en een partü witte
esters, en hetgeen meer te
voorschün zal worden ge-

2. Bouwland, West van en
aan perc. 1. zeer gesohikt voor
bouwterrein, groot plm. 24.70

uweren

Aren.
3. Weiland achter We_tervelde „de Brul*, groot 1.76.05
Hectare.
4. Hooiland „Roeghoorn", gr.
66.75 Aren.
5. Bouwland „Dieselwaud".
18.50 Aren.
6. Bouwland „Bonhagen".
27.70 Aren.
7. Bouwland „Vlaeje", 16.30
Aren.
8. Bouwland „Lokzül", 15.90
Aren.
10 Bouwland en Hakbosch
„de Dollerd", 50.20 Aren.
11. Bouwland „'t Veentje ach-

ter Suingesloot*\ 41.60 Aren,
12. Heide en Veen bü de Langeloërduinen, a. d. straat NorgRoden. 2.38.80 H.A.
13 Helde „Noordsoheveld bü
Spckveen". 2.99.30 H.A.
14. Helde „Roeghoorascheveld (achterste) 4.01.75 HA.

bracht
Posten tot en met flO con-

tant Overigens betaling op 1

Mei 1928.

De koopers moeten bekende
en solldo medekoopers stellen.
Borgbriefjes
aangenomen.

worden

„Neulakker",

9. Bouwland
13.90 Aren.

niet

15. Heide „Roegfooorneohe'
J. TER HAAR,
(voorste) 1.60.80 H.A.
veld
Notaris te Zuidlaren.
16. Helde „Voorste Mande.
veld" achter Suingesloot, 2J28.6»

Dennenverkoop en
Boonenslokken

veld".

geschikt voor sleten, rekken en
hrandhout en ongeveer 4000
Boonestokken.
Alles liggende op de terreinen
van den verkooper aan den
■?andwesr van Anlo naar Eekst.
Samenkomst bl] het hout.
Betaling 1 November 1928.
J. TER HAAR,
Notaris te Zuidlaren.

gerhout.
23. 2 Spinden i. h. ongeeohei.
den Westeinde van Norg.
24. 2 Spinden i. h. ongescheiden Oosteinde van Norg.
Aanvaarding: huis met tuin
1 Mei 1928 onder gestanddoen Ing van de huur. al het overige dadelijk na den toeslag
Betaling 1 Mei 1928.

Hectare.

17. Helde „Voorste Mande63.40 Aren.
Heide
18.
.-Achterste Manonder ANLO.
develd". 1.63.40 H.A
19. Bosch a. d. straat Norg—
Op DONDERDAG 16 FEBR _8, Een, 1.77.00 H.A.
des voorm 10 uur. zullen ten ver20. Bosch „Kortbosoh". 42.30
zoeke van den Heer D. E. Aren,
EVERTS te Wildervank, publiek
21. Hakbosch „Oosterdulne_i,'!
worden verkocht:
a.
d. straat Norg—Donderen,
Onaeveer 190 perceelen
14.50 Aren.
DENNENHOUT,
22. 2 Aandeelen jn het Noir-

G. D. BOSWIJK.
Notaris te Roden,
E. POSTHUMA.

nop - Boerderlt

Notarls_te_Vrie^ *
Voortzetting

Schilborg

gem. ANLO.

HOUTVERKOOR
Assen.
Stadsboseh
i

-

Op DONDERDAG dan 23 FEBRUARI 1928. des nam. 2 uur,
zullen in bet café van Mej. de
wed. A. ABELS te Zuidlaren, ten
verzoeke van de erven van den
Heer JAN E. NÏEBORG. publiek
ln ééne zitting worden verkocht;

De voortzetting van de gewone
jaarlijksche houtverkoop vooß
de GEMEENTE ASSEN, zal!
plaats hebben op

Donderdag 9 Febr. '28,

1. Eene Boerenbeturzm!?
bflschuur,

Het te verkoopene bestnat aita
stookfaut,
met schuur,
erf, tuin en bouwland en boschperc.
grond, alles staande en gelesren
aan den maesdamweg te Schip- grove en fijne
hors gem. Anlo, groot ongeveer w.o. zeer zware.
3.76.70 H.A.
Partfl EIKENBOOMEN, w.o.
2. Elf perceelen BOUWLAND ook enkele zeer zware, geschiktj
en VEEN, als: ..de Hooge akkers" voor wagenmakers, wringmakexa
enz.
groot ongev. 85 A., „de Haverkamp" gr. ongev. 1.40.00 H.A.,
Partij EIKEN BRANDHOUT.
„het Roetnest" gr. ongev. 25 A.,
EENIGE ZWARE BEUKEN.
..de Negen Mud" gr. ongev. 2.57.0Ö
Samenkomst bij de Hoogere
H.A., „de Zesmnd" met een ged.
van ~dc Padakkers" ten Tuiden Burgerschool, des morgens ont
van den weg gr. ongev. 1.95.00 10 uur.
\
H.A., „de Padakkers met N«- | Koopers moeten bekende bor<
stuk" ten noorden van den weg gen stellen.
gr. ongeveer 2.26.Ö0 H.A.. „de
Borgbriefjes worden geweigerd)
Voorste Gleet" gr. ongev. 35 A., '
L. VENEMA.
„de Achterste Gleet" gr. ongev.
Notaris
te Assem
A„
..Staal en Bijl" gr. on17.30
geveer 40.80 A., „de Muggenakker" gr. ongev. 19 A.. „het Veentje" gr. ongev. 49.10 A.
3. Een perceel GROENLAND
Westerbork
„Bleekenbult" gr. 91.90 A.
Aanv. huls, 1 Mei 1929. tuin 12 Notaris VAN DER LEIJ te
Maart 1929, bouwland St Job Beilen. zal op DONDERDAG 9
1928 en groenland 1 Novemb. '28. FEBRUARI 1928. des voorm.
Betaling 1 November 1928.
10VS uur bij toeslag ln bet café
J. TER HAAR,
„Koke" te Westerbork ten verNotaris te Zuldlaren. zoeke van ALBERT JAN en
AALTJE STADMAN te WesterVoorloopig
bork. publiek veilen:
EEN NIEUW GEBOUWD
Op 8 MAART 1928, zal ten huize en ten verzoeke van den Heer
EGB. VAN DER DONG te Roderwolde, gem. Roden, bij de Matsloot. publiek worden verkocht:

Plm. 250

i

Dennen

.

loon- en uiinÉüt

Bericht.

Woon- en Winkelhuis,

LEVENDE HAVE
EN

Boerenger.schappen.

""-j

"

ter grootte van plm. 9

geschikt,

Are. staan-

G. D. BOSWIJK, Nots. te Roden. de in het Westelnde te WesterV Bij gesloten briefjes TE HUUR bork. Ingezet op f 3400.

voor 3 of 5
Een flinke

aangeboden

jaar:

Boerenbehuizing,

met stookbut en schuur, waarin
stalling voor 8 kooien, nlsmodi'
ongeveer 5 H.A. bijgelegen bouwen groenland, staande en gelegen
te RODEHVELD, gem Roden,
door deu Heer S. WELVERING
te Rodervold gemeld.
De voorwaarden van dc verhuring liggen ter lezing ten huizo
van verhuurder en ten kantore
v_n ondergeteekende, alwaar de
briefje- worden Ingewacht vóór
of op Woensdag 8 Februari 1928.
G. D. BOSWIJK. Nots te Roden.

Grondbezit

"

Geldbelegging,

Ter overname aangeboden
ln Drenthe:

Grond
rendabel complex
H.A.. bestaande
groot ruim 80
uit bosch. veen en uitmuntende pmnden voor cultuur, zeer
li aan vaarwater,
harclou weer en op korten nfstand van spoor, in zeer vooruitgaande streek.
Koopprlje t 300 per H.A.

Notaris VAN DER LEIJ,

«eUlft

Gemeentebestuur van
TEN BOEH vraagt prijsopgave
voor de levering franco voor
a. h. Damsterdiep te
Op Donderdag 9 Febrnari den wal vam:
Boer
1928, des voormiddags 10 uur, Ten
zullen ten verzoeke van den
K.G.
heer Mr. J. TONCKENS, te
Hoogeveen, op het terrein in
of oude
de Tonckenskamp, aan den
straatweg, van Norg naar Een,
publiek worden verkocht:
Schriftelijke opgave wordt vóór
Pijn. 250 perceelen
10 Februari a.s. ingewacht bij
Levering
den Burgemeester.
direct na gunninr
w.o. 60 perceelen zwaar berComm. v. Coöp.
kenbrandihout, en overigens

MÈW-M.

'§_t_f Het

'

200.000
Bazaltbrokken
Straatkeien.

GEKAPT HOUT,

Aank.
De
meerendeels .levende,
Landbouwvereeii.
w.o. zeer lange, zeer geschikt van de
voor riggels, sleten, enz.
„Hamdijk=Nieuweschans"
Samenkomst om 10 uur in
dennen,

_

het bosch.
W. L. TONCKENS,
Notaris te Assen.

Boerderij

- Rolde.

Op DONDERDAG 9

FEBR

1928,

nam- 2 uur in het Hotel van
den heer B. DOEDENS te Rolde,
■zal ten verzoeke van den heer
'j; H.
EKERING te 's Gravenhage,
publiek bij palmslag worden verkocht:
Een fn goeden staat van onderbond verkeerende
des

Boerenplaals „De Bogaard",
met erf en tuin, aparte
schuur, apart «teenen vafkenshok, bijgelegen bouw» en groenland en heideveld, tezamen groot
29.53.79 H.A.. te veilen in perceelen.
In totaal ingezet «p slechts
f 10-80.
Het huis bevat beneden: gang,
2 kamers, slaapkamer, keuken,
xing

bijkeuken en scbuurruimte en
boven groote zolderruimte terwijl
in de schuur voorts stalling is

voor 12 koeien en* 2 paarden.
Aanwijs geschiedt door den bewoner, den heer R. KWANT op
Woensdag, des nam. na 1 uur,
en Donderdag den geheelen dag.
K. L. RAMBONNET,
Notaris te Assen.

BahkeriROLDE.
i en Mei

vraagt prijsopgaaf van:
ongev. 8300 K.G. gemalen Chilisalpeter in goede zakken a 75
K.G.
ongev. 43000 K.G. Slakkenmeel
ook in goede zakken.
Franco op den wagen te Booneschans, over. de weegbrug gewogen. Levering Chili eind
Februari 1928 en Slakkenmeel
half Juni 1928.
Aanbiedingen franco aan de
Adm. H. G. MEIJER te Hamdijk,
vóór 10 Februari 1928.
DE COMMISSIE.

UIT DE HAND TE KOOP:

öotel „WELDON"

.

Uirectie SCHELIEMA

Damrak 91. Tel. 44754, t.o. Bijenkorf, Amsterdam

■

Prima Logies met Ontbijt en Verwarming I
M_______________Hb__Bß_______________________B

TE KOOP

bhb

AANGEBODEN:

Een Bnrger-Timmerzaak,
in

het Zuid-Oosten der stad. met nette burgerbehuizing vrije
ruime werkplaats en daarachter gelegen opslagplaats.
K
Brieven ir. onder no 44, bureau dezes.

gang,

zij-

ZAAK GEVRAAGD.

Jong Zakenman, beschikkend over 20 mille

wenscht zaak orer te nemen, ook genegen deelgenoot te
worden in zaak, die bij gebrek aan opvolger later geheel kan wor
den overgenomen. Strikte geheimhouding verzekerd. Br. ond.
Lett M. O. 1413 Adv. Bur. D. Y. ALTA, Groningen

ASSOCIATIE.

Zakenman zoekt deelname in goed

a. Een van ouds druk beklante MANUFACTURENZAJKK
met huis en tuin, op een florissante plaats, nabij kerken en
scholen, in 't Oldambt.
Koopprijs billijk.
b. Ean zoo goed als nieuwe
BURGERBEHUIZING met flinke
tuin. staande vooraan in de WÊt/gr** Tegen 1 April wordt gevraa?d in Café-Rest.
Kerkstraat te Hoogkerk.
■R^^ „Neerlandia en Limbursia", Heerlen, 2 flint e
Cale-Rest.
Diverse
BURGERWOONKellmr-, goed kunnende serveere?
c.
bekend
HUIZEN en BOUWTERREINEN, met de Fransche en Duitsche taal. Jaarbetrekkinp.
op alle standen te Hoogkerk en
Vierverlaten.
d. Eene BEHUIZING a. dl
Rijkstraatweg, nabij Aduard.
Uitsluitend te bevragen a. h."
Zij die in staat zijn wekelijks een flink aantal Colberts
Administratie en Makelaarskantoor Dj. SICCAMA, Hoog- af te leveren in goedkoop werk, gelieven
hun adres op te
kerk bij Groningen.
geven. Doorloopend vast werk.

rendeerende zaak.
Br. ir. no. 54, bnrean dezes.

KEL,LIMER

'en

Kleermakers.

BAKKERIJ enz.
(Wegeng gebrek aan opvolger.)

TE KOOP: Een best beklante

BAKKERIJ

Opgave van hun adres onder no. 24

bureau dezes.

Energiek vakk. Vertegenwoordiger
GEVRAAGD

(ged. machinaal), w.a. kruidenierswinkel, beste koren-maalderij
1928,
en handel in voederartikelen, voor de drie Noordelijke Provinciën, door reeds ingevoerde machineFEBR
0
Op DONDERDAG
hotel
ean
uitstekend bestaan opleve- fabriek, voor den verkoop van transportinrichtingen en heiwerkdes nam. 2 uur. in het
rende,
staande omgeving VEEN- tuigen, tegen ruime provisie.
Rolde,
ten
verzal
te
DOEDENS
DAM.
Aanv.
na overleg. Te bezoeke van den heer 3. E. HAGBrieven met uitvoerige inlichtingen onder no. H. bureau dezes.
kantore van makegenoegzaam
vragen
ten
bij
Rolde,
te
TING
bod in ééne zittins. publiek wor- laar BULTENA te Veendam.
(Brieven met betaald antwoord.)
Te koop of te huur, I Ondergeteekende l
den verkocht:
direct te aanvaarden: j maakt aan jde inwoners van
VRIES en Omsttelscn bekend,
Wlnkelbehuizing, dat hü zijn
den Heer L. DOORNBOS
bev. winkel, werkplaats, voor- en aan
achterkamer, kelder, schuur en heeft overgedragen, welke hij begrooten Tuin, in volkrijke streek, leefd aanbeveelt, te--ns dank
bet w trouwen,
stand. Twee-derde van de zeggende voor'geschonken.
kosteloos alle Inlichtingen en mooie
hém
25
jaar
koopsom
kan ér over beleend
adressen bij
winkel,
blijven.
aan
gunstigen
stand
op
staande
B. G SCHOLTEN, beëedigd Te bevr. bij J. SMID, N.straat 29
de Brink te Rolde.
Taxateur, Hoofdstraat 186, Veendam.
V ONDERGETEEKENDE verHet buis is voorzien van elecAPELDOOKX.
wijst
naar bovenstaande, dat hij
trisch licht.
Nieuw te openen
de zaak v. d. Heer J. BLANKSK. L. RAMBONNET.
MA heeft overgenomen en dat hij
Notaris te Assen.
door vlugge en nette bediening
in groot dorp vraagt LEVERAN- het vertrouwen hoopt waardig te
CIERS.
wordon.
Br. fr. no. 995 Bureau deze».
Beleefd aanbevelend:

«Een Woon en Winkelhuis,

Apeldoorn.

.

Een

Woningzoekenden

ifpP^pT^W^p

J.BLANKSMA.

GemeenteJSriji skerk.
Bouwterreinen

qem. VRIES

Op DONDERDAG 9 FEBR 1928,
des nam. 7 uur, zal. in het café
Rijksstraatweg, te
BOYAL van den beer E. -BIES aan denInlichtingen worden
koop.
te Assen, ten verzoeke van den
heer B. POST te Ter Aard. gem. verstrekt door het GemeenteVries, publiek bij palmslag wor- bestuur van Griipskerk.
den geveild:

1, Een Boerenbehuizing

Levenspositie.

TE KOOP. AANGEBODEN:
tutn' eeleSen
aan
den verEen bloeiende
-1
I 'I"I—'3B fcftr den weg
Kruidenierszaak,
te Ter Aard gemeld, groot 52.10
Aren.
dewelke goed bestaan oplevert,
Ingezet op f2405.
in volkrijke buurt in de Stad.
Aanvaarding na overleg.
Het huls bevat, behalve woonfr. no. 999 Bureau dezes.
bergruimBr.
vertrekken, schuur en
te, stalling voor 8 koeien en 1
paard, benevens eenige kalverkoop aangeboden
en varkensholtken in een apart
Een zeer goed beklante
Maande bi.Frhuur.
2. GROENLAND „Nijstuk",
r.d. gedeelte, groot pim. 1.71.50 in do provincie Groningen, Br.
Hectare.
fr. onder no. 19 Bureau dezes.
Ingeaet op f2268.
8. GROENLAND „Nijstuk", V Bij gesloten briefjes TE HUUR
\:d. gedeelte, «root- plm. 1.12.00 voor den tfjd van 4 Jaar:

-

Te

SCHILDERSZAAK

Hectare.

.

4 perceelen LAND,

Ingezet op flBOl.

4. HEIDEVELD achter de
perc. 2 en 3, groot plm- 85 Aren.
In 2 perceelen ingezet resp. op
f 105 en f 115.
5. BOUWLAND „de Tip", gelegen ten Westen van den ouden
weg Ter Aard-Zeijen. tegenover
<lo perc. 2 on 3. groot 0.92 40 H.A.
In 2 perceelen, resp. ingezet op
1 215 en f 555..

lEMAND, reeds Jaren als het
laatste werkzaam, zoekt gelijke
betrekking, of overname eener
zaak, welke behoorlijk bestaan
oplevert.
Br. fr. no. 16 bureau dezes.

in groot dorp: RADIOTOESTELLEN, ELECTR. STOFZUIGERS,
STRIJKIJZERS. LAMPEN enz.
IN DEPOT.
Br. fr. no. 56 Bureau dezes.

Dames-Confeotie.

GEVRAAGD voor den verkoop
van Damescönlcclie en Japonsloffen :

Een flinhe Mreu,
bekend met het vak.

Brieven met opgaaf van leeftijd,
laatste betrekking en verlangd
salaris aan D. DROGE ZONEN

Winschoten.

VRIENDIN GEVRAAGD,

3 perceelen- groen en een groen
(Gem. Slochteren.)
en bouw Briefjes in te leveren
vóór 10 Pebr. 1928 bij L. UILENmeisje
Éen
uit den netten burBERG, Westerveen.
gerstand leeftijd 21 jaar, vraagt
dito VRIENDIN, van Chr. be■■pT Wegens teleurstelling van ginselen.
Hypoth.bank terstond gevraagd: Br. fr. no. 14 bureau dezes.
1 e hypoth.

Gelden voor

kennismakingT

k 5% %, met aflossing, over nieuwe huizen met of zonder land; Wed. z. k. en niet onbemiddeld
6. GROENLAND „Buitenstuk" ruime
overwaarde.
wenscht in kennis te komen met
.vroot 2.00.80 H.A.
Br. fr. no. 13 Bureftu_dezes. een flink persoon uit den boerenIngezet op f 1368.
stand van 38 tot 48 j. H. G Liefst
7. BOYENVEEN in het Bul
GELDLEENING.
uit do prov. Gron.
Jongeman
tonstuk.
Gevraagd door flinke
Brieven 'fr. onder no. 15 BuIngezet op f 45.
met. vaste positie, 1 200 togen 10% reau dezes.
onder
HAK- rente p. jaar. Brieven fr.
8. BOUWLAND en
groot no. 10 Bureau dezes..
..Spieringkampje',
BOSCH
33.10 Aren.
tete HYPOTHEEK GEVRAAGD
Ingezet op f341.
*; Lijders wanhoopt niet ai is
groot SCOO a 60CO gld-, tegen
9. BOUWLAND „Zcijerstuk", op solied pand in Groningen, met t geval
nosrseooerj;. tkgnran-l
groot 3.11.40 H.A.
dubbele overwaarde. Brieven tr. «eer U volkomen genezing. Zelts
Ingezet op f 2222.
; 'jarrtncWugstc twijfelaar.
onder no. 20 Burean dezes.
Niet
Aanwijs geschiedt d
goed geld terug. Prijs per kleine
eigenaar on bewoucr W oens_B_pot t 1.70, groote pot 13.-.
iïii-dag n» 12 uur.
GROOT 12000.00
Inmiddels uit de band te koop.
bo-rd_riJ met dubbote
eon
van
övor
Te bevragen ten kantore
overwaarde;
vaaj-.partïeu»!^
Gr. Kr.
22, Groninfl-*
K. L. BAMBONKET
7 Bare&u dezes.
Br.
tr.
no.
._>

s

**

Tweede Hypoth. gevr.

Notaris

A»»®-

L. DOORNBOS,

-

Depot of Filiaalhouder.

GEVRAAGD

:ïm%rWÊÊ^B^mÊÈ
J|_XJSkIB o oWB^

'"'

Handwerkwinkel

i" Aambeien «fc»

SALAKIANDER +.
»!» DEEJlebooa

Schilder Vries.

f

OPRUIMING

K_l^J"^Jßp->^

f

/ //f
j

f

’’ ’’ ’
/

f

/ /

II

i

sorteering prima
modellen en kwaliteiten.
Extra lage prtjïien in :

Groote

Directoires en On-

//

/l

/

___
M^
1l

jSf
ê-xs
ÈaÉ&
_f*"iy

_*£

vr°or **eater<*"* v^"i.
Veloutine Japon, gegarnj
met Crêpe °e Chine enk

borduursel,rokopzijklokJf
nd en met

banjegarn. T?

_r

__^" 75^

Marine,Roodv__/V/».

/^H^Jgf

*r

derjurken in wol,
zijde en gemoltonn.

Flanel Nachthemden

„
„

Pyama'a

Hansoppen
Corsages
Paraplnle» voor Dames, Heeren en Kinderen. Wandelstokken
Baby-Artikelen . Witte
Goederen -Flanellen Kou
sen Sokken Handschoenen.
Ziet onze Etalages I !

-

-

-

L. W. FISCHER,
bij
As/raat 4

*

de brug.

IËNTERST

Maandagochtend en vervolgens

kunnen wij U
leveren Versche levende groote
en kleine Zoutltamper Schol,
prachtige versche fan haring groot
en mooi, per kist van lOu pond
van f350 tot 14 50. Prachtige
eiken morgen

:

natte en droge Bokking per kist
van 100 stuks van 11,60 tot 11.75
Zend Uw bestelling.

Fa. Johannes Scherpenhuizen & Zn.

Telef. 1291

—

Schoolholm

Steeds verkoopen wij nog 100
fitae volle Haring met njfënwe
Emmer voor sleejnts _#&_&>. p«r
ton setr vdcrrdeclig.

Chique Namiddag.Japon
deux'pièces, in de nieuwe
stof: Crépe Kaïd, met de»
zelfde garneering en perlé.

In Marron.
Bois.Marine

-4

Stijlvol, tweekleurig dub*
imitatie.complet. m. effect»
bel Rips Middag.toilet.
volle garneering. In Bleu,

Marron en
«Hfcn
JU Veronaise.
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H.H. Landbouwers
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bestelt spoedigst, extra goed geschoond
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Buitengewoon goede kwaliteit

Prli * billi»k

WILLEM LUC ARDIE
Postbus 712

ROTTERDAM

I

Niet wat wij zeggen, I
[maar wat anderen zeggen!
I
■

I
1

over onze OPRUIMING is voor U een doorslaand bewijs dat wij goedkoop

—

zijn.

—

Ziet onze prijzen in de étalage.

Dagelijks nieuwe koopjes.

|GEBR. JANSSEN, Or. Markt lij
tf~\
!&è
W

H.H. LANDBOUWERS!
Weder uit voorraad leverbaarde
G. Z. M. Zaaimachines, zaaien
ihet graan regelmatig en niet te
diep Ln den grond en tot de laatste korrel schoon uit de bak;
hebben een zeer lichte trekkracht voor één paard. Nog
eenige nieuwe Rud Sack Zaaien Schoffelmachines vanaf f 75.
Vervolgens een partijtje ingeruilde Zaaimachines voor de G.
Z. M. en wel Melichar. Saxonia
en systeem Rud Sack, prijzen
vanaf f 65.
De één man één paards Schoffelmachines met momentstelling
en verende parp.il elogrammen
met zeisstalen schoffels welke
gescherpt worden als een gewone zeis, worden op 2 en 4 wielen geleverd.
Door het 25-jarig bestaan van
onze zaak geven wij ieder kooper welke voor f 100 koopt een
handmaalmolen cadeau en geven we op onze Wanmolen 20
pet. korting, dit geldt nJ. alleen
voor de maan. Februari.
Fabriek van alle voorkomend*»
Landbouwwerktuigen F. J. KEMPER. Winschoten. Tel. 55.
Filialen te Harkstede bij Groningen; K. W. NIESTIJL, zitting
iederen Dinsdag in de Kroon van
10 tot 1 uur; te Assen: A. K. DE
BOER.
Brieven uitsluitend Hoofdkantoor, Winschoten.

Eerste soort

friesch Dekriet
in elk kwantum leverbaar
Scherp concurreerend.
Vraagt prijs.

HENDRIK JAGERSMA

iymtve\mStmmytclïaen koopt*

.
KOFFIEenTHEE¥\
van I

IN PAKJES

ZWOLLE

ROTTERDAM

_-_---------^H___________________H______S_|____________l

Joh. Kloosterhuis Joiiz.
Praediniussingel 51,
Vertegenwoordiger voor de Prov
Groningen van

>i

ii

_________________«.

ii

fuoicfeaVucs
onze reclame-aanbieding

uit de groote kist j

SsggEmm

Koninklijke
Zaadteelt en Zaadhandel
te Enkhuizen.

De CONTROLE-COMMISSIE uit
Participanten, beveelt het Nieuwe
Participatiecontract van de Noord-Nederlandsche
BeetwortelsuikerEabriek te Vierverlaten TEN

Voor Zaadteelt te spreken:
tot

ZEERSTE AAN, doch meent tevens U te moeten
WAARSCHUWEN, dat ALLEEN bieten verbouwd

SLUIS & GROOTs

'*'

lies Maandags van 1
'ó
uur OLDAMBTSTER HERBERG!
op het Participatiecontract met DEZE FABRIEK
te Winschoten.
I)e_ Dinsdags van 12 tot 2'
ges'oten vanwege de Commissie WORDEN GEuur Calé »DE BEURSe te Groningen.
CONTROLEERD.
Telegram-adres
Namens de Commissie voornoemd:
»Westlries< Groningen.
J. A. RITZEMA, Voorzitter.
Intercomm Telefoon No. 1768

Prima Zaaigranen.
De op de R. W. Polder verbouwde
PAARDEN. TWIJFELAAR en
WIERBOONEN, door grootere
opbrengsten telken jare meer en
meer gevraagd, staan wederom
ter bestelling gereed.
Gelezen, met loodje, per baal
80 K.G. f 16.
Dubbel gezeefd per baal SO
K.G. f 13.
FINSTERWOLDE.

IU
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MAuÜI
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Ge zult versteld staan van de
buitengewone kwaliteit dezer
diverse Gulden Vlies miskleur
sigaren der origineele 8, 10, 12
en 15 cents merken voor den

I

P. K. WKSTKRüUIS. Secretaris.

BOUILLONBLOKJES

van. O cent -*

i

i »—*> v

UITSLUITEND VOOR WINKELIERS VERKBUGBAAR
TE GRONINGEN BIJ:

■ SIM

FEBRUARI
Kleumer» kruipen diep in
hun kraag, maar de menschen die weten dat 't op
het innerlijke aankomt
nemen OUDS " eiken
dag voor het eten. "

Dir. A. T LEEMHUIS.

Fa. BERN. H. SMIT Ozn.
I
Fa. J. M. LENTZ.

Fer LlUrflca-fc FL 2.30
Per H Llterflesch FL 1.20

-__-____--___________.____-,-__________■_-__.

Het etiket werd reeds 40 ma.l
den
Volendammer.

I

GEGARANDEEi.DE VERDIENSTE j|
Gevraagd voora IM VAN
. 3.50 EN MEER PER DAG i
aKErJDAG^OoJ^g)

I

CANADA

eenige gezinnen met kinderen boven 14 jaar,

die bekend zijn met suikerbieten- of tabaksbouw, om te worden geplaatst in een zeer
welvarende streek waar veel tabak wordt verbouwd. Uitstekende nieuwe huizen staan gereed.
In hetzelfde district plaats voor vele
boerenarbeiders, eveneens bekend met bietenof tabaksbouw, tegen goed loon.

jH

—

■'
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CANADIAN PACIFIC

B

KOLONISATIE-AFDEELING

COOLSINGEL 91 " ROTTERDAM

-
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In dit district zijn reeds vele Hollanders geplaatst.— Benoodigd reisgeld 343, —.

’

,

7^m\SÊ^^
öed^^jl
J||ff

De gezinnen moeten genegen zijn, eenige Hollanders als kostgangers huisvesting te verstrekken. Spoedige aanmelding noodzakelijk.

Nadere inlichtingen verstrekt de

_*+**" "

I E
jm

*_!*£'

Ujs

Gezocht personen van
beiderlei geslacht,

onze automat'sc^e
Huisbreimachine
„W IKUN A".
Eenvoudige en lichte
huisarbeid hetgeheele
jaar door, onverschillig

■

is het beate adres voor
BW Alle Hygiën. Gummi
▼oor Dames en Heereu
__W De nieuwste soorten spuitei

-

AMSTERDAM

Fc

%__.

AB
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Open front R. 0. MOTOREN
NV MACHINEFABRIEK ~BO LN ES"
v.h. J. H. VAN CAPPELLEN BOLNES
Tel. Rotterdam 398 en 9259

- 301
- Ridderkerk

Agent v.d. Noordel. Prov. den heer E. ZWOLS MAN teWorkum
»

i

Hl

I

I

N.V. JHoJÜi»!?» l^JuJ&d veS'kl'kisg
LIJNBAANSTRAAT 2
GRONINGEN
GROOTE VOORRAAD

SPIEGELGLAS
■____._______M-___-___________--__H---_--—__—_____________!--_--_-.

Vraagt onze condities.

FREDESIKSPLEIN 643, DEP. 10

«jf aIA

Levering per speciale Auto door de Noordel. Provinciën

LAAT ü NIET MlSl.Rinirv

„WBKUNA"

*

Opp. tot 10 M*

Voorafgaande kennis

PRODUCTIE VAN GEBREIDE GOEDEREN
ALS HUISWERK MET BREIS-ACHINIS

_»»*»»»«ww**__»*_*ii*_-*__w_a_*-»_____»_______^^
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nagemaakt. Let Jaar-om op
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1 Eenheidsprijs I
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SOEPTABLETTEN
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Galden. Viies tmaj4ort}ékmüteii

N.V EERSTE GRONINGSCHE HANDELS MIJ.,

Wie Uwer kosteloos inlichting wenscht omtrent de leer en de
gebruiken der Katholieke Kerk, aangaande een of ander punt of
in het algemeen, wordt beleefd verzocht zich te wenden tot een
der Inlichtingenbureau» der Apologetische Vereeniging
_> .Petrus Cauisiiis. gevestigd:
Inlichtingenbureau Seminarie, DriebergenInlichtingcnburean Dominicanenklooster, Zwolle.
Inlichtingenbureau Angusti|nenUlooster. \\ llmarsnm
NB. Men gelieve op hel adies het woord Inlichtingenbureau

veimeiUeu.

ANTWERPEN

Hl Bietenverbouwers

Miet-Katholieke Landgenooten.

lt

rJE\

Probeer eens

Tolhuis od. Eestrum (Fr.) D. J. de Vries Sr. en Zn
MI F.TH --VOEL.

JSENDIJK'S

>|« DE SALAMANDER 4*

ï

Ij

met

gebruiksaanwijzingen

0»~ Patent Geneesmiddelen br
slist onschadelijk voor <l
gezondheid.

Speciaal recepten door H H
Doctoren. Succes verzeker*

Gr. Kr. Elleboog 22, Gronlnaen
Zondag» scope qo_

MAGGI-ARTIKFLEN
HET ADRES VOOR WINKELIERS:

Gebr. D. SCHUITEMA

GRONINGEN

Tel. 4000, 2 lijnen

WINSCHOTEN

ASSEN

ZWOLLE

Tel. 158

Tel. 319

Tel. 351

ZATERDAG

No. 335

4 FEBRUARI 1028.
ng

Ter Verpoozi

van

Populair
tet erkundiFoor
Riwekelghet
Nijbeduijlkwenaschsbdlad

HET EERSTE

ACADEMIEGEBOUW TE GRONINGEN

andere heeren namen in de gehoorzaal
plaats op hooge banken. Weldra was de
zaal gevuld met een breede schare belangstellenden. Velen moesten zich tevreden
stellen met een staanplaatsje
buiten
de deur
Er werd gesproken door den Syndicus
der stad en door prof. Ravensberger. Onder het spelen dea- muziek verliet men in
opgewekte stemming de groote zaal en
hiermee was de eerste openbare plechtigheid van het inwijding-feest ten einde.
De Staten gaven 's avonds aan de genoodigden een schitterenden feestmaal tijd
waarbij het aan heerlijke gerechten, gezellige gesprekken en welmeenende feestdronken natuurlijk niet ontbrak. Übbo
Emmius merkt
wanneer hij van dit
feest gewaagt
droogjes op, dat niemand
bij de geestdriftige feesttoasten stotterde..
Op den derden feestdag werd door de
Commissie der stichting en de Hoogleeraren Übbo Emmius gekozen tot Rector
Magnificus. Zoo was dan de Academie ingewijd en stond Übbo Emmius aan
haar hoofd. Spoedig nam het aantal studenten toe; in het voorjaar van 1615 waren er reeds een tachtig studenten ingeschreven.
Het gebouw onze foto waar de Professoren hun wijize lessen aan de leergierige
jongelingen zouden geven, bevond
zich ten noorden van de Broerkerk, nagenoeg op dezelfde plaats, waar thans onze
prachtige Academie met haar slanken zijtoren zich verheft, 't Was oorspronkelijk
een Jufferenklooster waar adellijke daeigenlijke kloosmes
zonder
leefden
terbelofte te hebben afgelegd
naar de orde en regelen van den Heiligen
Augustinius. Aan den westkant van het
hoofdgebouw bevonden zich drie provinciale woningen, waarin de drie oudste
Professoren woonden. Direct treft ons de
sobere eenvoud van 't gebouw. Sober is
het in zn geheel, sober in al zn onderdeelen, terwijl het eerbiedwaardige van een
klooster nog duidelijk tot ons spreekt. Het
gebouw was laag, terwijl in het midden
een poort was aangebracht. Uit een bouwkundig oogpunt was deze poort een waar
kunstwerk. Door deze poort kwam men
op de binnenplaats, de Area. Aan drie
zijden was deze binnenplaats omgeven
door galerijen, die rustten op zuilen van
Rijnsteen. Evenals het geheele gebouw
waren ook deze zuilen
men telde er
negentien
zeer laag: niet hooger dan
twee Meter. Het gebouw bezat aan de
noordzijde drie collegezalen, terwijl men
aan de Oostzijde de Senaatskamer aantrof. De collegezalen waren van katheders
en banken voorzien- Spoedig vond men
o>k lokaliteiten voor de bibliotheek en de
ontleedkamer. Dit eerste Academiegebouw
bleef bestaan tot 1846. Het was hoogst nederig, ja „gebrekkig'
ingericht. Een
groot contrast met het majestueus gebouw
van onzen tijd! Echter
men was toen
eerder tevreden! De eerste Prof.
Übbo
Emmius
immers getuigt van het gebouw, dat „het heerlijk opgetimmerd en
versierd is, en dat ruime en prachtige galerijen het geheel omgeven."
Ten zuiden van de Academie had men
de woning van den pedel. Hij diende te
zorgen voor 'n goede orde in het gebouw
In 't bijzonder had hij er voor te waken,
dat er gedurende de colleges in zoowel al*
buiten het gebouw de grootste stilte
heerschte. In zn instructie werd zelfs aangegeven, welke menschen hij op een behoorlijken afstand van de Academie moest
trachten te houden. Hij moest weren:
„alle importune menschen, die met de
studenten niet te doen en hebben, sotten
en dwasicken, vrouwen, kinders, oock in
het besonder de synen ende alle degenen,
diewelcke of door haer gebaar of roepen
of het spreken enichsins de heeren professoren souden konnen hinderlijk sijn."
Bedelaars vonden, niet ten onrechte, de
omgeving van de Academie een vruchtbaar terrein voor de uitoefening van hun
vak. Opdat ze echter niet al te veel misbruik zouden maken van de mildheid der
heeren Studenten, werd den pedel ook
voorgeschreven: „In 't besonder sal hij
geen bedelaars binnen de academie laeten
komen ofte gedulden, dat die aan de poort
blijven staen."
Dus een volmaakte orde en een „suizende" stilte in en om de Academie! zou
men zoo zeggen. In werkelijkheid was dit
alles soms geheel anders. De heer Lons a i n van 't Provinciaal archief heeft heel
andere dingen dan orde en stilte meegedeeld.
De Senaat beschuldigde in 1681 den
pedel Johan Becherer van grove
plichtsverzaking in dezen. „De zindelijkheid en orde in de Academie violeert en
verachtet hij (Johan Becherer) ten eenenmale....; stellende onderde gallerije
koeijen, houdende op de solders geijten
ende boeken, latende een grooten rekel
loopen in de academie, dewelcke sijn vuiligheit in de Auditoiüs, in portiön, en
overal brengt, dat noch professoren, noch

——

De jaren zij vloden
bij eeuwen da arneen,
donker
Sinde hier ln hetverscheen,
die starre

stichten zonder steun uit 's Lands kas. De

opgeheven kloosters, en vooral ook de
kloostergoederen waren het die de Staten
van ons gewest bij dit plan van veel dienst
Wier heldere stralen
De kloostergoederen kwamen in
waren.
in hoofd en gemoed
wekten
't algemeen ter beschikking van de proVan duizenden
eeuwigen
gloed!
een
vincie, om voornamelijk te worden besteed
(F. M. DÜfcma)
tot bet onderhouden van scholen. Er werd
een Commissie benoemd van acht leden,
Wij Groningers en Groningarlanders vier uit de stad en vier uit de Ommelaniijn trotsch op onze wereldberoemde Hooden, die voor de verdere regelingen der te
geschool. En terecht! We zijn dr troustichten Hoogeschool .moesten zorgen.
wens altijd trotsch op geweest. Ruim
Volgens het besluit der Staten zouden
honderd jaar geleden getuigde Mr. H. 0. er vijf Hoogleeraren worden aangesteld,
aan alles wat Groningen beFeith
om onderwijs te geven in de Godgeleerdtreft is onafscheidelijk de naam Fe_H h heid, de rechtsgeleerdheid, de geneeskunin een zijner vele interesverbonden
de, de geschiedenis, de wiskunde en wijssante redevoeringen: „Wie, die het voorbegeerte.
In 't begin van 1614 waren er
recht heeft van Groningen tot zijn ge6 professoren. Men achtte dit
echter
reeds
boorteplaats te hebben, springt het hart
toentertijd
voldoende, als zij
aantal
niet vroolijk tegen den boezem, ais hij het „vroeme, geleende ende
vermaerde manjaar 1614 hoort noemen en zich voor den
bood
een voldoende
nen"
waren.
Men
die
voordcelen,
geest brengt de blinkende
verklaarde
direct niet op
jaarwedde
en
al
de Hoogeschool van Groningen aan deze een honderd gulden te zullen zien om de
ik?
zeg
stad en aan ons vaderland, wat
meest bekwame geleerden te verkrijgen.
aan geheel Europa geschonken heelt.verge Toch
waren de eerste pogingen om Hoogstichting te
:
Wat toch is bij haar glans
naar hier te krijgen vruchteloos.
verspreidt zij leeraren
lijken! Welk een rijken
1613
echter
In
werd door Übbo Emmius
over deze gelukkige streken! De hooge,
benoeming
tot Hoogleeraar aangenozn
prachtige Sint Maartenstoren schijnt zijn men en in het voorjaar van 1614 lieten
de
hoofd trotscher dan voorheen tot m.
nog vijf andere geleerden zich de benoewolken te verheffen en den matten reiziming tot Hoogleeraar aan onze Academie
ger, die hem uit de (toen) schrale en on- welgevallen.
meetbare vlakten van het oude Drenthe
De eerste zes Hoogleeraren waren: Übreeds van verre begroet, vriendelijk te bo Emmius, Nicolaus Muleriverkondigen, dat aan zijn voet een beus, Herman Ravensberger, Joroemde school is gevestigd, die haar deuhannes Epinus Huninga, Coraan nelis
Pijnacker, William Macren voor niemand sluit, haar lessen
niemand weigert. Welk een aantal geleerd
ow
e
1
1. Den 14en Juli 1614 was men
voorbereiding
de mannen hebben niet van den tijd van
reeds zoover gevormet de
Übbo Emmius af, binnen deze muren ge- derd, dat de Staten onzer provincie een
bloeid! Hoevele groote geesten hebben hier
wereld inzonden, waarder publicatie de der Groninger Hoogeniet geschitterd en het gemeenebest
oprichting
in de
verbazing
letteren over hun werken metstaatsmanschool bekend gemaakt werd. Van deze
vervuld! Hoevele uitmuntende
stichtings-proclamatie moet maar één
nen, Godgeleerden, Rechtservarenen, Geexemplaar meer over zijn, dat bewaard
neeskundigen en Wijsgeeren hebben nier wordt in onze Academische Bibliotheek.
gebekendmaking, die overal, tot zelfs
niet de gronden van hun grootheid
Zal
ik
u
ze Deze buitenland, werd aangeplakt,
legd, zijn hier niet gevormd!
bemijn in het
dat
de
verzekering,
genoemen? 0, hun rij is te groot voor
Staten
vatte de
beperkt tafereel. Uit onderscheidene lan- zorgd hadden voor bekwame professoren,
de
den brachten de zucht der letteren enmeidat Groningen ruimschoots gelegenheid
jongeling
roem onzer leeraren hen als zij weer
bood studeerende jongelui een goedkoop
Groningen
en als mannen vertrokken toegerust voor verblijf te verschaffen, dat
scheen tot een zetel
zien van nutte wetenschap,
bestemd
van
nature
dankbaar voor
een edele bestemming en
Verder prees men de geboueens, wat is der Muzen.
Nog
de lessen der wijsheid.
vooral
de rustige ligging voor de
wen,
hierbij te vergelijken?
onmiddellijke nabijheid eener
de
,„»„«/*
studie,
in
wensen,
voortreffelijke kerk.
Wi ekoestert niet met mij den
koste- ruime en
der
een
als
ging men de nieuwe Hoogedaarop
dat onze Hoogeschool
Kort
de
lijkste parelen van Groningen, ondernog
plechtig inwijden.
ioto
school
onze
morgen
van
den 23sten Aug.
genadige Goddelijke besebermmg.
Op den
als eer»tem
tijdrekening)
schitteren
moge
onze
nam het
lang
Sept.
(4
eeuwen
1614
ge
nel der wijsheid voor ons en volgende
feest een aanvang, dat de daarop volgenwerd voortgezet. Eenvoudig wa§
e« de dagen
heel eenvoudig, maar
ruim een eeuw geleden
inwijdingsfeest,
onzer zou deze dit
bekend Groninger en we
daarom iuist zeer plechtig en statig, inmaken?
drukwekkend, 's Morgens werd het feest
lofrede niet tot de zijne willen
6e
der
het
een toepasselijke leerrede in
laatst
Reeds in
e een geopend met
-werd er door St a d en Land eener de Martinikerk. Deze rede werd uitgesprovoorsbel gedaan tot het oprichten
ken door Ds. Arno ldus Martinivan
of zooals
Uithuizen.
De zes benoemde Profs waren als vanzelfsprekend bij deze plechtigheid tegenuitgesteld tot den
woordig. Ze hadden plaats genomen op
g
vallende zitplaats. leder
een zeer in 't oog
geleerde mande
beroemde
gaarne
wilde
priesters deide
't
eerst
als
Tan voorlezingen over
oorsprong nen zien, die hier
Hoogeschool
zouden
in
onze
benoeming was de eigenlijke
wetenschap
de
godsdienstoefemen
na
zoo
bloeiende
Toen
optreden
onzer
ning in deftigen optocht het kerkgebouw
de Professoren door zulk
verliet werden
volksmenigte
omringd, dat ze
groote
een
gaan, en eindoor
konden
meer
bijna niet
zagen,
genoodzaakt
een zijdelijk zich
om
slaan,
aan
de
overgroote
straat in te
menigte te ontkomen
De Staten ".
nieuwsgierige
."
heeren begaven zich naar
Kaven in het Bestand uitvoering
hooggeleerde
De
prof.
van
Mulerius, gelegen ln
W
de woning
nabijheid
1612
Nov.
van het Acaonmiddellijke
de 2G
de
<*"* G*»ingen demiegebouw.
hi«
Vele
kwam,
hooggeplaatste
persodefinitief besluit
u 1t atv
gekomen
samen
op
inmiddels
een Co 11 egi u m Fac stichten
Was ac nen waren
de Academie. Al gauw
Academie genoemd, te opgericht door de opene plaats bijzich
bij hen, en
met
Academie te Leiden
we voegden de prof.
toog
men
tempel
's Lands bestuur. Stad en Land*,
tred
den
der
deftigen
professoren en de
De
't
binnen.
wetenschap
nooit vreemd bleven aanHoogeschool
m
Üelp". wenschten een
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studenten ruym hebben om te gaen. HoeZigzags.
ner en enten zijn mede te vinden. Hij
laetet niet alleen het vuyle linnen onder
Journalistiek
de gallerije wasschen en het vuyle water
door de geheele academie gieten, maar ook
Wanneer ik zoo rustig aan m'n schrijfgeduirich onder deselve tot verachtinge tafel zit met het witte papier vóór me en
van de professoren kooken en sraooken, de zwarte vulpen in de hand, wanneer ik,
schotels ende tafelborden reynigen, soodat meest langzaam, de zinnen aan elkaar
wij alle met verdriet moeten sien, dat hij vlecht tot een artikel of een humoristischvan de academie een stal van koeijen en bedoeld beschouwinkje, wanneer ik m'n
andere creaturen en een waschhuijs werk zie groeien tot datgene wat ik me
maecket. De goten omtrent de academie, gedacht had, dan bekruipt me dikwijls
schoon van de nabuijrige heeren professoeen gevoel van voldaanheid en denk ik:
ren daartoe wordt vermanet, weijgert hij „Wat is ons vak toch mooi." Altijd iets
niet alleen te reijnigen, maer verbiedet anders om ons in te verdiepen; steeds
oock sijn meijden ondier dreijgementen nieuwe studie-objecten, nieuwe impreshetselve te doen."
sies, nieuwe ideeën
De eigenaardige pedel werd gestraft
Wanneer ik twee dagen later toevallig
met
een geldboete. Waren de lessen in de keuken kom en zie, hoe het meisje
geëindigd, dan moest de pedel, direct na met een krant
waarvan de „kop" van
het slaan van de St. Maartensklok, den een mijner schrifturen droefgeestig
tot
professoren dit mededeelen. Johan Bechemij
opblikt
den
toedekt,
vuilnisemmer
rer had het echter te druk met zn dieren
dan besluipt me vaak een gevoel van wreen liet zulks door de meid doen. Ook ging vel
en ik peins: „Wat is ons vak toch
Becherer te kameraadschappelijk met de eigenlijk
leelijk." Nooit iets van ons werk
studeerende jongelui om Hij was onder en
dat
blijft;
altijd nieuwe kranten, die de
boven de wet! Wanneer de professoren bij
voorgaanden
verdringen, na een kortstoneen of andere gelegenheid aan zitten, hij

—

weigert ze te tafeldienen. „Willen de professoren vreten ende supen, mogen order
schaffen, dat zij gedient worden."
in 1777, toen
In de achttiende eeuw
de erfstadhouder Prins Willem V een
bezoek aan onze stad bracht
werd het
geheele Academiegebouw omgetooverd in
eens danszaal. Den Prins werd namelijk door de Staten, met medewerking
van de curatoren, een bal aangeboden in
de Hoogeschool. De ruime binnenplaats
had men netjes met planken belegd, terwijl boven alles met wit linnen was overspannen. De wanden der „balzaal" prijkten met behangsel, waarop bloemen van

—

—

allerlei kleuren. Prachtige lichtkronen,
waarin niet minder dan een kleine drie-

honderd kaarsen waren ontstoken, zorgden voor de verlichting. Aan de oost- en
westzijde van de balzaal bevond zich een
orchest, ieder uit achttien muzikanten bestaande. Zooals vanzelf spreekt, was alles kwistig met decoraties versierd, waaronder natuurlijk het wapen van den Prins
en dat van de Prinses niet ontbraken.
„Het bal bestond uit ruim 400 personen,
is in geschikte order afgeloopen en duurde van 's avonds te 6 uur tot 's morgens
te 5 uur, dog de Vorstelijke perzonen retireerden zig te half 3 uur, onder het geschal van Pauken en Trompetten, zooals
ook bij de intrede was geschied. Gedurende het Bali was de voorgevel van de
Academie fraay geillumineert, evenals des
avonds te voren."
Net als vele festiviteiten, had ook dit
anders zoo prachtig geslaagd feest een
staartje
De Professoren waren ten
verontwaardigd
over deze ontwijzeerste
ding van hun tempel der wetenschap!
In het begin der 19e eeuw verkeerde het
eerste Academiegebouw in zoon bouwvalligen staat, dat men vreesde voor instorten Een nieuw gebouw moest er komen ! Toch duurde het lang voor men zoover gevorderd was. 12 Mei 1846 werd de
oude Academie met de bijgebouwen op
afbraak verkocht en den 8 October 1846 werd de eerste steen voor
't nieuwe Academiegebouw geT.
legd.

KUNST EN LETTEREN.
KRONIEK: 224.
Henriëtte Roland Holst.
; de Russische revolutie
Na mijn inleidende beschouwing van de
vorige week thans iets meer over Henriëtte Roland Holst's laatsten dichtbundel
Slechts zelden heeft een groep
gedichten zoo zeer recht op onze volle belangstelling wat den inhoud betreft als
deze
Er werd en wordt aangaande de
Russische revolutie zoo ontzaglijk veel gefabeld door de tegenstanders, er bereikte
en bereikt ons dienaangaande zooveel on-

controleerbaar enthousiast-getint materiaal van de zijde der voorstanders, dat een

objectief-subjectief relaas van de gebeurtenissen in den Oostelijksten hoek van
Europa bij allen, die onbevooroordeeld
naar de „waarheid" vragen, een dankbaar
onthaal vinden moét. Ik zeg: „objectiefsubjectief" relaas, omdat juist eenerzijds
de subjectiviteit het de waarde verleent
van zelf doorleefde en doorvoelde werkelijkheid en de objectiviteit
de eerlijke
critiek, het zuivere begrijpen, verwerpen
of accepteeren door de niet-verblinde
deze waarde nog aanmerkelijk verhoogt.
Meer dan welk een episch schriftuur ook
zijn bovendien de gebonden, klare verzen
van Henriëtte Roland Holst in staat ons
een „indruk" te geven van de quintessens
der omwenteling in Rusland; een „indruk", immers: „koele" woorden kunnen

—
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dig bestaan; altijd maar schrijven zonder
doel, zonder nut, zonder resultaat
Wanneer ik den arbeid van m'n collega's volg, waardeering, bewondering zelfs
koester voor hun stijl, geboeid, getroffen,
ontroerd word door hun gedachten, wen-

schen, idealen
en me er rekenschap
van geef, dat duizenden met mij
stille
lezers in hun rustige huiskamers waarschijnlijk hetzelfde doen, dat duizenden,
ja tienduizenden, van dag tot dag een
oogenblik vriendelijk verwijlen bij hetgeen zij, die collega's, en bij hetgeen ook
ik aan het immer geduldige papier en den
soms ongeduldigen zetter toevertrouw.
dan verdwijnt m'n somberheid en erken
ik weer, dat ons vak schoon is en dat oa»
werk wel degelijk positieve waarde heeTC
Wij hebben tot plicht de lezers geestelijk
voedsel te geven, van grover, of fijner gehalte, maar in elk geval voedsel, dat hen
sterkt, dat hun een juist inzicht geeft in
de dagelijksche gebpurtelijkheden en hun
innerlijk leven gunstig: beïnvloeden kan..
Maar
wanneer ik lees van collega's
wier eigenbelang gaat boven dat van de
gemeenschap, waartoe ze behooren, die
persoonlijke sympathieën en antipathieën
laten gelden vóór strikte eerlijkheid, die
schrijven alléén omdat dit hun een bestaansmogelijkheid biedt, die hun werk
afraffelen en blij z^'n als ze pen en papier
in een hoek kunnen gooien, die van hun
roeping— mal, dik woord
niets begrijpen
dan stijgt het bloed me opnieuw
naar 't hoofd, dan zou ik die heeren willen toeroepen: „Wordt „schrijver" op het
een of ander kantoortje, maar verdwijn
zoo spoedig mogelijk uit onze zuivere,
prachtige journalistiek."
In dit opzicht is het gelukkig met de
Nederlandsche journalistiek niet zoo erg
slecht gesteld; met de Indische- echter
des te slechter. Is het voor den journalist
niet heel droevig te moeten vernemen, dat.
de G.G. na rijpe ovprweging besloot niet
verder te gaan met het houden van persconferenties
welke conferenties het
aanzien va» de journalistiek verhoogden
als weinig "-ndere instellingen
omdat
deze bijeenkomsten niet aan het doel van
den GG. hadden hr^ntworn-d Snmmigpn
onder de geachte collega's in Indië speelden de mededeelingen in die conferenties
godaan uit tp"en de rpgpering en
beloonden de welwillendbpid van den onderkoning met artikeltjes, overloopend van
venijn en gekruider dan de beste rijsttafel
en dit terwijl de regeering steun behoefde
tegen opstandige gpk.leurde elementen.
Is het niet treurig, dat er Berlijnsch
journalist door zn confraters ..gedwongen" werd gunstig te schniven over
ongunstige toestanden, terwille van de reputatie van de stad, om der wille
van de
poiitipk dus?....
Ik houd van de journalistiek en haar
dirnaren, mits de?, dienaren weten wat
karakter beteekent. Karakter verkrijgt
men op,geen universit/yt 0f iournalfc+Pnsrhool pp r»pn ''- rmpr, rt*j.__- P \.,-__ p in_s+pl]i ng
opgedane kennis vermpg een gemis aan
karakter te verbloemen!!.
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t*
staan in een volk, niet weergeven Alleen
de dichteres, die haar woorden weet te
groepoeren, dank zij een
zekere zielegesteldheid. vermag in onze ziel iets van de
triling teweeg te brengen, die de
vervulde toen z,, de stof voor harehare
strofen
vond.... Zij, die hun leven kluisterden
aan de politiek, aa n de
kaste- en sektedogmas. zullen natuurlijk
over „Heldensage hun schouders ophalen: de niet-

communisten zullen triomfantelijk roepen: „Zie je wel, ze beweert zelf, dat alles
mislukt is' en ze zullen de verheerlijking

de diepste roerselen in een mensch, laat van Lenin met smaad beantwoorden; d«

communisten daarentegen zullen over de
geconstateerde gedeeltelijke mislukking in

woede ontsteken en de waardeerende
woorden nog veel te slap vinden
Hij
echter, dio ..Heldensage" leest in eerlijke
overgave, zal allereerst worden doordronvan de juistheid van dozen titel, van
et „heldendom" der Russen dus; voorts
zal hij den oorsprong, de waarde en de
-gevolgen der revolutie beter leeren bede Russische revolutie iedere
grijpen
beteekenis ta ontzeggen en haar te bestempelen als een dwaasheid, zonder eenige raison, is waanzin, even groote waanzin, als de huidige Russische leiders vasten voet ip het Westen te geven, opdat ze
daar hun'funeste praktijken in toepassing

fen

kunnen

brengen

ledere leer, welke ten doel had de wereld en de menschen te hervormen, werd
in, den beginne verkeerd begrepen; de
leeraren ondervonden hoon
of erger
nog; na hun dood pas zag men meestal
hun grootheid en dan was het meestal
tevens te laat
Wat had Christus niet
te lijden!
En wat is er in de praktijk
van zn leer terecht gekomen?
Toch
meende Christus het o zoo goed met de
menschheid en ook zn discipelen meenden het goed
Die na hen kwamen en
het contact met den Meester misten, ver-

troebelden

de leer steeds meer
Precies
zoo is het, dunkt me, in Rusland gegaan:
alleen sneller, veel sneller: wat vroeger
decenniën noodig had om zich te ontwikkelen, groeit in de tegenwoordige maatschappij in enkele jaren. De communistische leer van thans bestaat uit een reeks
dogma's, het communisme van tien jaar
geleden was een evangelie van warme
gelijk ik uit Henriëtte
naastenliefde
Roland Holst's verzen meen te kunnen afleiden
Lenin was bezield met hooge
idealen
evenals eens Christus. Lenin
richtte zich tégen het Christendom, zeker,
maar geen wonder, want hij zag in zijn
Rusland wat onder het mom van vroomde kern van
heid misdreven werd;
a ij n leer en van die van Christus echter

—

verschillen niet zoo veel van elkaar
Naastenliefde, gemeenschapszin, dat waren de zuilen waarop de wereld rusten
_ou, wanneer de brute heerschers het onderspit gedolven hadden.... Maar, och
arme, gemeenschapszin en naastenliefde
sluimeren in zoo geringe dosis in de ziel
van het volk
in even geringe dosis als
bijna twee duizend jaar geleden
dat
dakrop zeker geen nieuwe maatschappij
gebouwd kan worden— Natuurlijk
wenschten de nieuwe leiders van Rusland
ten
dit niet te erkennen; zij eisch ten
eigen bate!
van het volk een blinde onderworpenheid, blinder zelfs dan Ozaren
ooit geëischt hadden; hun régime kenmerkte zich niet door liefde, maar doof
haal Dit pleit intusschen niet tegen de
communistische leerstellingen van Lenin
en Trotsky, wèl tegen de latere machthebbers, die slechts eigen voordeel najoegen!—
Van de zuivere leer van het communisme is heel, heel wenig overgebleven
Henriëtte Roland Holst bevestigt het....
met een bloedend hart. Onze bewondering
voor deze vrouw stijgt voortdurend, wanneer we lezen hoe zij, bitter ontgoocheld
in wat haar 't liefste was, toch met een
klaar hoofd de dingen blijvend weet to
onderscheiden. Zij dicht:
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„Beproef u zelf, mijn ziel: wees voorzichtig,
[mijn zang:
is het wel waarheid wat ge «egt» wel waarheid
dat het innerlijke behouden bleef,

—
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de kiem, de zetel der verborgen kracht,
die het wonder van den groei bevat
en het wonder schept van het ontluiken!
Bleef niet alleen de vorm behoudent Ia
_rief. het essentiële weg)
Bedenk goed, mün hart, hoe alles was:
bedenk wat is veranderd,
hoe alles gin*.
vergis n niet:
wat mird-T werd, wat meer;
geef reekning u van wat verloren ging:
geloof niet, omdat gij gelooven wilt
"
Eerlijkheid leeft er in deze dichteres,
eerlijkheid tegenover zichzelf en anderen.
het
En wanneer zij verklaart, dat er van zijn
bleef,
nog
wèl
dan
iets
..esséntiëele"
we geneigd haar beweringen dadelijk te
accepteeren. lets bleef er, niet zeer veal:
..Wij hebben veel verworven: de verhooging
van 't levensppil gaat verder, maar de poging
gemeenschapszin pijler te maken waar
't leven op rust. heeft noodig om te slagen
vele geslachten, dat werd openbaar."....
En, als de troost van een filosofe,
schrijft ze neer:

_
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—

_________

Hoe men in vroeger eeuwen
drenkelingen verzorgde.

„Wie wil verwezenlijken iets van zijn droom,
wcte dat zal verloren gaan 't aroom
der ongeschapen diwgen.
wete dat
hij niet meer voort aal breng*-- dan eon ktad
eon schets. e<>n eerste ontwerp in grove lijnen
van wat hij droeg in hart en seost. Verrelnc' en
verbel'rcn zullen andren 't, laatren...."

—

terugtocht", „De ontgoocheling"
de
deelen van den Derden Zang;
heeten
tevredenheid met het verkregene straalt
daaruit dus niet. Toch besefte Henriëtte
Roland Holst, dat de „omduistering van
het heden" evenmin de geheele waarheid
is als „'t groote Licht van gisteren" en
hierin vindt /ij berusting
Henriëtte Roland Holst tracht ons den
zuiveren zin van het communisme te verklaren; ze slaagt daar goeddeels in, omdat ze zoo prachtig de logica in den gang
van zaken, in ontwikkeling en gevolgen,
naar voren haalt Ze schiep geen lofzang
wmder meer, doch een respectabel stuk
poëzie, dat alle vlakken van „het probleem" om beurten belicht. De vorm harer
verzen Ls heel bijzonder; nu eens sluiten
haar regels aaneen als in n sterk-rythmisch prozawerk, dan weer siert de autrice deze verhalende poëzie met rijmgroepeeringen in velerlei soorten. Altijd boeien
de strofen, die getuigenis afleggen ven
den krach tigen geest der schrijfster....
Natuurlijk
en ik moet ddt om mogelijk misverstand te voorkomen direct stlpuleeren
ga ik niet mét alles, wat Henriëtte Roland Holst in „Heldensage" oppert, aceoord. Mijn enthousiasme betreffende de kindertehuizen kan, naar aanleiding van persoonlijk-ontvangen inlichtingen, niet zoo onverdeeld wezen; ik zie
de klove tusschen kapitaal en arbeid minder onoverkomelijk breed; ik ontdek inde
motiveering van het neerschieten der eerste „lafhartige kameraden" zwakke plekken. Doch hiertegenover staat veel, dat
mij treft, boeit of ontroert, dat mij het
bewijs levert van Henriëtte Roland Holste
goede trouw en van de ideëele bedoelingen
van een Trotzky en een Lenin....
Lenin schildert d* poëte ons als een
forsche figuur, als een sterk leider, maar
tevens als lemand, die geen oogendienaren verlangde, doch wilde, dat de menschen zelf zouden inzien, hoe noodzakelijk en ten algemeenen nutte de door hem
gepropageerde hervormingen waren:
„Lenin, nu rnst gij in uw praal.

„De
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[gij groote mensch,
gö di* geen praal gezocht hebt of verlangd-t;
nu rust g' in d. valsche praal, gü waar_c_t'ge,

di* zal diene' om millioen_n te verblinden,
hen af te houden van te-lfstandtg denken,
gij die de plicht van het zelfstandig denken
aan o» makkers voorhield alt een eerste plicht.
Nu ligt ge in de praal, die dienen zal
om millioenen te doen buigen
voor uw ge«a«r, als waar het v»n een god,
hen te doen zweeren bij uw woorden
ali bij d». woorden van een god,
gij dio het zweer-U bij ieder ge_ag
verfoeid hebt als de bron van alle kwa;id
en met woedende felheid hebt bestreden
"

—

—

Deze regels wijzen wel meedoogenloos
scherp op de verwording der communisti-

sche idee

Voorts teekent Henriëtte Roland Holst
den Russischen leider als iemand, dien de
natuur, tot striidvoeren bestemde, niet echter tot strijdvoeren op de wij» der wilde
dieren, maar met als voornaamste wapen
het verstand
Het verloop der revolutie geeft de dichteres in haar Eersten Zang vrij nauwkeurig weer. Ze legt vast, hoe langzaam de

massa

zich bewust werd van haar groot*

sche taak, hoe ook de leiders opstonden,
maar hoe aanvankelijk massa en leiders
tuselkaar niet vonden, omdat de schakel
schen hen, de partij, ontbrak, hoe geleidelijk de revolutie om zich heen greep en
hoe het, door oorlog en burgerstrijd ten
laatste uitgeputte, Rusland den ondergang
nabij scheen. Toen de „verdrukkers" gevallen waren toch— weigerde het volk
te werken, aldus zijn eigen zaak totaal

bedervend:

..Men kan niet werken ln de revolutie:
de revolutie eischt den gansehen mensch.
Men kan aiet werke' in haar, aoo min als eene
barende werken kan. Bevol_tde U baring^
men kan niet werken als men baren mdet".

Doch ook:

..Ximmer hadden z_ «onder dwang gewerkt,
nimmer uit liefde vaor 't work, voor de
[maatschap
»i} hadde' altijd gewerkt omdat *ü moesten,
omdat honger hen dwong:
na gaf de nieuwe staat, hun eigen staat,
hun een rantsoen waarvan zij konden leven;
en daarom werkten zij niet meer."—

—

van leer zouden

trekken.

Wat de „eerste hulp bü ongevallen betreft, willen wü on* voor net oogenblik bepalen bii het 29ste hoofd-tuk nit vorenvermeld boek. hetwelk getiteld was: „Hulp-

Verdronkenen,
land „ontwoekerd aan de middelen voor
In ons waterrük
dagen
onze
titel
in
wat vreemd zou
ele- welke
haren". 2Ün ongevallen, dpor het natte orde
opmerking zon
allicht
de
klinken,
men
daar
ment veroorzaakt van outf.sher aan de
is,
maken,
iemand,
„verdrouken"
dat
die
van den dag geweest. Het ligt das ook voor geen hulp meer kan baten. Maar in de 18e
vreegere
eeuwen eeuw verstond men klaarblijkelijk onder
reeds in
de hand. dat men speuren
naar de best-wer- „verdronkenen"
was. te
er op uit
ook personen, die te water
kende middelen en methoden, om drenke- gevallen waren, doch nog niet „verdronken"
lingen („drinkelingen" npemde men ze ln waren.
de 18e eeuw), die buiten kennis waren ge1761 reeds het nut er
Dat toenmaals
raakt, weer tot bewustzijn te brengen.
ingezien, om wenken inzake hulpvan
werd
van
dagen
onzo
in
tal
Wanneer men in
verlening aan drenkelingen op groote
apotheken, in wachtkamers van doktoren
bekend te maken, moge blijken uit
schaal
en ook in andere localiteiten de welbekende een
noot, welke de schrijver van bovenbekaarten ziet. waarop, met tal van afbeeldoeld werk op medisch en pharmaceutisch
dingen, practische wenken worden gegeven, terrein,
aan den titel van het hoofdstuk
boe te handelen, wanaeer zioh een ongeval „Verdronkenen" toevoegt. Die noot toch
hulp"
met de
voordoet, en welke «eerste
luidde als volgt:
grootste kans op sucoete toegepast kan wor„Hèt ongeval van een Jongman, verdronken
den, is men licht geqeigd do conclusie te
zlg te baaden. de eerste dagen van bet
met
raadgevingen
een
goede
trekken, dat die
bewoog mü diK Hoofdstuk in Juny 1761,
Bad,
gevolg zün van den vooruitgang d*r mediafzonderlijk uit te geven. YVoindgre dagen
daarna, ondergong een Arbeider het *elfde
sche wetenschap, tcnwijl onwillekeurig de
veronderstelling post vat. dat onze. voorlot; maar hö werd gelukkigl.k schielijker opgehaald dan de eerste, die omtrent 30 minuouders het zonder dergerlüke voorlichting
ten onder 't wsuter geweest wat, en men hermoesten stellen.
hem, door een gedeelte to volgen van
aou
zich
stelde
men
laatste
Wat het
betreft, hieraan onmidraadgeevingen
in «fat Hoofdstuk aangewede
vergissen, al dient
deerlüktoegevoegd,
Bijstanders een
zen,
waar
van
verscheidene
djat onze voorouders zedellijk
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Niet dadelijk misschien, maar die
Tot zoover over het jongste „epos" van
tijd
Holst.
lezen
er
zal
toch wel eens komen. Jij zou aan
uit,
Henriëtte Roland
We
de
zelfzucht
in
tooneel
kunnen blijven, totdat ik in
massa,
domheid
het
dat de
der
den mensch en de slaafsche kuddegeest staat zou zijn ons beiden te onderhouden.
onder het volk, in Rusland bewerkstelligEn voor een beetje armoede ben je toch
den wat ze elders reeds zoo dikwijls in de niet bang?
geschiedenis bewerkstelligd hadden. We
Oh in het geheel niet, ik weet wat
lezen er bovendien uit, dat er een enorm armoede beteekent en weet ook dat geluk
verschil bestaat tusschen de communistidaarvan niet altijd afhankelijk behoeft te
sche idee, welke Lenin hoopte in praktijk zijn.
Mary als we maar gelukkig zijn, de
te brengen, en de communistische partij,
die heden ten dage de wereld onveilig rest komt vanzelf in orde. Kom lievetracht te maken. De groote dichteres zijn limr wil je? Zijn stern klonk smeekend en
we voor deze lectuur warmen dank vertevens hartstochtelijk, zijn armen omschuldigd.
klemden haar.
J. G. DE HAAS.
Twintig was ?e en het is zoo gemakke-

.

.__

—
een
— Ben

Mary!

Ze keek niet op. Het was haai', alsof ze
echo uit het verleden hoorde.
je me vergeten? klonk zijn stem
en er klonk iets van wanhoop in. Ze keek
hem aan en er flikkerde iets op in haar
oogen. Met een kreet zonk ze aan zijn
borst.
Toen vertelde hij, hoe eenzaam hij zich
had gevoeld, toen zij ziek was en hij niet
wist waar hij haar moest zoeken. Een geringe hoop was in hem opgekomen. Misschien.... was ze wel naar Sussex gelijk te denken, dat men op dien leeftijd gaan.
Ze vleide zich tegen hem aan.
verstandig is, maar wie is dat als het liefMary, fluisterde hij, laten wij een
desvuur de oogen verduistert en het jeugdige bloed door de aderen bruist?
nieuw leven beginnen.
Oh Don, fluisterde ze, ik wil je vrouw
En hij vertelde, dat hem thans dc funcworden.
tie van chef van een der kleinere afdeeIn dc verte sloeg met zilverig geluid lingen was opgedragen.
een dorpsklokje. Het was tijd om te gaan.
Wil je terug komen? zijn stem klonk

—

—

HUWELIJKSIDYLLE.
(Vrij

naar het Engelsch).

Hun beider liefdesroman was begonnen
in het kleine badplaatsje, in het mondaine Sussex, daar waar ze zich stoofden in
het gloeiende zand en hun stemmen bijna
verloren gingen in het gebruis van de kokende branding.
In het pension hadden ze elkaar ontmoet: Don Forest, employé van een assurantiekantoor, die hier zijn vacantie

—

—

—

warm.

Zwijgend stemde ze toe, terwijl ze haar
Ze trouwden en het begin van hun huhoofdje tegen zijn borst liet leunen.
welijk was zooals zo zich het hadden
voorgesteld, een schoon visioen, waaruit
ze nooit schenen te zullen
ontwaken.
Maar langzamerhand werd de wazige
sluier van het bovenaardsche geluk verkwam genieten en Mary Meredith, do l»een bleef de naakte realiteit over.
door J.P. Baljé.
-koorlijke jonge actrice van het gezelschap scheurd
Ze
tot de overtuiging, dat ook
kwamen
dat gedurende een gedeelte van het seiaan het huwelijk een prozaisch kantje
zoen een operette opvoerde.
zitten en soms valt het niet mee als
Hoewel ik altijd eenigszins sceptisch
Was het liefde op het eerste gezicht? kan
Bovendien,
nijpende
geldzorgen
er
komen.
gestaan
heb tegenover de vroolijkhoid, en
eerst
zag
Ik geloof het wel. Don
haar het
hij
Don
tot
zich,
had
kwam
de
overlater
de
daarmee gepaard gaande luidruchtigin het flatteerende licht van de Bühne. tuiging, een vrouw anders voorgesteld. heid,
welke het kenmerk zijn van balZe had toen tegen hem geglimlacht, maar Hij had haar gedroomd zittend bij den masqué's,
daar ik er altijd iets opgehet was nog de vraag of dat niet in haar haard, wachtend op zijn thuiskomst. Hij
gewilds in gezien had —"
schroefds,
iets
beetje
rol te pas kwam en het niet zoon
willen uitrusten in haar armen. op den avond van het gemaskerd bal der
zou
dan
op haar repertoire stond om lief en aar- En de werkelijkheid
was dat zijn vrouw dansclub „Amicitia" amuseerde ik mij tedig tegen het publiek te zijn. Een eigenbij
zijn
thuiskomst nog druk bezig gen alle verwachting in kostelijk en werd
aardige gewaarwording had zich van hem soms
keukentje, onhandig als ik zelf gepakt door dc sfeer van ongehet
kleine
was in
meester gemaakt, toen hij voor dat ondeelhuishoudelijke
bezigheden.
dwongen gezelligheid en onschuldige
ze
was
in
bare oogenblik haar schalksche oogen op
zorgen
nijpender
De
werden
steeds
en
vreugde,
zich gevestigd voelde en hij, dio nog nim- Mary was genoodzaakt weer aan het too- heerschte. welke er den ganschen avond
mer te voren het amoureuse pad had be- neel te gaan. dezen keer bij een revueDoch ik moet er direct bijvoegen, dat
treden, voelde zich nu in staat tot groote gezelschap.
geboorte van dit voor een niet gering deel te danken
voor
de
Toen.
dingen.
kmd, werd zij ziek, doodziek en toen was aan de dolle stemming, waarin mijn
's Avonds in het pension zag hij haar haar
het blijde oogenblik was aangebroken, vriend Henk van Kampen, anders meestweer en hij, die de vrouwen steeds bewezentje ter wekwam
al een in zichzelf gekeerde, stille droomer
schouwd had als wezens van hoogere orde reld. er een klein teer
verkeerde.
De grollen en grappen, welke
als teere vlinders, gedragen op de vleugels
vergat
De
moeder
om
heen
hij
alles
haar
uithaalde,
hadden mij tranen doen lavan idealisme, hij had gewaagd tegen en het was of voor haar slechts haar kind chen, en
feit, dat de beide pittige
zelfs
het
haar te lachen. Toen zij naar hem opkeek bestond. Maar
kwijnde
weg,
onTh-lerinnetjes,
waarbij
wij in het begin
kleine
de
terugglimen half-schalks, half-timide
goede
danks
en
de
van
zorgen
gevonden
de
liefde
„Anschluss"
den avond
lachte, wist hij dat het ijs gebroken was. zijn moeder stierf het ongeveer een maand van
hadden, een klaarblijkelijke voorkeur
na de geboorte.
voor mijn joligen vriend aan den dag leg"*»
was nu of een zekere onverschil- den, vermocht mijn stemming niet te beHet
Het was de laatste dag dat ze samen ligheid zich van de moeder had meester derven. De wijn had rijkelijk gevloeid, eu
zouden zijn. De artisten gingen naar een gemaakt. De zonneschijn was uit haar te- bij het démasqué waren we in „high spiandere plaats en den volgenden Maandag ven verdwenen, zeker ze hield nog steeds rits."
moest Don zijn werkzaamheden weer be- van haar man, maar niet meer met die
En wonder boven wonder troffen we
ginnen.
spontane liefde van vroeger. Soms dacht het ook buitengewoon met onze dames..
Ze wandelden samen langs het strand, ze, dat Don het kind had kunnen redden, Hoe dikwijls brengt het démasqué niet
totdat ze de pier bijna uit hèt gezicht ver- hij had een voorschot kunnen nemen bij een desillusie, hoe vaak ontpopt zich niet
loren. Juist hadden ze een hoog duin beeeiroogenschijnlijk aantrekkelijk maskerde bank, dan was alles goed geweest.
reikt, toen ze plotseling een diepe duinHaar oude liefde voor het tooneel kwam tje als een oude tante, om van erger niet
pan voor zich zagen.
weer boven, en.. drie maanden later was te spreken. Doch toen onze Tirolermeisjes
Dat is eeh aardige plaats om te pic- ze geëngageerd bij een revue-gezelschap met coquette gebaartjes haar maskers afniccen, zei Don.
in West-End, en met het vroegere succes legden, keken wij in een paar frissche,
Vlug en met élégante beweginkjes behaalde ze triomf op triomf. Een onderjeugdige toetjes, een beetje verhit, en met'"
spreidde z$ het servet dat «e meegenomen nemend manager interesseerde zich voor oogen, die overmoedig de wereld inkeken!.,
had uit. Hij keek naar t»aar op. Een schat haar en na korten tijd was ze verbonden
Onszelf in stilte feliciteerend met dit
was ze. Haar ros-blonde haar omgaf aan het groote Central-theater. Was ze buitenkansje, liet ik opnieuw wijn aanspeels haar pikant kopje en kwiek stond haar man vergeten? Nooit meer hoorde rukken, die weldra parelend in onze glahaar het korte witte plissé-rokje. Hij zou bij haar lichte tred op de trap pn het zen schuimde. Doch verwonderd keek ik
haar willen zoenen, maar had tot dus- eenigste wat hij van haar te zien kreeg op, toen Henk ruw het glas opzij schoof,
verre niet de moed daartoe gehad. Dit was haar naam op de affiches en in de zoodat het kostelijke vocht over de tafel
was niet zoon gewone strandflirt, die je dagbladen.
plaste, en hij op scherpen, bijna beleedimet je flanelletje kon afgooien.... nee
Óp een zekeren morgen las hij, dat ze genden toon de beide meisjes verzocht de
dit was ernst.
ziek was geworden en naar het ziekenwijn* te laten staan. Eerst dacht ik met
Geknield lag ze nu voor hem. Een huis was overgebracht. Nog dienzelfden een nieuwen grap van mijn vriend te
oogenblik zagen ze elkaar diep in de morgen ging hij naar het theater, waar doen te hebben, doch zijn ernstig gezicht
dogen, hij greep haar hand vast en fluiszijn vrouw totdusver had gespeeld, maar zei mij, dat zijn vroolijke stemming omMary, ik hou van je.
terde:
men wist niet waarheen ze was vervoerd. geslagen was. De beide meisjes keken
Ze kwam nu dichter naar hem toe en
verschrikt en teleurgesteld, aan ons taleunde met haar weelderig omkroest
feltje hcerschte plots een vreemde, gehoofdje tegen zijn knieën.
Eenige maanden later. In de dennebosdrukte stemming.
Hou Je van me Mary? vroeg hij nu. schen van Sussex, vlak bij het strand,
Henk streek zich met de hand over het
Haar stem klonk zacht, terwijl een on- was het weer volop zomer. De zee weer- voorhoofd en keek ons toen eenigszins
gekend gevoel hem doorstroomde:
spiegelde in het felle zonlicht en het was, verleson glimlachend aan.
Kus me.
alsof het oppervlak met turkoois was beIk was wat ruw, zei hij zacht, dat
Er was iets weemoedigs in haar blik, dekt.
komt., een onaangename herinnering..
toen ze haar mondje naar hem ophief:
Een vrouwengestalte bewoog zich langs Hij sprak aarzelend en blijkbaar met teVandaag nog bij elkaar en morgen het strand, vermoeid leek ze, want ze genzin. Doch ziende, dat wij een verklawe kunnen immers toch had het eind van de pier af te voet moering verwachtten, dwong hij zich voort
.weer gescheiden,
niet trouwen, zei ze zacht.
ten afleggen. Ze ging zitten op de plaats te gaan:
Hij drukte haar vaster in zijn armen en waar het jaar tevoren Don en Mary elkaar
Och, tenslotte is het een alledaagscl»
er kwam een energieke uitdrukking op hadden ontmoet. Ze was niet geheel al- voorval, en misschien ligt het wel aan
zijn gezicht.
leen in dit verlaten oord, want langs het mijn eigen overdreven gevoeligheid.

CARNAVALSROES,

—
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—
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—

—

volle bekend zün, doch waartegenover de
leek in de meeste gevallen volkomen
vreemd staat. Wü denken hierbü b.v. aan
deze zinsnede:
gevonden ln die
mteen heeft somtijds water
dog

noemde Ingrediënten zou moeten bekomen.
En zeker zou die vraag ook met goeden
grond gesteld kunnen worden met betrekking tot het volgende „hulpmiddel", doch
laat ons daaraan ook onmiddellük toevoemeestentijds is gen, dat de schrijver hierbü opmerkt, dat
maag van verdronkenen;
der niets in; daarenboven, de grootste hoemen de na te noemen middelen „gewoon is
veelheid die men der ooit in gevond* heeft, driftig en onbesuisd in 't werk te stellen."
beloopt niet boven hetgeen men aoador ongeHet eerste van die. ook o.i. niet aan te
mak drinken kan."
prüzen middelen, was
Ongetwüfeld verkeeren velen in de mee„om de Ongelukkigen te bewinden in huining. dat. wanneer iemand te water valt,
den
van Schaapen. Kalveren of Honden, die
mondopening
het water hem door neus- en
men
op staande voet vilt; deze Hulpmiddelen
naar binnen dringt en ook in groote hoehebben somtijds de natuurlijke warmte weder
veelheden in do maag terecht komt. De
opgewekt; aa*_r ze zijn veel traager en geensschrijver nit het jaar 1761 vertelt ons het
zins kragtiger dan de hitte van oen vertegendeel.
warmd en met suiker berookt bed. en dan de
wrijvingen met warme Flanelle Dooken."
Niet de maag. maar de lpngen hebben het
watertoevloed
te
en
meest van den
lüden
Voorts meende de schrijver niet te modaarom zegt de schrijver dan ook:
gen aanraden het middel, om „ze in een ton
„Het oogmerk, dat men mg voorstellen te rollen, hetwelk ook den kostel.ken tüd
moet, is de Long en Herssenen te ontlasten, verliezen deed."
en den gedempten Omloop des bloede weder
Ook de „manier, om ze bü de beenen op
op te wekken."
te hangen, is mede verzeld met gevaar, en
Was de drenkeling ecu „gesond en sterk kan geen nut doen."
persoon", dan moest men hem „eene warme
Een merkwaardig geval van opwekking
lugt in züne Longen blaazen. en rook van der levensgeesten bü een drenkeling verTabak, zoo men die bekomen kan, door midhaalt de schrijver ons als volgt:
del van een tabakspüp. stroohalm. tregter.
„'t Is eenig» jaaren geleden, dat mea een
wijnproever of eenicre andere bui», die men
Vrijster van agtien jaaren redde, (men weet
in den mond steekt."
niet ot «ij weinig Ulo, ot eenige uren onder 't
Ook aderlatingen mochten toegepast worwater geweest bad), dde aouder beweeging,
den, doch
alleen indien er een kundig
bevroosen. en ongevoelig w*«. De oogen waren gesloten, de mond open, de kleur blaauw,
heelmeester bü was. Dan moest „de krophét aangesigt opgeblaazen, het gantsebo
ader of groote ader van den hals geepend
ligbaam gezwollen, en vervuld met water;
of
10
worden en moest men 8
of 12 oneen
door op een bed vier vingeren dik assche te
bloed doen afloopen."
spreiden, die schielijk in groote ketels warm
Nog werd aangeraden „den Lyder te lagemaakt was, door haar geheel naaiend op
ten ruiken aan de sterkste vlugge Wateren:
die assehe te leggen, en met andere warme
men blaast hem ln de Neus het Poeder van
assehe te bedekken, door haar op het hooft

Afdruksel hadden."
in de 18e eeuw dus de toen aangeWaar „hulpmiddelen
drenkevoor verdronkenen"
geven
ongevallen,
name
wat
met
hulp bü
zulk een gunstig resultaat hadden, willen
lingen-verzorging betrof, dan thans gehuldigd worden.
,
, wij toch ook niet nalaten, er hier het een1761 m en-ander ni* aan te balen, waarna de lezer
In een lüvig boekdeel, in het jaar
de. In
ons land uitgegeven, werden in niet minder een vergel üking kan maken tussehen en
de, eenig eterk en droog Kruid, gelijk Salie,
gejaar
1761
methoden
bet
aanbevolen
dan 36 hoofdstukken tallooze ..wenken
aangegeven
hulpmiddeRosmarijn. Wünruit. Kniis-mnnte. en voorongein onze 20ste eeuw
geven, boe te bandcJen. niet alleen bv
vergeten
de
vooral
te
al Majoraan of Snuiftabak of den rook van
en
waaronder
niet
len,
allerlei
ziekten
vallen, maar ook bü
ademhaling.
kunstmatige
„Tafel
toepassing
der
der
dezelve Kruiden."
kwalen. Zelfs orthijak niet een
Wellicht zal menig lezer vragen, vanbet hier door ons beschreven boekWat in
geneesmiddelen." welke aangaf, hoe men
uitvoerigheid,
waar,
opvalt.
indien bovenstaande wenken bedoeld
bereiden;
vooral
de
Is
werk
tal van melieameu-len zelf kon
welworden,
als „eerste hulp by redding van
huidige
détails
besebreven
waren
waartegen
waarmede
aanwijzing,
onze
een
drenkelingen",
ongetwijfeld
men zoo spoedig alle gekrachtig
wel-is-waar
medicus
ten
ongetwüfeld
apothekers
ke
den
medici en
begrippen koesterden
eerste
ten opzichte van de verleening van

ker ganseh andere

strand, waarop het zilte nat van den opkomenden vloed een donkere streep had
getrokken, naderde een man.

mos, en om den hals een kous met die
assche gevuld t« doen, en door over dat alkdekens te leggen, kwam in ecu half uur de
Pols weder; zij verkreeg haar stem, en
schreeuwde, ik bevries, ik bevries.
Mea gaf haar «en weinig geestlgen Drank,
en men Hot zo agt uuren onder die aesohe begra&ven; zij kwam 'er uit zonder eenig ander
ongemak dan een vermoeidheid, die dea der-

een

■

'

den dag overgong. Dit Geneesmiddel

zekerlijk vermogend wezen, eu gocuszins

zuimd worden."

moever-

Dat het aanwenden van warme asch ook
een goede uitwerking had. bleek
hieruit, dat men ten tyde. waarvan de
op dieren

schrüver verhaalt (dus omstreeks 17611
„twee kleine Eenden, (Jie verdronken
waren, weder in 't leeven terugbragt, door
een bad van warme assohe."
Hoe die eenden uit de 18e eeuw konden
verdrinken,
licht de schrüver ons, jammer genoeg, niet nader toe.
Na er nOg op gewezen te hebben, dat „ook
een bad van ecu mesthoop veel nut kan
doen en dat volgens ecu geloofwaardig en
kundig ooggetuige het zeer veel heeft tocgebragt tot het wederopwekkeu van een.
Man. die zeker zes Uuren onder 't water
geweest was", besluit de schrüver zünc beschouwingen over hnlpverleening aan
„drinkelingen". met aanhaling van de volgende regelen, op last van den Koning van
Frankrijk, omstreeks 1740 gedrukt eu uitgegeven:

„Ofschoon het Volk algemeen genoeg geneigd is tot medelijden, en schoon het da
Verdronkenen gaarne hulpo toebrengt, dikwijls doet het zulks niet. om dat het niet
durft. Het verbeeldt zig, dat het aan do Térvolgingqn van het (ieresrt zich zoude bloot

stellen. Het is derhalven noodzaakoHik dat
men wecte, en men kan het niet genoeg tegonspreeken, om hot vooroordeel waarin men
is uit te roeyen, dat de Keercring nooit vermeend heeft te beletten, dat men alles beproefde wat men kon beproeven, ten voordeele van die Ongelukkigen, die pas nit het
water gehaald worden, 't ïs alleen, wanneer
bunroe dood zeer zeker is, dat sommige redenen vereischen, dat het Gere-gt zig van kunuo
Lyken meester maake."
Tot zoover het geschrift uit de 18e eeuw.
Wü zouden den lezer wel in overweging
willen geven zich voorloopig, voorzichtigtoch maar te houden aan de
heidshalve
hedendaagsche voorschriften, wat het verleenen van eerste hulp aan drenkelingen

b«treH.

.

Joh. Chx. W.

zucht tot zelfbehoud. Het

is vaak absoluut

ondoordacht, een zuivere instinctieve handeling.

Veel is er al

—

Agent, wat zeg je me
Verbolgen heer:
nou daarvan; die kwajongen heeft me met
een sneeuwbal precies in'het oor geraakt.
Warempel?! Non, dat
Sportieve agent:
is een prachtige worp van zoon afstond!

—

(Passing

Show).

Het is nog niet zoo heel lang geleden,
is het

Natuurlijk
ean liefdestragedietje, waarin een kennisje van mij een rol speelde. Het meisje
Lucy heette ze
was jong. onervaren, en
verloofd met iemand, die tien jaar ouder
leven genowas dan zij. Hij had van het
meisje,
dat zij
zijn
ten, doch eischte van
genoegen zou vinden, alleen in zijn gezelschap, dat ze tevreden was met een enkel
concert, een avond naar den schouwburg.
Lucy was echter een levenslustig, jong
ding en.... koppig. Zijn houding tartte
haar, juist datgene te d o e n, wat hij haar
als het ware verbood.
Zonder zijn medeweten ging ze naar
de
een bal-masqué, geheel alleen, en voor
stem
eerste maal.... Even stokte Henk's spoeen vlugger, als wilde hij het slot zoo Het
dig mogelijk vertellen, vervolgde hij:
Lucy dronK
was.er een vroolijke pan, en
meer wijn en Champagne, dan goed voor
haar was. Ze kwam in gezelschap van een
„Lebemann", niet afkecrig van een galant avontuurtje. De wijn deed zijn werk.
Lucy
Eerst tegen den ochtend kwr.m
plicht
hun
thuis. Haar ouders achtten het
haar verloofde van het geval m kennis te
stellen. Een hevige scène was het gevolg
en de verloving werd verbroken.
Dat alles is niet zoo bijzonder, ik zei
het al, een alledaagsch geval, een VObroken verloving., banaal en zonder belang.
Maar ondanks hun uiteenloopende karakters, hielden die twee menschen onuitsprekelijk veel van elkaar, en ze leden
onder de breuk, ieder op hun eigen maEn het meisje werd het ergst de
nier

een

jaar of vier, vijf

—

dupe.
Opnieuw pauseerde Henk even, en nog

zachter klonk zijn stem, toen hij verder
ging. Hieraan dacht ik, toen ik zag. hoc
Jong onze vriendinnetjes van dezen avond
ziin. en hoe licht de wijn een mensch domme dingen doet begaan, waar hij den volgenden dag spijt van heeft, en die soms
nooit weer te herstellen zijn. Misschien
vinden jullie me nu een saaie Piet, een
zedepreker, die jolige, „toffe" jongen van

zooeven
En misschien zou ik dit alles
niot verteld hebben, misschien was ik in

jullie-oogen wel de potsenmaker gebleven
als
ik de meisjes niet had willen bevan die daar
hoeden voor het lot
Even volgden wij zijn blik. Een paar
tafeltjes verder had een jonge vrouw het
hoogste woord. Zij dronk het ééne glas, na
het andere, haar lach klonk loven alles
uit. Doch de laag poeder kon toch haar
vale kleur niet geheel verbergen, terwyl
er in haar smal, fijn gezichtje, waarin do
schitdonkeromrande oogen onnatuurlijk
terden, iets onzegbaar tragisch lag. Ik
meende een der vele aanbidders, welke
haar omringden den naam „Lucy" te hooren uitspreken
Stil keek ik mijn vriend aan en ik zag,
dat er een doffe glans in zijn oogen lag..

VOOR DE VROUW.
Een mensch in wording.
Geef mij het kind tot zijn zevende
levensjaar en het zal mij eeuwig
Loyola.
toebehooren.
ordo
Het was dc groote stichter van de neerder Jezuïeten, die eens deze woorden
het
schreef. Van hoe groote waarde voor
zeventot
het
opvoeding
verdere leven de
de jaar is, blijkt zeker wel hieruit Veel
vervaagt er in het leven, veel
diepe
er uit onze herinneringen, maar clo
wijboe
kinderjaren
indrukken nit onze
aiiernet
ze öp.
ven ze ons bü. hoo komen terwyl
v>u er
onverwachts weer boven,
absoluut'niet meer aan dachten.
ineens
dat _■____
Hoe vaak gebeurt het ons met.
woorden
paar
een
jeugd
en vooral uit je
ineens
eèn gezegde, toen rilet begrepen, je binnen
te
mot. verrassende duideU.khe.ut wat je toui
schieten, en je ineens begrypt,
ontging. Waarom zijn die woorden, is dat
raadsel. fcn
voorval je bygebleven? Een een
«root gezooals
zün,
het zal wel zoo
voorval,
zich
elk
leerde beweert, dat. a les,
hersenen, en
in
de
celletje
afdrukt in een
soms een
dat een prikkel, een kleinigheid,
weer naar
md.uk
plaat,
een
dien
?eur.
lang geleden
buiten brengt, en jo iets vauvoor
on», voldoet herinneren. Zeker iets
wassenen, om te overwegen in onzen oming
Stang met kinderen, en een
om een wacht voor onze wy. dat het kind
Veel te vaak redeneeren
prokene of
het toch niet begrijpt, het
verdient is
teveel
wy zeggen, dat het kind
an
te
in zün spel, zün boek om ««AtEen
dwa
op wat om hem heen
al
ing, kinderen nemen scherp waar
h
oren.
zo
wat
kunnen zij niet verwerken
al zün ze schijnbaar heelemaal door hun
*igen bezigheid in beslag e enomen. bet
en later
hersencellet.je krügt zyn indruicboven
on
weer
toch
gehoorde
komt het
nen
combineeren,
«aan ze nadenken,
naar de beteekenis van wat ZU hoorden.het
Kleine potjes hebben
alles
kind, do mensch in wording, neemt moet
luistert,
tot zich,
neemt
leven en groeien, zich
als een plant het water «drinkt, iooing
«
voor zyn groei, neemt het kindalles
instinct,
zyn
gedreven
door
"ach op,
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de opvoeding voor de geboorte en zeer zeker mogen wy ons zelf rekenschap er van
geven, dat ook het eerste levensjaar zeer
belangrük is voor de ontwikkeling van het
kind. Stel u voor, dat gij ineens, zonder
eenigen overgang, geplaatst werd op het
drukste plein van Londen en dat gij daar
nooit tevoren geweest waart en geen woord
Engelsch verstond. Hoo moeilijk zou het u
zün. hoeveel inspanning zou het niet van
u eischen, u verstaanbaar te maken, hoe
hulpeloos, eenzaam en verlaten zoudt gy
u in die drukte gevoelen.
Zoo ongeveer is de positie van het jonge
kind. Het begint, zich op te richten, pogingen te doen om to gaan zitten. Vuurrood
ziet het gezichtje, wat een krachtsinspanning is daarvoor niet noodig.
Het kind tracht iets naar den mond te
brengen. De hersenen hebben nog geen
macht om de hand tot een bepaalde beweging te dwingen, het voorwerp komt overal
behalve waar het kind het brengen won.
En dan ls er licht en donker, dan zijn er
mensehen. voorwerpen, geluiden, alles wat
verwerkt, opgenomen moet worden. Het
jonge kind verricht dus zwaren arbeid, de
hersenen spannen zich voortdurend in. En
clan komen wij. volwassenen, en in plaats
van het kind vóór alles rust te geven,
opdat het zich in alle kalmte zelf kan ontwikkelen, nemen wij het meo in een wagentje, in drukke straten vol lawaai, waar
elk oogenblik hard tingelende trams, fel
loeiende claxons, hard sputterende motorfietsen, boemelende ratelende karren, het
kind doen schrikken, zyn ooren moe maken, zijn fijne zenuwen kwetsen Waarom
toen? Het kind moet frisscho lucht hebben? Goed, maar ga dan in den tuin rijden,
gaat naar buiten, langs stille, rustigo wegen. Gun uw kind do zoo noodige rust en
stilte, opdat hü zün moeilyken arbeid van
groei en ontwikkeling in de meest gunstige omstandigheden kan verrichten.
Maak van het kind geen aapje, tracht de
natuur niet te verbeteren. Hoe veel onders,
uit onvooral moeders zijn er niet, die
kunde, verkeerde ijdelheid probeeren het
kind een handje te helpen, dat het zal
gaan zitten of loopen. De natuur zorgt
daarvoor bü het gezonde kind, als de spiereu stevig genoeg zün. zal het uit eigen
beweging wel gaan staan, zitten of loopen. Het kind heeft zijn stemmingen, evennis wij, het heeft evenmin als wy het zonden hebben, zin om den heelen dag op
bevel to wijten, hoe groot het wel worden
zal, hoe lekker het is of da-da te zeggen,
of handjeklap doen. Het kind is geen
aapje, geen gedresseerd diertje, dat op
commando zyn repertolro afdraait Ik geef
toe. het is vaak schattig, om het kindje
tü !*« lieve beweginkjes te'zien maken,
maar het is heusch toch niet goed.
Vóór alles heeft het groeiende kind rust,
volmaakte rust noodig. Je zou haast zeggen, hoe minder notitio wy van de baby
nemen, hoo beter. Natuurlijk moet het kind
een goede verzorging hebben, maar laat
het gerust verder aan zyn lot over, zorg,
dat het rustig, alleen in een kamer in zijn
wiegje ligt. Denk er vooral aan, dat het
daar beter ligt, dan op schoot of in de
armen. Verleidelyk is het zeker, om zoon
lekker molletje op te nemen, te knuffelen,
maar voor het kind is het veel beter, dat
wij het rustig laten liggen tn zijn warm
bedje in de frissche kamer.
Hoe zien wij plken dag het wonder der
iontluiking
in het menschje in wording.
Het is ecu heerlijkheid, een groot voorrecht, dat zich ontwikkelende leven gade
te slaan. Hoe is kleine Joep voor ons een
openbaring, hoeveel leeren wij niet eiken
dag van hem. En hoezeer beseffen wy
nu, hoo do hersenen van den driejarige
werken, hoeveel indrukken hij telkens verwerken moet.
Eerst hadden wy ran den winter het
wonder van de sneeuw. Wat.was dat? Hoe
kwam dat? Wie deed dat? Je staat verstomd, hoe het kind tot in den grond, tot
het diepste der dingen wil doordringen.
Zeker, het aldoor vragen is vermoeiend en
vooral als je het zoo druk hebt, maar laat
nooit een maohtwoord een einde aan die
vragen maken, het kind heeft hulp noodig. alles stormt zoo verbiisterend op hem
af. Hoo dankbaar zoudt gy zün voor dengene, die u op dat drukke Londenscho plein
te hulp zou komen!
Ecu kind onthoudt en vergelijkt, ziet de
dingen anders dan wy, maar zijn zien is
zoo treffend juist.
Wij zyn door de duinen naar zee gegaan,
een onbekende wandeling voor Joep. De
eenzaamheid, de woestheid der duinen
hy is nu geen
schünt hem aan te grijpen,
groote jongen meer dio vooruit holt. maar
een klein kereltje, dat gewillig een handje
geeft. Eerst vertelt hH, dat hy maar liever
het onbekende
niet naar de zee wil
schrikt hem af. En dan zyn wij aan het
strand, aan de zee. Wat voor indruk zou
dit op hem maken? Joep staat met groote
oogen te kijken, de zee is vrij woest, de
schuimende golven spatten vlak voor zyn
voetjes niteen. Zou hü bang zyn? Neen,
want ineens roept hy, doelende op de
schuimende golfjes: de zee hebt allemaal
sneeuw. Hij verbond de zee dus aan een
vroegeren indruk, en nu was ze gewoon
voor hem.
~.,,.
alles iemand zyn,
Voor Joep moet er byoniniddellyk
vraagt
die er voor zorgt, want
is do Mamma van de zee en wat
hü: waarMamma,
dat de zee zoon lawaai
zegt de
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de invloed van de Moeder,
Hoe groot iskind
haar als de natunrlüke,
hoe voelt het

waarschmj

hoe gaat
En zelfs later ln
liefde tot haar uit. zal
nog de herinden diepst verwordene.
nering aan zün kinderjaren, aan zyn Moeder leven! Lazeu wij niet een dezer dagen,
vrouwenmoojdenaar in
hoe zélfs do massa
Amerika, de „menschelyke gorilla" als
ter dood gebracht
laatste verzoek, vóór hij
eten, door zijn
maal
om
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almachtige beschermster,

zyn

zijn jeugd deed?
kind, levende m die onbekende we-

vroeger

ft

zoon

wonder voor hem is, neemt
alles aan. zou zelfs een wonder gewoon
, ,
,
vinden.
,' ,
Joep bedankt den kruidenier, den groenheel vriendelijk,
teboer alle leveranciers
meneeren,
het
Heve
zijn
die ons
voor hem
zim opgetogenheid kent
alles geven. En
o-een grenzen, als zij ons veld terngtreven.
„veesulijk lief", dat je
hü zoo
Dat vindt
gekryg heb. Het leven is
centjes
zooveel
een lange dag van genot
een goede gave lang
nog?
Hoo
Joep.
voor

.

RAADGEVINGEN.
Rotsblok
Benoodigdheden: een ons langwerpige
biscuits, een glas bessensap. ruim H glas
suiker, het wit van drie eieren.
Klop het eiwit heel stuf. roer er dan al
kloppende langzaam het bessensap en de
suiker by.
Schik de biscuits een beetje hoog op den
schotel (eerst vier büv„ dan kruiselings
drie, enz.) en doe de massa erover. Direct
opdoen, anders zakt het eiwit.

Zoete truffels.

Roer een ons boter tot room, voeg hierbü de dooier van een ei, een ons poedersuiker en vier chocoladereepen (liefst bittere),
die wü in een schaalt jo op den wasem van
den ketel hebben laten smelten. Alles flink
door elkaar roeren. De massa styf laten
worden, vorm er dan balletjes van en rol
deze door een beetje cacao, of chocoladehagelslag.

Appelmoeeschotel
Snijd vier rijpe bananen in een pan met
een halve Liter melk. Meng twee lepels maizena aan met een beetje melk, suiker en
een geklutste eierdooier, roer dit door de
pan met melk en bananen, zorg echter dat
deze niet stuk gaan.
Roer er dan een paar lepels appelmoes
door, verwarm alles (roerende) samen, maar
niet koken, tot het dik is.
Doe alles in een vuurvast schoteltje, klop
het eiwit stuf. spreid dit met wat suiker
over en laat alles 10 k 15 minuten in den

oven staan.

De Levende Natuur.
Naar de Punt van Reide
Het is al weer eenige jaren geleden^ dat

drie akkerleeuweriken aanvliegen. Zou dat
terugtrek zün? 't ls heel goed mogelijk. ïn

de eerste week van Januari zagen we aan
de Znlderzec wel pens duldelük terugtrek
van leeuweriken. Hier en daar stooten we
een enkele graspieper op. Een stuk griend
met wilgentecnen zoeken we af. hopende er
een roerdomp uit op te stooten. Maar dat
is mis. Wel vliegt er een sperwer en een
eksfer overheen.
In zee zün nu weer andere eenden te
zien en wel drie nonnetjes. „In den winter
langs do kusten en op de plassen vrij zeldzaam", scbrüft dr. Thysse in zyn Vogelboekje. Wat een prachtig eendje. Het mannetje is wit, met zwarte vlekken aan het
oog, zwarte strepen over do schedel, langs
nek en zijden en over de mg, snavel blauw.
Het wijfje is grijs, met kastanjebruine kop,
witte keel en grijze snavel.
De vleugelspiegel is zwart. Met ver af
beest verdrüft een zwarte zeeëend. Het
toont rare trekkingen en is misschien wel
ziek. Ook hier hooren we nog een leeuwerik, al krügen we nog steeds niet den indruk, dat er sprake van trek is. Op don
dük ontmoetten wo weer andere gasten.
Tusschen de granieten keien der glooiing
scharrelen zes ringmusschen.
We zün nu hij de Punt van Reide gekomen. Een moot landschap. Grootsch in al
zijn verlatenheid. Er warrelen hier nog al
kleine vogeltjes rond, die echter niet alle
te herkennen zijn. Zoo zien we graspiepers,
groenvinken, ringmusschen en enkele fraten. Ze zoeken hun voedsel op do zeekraalvelden en tusschen het aangespoelde wier.
In zee liggen voor een groote stoomer
vier groote zagers: twee mannen en twee
dn zalmklenr
wüf jes of jongen. Prachtig is dyk
staat een
door de kyker te zien. Op den
oude mnntelmeenw. forsch van klenr en
teekening. Achter den dyk staan bü een
plas eenige tientallen wulpen to flnlten.
Zoo moeten we steeds links, rechts en voor
ons uit zien. Op den terugtocht zouden we
nog andere eenden te zien krijgen, o.a. een
paar brildnikers en enkele middelste zagers. Do laatste is weer een buitengewoon
fraai dier. Vooral dc mannetjes met hun
groen zwarten kop en wilde kuif. De witte
nekring teekent zioh daartegen levendig
af. Niet minder mooi is de donker rosé
snavel. Het is anders moeilijk goedje die
eenden. Je moet heel wat goed plaatwerk
bekeken hebben, wil je ze buiten herkennen.
H. V.

we eens in Januari een wandeling maaKten
naar de Punt van Reide Uitgangspunt v»as
Delfzyl, waar we met ;en vroege trein u;t
Groningen gearriveerd waren. Wo hadden
den avond tevoren het weerbericutkaartjo
bestudeerd,
daarby speciaal gelet op de
isothermen en isobaren die boven bet Oostzeegebied lagen; ook taartjes van vorige
dagen waren bekeken Voor den vogelwunrnemer aan do zee, zijn daar beiangrüke nnnwüzingen uit te halen vooral in verband
FEBRUARI.
met te verwachten trekbewegingen. Daarvoor moeten wo letten op de verplaatsing
Gelukkig, we zijn Januari door. Dat zeg ik
der nullün. de verdieping der vorstlynen, niet, omdat ik het /.oo prettig vind. dat de tijd
de heerschende winden, de sneenwberlchzoo ?<nel gaat maar het is toch een heel ding
ten enz. Welnu, die waren ditmaal zooda- om haast eiken dag last te hebben van vorst,
nig, dat we gerust naar de Waddenkust regen. mist. modder en guron wind, waarbij
konden gaan. er zou zeker wel het een en wc dan als Januari-versnapering ook nog de
ander to beleven zijn
mest kunnen voegen, want die strooien de
In het Noorderpiantsocn heerschte nog boeren than9 weer in müden
overvloed over
rust. hier en daar zien we enkele slapende het land, zoodat men verstandig doet om zich
roeken en een eksterpaar. Maar met het in deze maand maar niet te veel in de landelichter worden ontwaken le 'Ogels... ken lijke omgeving van een stad op te houden.
zwarte luster zoekt zün morgeaontbut onKr wou maar geen schot in komen; de hader de struiken. Vier man-vinken strijken zelaars bleven' strak en onbewogen al9in Deop den grond neer.
Èern boomkrniper zoekt cember, zoodat ik er nog geen heb zien bloeien.
vlütig een knstanjestam af. Roodborst en Tot m'n verrassing vond ik in het midden
wiuterkoning geven hlijken van hun aander mannd wel bloeiende wilgekatjes, d.w.z.
wezigheid, en by het Noordcrstatlon hereen enkel takje. vol. waarin zeker bijzonder
kennen we een kuifleeuwerlk in de vlucht. voel levenskracht verzameld was. Dat is toch
Aanvankeiyk gaat do reis tusschen weiwel zoer eigenaardig; bij alle planten en boolanden door; 't is nu z^o licht-reeds, dat wo men vindt men van die vroegbloeiers en vroeggemakkelük een vlucht van 80—100 kramsgrooners. zonder dat men do oorzaak daarvogels onderscheiden kunnen.
van weet aan te wijzen.
?yn,
Dat zal een overwinterende ploegnajaar
Paardebloemen, madelief jes en boterbloewant de meeste trekken in voor- en
men heb ik in Januari niet in bloei gezien,
door ons land. U\\\i 'vaderland is Scandiwat mo maar zelden overkomt. Do strenge
navië, waar deze l ijsterachtlgep graag gevorsten hebben ze natuurlijk een leélijken
zellig op den grond, in struiken of boomen knauw gegeven. En ook de sneeuwklokjes en
nestelen. Hun harde roep van „tsiok-ts.iok
crocusjes in m'n tuin zijn maar heel weinig
waarmee ze elkaar voortdurend toeroepen opgeschoten; ze kijken nog maar kort goed
past heel goed in de kille winter-atmosdo lucht in. Met de narcisstm is het precies
feer. „Veldsjokker" is dan ook een duidely- eender gesteld.
ko en karakteristieke naam voor déze voNu hoop ik maar, dat Februari het beter
gels. Het toren valk je, dat we even later bozal maken dan baar voorgangster, want ik
ven het dorre weiland zien bidden, zal deze begin toch wel erg naar de blanke sneeuwWinter met zyn vorst ook wel kwade dagen klokjes en de kleurenpracht van de krookjes
gehad hebben. Hü zfll wel eens naar een te verlangen. Dat kun je ln deze stille donvogel gegrepen hebben, toen er geen muidagen soms zoo sterk voelen. Ofschoon
zen waren. Ik krüff de indruk, dat de toren- kere
de vogels er genoeg hun best voor doen om
valkjes 's winter» erg eenzaam Ie von. In je te vertellen, dat do lente werkelijk al in
paren of i n grocte gezelschappen zie je ze het land is. ben jo toch niet eerder tevreden of
niet. Boven de Peizerraade of de weilanje moet wat bloemetjes zien en dan liofst bij
den langs de weg naar Paterswolde knn je een lekker zonnetje, die de bijen in menigte
's winters ook vrij geregeld een tornnvalk uit de korf drijft. Intusschen zijn vele landeontmoeten. Zonden die misschien in de rijen al weer ln het mooie groene kleed van
nu het winterkoren gestoken, wat ons ook aan
Braak thuis hoorenf Het weiland wordt
langzamerhand afgewisseld door groote betere tijden doet denken.
grüze plekken van geploegd kleiland. waar
Ja. de vogels zijn toch maar je ware lentebier en daar meeuwen rondstappen. Dichier herauten,
al mogen te ook een groote conbü zee komend, merken we. hoe er hiar en currentie hebben in de kikkers, die hier en
daar vrü veel water op de landerijen staat. daar reeds hun modderige winterbedje op
In Delfzül gekomen, gaan we. natuurlyk den bodem van een sloot verlaten hebben. Ze
eerst naar de haven toe. waar het vooral de zijn echter zoo bescheiden om nog niet met
meeuwen zün, die onze aandacht vracren.
to beginnen, waarvoor men ze niet
Er zün Kokmeeuwen, Stormmeeuwen. jon- kwaken
genoeg kan zijn. want hun voordankbaar
ge en volwassen aiiver meeuwen. Even krujaarsconcerten
zijn allesbehalve idyllisch.
gen we ecu zeehond te zien die drinkt, maar
Ja, dio vogels!
dan verder voor ons onzichtbaar bluft. We
De lente-herauten bij uitnemendheidl
volgen den dük nS zuidwaarts, 't Water
En in de allereerste plaats wü ik dan de
staat buitengewoon hoog. Merkwaardig
noemen, dio ecbt-Hollandsche vogel
kieviten
de laatste strandl'ijn. die over een afstand van weiden en greiden.
Ken paar weken gevan haast twee K.M. uitsluitend uit schel- leden zijn ze reeds in Holland
op den trek
pen van de platte slükgaper bestaat. Hoejo zoo iets boort krijg i«
gesignaleerd,
en
als
veel duizenden daar wel niet gelegen hebeen schok van vreugdo. In het binnenland heb
ben, valt moei lük te zeggen. Er waren grooze nog niet. aangetroffen, maar wie in het
te exemplaren onder; sommige zelfs zes ik
van deze maand 't Stadspark heelemaal
laatst
c.M. Verder veel stevig gebouwde afgeknotuitloopt,
zal ze wel in 't veenland te zien krlj»
weinig
to gapers. Mosselschelpen waren er
gen.
Toern
ik nog in Groningen leefde en streefen dan nog kleine exemplaren. Dan raapde,
ging
ik
daar altijd opwachten, en ik beten we nog een ovale strykschelp op. De schouw de zo
momenten, waarin de eerataangedükglooiing bestond bier uit bazalt en gra- komenen in ons gezichtsveld kwamen, als
niet, die vol met kleurige korstmossen be- eenige
de mooiste in m'n Jeven. lemand,
van de die de van
waren. Aan de binnenzüde
natuur als een bron van levensgeluk
Uk bloeiden tusschen net gras vrü veel heeft leeren
waardeeren. begrijpt wat ik daarmadeliefjes. Wel waren het niet de stralenmee
bedoel.
de bloemen der Meimaand, maar het was
Februari komt er pas goed beweging in
toch een verrassende
ontmoeting, 't Zou wel deInvogelwereid-,
dan zet de voorjaarstrek goed
eens aardig zyn om de manier van bloeien in en heginnen de
meest harstochtelijke soorvan deze winterplanten te vergelyken met
van oude of het
opknappen
al
met
bet
die van den zomer. Verder waren er nog ten
nesten. Vooral do roeken
al wieren aangespoeld.. vooral knotswieren. bouwen van nieuwevlrtuoeen;
als in Februari
zijn ln dat opzicht
Maar we hadden in "ie dagen meer aan- de
temperatuur maar een klein beetje boven
dacht voor het vogelleven.
normaal is, doen ze precies of do broedtijd is
Zoowel binnen- als buitendyks vliegen gearriveerd.
enkele bonte kraaien. Buitendüks zien wo
Van de musschen boeven wo eigenlijk heetwee graspiepers. In «o liggen acht Top- lemaal
niet te spreken; dio zijn het heele jaar
pereenden, alle woerden, terwyl «es stuks
door verliefd tot over de ooren. Bij elke verovervliegen en neerstrijken bü soortgenoohooging van temperatuur hebben ze van die
ten, verder weg. Een «roepj© van vier kunwelke op iemand, die met de gewoonkükergoed
nen we met den
observeeren. vlagen,
van
onze vogels niet op de hoogte is, den
ten
Ecu vliegt weg en de drie die liggen blu- indruk vestigen,
zo geweldig met elkaar
yen zü.o een volwassen woerd en tweo wyi- aan 't. ruzie-makendatzijn.
Tegenwoordig hebben
jes. Dè groote moeilÜKbeid met eenden is,
eiken dag ruzie, wat voor mij beteekent,
dat de jonge vogels Vaak zoo sprekend op ze
de wüfjes gelijken. Maar om dezen tüd yan dat ik van m'n vijf kippen één ei, soms twee,
dag verwachten kan. 'k Ben niet erg gehet jaar zün de jonge woerden waarschyn- per
lukkig
met m'n kippenhouderij.
als
zoodanig
lük wel al voldoende
te onderIn deze maand* kan men er ook van overscheiden. Bü do Toppereenden herinneren tuigd
worden, dat de leeuwerik reeds weer
we aan do oude woerden, alleen de bovenzijde is weer bruin inplaats van zihergrüs- uit bet Zuiden .is teruggekeerd. Ik boop deheerlijken voorjaarszanger nog voor den
Even later zien we een troep van 120—150 zen
toppereenden opvliegen. Op en boven de tvvintigstcn te hooren, hoog in dc lucht jubelend over de overwinning van bet Nieuwe
plassen der binnenthiksche landen, bevinden zich hoofdzakelijk meeuwen en wel Licht.
Bij zwermen trekken ze in deze maand langs
storm- en kokmeeuwen. Een enkele maal
treffen we ei» steltloopers aan Zoo noteeren onze kusten en over het heele land n»ar öo»t
we een keer twee tureluurs. Daar komen en Noord; soms bestaan ze wel uit danige

_

honderden vogels, van wie velen zachtje*
zingen oi to tierelieren.
In enkele dagen tijds heeft elk hoekje van
ons land weer zijn leeuweriken-paartje, en
elk Jaar vragen we ons weer met verbaasde
bewondering af hoc het mogelijk is. dat tul
leger van duizenden leeuwerikjes zich zoo
snel en zeker ever zijn verspreidinfsgebled
laat ons zeggen
verdeelt, en dat elk paartje
weer hun broedgebied)*
de meeste paartjes
van het vorig jaar in bezit nemen, waarb.fi
ze weliswaar de kans loopen door een ander
paartje verdreven te worden.
En met de leeuwerikjes komen ook de zanglijsters terug. Misschien zult U nog eerder de
groote lijster hooren, want deze schijnt wa
vroeger te arrlveeren. Gaarne boog in dc»
kruin van een peppel gezeten laat die zijn
verklinkend welluidend lied hooren, zonder
zich veel aan harden wind of ruwe buien te
storen. Het lied heeft iets van dat der beide
andere lijsters, de zwarte en de zanglijster.
Deze soort is veel grooter dan de zanglijster en
heeft ook veel grootere zwarte vlekken voor
dc borst. Het is regel, dat onze drie lijstersoorten in Februari beginnen te zingen, zoodat bet concert van deze maand al tamelijk
veel te beteekenen heeft. Natuurlijk staart
de meezen ook op bet programma. De meesJes zijn al eenige weken aan 't oefenen, terwijl de spreeuwen de taak waarnemen van
al die soorten, die niet eerder dan Maart op
streek komen, of nog in Zuidelijker streken
vertoeven. Wellicht zult gij hebben opgemerkt,
dat de spreeuwen hier 's winters ook verblijven
d.w.z. kleine aantallen, de groote meerderheid trekt weg —. en vrij geregeld aan 't'
fluiten en ..spetteren" zijn, al is het maar
een half uurtje per dag. Het moet al bijzonder
slecht weer zijn, wanneer de spreeuw niet
voor eon liedje te vinden is.
Je, Februari is een aardige maand.
Vooral ook voor hem of haar, die pas met
de vogelstudie begint en de vogels naar de
geluiden wil leeren kennen. Men kan du nog,
evenals in de volgende maand, de zangers
behoorlijk waarnemen en zonder aandachtig
en veelvuldig waarnemen komt men er nooif
mee op de hoogte.
Veel succes er mee!
F. KOSTER.
schijnen te

—

—

—

Grönneger Vèrskes.
'n Noar gevaal.
Versloag'n zitt'n ze bic mekoar.
„Hou wordt 't nou mit ons gèldï"
Dat is venr 'eur de groote vroag.

Ze hebb'n 'om verteld.

Dat 't haildal mis was mit tei banï,
Woar zai 'n nu'vre cent
Deur vliet en zunigbeid opspoard.
Al ligg'n barr'n op rent.

'n Alg'n hoeeke en 'n beetje geld
Ze wazz'n moar allaln
Din konn' ze domt' eur ólle dag
Ja rustig kom'n zain.
En nou „Is aalles wègï" vragt zaï
Aan 'omt „Ik wait 't nait vrouw".
Zégt hai; en hal kikt veur zók oe<;
En aalles liekt' om grauw.
De znn, dei in 'eur tonkomst scheen.
Is wèg; domt óld en aarm.
En dat venroetzicht is zoo naor,
Din 's 't beter moar to staarv'n.

—

—

—

'Enr cènt'n wèg! 'eur hoop en troost]
Doar hebb'n ze krom venr leg'n.
Wel schuld 'et aan zoon noar gevaat.
Op hom rust vast gain zeg'n.

T. H

Glimlach even.
Loopende en zittende kin*

deren.
Jnffronw Praatgraag tot haar vriendin
Loopt je jongen al?
jnffronw Kwebbel:
jij
Heb
ook
kinderen?
Ja.
"— Een jongen, maar die is al 23 en zat
wel weer zitten.

—
——

—

Levenskunst.

Ik geef den moed nooit op en kyK
toekomst.
altüd in dewonder,
met ioo'n verleden.
Geen
Promotie.
Een jeugdig artlsto beklaagde zich

een*

bij o*kar Blumenthal,
het Lessing theater dea
scepter zwaaide, dat zü alleen maar een
brief op het tooneel had to overhandigen.
Geduld maar. sprak Oskar. In het
nieuwe stuk mag je al een aangeteekende
brief brengen.

bitter weenend,
toen hü nog in

—

froeid

Echtgenoot (plotseling wakker wordend).
Ik heb in de gaten, dat jo altijd slaapwandelt in do richting van mijn broek(London Opinion),
zakken!

—
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OP KOSTSCHOOL.
Nog even een kiekje

ix^n-

zitten in de volle overtuiging, dat de jonge dame, tegenover ons, heelemaal niets
van dit apartje had gemerkt.
O! ja, oom Frank,
Even later zei hij:
brief
voor
u
van moeder.
ik heb een
Ik opende het couvert en las, in het
groote, onregelmatige handschrift van
Lucie:
Beste Frank.
Aardig van je, hoor, om David te ontmoeten. Hij zal er misschien wel een
beetje slordig uitzien en zijn gezicht en
handen zullen wel vuil zijn. Je kent de
gewoonte van kleine jongens om in een
trein (en waar niet?) alles te bevoelen en
te onderzoeken. In zijn valiesje heb ik een
natte spons en een kam gedaan, dan kun
je hem even afboenen en opknappen. Je
zult er ook een verrassing voor allemaal
in vinden en een pakje cigaretten, speciaal voor jou.
Groeten ook aan moeder, en Elsa. Knuffel mijn jongen voor me.
Je Lucie.
Even glimlachen.
Lucie's verrassingen waren vriendelijk
bedoeld, maar vielen niet altijd even goed
uit. Gewoonlijk waren het eigengemaakte
kaneel- of stroopwafeltjes, zóó hard en
onverteerbaar, dat ze nog een week lang,
als steenen op je maag bleven liggen. De
cigaretten waren iets nieuws. Ik was zeer
verlangend om te weten, wat voor merk
zij gekozen had en ik had ook wel trek in
een rookje. Wij zaten gelukkig in een
coupé, waar het niet verboden was, dus
dat trof.
Zeg, David, zullen wij samen eens
kijken, wat er voor verrassingen in je
valies zijn?
Dat vond hij best; hij was aan 't baksel
van zijn moeder gewend; zijn maag kon
overal tegen.
Met een beetje moeite maakte hij het
naar de
valies open en ik keek er in
cigaretten.
Tot mijn spijt lagen ze niet bovenop,
wel 't sponzezakje, natuurlijk besloot ik
dadelijk er het verlangde gebruik van te
maken, hetgeen wel noodig was.. David
zag er inderdaad ietwat morsig uit, maar
o! wee, nauwelijks had ik de half natte
spons uit het zakje gehaald of., hij werd
opeens, wel vijf jaar jonger. Zijn mondhoeken begonnen zoo vreemd te trekken.
Zijn oogen keken onheilspellend.
Zooveel ervaring had ik wel van kinderen, om terstond te begrijpen, dat een geweldige huilbui, gepaard met verzet, in
aantocht was. En 't ergste was, dat „een
keel opzetten" bij David, niet enkel een
vervelende, maar ook een langdurige geschiedenis was.
Ik besloot een uitbarsting te voorkomen, maar hield mij groot en zei, schijnbaar voor mijn neus weg:
Och, 't helpt toch niet, over vijf minuten ben je toch weer vuil.
Dat beweer ik nu ook altijd, zei hij,
(Slot volgt.)
plotseling heel groot.

—

—

doordat ik u nog even dit beeldige kiekje
moet. sturen. Een der meisjes hier had
het gemaakt, toen zij in de Kerstvacantie
in Celerina, in 't Engadin, was. Het geeft
zoo
echt het besneeuwde Zwitsersche
landschap weer met de eeuwig witte Alsel!
Ik hoor het vader nog zeggen: Vóór je pen op den achtergrond. Is 't niet prachglooiingen van den grond
den brief eindigt en er je handteekening tig? Vooral de
eigenaardig.
onder zet, ga eens even na, of je niets vind ik zoo
Celerina is een van de fijnste plaatvergeten hebt, evenals je 's morgens, bij
op
slaapvertrek,
je
of
sen op het gebied van wintersport! Ze
het verlaten van
rondkijkt
ski'en en rodielen en sleeën er, den heelen
je
koffer,
bij
pakken
't
van
reis,
dag
en een pret, dat zij hebben!
of er nog iets ligt!
Nu moet u dit niet overdreven van mij
Mooi onthouden, hè?
om
maai- ik geloof heusah, dat als het
vinden,
plan
Ik was dan ook heusoh van
mij
nu
ooit in zulk een ideaal mooie omgoeden
op
volgen
raad
te
Lot
dien
#
maar mijn
moet ik er zelf om lachen, want als u dit geving zou brengen, ik enkel
zou al
kijken
zou
en
trachten
natuurlijk:
oogen
kattebelletje krijgt, zegt u
uit
en
hart,
hersenen
mijn
in
maar
schitterende
mijn
woorden
zie dat
„Hoor naar
heusch
niet
op
en
mij
hart
te
nemen
mijn
in
niet naar
daden."
namelijk om een P.S. aan pret zou denken.
Mijn daad nu
Dag
vele kussen van Jeanne.
op mijn brief te laten volgen, is gekomen

P.S. (postscriptum of te wel naschrift).
Nog even vóór ik afreisde, drukte vader
mij op het hart toch niet in de slordige
gewoonte te vervallen om, onder een brief,
nog een naschrift te zetten, een aanhang-

—

(Voor de Kleintjes).

DAVID.
I.
gebeurde heel lang geleden, toen
nog
David
klein was en lastig? En of! In
zooverre, dat hij altijd bezig moest worden gehouden en anders geen raad wist
met zijn handen en voeten en., stemmetje; dat kun je zoo hebben! Vooral als je,
voor een heel klein poosje pas je zesden
verjaardag hebt gevierd.
Ik zelf was in dien tijd, net 19 geworden
en dus een heel eind grooter en knapper
dan David, maar soms was hij mij de
baas en, als hij mij dan zoo grappig aan
keek met zijn guitige oogen dan kon hij
alles van Frank gedaan krijgen.
Hij woonde met zijn ouders aan den
eenen kant van een langen, langen tunnel en wij: mijn moeder, mijn zuster Elsa
en ik aan den anderen kant. Wij moesten
van beide kanten een half uurtje sporen
vóór wij aan den tunnel waren. Op een
ocbtend werden wij aan het ontbijt opgebeld door David's moeder, de zuster van
Elsa en mij. Moeder was gaan luisteren
en wij hoorden: Lucie? Ja, wat is er? Of
wij David een van allen aan het station
te Norwood kunnen ontmoeten? Ik zal 't
aan een van de kinderen vragen.
De „kinderen" (nota bene 18 en 19 jaar
oud) keken sip. Je was er met 't wachten
op treinen en trams toch altijd den ochtend mee kwijt. De vacantie was net begonnen, 't was zalig weer. Het tennis-veld
riep ons met luide stem.
Terwijl moeder zich naar ons toekeerde
schudde Elsa zoo hevig, van neen, dat ik
bang werd dat haar hoofd er af zou vallen.
Lucie vraagt of wij kleinen David
voor een weekje bij ons willen hebben?
Zij gaat met den grooten David voor een
weekje bij vrienden in Schotland logeeren. En., nu zit ze met hem. Kunnen jullie hem één van beiden in Norwood afhalen?
Pc telephoon scheen zenuwachtig te
werden, ef de persoon aan den anderen
kaat? Ten minste, moeder antwoordde,

Het

—

sussend:

—

Ja, ja, ik ben er nog. Je hebt zoon
haast? Om 10.15. Goed, er zal wel iemand
zijn. Ja., ja zeker. Nu veel pleizier.

—

—
—

Ik zou hem heel graag zelf ontmoeten, zei moeder, maar ik wacht den schilder en dien moet ik toch zelf spreken
over allerlei dingen. Ik kan dus heusch
Vlinderjager.
niet weg.
Ik heb op mijn woord, moeten beloven, vóór tienen klaar te zijn om met
Toet-toet-toet!
Barbara en haar broer te gaan fietsen. Ik
De
Professor staakte zijn jacht op den
komen
kan ze onmogelijk voor niets laten
een poosje teverOm kort te zijn, het kwam er op neer, vlinder, dien hij sedert
geluid van den
het
volgde
toen
geefs
dat ik mij opofferde. Ik hoorde nog preen
keek met een
bereikte,
misthoorn
hem
cies hoe laat en waar ik David zou vingezicht
om zich
angstig
verbijsterd
en
uit.
goed
alles kwam zoover
den en
heen.
het
kleine
staop
tijd
De trein stoomde
Toet., toet.. toe..t!
tion van Norwood binnen. Het was een
Met de hand aan het oor luisterde de
lange trein en stopte slechts twee minuterwijl hij een blik sloeg op de
Professor,
langs
ten. Ik holde dus als een renpaard
vóór- en daarna op de beverlaten
zee
wagens.
de verschillende
Eindelijk werd ik mijn neefje gewaar groeide bergen achter zich.
„Hé", dacht hij. „Het lijkt wel of ik naar
in een rook-coupé met een omgekeerde
de
andere zijde van het eiland verdwaald
courant wijd uitgespreid!
klein
ben."
Niet bepaald de manier voor een
Hij keek op zijn horloge en schudde het
jongentje om door zijn oom, of wien ook,
hoofd.
Het was vijf minuten vóór half vier
worden.
herkend te
Maar 't lukte mij toch. Later hoorde ik en de boot, waarmee hij, met een groot
dat zijn moeder hem aan het station een aantal andere passagiers gekomen was,
zou te half vier vertrekken. Hij liep, zoo
kindertijdschrift voor onderweg had wilvlug als hij kon, met zijn lange beenen,
groohij
had
een:
echte
koopen,
maar
len
den dichtst bij gelegen heuvel op.
te menschencourant deftiger gevonden.
handgeDe Prof was een lange man van een
Hij groette mij met een fideel
jaar
of vijftig, maar door zijn ernst en
jonge
tegenover
dame
baar en op een
en zijn groote hoornen
verstrooidheid
hij:
wijzende,
zei
hem
zestig uit.
hij
bijna
er
Ze heeft geen kinderen, ik heb 't haar bril zag begin
hij flink vooruit,
kwam
In het
al gevraagd en toen: Dit is mijn oom
honderd
meter gepaar
hij
een
maar toen
Frank.
helling
steiler
werd
de
en
had,
stegen
David
lachen,
begon
te
De jonge dame
begreep natuurlijk niet dat het om hem bleken de fraai gekleurde planten en bloemen, die zulk een vroolijk tapijt op den
was. Hij bleef volkomen ernstig.
grond vormden, vol struikelbloken voor
Nu., en wat heeft moeder gezegd?
den
den klimmer te zijn, daar ze als een net
tegen
Tegen mij, bedoelt u? Of
zoonvan
dunne takken in elkaar verward
mijn
zei,
dit is
condutteur? Nou? ze
tje en wil je een beetje op hem letten schenen. Hij moest dus met omzichtigheid
te werk gaan en kwam daardoor uiterst
tot Norwood?
langzaam verder. Op eens kwam hij aan
O! dus heb je alleen gereisd?
hooge rots van grijze steen, zonder
een
al
zes,
natuurlijk.
Ik ben toch
Ja,
eenig spoor van een pal en wat erger was,
bijna een meneer.
Maar dan had je toch ook wel den glibberig en zonder houvast, zoodat hij er
heelen weg alleen kunnen reizen en had op handen en voeten over heen moest
ik je enkel van 't station bij ons hoeven kruipen. En toen hij eindelijk zoover was
gekomen zag hij een vrij diepen afgrond
af te halen.
en den volgenDavid ging even op de bank staan, zoo- voor zich tusschen de rots langs
den zelfhij
weer
bij
mijn
berg,
oor den
zoodat
dat hij net, met zijn mond
en
een omweg
afdalen
moest
den
reikte en fluisterde toen:
hij
in
eindelijk
er
maken.
Toen
weg
Ik
ben
moest
je?
't Was voor den tunnel zie
vrijen
top
met
een
ruim
was
een
geslaagd
een
kerel,
maar
alleen
in
wel een flinke
hij van de stoomtunnel en dan zoon lange, vind ik toch uitzicht te bereiken, zag
hij gekomen
waarmee
„Zonneschijn",
boot
wat griezelig.
vertrekken,
willen
en
ook
weer
had
was,
Ik knikte ten teeken, dat ik er alles

—

De

—
——

——
—
—

Het gesprek was afgeloopen.. maar de
van snapte en David ging weer netjes niet meer dan een stipje op den Indischen
c&aJt *cli nog niet.

Oceaan,
rook.

C4)|W^. <__-/^_2^*42u_A_. C^rg^sj^. j
met een flauwe streep

—

witten

Hadden ze nu niet een paar minuten
kunnen wachten? mompelde hij, verstrooid, maar werktuigelijk op zijn horloge kijkende, zag hij, dat het over half
vijf was en dus meer dan een uur over
den bepaalden tijd en niet een paar minuten. De Professor veegde zijn verhit voorhoofd met een grooten rood zijden zakdoek af en zei halfluid:
Als ik had geweten, dat ik toch te
laat zou komen, had ik den vlinder nog
mooi kunnen vangen.. ik had 'm bijna!
Na een poosje de zich snel verwijderende boot te hebben nagestaard, verliet hij
den bergtop en daalde hij naar de baai
af, zich onderwijl afvragende, of hij niet
ergens, gedurende zijn vlinderjacht, een
helder stroomend beekje had gezien., en
welk soort van voedsel er, bij mogelijkheid, op het eiland, te vinden zou zijn.
Hij had terstond vrede met de gedachte
om een dag en nacht op het eiland te moeten doorbrengen.
Den volgenden dag zou de „Zonneschijn"
hem zeker komen afhalen. De kapitein
was een oude vriend van hem en had
hem nog geplaagd, toen hij met zijn netje
aan wal ging. Het eiland lag wel buiten
de vaart en het was zuiver toeval geweest, dat de boot er had opgehouden,
doordat er een klein defect aan de machine was, dat terstond gemaakt moest worden, maar de kapitein zou hem missen en
begrijpen, dat hij achter gebleven was.
Daar de „Zonneschijn" een pleizierboot
was, die bovendien den dagelijkschen
postdienst tusschen de verschillende
eilanden onderhield, zou de kapitein den
volgenden dag, zeker nog wel even uit
zijn koers gaan om den onvrijwilligen deserteur, den achtergebleven passagier, op
te pikken.
Lang zou zijn ballingschap dus niet duren, 't Is toch maar goed, dat dit eiland
onbewoond is, dus troostte de Prof zich,
blanken zijn een geliefkoosd gerecht voor
de gekleurde broeders in deze streken en
waarschijnlijk zouden zij den man der wetenschap even smakelijk oppeuzelen als
„Maar wat is dat?" viel hij
een ander
zichzelf in de rede. Hij luisterde aandachtig en hoorde nu nog duidelijker dan
den eersten keer: een luiden schreeuw!
De Professor omklemde den stok van
zijn vlindernet alsof het 'n geweer of een
ander wapen was. Alweer een schreeuw!
Het klinkt als een vrouwelijke kannibaal! riep hij, met schrik uit. Kannibalen (menscheneters) vond hij vreeselijk,
maar een vrouwelijke vond hij het toppunt van vreeselijkheid! Een vrouw, die
zóó ver gekomen was, dat zij haar evenmoest wel meer dan
menschen opat,
zijn.
wreed
De kreet werd herhaald en klonk nu als
een noodsignaal, zoodat de Professor er
medelijden mee kreeg. „Wie weet is zij
niet de aanvalster, maar slachtoffer en
Dat moet ik,
willen ze haar opeten
met alle macht beletten, ook een zwarte
vrouw heeft recht op de ridderlijkheid
van een man."
Hij wierp zijn vlindernet op den grond
en brak een stevige tak van een nabij
staanden boom af. Aldus gewapend ging
hij op verkenning uit.
In de richting gaande van de, om hulp
roepende, kwam hij al spoedig aan eenige
vrij hooge struiken met fraaie rosé en
witte bloemen, waarvan hij, uit gewoonte,
den latijnschen naam prevelde, en daar
zag hij, tusschen de takken in, een witten
zakdoek heen en weer fladderen en na.derbij komende iets, dat veel had van een
japon.
De Professor slaakte een zucht van verlichting. Als ze een japon droeg, zou de
vrouwelijke kannibaal niet heelemaal
wild zijn en de mannen misschien evenmin. Toch kwam het hem verstandig voor
om den aanval te beginnen en te toonen,
dat hij niet bepaald een lammetje was,
dat zich gedwee zou laten oppeuzelen.
Met een vervaarlijk gebrul en met zijn
stok zwaaiend, maakte hij zich gereed om
van achter de struiken naar voren te treden. De vrouwelijke kannibaal beantwoordde dit heldhaftig optreden met een
gil, die al het vorige overtrof.
Toen opeens werden de vijandelijkheden van beide kanten, tegelijk gestaakt.,
en keek men elkander met open mond
aan.
Wel, riep de Professor uit, u is dus
geen kannibaal?
Niet bepaald, klonk de frissche stem
van een jong meisje, dat hij aati boord
reeds had gezien en dat nu tegen een
boomstam aan, geleund zat met een verstuikten voet.
Hoe komt u er bij? lachte zij, toen
hij haar, nog steeds verwonderd bleef
aankijken. Ik ben Nora Kent, ik heb mijn
voet bezeerd, en, daar ik alleen was, toen
het gebeurde.. ben ik achter gebleven. Ik
was toch zóó bang, toen ik u hoorde brullen en met een stok zag zwaaien. Waarom
dcedt u dat?
Ja, ziet u, ik dacht dat er een vrouwelijke kannibaal was, legde hij uit. En
toen wou ik 'r aan 't schrikken maken,
hopende dat zij mij dan geen kwaad zou
doen.
Nora lachte en schreide tegelijk. De
Prof sloeg zoon gek figuur en haar voet
pijn.
deed

—

—

"

—
—
—
—

zoon

—

Ik ben niet erg woest, zei ze, met een
flauw glimlachje, maar ik ben bang, dat
u toch last met mij zult krijgen. Ik kan
ik gilde dus
in het geheel niet loopen
maar zoo hard ik kon, maar niemand
hoorde mij. Mijn kennissen aan boord zullen misschien denken, dat ik met anderen
aan 't praten ben en niemand zal op de
gedachte komen mij hier te komen halen
en wat dan?
En de waterlanders begonnen opnieuw
(Slot volgt).
te vloeien.

Raadsels.
(Opgaven).

1 In elk der onderstaande rympjes zyn
één of meer aardrükskundige namen (stad,
dorp. berg enz.) verborgen. Tracht ze 65
uit te halen.
1. Jan, Adolf en Wies Mies.
Baden met Dirk en
2. Om je standjes geef ik geen zier,
Ik zeem mijn lei toch met pleizier,
3. Pa. rust is toch gezondï
Stil! ventje, houd je mond,
4. Wie op een bal kan gaan.
Zal 't dansen wel verstaan.
5. Maak geen zorgen
Voor morgen,
Doch wees tevreden,
In 't heden.
6. „Ja, vader", zei Martyn.
Als ik hoest, dan doet t pyn.
Liep
er een bok tegen u aan,
7.
Daar ginds in de beukenlaan?
8. In je box, telkens loop je er uit.
Dat mag je niet, jou kleine guit.
9. Was Pa aan den trein.
Met Simon, Saar en Hemt
10. Vogels dragen veeren,
En kinderen kleeren.
11. Zus heeft vrij na éénen,
Eu gaat dan maar henen
12. Daar bü dat hekje,
Is een rustig plekje.
13. Dat zün zaken,
Die je niet raken.
14. Katrientje heeft een slechte bui,
En werkt niet, ze is te lui.
15. Ik ga door naar huis,
't Wordt donker en niet pluis.
11. Vierhoek raadsel. Maak een vierhoek
zoodat het bovan woorden van 11 letters, beginwoord
en
het
onderste,
het
venste en
de
laatste
twee
zün,
het eindwoord, dezelfde
van boven naar beneden.
I. Leeren wij uit de geschiedenis uit
vroeger dagen.
2 Is een andere benaming voor vrouw.
3. Is een deftig woord: voor in zekeren
zin
4.' Vinden wij in de spraakkunst (meer-

.. -

voud).

5. Is geen prettige keukenmeester.
6. Is een stryd tusschen twee personen.
7. Is een ander woord voor ellendige oï
treurige.
aan.
8. Biedt veel moois en warmszangers.
de
onder
Ziin
heele
Pleten
9.
10. Gebruikt een klein kindje by dea

maaltüd.

11. Is hetzelfde als het eerste.
(Oplossingen in het volgends
Dus niet inzenden).

nummer*

Oplossingen van den vorigen keer.
Ton Kanton. (Zooals bekend,
I. Kan
worden de provincies in Zwitserland aldus
genoemd).

—

—

'11. De betooverde school:

le. In een koker was een koe veis
borgen.
2e. In een atlas een aal.
3e. In een schrift een hit.
hond,
4e. In een pennehouder een
se. In een boek eeneenbok.
os,
6e. In een spons,
7e. In een v 1ak g o m een m o >.
Be. In een ink 11 a p een kat.
9e. In een m e r k 1 a p een 1 a m.
10e. In een mesje een ni e es. s,
11. In een naaidoos een d a
12. In een riem, een mier.
111. Een Portret.

Voor de Kleintjes.
..Komt

Soldaatje spelen.
jongens! wü spelen soldaatje,

Ik zal er de aanvoerder zün,
Johan is een kranige tamboer.
Een flinke trompetter is Hein.

En .Takob, zeg! jü dient als vaand'rig.
Jü houdt onze vlag maar heel hoog.
Jan en Klaas zün gewone soldaten.oog.
Koos! en jü houdt den vüand in t
Daar ginds in dat boschje. daar loert hij,
Geef een sein als je iets van hem zietl
Als hü komt, dan «laan wü er dapper
Op in; maar doe jü niet mee Piet:'
„Dat vechten", zei Piet, „komt

geen

[goeds vaa

Jk doe dus maar liever niet mee.
Je weet wel, ik houd veel van spelen,
Maar oorlogje spelen, o nee!

Zeg! zag je die kindren uit Duitschland?
gebrek.
Ze leken haast ziek van
oorlog,
dien
en daarom
Dat kwam van
Heb ik aan zoon spel heel geen trek.

