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Nu de zaak om vreemdelingen
vaeanties te trekken binnen de grenzen
v an het eigen rijksgebied, door anc volindustrie »e :
ken van Europa als een de
nana, aat
oefend wordt, ligt het voor
weer
thans reeds waar de zomervacanties
prospecallerwege
in 't zicht komen, van
waarin altussen worden rondgezonden,
buiten
and ons
het
uitstapjes
lerlei
naar
Uitvoerig beschreven en aanbevolen worschoonheid van
den; gewezen wordt op de ligging
van hogunstige
het landschap,
tels, beoefening ter plaatse van velerlei
sport, verlaagde spoorwegtarieven billijke
pensionprijzen, enz. enz. En t stemt tot
verheugenis, dat de beoefening dezer industrie ook ten onzent in den laatsten
tijd krachtig ter hand genomen is. Wij
hebben hier te doen als 't ware met een
nieuw export-artikel: wij bieden aan om
Engelschen, Franschen, Belgen, Duitschers, Amerikanen te laten genieten van
de schoonheid onzer kusten, duinen, meren; hen te laten bewonderen de grootschheid van onze havens, sluiswerken, landaanwinningen; hun de bekoring te doen
ondergaan van onze kleurige, fleurige landouwen, met eindelooze vergezichten; van
de eigenaardigheden van ons volksleven,
van de producten onzer kunst, oude en
nieuwe.... alles a raison van zoo- en zooveel per dag en per persoon. Voorwaar,
dit is een zaak, waar alles voor en niets
tegen is. Een volk, dat deze industrie niet
beoefent, zal door dit in gebreke blijven
misschien de handelsbalans tegenover de
nabuurstaten ten ongunste beïnvloeden.

Voorts is het nu eenmaal zoo: dat menigeen, die in zijn vacantie vooral ook gaarne wil uitrusten, bij voorkeur naar het
buitenland trekt, waar hij minder gevaar
loopt- gedwongen kennis te moeten ma-

ken en vriendschap te onderhouden met
landgenooten, die toevallig onder hetzelfde dak intrek hebben genomen. Waarbij
erkend Worde: dat een verblijf gedurende
buitenland iemands
enkele Weken in het
horizont, hem tot zegen, verruimt; terwijl
en ook dat mag onder het „voor" gevelen, die voorheen vanwege
noemd*
hun tekort aan talenkennis zich van buitenslands reizen moestente spenen, thans
doen, dank zij
dat niet
behoeven
de reisbureau X( die voor de zoodanigen,
Qnder geleide, ' a iies betreffende reis en
verblijf zo gemakkelijk mogelijk maken.
Nu heeft deze zaak, behalve een louter
handelsaspect, ook een kant van bespiegeling, die, als wij er ons voor een wijle in
hegeven, een andere waarheid toont, welten profÜte kan zijn, zij het
ke
zin. Ik bedoel: dat
hoogeren
anderen,
in
gaarne ver weg schoonheid zoeken,
Wij
terwijl wi J naar die van het eigen land en
zoo dichtbij, niet om zien. Wij trekken
haar de Rivièra, schotland, Zwitserland

—

—

meer

'

°

eveneens

—

er van natuurschoon te genieten
hoevelen hebben nog nimmer met eigen
oogen aanschouwd de schoonheid van
onze vaderlandsche stranden, blanke duinen statige rivieren; van onze tallooze
meren, poelen, piassen; van onze sappige
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land niet
terwijl deze twee van het eigen
niet
noemensgenoemd worden, alsof ze
denken
dat
waard waren. En iets,.eigen
v°etetuk,
als
den val van het
bij nader onderzoek blijkt, dat men het
vergat te noemen, omdat men
net.... niet kende!
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Duitschland

De ondergang van de
„Espana”

en vruchtbare polders, zich uitBUITENLAND
onder de ruimste hemelen!
strekkendewij
Of zoo:
dwalen in stille verrukking
de
rond in
kathedralen van Parijs,
hoevelen hebRouaan, Reims, Milaan
ben nog nimmer een voet gezet ui den
DE STAKINGSBEWEGING IN ENGE
St Bavo van Haarlem, den Utrechtsehen
Bosch!
Of
St.
LAND
25000 CHAUFFEURS DER
Janskerk in den
Dom de
het
op
apwij
STADSOMNIBUSSEN
hebben
LONDENSCHE
dit:
voorwaar niet
HEBREN HEDEN HET WERK NEERGELD,
pèl willen ontbreken, toen ons in het buiIN DE PROVINCIE VOLGDEN
tenland de gelegenheid werd geboden, op
land125.000
MAN
OOK STRAKS
onze
een folkloristisch festijn ook
nun
dekleeding
MIJNWERKERSSTAKING?
genooten in gewestelijke
monstraties te zien geven hoe weinigen
hebben we de struische jongedoenters van
De staking van het autobus-personeel te
ter
bewonderd
of
Beveland
Walcheren
Londen is te middernacht begonnen. Te Lonplaatse zelve als zij in haar Zonaaagsch den staken 25000 man, terwijl tegelijkertijd
habijt over den dijk langs haar dorp op e n in de provincie 125.000 man het werk neerlegden. Door deze staking zijn vijf millioen
neer deinden of gracieus nedernurKten
langs den berm onder druk gekout en luid inwoners van de Britsche hoofdstad van hun
opklinkend gelach; hoe weinigen nebben gewone vervoermiddel beroofd. Dit is n.l. het
Wij, ergens in den Gelderschen oi uvervjsgemiddelde aantal passagiers, dat de auto1 bussen per dag vervoeren.
selschen Achterhoek, de o°er,e
5
tVf
Ki eedy
dochters in hun schilderachtige
Gisteren nog zijn den geheelen dag onder-

—

COURANT
GRONINGER
BUREAUX:

voor alles in roem, eer, titels, in rijkdom, kenning van de
Miners Federation, als eenig
positie, uiterlijke beschaving en al hetvertegenwoordigster van het personeel voor
welk doorgaans verweg ligt, buiten het het voeren van collectieve loonbesprekingen.
bereik der schare
maar meer, oneindig Reeds maanden lang loopt hierover een gemeer dan de vreugde die dit alles ons kan schil. Men meent n.1., dat de andere vakververschaffen, is de voldoening, eiken dag eeniging, de Industrial Union, te zeer afhanopnieuw, geschonken in den toegewijden kelijk van de ondernemers is en dus daarom
arbeid, zij deze van nog zoo weinig verals een bedrij fsvakvereeniging wordt beheven aard. Of dacht gij, dat de minister, schouwd. Het geschil i s acuut geworden in de
die rusteloos her- en derwaarts trekt om steenkolenmijnen van Nottingham. In fle
tegenwoordig te zijn bij dit en bij dat en Harworthmijnen aldaar is een strijd gerezen
daarbij met eerbewijzen wordt omringd, tusschen de Federation of Maners-en de Ingelukkiger zich voelt dan de man, die acht dustrial Union
ook wel genoemd de yakuur per dag, onder vroolijk gesnap en ge- vereeniging van Spencer, naar haar oprichzang met de gezellen, zijn hamer zwaait ter. Thans heeft de leiding van de Federain de smidse of zijn laschapparaat in de tion of Miners uit het gebeurde in een steenkolengebied een precedent geschapen. Ook
fabriek hanteert?
En wederom parallel met dit, ligt, in hier kon geen overeenstemming worden beeen nog hooger vlak, deze, allerbelangreikt en de conferentie van afgevaardigden
rijkste waarheid: dat het zuiverste en tebesloot tegen 22 Mei een staking af te konvens onverderflijke geluk voor den digen. In sommige gebieden moet de stamensen ligt niet in de voldoening alleen, king met een termijn van een week worden
hem geschonken door zijn kunst, door zijn aangekondigd, in andere gebieden met een
wetenschap, zijn succes in handel of betermijn van veertien dagen. Meer dan 400.000
weg
dit
voor
leden van de Miners Federation zullen bij
drijf, hoe onbereikbaar ver
deze staking betrokken zijn. Men hoopt echde meesten is
maar ook en voornamelijk en zoo dichtbij mogelijk: in de diepere ter, dat men toch nog vóór 22 Mei tot overgesteldheid van zijn hart. Als daarbinnen eenstemming zal komen.
Geen prettige omstandigheden voor een
geen andere, diepere vrede woont ook;
geen andere, hoogere blijdschap zingt ook, land, dat zijn kroningsfeesten gaat vieren!
zal al het genoemde hem niet baten — en
wat de verborgen kwelling is van duizenden! Zij hebben gedacht eens: als ik dat
en dat bereikt zal hebben, zal ik een heKerkstrijd in
mel op aarde bezitten. Nu zij het bereikt
hebben, is eer een hel dan een hemel hun
deel; een hel van, ondanks alle uiterlijk
vertoon, heel diepe, innerlijke leegheid, Wet op
de kerkelijke orden in voorbereiding.
van onverklaarbare, maar knagende onrust en onbevredigd zijn, wijl ontbreekt
In nationaal-socialistische kringen deelt
het eene noodige: het vaste steunpunt in men mede, dat de Duitsche Rijksregeering
God, als troost en toeverlaat in ieder le- een wet op de kerkelijke orden voorbereidt.
venslot.
Men verklaart, dat de door de Duitsche
pers onthulde feiten de noodzakelijkheid
Een mensen heeft voor zijn waarachtige, bestendige, onverwoestbare geluk iets hebben aangetoond in te grijpen.
De wet zou de opheffing van de congregavan noode, dat niet „van" deze wereld is, ties
medebrengen van welke een groot aanal is het „in" deze wereld; en ook niet tal leden bij zedenmisdrijven
betrokken zouver weg, maar o, zoo dichtbij; n.l. het den zijn. Het openbaar ministerie te Koblenz
vertrouwen eiken dag, eiken ochtend, heeft onlangs medegedeeld, dat binnenkort
ïmddag en avond opnieuw door het gealle leden van een congregatie in de beklaagloof: ik ben Godes, mijn leven is in Zijn denbank zullen plaat» nemen.
Behalve aan zedeüi?;. kijven zouden de
hand; Hij heeft met mij iets voor, .iets
goeds, iets heiligs, iets eeuwigs en roept verantwoordelijke leiders -/an verschillende
de deviezenbepalingen
mij dies op Zijne wegen; als ik bedroefd congregaties eveneens
hetgeen de verbeurdverovertreden,
hebben
een
ben, wil Hij mij troosten meer dan
klaring van de bezittingen zou medebrengen.
moeder troosten kan; als ik in nood verkeer, wil Zijn hand mij geleiden vast en
veilig; als ik mijn kracht mij voel begeven, wil Hij Zijn kracht volbrengen in
mijn zwakheid; als niemand helpt, helpt
Hij, als alles vlucht is Hij nabij; Hij heeft
mij in Zijn handpalmen gegraveerd, Hij
heeft Zijn hart op mij gezet, Hij heeft mij
lief en blijft mij lief hebben tot in
eeuwigheid
weshalve is Hij mijn hoog
verhouding
ik
zal
niet grootelijks wankeen
vertrek
Spaansche
len; mijn hoog vertrek, vanwaar ik mijn
leven met zijn vele. donkere plekken,
Reuter meldt uit Santander:
steeds weer zie in hooger, hemelsch licht!

Weiden
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ADVERTENTIëN uit de i Noordel. Provinciënvan I—s regels f I.—» elke regel meer 20 et.
Kleine advertentiên tot en met 10 regels en
Familieberichten 15 et& per regel (bU vooruitbetaling) , elke regel meer 20 ets. Van buiten deze
opgerot.,»,
Provinciën I—s regels f 1.50. elke regel meer 30 eU
GEDEMPTE ZOIDERDIEPBU DE HEERESTRAAT. GRONINGEN

handelingen gevoerd om de staking te voorkomen. De minister van arbeid, Brown, heeft
daarbij met alles wat in zijn vermogen was
gepoogd te bemiddelen. Overeenstemming
bleek echter onmogelijk. Men weet het, de
hoofdeisch van de employés van de Londemsche Transport Board is tot een achturigen werkdag te geraken waarin dan nog
een half uur schafttijd is begrepen.
Het ministerie van arbeid heeft een communiqué uitgegeven, waarin ten aanzien van
het stakingsbesluit gezegd wordt, dat met
het oog op het ongemak voor het publiek de
minister besloten heeft een commissie van
onderzoek in te stellen, bestaande uit drie
personen, die een rapport zullen moeten indienen over de kwestie der arbeidsuren, arbeidsvoorwaarden enz. der autobusarbeiders.
Er verluidt, dat de minister van arbeid nog
gevraagd heeft of het mogelijk zou zijn de
staking op te schorten, tot de commissie van
onderzoek de hangende kwesties zou hebben
bestudeerd, maar dit is ook mislukt.
Intusschen dreigt ook een ernstige staking
der mijnwerkers. Daarbij gaat het om de er-

der beide
vloten

Volgens mededeelingen van ooggetuigen
hebben slechts drie bombardementsvliegtuigen negeleid door jagers, de rechtsche oorlogsschepen „Espana" en „Velasco" aangevallen.
Ook de kustbatterijen hadden het vuur op de
schepen geopend. De gouverneur vertelde,
dat de vliegtuigen der regeering tot geringe
hoogte daalden, hoewel het afweergeschut
der schepen op de toestellen gericht was. Zij
lieten zeven zeer zware bommen vallen: twee
daarvan troffen het achterschip van de
„Espana", waaruit een enorme rookwolk opsteeg. Toen de ,Velasco" naderde, sprongen
honderden opvarenden van het slagschip in
zee.
De vernietiging van het slagschip „Espanat" heeft in het door de regeering bezette deel van Spanje levendige voldoening veroorzaakt. Het is de eerste keer
in de geschiedenis, dat een groot oorlogsschip door een vliegtuigbom is vernietigd.
Dank zij een officieuse statistiek kan men
thans de verhouding van de beide vloten
vaststellen.
Franco beschikt thans nog over een totaal
van 37.500 ton, n.l. twee kruisers van 10.670
ton, de „Canarias" en de „Baleares", moderne, snelle schepen, doch waarvan het zwaarste geschut bestaat uit kanonnen van 20.3
c.M., een kruiser van 9385 ton, de „Almirante
Cervera", modern en snel, een torpedojager
van 1339 ton, de „Velasco", zes torpedobooten
van 190 ton, vier kanonneerbooten van 800
ton en achttien hulpschepen, sommigen niet
grooter dan 50 ton.
Het tonnage van de regeeringsvloot bedraagt 95.000 ton, n.l. een slagschip van
16.400 ton, de „Jaime Primero", een zusterschip van de ~Espana", op het oogenblik het
sterkste schip van de Spaansche vloot. Het
is het eenige schip, dat beschikt over geschut van 30.5 c.M., verder twee kruisers van
9385 ton, de „Cervantes" en de „Libertad"'
van dezelfde serie als de „Almirante Cervera", een kruiser van 6140 ton, de „Mendez
Nunez", een verouderd schip, 15 torpedojagers
van 2120 ton, moderne snelle schepen, twee
torpedojagers van 1337 ton van verouderd
type, zes torpedojagers van 190 ton, vier
onderzeeërs van 715 ton, zes onderzeeërs van
1290 ton, drie onderzeeërs van 1370 ton en
een kanonneerboot van 800 ton, de „Laya",
die voor de haven van Valencia patrouilleert. Verder een troepentransponschip van
2545 ton en 17 hulpschepen, die langs de
kusten patrouilleeren.

Betooging van wereldfront voor

den vrede
Protest

te

Londen

150.000

man autobus
staakt te Londen

personeel

tegen het bombardement van

Spaansche steden
Pierre Cot, de Fransche minister van luchtvaart en president van het wereldfront voor
den vrede, heeft gisteravond een in Albert
Hall gehouden belangrijke vredesbetooging
bijgewoond, welke was belegd door de Volkenbondsvereenigmg en het wereldfront voor
den vrede. Lord Cecil, Hambro, de president
van het Noorsche parlement, de Belgische
Volkenbondsgedelegeerde Henri Rollin, en dr.
Alice Masaryk, de dochter van den oud-president Masaryk, waren eveneens aanwezig.
Pierre Cot heeft in zijn redevoering verklaard, dat hij niet als Fransch Minister van
luchtvaart sprak, maar uit naam van millioenen aanhangers van het wereldfront voor
den vrede, dat personen van alle levensopvattingen bevatte.
Pierre Cot zeide met name, dat het wereldfront aan een behoefte voldoet, n.l. alle
over de wereld verspreide bewegingen, welke
zekere principes aanvaarden, als basis van
hun actie te groepeeren. Laten wij bedenken,
dat hechts de organisatie van de collectieve
veiligheid door het wegnemen van de vrees
bij vredelievende volken en het bewijs van
hen, die van veroveringen droomen, dat hun
pogingen vergeefsch zijn, ons in staat zal
stellen een einde te maken aan dtfn bewapeningswedloop. Wij hebben dus een methode
voor vrede, een technischen vrede en wij
doen een beroep op allen, die deze techniek
en deze methode bepleiten.
De vrede móet een collectief werk zijn.
Tijdens deze betooging, welke werd bijgewoond door 7000 menschen, werd een resolutie aangenomen, waarin geprotesteerd wordt
tegen het bombardement van Spaansche steden en de slachting van vluchtelingen.

Men wandelt en de taxi's doen
goede zaken

Te middernacht is de staking in het
autobusbedrijf begonnen. In Londen
staken 25.000 man, terwijl tegelijkertijd
in de provincie 125.000 man het werk
neerlegden.
Tot nu toe hebben zich in Londen nog
geen incidenten voorgedaan. Na middernacht vergaderden de stakers in café's bij
de garages, alles verloopt in de grootste
orde. De garages worden allen door de politie bewaakt.
In de straten zag men hedenmorgen
groepjes van vijf tot tien personen, die zich
te voet naar hun werk in het centrum van
de stad begeven, dikwijls een wandeling
van tien tot twaalf kilometer. Daarbij
maakten de taxi-ondernemingen goede
zaken.
Ook zag men reeds vroeg in den ochtend
menschen zich naar Wembley .begeven, waar
heden een van de grootste voetbal-evenementen van Londen plaats heeft, n.l. de
wedstrijd om den cup final.

De diplomatieke reizen in Europa
Von Neurath naar Rome.

HET ONTWERP VOOR EEN IERSCHE

GRONDWET.
De Koning wordt niet genoemd.
Reuter meldt uit Dublin:

Volgens de ontwerp grondwet van lerland zal
het parlement bestaan uit Dail en Senaat.
Deze laatste zal worden samengesteld op den
grondslag van vertegenwoordigers der beroepen. De president zal volgens het ontwerp
in de bevoegdheden van den gouverneur-generaal treden en onder meer zijn veto over
wetsontwerpen kunnen rfitspreken. De lersche Vrijstaat zal dan „Eire" heeten. Over
den Koning of Groot Brittannië wordt niet
gesproken.

„Almirante Cervera” ook met bommen
bestookt.

In welingelichte kringen te Berlijn wordt
verklaard, dat men van het semi-officiëele
tegenbezoek van minister Von Neurath aan
Italië natuurlijk geen bijzondere verrassingen moet verwachten. De reis geschiedt
in het kader van de zeer
aldus zegt men
vriendschappelijke Duitsch-Italiaansche betrekkingen, die al lang tot volledige opheldering der vraagstukken, welke beide landen betreffen, hebben geleid. Von Neurath
gaat dus niet meer naar Rome om met verrassende resultaten terug te keeren; de besprekingen, die hij met de Italiaansche
staatslieden zal hebben en die betrekking
zullen hebben op alle politieke vraagstukken
van den dag, zullen slechts het bestaan en
de handhaving van de as Berlijn-Rome bevestigen.

—

—

Vliegtuigen der linkschen hebben gister-

Ciano in Albanië.

ser der rechtschen, „Almirante Cervera". Zij
slaagden er echter niet in het schip te treffen

Na het onderhoud, dat de Italiaansche minister van buitenlandsche zaken, Ciano, met
koning Zogoe van Albanië heeft gehad, is
een officiëele mededeeling verstrekt, waarin
gezegd wordt, dat tijdens de besprekingen
tusschen Ciano, den koning en de Albaneesche staatslieden de politieke en economische betrekkingen, tusschen Albanië en
Italië aan een uitvoerige bestudeering zijn
onderworpen. De wederzij dsche gevoelens
op
van hartelijke vriendschap, die berust
het verdrag van 1927 en op de overeenkomsten van Maart 1936, werden bevestigd, evenals het voornemen tot uitbreiding der bestaande betrekkingen in harmonie met de
Italiaansch-Joego-Slavische overeenkomsten,
in het belang van den algemeenen vrede en
in dat van beide landen. De Albaneesche regeering heeft haar groote erkentelijkheid
uitgesproken voor de door Italië geleverde
bijdrage tot den vooruitgang van Albanië,
terwijl Ciano uit naam van den Duce en
de fascistische regeering opnieuw de verzekering gaf van de beproefde Italiaansche

middag ook bommen geworpen op den krui-

De evacuatie van vrouwen en
kinderen en ouden van dagen
uit Bilbao
De Britsche marine zal in volle zee de
Baskische schepen bescherming verleenen,
die ouden van dagen, vrouwen en kinderen
zullen evacueeren. De Britsche consul te Bilbao zal de inscheping der uitwijkelingen leiden en er voor waken, dat werkelijk ouden
van dagen, vrouwen en kinderen vervoerd
zullen worden.
De Baskische autoriteiten hebben de Britsche regeering verzocht deze bescherming te
verleenen bij de evacuaties. De Britsche regeering heeft in haar antwoord de verzekering gevraagd, dat de evacuatie een zuiver
humanitaire maatregel zou vormen. Verzekeringen, die door de Britsche regeering beschouwd worden als bevredigend, zijn thans
ontvangen. Men neemt te Londen aan, dat
Franco geen enkel bezwaar zal maken tegen
het evacuatieplan.
Duitschers te San Sebastian geland?

vriendschap.

De viering van den eersten Mei

Van de zijde der Baskische regeering wordt
officieel medegedeeld, dat Maandag j.l. 1500
Duitschers te San Sebastian aan land zijn
gezet.
Gewonde Italianen naar hun land gebracht.
Het Italiaansche s.s. „Franca Tassio" is uit
Sevilla op weg naar Genua te Gibraltar aangekomen. Het heeft 180 Italianen aan boord,
die bij de jongste gevechten werden gewond,
maar te Sevilla niet voldoende konden worden verpleegd daar de hospitalen daar vol
zijn.

De situatie in Catalonië
Uit Barcelona wordt gemeld:
Sinds eenige dagen is als gevolg van
zekere incidenten een lichte nervositeit
aan den dag getreden te Barcelona en in
verschillende dorpen. Gewapende troepen hebben de wacht moeten betrekken.

In Duitschland.
In geheel Duitschland zijn heden ter gede viering van den eersten
Mei de straten in alle steden en dorpen versierd.
In Berlijn was het reeds vroeg in den ochtend druk, de Hitler-jeugd hield om half
negen in het Olympisch stadion een demonstratie, waarbij de Führer en de rijksjeugdleider aanwezig waren. In het stadion waren 120.000 jongens en meisjes vereenigd.
Hitler hield een toespraak tot de verzamelde jeugd. Hij zei, een gezonde jeugd te
verlangen, gezond naar lichaam en ziel, een
jeugd, die offers weet te brengen, die open
en eerlijk is. leder zal in het Derde Rijk
den maarschalkstaf in den ransel dragen,
zoowel militair als politiek, doch niemand
kan bevelen, die niet zelf gehoorzamen heeft
legenheid van

geleerd.

In Sovjct-Rusland.

Reeds hedenochtend vroeg trokken groepen arbeiders naar het Roode Plein, waar
om 10 uur de parade van de troepen van het
De generale raad, die verscheiden malen garnizoen begon. De troepen defileerden
bijeen is geweest, heeft thans aan de pers voorbij den volkscommissaris van oorlog,
een nota overhandigd, waarin hij zich vermaarschalk Worosjilof.
Worosjilof heeft een dagorder uitgevaarheft tegen een houding, welke het succes
digd, waarin hij het roode leger
van de revolutie en van den oorlog zou kungeluk
nen schaden en er op aandringt, dat aan wenscht met den eersten Mei.
deze actie een einde komt om de ongerustheid, waaronder Catalonië thans lijdt, weg
te nemen.
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Uit de „Provinciale Groninger
Courant” van vandaag voor 100 jaar
's GRAVENHAGE, den Mei 1837.
Het bal, hetwelk de Britsche ambassadeur
prachtig geheeft gegeven, is bij uitstek
weest, en heeft tot in den ochtend geduurd.
H.H.K.K.H.H. de Prins en Prinses van
Oranje en Hoogslderzelver twee Zonen
hebben het met hunne tegenwoordigheid
vereerd. Hetzelve is mede bijgewoond door
den hertog van Saksen-Weimar, de leden
van het corps diplomalique en een aantal
aanzienlijke personen.

KUNST EN WETENSCHAP

Het G.O.V.-concert van
Woensdag a.s. en het zestigjarig
jubileum van „Bekker”
Men schrijft ons:
Zooals uit de geplaatste advertentie blijkt,
heeft Woensdag 5 Mei a.s. het slotconcert
der G. O. V. plaats.
Met dit concert van Woensdag a.s. herdenkt „Bekker" tevens zijn 60-jarig bestaan. Oorspronkelijk opgericht als „de
is later, om
Gemengde Zangvereeniging"
den man te eeren die zoo vele jaren den dirigeerstaf over het koor gezwaaid heeft,
diens naam aan dien der vereeniging verbonden. Daarna is Veldkamp een aantal
jaren dirigent geweest, totdat in 1904 Kuiler de leiding op zich heeft genomen.
Alle werken te noemen die in den loop
der jaren door „Bekker" zijn uitgevoerd zou
tot een droge opsomming leiden. Bovendien zouden tal van zijn werken, die tot het
vaste repertoire van onze groote koorveréeniging behooren meerdere, ja zelfs vele
malen voorkomen. Daarom zij volstaan met
Het Requiem van Verdi
enkele grepen.
werd reeds gezongen in 1881 onder Bekker
en beleefde hier vele herhalingen, de laatste
In 1930. De „Schöpfung" ging in 1882, die
„Jahreszeiten'r in 1885, de „Messias" in 1886
„Samson" in 1890.
Nadat in 1908 het „Weihnachtoratorium"
was gebracht, werd de eerste uitvoering in
Groningen van de „Matthaus Passion" in
1909 een gebeurtenis, die niet weinig tot de
vestiging van Kuilers reputatie heeft bijgedragen. Daarna zijn onder zijn leiding nog
tal van werken ten gehoore gebracht, die
zware eischen aan de uitvoerenden stelden.
In de Missa Solemnis, van Beethoven, Psalmus Hungaricus van Kodaly, la Granda
Messe des Morts van Berlioz, Avodat Hakodesch van Bloch, en in Boris Godounow van
Moussorsky. Meerdere malen hééft „Bekker" medegewerkt in Beethoven-programma's van de G. O. V., door het zingen van
de koorfantasie en van het slotkoor in de
beroemde Negende.
Concerteerde „Bekker" vroeger altijd zelfstandig met medewerking van het Harmonie-orkest, later is daarin onder den druk
i der financieele moeilijkheden, waaronder
het geheele muziekleven gebukt gaat, verTegenwoordig werkt
andering gekomen.
„Bekker" mede aan de door de G.O.V. georganiseerde concerten.
Twee jaar geleden is de Vereeniging met
behoud van haar naam afdeeling in de
Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst
geworden.

Het werk dat Woensdag a.s. op het jubileumconcert zal worden uitgevoerd „La
Damnation de Faust", gaat hier voor
de
vierde maal. De vorige uitvoeringen hadden plaats in de jaren 1913, 1917 en 1931.
Dat Kuiler dit werk voor deze gelegenheid
gekozen heeft, behoeft geen verwondering
te wekken, wanneer men bedenkt met hoeveel voorliefde bij Berlioz dirigeert. Hiervoor
zij slechts herinnerd aan de gloedvolle vertolking die de Symphonie Fantastique op
Kuilers pas gevierden verjaardag genoot.
De Damnation is één van die werken die
nog steeds repertoire hebben gehouden, en
die nog altijd in staat zijn van het begin
tot het einde te boeien.
Dat de Mephisto-partij in handen is van
Charles Panzéra spreekt bijna vanzelf. Wie
denkt daarbij niet aan zijn suggestieve
voordracht van „la course a I'abime"?
Het belooft een prachtige afsluiting van
het seizoen te worden en een waardige viering van „Bekkers" jubileum.
Na afloop van het concert zal het bestuur in de Directiekamer van de Harmonie
recipieeren, teneinde belangstellenden gelegenheid te geven het met deze heuglijke
gebeurtenis geluk te wenschen.
Voor de prijzen der plaatsen en plaatsbespreking zij naar de advertentie verwe-

zen.

Twee eeuwfeesten van mannen met een
wereldnaam.

Dit jaar herdenkt Italië den dood van
Giotto en van Leopardi, van den schilder
en den dichter, die hoewel 500 hen scheiden, samengaan door hun beider roem van
diepe menschelijkheid en reëel-menschelijke
cultuur.
Instituto
Aan
het
Interuniversitario
Italiano (Piazza Margana 19 Roma) geven
hoogleeraren van de Italiaansche universiteiten litteratuurcursussen
over Giacomo
Leopardi en geleerden met een wereldnaam
cursussen over de kunst van Giotto.
Dit
instituut organiseert in samenwerking met
de Compagnia Italiana Turismo van Maandag 31 Mei tot Dinsdag 8 Juni een reis, die
bij de cursus hoort, met bezoek aan Rome,
Napels, Perugia, Florence, Rimini, Recanati,
Bologna, Padua, Venetië enz., dus aan de
steden en plaatsen, waar de herinneringen
aan Leopardi en Giotto leven, en waar de
mooiste werken van dezen laatsten zich bevinden.
De cursus, waar de reis toe behoort, wordt
gehouden van 20 tot 30 Mei.

Onderscheiding voor Kor Kuiler.

Het bestuur van de Peter Benoit Vereeniging te Harelbeke (België) heeft het eerelidmaatschap dier vereeniging aangeboden
aan Kor Kuiler, dirigent van de G. O. V.
zulks ter gelegenheid van zijn zestigsten
verjaardag.

Een enkele opvoering van
„Macbeth”
Volksuniversiteit en Schouwburgbestuur
werken samen om deze belangrijke opvoering
tot stand te brengen.
De samenwerkende besturen van de Volksuniversiteit en de Vereeniging tot Expl. van
den Stadsschouwburg deelen mede, dat de
Amsterdamsche Tooneelvereeniging op Donderdag 13 Mei a.s. te TA uur één enkele voorstelling' zal geven van William Shakespaere's
„Macbeth". Aangezien de kosten dezer opvoering uiteraard buitengewoon hoog zijn,
zal geen herhaling plaats kunnen vinden. De
voorstelling is voor ieder toegankelijk. "Contribueerende leden van de Volksuniversiteit
echter zullen op de prijzen van de drie hoogste rangen een reductie genieten.
De besturen spreken de hoop uit, dat hun
'gemeenschappelijk streven ook in Groningen
Shakespaere's onsterfelijk Koningsdrama te
doen opvoeren zal worden gewaardeerd en
dat de Schouwburg uitverkocht zal zijn.

AGENDA voor Groningen
ZATERDAG 1 Mei.

7 uur. Noorderbad: Polo-tournooi K-N.Z.8.,
kring Groningen.

8 uur. Ons Huis:

1 Mei-vergadering P.A.S.
Spreker de heer A.

(N.A.S.)—R.S.A.P.

Langkemper.

ZONDAG 2 Mei.
9.30 uur. Grand Theatre: Vereeniging van
Vrienden der Sovjet-Unie. Vertooning van
„De jeugd van Maxim" en de sportfilm
„Sportoarade 1936
11 uur. Concerthuis: Theosophisch Genootschap.
Spreker de heer J. H. Venema,
Den Haag, Nationaal President van het
Genootschap, spreekt over „Van waar
komt en waarheen gaat de mensch?"
8 uur. Harmonie: Concert G.O.V. Dirigent
E. Clemens Schröner.
8 uur. Victoria Hotel: Bridge-drive.

MAANDAG, 3 Mei.
8 uur Boschhuis: Propaganda vergadering
Bellamy. Sprekers mr. dr. P. Ussel de
Schepper.
8 uur Concerthuis: Propaganda-avond comité
Groningen voor Nationale Veiligheid. Sprekers gepensionneerd vice-admiraal L. J.
Quant en luitenant J. L. Uyterschout.
11 uur Cinema Palace: Nachtvoorstelling
Groninger Kunstkring.
Bioscoop- en Cabaretprogramma's
tot en met 6 Mei.
Grand Theatre: „De Jacht op Millioenen"
met May Robson
Verder Harry Piel in
„Negentig minuten oponthoud".
Beurs Theater: Dick Powell en Ruby Keeler
in „Leve de Vloot" Tweede hoofdnummer:
„Avonturiers der lucht".
Cinema Palace: „Muiterij op de Bounty", met
Charles Laughton, Clark Gable en Franchot
Tone.
Luxor Theater: Marion Davis en Clark
Gable in ~De laatste ronde".
Aanvang der avondvoorstellingen 8 uur.
Wintertuin Frigge: Lilian Helten, muzikale
attractie Anita Lou, acrobatische danseres,
Berny, equilibrist.

Gestolen fietsen en motoren van
Amsterdam naar Groningen
Groote dievenbende op het spoor gekomen.

EERSTE BLAD
KIND DOOR PAARD GETRAPT.

Bijeenkomsten van jong en oud in
de „Harmonie”

STAD EN PROVINCIE

—

—

——
——■

.

ROTOR

Gistermiddag kreeg het pl.m. zevenjarig
zoontje van den heer Korma te Eelde een
zoodanige trap van een paard in de buik,

strijden Het niet waar, dat wij de middelen

daartoe niet zouden hebben. Wij hebben in
ons land alles, waaraan behoefte is. Maar
wij hebben een consequent gevoerde politiek,
die principieel de mogelijkheden niet heeft
willen benutten. Men weet wel, dat de mogelijkheden aanwezig zijn, maar men heeft er
geen geloof in ze te gebruiken, zooals de
Plan-politiek dat wil. Alleen thans, in den
verkiezingstijd, is het zelfs in den kring der
anti-revolutionnairen gekomen tot een liefdesverklaring aan de ordening. Dat is het
beste bewiis, dat de noodzakelijkheid van
ordening, die ons Plan wil bestaat.
De heer Colijn heeft er zich hier over beklaagd, dat bepaalde politieke richtingen de
tot een scheldwoord hebben gemaakt. Maar is dan de leider der A. R. zoo
onnoozel, dat hij niet weet, dat aan deze
aannassingsnolitiek ontzaglijke ellende verbonden is: dat het niet vanzelf komt als een
dergelijk woord tot scheldwoord wordt gemaakt. Dit hebben niet de politieke partijen
gedaan, aanpassen is in zijn uitwerking tot
een woord geworden, dat de gevoelswaarde
van een scheldwoord heeft.
De arbeiders, de middenstand en vele anderen hebben de funeste uitwerking van de
aanpassingspolitiek aan den lijve ondervonden.

Op den 1 Mei-dag hier ter stede, georganiseerd door S.D.A.P. en N.V.V., was naar gewoonte 't eerst het woord aan de jeugd. Reeds
Huis de Beurs: Zaterdagavond slotbal Grovroeg trokken vanmorgen de elfhonderd
nitas.
die aan het kinderfeest deelnamen,
kleinen,
Harmonie: Zondagavond dansen.
verzamelpunten in de
naar
verschillende
Ons Huis: Zondag slotbal D.O.P.
stad, om vandaar naar het centrale punt,
het Martinikerkhof, te gaan. Daar werd de
groote stoet geformeerd, die met de Vlaggengroep van de A.J.C., de N.A.S.B. en niet te
vergeten het voor vroolijkheid zorgende muziekcorps „Ons Ideaal" voorop, langs''n korte
route naar de Harmonie marcheerde. Hier
SNEEK DOOR EEN AUTOWEG VERBONDEN waren de tuin en de bovenzaal voor de jeugd
gereserveerd. In de bovenzaal werden verMET HET SNEEKERMEER.
schillende aardige jeugdfilms vertoond, in
den tuin zorgden de Jonge Pieter Jellen
Een belangrijke verbetering.
en de A.J.C, voor een aantrekkelijk programAls een der belangrijkste centra van de rrfa. Het behoeft geen betoog, dat de kleinen,
Friesche watersport heeft Sneek ongetwijfeld die het volle pond kregen
door te wisselen
toekomst. In de laatste jaren kwamen er op kwamen allen zoowel in de bovenzaal als in
sportgebied te Sneek groote veranderingen den tuin
dezen morgen volop genoten.
tot stand, doch een handicap voor een geMinister Colijn sprak te Groningen over
Burgemeester Bartels herdacht.
zonde ontwikkeling van deze stad als sportPlan op een wijze, die men misschien
het
centrum was altijd, dat zij geen goede verOndertusschen was voor de ouderen in den
van een huisbezoeker der A. R. te Lutjebroek
binding over land met het Sneekermeer had. foyer van de Harmonie een morgenvergadeWie met de auto het Sneekermeer wil bezoering belegd.
zou kunnen verwachten, maar die beneden
ken, moet halverwege den Groenedijk midden
De heer H. MOLENDIJK heette hier allen de waardigheid van het kopstuk dezer partij
in de eenzaamheid stoppen en te voet den welkom. Er zou, aldus spr., reden zijn tot opvrij langen weg door het „bütlan" (dat des timisme, de omstandigheden hebben echter lag. Elke Plan-cursis had hem kunnen antwinters onder water staat) naar het Pavilgewild, dat er over dit feest een schaduw woorden, dat hij dan maar het Plan moest
joen aan het Sneekermeer afleggen.
hangt. In de eerste plaats de maatschappeDit zal nu veranderen. Plannen zijn ontlijke toestand: van de elfhonderd kinderen lezen, opdat hij zou kunnen zien, waarom
worpen voor de doortrekking van den in 1934 die aan het kinderfeest deelnemen, zijn zef 200 millioen en geen f 400 millioen kan woraangelegden weg naar het meer: de laatste venhonderd afkomstig uit gezinnen van
den uitgetrokken. Een dergelijke argumentaschakel: Deze weg zal een lengte van ruim werkloozen.
krijgen
een kilometer
en 3.5 M. breed worden,
Dan is aan den vooravond van ons feest tie beteekent een buitengewone armoede aan
met een verharding van straatpuin. De Bartels van ons heengegaan. Dit heengaan is steekhoudende argumenten tegen de Plangrond zal worden opgehoogd tot 90 c.M. boven voor vele ouderen onder ons, die met hem
zomerpeil. Om een terrein te krijgen voor het hebben samengewerkt, die hebben genoten politiek.
parkeeren van auto's, zal bij het Paviljoen van de volle eigenschappen van zijn karakOnze strijd is niet een louter materialiseen terrein van 500 M2worden opgehoogd. ter, een groote slag. Én deze Mei-dagen zulwij willen in elk opzicht den mensch
tische,
Deze werkzaamheden zullen worden verricht len veler gedachten een oogenblik gaan naar
geven wat des menschen is.
door een 40-tal werkloozen, die gedurende 12 het gezin in Hoogezand.
De S.D.A.P. staat op het meest principieele
weken worden te werk gesteld. B. en W. van
Dit woord van herdenking hoorde de verstandpunt
van de democratie. Zonder deze
Sneek, die dit plan ter goedkeuring aan den gadering staande aan.
democratie
zouden de Nederlandsche arbeivoorgelegd,
op
raad nebben
rekenen
een subders
hebben kunnen ontwikkelen
zich
niet
sidie van het Rijk van 68.7 pet. van f 9500,
Rede van den heer J. Tuin.
gedaan. De Mei-leuze voor
zooals
zij
hebben
of in totaal f 6500.
De Gewestelijk voorzitter, de heer J. TUIN Plan en Democratie is de uitdrukking van
van Oude-Pekela, de spreker van dezen ochhet beste wat in de beweging leeft. Spr.
NACHTVOORSTELLING CINEMA PALACE. tend, wees op de tweeledige leuze van dit wekte op hiervoor te kiezen.
Meifeest: Voor Plan en Democratie. Deze
Na een slotwoord van den heer MOLENleuze symboliseert, aldus spr., onzen strijd DIJK ging de vergadering onder het zingen
Smalfilms en de „Ballade van den
in deze dagen. Onze strijd in dezen verkievan de Internationale uiteen.
hoogen hoed”.
zingstijd is ons deel in den internationalen
strijd van hen, die voor eenzelfde ideaal in
Blijkens een advertentie in dit nummer geven de Ver. voor Filmkunst en de Groninger het buitenland vechten.
De demonstratie.
De Plan-gedachte is
Kunstkring Maandagavond een nachtvoorHedenmiddag wordt de Mei-optocht gestelling in de Cinema Palace. Het programma
niet van de sociaalhouden,
welke om half vier wordt opgesteld
niet
alleen,
luidt:
democraten
van ons land alleen en en om vier uur vertrekt
A. Vertooning van smalfilms door de Ned,
Route:
Bloemsingel, W. 'A. Scholtenzelfs niet van onze beSmalfilmliga Afd. Groningen.
weging alleen. Wanneer straat, Turfsingel 0.z., Schuitendiep 0.z.,
1. Oogst
dr. J. Hajonides v. d. Meulen.
wij in onze samenleving Steentilbrug, Steentilstraat, Rademarkt, Verl.
kleurenfilm, Carré.
2. Herfst
genoodzaakt zijn te leven Oosterstraat,
Oosterweg, Frederikstraat,
3. Mooie Violen
van 't Kaas.
Meeuwerderweg, Polderstraat, Oosterweg,
omstandigheden,
onder
4. Kermisflitsen
C. v. d. Mei.
dat ouders van 700 van Verl. Oosterstraat, Heeresingel, Übbo EmB. Ballade van den hoogen hoed.
1100 kinderen niet meer miussirgel, Emmaplein, Stationsstraat, Muneen kleine bijdrage voor nekeholm, A-kerkhof N.z., Stoeldraaiersstraat.
Concert 't Twaalfde.
het feest kunnen meeO. Kijk in 't Jatstraat, Loopende Diep, Ossengeven, getroffen als zij markt (ontbinding).
Abusievelijk is in het verslag van het
7'in door werkloosheid,
concert 't Twaalfde gemeld, dat een der sodan stellen wij ons de
J. Tuin.
listen was de trompetter K. Wieringa. D.m.z.
simpele vraag, of er niets
D. G. H. Wieringa.
kan worden gedaan om deze ellende te beDancing.

DE

Zijn toestand zorgwekkend.

dat het op advies van dokter Tilma naar het
De Amsterdamsche Recherche was dezer R.K. Ziekenhuis te Groningen moest worden
vervoerd. De toestand was hedenmorgen
dagen een dievenbende op het spoor gekozorgwekkend.
men, die haar vertakking had tot in Groningen. In samenwerking met de Groninger reDe nieuwe burgemeester van Dwingeloo.
cherche werd door twee rechercheurs uit
Maandag om half drie zal de heer G.
Amsterdam alhier een uitgebreid onderzoek
ingesteld, waarbij aan het licht kwam, dat Derks worden geïnstalleerd als burgemeester
der gemeente Dwingeloo.
in de laatste maanden heel wat fietsen, bakNa afloop bestaat er gelegenheid om met
fietsen en motoren uit Amsterdam werden den burgemeester kennis te maj|en.
verzonden per boot naar een adres te GroZAKENNIEUWS.
ningen.
van
was
onderzoekingen
gevolg
Het
deze
Heden wordt blijkens een advertentie in
dat zoowel te Amsterdam als te Groningen dit nummer in het perceel Radesingel 3 de
eenige arrestaties gedaan werden. In de garage Wagenborg en Bos geopend.
hoofdstad werd zekere G. V. aangehouden als
De heer L. Bakker kondigt in dit numverdacht van diefstal van een Imperial momer aan de heropening van het café
Parkzicht in het perceel Parklaan 32.
torrijwiel, dat door tusschenkomst van zekeren T. N. aldaar verhandeld was naar GroDe heer L. de Graaff (v.h. firma Becker)
heeft zij nzaak evrplaatst van O. Boteringeningen.
straat 52 naar Korenstraat 6.
rijAlhier werd aangehouden de 30-jarige
wielhandelaar C. F. J. G. alhier, als verdacht
De dameshoedenzaak C. en N. Bodewes
wordt heden heropend in het perceel Stoelvan opzettelijke heling. Bovendien is in AmDe
sterdam een koopman B. aangehouden, met draaierstraat 25, dat geheel is verbouwd.
zaak maakt met haar keurige betimmering
wien de Groninger G. veel zaken deed. Een een smaakvollen indruk. Natuurlijk is er bij
onnoemelijik aantal motoren en bakfietsen is deze heropening gezorgd voor een uitgelezen
langs dezen weg uit Holland via Amsterdam collectie hoeden.
naar Groningen getransporteerd. Het onderInzake de standplaatsen van boden tijdens de kermis worden gratis lijsten
zoek dienaangaande wordt nog voortgezet.
verstrekt. Voor bijzonderheden zie men de
Reeds zijn bij G. alhier een negental rijadvertentie in dit nummer.
wielen in beslag genomen, die bleken overeen te komen met te Amsterdam in den laatDe nieuwe inspecteur der Rijksveldwacht.
sten tijd gestolen fietsen.
In aansluiting op ons bericht van gisteren
omtrent de benoeming van den heer A. van
Zoelen, commissaris van politie te Amsterdam tot inspecteur der Rijksveldwaoht kunComité voor Nationale Veiligheid.
nen wij mededeelen dat voor deze eervolle
positie de keuze is gevallen op een vroegeren
Het Comité Groningen voor Nationale Veiingezetene van Assen. Vele Assenaren zullen
ligheid zal Maandagavond a.s. in het Concerthuis alhier een avond organiseeren, zich de sympathike, eenvoudige figuur van
■waarop het vraagstuk van de Nederlandsche den heer Van Zoelen herinneren uit den tijd
Weermacht zal worden behandeld. Dit comité dat hij aldaar zijn opleiding genoot.
Hij bezocht de R.H.B. S. en heeft ook een
heeft destijds den eersten avond hier ter
stede georganiseerd waarop het vraagstuk der geruimen tijd van zijn militairen dienstplicht
thans aldaar doorgebracht. Als reserve-kapitein beLuchtbescherming werd behandeld;
zijn sprekers van naam uitgenoodigd om een hoort hij tot het Ie R. I. te Assen.
andere zijde van het vraagstuk der landsDe heer Van Zoelen is geboren in de gemeente Beilen.
verdediging te belichten.
Z. Exc. L. J. Quant, gepensionneerd viceadmiraal zal een rede houden getiteld: „De
Boezemwaterstand in Friesland weer
maritieme verdediging van Nederland en Koloniën", terwijl de heer J. L. Uyterschout,
normaal.
lste luitenant bij het hoofdkwartier van het
Veldleger, zal spreken over „Neerland's
Het Friesche stoomgemaal te Tacozijl bij
Weerkracht". Diverse vereenigingen hier ter Lemmer is op last van Ged. Staten weder
stede hebben haar medewerking toegezegd stopgezet. De gemiddelde boezemwaterstand
en de leden dezer vereenieringen hebben tot bedraagt 14.3 c.M. boven zomerpeil.
dezen avond gratis toegang.
Men zie de advertentie in dit nummer.

De 1 Mei-dag

ONDER

—

1 Mei
Sedert eenigen tijd permitteer ik mezelf de luxe om een Parijsche
courant te lezen, een wekelijksche courant. Zegt u nu alstublief niet, dat dit
een overbodige luxe is, want dan begrijpt
U niet waar het om gaat. Ik léés die Parijsche
courant doorgaans maar heel
vluchtig, soms heelemaal niet, maar wel
kijk ik er altijd lang naar en haal tegelijk een paar keer diep adem. „Dan zult
ge drukinkt ruiken", merkt mogelijk een
scepticus onder u op. En dat is inderdaad
zoo, want de Franschen gebruiken een
vette inkt, die tamelijk sterk ruikt....
Ik ruik echter nog veel meer als ik diep
adem haal; en als ik naar de krant kijk,
dan zie ik ook veel meer dan de breede
kolommen zetsel. Ik ruik de sfeer van
Parijs en ik zie achtereenvolgens al die
plekjes, die mijn hart veroverd hebben.
De kunst,
de cultuur, de historie van
Frankrrjk's hoofdstad bloeien voor mij
open
En dit genot verschaf ik mezelf wekelijks a raison van één dubbeltje,
waaruit u alweer kunt zien, dat het niet
in de eerste plaats de groote dingen zijn,
die het leven veraangenamen.
Mijn krant is mij een troost op vele
Noordelijk-druilerige dagen; mijn krant
haalt me voor een oogenblikje uit mijn
werk en spreekt zachtjes tot me in de
Maar van de week
zoetste aller talen
heeft m'n krant me bovendien nog een
diepe emotie bezorgd:
Ik bladerde haar door en eensklaps
werd mijn blik getrokken door een groote advertentie. Daarin stond bovenaan
met extra zware letters:

DE

VREUGDE VAN HET SCHRIJVEN
wordt Romancier
Redacteur
Journalist

en alle deuren zullen zich

voor

u openen^

U zult begrijpen, dat ik meteen kaararecht zat.
Want weliswaar ben ik -.j
journalist, voel ik bij het dichten mijner
rotorische scheppingen „La joie d'écrire"
diep in m'n botten, maar alle deuren zijn
nog steeds niet voor me opengegaan en
dus wilde ik wel graag weten, hoe ik dat
voor elkaar zou kunnen boksen. Geïnte,
resseerd las ik dus verder. „In Frankrijk
verstaan maar weinig menschen d«
kunst van schrijven, En toch is dit
ons land, nog meer dan in andere lan,
den, een eerste vereischte om te slagen.
Op elk gebied wordt de goede &yl
waardeerd. U moet dus uw stijl veroete,
ren om uw positie te verbeteren, om een
man van beteekenis te worden, om u 00,
ven de massa te verheffen. U kun
bereiken, zonder uw gewoonten ook "*at
eenigszins te veranderen, slechts
makend van verloren oogenbllkken. \j
zult slagen, wanneer u onze schriftelijk*
cursus volgt. Wij leeren u niet aiieej*
zuiver, maar ook begrijpelijk
we leeren u uwe ideeën ordenen en vaOi
uw fantasie het grootst mogelijk profljü
te trekken. Onze methode Is eenvoudig,
duidelijk en niet vermoeiend. U zult zich.
nooit ontmoedigd gevoelen; u zult in,,
tegendeel uw zelfvertrouwen voelen
groeien. Wij geven onze leerlingen allcg
wat we hun beloven, zelfs meer dan dat".
Is het niet logisch, dat ik diep geschokt
was door zooveel liefde der adverteerende heeren? Alle deuren open; en geen
vermoeienis, geen desillusies; het kleinste beetje fantasie wordt uitgebuit (dit
is overigens iets, dat we al vaak zien ge
beuren in de journalistiek) en er hoeft
slechts in verloren ©ogenblikken gewerkt
te worden
Ik heb niet meer diep adem gehaald,
maar diep gezucht; ik heb gedacht aan
alle standjes, die ik van m'n eersten chef
en ik heb voor
te incasseeren kreeg
Hollandsohe
en nichtjes
neefjes
m'n
zoon schriftelij ken cursus besteld
want ook voor hen wil ik graag alle deuen ik vind, dat er
ren geopend zien
niet
lang
genoeg stylisnog
bij
ons
ook
Daar in Paten en journalisten zijn
rijs met hun schrijvende politici en politieke schrijvers weten ze 't heusch wel.
Mijn krant heeft me alweer niet teleurgesteld. En bijna zou ik er toe komen,
maar
zélf nog zoon cursus te nemen
oogenhelaas heb i k nooit een verloren
blik.
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UIT COEVORDEN.

Christ. Belangen.
Aangezien de Vereeniging tot behartiging
m
van de Chr. Belangen alhier op 26 NOV ~
te
hoopt
ber haar 25-jarig bestaansfeest
ren, heeft zich hier ter plaatse een c m ne
gevormd, waarin 16 personen zitting neD „
Dit comité zal trachten gelden in te zameien
teneinde het gebouw aan den Krimweg, ,«»*
altijd gebruikt wordt voor de kerkdiensten,
~
wat het interieur betreft, grondig
V e m~
N
op
26
°p,
zien. Besloten werd voorts om
ber een herdenkingsbijeenkomst te Dei s '

~
J:.?7

° ,'

*f

gen.

Chr. Besturenbond.

Besturenbond

Gisteren vergaderde de Chr.
onder presidium van den heer S Wu 1
h
vervanger van den heer W. ter Meer rf ac
i
bestuur van het Ziekenfonds is benoema c
heer H. Rouê. De heer H. Kikkert,
£j
inleiding hield over „Arbeid en arl?e tafges
het economisch leven", is benoemd t°
vaardigde naar de districtsvergaderinë
Almelo. De heeren Buddenberg en -jgCOmn
zijn benoemd tot leden van de contr°*
e
missie. De voorzitter sloot vervolgel\e
goed bezocht zijnde vergadering oP
bruikelijke wijze.

"*" £
°£

.~

_~

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN ZATERDAG 1 MEI 1937
Begrafenis A. Havenga

Ernstig ongeval met wielrenners

te Middelstum.

Op de graafplaats Esserveld is hedenmorgen onder zeer groote belangstelling met
militaire eer ter aarde besteld het stoffelijk
overschot van wijlen den heer A. Havenga,
oud-onderofficier van het Indische leger.
De begrafenis geschiedde met militaire
eer. Behalve het vuur-peleton liepen 100
man soldaten in de stoet mee.
Verder waren aanwezig de garnizoenscommandant overste Leverland, de kap.-adj. Heres, de griffier der Staten mr. Scheltema en
zeer vele oud-Indische militairen.
Zoo was vertegenwoordigd de vereeniging
van de Oud-Ind. onderofficieren „Madjoe'
de afd. Groningen daarvan, de stichting
Fonds Ridderdagen en de Ver. van Ambtenaren in provinciale overheidsdienst.
Bij den ingang van de begraafplaats stonden drie dragers van de Militaire Willemsorde met een krans namens de Stichting.
De kist met het stoffelijk overschot was
gedekt met de nationale driekleur en werd
door een aantal onderofficieren grafwaarts
gedragen.

Toen de kist in de groeve was neergelaten
loste het vuurpeleton een salvo, terwijl de
stafmuziek van het Ie reg. Infanterie uit
Assen onder leiding van kapelmeester S. P.
van Leeuwen treurmuziek speelde.
Hierna werd het woord gevoerd door overste Leverland die memoreerde wat wijlen de
omheer Havenga in Indië onder moeilijkemoed,
standigheden had gepresteerd. Voor
beleid en trouw kreeg hij de militaire Willemsorde vierde klasse welke slechts bij uitzondering

wordt verleend.

Hij was een -man van staal en graniet, een
Vervolgens spraken de
dapper kameraad.
onderluitenant Keur uit Leeuwardene mede

namens den bond van Ridders in de Militaire Willemsorde; de heer Kok, Groningen,
als boezemvriend en namens de stichting,
die
de heer Japens, voorzitter van ~Madjoe"
roeping
zijn
Havenga
dat
verzekering
gaf
de
als mensen en soldaat heeft vervuld, zijn
naam in zijn werk in Indië 'tan in de harten
der kameraden blijven voortleven.
De heer Hes, voorz. der afd. Groningen
van Madjoe, noennde wijlen den heer Havenga den strijder voor de belangen der
weduwen van Indische militairen. De heer
Kuipers sprak tenslotte namens de familie
woorden van dank.

D. Bartels

redelijk.

Fietsendief aangehouden.
de gemeente-politie te
Winschoten werd te Zwolle aangehouden een
zekere P. K, wonende te Winschoten, als verdacht van diefstal van twee rijwielen. K., die
naar het politiebureau werd overgebracht,
heeft een volledige bekentenis afgelegd. Hij
zal voor den Officier van Justitie worden
Op verzoek van

Naar we vernemen zal voor degenen die
daaraan behoefte gevoelen gelegenheid worden opengesteld op Maandag a.s. van 3—5
uur ten huize van den overledene een laatste
groet te brengen aan wijlen burgemeester

Bartels.

Tramvervoer in April.
gemeente
tram vervoerde over de
De
maand April op de stadslijnen 385.729 (v. j.
(v. j.
396.762) en op de buitenlijn 47.942
49.324) passagiers.
Benoemd.
Tot lid van de Commissie, belast met het
ftfnemen van het examen voor het diploma
Spraakleeraar(es) van de Vereeniging van
Spraakleeraren, is benoemd onze stadgenoot,
de heer G. Hekman, hoofdonderwijzer aan
hét Instituut voor Doofstommen alhier.
Gemeentelijke aankoop van een perceel.

B. en W. van Groningen hebben bij den
Raad een voordracht ingediend tot aankoop
van het perceel Groote Rozenstraat 100, deel
uitmakende van het saneeringsplan tusschen
Noorderbinnensingel, Groote Rozenstraat,
Violetsteeg en Groote Leliestraat. De koopprijs bedraagt f 700.

verhezen
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MINISTER GELISSEN NAAR POLEN.
's-GRAVENHAGE, 1 Mei. Hedenochtend om
half zeven is de minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, prof. dr. ir. Gelissen,
vergezeld van den waarnemend directeur der
handelsaceoorden, mr. A. van Kleffens naar
Polen vertrokken teneinde het aangekondigde bezoek aan de industrieele jaarbeurs te
Poznan te brengen, en tegenwoordig te zijn
bij de installatie van de gemengde commissie
voor het Poolsch-Ncderlandsch handelsverkeer.

KUNST EN WETENSCHAP

GEMEENTERAAD WARFFUM.

Mededeeling werd gedaan,
dat de geN.V. de Groninger Orkestvereeniging.
meentebegrooting 1937 door Gedeputeerde
Staten was goedgekeurd.
Op een verzoek
Abonnementsconcert op Woensdag 5 Mei
van eenige bewoners van de Zuiderhom om
en Volksconcert op Dinsdag 4 Mei 1937 in de
ZEIJEN, 1 Mei. Onder leiding van den een paar lichtpunten te plaatsen, werd afheer J. Eisses werd in het café Noord een wijzend beschikt na eenige discussie. Een Harmonie. Aanvang 8.15 uur. (Woensdagavond : Halve serie: Blauwe en Roode kaarten
vergadering gehouden van het paardenfonds. voorstel van den heer Bentum om één lichtbeide
geldig). Met medewerking van de Gem.
paarverslag
bleek,
dat in totaal 35
Uit het
punt te plaatsen bij den spoorwegovergang
Zangver. „Bekker" (afdeeling „Toonkunst")
den zijn vergoed tot een bedrag van f 5656.67, werd met 2 tegen 5 stemmen verworpen.
waarvoor terug is ontvangen f 1679.24. De
Een verzoek van het bestuur der bad- en en eenige heeren leden van de Gem. Zangver.
te
overige ontvangsten bedroegen f 6916.74, het zweminrichting Warffum om toestemming „Concordia" (afdeeling „Toonkunst")
Dirigent
Leeuwarden.
Kor
Kuiler.
van
het
terwijl
het saldo
saldo f 1260.07,
te verleenen Zondags het bad open te stelSolisten: Corry van Staa—Beversluis, Sovorige boekjaar bedroeg f2280.54 1/2 , zoodat len van B—l 2en na 2 uur, werd ingewilpraan;
Frédéric Anspach, Tenor; Charles
In
bedrag
in kas was een
van f 3540.61 Vide ligd. Tegen stemden de heeren Buurma en
Panzéra, Bariton; Lucien Louman, Bas.
plaats van den heer J. Eisses, die zich niet Venhuizen.
herkiesbaar stelde, werd tot taxateur gekoHet voorstel B. en W. tot het verlagen van Uitvoering van „La Damnation de Faust".
„Légende en 4 Parties..
zen de heer S. Rozema. terwijl de heer S. de rente van geldleeningen met enkele boeHector Berlioz (1803—1869)
werd
medeThies werd herkozen. Tenslotte
renleenbanken van 4K procent op 4 procent
gedeeld, dat bij de a.s. schatting y 2 procent met ingang van 1 Mei 1937, werd aangenopremie zal worden geheven.
men.
Besloten werd het aanbrengen van een
wegdek van asphaltbeton op de Juffer MarUITHUIZERMEEDEN, 1 McL Maandag a.s. thastraat te gunnen aan de Ned. Basalt Mij.
Correspondentie.
hoopt de heer A. Oosterveld, ploegbaas alHet primitief kohier van
te Zaandam.
hier, den dag te herdenken, dat hij vóór 25 hondenbelasting over 1937 werd vastgesteld
D. M. te U.
Uw stuk komt niet voor
aanmerking.
jaren in dienst trad bij de Ned. Spoorwegen.
plaatsing
in
op f375.50. De heer Holtman wenschte geOp dit euvel werd reeds
acht tegen gestemd te hebben.
Mevr. V. te Gr.
u eens een adres aan
gewezen.
heer
S.
Richt
Aan
den
Mensonides
eerder
werd
met
LEEK, 1 Mei. In het café van den heer ingang van 1 Mei 1937
Gemeenteraad!
gemeenden
wederom de
Weites alhier werd vanwege de afd. Leek tewoning verhuurd.
Redactie
De wijzigingen aan geder S. D. A. P. een vergadering belegd, waar meentebegrooting
voor 1936 en 1937 werden
als spreker optrad de heer C. J. van Lienaangenomen.
den van Eindhoven met het onderwerp:
Eenige besprekingen werden gehouden
„Aanpassing of Welvaart".
over
den aanleg van de Juffer Marthastraat.
Spr. keurde de aanpassingspolitiek der
regeering af, om de welvaartspolitiek, zooals die o.m. in het Plan tot uiting komt,
EXLOO. Dezer dagen vond een bespreking
aan te prijzen. De leiding der vergadering plaats tusschen het bestuur van de landGEREFORMEERDE KERKEN.
was in handen van den heer I. Hut.
bouwvereeniging te Exloo en de vertegenwoordigers van de Nederlandsche en NederBeroepbaar verklaard.
In het gebouw „Pro Rege" achter de- landsch Christelijke Landarbeidersbonden.
De
heer B. Boelens te Groningen, is door de
Geref. kerk werd door de chr. besturenbond Van arbeiderszijde werd loonsverhooging verclassis
van de Geref. kerken aldaar beroepbaar
een propaganda-vergadering belegd om te dedigd. Het werkgeversbestuur deelde mede, verklaard in de Geref. kerken.
komen tot oprichting van een christelijke aan zijn leden te zullen voorstellen het belandarbeidersvereeniging.
De vergaderingstaande contract te handhaven.
NED. HERV. KERK.
werd gepresideerd door den heer Jan VeldDe opzeggingsdatum van de loopende
Beroepbaar
verklaard.
sema van Pasop.
arbeidsovereenkomst wordt verschoven totDe hoofdbestuurder, de heer T. Pannekoek, dat door de leden van de landbouwvereeniDoor het Prov. kerkbestuur van Gelderland zijn
beroepbaar verklaard in de Ned. Herv. kerk de
zette uiteen het doel en streven van den ging een beslissing is genomen.
heeren J. A. Fricke van Leeuwarden, J. Jebbink te
bond en wekte op tot aansluiting.
het
Holten
oprichting
van
een
afd.
Leek
kon
en W. Hop te Errraelo.
Tot
Bedankt: voor Doornspijk ds. C. B. Holland
nog niet komen. Wel sloten enkelen zich bij
te Putten; voor Kerkdriel ds. A. Cordolus te
de bestaande afdeeling van Zevenhuizen
Maasland.
aan.
Aangenomen naar Huizum (Evang.) ds.
J. F. Franck te Hindeloopen.
J.
Hier ter plaatse was gisteravond een
Beroepen te Oude Tonge ds. A. de Leeuw
vergadering van de winkeliers onder leiding
te Willige Langerak.
Bedankt voor Oosterend ds. J. J. F. Franck
van den heer S. Reijntjes.
te Hindeloopen.
Deze vergadering was hoofdzakelijk belegd
ter bespreking van de verkoopactie, die hier
zal worden gehouden door de winkeliers van
GEREF. GEM.
1 Mei tot 1 Augustus.
voor
Dirksland ds. J. Fraanje te
Bedankt:
bespreBij de bespreking kwamen ook in
Barneveld.
king
de lage steunuitkeeringen en kleine.
Bedankt voor Leiden ds. W. H. v. d. Vegt
loonen waardoor de omraet wel moest verJ
U
L
I
A
N
D
A
G
I
N
W
INSCHOTEN.
te Goes.
minderen.
De heer A. Wychman opperde het denkTuinconcert.
Toegelaten tot den Dienst des Woords.
beeld te adresseeren aan de regeering om in
Ter gelegenheid van den verjaardag van
Overijsel is
loonen en steun verhooging te krijgen. De Prinses Juliana werd gisteravond een conDoor het Prov. Kerkbestuur van
beroepbaar verklaard in de Ned. Herv. Kerk de
voorzitter achtte het beter, dat de Federatie cert gegeven in den tuin van hotel Wissed. Meiden te Den Haag.
zich hier voor gaat spannen, dan zal z.i. het mann, die voor deze gelegenheid met een heer J. A. v.van
Zuid-Holland de heeren R. v. d.
Door
dat
grooter
zijn.
oranje-lampions
succes
aantal
was verlicht.
Driebergen, E. C. Baart te Arnhem en B.
Mast
te
een
gedurende
De P. V. A.-actie, bedoelt
De Chr. muziekver. Deo Dicatus, onder leiStarrenburg te Amsterdam.
3-tal maanden bonnen te verstrekken; een ding van den heer F. Sebening, zette in met
bon.
heele
op
een
inkoop van f 1 geeft recht
het Wilhelmus en speelde daarna verschilVoor de gezamenlijke waardebonnen zullen lende populaire nummers, waarbij vooral de
dan goederen verkrijgbaar worden gesteld.
Vaderlandsche melodieën een groote rol
geleid.

—

—

KERK EN SCHOOLNIEUWS

—

LEEK, 1 Mei. In een der zalen van het
hotel Reijntjes werd een vergadering gehouden van de leden der Stichting tot VerCommissie tot wering van
strekking en verkrijging van LandarbeidersSchoolverzuim.
plaatsjes aan landarbeiders. De heer A. Appelhof, lid van den raad, leidde voor het
Bij den Groninger Raad is ingekomen een eerst deze vergadering. De secretaris deed
adres van mej Z. G. Wmsemius, houdende mededeelingen betreffende de maatregelen,
verzoek om ontslag ais lid van de Hle Comdie het bestuur had genomen, ten aanzien
missie tot wering van Schoolverzuim.
van een paar achterstallige arbeiders. De
heer C. Homan complimenteerde het beUit alles
stuur met het behaalde succes.
brugwachter
Afscheid
K. Visser.
bleek het wijze beleid, van het bestuur. Ontkan echter nietwo rden dat de achterstand
Hedenmorgen nam de heer K. Visser, gem.brugwachter, als zoodanig afscheid wegens van annuiteit en renten met f 2000 steeg
het bereiken van den pensioengerechtigden en een cijfer aanwees van rond fBOOO.
leeftijd.
De voorzitter memoreerde nog, dat indien
Lange jaren heeft hij de Museumbrug behet blijkt, dat het meer onwil is dan ondiend en ongetwijfeld zullen velen den sym- macht, het bestuur niet voor harde maatpathieker, brugwacht'er op zijn post missen. regelen zal terugdeinzen.
De opzichter en de collega's hebben den
De activa bedroegen: los land f 47201.44,
scheidenden collega een stoffelijk blijk van vorderingen op plaatsjeshouders f 118.646.81,
waarcieering overhandigd
de passiva: voorschotten ontvangen van de
gemeente f 165196.31, de ontvangsten bedroegen f7725.04, de uitgaven f7554.34.
Een afscheid.
Achterstand v. j. f6024.56, nu f8057.40.
deelde de secretaris nog mede wat
Hierna
J.l Donderdagavond namen de kinderen besproken
was op de provinciale vergadeder leoen van de Speeltuinvereniging Helring.
perwest van den heer
Van Hooeen en echtIn de vacature R. Wijma te Tolbert werd
genoote, die gingen
annaar
een
gekozen
de heer C. Homan.
onzer
wijk
dere
stad, afscheid
V
Ze
en vele oude.,
tro
groen-witte vlaggeOUDE PEKELA, 1 Mei. In de vergadering
tips nnardewmil
den «ud-voorzitter, van de Coöp. Landb. Aankoopver. Oude Pein B Van
er kele G.A. werden na de gewone formaliteiten
Diertens een paar
,w arna de huidl^e
Hierbij
de ingekomen stukken behandeld.
ter,
de heer D
voorrtl
5 Ley
aanbiedingen
van
kalkmestdiverse
waren
nlng der kinderen verton*
e en een ÏÏT
klein stoffen. Verder een jaarverslag van de Onmeisje aan mevr. Van
wat aanleiding
azalea aanbood Daarna ge? een Prachtige derlinge Hagelverzekering
ontvlng de schei- gaf deze verzekering bij niet deelnemers aan
dende voorzitter uit de
n van een klel ' te oevelen. Een schrijven van het Dag. Benen jongen het bewijs
waarna de kinderen uit e er e-lidmaatschap stuur van de V- B. B. om statistische geborst Lan S gevens te willen verstrekken over de verzullen zij leven" zongen
"
Na een hartelijk
bouw van stoppelvoedergewassen wordt beVan Hoogen voor de aan
van den neer sproken en zal verder door den secretaris
m en zi echt- worden afgedaan.
genoote gebrachte huldp
ren terug naar den spe Pntr ?kkem deJnkindeEenige bestellingen vqpr directe levering
kleine versnapering van h
waar
zI
een
gedaan.
J
worden
' oud v °orzitter
m ontvangst mochten
personen werd als nieuwe
zevental
Een
nem
leden aangenomen. Verder werd er eenige
reductie uitbetaald en een vijftigtal brochures over veevoeding en veefokkerij onder de
aanwezigen uitgereikt.
De secretaris deelt mede o.m. dat de verGistermiddag is de r>l
eeniging „Oude Pekela" in een vergadering
S e
ei?w Amst
ari
e M. Louerdani
van de ring „Hoogezand"
beekerveld m een Wijk
het° Schooner- van het bestuur Bureau
werd verdacht van
Louwes was bezig Pt trdr °nken
van het Centraal
tegenover de uitrepresaille
maatregelen,
turf per schip. Toen m
et
hn
vervoeren van latingen in de „Nieuwjaarsgedachten" in
rugkeerde toog
«wteravond
*«
ntet
Hedenmorgenwexa"
de „Mededeelingen". Spr. heeft dit tegengeyk
öe WIJK
opgehaald uit sproken. De houding welke zou moeten
worden aangenomen door een bestuurslid,
werd er ook onder de loupe genomen.Een bestuurslid onderstreepte het gezegde

S

TELEGRAMMEN

—

Een laatste groet.

.

De renners Luursen en Lanting reden met
groote snelheid rond het dorp Middelstum.
Door het uitwijken voor een voetganger geraakten de renners in botsing en kwamen te
vallen. Hierbij liep Luursen een hersenschudding op. zoodat hij moest worden vervoerd
naar het Diaconessenhuis te Groningen.
De toestand van het slachtoffer was heden

dat de vereeniging geen tegenmaatregelen
heeft willen nemen.
Wanneer men echter bij het C. B. een
andere meening is toegedaan, is dit wel te
billijken daar de schijn ook tegen de werkelijkheid is. Misschien heeft dit ook zijn
goede zijde en kan het een aanleiding zijn
voor de leiding van 't Centraal Bureau om
in 't vervolg iets meer rekening te houden
met hetgeen er in landbouwkringen leeft en
de wenschen welke door aangesloten aankoopvereenigingen worden geuit.
De wegbelasting voor landbouwpaarden
wordt besproken en onbillijk genoemd, omdat deze paarden maar een enkele keer op
den weg worden gebruikt. Er zal worden
getracht langs organisatorische weg iets te
bereiken met een verzoek. Daarna sluiting.

EERSTE BLAD
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De viering van den
verjaardag van H.K.H.
Prinses Juliana
Buiten de stad

speelden.

NAGEKOMEN

Er was vrij veel belangstelling.
Bijeenkomst in de

In de Geref kerk werd een Juliana-avond
gehouden onder leiding van den heer D. J.
Scholten, hulpprediker alhier.
Na de gebruikelijke opening gaven de
zangvereenigingen „Halleluja" en „Looft den
Heer", alsmede twee kinderkoren eenige
zangnummertjes ten beste, die zeer in den
smaak vielen. De heer G. Jellesma vulde de
pauzes met zijn orgelspel.
Ds. A. Th. Vos uit Nieuwe Pekela hield een
rede.
Ter eere van den verjaardag van H. K. H.
Prinses Juliana werd te Sm i 1 d e druk gevlagd. Des avonds werd door de plaatselijke
muziekcorpsen een muzikale rondgang gehouden, welke veel belangstelling trok.
Schoonoord. Ter eere van den verjaardag van Prinses Juliana heeft de Christelijke muziekvereeniging „Laus Deo" een
concert gegeven voor de Ned. Herv. Kerk.
Te 01 dek e r k vierde de Chr. School
feest, daar dit door de vele diphteritisgevallen op 7 Jan. j.l. niet mogelijk was geweest.
Er werd een optocht gehouden, voorafgegaan door het muziekgezelschap „Dindua",
noder leiding van den heer J. Kuntzel.
In de school werden de kinderen vervolgen getracteerd. en de Jubileumbeker en
rijmprent uitgereikt.

ONZE TELEFOONNUMMERS
NA SLUITING DER BUREAUX: 880.
Wij vestigen er de aandacht op. dat Zaterdags na 5 uur de andere werkdagen na 7
uur en Zondags uitsluitend verbinding met
ons blad is te verkrijgen op net nummer 880.
Dus zoowel voor mededeelingen welke bestemd zijn voor onze Administratie als voor
die welke oedoeld zijn voor onze Redactie
"noet men dan 880 opbellen.
Wy brengen tn Herinnering dat in kantoorij d onze telefoonnummers zijn:
Directie
Redactie

SCHEEPSTIJDINGEN

Geref. kerk.

Administratie

574
184 318
880 341

Stoomvaart Mij. Nederland.
Moena thuisr. 1/5 van Belawan.
Mam. v. St. Aldegonde uitr. 20/4 van Colombo.
Poelau Bras I's te Batavia.
Joh. de Witt thuisr. 30/4 van Singapore.
Benkalis uitr. pass. 30/4 Gibraltar.
Rotterdamsche Lloyd.
Buiteneorg en Garoet 1/5 van Suez.
Kota Radja 304 te Genua.
Sitoebondo thuisr pass. 1/5 Gibraltar.
Soekaboemi thuisr. pass. 30/4 Ouessant.
Holland—Amerika Lijn.
Veendam uitr. 1/5 van Rotterdam.
Binnendijk 30/4 te New-York.
Dreohtdijk thuisr. 28/4 van Christobal.
Breedijk 29/4 te New-Orleans.
Holland—Oost-Azië Lijn.
Aagtekerk uitr. pass. 30,4 Gibraltar.
Java.—New-York Lijn.

Tabian 29/4 te New-York.
Rotterdam—Zuid-Amerika Lijn.
Aldabi

1/5 te Rotterdam.
30/4 te Santos.

Alpherat

Kon. Ned. Stoomboot Mij.
van Bordeaux naar Amsterdam.
Luna 30/4 van New-York naar West-Indië.
Theseus 30/4 van Lissabon naar Amsterdam.
Ulysses thuisr. 29/4 van Port Ohicama.
Venezuela uitr. 30/4 van Barbados.
Euterpe 30/4

Helder uitr.

pass.

30/4

Dungeness.

Silver—Java—Pacific
Saluwati 30/4 te Pinang.

Lijn.

NEDERLANDSCHE EN VREEMDE SCHEPEN.
Maartje, Arbo, Majori en Ida Westers 30/4 te

Londen.

Antilope 30/4 te

Charlestown.

Noordstad 30 4 te Fulham.
Zeehond 30/4 te Londen.
Anbea 30/4 van Gravesend naar CapeHe au bois.
Sinus 29/4 van Strood naar
Mars 29/4 te Sandwich.
Zeeland en Apollinaris V pass. 30/4 Dungeness.
Bcjma en Apollinaris VII pass. 30/4 Bevezier.
Alja pass. 29/4 en Rhea pass. 30/4 Wight.
Grada 30/4 te Exeter.
Frijan 30/4 te Plymouth.
Gazelle en Jantje Eppina 29/4 van Hamburg n.
Joma 30/4 te Coleraine van Gloucester.
Vaderland 1/5 te Groningen van Oldenburg.
Frean 30/4 te Plymouth van Cowes.
Olga l/S van Amsterdam naar Londen.
Agiena m.s. 1/5 van Par naar Newlyn.
Flying Norseman m.s. 29/4 v. Kopenhagen te
Skieve.
Flying écotsman ms. 29/4 v. Newport n. Port

—

—

Houstock.

Oostzee 11, Oud-Beyerland en Continent, m.s.,
arr. 30/4 te Antwerpen.

'

Trio ms. arr. 30/4 te Vlissingen.
Edjogre m.s. 28/4 v. Ouxhaven n.

—

3

HET VOORNAAMSTE NIEUWS
De staking van het autobuspersoneel te Lonpag. 1.
den hedenmorgen begonnen.
De ondergang van de „Espana".
pag. L
Stopzetting werkverschaffing en steunverlening 25 Juli—2s September? Vragen van
het Kamerlid Drees aan den Minister.
pag. 21.
De verkeersbonden en de prijs der benzine.
Een vertoog tot den Minister van Financiën.
pag. 21.
De laatste dagen van onze handelsmissie in
pag. 21.
Argentinië.
Grootsche bloemenhulde aan Prinses Juliana.
Een bloemenstoet trekt langs het Prinselijk
Paleis te Soestdijk.
pag. 5.
Het werkfonds. Elfde driemaandelijksche
overzicht.
pag. 5.

ARTIKELEN EN VERSLAGEN
pag. 25.
Financieel-economisch overzicht.
Ledenvergadering
Departement Groningen
yan de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen,
pag. 22.
Jaarboekje „Het Groene Kruis"
pag. 21.
Jaarverslag Amsterdamsche Bank. pag. 14.
N.V. Nederlandsche Hypotheekbank te Veenpag. 14.
dam. Jaarverslag 1936.
Prinsessedag in Groningen.
pag. 21.
Mei-dag
pag. 2.
De 1
te Groningen.
Burgemeester Bartels herdacht.
pag. 13.
Van Week tot Week.
pag. 5.
Los en Vast
pag. 13.
Wat in de boeken geschreven staat. pag. 13.
Hoe men in de „Betriebe" feest viert. Van
onzen Berlijnschen correspondent, pag. 21.
lets over de Westminster Abbey. Van onzen
Londenschen correspondent.
pag. 25.
bioscopen
brengen.
Wat de Groninger
pag. 32.
pag. 32.
Voor den postzegelverzamelaar.
Foto-flitsen.
pag. 32.

Ter Verpoozing
Kunst en Letteren. „Katrina", een roman
van Sally Salminen, bekroond in de
Zweedsch—Finsche prijsvraag,
door J. G. de Haas.
Claes Stortebeker, een beruchte zeeroover uit
de 14e eeuw,
door T.
Het valsche halssnoer,
door Bert Loven.
Levende Natuur. Sleutelbloemen.
Toeval! De lotgevallen van Pierre Meunier.
door Nellie Wesseling.
Sokjes
De puzzle van Dr. Denker.

■

TERSCHELLING, 29 April.
Vertrokken Vliereede gepass.: Ned. ms. Friesland, Vellinga. v. Amsterdam n. Denemarken;
Duitsch m.s. Libelle, Speldorf-Eckerfjörde;
Duitsch ms. Rolf Hubert, Keulen-Hamburg;
mjs.
Zeester, v. Bruggen, RotterdamNed.
Hobro; .Duitsch m.s. Irma Marie, Keulen-Hamburg; Duitsch m.s. Nora, Neuss, Wolgast; Ned.
m.s. Neeltje, Dekker, Ruhroth-Koningsbergen;

Nanny, Tuyl, Neuwied-Kappeln.
Binnengekomen: Ned. ms. Avanti, Holwerda,
Leba-Duisburg; Duitsche m.s.: Tim, NeustadtDuisburg; Frieda, Danzig-Manheim; Helnrich.
Wismar-Dusseldorf; Lisselotte, Berlijn-Duisburg;
Hans Werner, Harburg-Duisburg; Angelina, Hamburg-Duisburg; Bertha, Wismar, Mainz; Dora,
Martinshaven-Ludwighaven.

Ned. ras,.

Waterstandsberichten

29April 30April 1 Mei
5.08
4.4
476
Keulen
14-39 1420 14.
Lobltn
6.08
6.24
6.35
St Andries (Waal)
H99 H-87 1170
Westervoort
43 43 43 22 42 86
Maastricht
1494 14 32 13.94
Belleld
1439 1388 1350
VeniO
405
3.80
«46
Lltn
Stuwdammen Maas 3, 4, 5, 6 en 7 geopend.
op

HANDELS- £N

MARKTBERICHTEN
GRONINGEN, 30 April.
Veilingsvereen. „Eendracht".
Exportveiling 's morgens 9 uur: groene

kom-

B 11.40—12.40, C 9.80—
10.20, kropsla 1.30—3.70, andijvie 2.00—4.00, witlof I 14.00—18.00, II 7.00—11.00, alles per 100 st.;
spinazie 2.80—7.40 per 100 K.G., bloemkool 12.00
—18.00 per 100 stuks, prei 2.00—6.00 per 100 bos,
radijs 3.00—4.00 per 100 bos.
Consumptieveiling 's middags 2 uur: spinazie
2—-10, kropsla 3—B, andijvie 10—20, snijsla s—lo,
snijmoes 4—B, raapstelen 4—B, peterselie 10—30,
selderie 10—30, waschpeen 4—B, breekpeen I—3,
uien I—4, sjalotten 4—lo. bieten I—2, alles per
K.G.; stamboonen d. w. z. dr. 1—1.20, stamto. z.
dr. 80—90, aardbeien 2.40—3.40, witlof I 10—17,
II 4—B, schorseneeren 2—6, ged. boontjes 10-15,
postelein 15—25. Bloemkool I 14—17, II 6—12,
roode kool 5—12, witte kool s—B,5—8, gele kool 10-14,
kropsla I—s, andijvie I—s, gr. komkommers 7—
14, witte komkommers 6—16, knolselderie 2—5,
aardbeien \ —4, per stuk; roode bessen 80—1.00 p.
doos. peen 4—B p. bos, prei 2—6, radijs 2—5, rabarber 2—6, asperges II 15—24 per bos; kipeieren
2.40—2.70 p. 100, kuikeneieren 2.20—2.40 p. 100,
eendeieren 2.20—2.50 per 100 stuks.

kommers A 15.00—15.30.

HOOGEZAND-SAPPEMEER, 30 April.
In veiling werd heden betaald: Eng. kaskomkommers Ie kw. 13.20—13.50. 2e kw. 9.90—10.50,
rijen komkommers Ie kwal. 14.30—16.60, 2e kwal.
U.60—13.60. bloemkool Ie kwal. 22—26, 2e kwal.
17—20, aardb. 3.10, kropsla 1.60—3.00, andijvie
2.40—2.80; radijs 3.00—3.40, rabarber 1.30—3.20,
peen 6.10—7.10 per 100 bos; peen los 2.40—2.50,
spinazie 1.30—3.90, witlof I 6.10—8.00, II 4.00—
4.60, postelein 7.60, tomaten A 27—31, C 28—29
per 100 pond.

MUSSELKANAAL.
Veilingsvereeniging „Musselkanaal en O.
Bloemkool II B—l 2, witte komkommers 10—17
p. st., kropsla U—3 p. kr., sla 3—5 p. k.g., roode
bieten 2—3 p. k.g., rabarber 2—5 per bos, knolpeterselie 2—3 p. st., bloemen J— 3 p. bos, spinazie 2—B p. k.g., radijs 2—3 p. bosje.
De eerste bloemkool werd aangevoerd door
Dubbelboer kweekerij 2e Exloërmond.
N.V. Botermijn 's-Hertogenbosch.
Aanvoer 32)675 kg. Hoogste prijs f 1.56, laagste
prijs f 1-43, middelprijs f 1.46 per kg.
Amsterdamsche

Aardappelmarkt.

AMSTERDAM, 1 Mei. De aardappelprijzen w£ren heden onveranderd. De aanvoer bedroeg
83000 kg.

ADVERTENTIEN
Heden overleed in den
ouderdom van 31 jaar, onze
lieve Vrouw, Dochter, KleinBehuwddochter,
dochter,
Zuster en Behuwdzuster
BEITSKE CATHARENA
VAN ASSEN geb. ONNES
H. VAN ASSEN.
J. J. ONNES.
J. A. ONNES—KOLK.
Wed. T. ONNES—DIJKEMA.
J. VAN ASSEN.
S. G. VAN ASSEN—
P. L. ONNES.

EERSTE BLAD

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN ZATERDAG 1 MEI 1937

4

BUSSCHER.

D. H. ONNES—
TIMMERMANS.
L. H. VAN ASSEN.
Groningen, 30 April 1937.
Wassenberghstraat 36b.
Geen bezoek.
Eenigste kennisgeving.
De teraardebestelling zal
plaats vinden Maandag 3
Mei, op de Zuiderbegraafplaats. Vertrek van Kraneweg 61 om 11 uur.
Heden overleed, na een
geduldig gedragen lijden nog
onverwachts, onze lieve Man
en Vader
PIETER ZUIDEMA,
in den ouderdom van 39 jaar.
Groningen, 29 April 1937.
Groote Leliestraat 49.
A. M. C. ZUIDEMA—
BAARSLAG.
ANNIE.
LIENA.
PIET.
AUKJE.
De teraardebestelling zal
plaats vinden Dinsdag a.s. op
de Begraafplaats „Esserveld".
Vertrek van het R.K. Ziekenhuis om 11 uur.
Door een noodlottig ongeval nam de Heere van onze
zijde weg onzen oudsten
Zoon en Broeder,
DOUWE,
in den bloeienden leeftijd
van 16 jaar.
Degenen, die den overledene de laatste eer willen
bewijzen, worden verzocht
om Woensdag 5 Mei, v.m. 9
uur, bij het R.K. Ziekenhuis
te komen.
Groningen, 30 April 1937.
Meeuwerderweg 104b,
Uit aller naam:
G. DE VRIES
en Echtgenoote.
Heden overleed, door een
noodlottig ongeval, mijn beste
vriend en medewerker
DOUWE DE VRIES,
in den leeftijd van 16 jaar.
Groningen, 30 April.
H. BAUMAN.
Stokroosplein 17.
Heden overleed, door een
mijn
ongeval,
noodlottig
jongste bediende
DOUWE DE VRIES,
in den ouderdom van 16 jaar.
Groningen, 30 April.
J. BOS.
G. BOS—KOETJE.
Jacobstraat 34
Heden overleed, door een
noodlottig ongeval, onze innig geliefde Man en Vader
JAN WAMS,
in den ouderdom van 35 jaar
sn 2 maanden.
Harenermolen, 28 April '37.
Wed. G. W. WAMS-LANTING.
KLAMER.
De teraardebestelling zal
plaats hebben te Ter Apel a.s.
Maandagmiddag om 1 uur.
Zij, die den overledene de
laatste eer wenschen te bewijzen, worden verzocht om
12 uur samen te komen bij
K. TANTING, Oosterstraat.
Heden overleed ten onzen
huize onze geliefde Vader,
Behuwd- en Grootvader
KLAAS VROOM,
in den ouderdom van ruim
76 jaar.
Delfzijl, April 1937.
Uitwierderweg 58.
Kinderen, Behuwd- en
Kleinkinderen.
De begrafenis heeft plaats
a.s. Maandag 2V2 uur.

Heden overleed, zacht en
kalm, onze lieve Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader
PIETER NOORDMAN,
in den ouderdom van ruim 72
jaar. Sedert 20 Nov. 1924 Weduwnaar van PIETERINA
KROES.
Schildwolde, 29 April 1937.
Uit aller naam:
Fam. NOORDMAN.
Tevens onzen hartelijke»,
dank aan Dr. HIDDEMA voor
zijn zorgvuldige behandeling
tijdens zijn ziekte bewezen.

Heden overleed, zeer onverwachts, te Hattem, onze lieve
Man, Vader, Behuwd- en
Grootvader
DERK BARTELS,
in de ouderdom van 53 jaren,
in leven Burgemeester van
ioogezand.
Hoogezand, 30 April 1937.
Verlengde Hoofdstraat 60.
Hoogezand:
W. BARTELS—BAKKER.
)lET

G. O. V.
N.V. De Groninger Orkest Vereen.

CONCERT
oP WOENSDAGSMEI

.

in „DE HARMONIE". Aanv. 8M uur 's av
Uitvoering van:

.

en HARRY.

BETS.
Groningen:
T. RUGGE—BARTELS.

.

„LA DAMNATION DE FAUST"

HOOITE.

Hattem:
J. BARTELS.
T. BARTELS—DE BOER.
GREETJE.
De crematie zal plaats vinden te Velsen, op Dinsdag
4 Mei 1937, na aankomst van
trein 13.14 halte Driehuis,

Légende en 4 Parties.

Vertrek van Hoogezand om
6.30 uur.

Solisten:
CORRY VAN STAA-BEVERSLUIS, Sopraan
FRÉDÉRIC ANSPACH
Tenor
CHARLES PANZÉRA
Bariton
Bas
LUCIEN LOUMAN
Entreeprijzen: voor abonné's G. O. V. (blauwe en
roode kaarten geldig) en leden van Zangver. aangesloten
bij „Toonkunst" (op vertoon van diploma 1936/37) f 1.10.
Voor niet-abonné's f2.50.
De kaarten van f 1.10 zijn vanaf Maandag te verkrijgen
op het Administratiekantoor der Harmonie tegen inlevering der abonnementskaart (resp. vertooning der diploma's). Tevens gelegenheid tot plaatsbespreking.

Hector Berlioz (1803-1869)
met medewerking van de

Gem. Zangver. „Bekker"

(Afd.
„Toonkunst") en eenige Heeren
Leden v. d. Gem. Zangver. „CONCORDIA"
te Leeuwarden.

Dirigent: Kor Kuiler

Westerveld.

Heden overleed, zacht en
kalm, onze geliefde Vader,
Behuwd- en Grootvader
HARM LOURENS KROON,
in den ouderdom van ruim
78 jaar. Sedert 27 September
1Q25 Wedn. van TJAKELIENA

DRUKKER.

Tripscompagnie, 30 April '37.
A. KROON.
J. KROON—BOEREMA

.

Heden overleed, zacht en
kalm, doch zeer onverwachts,
ons geliefd ZOONTJE en
fCLEINZOONTJE
in
den
ouderdom van juist een jaar
sn vier maanden.

Eelde. 30 April 1937.
L. G. STEUNEBRINK.
H. STEUNEBRINK—
HILGERS.

7. STEUNEBRINK.
E. STEUNEBRINK—DE WIT.
Heden overleed, zacht en
kalm. te Eelde, ons geliefd
Kleinzoontje
JAKOP STEUNEBRINK,
in den ouderdom van 1 jaar
°n 4 maanden.
Donderen, 28 April 1937.
Namens de Familie:
G. HILGERS.
Heden overleed plotseling
onze lieve Man, Vader, Behuwd- en Grootvader
KLAAS BROUWER,
in den ouderdom van 61 jaar.

Heden overleed nog onverwacht, na eene, kortstondige
kiekte, tot onze diepe droefheid, onze lieve Zuster, Behuwdzuster en Tante
HELENA GEERTRUIDA

CAMPHUIS,
Weduwe van PIETER DE
ROOCK, in den ouderdom
van 73 jaren.

Uit aller naam:
E. F. CAMPHUIS.
Velp, 28 April 1937.
Bankertlaan 3.
De begrafenis heeft in alle
stilte plaats gehad in haar
familiegraf te Arnhem.

Akkerstraat 2

Consultatiebureau
van Dr. E. F. ROMELING

op

IBEGRAFENISVERE N.

Koninklijk goedgekeurd

bovenstaande
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mei treksluiting ver-
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staan de kunst om de treksluiting op de juiste
WF
wijze
aan te brengen; daarvan hangt de goede
$
""^HL*-*-^
% functionering van deze nieuwe sluiting af. Onze
heeft
pantalon
moderne
voorts
achterzak
(en
des0| gewenst bandzakje) met treksluiting, doorlopende band, gepaspoileerde
zakken, plooien boven de persvouwen, waardoor de pijpen langer in de
goede vorm blijven. Allemaal eigenschappen, die de pantalon ten goede
komen. Zoals onze pantalon het toonbeeld
_mt-t ■ ■
is van correctheid en kleermakerskunst, zo is
1J
net met éé het costuum da wij afleveren.
XIV AT mt7n Laat
Uw nieuwe costuum een L d. V. costuum
_tSfe- BRUGSTR 7 TELSQ zijn. Ook in zeer matige prijzen hebben
■
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wij nu een prachtige sortering.
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BEGRAFENISSEN vanaf f 60.—
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Grote keuze
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A&J

VERLOVINGSRINGEN
Zilveren Suiker- en
Theeschep of Theezeef met lekbakje
CADEAU.

i KREYKAMP's I Heden Opening
TABAK

Fa. GREVI NG

Binn. Damsterdiep 20. Tel. 1585

IS EN
K>

Garage WAGENBORG EN BOS

BLIJFT

Radebinnensingel 3

KWALITEIT

fisCafls

vmSp

...en daarom gebruik ik eiken
morgen mijn Silvikrin Lotion.
Houdt de hoofdhuid gezond,
het haar vrij van roos en
voorkomt haaruftval.

Alleen maand Mei

Costuum naar Maat met 2de
broek gratis, slechts f 42.—.
Prima coupe en bewerking, vr.
stalen. DE BOER, thans H. Colleniusstraat 21a (voorheen H.
W. Mesdagstraat 21).

Het eenige haarwater
met de natuurlijke

Allop&thische en Romoeopathische geneesmiddelee

Snelle verzending doof d« gcheele provincie

Kaarvoeding Silvikrin
Flacon f 125

I
I

I

-mmw

(Solo-Trombonist G.0.V.)

naar Wassenberghstraat 41.

maatócteJuxtfdÜutidiHucfitöaatt,

BEGRAFENIS

ONDERNEMING

|

Inienhuisl
I
I
I

HOOGHOUDT
is 't wel toevertrouwd!
j£msÈk
J.

verhuisd:
alex. muller,

In alle goed. zak.n

Silvikrin
I

Telefoon 6053

Speciaal ingericht met de modernste werktuigen, die ons in staat stellen alle voorkomende reparaties feilloos te herstellen.

SINDS 1841

Eenigste onderneming ter stede
met EIGEN rijdend materiaal en
bediening door EIGEN ervaren
personeel. DAARDOOR DE

H

LAAGSTE TARIEVEN I

COEHOORNSINGEL 7

DE WAARHEID!!

Als U Uw Haard of Haardkachel laat nazien en poetsen,
zijt gij tevrêe en U recommandeert ook anderen aan om naar
S. K. BEZEMA te gaan, Kachelsmederij, Nw. Kijk in 't Jatstr.
60. Telef. 3365.

niet meer
werkzaam.

-

[

-

„HET NOORDEN"

Kantoor Zwanestraat 27a

reeds

A

~

vaardigd. En iedereen voldoet
ifl
hei, uitstekend zelts. Geen ongelijke spanning M
langs de sluiting, geen op de duur rafelende
Bk
knoopsgaten, geen verliezen van knopen.
Mei één ruk opent of sluit men de pantalon
|
en altijd zit ze even onberispelijk. Wij ver'"|p

DINSDAG 4 ME!

Ondergeteekende is vanaf heden

aan 't

wij

in „DE HARMONIE". Aanv. 8M uur 's av.
Geheel hetzelfde programma.
Entreeprijzen: f 0.5 0; voor leden van Vereenigingen
f 0.40; Knipkaarten worden 2 x geknipt.
Kaarten vanaf Maandag verkrijgbaar op hét Administratiekantoor der Harmonie. Tevens gelegenheid tot plaatsbespreking.

Nieuw-Amsterdam,
30 April 1937.
Wed. F. BROUWER-WITKOP.
S. BROUWER.
L. BROUWER—WOLTERS.
E. F. T. KUIPERS-BROUWER
H. G. KUIPERS.
en Kleinkinderen
De begrafenis zal plaats
hebben op Dinsdag 4 Mei, 's
namiddags 1 uur, vanaf het
sterfhuis Amsterdamscheveld

Een pantalon met

VOLKSCONCERT

TJAKELIENA.

ELISABETH.
De begrafenis zal plaats
hebben op Dinsdag 4 Mei, 's
lamiddags 3 uur.
Met diepe droefheid geef ik
kennis van het overlijden van
mijn geachten Patroon den
Heer
H. L. KROON.
Tripscompagnie, 30 April 1937.
FROUKTJE ROBERTUS

Dat is ideaal!

U kookt

lekkerder

als U goed keukengereedschap
hebt.
U
werkt er vlotter en
prettiger mee èn het
bespaart U tijd en gas!
U zult enthousiast zijn
als u onze keukenuitrustingen voor de moderne vrouw ziet. Eenvoudige zoowel als uitgebreide

keukenuitbij
ons tegen een zeer
aantrekkelijken prijs.
Komt U eens kijken?
rustingen vindt U.

Het verplicht

U

niets.

bureau

De billijkste en de grootste

keuze.
Fa. SIKKENS
CAROLIEWEG 24—26.

STEUNZOLEN
./
DIV. SYSTEMEN

NAAR

MEDISCHE
ZWANESTR.
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reld burgerrecht verkregen. Ook in Nederlandsch-Indië, waar de snelvleugelige Zuster
der moederlandsche K.L.M., de K.N.I.L.M. zoo
juist toestemming heeft verkregen om een
luchtlijn Java—Australië te gaan exploiteeren.
Zoo eindigt deze week zooals ook de vorige
geëindigd is: met redenen tot gematigde tevredenheid, die in onze dagen een zéér
De verjaardag van Prinses Juzeldzaam goed geworden is.
liana is in het geheele land met vreugde
De vruchtboomen komen nu in bloei, wij
en opgewektheid gevierd. Hoe kon het ook zien in die ontluikende schoonheid gaarne
anders, waar de Prinses Zich in het afgeeen symbool van ontluikende welvaart. Moge
loopen jaar méér nog dan reeds het geval de nachtvorst, die op de loer ligt, ons niet
in het hart van Haar volk een plaats teleurstellen!
heeft veroverd. Er zijn reeds goede en welgemeende woorden gewijd aan dit feit, maar
wij kunnen het overzicht van de week die
achter ons ligt niet aanvangen zonder het
vermeld te hebben. Want zelden was een
Prinsesseverjaardag zóó algemeen gevierd als
dit maal. Nooit is er op den 30sten April zóó
veelvuldig gevlagd. Nooit heeft het volk zoo
hartelijk deelgenomen aan dezen hoogtijdag
van de Vorstelijke familie, nu Prinses -Juliana
voor de eerste maal Haar verjaardag viert
als gehuwde vrouw. Mogen daar nog vele,
langs
vele keeren op volgen in gezondheid, geluk
en blijmoedigheid.
te Soestdijk

VAN WEEK
TOT WEEK

BINNENLAND

Grootsche bloemenhulde
aan Prinses Juliana

Bloemenstoet trok

het Paleis

Koninklijke Familie maakte een
autotocht door Soest
Baarn

Een fraai geschenk aan
Prinses Juliana

Het Werkfonds
Het elfde driemaandelijksche verslag.

Portret van H.M. de Koningin.
Uit het bedrag, dat het Comité voor het
Huwelijksgeschenk der Friesche vrouwen aan
het Prinselijk Paar destijds bijeen heeft gebracht, is in de eerste plaats een kostbaar
uitgevoerd Friesch costuum aan H. K. H.
Prinses Juliana aangeboden. De som, welke
nog overbleef, heeft men, in overleg met H.
M. de Koningin, bestemd voor een schilderij,
dat een plaats krijgt m het woonvertrek der
Prinses in het Paleis Soestdijk.
Het is een door den Rotterdamschen schilder H. Mees geschilderd portret van de Koningin aan haar schildersezel; een portret
op levensgrootte, waarbij Hare Majesteit Zelve
heeft aangegeven, in welke houding Zij wilde
poseeren en waarvoor Zij de plaats heeft
aangewezen in het woonvertrek van Prinses
Juliana.
Het portret geeft de Koningin weer bij het
schilderen en wel op een oogenblik, dat Zij
verondersteld wordt van het werk op te zien
om de binnentredende Prinses te begroeten.
De Koningin draagt een japon van donker
hortensia fluweel. Naast Zich heeft H. M. een
tafeltje, waarop een bril en een bont gekleurd schildersdoekje, een geschenk indertijd van de Koningin-Moeder. Ook de schildersstok. die de Koningin gebruikt, is van
Koningin Emma afkomstig, die Zich in Haar
jeugd met teekenen heeft bezig gehouden. De
schildersezel is geheel van opzij gezien.
Zonder officieel vertoon heeft men Prinses
Juliana dit verjaardags-cadeau doen toekomen. Donderdagmiddag heeft de Prinses, in
tegenwoordigheid der Koningin, het schilderij voor het eerst gezien.

Aan het elfde driemaandelijksch verslag
van het Werkfonds 1934, loopende van 16 December 1936 tot en met 15 Maart 1937, wordt
het volgende ontleend:
Bedroeg aan het eind van de vorige verslagperiode het aantal opgeleverde werken
101, thans op 15 Maart 1937 zijn er in totaal
117 plannen uitgevoerd en voor de eerste of
tweede maal opgeleverd. Het hiervoor vastgelegde bedrag bedroeg in tot. f 10.359.859.07.
Van dit bedrag werd, volgens de bij het
bureau binnengekomen loonlijsten op de
bouwplaats verloond f 1.721.105.25.
Deze werken hebben arbeid geleverd, voorzoover het uit de loonlijsten mogelijk was dit
te berekenen, voor 91.800 manweken.
Van 9 plannen werden deze gegevens niet
ontvangen. Het aantal manweken voor deze
werken wordt geschat op rond 18.700. Hierdoor wordt het totaal aantal manweken voor
de, groep afgeloopen werken gebracht op rond
110.500. Deze manweken arbeid hebben alleen
betrekking op arbeiders werkzaam op de
bouwplaats.
Thans zijn nog 137 plannen geheel of gedeeltelijk in uitvoering. Het bedrag, dat voor
deze plannen werd geblokkeerd, bedroeg in
totaal f 36.443.695.96, waarvan f 12.807.584.96
voor rijkswaterstaatswerken.
Aangenomen kan worden, dat van het bovenstaande voor de 137 plannen vastgelegde
bedrag ad f 36.443.695.96, ongeveer een derde
gedeelte is verwerkt.
Voor groep „afgeloopen werken" en groep
„plannen geheel of gedeeltelijk in uitvoering", is thans in
geblokkeerd
totaal
f 46.803.455.03, betrekking hebbende op 254
plannen.
Op 15 Maart 1037 waren nog van 25 plannen een of meer bestekken door het werkfonds goedgekeurd, zoodat aangenomen kan
worden dat deze werken voor een groot gedeelte binnenkort in uitvoering zullen komen.
In totaal is voor de plannen, vallende onder
deze groep, een bedrag vastgelegd van
f 2.603.210, waaronder voor rijkswaterstaatswerken een bedrag van f 1.478.100.
Op het einde van deze verslagperiode waren in totaal door de ministerieele commissie
goedgekeurd 59 plannen, welke in geheele of
gedeeltelijke werkverschaffing zullen worden
uitgevoerd. Het totale bedrag, benoodigd voor
de werken, bedraagt, voorzoover t.r>t. dusverre
geraamd f 13.262.147.
Uit het werkfonds zullen worden gefinancierd de bijkomende kosten, voor al deze
plannen geraamd op een totaal bedrag van
f 7.118.820.84.
Thans zijn bij het bureau nog 244 plannen
voor openbare werken in behandeling, welke
nog gedeeltelijk moeten worden onderzocht,
doch daaronder zijn verschillende plannen,
die binnenkort aan de ministerieele commissie kunnen worden voorgelegd. Hieronder
zijn echter ook begrepen plm. 75 plannen,
welke vermoedelijk niet voor financiering uit
het werkfonds in aanmerking zullen komen.

Overigens biedt de afgeloopen week weinig
en
„overzichtelij ks". De politieke profeten treken
ken kris-en-kras het land door
in dien
In de gemeente Baarn, waaronder het
tijd wordt er uiteraard niet veel gedaan op
Prinselijk Paar te Soestdijk ressorteert,
het gebied der publieke nouveauté's. Wie de
politieke propaganda-methoden
is gisteren de verjaardag van Prinses
gadeslaan worden getroffen door hun masJuliana op feestelijke wijze gevierd.
saliteit. Waren het voorheen honderden die
Dubbele feestvreugde was er, omdat
naar argument en tegen-argument, naar
H. M. de Koningin eveneens op Soestwoord en wederwoord kwamen hooren, honderden van diverse politieke pluimage; thans
dijk vertoefde. De feestelijkheden culzijn het de partijgenooten die met duizenden
mineerden in een grootsche bloemenLeerlingen
te
oprukken om hun eigen, reeds gevestigde
bij het défilé
burgerij
hulde
van
de
overtuiging, uit den mond des sprekers nóg
in
langs het Paleis.
eens en wéér eens te vernemen. En dat geschiedt dan veelal uitsluitend om den nietAangezien het nog geen twee weken gelein-de-zaal aanwezigen tegenstander te verwas,
den
het jonge Paar Zijn „blijde Omdat er op Prinsesseverjaardag 's middags
bluffen met de duizendtallen. Zoo spreekt ir. incomste" dat
te Baarn hield, waren de groote
geen vrijafwerd
gegeven.
Mussert, zoo spreekt ook ir. Albarda voor de feestelijkheden
gelaten. De
achterwege
eigen engere medestanders. Alléén met Colijn feestdag werd geopend met klokgelui, daarTe Zaandam heeft gistermiddag aan het
is het wellicht anders. Naar hem komen ook na was er een demonstratie der „Eemruigemeentelijk lyceum uit protest tegen het
niet-anti-revolutionnairen luisteren, doch ters", opgeluisterd met muziek. Muziek was feit, dat geen vrijaf werd gegeven op
! Julianadag een staking plaats gehad, welniet zoozeer rlaar den anti-revolutionnairen er trouwens in overvloed
Het hoofdnummer van den feestdag was ke circa 200 van de 350 leerlingen omvatte.
leider, als wel naar den leider der regeering.
In plaats van in den- middag naar school te
Nog slechts 25 dagen en wij zullen gewaar de bloemenhulde, die de burgerij in de middaguren Prinses Juliana aanbood.
gaan, trokken de
naar den
heeft
propaganda
worden welke vruchten de
half twee had de opstelling van den „Burcht" om aldaar gezamenlijk aan hun
Om
doen rijpen.
verbolgenheid uiting te geven.
stoet op de Torenlaan plaats. De duizenBesloten
den deelnemers, allen voorzien van bloewerd, dat sommigen zouden trachten toegang
men, werden, zoo wordt aan het Handelste krijgen bij den burgemeester, om van
blad gemeld, in rijen van vier opgesteld. hem vrijaf voor de school te bekomen. De
Ondanks den hevigen politieken strijd Hoewel de stoet niet bedoeld was als een burgemeester was echter niet te bereiken,
heeft minister Van Schaik kans gezien op optocht van vereenigingen of scholen, werzoodat zij onverrichter zake terugkeerden.
de valreep der bijkans afgeloopen regeeringsden toch verschillende groepen opgemerkt.
Intusschen was de rector op het terrein
van den strijd verschenen. Deze heeft
Onder de vroolijke tonen van twee muperiode, een wetsontwerp bij de Staten-Gede
neraal in te dienen dat beoogt het mogelijk ziekcorpsen zette de stoet zich om twee uur opstandige discipelen op het verkeerde van
in beweging.
hun daad gewezen. Successievelijk zijn toen
te maken dat de meeste rechtscolleges kunBij de Gedenknaald hadden zich evenzij het schoorvoetend
de stakers
naar
nen worden uitgebreid. Zoowel gerechtsho- eens
opgesteld om de leslokalen afgedropen,
honderden
deelnemers
zoodat circa een
weer
ven en rechtbanken, als griffies, kantonrech- mede te defileeren voor het Prinselijk Paar. uur na den gewonen aanvangstijd,
de lytersplaatsen
en plaatsen van de staande Via de Koningslaan werd ongeveer half drie ceumbevolking weer compleet
was.
magistratuur zullen nu kunnen worden uithet Paleis bereikt. Op het bordes bevond
v. d. Broek beschouwde het geheeRector
gebreid. Voor vele „werklooze intellectueelen" zich de geheele Koninklijke Familie met le geval meer als een kinderspelletje,
dat als Voorloopig overzicht medegedeeld door het
met een juridischen titel is dit een blijde enkele leden der Hofhouding. De Prinses een infectie op zeer.vélen had
vat gehad.
K.N.M. I. te De Bilt.
bontmantel.
Prins
boodschap. Er komt nu een beetje lucht, weldroeg een lichtbruinen
Strafmaatregelen zouden, naar de Msb. verlicht, en een weinig sciioit in de promotieBernhard was blootshoofds en met een witnam, nader worden overwogen.
Gemiddeld over de vijf hoofdstations was
kansen en de volontairs, die in al te groote ten bloem in het knoopsgat. Het eerst werde ochtendtempera tuur 1 graad boven norhoeveelheid gedurende al te langen tijd om den bloemen neergelegd door den burgemaal, in de drie decaden resp, 2en 1 % graad
niet hun werkkracht aan de rechtsbedeeling meester, jhr. dr. G. C. J. van Reenen en
boven en 1 graad beneden normaal.
hebben gegeven zien den dageraad diens echtgenoote, als mede door de leden
De gemiddelde maximum temperatuur was
te
van het dag. bestuur der beide Oranjeverongeveer normaal, het gemiddelde minimum
eener betaalde positie in het ver- eenigingen.
2A graad boven normaal.
schiet. Zoo is er ook elders van dien dageTe De Bilt kwam geen enkel minium beraad wat te ontwaren. Het werkloozencijfer
bloemenhulde
Vervolgens had
de
neden
het vriespunt voor. De neerslag was
weken
Bedrijf
gestagneerd
daalt langzaam maar zeker, er worden meer
twee
plaats van de duizenden, die volgden.
Groningen normaal, in het Noorden van
in
menschen ingeschakeld in het arbeidsproces
Het geheele bordes was in een minimum
Gistermiddag is in de caseïnefabriek van Noord-Holland en in Friesland, Drenthe,
en automatisch dalen daardoor ook de beUtrecht, de Betuwe en West-Brabant 15 tot
den
heer Brinkers te Zoetermeer brand uitgevan tijd onder bloemen bedolven. De
dragen die aan de werkloosheidsvoorziening
broken in een drooginstallatie ten gevolge 30 procent, in Zuid-Holland ongeveer 70 promeeste deelnemers kwamen met losse van kortsluiting
moeten worden besteed. Die daling loopt in
cent, en overigens 35 tot 55 procent boven
in een motor.
de millioenen en die millioenen scheppen
bloemen, doch velen ook brachten hun
De groote rookontwikkeling gaf den brand normaal.
weer productieve arbeidsmogelijkheid. Zoo
een
In de maanden Januari tot en met April
dreigend aanzien en de werklieden, die
hulde met bouquetten en bloemenmanis voor de hoofdstations de hoeveelheid per
grijpt het eene verschijnsel in het andere en
in deze fabriek, welke op de eerste verdieden. Een aardig moment was toen de ping van een nieuw zwaar betonnen gebouw station 127 m.M. of 72 procent boven normaal
zoo gaat het mechanisme van de volkswelkleuters van Trein 8.28 hun bloempjes is gelegen, werkzaam waren, namen haastig geweest.
vaart weer draaien. Een goed begeleidingsHet aantal uren zonneschijn was zeer geverschijnsel van de goede Mei-maand die
op de treden van het bordes neerlegden. de vlucht.
ring,
te De Bilt 41 tegen 155 uren normaal
De brandweer van Zoetermeer, die weldra
vandaag is begonnen.
Toen de helft van den stoet voorbij geaanwezig was, stortte Water op den brand, Sedert het begin der waarnemingen, in 1899,
is te De Bilt een zoo gering aantal uren zontrokken was, werd halt gehouden en waarvan de haard door de zware rook, onneschijn in April nog niet voorgekomen.
zichtbaar
en
niet
te
bereiken
was.
bracht de muziek twee coupletten van
gelijkstraatsche
In het
gedeelte, waar de
Met de Mei vraagt nu ook het boek, die
het Wilhelmus ten gehoore, waarna het N.V. „Zeelandia", eveneens onder directie
exponent van geestelijk leven, onze aandacht.
défilé van de tweede helft der deelne- van den Brinkers staande, roomboter vervaardigt, dekte men de motoren af en bracht
Vandaag is de Boekenweek begonmers plaats vond.
men de voorraden naar elders. Evenwel liet
nen, de boekhandelaren hebben Het Gede
zware betonnen vloer niets door, zoodat
schenk gereed liggen en doen bovendien op
Dat er veel belangstelling voor deze bloeErnstig ongeluk op het Centraal station te
allerlei andere wijzen moeite het geschrevene menhulde bestond, kan hieruit blijken, dat hier geen schade werd aangericht.
Amsterdam.
Vannacht omstreeks half één is
en gedrukte in de openbare belangstelling
het geheele défilé ongeveer drie kwartier
Boven
werd
een
halve
drooginstallatie
te
een
32-jarige
een
schilder,, die in den kap van
plaateen. Een uitnemend
de hekken van het paleis
streven, waaraan duurde. Buiten
het Amsterdamsche Centraal Station boven
prooi
der
vlammen,
terwijl
groote
voorraden
belangstellenden
zich
hadden
honderden
wij alle succes toewenschen,
want bij
het eerste perron Oostzijde werkzaamheden
verzameld om deze bloemenhulde gade te caseïne rook- en waterschade opliepen. Het verrichtte,
alleen kan noch de mensen noch hetbrood
op een plank uitgegleden en van
volk slaan.
leven. Juist in dezen
verderop
gelegen
kantoor
en
magazijn
hoogte
het
een
van achttien meter omlaag geNa afloop der bloemenhulde werden de
ankers los-geslagen tijd, waarin hetvan
stort. De ongelukkige kwam op de rails tewerden niet door den brand aangetast.
ta
bestuursleden
der
beide
Oranjeverenigintoonaarden en op ai lerlei
recht en bleef er met zware inwendige kneugen aan het Prinselijk Paar voorgesteld,
sproken woord den
het
opruimingswerk werd zingen, een bovenarmfractuur en diverse
stond met
kriiH waarbij H. K. H. Prinses Juliana dank Hoewel
verwondingen liggen. De geneeskundige dienst
het rustig-neergeschreven en
aangevangen,
rekent
men
toch, dat het bebracht voor deze spontane en hartelijke drijf
B
dagen
gestagneerd
zen woord znn aparte, rustio-o *~Z ■
veertien
„\ huldiging.
zal zijn. vervoerde hem naar het Binnen-gasthuis.,
worden,
Verwacht
kan
dat
valt niet te
de
werklieden
van Zijn toestand is zeer zorgwekkend.
Na het défilé maakten H. M. de Koningin
getroffen
bedrijf
het
in andere afdeelingen
verschijnsel in ons leven
en het Prinselijk Paar in den nieuwen Maii,
& bach-auto een rondrit door Baarn en Soest, van de vennootschap aan het werk zullen
aan „de eischen des tijds"
" + omen
Directie der Staatsmijnen.
Te rekenen
r M een waarbij zij herhaalde malen luide door het worden gehouden. Verzekering dekt de schazekere oppervlakkigheid
van
April j.l. zijn bij de staatsmijnen in
15
de.
g
toegejuicht.
publiek werden
naar populariteit niet
Limburg benoemd tot directeur de heer dr.
'enZucht
ni€t
Prins Bernhard chauffeerde, de Prinses
steeds werkt die geest des
Chr. Th. Groothoff, te Hulsberg, hoofdbewas naast Hem gezeten, terwijl de KoninEr worden véél te véél
drij fsingenieur bij de Staatsmijnen, en tot
h P P gin achter in den wagen had plaats genotijdelijke zege en
adjunct-directeur de heer J. Mous te Heergeven en «» men.
lep, afdeelingschef bij de Staatsmijnen.
ontstaat er een tevéél
Des avonds gaf de Baarnsche Harmonie
c °mmercieel,
en
economisch
geesteliik tn*
„Crescendo" een concert op den Brink en
kan leiden. Maar goede vÜ? te W€iniS hield na afloop daarvan een muzikalen
Staking te Hollywood. De leden van drie
öoe
'ken
zijn er rondgang
niettemin in overvloed Jüen
door het dorp, waarbij velen zich
vakvereenigingen in de filmstudio's van
smaak zal aansloten.
deze weten te vinden,
Een protest van den int. Vrouwenbond.
Hollywood, zooals de grimeurs, schilders e.d.
mate en in
verheugende
zijn in staking gegaan, omdat zij niet wilhoeveelheid
De Nederlandsche afdeeling van den Inhonen,
Niet alleen voor den
len dat de directies niet-georganiseerde arternationalen Vrouwenbond voor Vrede en beiders in dienst neme,n.
voor allen die het geluk W>.
maar óók
Vrijheid heeft het volgende telegram gevlnden van
schoonheid waardeeren ï"
Het is mogelijk, dat deze staking het voorop
s.s.
zonden aan den minister van Sociale Zaken: spel is van een staking van de achttien ver11
er gelukkig nog héél
dat zijn
Met groote verwondering namen wij kenschillende vakvereenigingen in dit bedrijf.
nis van de handelwijze van B. en W. der geBij
de huidige staking zijn 2500 arbeiders
Het schip thans veilig door de Straat van meente Ommen in verband met de schorsing
betrokken.
Gibraltar.
van een vijfta' arbeiders in dienst bij de
Het Nederlandisohe vliem»»
werkverschaffing, omdat zij weigerden in
Aangaande den bomaanval, die op het s.s. Duitschland te gaan
tevreden te zijn, r>e j^r 62611 heeft reden
Geen kranten verschenen. Heden verschijwerken.
M boek te deze ..Fauna" van de K. N. Si M. plaats yond,
week zijn 500.000' sten p
Wij keuren het af dat 15 der 25 aangenen te Parijs en omgeving 'geen kranten ter
nader worden medegedeeld, dat de aanschrevenen geen antwoord zonden op het gelegenheid van 1 Mei. Het verkeer te Padezen gelukkige, die ftn
Zoowel voor kan
een zwart gestreept, grijs watervliegvaller
desbetreffende voorstel van B. en W., maar rijs is tot een minimum beperkt. Alleen het
reis aangeboden krijgt ni e grati s-luchtwas, dat uit Noordelijke richting nawij meenen, dat het zoowel op humanitaire blad van de „Action Francaise" is verschePlesman en zijn
VOOr den heer tuig
derde. Na een bom geworpen te hebben, die gronden als op grond van gewetensvrijheid nen en wordt op boulevards verkocht.
vreugde. De K.L.M, is een
en red&n tot op omstreeks 20 meter van het achterschip onder de tegenwoordige
+
toestanden' in
goede couragie vermag
van wat in het water terechtkwam, cirkelde het Duitschland, niet verantwoord is, wanneer
nu tot héél groot geworden
vliegtuig nog even boven het schip en verklein
Bankroof te Hamm. Drie bandieten hebNederlandsche werklieden tegen hun zin getegenslagen en overwinn(
n een aantal
*«« dween toen in Oostelijke richting. Gisteren dwongen worden in het buitenland te gaan ben twee bankloopers van de Deutsche Bank
nog versch ln het
dle ons all'3n werd van den commandant van H. M. „Java" arbeiden.
te Hamm in Westfalen aangevallen en ongeheugen Uggen
bericht ontvangen, dat hij de „Fauna" veider bedreiging met hun revolvers gedwongen
"gende Hollander" heeft
Reden waarom wij uwe Excellentie drinDe „viielig door de Straat van Gibraltar heeft gegend verzoeken bovengenoemde schorsing 8000 M. af tè staan.
de geheele weconvooieerd.
niet te sanctionneeren.
De bandieten ontkwamen per auto.

van het Lyceum
Zaandam staking
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Het

in April

Zoetermeer

TELEGRAFISCH WEERBERICHT
naar hedenmorgen verrichte waarnemingen.
Medegedeeld door het Kon Ned. MeteoroL
Instituut te De Bilt.
Bar.stand

Plaatsen
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wind-

[rh.m.

f

S

B

■*

S

Cels. a
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S3

-og

3|l
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IJSLAND EN FAROER
Vestman. |75i|759i zI 41 betr I 4! 3j2l
Thor«!havn |766|765l w
51 betr | 10| 7| 4
GROOT BRITTANNIË EN lERLAND
4
9 8 0
Stornoway 771 772
z
774 771 w
2 1 be%
6 5 0
Shields
Yarmouth 774 772 n
2 betr
7 7 0
773
9
0
Valentia
772 772' n no 3 helder
9 9 0
Scllly
NEDERLAND
7 8 8
Groningen 773 772 nnw l| betr
773 771 nno 3
6 8 0
Helder
De Bilt
773 771 n o
2 regen
7 8 0
6 8 0
Vlissingen 773 770 ono 2 betr
31
51 7 0
„
Maastrich* 772 7701 no
BELGIË EN FRANKRIJK
772 7701
4 7 0
3j „
Brussel
773 77 ono 3
7 8 0
„
Calais
770 668 n
Parijs
2W bew 9 9 0
769 769: nno 4i helder
810 0
Brest
763 764] w
5 betr
lu 13 0
Biarritz
ZWITSERLAND
|767 763| no I'A
| 6| E| 0
Zürich
m
DUITSCHLAND
Hamburg 77u 770 nnw ? mist
6 6 0
Stettin
770 768 stil '0 helder
611 0
766 766 no
1
610 0
„
Memel
766 766 wnw 2 i bew
Breslau
5 9 5
2 betr
4 7 4
München 769 767 o

I

.

.

SCANDINAVIË

763
Haparanda 763 758 w
Stockholm 768 766 zw
Skudesnaes 7/17( 9 stil
Wisby
767 „
Skagen
770
Kopenhag. 770 769 n
RÖSt

2

betr

3 bew
0 betr
G l bew

2 l bew

6
8 5
8 14
6 6
813
6
8 9

2
0
0
0
0
0

Een diepe depressie ligt thans over NoordScandinavië, en was oorzaak, dat de hooge-,
druk zich uit het Noord-Oosten terugtrok,
een secundaire van deze depressie deed haar
invloed nog tot in ons land gevoelen, waardoor lichte motregen waargenomen werd.
Overigens kwam in de luchtdrukverdeeling
weinig' verandering. In Scandinavië waaien,
onder invloed van de depressie. Westelijke
winden met in het Noorden betrokken lucht
en regen.
Over Zuidoost Engeland, de omgeving van
ons land en West-Duitschland ligt een gebied met betrokken lucht, Noordelijke winden en plaatselijk nevel of motregen. In het
overige waarnemingsgebied is de lucht meest
helder tot licht bewolkt met zwakke tot
matige winden. Met uitzondering van IJsland, Scandinavië en Noord-Oost-Duitschland en de Randstaten is de temperatuur
echter nog vrijwel overal onder normaal.
Voor onze omgeving mag opklarend, droog
weer verwacht worden, met nog Noordelijke
tot Oostelijke, zwakke tot matige winden. De
temperatuur zal waarschijnlijk iets stijgen.

Hoogste bar.st. 771.8 te Yarmouth en
Scilly.
Laagste bar.st. 747.2 te Andaenes.
Verwachting: Zwakke tot matige, in het
Noorden Noordwestelijke tot Noord-Oostelijke in het Zuiden Noordelijke tot Oostelijke
droog weer
wind, gedeeltelijk bewolkt,
iets warmer overdag.
Barometerstand te

Groningen

Gedurende het laatste etmaal.
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De bomaanval

het

„Fauna”

De
teren
De
teren

barometerstand is heden 72; was gis73.
dunne streep geeft den stand van gisaan.

Temperatuur hedenmiddag 1254 uur
52
gr. Fa.
Windrichting: N.N.W.
Morgen gaat de zon op om 429 en onder
om 19.26.
De maan komt morgen op om 0.36 en gaat
onder om 9.27.
Maan: 3 Mei laatste kw.
Lantaarns van alle rij- en' voertuigen op
op 19.56.

OVERSTROOMINGEN IN ZUID-SLAVIE.
Over een gebied van 60.000 H.A. uitgebreid.
De overstroomingen van de Save, Morawa
en de Donau hebben zich thans uitgebreid
over een gebied van 60.000 H.A. Geheele dorpen moesten worden ontruimd. De dijken bij
Obrenovz zijn bezweken. Vliegtuigen verrichten waarnemingen boven de geteisterde gebieden. Zij geven inlichtingen voor de hulpverleening, welke onder leiding staat van
den minister van arbeid.

6
ADVERTENTIEN
5 Mei
**********************
]J
* onze
Ouders

*

*
**

TWEEDE BLAD

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN ZATERDAG 1 MEI 1937

Woensdag
geliefde

hopen

PIETER SPANJE»
en
MART JE STKKENS
hunne 50-jarige Echtvereeniging te herdenken,
Groningen, Mei 1937.
Friesche Straatweg 1512
Hurune dankbare Kinderen,
Behuwd- en Kleinkinderen.

|

*% *
£ *
** *£

f

SOU DEO GLORIA

|

P. POTHOFF

...

**

en

A. POTHOFF-STEENDAM
hopen D.V. op 5 Mei den dag te herdenken, dat zij voor
50 jaar in het huwelijk zijn getreden.

**

In plaats van kaarten.
V Ondertrouwd:
H. KOOPS
en
W. C. WOORTMELTER.
Gieterveen, April 1937.
Wildervank, W. d.
Huwelijksvoltr. 13 Mei 1937.

et kind, dat naar de

vf " h

winkel snelt,

biscuits en chocola bestelt,
krijgt goede waar voor weinig geld:

V

Getrouwd:
W. GROENEWOLD
en
S. OOSTING
die, namens wederzij dsche familie, hartelijk dank zeggen
voor de betoonde belangstelling
voor en bij hun huwelijk ondervonden.
Leermens, Mei 1937.

**
*%
*
j{
Victoria
Spij
k,
1937.
*
**
J *
*
Receptie 's middags van 3—5 uur.
~~
**
IM>
T
********************** **
********************************************
Dinsdag 4 Mei hopen onze %
PIETER v. d. ZAAG
DANKBETUIGING.
Voor de vele bewijzen van deel**********************
***********************
gehefde Ouders
Heere wil en zij £
Getrouwd:
Zoo
de
en
V
betuigen
Langs
*
weg
neming ontvangen bij het overdezen
*% * leven geliefde
hopen, Dinsdag' 4 Mei,
D. RONDA
B. DE BOER Johzn.
JANTJEDE VRIES
*»*
onzen
wij
weigemeenden
lijden van onze lieve Moeder,
dank
**
#
* geven kennis van hun voorgenoOuders
en
en
voor de vele blijken van belang- Behuwd- en Grootmoeder
%, ** onze
DUUS E. H. LEEMHUIS.
stelling, ondervonden tijdens de
men huwelijk, waarvan de vol** trekking
R. RONDA—HOLTROP
F. H. POORT
AAFFTEN KUGEL
*
DE BOER- ziekte en het overlijden van onvinden
D.V.
De
Heer
en
Mevrouw
plaats
*
zal
*% hunne
en
35-jarige Echtver- * *
betuigen
*
wij onzen hartelijken
m %?WÈ 'J lli ' I En
LEEMHUIS danken, mede na- ze innig geliefde Vrouw, Moeder, dank.
16 Mei a.s.
** *%
eeniging te herdenken.
*
D. WOLDINGA
*. Dinsdag
Familie,
wederzijdsche
Behuwd- en Grootmoeder
Kerkelijke inzegening 's nam. mens
*% Groningen, Mei 1937.
Nieuwolda, April 1937.
¥ hunne 25-jarige Echtver- ¥ 4 uur in de Geref. Kerk te Kom- hartelijk voor de vele blijken
BARGONDA v. d. VEUR—
bij
en
belangstelling
vóór
Fam. SMIT.
Fivelstraat 25.
te herdenken.
BAKKER.
merzijl door den WelEerw. Heer van
* *$ eeniging
* Hunne
hun huwelijk ondervonden.
*% Ds.
dankbare Kinderen
Ezinge, Mei 1937.
K. v. d. MEULEN.
Uit aller naam:
V Bij dezen betuigen wij
Heveskes, 29 April 1937.
** en Kleinkinderen. *J * Hunne dankbare Kinderen. * Kommerzijl, 29 April 1937.
*hrf
I i ITI 1 1 '1 il I T£H* t\
H. v. d. VEUR. onzen hartelijken dank aan alt********************* * Gelegenheid tot felicitee- * Groningen.
gaven
belangvan
len
die
blijk
V Getrouwd:
** ren Woensdagavond 5 Mei. ** Eendrachtskade 11a.
Voor uw blijken van deelne- stelling bij onze 25-jarige EchtJ. H. KLOOSTERBOER
ming betoond bij het overlijden vereeniging.
en
4 Mei hopen #
Ondertrouwd:
**********************
Peizermade, April 1937.
V
* D. V.Dinsdag
van onzen besten Vader en BeF. H. ELEMA
onze geliefde Ouders,
J.
RADEMAKER
huwdvader,
dsche
den
heer
H. KUIPER.
wederzij
** * Dinsdag 4 Mei hopen onze *
die mede namens
en Grootouders
en
** BehuwdT. KUTPER—HOMAN.
zeggen
hartelijk
dank
GEERT
BAKEMA
familie
E. Z-WAAGMAN
J. KOEKOEK.
geliefde Ouders
voor de betoonde belangstelling betuigen wij u onzen hartelijken
*
*
**
** Glimmen, April 1937.
V Ter gelegenheid van hun
en
voor en bij hun huwelijk onder- dank.
ANNE PERA
Huwelijksfeest zullen de
gouden
*
¥
*
*
J. ZWAAGMAN—
Eelde.
vonden.
en
Mei
1937.
en
Heer
Mevrouw
*
*|* JACOBA VAN HIJLKEMA * Huwelijksvoltr. 14 Mei a.s.
**
VAN TONGEREN
Heiligerlee, 28 April 1937.
W.
BRUINS—BAKEMA.
J.
TIMMER—BAZUIN
*
35-jarige Echtver- |
* V Ondertrouwd:
J. H. BRUINS.
gaarne ontvangen op den 5 Mei
* hunne
V Getrouwd:
hunne 25-jarige Echtver- *;
eeniging te herdenken.
van 3 tot 5 uur, des namida.s.,
SCHEERINGA
G.
BENSTNK
eeniging
te herdenken.
J. G.
*¥ Groningen, Mei 1937.
Voor de vele blijken van dags in de benedenzaal van
en
V
en
*
*
Mei 1937.
deelneming, ontvangen bij het Café-Restaurant „De Pool" aan
** **, Lutjegast,
KI. Appelstraat 10.
*
HXLLIE VEENDIJK.
G. BAZUIN
overlijden
van onzen lieven de Groote Markt te Groningen,
Kinderen,
* Hunne
dankbare
Kinderen.
Hunne
dankbare
Gaaikemadijk, Aduard,
die, mede namens wederzijdse Man,
BUIKGORDELS
Behuwd- en ingang Oude Ebbingestraat.
Vader,
en
*
Kleinkinderen
Behuwd-,
zeggen
**
29 April 1937 Familie, hartelijk dank
*
Grootvader,
Verloofde.
$
voor de vele blijken van belangDonderen, Vries.
Ons medelid, den Heer
NAAR MAAT.
*
ABEL KUIPER,
Huwelijk
. * **
*|

Fam. POTHOFF.
Fam. STEENDAM.

K l>K K( II

»1

É

'

9

Itel,or

■en vjk woar'm §]\Z

gespeckilbesrdHlHdlMMÉMÉMMMiiÉnMHUMflH

#

**********************
Maandag 3 Mei hopen J
J onze
geliefde Ouders, Be*
hopen J * huwd- en Grootouders
*
*
WDSRENGA

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

**********************
*
Maandag 3 Mei
onze lieve Ouders

Huwelijksvoltrekking op Donderdag 13 Mei 1937, des n.m.
3V2 uur te Vries.
HARKE BEUKEMA
en
TETTJE DE BOER
hebben de eer U kennis te geven
van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaats hebben op Donderdag 13
Mei a.s.
Midwolda (W.K.), 29 April '37.

stelling voor en bij hun
ondervonden.
Eelderwolde, O 9, April 1937.
Kweekerij „Elsborg".

betuigen wij onzen harteiyken
dank.
Zevenhuizen, April 1937.
Uit aller naam:
Wed. A. KUIPER—DEELSTRA.

J. J. UITERDUK
die heden 35 jaar kruidenier is
geweest te Grijpskerk brengen
wij onze hartelijke gelukwenschen.
1 Mei 1937.
Handelsvereen. Grijpskerk.

Waarom

zult

u

een

confectie gordel dra-

gen ? Een gordel naar
maat zit u immers
veel prettiger en gaat
langer mee. Bovendien zijn ze niet duur-

* *
V Getrouwd:
* * JANTJEenKOOLMA **
en
S. v. d. VEEN
en
hunne
35-jarige
*
EchtverMARTJE NOORMAN—
Hiermede betuigen wij onzen
der.
"
*
G. MAATHUIS
*
*
W.
eeniging
te
herdenken.
hartelijken
Op
voor
de
vele
verzoek komen
BUTRING
dank
!
BELANGRIJK
wederzijdsche
mede
namens
die,
wij bij u thuis passen.
*>* Ulrum, April 1937.
blijken van belangstelling on25-jarige Echtver% hunne
familie, hartelijk dank zeggen dervonden tijdens ziekte en
*
Volledige
Begrafenis
*
te herdenken.
Hunne dankbare Kinderen,
voor de vele blijken van belang- overlijden van onze lieve Vrouw,
kist en bekendma* ** Behuwden Kleinkinderen. *£
** eeniging
stelling voor en bij hun huwe- Moeder, Behuwd- en Groot- met vuren
Groningen, 1 Mei 1937.
enz. f6O, met eiken kist,
lijk
ondervonden.
Café Bleekerstraat 19.
Rouwkamer, alles Ie klas f 100.
moeder
% ********************** V Ondertrouwd:
* Hunne
1937.
April
30
Bonnerveen,
Kinderen:
BROUWER
Crematies en vervoer naar alle
GRIETJE
ALB. VAN WIJK
* * Dinsdag 4 Mei a.s. hopen J
plaatsen.
* TRLIN, dankbare
April
1937.
JAN, GINA, STEN,
Zuidhom,
en
K. VEENMA
Paterswoldscheweg
Kantoor
** * enonzeGrootouders
lieve Ouders, BehuwdMoeK
UULDRIK.
A. HAZENBERG
familie:
*
L. VEENMA-^9ALOMONS.
Namens de
Tel. 5074 en 4815.
AtttlQßfc
144.
*
Marum, April 1937.
"
van
VEER.
geven
blijdschap
[Pli.
met
kennis
H. v. d.
*
vaRKENSWARKT IS
*
J. WOLTHUIS
de geboorte van hun Zoon
Oosterwolde.
**********************
en
te
$
Buwelijksvoltr. 14 Mei
JOHANNES
Voor de vele bewijzen van
1937
USQUERT
**********************
deelneming, ontvangen bij het
* ** J. WOLTHUIS—WAUER Marum.
% 1887
Groningen, 1 Mei 1937.
GEMEENTE DELFZIJL
van onzen lieven Vaoverlijden
*
Donderdag 6 Mei hopen
30-jarige EchtverTijdelijk Vrouwenkliniek DiaDIRK HAAKSMA
Over* *j£ hunne
en
Grootder,
Behuwd-,
onze geliefde Ouders, Be- #
*
eeniging te herdenken.
conessenhuis.
en
grootvader
Grootouders
*
** huwd- enWIERINGA
Borgweg,
Mei
1937.
SIEUWKE
ELLENS
TE KOOP EEN PARTIJ
*
KLAAS KORNELIS
Geboren:
* Hunne dankbare Kinderen, * geven kennis van hun voorge- V
G.
SCHUmiNGA
*
en
OUDE SCHOOLBANKEN
* nomen huwelijk, waarvan de Dochter van ANNA
*
Behuwd- en Kleinkind.
J
wij onzen hartelijken
betuigen
plaats
*
HULST
vinden
voltrekking
*
M.
zal
Inlichtingen
*
Bureau Gedank.
B. WOTJDENDORP en
meentewerken.
hunne 50-jarige Echtver- * ********************** Dinsdag 18 Mei a.s.
April
1037.
Grijpskerk,
inzegening 's nam. J. DIKKEMA.
** eeniging te herdenken. #* Maandag 3 Mei hopen 4 Kerkelijke
Meisje, in betr., z. n. besch.
30 April 1937.
Fam. SCHUIRINPGA.
Garmerwolde,
Kerk
Komuur
in
de
Geref.
te
Hunne dankbare Kinderen,
*
*
heer
geliefde
merzijl
onze
Ouders
door
den
WelEerw.
Eenige
kennisgeving.
{£
*% Behuwd*
en Kleinkinderen.
VRIENDIN,
J BOEKHOLD
*
|* Ds. K. v. d. MEULEN.
HENDRIK SPEL
WIERINGA.
J.
P.
BOEKHOLD—KOLK
wij
berichten
Kommerzijl,
April
1937.
dankbaar
29
Gode
24 a 27 jaar.
*¥A. WrERINGA.
WIERINGA—DE ROO. £
U de geboorte van onzen Zoon
en Fam., zeegen hartelijk dank
Br. fr. no. 700 bureau dezes.
Rudgezand.
ZWAANTJE
POSTEL
|
belangstelling
A.
betoonde
voor
de
*
TONNIS
ENNO
35-jarige Echtver**¥ A. WIERINGA—
* * hunne
J. K. WIJK
op 27 April.
Loppersum, 30 April 1937.
MEDENDORP. *
eeniging te herdenken.
*,*
en
J
P. DIJKSTRA
Ulrum, April 1937.
*
MENNIE.
G. MUSSOHENGA.
Hunne dankbare Kinderen:
JANS. G. WTBBENS
*
** TRUITJE.
betuigen wij
** men
Bellen, Dr.:
geven kennis van hun voorgeno- H. MUSSCHENGA—DIJKEMA.
Appingedam, Telef. 31
** *% T. SLENDER—SPEL.
V Hiermede dank
*
voor de
huwelijk, waarvan de volhartelijke
onze
V Geboren:
** trekking
********************** ** J. SLENDER.
zal plaats hebben op
zeer waarderende belangstelling
GRONDBORINGEN
Een
Zoon
2.30
te
Mei,
uur,
12
Woensdag
bij ons 40-jarig Huwelijksfeest
tin,
Nieuw-Roden:
zuiver
met
comfoor
1882—1937
* Eenrum.
GEERT PHILIPPUS
* Donderdag
ondervonden.
WATERVOORZIENING
* ** G. J. SPEL.
midden maat f 10.50
6 Mei a.s. Ho1937.
"*
April
KRUIJER.
Winsum,
G.
G.
SCHEEPSTRA.
H.
*J pen onze lieve Ouders, Be- *¥ ********************** „Den Oever", Eenrum.
BRONBEMALING
G. M. KRUIJER—KOP.
G. SCHEEPSTRA—LIEWES.
grootste maat f 12.75
huwd-, Groot- en OverApril
1937.
28
Zuidbroek,
Bedum, Mei 1937.
Thuis 3y —5 uur.
** ¥ Dinsdag 4 Mei a.s. hopen * Eenigste
** grootouders
kennisgeving.
D.V. mijn lieve Pleegouders
A. BERGMAN
van Groningsch Warenhuis Heden HEROPENING
V De Heer en Mevrouw
V Voor de vele bewijzen
*
*
*
en
van
kaarten.
plaats
deelneming,
In
ondervonden bij het
H. SCHUIL
TJDEMA—VELDMAN
** E. BERGMAN—KOSTER *£ *
geliefden
16. Heerestr. 80
geven kennis van de geboorte overlijden van onzenGrootvader O. Ebbingestr.
|* V Ondertrouwd:
en
* hunne 55-jarige Echtver- * * J. SCHUIL—TIMMER
Verkeersdrempel van Café PARKZICHT
b.
d.
Vader,
Behuwden
E. KRIJGSHELD
van hun Zoon
betuigen
Tel.
Tante,
en
onze
3268.
Tel. 1927
geliefde
** eeniging te herdenken. * »** hunne 25-jarige Echtver- **
en
met Vergunning.
JAN WALDRIK.
hartelijken
dank.
wij
onzen
FERINGA.
E.
1937.
Sappemeer, Mei 1937.
** Huwelij ksvoltr. D.V. Woensdag Gieten 29 April
te herdenken.
Oosternieland, 30 April 1937.
* Kleinemeersterstr.
* * eeniging
WIJ LATEN GAARNE UWE
PARKLAAN 32
Fam. STEL.
12 Mei, 's nam. 4.30 te GrooteDe Heer en Mevrouw
V
RECEPTEN
AFHALEN
** Hunne dankbare Kinderen, * * Weenen, 1 Mei 1937.
*
Fam. GLAS.
gast. Kerkelijke inzegening 's
bij de Veemarkt. Prima conCENTRAAL APOTHEEK
STEFFTE PROHASKA.
*DE JAGER— d.deHEIDE
** Behuwd-, Klein- en * *m
Ger. Kerk te
*
nam.
5.15
in
de
Chr.
geboorte
geven
sumptie. Billijke prijzen.
kennis van
* Kornhorn, door den Weleerw.
PAGENKAMP
*. Achterkleinkinderen. *
V Voor de vele blijken van
*
*
*|

WILLEM

UULDRIK NOORMAN

king

***4|t*4£*4£*4£4£4£^44t3|t4|t4|t*.£***

TE ASSEN

&£.

N

2

*L

V.

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

van hun Dochter
Heer Ds. D. v. WTXSUM.
JANNEKE
Beerdam, Middelstum, 1 Mei '37.
KOOS OTTES
Coevorden,
29 April 1937.
Kornhorn.
en
Dinsdag den 4 Mei hopen
Toekomstig adres: Den AndeL
MARY JACKSON.
dezen betuigen wij ononze geliefde Ouders
Vhartelijken
Groningen, Hemelvaartsdag '37.
dank aan allen,
BOELEMA
zen
F.
N.
LAMMERT ALBERTS
Stephensonstraat 6a.
gaven
van belangstelblijk
en
die
en
Prof. Rankestraat 21.
WTEAG. KOSTER ling, bij onze 25-jarige EchtverJANTJE HARTLIEF
Receptie 3y2 —5 Stephenson- geven kennis van hun voorgeno- eeniging.
Groningen, Aprfl 1937.
men huwelijk, waarvan de volhunne 25-jarige Echtver- ¥, straat 6a.
hebben op
eeniging te herdenken.
trekking
plaats
zal
Nieuwe Kijk in 't Jatstraat.
In plaats van kaarten.
namidDonderdag
Mei,
13
des
B. MULDER.
Hoogkerk, Mei 1937.
dags 3 uur.
V Verloofd:
F. MULDER—BOSCH.
Vinkhuizen 17.
ANTJE BOLHUIS
Lalleweer, April 1937.
en
Hunne dankbare Kinderen
Amsweer.
Voor de vele bewijzen van
en Kleinkinderen.
PIETER LUKKIEN.
Toekomstig adres: Ulsda, gem. deelneming ontvangen bij het
*
Groningen, 1 Mei 1937.
overlijden van onze lieve Moeder
Beerta.
Behuwd-, Groot en OvergrootBleekerstraat 66.
moeder
V Ondertrouwd:
¥ Dinsdag 4 Mei hopen onze ¥ Zoutkamp.
A. D. ZUTDERWEG
JOHANNA CHARLOTTE
geliefde Ouders, Behuwden
V Verloofd:
LUDEMAN
en Grootouders
T. E. DRIJFHAMER
G. J. OOSTEROP
wij onzen hartelijken
betuigen
KARST v. d. LEI
en
Musselkanaal, 26 April 1937.
dank.
en
A. BAKKER.
Marktstraat 68.
Groningen, Mei 1037.
ANTJE FABER
Leens, 2 Mei 1937.
Veendam, Kerkstraat 36.
Uit aller naam:
hunne 25-jarige EchtverHuwelijksvoltrekking
14
Mei
Verloofd:
W.
H.NOLMANS.
V
¥ eeniging te herdenken.
a.s. Toekomstig adres, MarktKUILMAN
K.
straat 35.
Feerwerd, Mei 1937.
en
Voor uw bewijzen van deelneH. J. DE WEERDT.
ondervonden bij het overming
Hunne dankbare Kinderen,
In plaats van kaarten.
lijden van onze lieve Moeder,
Behuwd- en Kleinkind.
¥ Gieten, Hemelvaart 1937.
V Ondertrouwd:
Behuwd- en Grootmoeder
Eexterweg 83.
HARMKE HEUKERS
MARGRIETJE TUTJNEKER
Oudeschip, Roodeschool.
en
wij u onzen hartelijken
betuigen
Thuis: 3.30—4.30 uur.
M. B. DE ROOS.
Dinsdag 4 Mei hopen onze
dank.
Halerweg (Westerbork),
geliefde Ouders
In plaats van kaarten.
30 April 1937. Groningen, April 1937.
JO ARENDS
Ondertrouwd:
\*
Fam. HULZEBUS.
Assen, Oranjestraat 19.
en
REINDER MARRING
Fam. HOLTKAMP.
Huwelijksvoltrekking 14 Mei.
ML ARENDS—CAZEMTER
en
Voor de vele blijken van beTRIENTJE MELLENS.
hunne 25-jarige EchtverOndertrouwd:
V
bij de geboorte van
langstelling
eeniging te herdenken.
Kalkwijk, April 1937.
JACOB NÏJENHUIS
Zoontje ontvangen, betuigen
ons
Nuis, Mei 1937.
en
| Zuidlaarderveen.
wij onzen hartelijken dank.
Hunne dankbare Kinderen:
WTLLEMTJE POLTJNG.
Huwelijksvoltr. 13 Mei "37.
Waarddijk, April 1937.
; EGBERDINA en JAN.
Toek. adres: Giethoorn, Pol- Schuilingsoord, Ide, 29 April '37. K. GAST.
Huwelijksvoltr. 15 Mei.
derafd. IV,
M. GAST—VENEKAMP.

V .Verloofd:
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deelneming, ontvangen bij het
overlijden van onze lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder
HENDERIKA BOUKEMA,
betuigen wij onzen hartelijken
dank.
Loppersum, Mei 1937.
GarstJhuizen:
T. VAN ESS.
G. M. VAN ESS—HUIZINGA.
Uithuizen:
A. ECKHARDT—VAN ESS.
M. ECKHARDT.
GRIETJE VAN ESS.

HEERESTRAAT 32.

Beleefd aanbevelend,
L. BAKKER.

Tennisbaan
2000 Basaltine- of Betontegels
gevraagd, mogen gebruikte zijn.
Aanb. W. DE WIT, Scheemda,
Telef. 33.
GEVRAAGD:
door flinke jongelui f250 tot
f3OO, liefst van part., prima
borg aanwezig.
Br. fr. no. 713 Bureau dezes.

Bij dezen betuigen wij onzen
hartelijken dank voor de vele
Voor betere MEUBELEN naar
blijken van deelneming ontvangen bij het overlijden van onzen
Woninginrichting „Modern",
Lodewijkstraat 1 bij Viaduct.
geliefden Man en Vader.
KAMPEERTENTEN.
Ten Boer, 30 April 1937.
Eigen werk. Lage prijzen.
100 stuks splinternieuw Opnieuw
Wed. G. BENNTNGA-DE JONGE, Ca.
bekleeden van oude
doch iets vuil tegen abnormaal
en Kinderen.
meubelen.
lage prijzen.
Fa A. KWINT, Winschoterdiep Meubelmakerij-Stoff eerderij
V Voor de deelneming, ons W.z. 7. 9. 17. Telef. 113.
H. C. VLIEGHUIS.
betoond bij het overlijden van
onzen besten Broeder, Zwager
en Oom
JAN VRUGT,
betuigen wij door dezen onzen
hartelijken dank.
Thesinge, April 1937.
Fam. VRUGT.
regen kleed iNe

voor

V

Voor de vele en treffende

mm*mm~*ÊÊÊmÊ++^^**—m^^^m*m^^^^^mm^^mi^^^^mmaaMaßWß^^^^ÈaKa^aÈmiaaaaaaaaaaaMaamaaa*a*

bewijzen van medeleven en deel-

neming, ondervonden tijdens de
ziekte en bij het overlijden van
onzen heven Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, den Heer
ABRAHAM WESTERS,
betuigen wij onzen hartelijken
dank.
Nieuwe-Pekela, April 1937.
G. J. WESTERS—ZEVEN.
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GEREEDSCHAPPEN!
Takels, nieuw,

Drrplexponsen,

3,

4 8-ton, Kettingtangen, IJzerzagen Amarilsteenen van 5-50
cm., Vijlen, Sneldraai Stalen
Boren van 5—50 c.M. SnelboorIjzerzaagmachines,
machines,
Slijpstoelen, enz. enz.
Fa. M. SIMMEREN E.Mzn.,
prinsenstraat 19, Telef. 587.

Te huur aangeboden Te huur aangeboden Te koop aangeboden Te koop aangeboden Te koop aangeboden Te koop aangeboden

Café met vergunning. Vergunning in overleg. Goed bestaan,
in de stad. Br. onder no. 655,
bur. dezes.
Wegens omstandigheden per 1
Nov. moderne Flatwoning (tusschenw.) kamer ens., 2 slaapk.
keuken, balcon, staande en te
bevr. Hamburgerstr. 70a.
Pracht Benedenhuis, k. ens.
groote keuken, 2 slaapk., bergIpERÖI(zïï>IETA)
schuur, tuin. Mr. de Ranitzstr.
17. Te bevr. op 17a.
ZUIDHORN.
Voor direct een Burgerwoning
Tafellepels of Vorken
dozijn f 3.90 a.d. Brilweg. Te bevr. bij G. E.
SCHUIRINGA, Zuidhom.
Dessertlepels of Vorken
dozijn f 3.90
op nette
Messen, roestvrij, dozijn f 10.20 Pracht Winkelhuis en
fruitgroentewaarin
stand,
f 2.25
Soeplepel
f 1-10 zaak, ook geschikt voor kruideSauslepel
Groentelepel
f 1-20 nier. Br. onder no. 660, bureau
f 1-20 dezes.
Aardappellepel
N.V. v.h. T. DE VRIES,
PENSION.
Oosterstr. 57, Groningen.
Een groot mooi Heerenhuis op
prima stand in de stad Gron.,
KLEIPOOTAARD APPELEN.
in te
Nog af te geven in pracht om geheel voor pension
van
naar
de
eischen
richten
tegen Opruimingskwaliteit
den huurder.
prijzen:
Br. met opgaaf van referenRoode Star gekeurd B 24/28 mM.
tiën, onder no. 647, bur. dezes.
a f 2.—.
Idem idem B 28/40 m.M. a f 2.—
Of te koop: 1 Zomerhuisje op
Idem idem C 28/35 m.M. a f 2.— Vlieland; 1 Zomerhuisje op
Idem ongekeurd 24/28 m.M.
Ameland; 1 Zomerhuisje op
a f 1.50 Schiermonnikoog.
Idem idem 28/35 m.M. a f 1.40 Inl. kantoor Verl. Heerew. 951
Prijs per 50 k.g. inclusief zak.
Bij afname van minstens 10
Ben
nette Benedenwoning
baal 5 %> korting en bij min- aanv. 1 Juni.
stens 20 baal 10 %> korting.
Te bevr. Coendersweg 11.
Tevens nog aan te
bieden
Nette Boyenwoning MarwixEigenheimers in diverse maten.
straat
33a. Bevr. no. 35. Te aanv.
adres,
Noteert ons
wordt
10 Mei.
slechts 1 maal geplaatst.
VOLBEDA'S ZAADHANDEL
Voor direct een nette BehuiDrachten (Fr.), Opgericht 1850. zing
met of zonder bebouwde
Telef. 45.
tuin bij het vliegveld te Eelde.
MEUBELEN. Bevragen bij C. DEKKER, Eelde.
MEUBELEN.
Vergeet niet, dat de soliedste
Een Winkelhuis af 8 per week
en goedkoopste Meubelen worOosterweg no. 14. Te
staande
den verkocht in DE MEUBELGROOT, Joh. Mulbevr.
M.
KELDER H. SLEEHUIS, Gul- derstraatDE
3b. tusschen 6 en 7 u.
denstraat 24a, Gron.
Alles
eigen werk. Alles op singelWegens sterfgeval Burgerw.
band gestoffeerd. Nog tegen met 4.30 Are tuin te Termunterzeer goedkoope 'prijzen, onder zijl, huurprijs zeer billijk. Te
Volle garantie. Beleefd aanbev. bevr. bij H. DE JONGE, OppenHeerenzolen en hakken f 1.45 heimstraat 62a. Groningen.
Heerenzolen
f 1.10
Aan de Parkweg pracht heeDameszolen en hakken f 1.19 ren BEN.WON. bev. k. ens. keuf 0.85 ken, 3 slaapk. kelder tuin enz.
Dameszolen
Afgelapt, gepend, gelijmd, zon- huurpr. f 8.25, idem .bovenw.
der prijsverhooging.
f 8. Te bevr. WonJßur. v. d.
H. KREMER, Buiten Dam- ZWAAG en Co. Gr. Kr. Elleboog
sterdiep 28. Tel. 5760.
sa.

.

MARKIEZEN.
ZONNEZEILEN.
Alle soorten Markiesdoek.
Lage prijzen.

Nw.

Firma SJ. v. d. BAAN,

Ebbingestraat 91. Tel. 670.

Groningen.

WATERDICHTE DEKKLEEDEN
Ca. 400 gebruikte Waterdichte
Dekkleeden, tegen zeer lagen
prijs.

NIEUWE DEKKLEEDEN
f 0.85 per Meter.
Fa. A. KWINT, Winschoterdiep. Tel. 113.
100 dubb. Knolbegonia's gem.
slechts f 1.50. O. DERKSEMA Jr.
Scheemda.
Prachtige Heerencostuums, prima stoffen, waaronder ook groote maten. Enkele stuks prachtige Demi's en beperkt aantal
suéde Damesjasjes. Alles voor
spotprijzen. Prof. Landstr. 9a,
bij het Noorderbad.

RAILS ! !
RAELS ! !
AFRASTERING !
RAILS 165 lang, 35 et. RAttS

Afrastering! Rails!! Afrastering'
Fa. M. SIMMEREN E.Mzn.,
Prinsenstraat 19. Telef. 587.

Te huur aangeboden
HAREN EN
Villa's.
Landhuizen.

OMSTREKEN.

Burgerhulzen.

Winkelhuizen.
Inl. gr. HALMA'S Woningbur
Haren, Molenweg 33. Tel. 970.
Van het bouwplan Van Starkenborghstraat zijn nog eenige
Bovenhuizen te huur, met ruime indeeling. Huurprijs f403.
Te bevr. G. WIJN en DEKKER, Gorechtkade 86. Tel. 3488
en bij de Makelaars.
Nes (Ameland) groot Zomerhuis, vlak bij 't strand, lage
Adres G. KLINhuurprijs.
KERT, Sigarenh., Heerestr. 105.
Voor direct een pracht. BENEDENWONING, Koninginnelaan
20. Ind. suitek., 3 slaapk., keuken
en vrije achteruitgang. Te bevr.

Koninginnelaan 41.

AMELAND (Hollum)
Vacantiehuisjes gem. en inger
v. 6 pers. f 1 tot f 4 per dag inlichtingen bij:
H. ZONDAG
Acacialaan,
Winschoten,
ZUIL, Waterloolaan 6a, Gron.

h'

Prachtig Bovenhuis, veel zon
Bev. kamer ens., kl. kamertie'
4 si. kamers, zolder en balcon '
Te bevr. Oranjestraat 38.
Een Winkelbehuizing, Kerklaan
erKlaan
50, hoek Kioosterstr
Bevr. N. Ebbingestraat 57.
Een Benedenwoning voorr n_+
net
klein gezin, f 4.75 p. w.
Bevr. Winschoterdiep 43a
NES-AMELAND "

De bekende geriefelijke 7»
merhuizen Bruintje en
voor 6—B pers. Billijk tarief
14a Van

JKïï»;

"

***»&*■
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TWEEDE BLAD

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN ZATERDAG 1 Mgl 1937
Een Benedenwoning, staande
Ter overname een best PenTorenstraat 1, huurprijs f3.75 sion. Verpl. overname f875.
„DE TORENTRANS", Nieuwe
p. w. Te bevr. Mauritsdwarsweg 12a.
straat 21.
2e groote zolders, ieder groot
ruim 175 M2. m. werkplaats,
voor veel doeleinden geschikt,
gelegen nabij spoorwegovergang
a. d. Paterswoldscheweg, 10 minuten vanaf Station.
Te bevragen: Parkweg 28a.
Centrum, groot, licht Kantoorlokaal, beneden a.d. straat.
Tevens op Schiermonnikoog zomerhuisjes, zeer billijk.
Te bevr. St. Jansstraat 11a, t.o.
Provinciehuis.
Helpman Opslagterrein met
loods alles aan vaarwater.
Meeuwerderweg 11.
Een net Slaapkamertje, ook
wel met de kost. Te bevr. Nw.
Kijk in 't Jatstraat 50.
Wegens

Nog enkele perceelen te koop

Molukkenstr. 16 en 16a fBBOO

Celebesstr. 73 en 73a fB5OO
Celebesstr. 71 en 71a fBBOO
Ceramstr. 79 en 79a fBBOO
Elke woning bevat:
kamer
ens., keuken, 3 slaapk., vaste
waschtafels, steenen fietsschuur
enz. en voor de boyenwoning
groot balcon en zolderruimte.
Huuropbrengst f754 per jaar.
Alles verhuurd. Alles vrij op
naam. Te bevr. Gron. Coöp.
Bouwondern. Paterswoldscheweg

79-2^^1860.

Ter

overname

wegens veran-

dering 2 goed bekl. Groente-,

fruit- en aardapp.wijken met
erkenning en twee mod. groentenwagens,

goede

verdienste,

prijs f 800.
teleurstelling, ongem. uiterste
fr. no. 555,

bureau dezes.

Br.

Kamers, m. of z. kookgel.
Adres Oosterhaven Z.z. 4.

VRACHTAUTODIENST

op de stad, met 3-tons Ford.
fl5OO. „DE TORENTRANS", Nieuwe weg 12a, Gr.

Moderne Zit-Slaapkamers.
Adres O. Ebbingestraat 61b.
Gem. Zit-slaapk. m. en z. pension vaste waschtafels f 2.50 per
week. Nw. Ebbingestr. 104a.

Koopsom

Bij de Parkweg Zuidzijde

BOUWTERREIN, Woningbur DE
VRIES, Heerestr. 67a. Tel. 5127.
Ruime frissche Zit- en slaapk.
HAREN EN OMSTREKEN.
met pension geschikt voor 2-p.

Villa's.
Landhuizen.

Oosterstraat 57a.

Zit-slaapk. of kostganger gevraagd in chr. gezin.
Jozef Israëlsstr. 98a.

Burgerhuizen.

enz.
Bouwterreinen
Inl. gr- HALMA, Beëed. MaMolenweg 33.
kelaar, Haren,

Zit-slaapk. of zit- en slaapk.
Verl. Heereweg 18.

Telef. 970.

De beste Grof-, Hoef- en LandEen 11-jarige Vos Kidde (venbouwsmederij v. K. STOB, te ten gewoon) met wagen, bij
Munnekezijl. „De Torentrans", H. ZIJLSTRA, melkventer, EenNieuwe weg 12a, (Gron.).
rum.
PARKWEG
Paarden, Kidden en compl.
Schitt., mod. 2-gez. HEERENH., tuigen. K. OOSTERHUIS, Veebev. roy. suite, keu., 3 sl.ka., bad- marktstraat 18, Groningen.
ka., tuinen, zold., baleons enz.
Mooi 7-j. plat Paardje, mak
Ruime afm., veel luxe en comf.
kooppr.
f 10500— en eerlijk wordt ingestaan, exRoyale afw.
tra gang. Gebr. HARMS, Malanf 11.000. Dir. of 1 Nov. Inl. KAMWestersingel
derweg Eelde.
MINGA's Won .Bur.
2985.
8. Tel.
Een platte 8-jar. zw. Merrie,
Melkloop
in de stad.
extra mak. R. KUD?ERS, HoenEen
Br. fr. no. 679, bureau dezes. diep 56, Hoogkerk.
Een beste zw.b. st.b. Stier,
Mooi gelegen Bouwterr. a. d.
Te bevr. geb. Nov. '35, met goede lijsten,
Rijksweg te Haren.
Stationsweg 46, Haren. Tel. 4927 moeder aanwezig, t. b. c. vrij.
S. SIERTSEMA, Pauwen,
WilhelminaOverschild.
Bouwterreinen,
laan, Haren, koopprijzen vanaf
Een 2de Kalfskoe tijd in herf 4000. Woningbur. Fa. J. HUIvan Mei. H. TAMMELING
laatst
ZING. O. Kijk in 't Jatstr. 39a.
B 117.
Mlddelbert
N.B.M.
Tel. 499, makelaar
Twee vroeg melke Koeien.
Perceelen Dennenbosch, met
WEIJER, KI. Harkstede.
E.
Norg.
zomerhuizen,
te
te bouwen
Br. fr. no. 644 bureau dezes.
Een beste pas gekalfde roodbl.
bij E. M. SMIT, WarfVaars,
Vergr. B. M. Jathten, klasse
huizen.
N. N. W. 8., in mahonie- en
14
eikenhout, en mahonie B. M
1 roodblaar Koekalf, oud
EekwerBOS,
Jachtjes uit voorraad.
dagen. JOCHEM
M BRANDSMA, Bootbouwer derdraai.
Pos
Rohel bij Buitenpost,
2 aan kalven staande zwartb.
Augustinusga.
Koeien, 2e en 3e kalfs. B. KUILuxe Motorboot, teakhout pr. PERS, landb., Westeremden.
onderh. lage prijs en klein B.M.
Een pas gekalfde zwartbonte
jacht je prijs f 125. Bevr. fa. W.
R Koe en een mak Werkpaard
VISSER en Co. Paterswolde.
van B—ls jaar, keuze uit vier.
D. NOORDHOF, Westerwij twerd.
IJzeren Woonschip.
E. LOKKEN, Gorechtkanaal.
Een aan 't kalven staande
jonge
Koe. F. J. COOLMAN,
B. M., vergr. B. M. en kleinere Garsthuizen.
t
Zeiljachten, Cano's en Roeibooten, lage prijzen. Tevens gebr. Een volbl. Hokkelingstier, zw.B. M. zeil f 15, bij Gebr. BRUI- bl., prijs billijk, ook wel ruilen.
NTNG, Midlaren
H. SLAGTER, Niehove.
Can«
1-pers.
onderh.
keurig
Een
Een zw.bl. Koehokkeling, t.b.c.-l
tegen zeer bill. prijs.
vrij, en een jong Schaap met
Helper Brink 13a.
lam. D. RIPPER, Huizinge.
en
pers.
ZeilPrima luxe 2
Een volbl. Stier VA j. oud
Roeicorjaal. Bezien Maandag, dekt
uitst. bij K. H. PRINS t.o.
Gr. Rozenstraat 26.
sportterrein Muntendam.

Wegens aanschaffing van trac-

torbinder Mc. Cormick met of
zonder motor, met Heag roteerende torpedo arenheffers, schovendrager en dubbel stel doeken. Combinatie is 4 jaar gebruikt, in z.g.s.v.o. en zonder
eenig gebrek.
Br. fr. no. 689, bureau dezes.
Een Ajourmachine merk Dürkopp. Adres Verl. Oosterstraat 8.
2 in goeden staat verkeerende
Mac Cormick Maaimachines,
waarbij
1 zwaar model, 'bij
HOMAN,
Niehove.
H.
Een Dijkveld Stol Schoffelmachine, in goeden staat. Een
vierwielig Schoffeltuig in prima
staat. Een Rud Sackschoffeltuig, zoo goed als nieuw, alle
drie 2 mtr. spoorbreedte. Een
Graanmaaieraflegger. Extra lage
prijzen.
N.V. Handel Mij. v.h. ROEMELING EVERS & Co., Grachtstraat 5, Tel. 183, Winschoten.
Een zwaar model 1-pers. Schoffelmachine op luchtbanden verstelbaar op 2 M., 1.80 en 1,75 M.
met of zonder garnituur. P. T.
v. d. SCHEER, landbouw werktuigen, Eenrum. Tel. 35.
2 fr. Karren met kap en z.g.
a.n. kleeden.
Winschoterdiep 93.

_____

-

Een goede Melkkar en vier
melkwagenraden. L. MENSINGA
Kanaalstraat 15.
Gebruikte tweewielige Bakkerskar, iets goeds. Bestelcrr-,
rosserie op korte Truck slechts
anderhalf jaar oud. Te bevr. bij
JURGENS Carr. Wagenfabriek.
Tel. 371 Winschoten.
Een naar de eisenen des tijds
ingerichte en in prima staat
verkeerende .Woonwagen. R.

Een zoo goed als nieuw WinGroote ongem. Kamer aan de kelhuis,
w.i. kruidenierszaak,
straat.
tevens
waarvan
twee woningen
Oosterweg 62a.
zijn te verhuren, op goeden st.,
te 0.-Pekela (prov. Gron.).
Tijdens de kermis SlaapgelegenBrieven aan Assurantiekantoor
heid voor zes personen.
E. j. SCHOLTENS te 0.-Pekela.
MEIJER, Peizerweg
Adres Munnekeholm 20a.
Enkele gem. Kamers w.o. aan
Of te huur een nog nieuw
Eenige KORREN op luchtbande straat. Te bevr. A.8.0. Poe- Landhuis te Hoogkerk, huurpr.
den van 2—4000 k.g. 32x6 en
lestraat 33.
f 5.25 per week, mcl. waterleibanden. Bij MULDERS
30x5
ding. Te bevr. ten kantore van
Zuiderdiep 158 bij
Autohandel,
Een 'gem. Zit-Sl.kamer, zon- Dj. SICCAMA, Hoogkerk.
Eierhal. Tel. 2498.
der pension.
16
M.2
Kieljacht
mah.
ongesch.
zwb..
Koekalveren
Luxe
2
Adres Guldenstraat 10a.
BOUWPLAN PARKWEG.
Venterskorre op luchtbanidem kajuitjacht 7x 8 week en een nuchter. P. Dp. Een
Aan de Parkweg pracht heeren N.N.W.B.Topprestatie
den,
rechte Assen, draagverm.
en toch SICCAMA, Den Ham.
Mooie gem. Zit-Slaapkamer, ben.- en bovenh. bev. elke wo- 1.95 M.
k.g. Te bevr. bij P. v. d.
2000
met of z. pension.
Frieschestr.weg 20.
ning kam. ens., keu., 3 slaapk., goedkoop, Bootbouw De Ketting
PLOEG,
Een beste zw.b. 1-jar. volbl.
Surhuisterveen. Tel. 3.
Adres: Zuiderdiep 6a.
badk. enz. kooppr. f 10750.
FEITSMA,
Oldehove.
Stier. H.
Een Bloemenwagen met 8-jar.
Aan de Friesche straatweg hee1 sterke ijzeren Schuit 84 ton
Te Paterswolde in kl. gezin, ren ben.- en bovenh .bev. elk k.
Pony
met tuig in prima staat
hok2 vette Varkens en een
rust. landb. Pension m. pr. zit- ens., keuk., 3 slaapk., badk. 5 M. breed, geschikt voor overook wel ieder afzonderlijk. W.
slag of groot woonschip groot keling bij W. SCHOONVELD, ROSEMA, Sauwerd.
(en) si. k. op zon, rust. omg.
Driegezinshuif
kooppr.
woonschip op ijzeren Garmerwolde.
nabij Vosbergen. Br. onder no. zen aan e 10400.
Parkweg bev. 2 ben.- ijzeren pracht
vlak motorbootje
<*
praam,
Een Melkkar op collingassen.
645, bureau dezes.
md. koop- 24
2 drachtige Varkens, 13 week
tjalksche"
en 1 boyenwon. ruime inlicht,
5
motor,
Centrum (Peperstr.)
zonder
ton
G. TIMMER, Ide.
ELDERS, Zuidembij
Alle
ton, 63 ton, nieuw visch- dragende. H.
pen
Groot Zakenpand bev. kantoren
Net degelijk Kosthuis met pr. vanaf iv.15800.
94
d. zWAAG en Co. bootje 4 M. lang bij H. OUDMAN de Eelde.
Hansa 4 o. d. kap, Adler Jr.
of monsterkamers f 25; diverse vrije zit-slaapkamer f7.50 p. w. Wom.Bur.
sa.
Elleboog
4537
Zoutstraat
18a.
Gr.
Kr.
Tel.
Groningen.
brug
Adres
Bonte
magazijnruimten f 10 tot f 40.
4 Deensche Zeugen voor drie Beide in staat van nieuw, D. K.
Groote mod. Boyenwoning f 30.
week gedekt, voor billijke prijs. W. Meisterklasse '34. Bevr. Gar.
Mooi Kampeerterrein aan *t
EN WOONHUIS
Te bevr. Poelestraat 35a.
Een klein snel 'Motorbootje bij- R. VOS, aan de AE, Winsum.
GARI, W. A. Scholtenstr.
WINKELLeekstermeer. Bel. aanbev. J. C. op prima st. te Uithuizen. „De na nieuw, snelheid 30 k.m., prijs
HAREN.
VEEZE.
Chevr. Stand. Coach '35;
Torentrans", Nieuwew. 12a, Gr. f 110, Kan kano op ingeruild
4 pr. Cocker Spaniefe, Bouvier
HUIZEN in versch. grootte,
Cabriolet '34;
LARKENS,
Bierurn.
VA
D.K.W.
t.,
Terriër
worden. H.
IA j. t. Airedaeler
Tuintje met tuinhuisje.
Plymouth
w.o. met centr. verw. en garage.
Sedan *33;
Landhuis,
STFJNVOORN
j.,
nieuw
nest
Bouviers.
huur:
Of te
Verl.
Te bevragen kantoor:
Prijzen van f3l2—fBoo p. jaar.
en
2
M.2
mdddenzw.
Sed. '34;
B.M.
16
Graham
luxe
Ruischerbrng.
Stadspark.
Te .be8125,
Peizerweg t.o.
Inl. gratis bij H. BOS, Sta- Heereweg 95 1
f 50 en f 62.50.
lang "32;
eiken
zeilb.
Chevr.
truck
werk.
vragen
op
het
tionsweg 19. Tel. 977.
STEINVOORN Ruischerbrug 37a
Een mooie roode Cocker SpaOhevr. truck kort '30;
Ca. 1 H. A. Hooiland, gelegen
Gor2
j.,
tevens
niel,
reu,
1%
Garatre SIKKENS, Musselkanaal
Landhnisje met garage, is Een nieuw Woonschip, lang 10
Winkelbehuizing met woning b. h. Paterswoldsehe Meer f 30.
m.
NieuwSetters,
4
Verl
Tel. 659.
don
verh. tot Mei 1938. Te bevr. M.; een mooi Friesch RoefGratamastraat 34. Huurprijs Utabo Emmiusstraat 13.
straat
33.
Brug.
A 131, O. H.
fl2 per week.
FORDSON LANDB. TRACTOR,
scheepje, groot 15 ton, m. tuig;
Een gesloten Vrachtauto voor
op wit gevl. D. laatste type, op schoepen of
palen.
zwart
met
Pracht
ijzeren
Te bevragen Gron. Coöp. verhuizen.
Draaihekken
Keurig Landhuisje met gar. Gebr. H. & K. SISSING, Win- Dog, reu m. ger. st.b. geb. 16-9- luchtbanden, alles gelijk nieuw.
Bouwonderneming PaterswoldJAGER, Radijsstraat 7.
b. d. stad.
fr. Autozaak
-35, 1 Boxer, 1 prima jachthond Met gar. Br.
sum (Gron.), Telef. 6.
scheweg 79/1. Tel. 1860.
bureau dezes.
675,
no.
Br.
fr.
om
en
4 jonge D. st. jachthonden, Dinkla, Appingedam. Tel. 133.
te
Plm. 2 H.A. Groenland
BOY.WON. a. d. Roodewees- weiden, ook wel de helft. GeleKeur uit eenige Pony's en Ll- pracht witte'dwergkeesjes vanBoerderijen, Bakkerijen, Bomet remmen
huisstr., woonk., 2 slp.k., keuk. gen voor in de Wering bij H.
thauers. Ook wel ruilen, onder af f 7.50, 1 spaniel, reu, 10 m. 1 3 kleine Trailersgeschikt
Brandstofvoor
dediensten,
M.,
Erkende
t>°bij
2
fox, reu IA j. prima rattenvan3.75
balc., zold. Bill. huurpr. Inl. Bo- BAKKER Hzn. Peize.
garantie bij G. ZIELSTRA,
Tevens
handel, Burgerhuizen enz.
7.50,
wegenbouw.
pinchertje
f
aanh.w.
en
7.50,
teringesingel 3. Tel. 3909.
ger
slacht
f
1
bij
het
goniastraat 96
Weide voor een entermerrie J. VAN DIJK, Rlouwstraat 34a Damsterdiep en R.-DE VRLïïS, VAN STRATUM, Winschoter- groote partij onderstellen voor
lage prijzen. Wegens verhuizing
Gron.
bij L. A. RUBEN, Woltersum.
diep 25. Tel. 972.
Meeuwerderweg72.
EBBINGEHUIS
Niet op Zondag. Autoslooperij J.
Nog 1 winkel met won. en mag.
Parkweg Zuidzijde nog een van
AUTOBOX a. d. Reigerstr.
Inl. Boteringesingel 3. Tel. 3909.
Een mooie 5 jar. boy. R. zeer
Pracht r. Cocker Spaniel, 8 m. KNOOP, Aduard, Tel. 13.
geschikt voor landelijke ruiter off. st.b. Nachtegaalste. 17a.
Inl. Boteringesingel 3. Tel. 3909. de goede BEN.- en BOVENH.
Opel 6 eyl. 1934, 4 o. d. k.,
BOY.WON a. d. TelUtr. k. ens.
Bouwers Wijn en Dekker. Prijs en tevens zeldzaam best L.B.P.
VRIES, door en door mak bereden bij de
Prima Wagens zonder chauf- f 10900. .Won.bur.
6
Boxers,
staat, kleur beige, prijs
prima
gestroomde
3 slaapk., badk., keuk., baleons.
nest
Een
i
stamLage huurpr. Inl. Boteringesin- feur. 4 en 6 pers.
f7OO. Br. fr. no. 711 Bur. dezes.
Heerestraat 67a.
weg. Bij G. v. d. PLOEG, weken oud, met officiëele
Garage „Imex". Oostersingel
gel 3. Tel. 3909.
boom, bij FR. BAVING, Roden.
Euvelgunne.
no 8. Tel. 25.
Chevrolet 2-pers. '31, mooi
Centr stad, .complex verh.
*
wagentje. W. T. BOUWmet
goedgek.
sportief
Trekhond
Een
NIEUWB., 2 winkelh., 4 bovenw.,
Enterhengstveulen
HAREN.
Extra best
Prima Tandems.
en
voe68.
Achterweg
huur,
MAN,
f
wel
afz.
tuig
Een vrijstaand LANDHUIS
3000
kar
en
ook
magazijn, ruim
en platgedrongen 6-j. Vos Lith.
met Garage en gr. tuin aan den JAN OOSTINDIËR, Jacobljner- f 34.000 op naam. Rij Noorderha- extra mak en gew., en tijdige derbieten. J. H. KLOOSTERstraat 15, Tel. 5904.
Hudson Sedan de luxe '25;
Rijksstraatweg.
ven keurig verh. Burgerh. f 300 Biggen, bij A. ARENDS, Paters- HUIS, Harkstede.
Ford
V 8d. luxe m. k. "34;
HUURWONINGEN en WINhuur, f 3000. Selwerderstr. een. wolde, Schelf horst.
Coach; n. motor *34;
Plymouth
Nog 2 pr. jonge HeidelwachKELHUIZEN w.o. met centr. v.
burgerh. Wonßor. WESTPHAL,
pers.
Citroen
4 eyl. 10 op 1 '32;
6
3
mnd.
jacht
Nadere inlichtingen geeft Woof huishond
■.
Haren.
Heden aangevoerd 5 beste Belg. tels
Ford Coach: motor z. fijn '31;
ningbureau „HORST".
Paarden van 2-4 jaar merries en oud. Gr. Kruisstraat 8.
Garage MEDEMA Eendrachtshall,
Norg,
gr.
Zomerhuisje te
SCHD3RMONNIKOOG
alsook een best zwaar
volop a. kade9/l. Tel. 6020.
eenige
Legkippen
Noe
LANDHUIZEN te Nes op Ame- Gedurende de eerste 3 of 4 we- huiskamer, 2 slaapk., keuk., bij- ruinen,
allen onder garantie d. leg. Coendersweg 11.
land, 6—12 pers., met en zonder ken van Aug. enige Zomerhuis- keuk., zolder, veranda, plaats v. werkpaard
;
ruilen.
Gebr. BOLLEGRAAF
ook
Opel 4 eyl. 1933 prima staat,
electr. licht, vlak bij bosch en jes. Br. fr. vermeldende prijs, 6 pers., moestuin, bloemtuin v.
Helium.
Tel.
1.
leg
in
volle
en
witte
10 Kuikens
zee. Mei, Juni en Juli zeer voor- ligging, aantal kamers, enz. ond. het huis met hei en bos. Te benieuwe banden. Gar. Kerklaan
kees, spotprijs.
Gron.
deelige prijzen.
(Gr.).
Coehoornsingel
30
vragen
Wegens afschaffing een makke
Selwerderstraat 46.
Onze 12-jarige ervaring op no. 646, bureau dezes.
Pony met tweewiegewillige
en
Een Chrysler Sedan 6 eyl. opAmeland is u een waarborg voor
Zondagen 1937 een
wagen
tuig,
Voor
de
en
een
venters1
schuift), dak, wielen in de scherTortelduiven,
H.kappe*szaak
lige
met
Parkieten,
en
D.net verkrijgen van alle juiste Zomerhuisje in Engeïbert of d.
i.
woning te De
Krim korre op lucht (1500 k.g.) draag- paar 2 j., goud fazanten, trio men '33, een Buick 6 eyl. 7-pers.
dubbele
inlichtingen.
Br. fr. no. 690, bureau dezes. (O.). Met inventaris f5OOO. „DE verm. en een dos è. dos op gum- patrijs leghorn krielen met '31, Citroen 7-pers. '33, HupmoInl: verstrekt kosteloos het
_SeNieuwe weg 12a mi. Ook afzonderlijk. J. W. Fri- vlucht. M. SLUITER, Hooiweg. biel Sedan de Luxe '34; Opel nog
Won.bnr. R. OLDENZIEL, Make2 vertrekken om voor kantoor TORENTRANS"
'35, Opel Sedan '34 en
Tel.
3868.
sostraat
50.
Paterswolde.
dan
laar N.8.M., .Emmastraat .14, in te richten. Ook wel kleine
10 andere merken alle beslist in
PARKWEG Z.Z.
Helpman. Tel. 5424, g.g.h. 1203.
woning.
en een 6- Een nieuwe tweewielige 1-paards nog nieuwe toestand, ook ruilen.
zware
Lithauer
Een
straat
riante
25 M. breede
Pony, venten gewoon bij Schoffelmach., 2 meter werkbr. Lage prijzen. K. WEENMG, UitBr. fr. no. 677. bureau dezes. Aan
3 gez. Burgerh. ruim e n geriefe- jarige
Voor direct Bovenhuis bev.
Peizermade.
ZWANEVELD,
met nieuw systeem onverslij tb. huizen. Tel. 69.
J.
Kamer, kantoortje, keuken, achWerkplaats of Pakhuis, ge- lijk. De huizen voor belegging.
levering op
parallelogrammen,
kooppr.
f 12.500. Alle
Nov. gereed
terkamer, boven twee slaapka- schikt voor motorrijwielen.
en door mak en ge- proef. Een prima gebruikte vierEen
door
Prima Willys Vrachtwagen '31
inlicht, bij „WONeBOB" bouwk.
mers en mooie droogzolder, alles Adres Zuiderkerkstraat 1.
Merriepaardje en wielige Sachs schoffelmach., 2 M open
willig
zwart
laadbak 3>A ton. Prijs
op zon. Te bevr. Zuiderdiep 69.
Oosterstraat 14a. Tel. 3578.
pronker pootboonen.' werkbreedte, lage prijs. M. J. f225. W. T. BOUWMAN, Achlangschede
Zit-slaapk. of zit- en slaapk.
Kweekerij v. d. TUIN, Siddebu- HOEKINGA, in landb. werktui- terweg 68.
A
r w°ning klein gezin f 3 met of zonder pens. in centrum.
Nieuwbouw J- A. Feithstraat. ren. Niet op Zondag.
gen, Nieuwolda.
n
<
P- w. Paterswoldscheweg 36.
Centraal Studentenbureau, Gr. Prachtige Heerenhuizen 2en 3
Opel 4 ond. d. kap, '36, in st.
afwerking.
-Dinsdag
gezins, schitterende
Markt 9. Spreekuur:
Een 12-jarige Belg. Merrie, exen
Of te koop:
van
nieuw. W. T. BOUWMAN,
2 electr. Waschmachines
Altijd best te verhuren. 1 Nov. tra mak en gewillig.
Winkelpand met werkplaats en t.m. Vrijdag van 5—6.
Achterweg
nieuw
voor
68.
als
inzage
stofzuigers
3
Teekening
ter
klaar.
A. WIJMA, Westernieland.
l N
48
b.
d.
Schuitendiep
spotpr.
HUIZING,
Bleeker
J.
O.
prijs
Woningbur.
f
Fa.
7,
gevraagd,
straat 4. Te beKosthuis
a
Chevrolet Master Coach 1034vragen
1 beste 7-jarige gekr. Belg. Poelebrug.
Kijk in 't Jatstr. 30a. Tel. 499,
Heerestraat 89.
liefst centrum
-1935 in prima staat f 875. ChrysBallo,
Merrie. H. MEELKER,
Br. fr. no. 661, bureau dezes.
Makelaar N.B.M.
TrapGarage, Pelsterstraat 55-57.
werkende
ler
prima
Mooie
_,
HAREN.
Rolde.
/
1111.
kap
Een GEMEUB. i/2 LANDHUIS
naaimachine
met
f
6.50.
Telef.
Weide voor 2 hokkelingen IA
HAREN
met anS el tuin, voor klein geZuiderdiep 148 abij de Stationbr.
Bles
Lith.
ex5-jar.
Extra
opg.
K.
DOORNvoor
landh.,
heerenh.,
jaar,
prijs
en A
BURGERBEH.
AUTO-ONDER STELLEN
tra mak en gewillig, veel gang. straat.
g__J__bevr. Won.b. „HORST". BOS, Harkstede.
landbouwwagen door MULDERS
villa's, w.o. met centr. verw. en bij
A. BONDER, Paterswolde.
garage vanaf f 3600—f 35.000,
Spo eti!! Wegens omstandigStationaire Locomobiel 75 p.k. slooperijen, Zuiderdiep .158 bij
,(voor
Weide voor een twenter Belg- bouwterreinen vanaf f 1000—
>!»/i
fabr. Heinrich Lanz, Mannheim Eierhal. Tel. 2498.
direct) de in de C. merrie (gekr.) op de kiel, tot
Een Lithauer keur uit twee.
Inl. gratis bij H. BOS,
f
10.000.
1922, behoudens enkele kleine
Winschoterdiep
O.Z. 96.
«" Petersstraat staande Bene- ongev. Aug. Aanb. per week bij Stationsweg 19. Tel. 977.
Van particulier, 1 Hudson, 8
wijzigingen goedgekeurd. Fa.
f 625 huur Per wees R. OLDENZIEL Kielwindeweer
geloo6-7 pers., 25.000
eyl.,
Een snelle Harddraversmerrie, TEN HAVE, Scheemda. Tel. 50 pen. Ziet er uit als K.M.
tomerensulte, keuken, slaapk. Dorpskade 14.
nieuw, ook
Venterskorre,
Boerderij
nabij
de
Krim
draagGron.
platte
een
en 28.
VENEruilen, spotprijs. S. v. EGMOND,
m_
i n) Woningbureau
H.A. Bakkerij (Hofleveran- verm. 2000 kg. en een Bouvier m.
m.A, Eyssoniusstr.
Weide voor 3 eenjarige hokke- 42
29. Tel. 1144.
Slochteren.
flB5OO.
besch.
cier)
hyp.
a
3/5
stamb.
JAN
VREDEPrima
Handnaaimachine
Singer
lingen, tot Nov. VELTHUIS, Ook in pr. van 7500, f5OOO en offic.
BOUSEMA, Langar.
Vinl elhnis Helper Oostsin- Winschoterdiep,
f
20.
Ruischerbrug
jaar
f
69a.
VOOGD,
3
Roodehaan.
5 pk. k.k. Bayliss Thomas 1935
gel. Adres:
gestraat 3.
f2BOO. H. LOTTERING, N.-PeL. BAKKER, Parkmet J.A.P. motor, 4 voetversn.
Vosbles
Entereerste
klas
laan j? Café.
Een
Voor plm. 3 weken, vrachtauto kela, 4 Mei 11—1 Huis de Beurs
opgebogen uitl. niet van nieuw
het
van
inkrimping
Belg,
Wegens
en een Vosgekr.
het vervoer van grond, Gron., 2—4 Hotel 't W. v. Dren- merrie,
met
te
onderscheiden. Te bevr. bij L.
Belg.
Helpman, Werk of Bergplaats voor
Enterhengst,
gekr.
1
dorschmachine
bedrijf
bles
te,
Assen 4V_—sVz Hotel Homan
laadvermogen 3 M.3. Prijs p. dag
motor.
e„s
ruwolie
en Zonen, Oude Pekela
p.k.
BLOUW
Boerderij
ENTJES,
Alma binder en 10
met open grond, h. p. w. van 9 uur alles inbegrepen ond. H.veen, 6—IA Hotel Bloksma, D.
? f,ew Meeuwerderweg
697, bureau dezes. Tel. 71.
Appingedam.
"J- 6.W.
fr.
no.
Garreweer,
Br.
Meppel.
Heerd,
11.
no. 691, -bureau dezes.
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NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN ZATERDAG 1 MEI 1937

TWEEDE BLAD

Te koop aangeboder Te koop aangeboden Te koop aangeboden Te koop aangeboden Te koop gevraagd Gevraagd personeel Gevraagd personeel
Plymouth Coach '34 uit part
bez. Rabenhauptstr. Ba. Tel. 4302
Luxe en Vr.auto's 1. en zw. onderstellen, 1 motor ben. 60 k.g.,
auto-ruiten, dynamo's, starters
enz. ook ruilen. G. BEKKERING
Zuiderdiep 77. t.o. de Brandweer
Opel 1932 4 d. kleine 6 eyl.,
zoo van particulier, 1 Chevrolet
1931 Coach, lage prijzen. CHR.
BERNDT, Musselkanaal Tel. 688
Een WUly's Sedan '35 is a.n.
ook wel ruilen, 2 stuks a. n. buiten en binnenbanden 8.25x20.
Niet op Zondag. J. S. TIGELAAR, B. Smilde. Tel. 802.

.

Willy's Sedan Aug. '35;

Opel Coach 1933;
Chrysler 1930 Sedan 80 ged.
prima met Bosch verlichting.
Chroom Nov. '34, Sedan m. koffer. JAN SMID, Scheemda.

Citroen '31, 6 pers.;

Peugeot '34, 6-pers.
Chevrolet M. Sedan '34;
Opel strooml. 4 o.d. k. '35;
Opel Olympia '36;
Ford Sedan '31;
Fiat Balilla '32;
R. DE LANGE, Assen. Tel. 5.
Chevrolet '29; Whippet '29,
Essex '28, ook ruilen. CORNELIS
O. Hoogebrug. Hoogeweg.
Een ACHTERBRUG met wielen
van Diamont T 35, zonder assen
en Kroon en Pionwiel alles nog
nieuw. Bij MULDERS slooperijen, Zuiderdiep 158 bij Eierhal.
Tel. 3498.
Occasion compl. uitger. Fr. Barnett met 250 cc. dubb. poort,
Villiers motor, plm. 500 k.m. geloopen, zeer speciale prijs!
G. MELLEMA, Poelestraat 42/1,
Agentschap Rudge.
Chevrolet 4-deurs 1933;
Willy's type 77 1933;
Ford 4-deurs 1929;
2 Waldorp Radio's wisselstr.,
lage prijzen. H. STAVASIUS,
Doezum.
Continental, Sedan '34, a. nieuw.
Chevrolet Coach 1930, in pr. st.
Ford Coach 1929.
Nash, Sedan 1929. m. k.
Chrysler Sedan, inger. v. 6 pers.
Voorts een nw. „Conord" Bedr.motor op wagen m. voordr.werk.,
onder volle garantie.
Fa. ADDENS & ZIJL, Tel. 15,
Bedum.

AUTOSTELLEN
Steeds groote voorraad autoonderstellen op lucht van 1 tot 4 a
6000 k.g. 32x6, 30x5. Verder .de
courantste maten. MULDERS
Auto- en. Machineslooperijen,
Zuiderdiep 158. Bij Eierhal. Tel.
2498.
1 Sloopauto Adler en 1 Willy's
4-pers. Sedan ook ruilen. A. HOVING Jr., Kerkstraat 49, Hoogezand.
Partij

autoruiten,

dynamo's

starters, auto-onderstellen, zw.

Motoren, geschikt voor opduwers. CORNELIS, O. Hoogebrug.
Hoogeweg.

Z.g.a.n. Electromotoren van %-20 p.k., lage prijzen. Turfsingel
7a. Kruitlaan 2.
Belastingvrije Motoren.
Fa. STUITJE, Ten Post, Tel. 14
Een prima loopend New Hudson
Motor 5 p.k. kopkl. compl. met
zweefduo. ZUIDHOF BOER Kl.
Badstr. 4.
Wegens afschaffing Ford '30
en Zundapp motor. Te bevr.
Oosterhoogebrug AlB9.
Een Motorfiets ben. 60 kg.
Zaagmuldersweg 13a.
MotorrijGelegenheidskoop.
wielen. Standaard 350 cc. k.k. In
roode uitvoering, fonkelnieuw,
overjarig, lage prijs. N.V. WANDER Assen Collardslaan 7-9 Tel.
291.

Versch. merken Motoren, model 1936, vrij van pers. bel.
Agentsch. HERCULES, Poelestr.
42/1. Tel. 4594.

Een nieuwe 16 p.k. Neptune
Mah .houten Linnenkast iets
Aanh.-motor. K. A. SCHWARTZ moois wegens pl-gebr. f 38.
Rijksstraatweg 267 AHaren Gr.
Muurstraat 5.
Sachs Motorfiets ziet er mooi
Een mooi geheel eik. Kabinet.
uit. Koopje. Te bevragen bij P.
Hotel POPPENS, Stadskanaal.
WESTERBRINK Grootestraat 15
Bedum.
4 zware eiken Stoelen met leer
(verend) a f 3.50, pracht eiken
4 D.-, 5 H.r. w.b. Fongers, Bureaustoel met leer (verend)
Burgers, Veeno, Simplex, als
7, 2 dito mahonie a f 3, wit
nieuw, spotpr., ook ruilen, en fwastafeltje
f 1.50, kinderstoel f 1
jongensfiets. Schuitendiep 48 b. Kinderwagen
f 2, pracht vloerd. Poelebrug.
kleed 3x4 f 10, 2 rollen linoleum
(blauwbr.)
4 H.-, 5 D.-, 3 Meisjes-, 5 samen f 2.50, Haller
papieret.,
doofpot
f
cm.
75
1.25,
Jongensrijwielen vanaf f 9.50.
snijder v. dutob. rollen f 2.50.
Nieuwstr. 6 b. d. Veemarkt.
Marwixstraat 22.
1 Simplex H.rijw., luxe uitv.,
Mooie st. Vitrine 2-d. Gasbuls
1 pracht Veeno H.rijw., m. Tor18
M. lang, winkeltrommen enz.
pedo, 1 z.g.a.n. Burgers D.rijw.,
Nieuweweg
46.
1 sterk H.rijw. met el. lamp, f 12
ook ruilen. Moeten weg.
Pluche Looper 6.60 M. in 2 deeOosterstraat 508.
len, gr. leeren koffer, 2 p. waschmarmer blad, 4 si. stoelen
Besch. en gebr. Driewielers, tafel
en
h.
d. rijwiel f 7.50 en f 6.50.
Transport H.- en D.rijwielen.
Pelsterstraat
29a.
Nw Kijk in 't Jatstraat 60.
Eenige nieuwe Bedspreien.
2 gebr. Jongensrijwielen.
Koolstraat 15a.
2 gebr. Heerenrijw., 2 gebr. Damesr., 1 gebr. Transportrijw.
Aquarium 30x50x30 c.M. met
Alle mooi in lak en nikkel.
stander.
Rijwielm. „Deba", Veemarktstr.
Noorder Buitensingel 26.
75-80.
1 h. 2-p. Led. plus spir. en maNog nw. Iste klas merk Datras, in g. st., 1 Vulkacheltje en
mesrijw., koopje, 3 meisjesrijw. 2 goede pijpen, aantal weckfl
vanaf f9.50 Potteb.rijge 6 bij de Te bezicht. 'smidd. 12—2 of na
Abrug.
5 Helper Brink 37, hoek Coendersweg.
Jongensrijwiel 26 bij V/2 banden, sterk, als nieuw, f 16.—.
Moderne Kinderwagen.
Meisjes dito f 14, 20 gemoffelde
Te bevr. Wald. Pyrm. pi. 4b, na
waarbij Burgers, Gazelle, Veeno 8 uur.
H. WERKMAN, A 92, Uithuizen.
2 stuks bijna nieuwe moderne
Mooi Ie klas Heerenrijw. (Mag- Gasradiatoren w.b. 3-lids v.
neet) met torpedonaaf en electr. f 12V2 en 11-lids voor f 27.50.
Noorderhaven 48.
lamp f 9. Zuiderdiep 148abij de
Stationstraat.
Een 16 vierk. meter Zeil, van
1 laag mod. Damesrijw. f 6.50, groote B. M., een jaar oud.
3D. z.g.a.n., 2H. met torpedon.
J. SLUITER, D 35, De Groeve.
ook ruilen. Schuitendiep, Groote
Gang 89.
Ruim 2000 oude Postzegels,
verschillende soorten. Te bevr.
Gebr. D.-rijwiel Raleigh dubb. bij P. ZAAGMAN, Loppersum.
rem, verchr. transportrijwiel, H.
VEENO, met torpedo enz. enz.
Voor meest biedende 19 gouRijwielmagazijn De Concurrent, den Tientjes met 3 Vijfjes.
H. W. KRAMER, Zuiderdiep 150,
Br. fr. no. 682, bureau dezes.
Tel. 5636.
Zandsteenen Varkensbakken
Een prima Royal Enfield 2A per meter f 4.
p.k. dubbelp. mod. '35. Garage
Emmasingel 11.
D. HUIZINGA, Niezijl. Tel. 35.
Alle soorten afbraak best. uit
2 IJscodriew. compl. m. zeil en vloer en zolderhout, battings, reslagroomapparaten met een ijs- gels, ribben, juffers, deuren dakmachine en toebehooren.
ramen glasramen, balken, BreW. PASTOOR, KI. Peperstr. 4. mer vloeren enz. enz. Te bevr.
bij J. BULTJE, Groote Markt 21a
D.rijwiel met lamp en tasTel. 3429.
schen en een Jongensfiets, in
goeden staat. Bessemoerstr. 19.
19 Scheepsplaten plm. 4000
k.g. dik 5-6-7 en 8 m.M.
Mooi Veeno H.rijwiel Torpedo
Br. fr. no. 701, bureau dezes.
lamp en jasbeschermer f 12.50.
Stalstr. 13, Ie zijstr. v. d. Oude
Afbraak en nieuw Hout.
Boteringestraat.
Glasr., balken tot 10 M., 43
eiken posten 4 x 13 x 325 en 13
Eenige H.-rijwielen waarbij 1 stuks 6V_ x 25 x 325, partij oude
jongens- en 1 dienstrijwiel, in de en n. pannen, grenen damhgrijwielstalling Groote Markt 27b. gers, deur, br.vl., kl., 3500 gebr.
Naast het huis van Scholten.
straatkl., partij korte battings,
dakr., kluisd. 91 x 60.
1 Gazelle Rijw. no. 8 z.g.a.n.
Groote voorraad G. G. en ruw
dubb. rem en gr. br. zadel.
vloer- en zolderh., bathout,
J. v. d. TUUK, Kl. Pelsterstr. 6. tings, regels, latten, punt- en
steenen, porti.,
Mooi D.-rijwiel f 17.50, z.g.a.n. platgr., triplex,
asfalt, bassal.
grint,
zand,
kalk,
SCHENKEL,
H.-rijwiel f 20. H.
tegels enz.
Westinghousestraat 36.
Ik heb nog eenige opr.partij en,
model)
Heeren- welke voor 20 procent minder
Prachtig (laag
rijwiel met org. törpedonaaf, worden verkocht, w.o. vloer- en
zolderh. en punt- en platgr.
koopje f 12. Hortentialaan 3A.
Verk. aan elk tegen elk aann.
Best Heerenrijwiel torpedo en
lamp f 11 en best Damesrijwiel
K. K. SMANT, Heereweg 67,
Tuinbouwstraat
132.
f 11.
Telef. 4914.
Z.g.a.n. Tandem compl. met Afbraak w.o. binnen- en buitenlamp en tasschen n. m. garantie; deuren, glasramen, pannen enz.
1 pr. Jongensrijw. 5-10 jaar; 1 Meeuwerderweg 11.
courier D.-rijwiel met rokbesch.
1 pracht H.-rijw. met 3 versn. n.
Plm. 300 M. Puin, direct te letrekkar
Damesrijwiel,
1
sterke
ook bij kleine partijtjes,
veren,
1
voor rijwiel voor melkboer of partij kl. steen, partij kalkpuin,
iets derg. BIRZA, Roode Wees- partij brandhout, dagel. te zien
op het werk, Violetsteeg of Sinhuisstraat 15-15a.
gelstraat.
Een Raleigh D.rijwïel met
Op Afbraak de korenmolen
remnaaf; een Ned. Kroon D.TAMMES,
Simson
te Uithuizermeeden een
rijwiel. Adres A.
arbeiderswoning en een schuurEeldersingel no. 36.
tje. Inlichtingen te bekomen bij
Gebr. Piano merk Ibach, no- de N.V. MOORLACH en J. v. d.
tenh. onder gar. f 225. D. NAU- LEEST, Bouwk. alle werkdagen.
Briefjes in te leveren voor of op
TA, Visscherstr. 29.
Zaterdag 8 Mei nam. 4 uur bij
Piano-Accordeon 120 b., Jazz- N.V. Moorlach's Graanhandel
trompet en Alt Saxophone bill. Uithuizermeeden.

.

Harley Davidson 350 cc. '32,
m. snelh. meter en duo, 10.000
k.m. geloopen f 175; Triumph MULDER,
accordeonhandel
500 cc. zijklep 1933 f 165.
Meeuwerderweg 24.
H. D. Agentsch., Poelestr. 42/1.
met
Prima Philips Radio,
Tel. 4594.
ingeb. luidspr., wisselstr., f35.—
Een Motor beneden 60 k.g. als Kruitlaan 14.
nieuw, lage prijs.
Nw. Bleekerstraat 21.
Pracht Philips Radio wisselstr.
luidspr. f 35 accu toestelingeb.
Pracht New Imperial IA p.k. len vanaf f 5, Nieuw
H.-rijw. lx
k.k. 1935, Francis Barnett 3 pk.
Ruilen.
bereden.
'35, D.K.W. 3A p.k. '32 Ook rul56.
len. STEINVOORN 8125, Rui- Meeuwerderweg
scherbrug.

Wegens omstandigheden:
Een goed onderhouden

Wegens verhuizing Lorenz Ra-

2VS

dio, landenschaal, koopje f 35.
Ernst Casimirlaan 1.

p.k. k.k. Motorrijwiel, model '33
Prima wisselstr. en accu-toe's Avonds na 6 uur, ook wel op stellen
vanaf f 15 compl., koopZondag. Spoorstraat 6, Assen.
jes. O. Kijk in 't Jatstr. 61.
Triumph 1935 ZA p.k. als nw.
Een prima Koffer-radio geK. MEELKER, Schildwolde.
schikt voor schippers en kamprijs f 38. Een schitt.
peerders
Een prima 5 p.k. A.J.S. Motoi
ingeb.,
1931, geh. electr. en kilometer- wiss. radio zendersch.
prijs
f
38.
dyn.
luidspr.
electro
Nieuwstr,
33
teller, spotprijs. V.
Gerbr. Bakkerstr. 87a.
1 Germaan Motorcarrier 4V2
Een moderne eiken Waschp.k. J.L.O. Motor, gesloten bak
tafel met losse spiegel.
1 Melkdriewieler.
Peizerweg 16.
W. PASTOOR, Kl. Peperstr. 4
Wegens vertrek, klein KEU1 schitterende Ariel 5 p.k. zijKENTAFELTJE, eikenh. Toiletklep, type '33, f 225.
(modern), Theemeubel,
tafel
Westerhavenstraat 10a.
eikenh. Dameswerktafel, moNog 2 Motorcarriers z.g.a.n dern Damesbureau-Boekenkast,
gaan weg wegens geldgebrek aan 2 Hoekstoeltjes (O. Holl.), 2 gebekenden op proef ook genegen polit. Fauteuils. Te bevragen:
te ruilen. J. HOEKSEMA, J. van Zaterdag 1 Mei 5—7 uur, Pottebakkersrijge 5.
Galenstr. 2. Delfzijl.

2 op stam staande kastanje
Boomen tegen elk aann. bod.
Te bevr. Piet Heinstr. 53.
leder kwantum wilgen Boonestokken tegen lagen prijs.
R. BIJL, Nieuweweg, Hoogezand.
Eik. afrastering Palen plm. 2000
1.60 M. plm. 1000 lang 1.50 M.
D. v. d. LAAN, Nietap postb.
Leek.

Broedeieren van Boschfasan-

Vercicolor (Japansche
prima vliegers,
prijs 25 et. per stuk (f 23 p. 100)
niet franco. Verp. vrij. H. WOLTING, Boven Smilde.

ten en

boschfasant)

Puike R. St. cons. Aardap. boy.
40 m.M. bij vold. afn. f 1.80 per
H.L. L. W. BOELENS, Kloosterburen.
Puike Roode Star Eetaardap..
P. S. DIERSEMA, Spijk.

Met B gekeurd Pootgoed. Industrie- Souvenir, Present, Eersteling, Ideaal alles kleine maat
en groote partij voeraardappelen, prijs billijk. L. OLTHOF,
Kronswolde '32.
Puike Friesche Roode Star
Aardapp. in elk kwantum scherp
conc. prijs bij schipper JAN
LEISEBOER van Dokkum, ligplaats Westerkade Groningen.

Ongeveer 20.000 k.g. Roode Star
RIJWIELPLAATJE.
aardappelen maten 38-60 voor
Sumatralaan 45.
consumptie of export. F. H.
Een getor. doch in goeden
MensingeDIJKSTERHUIS,
staat verk. groote Kookkachel.
weer. Tel. 2.
Br. fr. met omschr. en prijs
Puike R. Star Kleiaardappelen N. H. Gasthuis, Veendam.
a f 1.25 per 35 kg. Bode BULTGouden Oorijzers, oud goud,
HUIS, Pieterburen, standplaats
Zilver en Platina in elk quanVischmarkt.
tum, tegen hoogste prijzen. E. H.
POOTAARDAPPELEN.
ANHOLT en Zn., Oosterstraat 3,
Alle soorten, zeer lage prijzen, Juweliers Engros en Detail.
bij J. VAN DELLEN, Tel. 2043,
Een ijzeren afrastering om een
Rabenhauptstraat 24.
voetbalterrein plm. 400 M. liefst
Puike Fr. R. Star en Borgers, gebruikt. Aanb. met uiterste
conc. prijzen. Tevens nog 35 kg. prijs A. T. ABELN, E. CompasBeverl. Poters 28-32, en Eigenh. cuum.
gr. maat. KEIZER, Noorderh. 54
RUNDVET,
ongeschikt
voor consumptie
Pl.m. 40 H.L. prima Roode Star
NV. VAN WIJK en BOERMA
Eetaardappelen.
N Ebbingestraat 73.
R. COOLMAN, Zeerijp.
300 baal vrije Portland CeNog enkele Balen Friesche ment,
in partij van 100 baal,
Roode Star Pootaardappelen.
betaling
contant.
BLOM en KASIMIER, SteenBr. fr. no. 705 bureau dezes.
houwerskade 16.
Plm. 300 H.L. Roode Star Eet1 Wagon Eersteling boven 45 aardappelen
bij Gebr. KALK,
en 20.000 k.g. tarwe en rogge- Zijldljk.
stroo. K. KNOLLEMA, Harkstede.

.

Puike Roode Star Eetaardappelen bij D. HILBRANDS, Garmerwolde.
1500 k.g. Eerstelingen en 300
k.g. witte Eigenh. Pootaard.
goedgek. B en gekiemd. E. p.
DIJK, Uithuizen.
Een partijtje Voeraardappels.
Wed. POPKEN, Ide.
Beste Roode Star Aardappelen
a f 1.25 per A H.L. Bode ARKEMA, Westernieland. Dinsd. en
Vrijd. voor Jansen.
15 H.L. Roode Star EetaardDr.
appels, bij W. BARELS,
Punt.
Prima R. Star Eetaardappelen
per 35 k.g. f 1.25, franco Groningen, door L. BOUWMAN Jzn.
Tel. no. 9 Eenrum.

■

Aanbieding personeel

Jong gedipl. Boekhouder wenst
te veranderen. Accuraat en betrouwbaar. Vrijst. dienstplicht.
Br. fr. no. 668 bureau dezes.
Nette Jongelui, in 't bezit
van eenig kapitaal, als incasseerder, filiaalh., conciërge of
iets dergel.
Br. fr. no. 714 bureau dezes.

'

Reiziger, in 't bezit van rij-

bewijs.
Br. fr.

no. 664 bureau dezes.

Jongeman, 25 jaar, wel gewend om met clientèle om te
gaan, zoekt werk als reiziger of
magazijnbediende. Loon flO a
f 15 per week.
Br. fr. no. 667 bureau dezes.
Een flinke Kellner, alleen voor
Zondags. J. MIK, Kerkstraat 34,

Groote partij Spoor en Sloot- Hoogkerk, Tel. 15.
riet bij J. SCHEERES, Krewerd.
Portier D. of Nacht spreekt
ErwtenKlaverhooi,
D. en Engelsch f 12—f 15 p. W.
Venhooi,
stroo, Witstroo, dr. Pulp, prima of garantieloon.
Kleiaardappelen. BOK, Niehove. Br. fr. no. 684, bureau dezes.
Witter, Iste klas werk, pla3 a 4000 k.g. best Kleihooi bij fonds, gangen, overl., f2—f 2.50.
E. HOEKZEMA, Paddepoel 5.
Riouwstr. 18a of KI. Peperstr. 4.

Tegen 1 Juni ajs., een eerste
Bediende-Etaleur, bekend met
het tapijtvak, P. G., niet jonger
dan 21 jaren.
Adres Fa. J. RADEMAKER,
Hoofdstr. 35, Emmen.
Hotel „FRIGGE" vraagt voor
direct een jongste Hotel Kellner of Leerling Hotel Kellner,

Intern. Aanb. Maandag bij den
Portier.

Br- fr. no. 616 Bureau dezes.

BANKETBAKKERIJ.

Leerling-Winkei juffrouw, pl.m.

18 jaar.
Br. fr. no. 665 bureau dezes.
Hotel FRIGGE vraagt een
flinke Buffetjuffrouw en een

Nette Loopjongen.
Aanm. Drukkerij G.U.Z., O. Werkmeisje.
Aanm. b. d. Portier.
Ebb.str. 44/1, Maandagmorgen
om 8 uur.
Op ons maat Atelier kunnen
eenige flinke aank. NAAISTERS
Nette Jongen plm. 14 jaar.
voor licht werk. Marwixstr. 23a. en leerlingen geplaatst worden.
PALM, A-kerkhof 35.
Voor dir. een vlugge nette
Loopjongen, goed kunn. fietsen,
Flinke ATELIERMEISJES,
EN LEERMEISJES
leeftijd 14—16 jaar.
Stempelhuis, O. Kijk in 't Jat- vanaf 14 j., kunnen direct gepl.
straat 36.
worden. Aanm. op werkdagen,
beh. Zaterdags, tusschen 7 en 8
Een nette Loopjongen, pl.m. 's avonds. Coendersweg 67/3a.
16 jaar, voor winkel en bakkerij,
door B. H. STRAAT, Tinaarlo.
Kapster, uitstekend kunnende
watergolven en onduleeren.
Voor direct, een nette LoopK. C. SMIT, Marktstraat 13,
jongen, 14 a 15 jaar, die ook Winschoten.
kan fietsen.
Adres J. BIJMOLT, Poelestr. 8.
POLAK en FELDBRUGGE
N.V. vraagt bekwame THUISVoor direct een flinke Jongen WERKERS voor het maken
plm. 16 jaar, G.G. in bouwvak van pantalons.
voor magazijn en fietswerk.
Br. fr. no. 683, bureau dezes.
Voor direct keurig Meisje v.
Bediende, goed kunnende sche- kinderen en eenige bezigheden.
ren en knippen. W. KEEL, VAN GELDER, Rademarkt 5.
dames- en heerenkapper, WolEen flink Dagmeisje, goed
tersum.
kunnende koken.
Aanb. Tellegenstraat 69b.
H.H. KAPPERS.
wegens
ziekte,
direct,
Voor
Flink
een flinke Noodhulp, voor Hee- ong. 20 j.,Keukenwerkmeisje,
v. kost fs.—.
rensalon, R. KOK, Dames- en
Adres
Station
Restauratie.
Heerenkapper, Eenrum.
Wegens teleurstelling, een
Een Brood-, Koek- en Ban- net Dienstmeisje voor d.
n.,
ketbakkersbediende. Moet be- die geheel zelfstandig kanenwerslist goed banketbakker zijnen
zelfstandig kunnen werken. Bij ken. Adres Zuiderkerkstr. 1.
voorkeur G.G. Zonder goede geDagmeisje, voor klein gezin,
tuigschriften onn. z. a. t. mel- van
bejaarde
echtelieden,
den. Br. fr. no. 696 Bur. dezes. waarvan
de vrouw hulp behoeft. Aanmelding Star NuEen flinke nette Broodbak- manstraat 91, 's avonds B—9 u.
kersbediende, pl.m. 20 jaar, v. g.
g. y. Br. fr. no. 702 Bur. dezes.
Vele Dienst-, Dag- en Morgenhier en elders.
meisjes,
flinke
Een
Bakkersbediende,
Bureau Hardewikerstraat 37.
niet beneden 18 jaar, om direct
in dienst te treden (intern), d.
Voor direct, net Dienstmeisje.
G. S. MUNNEKE, Ter-Apelkan.
HUIS DE BEURS, A-kerkhof
H 884.
Z.z. 4.

'

Voor direct, een flinke Schil-

Stucadcor- en witwerk
vraagd, lage prijzen.
Voor direct, een nette SchilJ. G. ROLING, Polderstraat.
dersknecht.
o. DOORNBOS,
Timmerzaak,
1 Een beklante
Ervaren Schilder voor part. schilder, Nieuwolda (Oldambt).
2. een beklante Wagenmakerij. werk.
Aanb. aan „De Torentrans",
Br. fr. no. 715 bureau dezes.
Een Schildersknecht, 3 a 4
Nieuwe Weg 12a.
jaar bij 't vak,
door JOH.
Stoffeerder,
Behanger
Bekwame
BULTMAN
Garrelsweer.
Jzn.,
Praktijk
ter
Voor jong arts
a 25 et. per rol. J. JX>PHETDE,
overname gevr. Onversch. waar. Haverkampsdrift 3, Ged. BöterDirect, een Schilderknecht, 3
Br. fr. Paulus Potterlaan 28, diep.
a 4 jaar bij 't vak, door E. SMIT,
Soestdijk.
schilder, Roodesohool.
Nette Behanger a f 0.25 de
staat
verkeegoeden
Een in
rol. Adres M. JACOBS, ConHalfwas Meubelmaker. H. A.
rende Zeilboot door M. v. ZANcordiastraat 19, v.h. Zwarte- Kooijkerplein no. 3. Aanbieding
gem.
Leekstermeer,
TEN b. h.
weg 59.
's avonds na 8 uur,
Roden (Dr.).
Timmerman,
v.
Een bekwaam
Een bekwaam Chauffeur in
Een prima z.g.a.n. 2-pers. Kano. alle timmer- en metselwerk, 40 Groningen,
bekend de voorBr. fr. no. 649, bureau dezes. cent per uur.
keur. Adres R. OFFRINGA te
Br. fr. no. 694 Bureau dezes. Warffum. (De Gortpeller ij.)
Verplaatsbare Loods of GaBOUWMAN,
rage. Adres W. T.
Timmerman, 35 et. per uur.
Bij voorkomende gelegenheid
Achterweg 68.
Ook wel aannemen. A. NIE- Chauffeur, luxe- en vrachtwaLAND, Buitendamsterdiep 158.
gen kunnende rijden.
Een goed Werkpaard mag'ook
Br. fr. no. 671 bureau dezes.
zijn.
opgeniet
j.,
wel
mak
om
Nette Jongen, 16
W. ALBERS, Peize.
het
autoworden
in
leid te
Flink Jongmensch, n. b. 15
bedrijf.
jaar, eenigszins op de hoogte
Stamboekmerrie
warmbl.
Een
Br. fr. no. 663 bureau dezes.
met montagewerk. Aanm. 's
van 3 tot 6 jaar moet mak en
avonds tusschen 7—B uur. VELO,
eerlijk zijn. Aanb. met opgaaf
z.z.g.g.
Net bevaren Persoon
van prijs en kleur wordt inge- als Zetschipper op motorsleep- Oosterstraat 8.
wacht bij H. DEKKER te Zwin- boot of Motorvrachtschip.
Geroutineerd Automobielverderen gom. oosterhesselen.
Br. fr. no. 678 bureau dezes. kooper. Br. fr. met opgave v.
warmbloed stamboek Gediplomeerd Coupeuse zoekt verlangd loon en waar gewerkt
Een
Merrie van 6 tot 8 jaar, moet een haar passende betrekking. onder no. 589 bureau dezes.
mak en eerlijk wezen. aanb. met
Br. fr. no. 709 bureau dezes.
Gediplomeerd Electricien, geopgaaf van prijs en kleur wordt
ingewacht bij H. ABRAHAMY te
Net flink Meisje, 18 j., zoekt negen de zaak over te nemen.
Br. fr. no. 611 Bureau dezes.
wegens sterfgeval in tegenw.,
Zweeloo.
betrekking als dienstmeisje, in
Met Mei a.s., een Smidsknecht,
Een Kalverschets.
Chr. burg. gezin, voor d. en n.
werk gedeeltelijk verstaande.
Br. fr. met opg- van prijs ond. Liefst Appingedam of omg.
M. WIERENGA, Rasquert, Baflo.
no. 652, bureau dezes.
Goede get.
Br. fr. no. 710 bureau dezes.
Een volbl. zW-b- Koekalf en
Een flinke Smidsknecht, 17 a
dito stierkalf, van ouders met
18 jaar, bekend met boerenwerk.
v.g.g.v.,
vr.
beMeisje,
j.,
22
hooge prod. opgave v. prijs enz. trekking
te Veendam, of Hoo- El. Smederij K. PERDOK, Waaan Gebr. KALK, Zijldijk.
gezand, liefst als 2e meisje, of genborgen.
Een jonge panwin met prijs- meisje alleen, in kl. gezin. Br.
Een flinke Kweekersknecht,
opgave. E. WESTERHUIS, Oos- aan Mej. F. HOEBEKE, Wester- zelfstandig kunnende werken,
singel
21, Berkel Z.H.
ternieland.
genegen een paar dagen te venAanbieding R. IWEMA, De
ten.
middelb.
Meisje
Alleenstaand
Gebruikte Schrijfmachine.
Waarden,
Grijpskerk.
plaatsing
leeft. G.G. zoekt
als
Br. fr. met merk ond. no. 674, Huishoudster of iets derg.
bureau dezes.
Een flinke Knecht, goed kunBr. fr. no. 685, bureau dezes.
nende
melken. J. MENSINGA,
Een Tuingrasma ~ ie met motor
Rozenstraat
51.
Gr.
Br. fr. no. 643, bureau deaes.
Voor direct, een flinke JonEen z. g. a. n. Betonmolen,
gen, extern. R. VENEMA, Kweeinhoud 180 L.
Een mannelijke of vrouwelijke
Paterswolde.
Br. fr. no. 716 bureau dezes. Kantoorbediende, leeftijd 17— kerij,
19 jaar, bij voorkeur een die
Een flinke Jongen van pl.m.
Kleine zuinige Auto, uiterste machineschrijven bekend ismet
en 17 jaar, tot 12 Nov.
prijsopg. Vaart Z.Z. 89a, Assen. eenige ervaring heeft van kan- L. WESTERDIJK, Westei|emden.
toorwerk.
Een Wegenbelastingkaart
Een Knecht, voor direct of
Sollicitaties in te zenden aan
plm. 1500 k.g., geldig plm. twee
Mei, die best kan melken
met
bureau
van
het
dit blad onder
maanden.
en ploegen. Chr. beg. Wed. A.
no.
670.
Damsterdiep
25a.
Br. aan Binn.
v. d. VEEN, Holw.w., AppingeMij. vraagt voor het dam.
Groote
prima
van
kooper
steeds
blijf
Ik
van alle verzekeringen
loopende en SLOOPAUTO'S door sluiteneenige
actieve en solide Voor direct een Zuster voor
nog
looperijen,
ZuiderMULDERS s
bij
gemakkelijke
verpleging
Agenten.
diep 158 bij Eierhal. Tel. 2498.
zenuwpatient door PH. R. HUIBr. fr. no. 653 bureau dezes.
SING, Nw. Pekela.
Een D.K.W. of Zundapp Moactieve
Agenten
Eenige
gevr.
pr.
torrijwiel 200 cc omschr. en
Voor spoedige indiensttreding,
voor Brand-, Ziekte- en Ongebij H. A. LULF, Ter Apel, Hoofd- vallenverzekering.
een handelskantoor, een aanVoorloopig
op
kade. Tel. 4.
tegen zeer ruime provisie. Bij komende Stenotypiste, eenigszins bekend met de moderne
Een Russisch Biljart of in geschiktheid vaste toelage.
ruil voor gewoon biljart. Adres
Br. fr. no. 686, bureau dezes. talen.
Br. fr. met opgave van leefG. BOS, café Rest. NoordersinMaatschappij
kapivan
Oude
tijd,
referenties, enz., onder no.
gel 9. Assen. Tel. 424.
taal en v.verz., vraagt Agenten 658 bureau dezes.
Alle soorten Winkel- en Ma- en Acquisiteurs voor uitbreiding,
POLAK en FELDBRUGGE
gazijnvoorraden, op elk gebied in stad en provincie. Na gebletegen de hoogste prijzen, overal ken geschiktheid vaste aanstel- N.V. vraagt geroutineerde MACHINESTIKSTERS voor pante ontbieden. Mag. „DE FAAM", ling.
talons.
Br. fr. no. 654 bureau dezes.
Oosterstraat 1.

-

'

''

melden.

Net Morgenmeisje, 14—16 jaar,

van Christelijke beginsege- dersknecht: Adres J. J. KUIS, liefstAanmelden
Feithstraat 11.
Laanstr. B 137, Uithuizen.
len.

Te koop gevraagd

_____

Op Handelskantoor Correspondente, volledig op de hoogte
met Duitsch, Engelsch en Steno
Z.g.g.v. onnoodig zich aan te

Gevraagd personeel

"

Dienst-, Dag- en Morgenm.
Aanb. Mej. HEMMES, Meeuwerderweg 110.
Net Meisje van 16 tot 18 jaar
Intern, voor huishouding en
winkel, H. OSSEVORTH, Op-

penheimstraat 46, hier.

Net Meisje, plm. 18 jaar, voor
lichte huish. en kantoorbezigheden.
Br. fr. no. 717 bureau dezes.
Een flink Dienstmeisje, in gezin met k., liefst G. G. Huisel.
verk., wegens teleurstelling.
Br. fr. no. 650 bureau dezes.
Voor direct net zelfst. Burgermeisje, voor
winkel en
huishouding, G.G., stad.
Br. fr. no. 692 Bureau dezes.
Voor Juli, Aug. en half Sept.,
een Eng. sprekend Holl. Meisje, voor verzorging van 2 kleine kinderen en als hulp in de
huishouding,
liefst kunnende
koken, in de prov. Gron., intern
Br. fr. no. 533 bureau dezes.
Voor direct een Dagmeisje,
pl.m. 17 jaar, door CHR. KEIZER, Ezinge.
Een Dagmeisje, wegens ziekte
der vrouw, in Arbeidersgezin van
2 personen.
TJ. FOLGERTS,
O. Kerkpad 4, Warffum.
Net Dienstmeisje voor seizoen,
tegen hoog loon.
Café ARENDS, Haren.
Voor direct, een net Dagmeisje,
15 a 16 jaar, bij J. VELTMAN
Rzn., Harkstede.
Een net Dag- of Morgenmeisje.
G. SLUITER, Smederij, Eelderwolde.
Juffrouw in de huishouding.
ontw. Juffr., voor
huish. bezigheden, koken en
toezicht op 2 schoolg. kinderen, dienstbode aanwezig.
Mevr. VAN ESSO, Parklaan 5
Meppel.

Besch.,

Wegens huwelijk van het tegenwoordige, vraagt Mevr. VAN

KETWICH VERSCHUUR,

Riouwstraat 26, Den Haag, met
1 of 15 Juni een bekwaam
Meisje, goed kunnende koken
en zelfstandig werken.
Op een boerderij, tegen plm.
half Mei, bij heer alleen, een
flinke Huishoudster, nette verschijning, N. H. Leeft. 35—50 j.
Br. fr. no. 707 bureau dezes.
Een Huishoudster, leeftijd 60
tot 65 jaar, liefst m. klein vermogen; bij een alleenwonend
persoon, met eigen huis, liefst
arbeidersvrouw. Brieven onder
no. 404 MUNNEKE's Boekhandel, Stadskanaal.
Te Engelbert, klein gezin van
vader en zoon, een keurige nette Huishoudster. Leeftijd ongeveer 45—50 j. Vrijzinnige Godsdienst. Brieven te schrijven aan
Mej. A. UITTIEN, Nic Beetsstr.
24. Utrecht.

F
o
t
o
p
a
g
i
n
a
NIEUWSBLAD VAN HET NO RDEN
DE VERJAARDAG VAN ONZE KROONPRINSES

ZATERDAG 1 MEI 1937

DERDE BLAD

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN ZATERDAG 1 MEI 1937

10

Provinciaal
Nieuws
GRONINGEN

UIT HOOGEZAND-SAPPEMEER
D. Bartels
Het stoffelijk overschot van burgemeester
Bartels is gisteravond te ongeveer half acht
te Hoogezand aangekomen.
Dinsdag a.s. zal de crematie plaats vinden
na aankomst van den trein, die te 13.14 aan
het station Driehuizen aankomt. Het vertrek
van de woning is bepaald op 6.30. In de gemeente zal langzaam worden gereden ten
einde ingezetenen de gelegenheid te bieden
het stoffelijk overschot uitgeleide te doen.
Als gevolg van dit sterfgeval zullen de
1 Mei-demonstratie en feestvergadering der
S.D_A.P. en van den Bestuurdersbond te Hoogezand niet plaats vinden.
Gisteravond kwam de Raad in rouwzitting
bijeen, waarvan men elders in dit nummer
een verslag vindt.

UIT DELFZIJL
Het feest van 30 April.
Ter gelegenheid van den verjaardag van
H.K.H. Prinses Juliana werd tegen 6 uur
gisteravond door Delfzijl's Harmonie-orkest
een muziekoptocht door de straten gemaakt,
terwijl vanwege de Christelijke Oranjevereeniging in de groote zaal „Wilhelmina",
eigenaar de heer H. Dik, naast enkele fraaie
natuuropnamen, wereldnieuws etc. de Polygoon Oranjefilm werd vertoond. De zaal was
geheel uitverkocht. Ook de vertooning der
films voor kinderen, die des namiddags was
voorafgegaan, is een waar succes geworden.

UIT VEENDAM-WILDERVANK
Oranjedag Wildervank.

Gisteren hield ter eere van den verjaardag
van H. K. H. Prinses Juliana, de Chr. muziekvereeniging „Deo Gloria", onder leiding
van den heer R Smid. een muzikale rondwandeling door de plaats.
Om 8 uur werd door het Chr. Oranje comité, onder presidium van den heer W. v. d.
Ploeg een feestavond gegeven in het gebouw Concordia. De stemming was weldra
Huurwaarborg „Recht en Plicht”.
zeer geanimeerd.
Ook hier verleende „Deo Gloria", afgewisOnder voorzitterschap van den heer H. W. seld
zang van het gemengde zangkoor
Geling werd gisteravond in het café „De „Looftdoor
Heer", haar medewerking.
den
Witte Linden" te Sappemeer de algemeene
Als feestredenaar fungeerde ds. Kerssies.
ledenvergadering gehouden van de HuurDe neer B. Forsten trad op als declamotor,
waarborg „Recht en Plicht". De voorzitter
gaf
een overzicht van den toestand der
Juliana-dag te Veendam.
maatschappij. Er bleek weder een sterke toevan
zijn
van
het
ledenen
geweest
name te
In de kleine zaal van Veenlust werd vanhet woningental, terwijl ook de kas wees op wege de Algemeene Oranjevereeniging de
vooruitgang.
verjaardag van Prinses Juliana gevierd. De
De aftredende bestuursleden de heeren G. zaal was eenvoudig maar smaakvol versierd.
Kliphuis en J. Kazend? werden herkozen. Tot Na een hartelijk openingswoord van den
leden de kascommissie werden de heeren D. heer B. A. Paulie Wilkens werden demonstraMeijer en L. Hateboer benoemd.
gegeven van de Gymnastiekver. VeenMet algemeene stemmen werd besloten tot ties
Eenige leden van de Chr. Historische
dam.
samenwerking met de huurwaarborgmn'. Jongerengroep
staande onder leiding van den
Goede
Hoogezand
„De
en
Ver„E. M. M." te
heer
voerden twee humoristische
Sijbring,
wachting" te Kielwindeweer.
tooneelstukjes op. Alles werd afgewisseld
heer
M.
ten
gekozen
de
Tot arbiter werd
het gezelschap Kees Jonker
Cate, tot diens plaatsvervanger de heer H. door muziek van
gemeenschappelijk
zingen van
en
door
het
Voordewind.
nationale liederen.
Julianadag te Sappemeer.
Ter gelegenheid van den verjaardag van
H.K.H. Prinses Juliana had de Chr.-Oranjevereniging „Oranje-Nassau" een feestelijke
bijeenkomst belegd in het verenigingsgebouw achter de Geref. kerk. De leiding van
dezen avond was in handen van den heer
Kolthof van Hoogezand.
De heer Faber, evangelist, hield de feestrede, terwijl het gemengd zangkoor „Soli Deo
Gloria" eenige liederen ten beste gaf.
Coöp. Landbouw Aankoopver. „Sappemeer en
Omgeving”.

Onder voorzitterschap van den heer D. H.
Bouwman werd in het café Van Delden te
Sappemeer, een algemeene ledenvergadering
gehouden, welke vrij goed bezocht was. Ingekomen was een circulaire van den V. B. B.
betreffende groenvoeder-verbouw.
Aanbiedingen waren binnengekomen inzake meststoffen en naar aanleiding hiervan
werden voor directe levering eenige partijen
stikstofmeststoffen alsmede een partijtje
Herik Kainiet opgegeven te leveren door het
C. B. Hierna volgde opgave veevoederartikelen en werd besteld mais op directe en op
October-levering door het C. B.

DELFZIJL
Op voorstel van B. en W. werd besloten tot
onbewoonbaarverklaring van een woning aan
de Poststraat. Aangenomen werd het voorstel van B. en W. tot aanvaarding der voorwaarden, gesteld door het waterschap Fivelingo, Ged. Staten en den hoofdingenieurdirecteur van den Rijkswaterstaat, waaronder
door deze instellingen vergunning is verleend
tot de uitvoering van werken bij de verbreeding van de brug over de Binnenhaven,
omlegging van een bestaand riool etc.
Een voorstel van B. en W. tot overplaatsing van den onderwijzer R. D. Reinders,
onderwijzer aan de o. 1. school te Meedhuizen,
naar de openbare school voor U.L.O. te Delfzijl werd met 7 tegen 6 stemmen wrworpen.
Tegen stemden de heeren Prak, Wijbenga,
Steenekers, Sinnema, Jager, Seinen en Wijnstok.
Tenslotte werd na intrekking van een in
de vorige vergadering vastgestelde wijzigingsverordening van de algemeene politieverordening een nieuwe wijzigingsverordening
vastgesteld.

ENGELBERT, 1 Mei. Op de vergadering van
de Coöperatieve Aankoopvereeniglng
bert e. O." waren twee aanbiedingen van
kalk. Er volgde nog geen bestelling. De ontvangen kunstmest en brandstof werd betaald.
Op een aanbieding van stikstofmeststoffen,
kalizout en eierkolen volgde eenige bestelling. De heer R. Mulder werd met algemeene
stemmen als lid aangenomen, de heer H.
Reinders bedankte wegens vertrek.
Vereeniging Dorpshuis” „Glimmen”.
Tot slot bracht de voorzitter het houden
een excursie in bespreking. De animo
D.
van
voorzitterschap
Onder
van den heer C.
Smit werd in hotel Caspers te De Punt een was groot, maar een besluit werd nog niet
genomen.
ledenvergadering gehouden van bovenvermelde vereeniging.
Statuten en reglement werden vastgesteld.
ENUMATIL, 1 Mei. In het gebouw van
Vervolgens werd overgegaan tot verkiezing
Belangen alhier werd een verChristelijke
van een definitief bestuur. De heer W. Hogen gadering gehouden
van de plaatselijke afEsch werd verkozen in de functie van voordeeling van de Jongere C. B. T. B.
zitter, terwijl verder in het bestuur werden
Wegens ontstentenis van den voorzitter, de
verkozen de heeren dr. J. Eerelman, C. D. heer J. v. d. Werf van Oldekerk, werd de verH.
van
Ruyven.
Smit, J. Ottens en A.
gadering gepresideerd door den heer Wierenga
van Enumatil, die met gebed opende.
Verjaardag H.K.H. Prinses Juliana.
Daarna refereerden de heeren B. Mulder
te Niekerk en J. Bosman te Enumatil, beiden
Ter gelegenheid van den verjaardag van over
een practisch onderwerp en wel over:
gespeeld.
Prinses Juliana heeft het carillon
zuiverheid
der melk en veevoeding. Over
Des avonds hield de Chr. Oranjevereen. beide onderwerpen
volgde een aangename
„Oranje Nassau" in het Ned. Herv. Verenidiscussie.
gingsgebouw een feestelijke vergadering,
De vergadering, die niet druk was bezocht,
waarbij medewerking werd verleend door de
werd
door den heer Wierenga met gebed
Chr. Muziekvereen. „Oranje Nassau" en het
besloten.
Harener Chr. Mannenkoor.
De bijeenkomst, welke onder leiding stond
van den heer H. van der Goot, was flink beGRIJPSKERK, 29 April. In hotel Vogelzocht. Ds. H. Volten, Geref. predikant, hield zang werd door den heer Arnold Meijer een
een feestrede.
politieke rede gehouden. In een fel betoog
De avond werd verder gezellig doorgebestreed spr. alle politieke partijen en riep
bracht.
hij op tot steun aan Zwart Front. Er was
weinig belangstelling en geen debat.

UIT HAREN

1 Mei. De heer J. Proper,
asisstent-commies der directe belastingen
enz., is met ingang van 10 Mei a.s. overgeplaatst naar Blenck (L.) Zijn overplaatsing
naar Vroomshoop is ingetrokken.

UITHUIZEN,

UIT APPINGEDAM
Prinsessedag.
Ter eere van den verjaardag van Prinses
Juliana waren gisteren uit verschillende gebouwen de vlaggen gestoken. De heer H.
Poelman speelde vaderlandsche liederen op
het carillon, 's Avonds maakte het muziekcorps „Constantijn Huygens" een marsch
door de plaats.
In Rehoboth gaf het Chr. meisjes- en
kinderkoor een gemengde uitvoering onder
leiding van den heer H. Poelman. De verschillende nummers werden zeer verdienstelijk ten gehoore gebracht. Jammer, dat het
publiek niet in grooter getale opgekomen was.

—

In de vergadering van het Nutsdepartement In het hotel v. d. Berg werd besloten,
dit jaar geen afgevaardigde naar de alg. vergadering te zenden. Het zenden van een afgevaardigde naar de districtsvergadering
werd aan het bestuur overgelaten.
Daarna bad de verkiezing plaats van bestuursleden van het departement en zijn instellingen. In de plaats van den heer M.
Wolthuis, niet herkiesbaar, werd als lid van
het dep.-bestuur gekozen de heer P. R. Buitenwerf te Zandeweer. Herkozen werd tot bestuurslid Openb. Leeszaal de heer S. B.
Elings; van de Spaarbank de heer S. B.
Elings; van den Tuinbouw de heer G. Jonker:
van de Hypotheekbank de heer J. S. Arkema;
van de Bewaarschool mevr. G. Woldringh—
Boerma; van de Commissie voor Onderwijsbelangen de heer M. Wolthuis; van de Comm.
„Hulp in Nood" de heer A. Wolthuis; in het
bestuur Kinderbewaarplaats Polder mevr. M.
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A. Willemsen—Westerdijk; in de Comm.
verm. ledental de heer P. R. Buitenwerf; in
de Comm. Handenarbeidclubjes mevr. D.
Westerdijk Zuideveld—Elings.
Tot leden van de commissie voor het nazien der rekeningen van het Dept. en zijn
instellingen werden benoemd de heeren G.
Nienhuis, G. Schutter en o. Wagenaar.
De commissie, belast met het nazien der
rekeningen van de Spaarbank, bracht rapport uit. De balans per 1 Jan. 1937 wijst aan
een bedrag van f 1.804.807.47, waarvan verschuldigd aan 1813 inleggers f 1.539.312.57,
terwijl de reserve was gestegen met de winst
f 54.788.65, waarvan f 35.574.58 koerswinst,
tot een totaal van f 265.494.90. Op het gebouw
is f 2000.— afgeschreven.

De viering van den
verjaardag van H.K.H.
Prinses Juliana

STADSKANAAL, 1 Mei. De afdeeling Stadskanaal van den Ned. Christen Vrouwenbond
vergaderde in de zaal achter de Baptiste
Kerk. Aan de orde was allereerst het verkiezen van een definitief bestuur. De uitslag
was, dat tot bestuursleden werden gekozen
de dames Weenink, De Wit, Heineman, Udema, Mulder, Schuringa en
Te Velde. Tot
presidente werd gekozen mej. J. te Velde.
Omtrent de plaats van vergaderen werd
besloten, deze op verschillende punten te
houden.
Behalve de elders in ons blad opgenomen
Het bestuur zal zich pp de té' houden jaar- verslagen van de viering van den verjaardag
vergadering van den Bond doen vertegenvan H. K. H. Prinses Juliana ontvingen wij
woordigen.
nog verschillende dergelijke verslagen, die
Plannen werden beraamd voor deelneming wij in verband met de plaatsruimte en de
aan den in Juni te houden landdag van den late inzending in het kort hier vermelden.
Bond. Getracht zal worden zich van goedLeek.
kóope reisgelegenheid per trein of bus te
SCHEEMDA, 1 Mei. In 't hotel Panman verzekeren.
In de Geref. Kerk werd door de Chr. Oranwerd de jaarvergadering gehouden van de
Staande de vergadering traden nog ver„Juliana" een feestavond geVereeniging van Vrijzinnig Hervormden te schillende aanwezigen als lid toe. Hierna jevereeniging
onder
houden,
leiding van den heer G.
Scheemda-Eexta onder presidium van den volgde sluiting door mevr. Lantermans.
spreker
Steenhuis.
A
ls
trad op de heer J.
heer dr. P. Glas. Het ledental bedroeg 129.
te
Groningen
Oosterheerd
met als onderDe inkomsten hadden bedragen f 288.06, de
werp „Het Oranjehuis" De muziekvereeniuitgaven f 232.93, batig saldo f 55.13.
ging „Harmonie" en de Chr. Zangver. „Looft
In het bestuur werden herkozen de aftreden Heer" en „Hallelujah" gaven haar mededende leden, de heer O. R. Houwen en mevr.
werking.
Wind—Scherpbier. Inplaats van mevr. Wind—
Scherpbier, die als penningmeesteresse beZuidlaren.
dankte, werd benoemd mevr. W. A. Nauta—
Alg.
De
Oranjever.
„Oranje-Nassau" gaf
Mulder. Naar de provinciale vergadering te
met
medewerking
van
de muziekcorpsen
Groningen werden als afgevaardigden be~Erica" en „Juliana" en de gymnastiekver.
noemd de heeren P. Brouwer en A. s. Lem„Z. G. V." een feestavond op den Brink. Mr.
Julianadag.
minga.
G. W. J. baron v. d. Feltz hield een korte
feestrede.
In plaats van den heer G. Klok, ambteDe bestaande organisaties hebben niet,
naar der arbeidsbemiddeling, is als zoodanig, zooals gewoonlijk, gisteren een Oranje-avond
Uithuizermeeden.
ingaande 1 Mei, benoemd de heer F. Jansen! georganiseerd in de Friesche hoofdstad,. Maar
Door
de
Chr.
Oranjever. werd in het geparticulieren hebben hun taak overgenomen.
,De vereeniging Hervormd Nederland hield bouw „Rehoboth" een Oranjefilm vertoond.
De leiding van den avond berustte bij den
FINSTERWOLDE, 30 April. In de gisterin Irene een Oranje-avond, waar ds. G. Geravond gehouden ledenvergadering der afd. brandy een rede hield over Juliana van Stol- heer J. v. d. Leest. Een telegram van gelukwensen werd aan H. K. H. gezonden
„Finsterwolde" van den Alg. Ned. Bouwberg. Muziek en zang vulden den avond
arbeidersbond werd tot voorzitter herbeverder.
noemd de heer Ch. Ahlers, die de benoeming
De heer Veenstra, leeraar aan een der
aannam.
Chr. U. L. O. scholen te Leeuwarden, hield
Besloten werd in zoo groot mogelijken gemet zijn kinderkoor „Excelsior" een uitvoevereenigingen, bestuur, directeur en leeraren
tale deel te nemen aan de door de S. D. ring in de Harmonie.
van de Ambachtsschool, de gemeente-archiA. P. en Moderne Vakbeweging te WinschoDe feestrede werd gehouden door prof. dr. tect ass gem.-architect, leerlingen van de
ten te houden Mei-betooging.
C. G. Wagenaar, bij wien ook de leiding van Ambachtsschool, een 400-tal leerlingen van
dezen avond berustte.
de hoogste klassen van alle lagere en U.L.0.aanwezigen hebben genoten -scholen met hun onderwijzers
talrijke
De
April.
_n
en verder vele
kleinen kring
OUDE-PEKELA, 30
de zang van het kinderkoor, dat voor belangstellenden rondom de op 7 Jan.
j.l. ter
nam hedenmorgen de burgemeester van Oude van
bedat
openbaar
optrad
herinnering
en
aan 't huwelijk van H.K.H. Prinses
Pekela als hoofd van politie afscheid van zijn het eerst in het
heeft dat goede leiding en degelijke Juliana met Z.K.H. Prins Bernhard geplaatchef-veldwachter, die op 1 Mei a.s. den poli- wezen
studie
heel
wat vermag.
ste Oranjeboom, een door de leerlingen van
pensioen
gaat verlaten. In
tiedienst met
In
Huizum
werd meer officieel feest gede Ambachtsschool vervaardigd fraai ijzeren
tegenwoordigheid van zijn collega's werd de
vierd. Des avonds om zeven uur ging de muhekwerk officieel aan de gemeente overgescheidende chef in zeer waardeerende woorden toegesproken. Spr. roemde de wijze, ziekvereeniging „Volharding" een rondgang
r? a,„e _/. De burgemeester, de heer Wuite,
maken door de plaats, daarna kwam men hield hierbij
een toespraak. Spr. dankte den
waarop chef-veldwachter Koerts in het besamen in de Geref. Kerk, waar- mr. O. J.
ee r
lang der gemeenschap zijn plicht had geBoosman,
die een oorkonde had gei
J
de feestrede hield. Verder werd rteekend
daan, alsmede de wijze, waarop hij niet alleen Cluysenaer
betreffende
het planten van den
huvertoond een particuliere film van de
boom en den heer Van den Ham, die een
de onderlinge verstandhouding van het plaatmuziek en deoorkonde had vervaardigd van het hekwerk.
selijk corps in goede banen wist te leiden, welij ksplechtigheden, terwijl
clamatie
den
vulden.
avond
verder
Spr. was trotsch op de jongens van de Amdoch ook de samenwerking met andere polibachtsschool, die zoon prachtig stuk werk
tiecorpsen zoodanig is geweest, dat op vruchthebben gemaakt.
bare wijze de gemeenschap werd gediend.
Na deze toespraak werden de beide oorVoorts gewaagde spr. ook nog van den lof, ZUID-FRIESLAND EN DE NOORD-OOSTELIJKE konden
die meerdere malen van justitieele zijde aan
in een dicht gesoldeerde koker in een
POLDER.
betonpaal van de fundeering, waarop het
het plaatselijk corps werd toegezwaaid. Hij
hek staat, ingemetseld.
hoopte, dat de goede naam, die het corps
Bespreking in het Provinciehuis.
zoowel in Oude Pekela als daarbuiten had,
Nadat allen het Wilhelmus hadden gezonTen gouvernementshuize te Leeuwarden is gen en een driewerf hoera was uitgebracht
ook in de toekomst bestendigd zou blijven.
op H.K.H. Prinses Juliana, was de plechtigAls blijk van waardeering werden den schei- gisteren door een commissie uit Gedeputeerde Staten een bespreking gehouden met een heid afgeloopen.
denden chef enkele cadeautjes (gebruiks18-tal gemeentebesturen uit het Zuiden der
Het muziekgezelschap Scholte zorgde voor
voorwerpen) ter hand gesteld en de hoop uitprovincie over de vraag, wat er gedaan kan muzikale begeleiding.
gesproken, dat het hem en zijn gezin in GroNa afloop van de plechtigheid begaven de
ningen wel zou mogen gaan en dat hij nog worden voor de behartiging der belangen,
die dat deel der provincie bij den toekomgenoodigden zich naar de Huishoudschool,
vele jaren van zijn welverdiende pensioen stigen
Noord-Oostelij ken polder heeft.
Het waar door het bestuur dier school thee
zou mogen profiteeren.
resultaat
der bespreking is geweest, dat een werd geserveerd.
De heer Koerts dankte den burgemeester voorloopige
commissie is gevormd uit verAan H.K.H. Prinses Juliana is- ter gelegenvoor zijn waardeerende woorden, alsmede
tegenwoordigers
van de gemeenten Heeren- heid van Haar verjaardag een foto van het
voor de stoffelijke blijken van belangstelling.
veen, Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, geheel toegezonden.
Door de Chr. muziekvereeniging „CrescenLemsterland, Sneek en Weststellingwerf, die
OUDE PEKELA, 1 Mei. Gisteravond was er onder voorzitterschap van een lid van Ged. do" werd 's avonds nog een muzikale rondin het gebouw De Wartburg alhier een feesStaten de kwestie nader onder de oogen zal gang door de plaats gemaakt, terwijl door de
zien.
telijke vergadering in verband met den verChr. Oranjevereeniging een feestelijke verVoorts is de hoofdingenieur van den Prov. gadering werd gehouden in het gebouw „Pro
jaardag van H.K.H. Prinses Juliana, uitRege".
in de comgaande van de Chr. Oranjevereniging, onder Waterstaat
de heer Wouda
missie opgenomen, terwijl het secretariaat
presidium van den voorzitter dier vereeniging, den heer R. Boers. De Oranjerede werd wordt waargenomen door den heer T. v.
uitgesproken door ds. A. N. Tonsbeek, Ned. Wij land, hoofdcommies ter provinciale grifHerv. predikant te Appingedam. Zijn rede fie. Aan de commissie is verder vrijheid geover Prins Willem van Oranje werd met stille laten zich, zoo noodig, uit te breiden.
aandacht aangehoord. Een en ander werd
■
i
il—i
afgewisseld met muziek van het Chr.' muziek■
■
corps „Excelsior" en samenspraken, voorBUITENPOST, 1 Mei. Alhier vergaderde
drachten enz. Het was een geslaagde avond.
het district Buitenpost van het Geref.
De heer J. Snater, burgemeester onzer Schoolverband. Dr. Gostinga was de leider
Verjaardag Prinses Juliana.
gemeente, herdacht dezer dagen zijn 25-jarig dezer vergadering. Hoofdschotel van deze
jubileum als inspecteur van de Coöp. Centr. bijeenkomst van personeelen en besturen der
De verjaardag van
Prinses Juliana
Raiffeisenbank te Utrecht. Ter herinnering aangesloten scholen was de bespreking van heeft men natuurlijk H.K.H.
ook in Assen niet onop
a.s.
prof.
het
referaat
van
Waterink
de
ontving
jubilaris
aan dit feit
de
mooie souvegemerkt laten voorbij gaan. Van alle openniers van het bestuur der Centrale Bank, jaarvergadering. Deze bespreking werd ingegebouwen wapperde de Nederlandsche
bare
zijn collega's inspecteurs en van het bestuur leid door den heer Kamminga, h. d. s. te
terwijl ook vele particulieren hun
driekleur,
Harkema'-Opeinde.
hoofdlijnen
De
van dit
van de boerenleenbank hier ter plaatse.
voor
liefde
uitten door het
referaat werden op rake wijze getypeerd. Een uitsteken vanhetdeOranjehuis
vlag.
aangename en leerzame discussie volgde. De
's Morgens werd door het tamboers- en
heer P. Eringa trad als secr.-penningmeester pijperscorps
van „De Princevlag" onder leiNIEUWE PEKELA, 1 Mei. Naar we verneaf en was niet herkiesbaar. De voorzitter ding
van
den
heer Steen een muzikale rondmen zijn door de afd. Nieuwe Pekela van het bracht hem dank voor het vele, dat hij voor gang
door
de
stad gemaakt.
Centraal Genootschap voor Kindervacantiegedaan
het district
heeft. Als nieuw bedoor de Stafmuziek van het
Voorafgegaan
kolonies thans vier kinderen uitgezonden. stuurslid werd gekozen de heer Kuitert van Ie
leiding
R.
I.
onder
van kapelmeester S. P.
Ofschoon dit voor de pas opgerichte vereeniKollum.
van
Leeuwen,
maakten
ook de troepen van
begin
ging reeds een mooi
is, valt het te
Gisteravond vergaderde onder voorzithet garnizoen een marsch door de stad,
betreuren, dat om fuiancieele bezwaren de terschap
van ds. T. Leendertz het departewaarbij het natuurlijk evenmin aan belanguitzending van eenige kinderen, voor wie ment Buitenpost
Maatschappij tot Nut stelling ontbrak.
der
dit zeer gewenscht was, voorloopig achtervan 't Algemeen. Uit het verslag van de
Op het terrein van de Asser Boys werd des
wege moest blijven. We vertrouwen echter, Nutsspaarbank
Buitenpost
middags
te
bleek:
In
135
een voetbalwedstrijd gespeeld tusdat de ingezetenen, wanneer ze de resultaten posten werd ingelegd f 22.931.71, terwijl in schen twee
elftallen, resp. samengesteld uit
van het werk der afdeeling zullen te zien 142 posten werd terugbetaald f 23.896.50. Op officieren van
het Ie R. I. en het 9e R. I.
krijgen als de uitgezonden kleinen terugkeehet eind van het jaar was aan de inleggers
Voor
kinderen
van leden der Oranjeveruitzendingen
naar verschuldigd een kapitaal van f 103.68652. eeniging was
ren, het groote nut dezer
middags
in het Concerthuis
des
vacantie- en herstellingsoorden beter zullen De reserve groeide aan van f 19.863.59 tot een gezellige bijeenkomst georganiseerd,
inzien en de jonge afdeeling hun financieele f 28.188.75 of ruim 27 pet. van het inleggerswaar door de kinderen volop is genoten en
steun niet onthouden.
kapitaal.
waar o.a. de film „Rondom het Vorstelijk
Aan inleggers werd 3 pet. rente vergoed; Huwelijk" werd vertoond.
ook over 1937 wordt deze rente uitgekeerd.
Des avonds had, wederom onder auspiciën
van
De
heer
Peereboom
de Oranjevereeniging, een feestavond
werd
herbenoemd
als
Mei.
Door de- Chr.
NIEUWE PEKELA, 1
Verdere mutaties in het bestuur plaats in de groote zaal van het Concerthuis.
Oranjevereeniging werd in het Gebouw voor bestuurslid.
Voor dezen feestavond bestond zeer groote
niet voor.
Chr. Belangen een feestavond georganiseerd kwamen
belangstelling.
Medewerking werd verleend
Benoemd
leden
der
commissie
werden tot
in verband met den verjaardag van Prinses bij de spaarbank
van den Volkszang, terdoor
afd.
heeren
de
Assen
Antoine,
de
G.
H.
Vlugt,
d.
Ned.
Herv.
Juliana. Door ds. P. A. v.
eerder genoemde film
wijl
H.
Kimm
tevens
de
reeds
Zijlstra
plaatsveren
J.
en
tot
H.
predikant alhier, werd een Oranjerede uitgevangers
werd
vertoond.
de
heeren
R.
en
A.
U.
A.
Boersma
verleend
door de Bottema.
sproken. Medewerking werd
De voorzitter van de Oranjevereeniging,
Reciteerclub „Rhetorica" en het muziekgezelHerbenoemd werden tot bestuursleden, van burgemeester mr. J. Bothenius Lohman,
schap „Excelsior". De groote zaal was gehet departement de heer A. U. Bottema, van sprak een openingswoord, waarbij hij een
heel bezet.
de leesbibliotheek de heer J. H. Zijlstra en bloemenhulde aanbood aan mej. De Vries,
van de leesinrichting de heer R. Keyser; tot die aan den feestavond en ook des middags
lid van de commissie van toezicht op de als pianiste haar medewerking verleende.
Onder daverend applaus werd voorts op
STADSKANAAL (O.), 1 Mei. De A.R.J. A. Nutsgebouwen de heer P. Stuiveling en tot
zijn
voorstel besloten een telegram van gelid
van
de
Club „Ik zal handhaven" vergaderde onder
commissie van toezicht op de lukwensch
aan Prinses Juliana te zenden.
Vakteekenschool de heer J. C. Velding.
presidium van den heer P- Bergmeyer, burgeAls
slot
van
dezen zeer geslaagden avond
Benoemd werd tot afgevaardigde naar de
meester der gemeente Onstwedde, in de Chr.
U.L.0.-school. De heer J- S. Rietema hield algemeene vergadering de heer P. Stuiveling, werd de huwelijksfilm' vertoond.
een referaat over het onderwerp „Het Recht en tot diens plaatsvervanger de heer G.
van Opstand", terwijl de secretaris, de heer Antoine. In de plaats van den heer Snijder
W. Brinkman, een politiek overzicht gaf. Op werd benoemd tot bestuurslid van de spaarDEDEMSVAART, 1 Mei. Ter gelegenheid
beide referaten volgde een zeer geanimeerde bank de heer P. Stuiveling.
van
den verjaardag van H.K.H. Prinses
bespreking.
De Emmabloem-collecte heeft alhier Juliana werd op het Marktplein te dezer
plaatse onder auspiciën van de Vereeniging
De gehouden collecte ten bate van de netto opgebracht f 59.—.
„Nut en Genoegen" een concert gegeVen door
naar
„Jong
Meer Werk Actie
Holland snakt
de muziekvereeniging „Euphonia" en de Chr.
werk" bracht te Stadskanaal (O.) op een beDRACHTEN, 1 Mei. Gistermiddag werd ter Harmonie. Dit openluchtconcert trok groote
drag van f 132.65.
van den verjaardag van H.K.H. belangstelling en tot laat in den avond
De totale opbrengst in het geheele district gelegenheid
in tegenwoordigheid van vele heerschte er een prettige stemming. De
Juliana
Prinses
van
laedrag
beliep
een
Stadskanaal e. O.
w.o.
het voltallig college van schoolkinderen hadden des middags vacantie.
genoodigden,
f 321.—.
gemeentesecretaris, dt In de verschillende vergunningslocaliteiten
met
den
B. en W.
leden van het bestuur van de beide Oranje- werd door velen de pret voortgezet.

Buiten de stad
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NIEUWSBLAD VAN HET KOORDEN VAN ZATERDAG 1 MEI 1937

OFFICIEELE PUBLICATIES
Provincie Groningen

MOTORRENNEN
te NORG

11

DERDE BLAD

is volmaaktheid -CHIEF WHIP is

Ioo°l

IOO°U

o
De
BURGEMEESTER van
NORG maakt bekend, dat het
op Zondag a.s. 2 Mei tijdens de
motorrnnen verboden is te
parkeeren, anders dan op het
c,ga,,ettes
v R c,n,a
Gegadigden voor de levering daarvoor duidelijk aangewezen
van: pl.m. 3.450.000 vlamoven parkeerterrein.
straatkhnkers, ten behoeve van
Auto's
f 0.25
het. verbeteren van een gedeelte
Motoren f 0.15
_-________--M__________M_--------_-_____-------^M_____«
van den weg Hoogezand—BorRijwielen f 0.10
gercompagnie—Veendam (Kiel- Dat met het oog op
de opensterzwarteweg), kunnen zich bare veiligheid, niemand
de
om toezending van de voorbaan mag betreden, anders dan door het Bestuur der Vereeniwaarden van levering wenden via de controle.
ging „Tehuis voor Dakloozen"
tot den Hoofdingenieur van den
Groningen uitgenoodigd tot
te
AMSTERDAM
Provincialen Waterstaat te
het nazien der rekening over
Groningen.
het af gel. jaar 1936, verklaren
Aanbiedingen moeten uitergaarne, dat zij deze rekening
Per 1 Juni 1937 zijn a pari aflosbaar gesteld alle
lijk 15 Mei 1937 aan diens adres
met
de noodige bescheiden in
zijn bezorgd.
volkomen orde hebben bevonNadere inlichtingen kunnen
den, dat zij bij dat nazien de
van f 1000— Serie KI, van f 500.— Serie KH en van f 100—
worden verkregen ten bureele
overtuiging hebben gekregen,
Serie Kin, voor zoover niet reeds vroeger uitgeloot of inIngenieur
A. DE WIT
van den
dat bij het beheer de gepaste
getrokken.
te Groningen (Provinciehuis).
zuinigheid wordt betracht, wesDeze aflosbaar gestelde Schuldbrieven, welke per 1 Juni
zij gaarne deze nuttige
1937 ophouden rente te dragen, kunnen met verrekening
(Spoedige aangifte halve
Vereeniging in de milddadigvan rente tot nader bericht vanaf heden worden omgewisneid van het publiek aanDevegewenscht)
seld in
len.
a
Groningen, 22 April' 1937.
Burgemeester en Wethouders
Mei
en
November,
Op Woensdag 19 Mei 1937,
Coupons
15
1
J. JUCHTER.
des namiddags te 2 uur, zal in der Gemeente GRONINGEN
mits de stukken vóór of op 1 Miei 1937 worden ingeleverd.
Mr.
W. J. M. WEERSMA.
MAKEN BEKEND,
het Provinciehuis te GroninVan heden af tot nadere aankondiging bestaat gelegenTj. KROL.
dat op Maandag 3, Dinsdag 4
gen
heid reeds vroeger aflosbaar gestelde stukken te verwisseen Vrijdag 7 Mei 1937 gelegenlen in 4y2 % Schuldbrieven op bovengenoemde voorwaarden.
heid bestaat tot AANGIFTE
De Bank geeft thans uit:
VAN LEERLINGEN, voor wie
met
het
nieuwe
schooljaar
1. het onderhouden van onder- 1937/1938 plaatsing
a
2
wordt gescheidene Provinciale Kana- wenscht op een der na
in coupures van f 1000.— f500.— en f 100.—.
te
noelen met aanhooren van 1 men openbare lagere
geeft hierbij kennis van de
De Raad van Commissarissen:
Mei 1937 tot 1 Mei .1938, te I. (Oliemuldersweg); VIscholen:
wijziging van hare Statuten,
(ParkMr. M. j. BOS.
De Directie:
of
perceelen
besteden in 7
Mr. Dr. R. KOPPE.
weg); IX (Schoolholm); XIII welke wijziging van heden af
J. H. ALTA.
gecombi- (Violenstraat);
meer
perceelen
in het Gebouw van de SpaarMr. A. s. VAN NIEROP.
(CoendersXIV
no.
volgens
bestek
neerd,
weg);
XVIII (Zaagmulders- bank, Oude Ebbingestraat 35 is
5/1937;
weg); XX (Oliemulderstraat); aangeplakt.
2. het onderhouden van on- XXII (Boteringesingel); XXIV
Groningen, 1 Mei 1937.
zeeweringen (Albertine Agnesplein, ingang
derscheidene
TH. F. HUND GEBHARD,
met aanhooren in de pro- Prinsesseweg);
XXV (Nieuwe
Secretaris.
vincie Groningen van 1 Mei Kerkhof); XXVIII (Witte de
1937 tot 1 Mei 1938, te beste- Withstraat); XXX (Friesche
WaW. De Directie der N.V.
(Warden in 2 perceelen en in Straatweg);
XXXIII
bestek
no.
(J.
volgens
massa,
moesstraat); XXXV
C. ZEEUWSCHE HYPOTHEEKOp DINSDAG, 4 MEI e.k., te beginnen des namiddags
6/1937.
BANK,
Kapteynlaan);
XXXVI (Ged.
twee uur, en zoo noodig den volgenden dag, zullen in
te
gevestigd te MIDDELBURG
De bestekken liggen ter le- Zuiderdiep); XXXVII (Singel„ASTORIA" aan de Oude Kijk in 't Jatstraat
HUIZE
zing, behalve in de Provincie- straat); XXXVIII (Jacobijner- maakt bekend, dat haar is ken61 te Groningen, publiek a contant worden verkocht
no.
en XXXXII (J. H. Jan- nis gegeven, dat
huizen te Groningen, Leeuwar- straat)
alle tot dien datum
senstraat).
den en Assen, -bestek no. 5 in
ongereede
De leerlingen moeten om te in
de Gemeentehuizen te Groninleerlingen
gen, Adorp, Aduard, Appinge- kunnen worden toegelaten vóór
geraakt:
dam, Delfzijl, Ezinge, Grijps- of op 30 September 1931 zijn
gemaakte
de
mantels
van de 5 % pandgeboren.
Hoogkerk,
kerk, Grootegast,
De aangifte moet onder over- brieven a f 10000.— serie AAA
waarvan te noemen:
Noorddijk,
Leek, Loppersum,
legging
Slochteren,
van het bewijs van ge- nos. 510 en 511.
MEUBELEN: crapauds, stoelen, eiken salonmeubelen
Oldehove, Oldekerk,
met ingebouwde theekast, palmtafeltjes, combinatietafelTen Boer, Ulrum, Winsum en boorte der leerlingen en met De houders daarvan worden optjes, andere eiken tafeltjes, bijzettafeltjes;
Zuidhom; bestek no. 6 in de nauwkeurige opgaaf van straat geroepen, overeenkomstig het
2-persoons eiken ledikanten,
gemeentehuizen te Groningen, en nummer der woning worslaapkamertafeltjes,
bepaalde bij artikel 41 der stagedaan
bij
den
het
hoofd
van
nachtkastjes;
Ulrum, Delfzijl, Bierurn en Terzich aan te melden ten
tuten,
verder: kapstokken, toiletdoozen imet spiegel, presenmunten en zijn op aanvrage de school, op welke plaatsing kantore der Bank, Rouaansche
teerblaadjes, boekensteunders, cactusstanders, bloementegen contante betaling van wordt verlangd, op een der bo- Kaai 21.
hangèrs, vliegenkasten, keukenkasten, linnenrekken,
f 1.00 per exemplaar, of door vengenoemde dagen des namidDE DIRECTIE.
dags
tusschen
4
en
5
overschrijving
droogrekken, huistrappen, ladders, handdoekrekjes,
uur.
storting of
van
strijkplanken mouwplankjes, stoven, poetsdoozen, aardVoorts kunnen aan de vogemeld bedrag op de postrevoetenbankjes, enz. enz.
kening no. 330 van Ged. Staten rengenoemde scholen leerlinappelbakken,'papierbakken,
waarbij: binnendeurkozijnen,
van Groningen te Groningen, gen worden aangegeven voor !„gp-| Het Bestuur van de BoTIMMERWERKEN
ter Provinciale Griffie van de Iste Voortzettings- en U. L. denvereeniging D. E. S. maakt
raamkozijnen, kastdeuren, andere deurtjes, raampjes enz.
Dinsdag 4 Mei af verkrijgbaar. 0.-school in de Violenstraat, bekend, dat op Dinsdag 4 Mei,
IJZERWERKEN als: zinkputscheppen, stoelhaken,
Nadere inlichtingen kunnen de 2de Voortzettings- en U. L. 's nam. van I—4 uur, lijsten
verfemmertjes, scharnieren, krammen, enz.
gratis
verkrijgbaar
zijn
worden verkregen tot en met O. School aan den CoehoornEn tenslotte van de afdeeling KLEERMAKERIJ:
Donderdag 13 Mei 1937 bij de singel en voor de Meisjes U. L. met de
jongenspantalons, plus-fours, regen- -en
colbertcostuums,
■'rb-Hö &Lj.cL. &eyt>u?
verschillende districts-opzich- 0.-klassen,
verbonden
aan
winterjassen, jongensjekkers, rijbroek, mantel, cape, enz.
ters.
school X, in de Schoolstraat.
bezichtigen
op
Maandag
a.s., des
De goederen zijn te
Aangifte voor de laatstgeHet proces-verbaal van gegemiddags van 6—9 uur en op den dag van verkoop van
ven inlichtingen en aanwijzin- noemde inrichtingen kan ook
9—ll uur tegen betaling van 15 cents.
gen zal van Zaterdag 15 Mei schriftelijk geschieden bij de
Leerlingen en ouders van leerlingen vrijen toegang.
1937 v.m. 12 uur af, ter inzage hoofden dier scholen.
Ze kunnen worden afgehaald
Toegelaten kunnen worden: van het Kantoor Guldenstr. 18c
GERH. BLEEKER, Deurwaarder,
liggen op het Waterstaatsa.
zonder
voorafgaand onbureau te Groningen.
Telef. nos. 3475 en 2246.
De wnd. Commissaris der derzoek:
zij, die blijkens een door hen
is
Koningin in de Provincie over te leggen schriftelijk
beGroningen.
wijs van het hoofd der betrokken inrichting, de 6de klasse
Groningen, April 1937.
J. W. DE KONING.
van een openbare of bijzondere lagere school met vrucht
hebben doorloopen;
De Curator in genoemd failb. zij, die bij onderzoek naar lissement brengt ter kennis,
met veel extra diners, genaamd „Nieuw Bellevue" N.V.
hun bekwaamheid blijken heb- dat door den E.A. Heer Rechter
ben gegeven het Voortzettings- Commissaris is bepaald, dat:
onderwijs met vrucht te kunschuldvorderingen
1.
De
nen volgen.
uiterlijk 10 Mei a.s. ten zijnen
lste klas zaak. Gelegen aan het bekende Sonsbeek te
—""""""""
Arnhem; voor goede kok of patisier rijke zaak. Evenkantore moeten worden ingembct~
diend.
tueel voordeelige betalingscondities.
2. De verificatievergadering
Brieven aan den Heer CONSTANT MEIJER.
Burgemeester en Wethouders
zal
worden gehouden op 26
der Gemeente GRONINGEN
geeft
Mei a.s. te 2V2 uur, in het Paherinneren de ingezetenen aan
leis van Justitie te Groningen,
hunne verplichting, om ingeval
Boteringestraat.
Oude
verhuizing
binnen
van
de ge- Bijwerken IJ. Mulo. Gyrnn.. H
Groningen, 30 April 1937.
meente, daarvan binnen vijf B S a r 0.75.
Toezicht vanai
Heerestr.-Kl. Pelsterstr. la.
dagen na die verhuizing ken115 per maandnis te geven ter Gemeente Se- Inl en aangifte dagelijks van
De Curator:
PARK IN BLOEI.
afdeeling Bevolking, *—6 en
cretarie,
Dij
B—lo
Mr.J.
DOMELA
NIEUWENHUIS
UITZENDING
ZONDAGMIDDAG
22,
alhier.
Groote Markt
A. BAKKER. Parklaan 9.
en
Advocaat
Procureur.
HOLLAND—BELGIË.
Het niet nakomen van deze
verplichting wordt gestraft.
Vrijheid van Woord en Gedachte, van Bezit en Beheer,
Groningen, 1 Mei 1937.
14 minerale zouten van de meest geVan Arbeid en Onderneming, van Handel en Verkeer.
\
neeskrachtlge badplaatsen van Europa
E. LEEMBURG, Spilsluizen,
Een welvarend Volk onder eigen, Vaderlandsche. Vlag,
Xj
i
zün de kern van Trannosan Bruisend
Dat wenschen wij, Liberalen, door een krachtig Gezag 1
L v \
Voetbad van Prol. Dr. Polland.
Gron. (woonschip.)
U brandende, pijnlijke voeten?
Tevens te koop zuig- en pers- in een dorp in de prov. GroHeeft
\S>
I__v
ningen alleen gevestigd, biedt
Kk:
Geen wonder, den geheelen dag loopt XI
pomp.
\.
er op z^n
bekneld ln üw schoenen.
praktijk met apoth.-inventaris
Lb_w fev*L*\
Verhuring
voor direct ter overname aan.
ze
vanavond
eens in een BruiPompei
I
Billijke condities.
send Trannosan Voetbad en zie wat er
Grasgewas wegen
_,.
gebeurt. Ah... zult U zeggen „welk een
Kooper wordt geïntroducezrd.
bij enkele inschrijving voor het
sensatie, welk een verfnssching en
VoetbadTrannosan
Br. fr. no. 699 bureau dezes.
Tabletten en dan de gepij- verkwikking".
seizoen 1937, op Vrijdag 14 Mei
te
BORG EN
Wüt
er
1937, des voormiddags te 10
Handelsdrukkerij
Bestaande
Ho. geniet P van zulk een Voetbad.
uur, ten gemeentehuize.
(vakman)
U voelt hoe de geneeskracht der mine"""
De voorwaarden liggen ter
rale zouten Uw voetspieren en pezen
inzage in de café's en in
Een
Leidster
versterkt, hoe de teere voetzenuwen
I
de
U
worden gekalmeerd door het bruisende
wachtkamer van het Gemeeng 1 Juli a S
tredin
koolzuur en de zuurstof. Duizenden houtehuis, waar tevens blanco in
Zaterdag 8 deelgenoot of Zetter-Drukker
den ium voeten gezond met Trannosan.
schrijvingsbiljetten gratis ver" Mei bij den
Secretaris.
als vertegenw. Br. fr. met opg. ■
\
krijgbaar zijn.
Kleeding naar maat
C. WIJCHGEL,
v. besch. kap. no. 695 bur. dezes.
Bruisend Voetbad bevrijdt
Op
het inschrijvingsbiljet ,
ii
>—-B Trannosan
k^=___22j
—_____"■
uw voeten van de kwade, vergiftige
moeten de nummers der npr
uitwasemingen, die anders in Uw liZie hoe blank de voeten
ceelen, waarvoor wordt
zijn geworden, U herchaam trekken en Uw gestel aantasten.
schreven, duidelijk worden
kent ze nauwelijks. Al
Het herstelt de normale, gezonde uitr
'
meld.
loot ze leem maakte.
maakt Uw voeten soepel,
waseminsen
m
gebleven.
._ ster u «
is
het bad
voor het leveren van Markiezen
gevoel van
De inschrijvingsbiljetten die
Geeft
e« U het
e »
h
lannk en sterK
jong,
reparateurs
KinderwagenNu
ze
weer
zijn
?Jeugd,
*
tegen zeer lage prijzen. Ook alle Voor
""
gezondheid.
nen franco te worden bezm-a*
en
veerkracht
enjrisch.
Opleiding
v. d. Acte M.O. Lich. Oef.
fit
band en Kinderwagenbanden.
in een bus ter gemeentesecrl
doeken per Meter.
tarie voor den dag van
Diverse
maten.
L. WALRAVEN,
ver ~
„ v. h. Dipl. Heilgymn. en Massage
huring.
AWEG 47.
ADRES
met daaraan verbonden vóóropleiding.
Verschenen
dichtingen b. d. Directeur C. RAS, O. Eerelmanstr. 3a. Tel. 179.
Het GEMEENTEBESTTTTTO
MUNTENDAM maakt
Pijpstraat 5, Groningen.
dat alle verkeer over de

Aanbesteding

H ]£p

,

De Ondergeteekenden,

H IP

FRIESLAND HOLLAND BANK N.V.

LESSEN EN CLUBS

AFLOSBAARSTELLING

Aangifte

5 % SCHULDBRIEVEN

van Leerlingen

Aanbesteding

4V_ 7c SCHULDBRIEVEN

worden aanbesteed:

De Nutsspaarbank
te Groningen

4Yz %

SCHULDBRIEVEN

100. %

\OOY %

Voorjaarsveiling Ambachtsschool

het

zijn

door de

school

der Ambachts-

werkstukken

H.H.MEIJEPIMG

standplaatsen der boden

tijdens de kermis

Faillissement

VERHUIZINGEN

IËlÊctrTscÏm(ÖkËn|
gemakkelijk|

Hotel-Pension-Restaurant

binnen de
Gemeente

wordt ter overname aangeboden.

GOED RAPPORT.

ARTS,

stemt

NEUTRALE KLEUTERSCHOOL

VRUHEIDSBOND:

WAGEN

- -

zoekt actief Vertegenw.

-

Gevraagd:
A^ £C^

inel'
vlr"

Instituut voor

-X

Paviljoen Stadspark

—

Gemeente Slochteren.

rÏHBHSSP

PF

Toezicht op Huiswerk

Heiwerken gevraagd.

iGeen Pijnlijke
Voeten meer/

Lichamelijke Opvoeding

Heden speciaal

lijst

5

Verhuisd naar:
Steentilstraat 26a
IVI. A. Koëter

ingericht

Speciale Aanbieding!

De nieuwe Hotel- en

JAN M. SMIT

.

._

'

_.

ti%rollZi

,.

,-

ver"

Verkeersstremming.

beW?

DRAAI BRUG

* ■Ht" st ituut

in den weg Muntendam-.- tJ
broek te Muntendam ir? UI<3U
morgen van Dinsdag 4 iv, den
"
van 3-5 uur, zal zijn
geïtrernt

ettema
CURSUS TOT ALGEHEELE OPLEIDING VOOR
I Apothekers-Assistent en Drogist

■I n^-

-

es: H IS JAVA Z wanestraat 24. Gevestigd sedert 1920
"ag- en
Avondcursussen.
Duur der opleiding één jaar

?

Pensiongids van
Norg

met kaart, waarin opgenomen
alle zomerhuisjes.
Op aanvraag gratis te verkrijgen bij het secretariaat.

Aangesloten Tel. 2498

Mulders Auto- en
Machineslooperij,
ZUIDERDIEP 158 bij de Eierhal

Voetbad
Bruinend
.
-

Tronnoson Company

Rotterdam

tonden

Parij»

Brunei

12

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN ZATERDAG 1 MEI 1937

DERDE BLAD

1L

BEZOEKT DE 800 M. DRAVERIJEN A, B EN C _"*;;::__?
TE HARENDERMOLEN OP ZONDAG 2 MEI _:£- ff L7o
HARDDRAVERIJ- EN REN VEREENIGING
„DRACHTEN EN OMSTREKEN"

op MAANDAG 3 MEI A.S., des avonds om 8 uur, in het CONCERTHUIS te Groningen.
Sprekers:
Zijne Excellentie L. J. QUANT, gepensionn. Vice-Admiraal over:

„NËERLAND's WEERKRACHT"
Leden van de vereenigingen:

op

Alg. Ver. Ned. Reserve Officieren,
Nationaal Jongeren Verbond,
Onze Vloot,
Oost en West, en
G.S.C. „Vindicat atque Polit".

Prijzen 550 gulden.

— Zaterdag
Eerste Tuinconcert Harkstede

Ingeschreven 12 paarden

Te geven door 2 orkesten.

's Middags
Entree 10 cent.

Sprekers:

10 prijzen van TIEN GULDEN. Inlichtingen

1. Dr. W. EMMENS

ff»

Wd. ondervoorzitter van het Verbond, Ie candidaat
voor de Tweede Kamer.
Onderwerp: DE PERSOONLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID,
HOEKSTEEN VOOR EEN
GEZONDE MAATSCHAPPIJ EN EEN KRACHTIGE
NATD3.

verstrekt

EB DANCING

-

m

oud-gedelegeerde van den Indischen Volksraad,
2e candidaat voor de Tweede Kamer.
Onderwerp: VERSTERKING VAN DE RIJKSEENHEn>; EEN EISCH VAN DEN TIJD.
Toegang vrij -Qai

__

nft n

IW W W

Er zal gereden worden in vier klassen,
n.l. 125, 250, 350 en 500 cc. klassen.
Het publiek wordt op het terrein voorgelicht door RONDENBORDEN en LUIDSPREKERS.
Aanvang 2 uur op het Sportterrein.
Entree 35 cent.
Kinderen 15 cent (mcl. belasting.)

Hj

■______■

—

geeft een liefhebber voor het span eerste klasse PAARDEN

der VEERTIENDE VERLOTING van de Harddraverij
en Renvereeniging „DRACHTEN EN OMSTREKEN".
Goedgekeurd bij Mm. Besluit van 10 December 1936, no. 817.

6 Mei (Hemelvaartsdag)

Soiree Dansante

Ie prijs: Een prachtig span Paarden.
2e prijs: Een Motorrijwiel (A. J-S., luxe uitvoering).
3e prijs: Een Zesmeter Kieljacht (Mahoniehout).
4e prijs: Een Salon-Ameublement.

.

Verder RIJWIELEN,
10.000 Loten a f I.—.

„THE MELODIE BAND"
a^èïi i Mfl _il =I' _L

LANDBOUWWERKTUIGEN etc. etc.

Ila.LUISTERVINKEN LET OP! I

Trekking zonder uitstel 16 Juli 1937.
De loten voor H.H. wederverkoopers zijn verkrijgbaar bij den Administrateur der vereeniging, den heer F. GAASTRA, Zuid Telefoon 72. "

V.v.V. EEXT
Groot Jubileum

Concours Hippique
en

S. ZONDAG:

■I HOLLAND-BELGIëi

Bond van Chr. Harmonie- en Fanfarecorpsen in de provincie Groningen (N.D.)

PINKSTERMAANDAG:

Ineptunus-delfzijll

GROOTE MUZIEKFEESTEN

FEESTEN

■ ZIE

Ruim 1000 muzikanten

Voetbalwedstrijd

op

Hemelvaartsdag 6 Mei 1937

te TJAMSWEER

Het beroemde Volendammer Cabaret

Een kijkje in Volendam bij

Paterswolde
Bezoekt Indische Tentoonstelling

Het beroemde danspaar
MISS KETTY AND LEK
Heel Groningen moet dat zien. Een avond
vol plezier en jolijt voor jong en oud
vindt U in

HUIZE ASTORIA IN HET
VOLENDAM CABARET

SPORT-VEREENIGING UITHUIZEN

„REPTILIA"
ZEER INTERESSANT.
DONDERDAG 6 MEI:

HOTEL STRUVé

(K. Beereboom)

SAPPEMEER

Morgen Zondag 4 uur:

THe DANSANT

SOIRéE-DANSANTE
Dansband „THE PLUSFOURS"
(8 personen)

8

uur:

CABARET-AVOND
NA AFLOOP BAL.
Entree 25 cent.

Café J. KORT
GARMERWOLDE.

Café J. KORT

GARMERWOLDE,
Vrijdag
is
7 Mei vanaf 's avonds
Zaterdagsmorgens
6 uur tot
voor het publiek

Vereeniging „Belastingstelsel"

JAARVERGADERING
op Hemelvaartsdag (6 Mei
's

DWINGELO

Bezoekt de bloeiende Krentebosschen te Dwingeloo op Zondag 2 Mei of op Hemelvaartsdag
6 Mei.
V.V.V. DWINGELOO.

nam.

a.s.)
om 4 uur, in 't Hotel „De Marne" te WEHE

SPREKER:

gesloten

GROOTE 800 M. DRAVERIJEN Krentebosschen
op Zondag 16 Mei a.s., 's namidd. 2 uur
DRAVERIJ A. Prijzen f 200.— en f 25—.
DRAVERIJ B. Prijzen f 150.— en f 25.—.
DRAVERIJ C. Prijzen f 100.—, f4o.—, f2o.— en f 10—
Entree Ie rang: Heeren f I.—, Dames en kinderen 50 ets.
2e rang: Heeren 50 ets.. Dames en kinderen 25 ets.

DE GROOTE AANPLAKBILJETTEN

I

RODEN

HUIZE ASTORIA

lederen avond DANCING bij MISS
ELLEN BARLAY en haar vroolijke Volendammer Band met
ZINGENDE KELLNERS
BUIKSPREKENDE KELLNERS
FLUITENDE KELLNERS
DANSENDE EN ZINGENDE VROUWEN

Aanvang 7 uur

*l^^ll^^'^^^^^WM^^^ll
"'ll^MW»--»-«-l-W-__-Mi_-|-»-M__M,___ MJ

I

te
Eext I—Wildervank 1.. op
Pinkstermaandag 17 Mei 1937
in het Wandelbosch en
namiddags
om
2
uur;
des
waar tevens zal worden verre(bij Appingedam) op het
den de zilveren wisselbeker van
„EKENSTEIN"
landgoed
Gedurende de KERMIS iederen avond, aanvang 8 uur het Centraal Comité van Conc.
Solo en samenspel.
Hipp. in Nederland. Zie nadere
advertentie in dit blad van a.s.
Aanvang 's nam. half twee
Zaterdag.
Entree met Inbegrip van programma en belasting 45 et. Ruime
HET BESTUUR. bergpl.
voor auto's en rijwielen op het terrein. HET BESTUUR.
Nog plaats voor diverse vermakelijkheden.

LACHENDE JUULTJE

IJ. STAALSTRA.

MASSA-START evenals bij de T.T.-RACES

IN DE GROOTE FEESTTENT VAN V. V. V.

2. Dr. W. K. H. FEUILLETAU DE BRUYN

Kinder-Matinée.

Wedstrijden om het K. N. M. V.-Terreinkampioenschap van Drenthe.
De beste Nederlandsche Rijders zullen
hieraan deelnemen.

de Administrateur F. GAASTRA.

NA AFLOOP VAN DE DRAVERIJEN

Entree 25 cent.

de groote Motorraces te Norg
op Zondag 2 Mei a.s.

Ingeschreven 50 paarden

EDoet U ook mee aan de gratis prijsvraag?

4 Mei 1937, 8.15 n.m., in Rest.
„Riche", Vischmarkt 42 te Groningen

Aanvang 3 uur.

Bezoekt

Ingeschreven 20 paarden.

op Dinsdag

OPENBARE VERGADERING

en Zondag.

Hemelvaartsdag

Ingeschreven 34 paarden

TOTAAL INGESCHREVEN 116 PAARDEN.
TOTAAL AAN PRIJZEN 2015 GULDEN.
STALLING VOOR AUTO's OP T TERREIN.
Aanvang ZV* uur.
Ie rang één gulden
bel. Kinderen beneden 16 jaar, onder gen t r e e» S. ie ide 50 ets. + bel.; 2e+ rang 40 ets. + bel.; Tribune .50 ets.

I'vir-

KERMIS:

4. KORTEBAANPRIJS. Prijzendraverij.
Prijzen 375 gulden.

—

Hemelvaartsdag

3. VOORJAARSPRIJS. Prijzendraverij 2e en 3e klasse

Afdeeling Groningen

Entree
rechten inbegr.

HANDBALWEDSTRIJD door „Advendo"„ Uithuizen,
„D. O. S." van Sappemeer en „W. V. V." van Winschoten.
SOIREE DANSANTE.
Entree 35 et. plus rechten.

2. MEI-PRIJS. Prijzendraverij Ie klasse. (Eng. Heat.)
Prijzen 650 gulden.

van den be-

ZONDAG 9 MEI:

DONDERDAG 6 MEI a.s. (Hemelvaartsdag)
Prijzen 440 gulden.

VERBOND VOOR NATIONAAL HERSTEL

Neerland's grootste!
en mooiste dansparket I
f 0.25

Don-kozakken ensemble, onder leiding
kenden dirigent WASSIA KRIMSKY.
Entree 60 cent plus rechten.

1. OPENINGSPRIJS. Prijzendraverij 4e klasse.

gratis toegang.
Niet-leden dezer vereenigingen kunnen gratis introductie aanvragen bij den secretaris: Mr. R. A. VOS, Oude Boteringestraat 52
Tel. 5496.

—

GROOT AVONDFEEST
VOETBALWEDSTRIJD
THE
PLUS FOURS, DamesKRAAIMA:
Concertzaal

GROOTE LANGEEN KORTEBAAN-DRAVERIJEN
TEDRACHTEN

De Weledelgestrenge Heer J. L. UYTERSCHOUT, Luitenant bij
het Hoofdkwartier van het Veldleger, over:

dansen!
in de groote zaall

HEMELVAARTSDAG :

=

„DE MARITIEME VERDEDIGING VAN
NEDERLAND EN KOLONIëN

jgS

SiïSSïïS

-^^Feesten Appingedam

Comité Groningen voor Nationale Veiligheid

PROPAGANDA-AVOND

mv

,

ZENDINGSFEEST TE SLOCHTEREN, in het bosch achter de
„Fraeylemaborg" op Hemelvaartsdag a.s. Aanvang 1.30 uur. Met
welwillende medew. v. d. Chr. Zangvereen. Soli Deo Gloria, Sappemeer. (Dir. de heer SMID te Gron.).
PROGRAMMA:
1. Opening d. Ds. K. G. KWINT, Ned. Herv. Pred. te Slochteren.
2. Ds. J. VAN HARMELEN, Geref. Pred te Harkstede. Onderwerp: „Waarom Zending"?
3. Collecte.
4. Zang van de Chr. Gem. Zangver. „Soli Deo Gloria" te Sappemeer. No. 1 en 2.
5. De Heer N. KIEFT, Zendeling met verlof in Nederland. Onderwerp: „lets over mijn leven en arbeid onder de Papoea's
van West-Nieuw Guinea".
6. Dr. C. W. TH. BARON VAN BOETZELAER VAN DUBBELDAM, te De Bilt. Onderwerp: „De oekumenische beweging".
7. Collecte.
8. Zang No. 3en 4.
9. Ds. P. VAN strien, Geref. Pred. te Groningen. Onderwerp:
„Woestijn en wijngaard".
10. Ds. S. DE VRIES, Ned. Herv. Pred. te Siddeburen. Onderwerp: „Geen pauze".
11. Collecte.
12. Zang No. 5 en 6.
13. Sluiting door den heer F. FABER, evangelist te Sappemeer.
De Muziekver. „De Woudklank" van Schildwolde (Dir. de heer
G. W. VERVER te Hoogezand) zal den zang begeleiden. Flinke
Cantine met goede consumptie op het terrein aanwezig.
Programma's tevens Bewijs van Toegang a 25 cent aan den ingang van het terrein verkrijgbaar.
Bergplaats voor rijwielen;
nauwkeurig toezicht. Kinderen, jonger dan 12 jaar, worden zonder geleide niet toegelaten. Het gesprokene is door de geluidsversterking gemakkelijk te volgen.

VERGADERING
der Marktg-enooten vart

NOORDLAREN
OP ZATERDAG 8 MEI 1937

De Heer E. H. EBELS,

's avonds 7.30 uur in het Veer-

Lid van Gedeputeerde Staten te Groningen

AGENDA:

huis.

Opening. Notulen.

Onderwerp:

WERKLOOSHEIDSVOORZIENING
Entree voor niet-leden fl.—.
Het Bestuur:

L. WIERSUM Tzn., Voorzitter.
G. E. SGHUIRINGA, Secretaris.

Keuringsdienst

Veenkoloniën
Secretariaat: Landbouwhuis,
Veendam.
Tel. No. 298. Postrekening
No. 225465.

AANGIFTE

Rekening en verantwoording '36 van ZOMERGEWASSEN voor
de keuring te velde 1937 moet
Verkiezing bestuurslid.
plaats hebben vóór 10 Mei a.s.
Bespreking verhuren jacht en
Aangifte-formulieren
worVisscherij enz.
den op aanvraag toegezonden
vanwege het Secretariaat van
Bespreking, uitkeering.
Keuringsdienst, Landbouwden
Mededeeling. Rondvraag en huis, Veendam, dat ook
gaarne
Sluiting.
alle gewenschte inlichtingen
HET BESTUUR. verstrekt.

VIERDE BLAD

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN

WAT IN DE BOEKEN
GESCHREVEN
STAAT
Romantiek der werkelijkheid
Zeer aenmerkelyke reysen gedaan
door Jan Erasmus Reyning door
dr. David van der Sterre, bewerkt
door L.C. Vrijman. Uitgave: P.N.
Amsterdam 1937.
Kampen

—

van

Hoe meer romans en romannetjes

zich op-

stapelen op mijn recensententaf el, hoe meer
romantiek uit de kassen der verbeelding haar
zwoele en zoete geuren door het vertrek mij-

ner boekbesprekerswerkzaamheid doen gaan,
des te meer trekken hart en geest naar de

romantiek der werkelijkheid e n op zoon
prachtig boek van avontuur dat .de uitgever
Van Kampen in een frisschen omslag van
Léon Holman de wereld in stuurt val ik dan
aan met hongerigen geest. In het verlangen
tot lezen dat dit boek bij mij opwekte ben ik
niet teleurgesteld. Integendeel: met geestdrift heb ik het van de eerste tot de laatste
bladzijde naar waarde genoten en wanneer
men van lezen in het algemeen houdt en uw
liefde is door een boek ten volle beantwoord,
dan acht ge het uw prettige plicht zooveel
mogelijk mensohen-die-van-lezen-houden er
gelukkig mede te maken. Vandaar dat ik
den breeden lezerskring van het Nieuwsblad
van het Noorden op dit boek wijs, roet de
opmerking: lees het, ge zult er ongetwijfeld
écht van genieten.

Jan Erasmus Reyning, zoo wordt ons door
den bewerker van zijn reisverhaal meegedeeld, heeft in de jaren 1650—1700 een buitengewone zeemansloopbaan gehad. Hij is
van alles geweest: scheepsjongen, matroos,
bootsman, stuurman, schipper, gouverneur,'
kaper, koopvaardijtman, zeeroover, boekanier,
slavenhaler, commandeur, later extra-ordinaris kapitein op een schip-van-oorlog. Hij
heeft den tocht van Morgan naar Panama
meegemaakt, heeft Curacao in 1773—'74 voor
hongersnood behoed, de „Grenades". van de
Franschen afgenomen, heeft den tocht van
Binckes en diens ondergang op Tabago meegemaakt en is ten slotte in 's Lands dienst
als vice-admiraal voor San Antonio met zijn
schip op de baar gebleven. Dr. D. van der
Sterre, arts te Willemstad op Curacao, heeft
Jan Erasmus' belevenissen uit zijn mond
opgeteekend. Het relaas is in 1691 bij den
bekenden uitgever Jan ten Hoorn in boekvorm verschenen. Vaardigheid met de pen
bezat de geneesheer echter niet, zoodat het
boek zeer moeilijk leesbaar is, in de vergetelheid is geraakt en zeer zeldzaam is geworden. Maar nu heeft dan de heer L. C. Vrijman, met weglating van de onbelangrijke
gedeelten, Jan Erasmus' geschiedenis van
zijn loopbaan opnieuw bewerkt. Hij toont
daarbij aan, dat — hoe avontuurlijk het ook
zijn mag, alles, voorzoover het uit officieele
-gegevens te controleeren is, historisch juist
is, dikwijls tot in de kleinste bijzonderheden.
En zoo kunt gij nu, rustig en plezierig in uw
Groninger leunstoel gezeten, aan Heerestraat
of Zuiderdiep, aan een dorpsch marktplein
of een Veenkoloniale vaart, met dit boek al
dat avontuur mee-belevert. Dat moet u wel-'
kom en een vreugde zijn. Want over Groningen waait de zeewind en van oudsher zijn
Groningers en avonturen-in-verre-landen
met elkaar vertrouwd geweest. Ben paar episoden van dit reisverhaal, mogen een denkbeeld geven van het boek.

In 1671, toen Jan Erasmus boekanier was,
trokken zij Panama binnen en joegen de
Spanjaarden daar vandaan. Dagelijks werden strooptochten ondernomen
gevangenen te Panama aangebracht. Enen natuurlijk
was Jan Erasmus een van de voornaamste
aanvoerders van de op roof uittrekkende
oenden. De Spanjaarden in de buurt van
verkeerden in voortdurende angst.
hadden nooit met vijanden te doen ge£ij
nad, doch waren vreedzame handelaars, die
geen verstand hadden van
vechten
Jan
Erasmus zegt dat hij, wanneer hij daartoe
in de gelegenheid was, dikwijls groepjes van
man le .9 ntsnappen. Desniettegenstaande maakte hu
toch nog
vangenen; eens zelfs een-„partij" senoee ee-

panama

»iJf ♦* "f

J!

vaTfeven

LOS EN VAST
't Is vandaag al weer l Mei.
Met niet al
te prettige herinneringen aan
April beginnen

we aan de

vLvTvfi
SS £*_£?
£
sra«J£
herinn»rf

nieuwe

grauwe monniken, die hij in een klooster op Franschman tegen alle verwachting in, een
volle laag gaf als antwoord. Jan Erasmus was
zeven mijl afstand van de stad had aangetroffen. De buit, die de stroopers dagelijks hierop in het geheel niet verdacht geweest
binnenbrachten, was zeer aanzienlijk. Om de en had slechts één stuk gereed om die vriengevangenen te doen opbiechten, waar zij hun delijkheid te beantwoorden. Er bleef dus
kostbaarheden verborgen hadden, werden zij niets anders over dan om zoo spoedig mogemeestal wat gemarteld. Zij werden alleen lijk te enteren. Door een weigericht musketgespaard, in de hoop rantsoen van hen los te vuur werden de Franschen gedwongen, hun
toevlucht onder dek te zoeken, waardoor Jan
krijgen. Ook de priesters en de vrouwen werden met dat doel gevangen gehouden, welke Erasmus vasten voet op het vijandelijk dek
laatste door de Boekaniers dikwijls met weikon krijgen. De Fransche bemanning bood
der
dapper tegenstand, maar toen het gevecht
nig consideratie behandeld werden. Van
een paar uur geduurd had, riep kapitein
Sterre zegt echter, dat de Spaansche vrouwen dikwijls niet zoo bijzonder schuw waren. Reyning hun toe, of zij kwartier begeerden,
„Generaal Morgan had niet soo veel inzigt dan wel verkozen, met het schip te verbranden? Nu ontzonk den Franschen de moed geom de wrede baldadigheyd in toom te houden als Capteyn Jan Erasmus had gewenst. heel en al en gaven zij zich over.
Het schip had een lading stukgoed en leDe meeste part van deese Kapers waren een
deel onbeschofte menschen, die voor geen vensmiddelen in. Te Curacao was men met
reedenen tot haer plicht, sonder tegen haer dezen buit overgelukkig, want niet alleen was
men nu voor geruimen tijd van het noodige
Bevelhebberen aan te kanten, waren te brengen; om welke Saak Oapiteyn Jan Erasmus voorzien, doch er heerschte zelfs overvloed,
tot verscheyde reysen met den zabel in de zoodat „Ze ten laetsten een Oxhoofd wijn
voor zes stukken van agten konden bekovuyst, teege sijn geringste soldaten of bootsmen".
gesellen in Duel heeft moeten staan".
De eerzame doctor zegt dan verder, dat de
eenige manier om zich aan boord van een
Ik hoop dat ik u een denkbeeld heb gegeschip, varende op de „vrije nering" te doen
ven van dit werkelijk- gebeurde avonturengelden, voor den kapitein ligt in een onverschrokken optreden tegen iedereen, die deel boek, waarvan ik persoonlijk méér houd dan
uitmaakt van de equipage. De Boekaniers van menige, wel-aaridge, wei-gezellige, weibleven vier weken te Panama. Het was een goede roman, zooals die in massa verschijnen.
zeer voorname Spaansche nederzetting
Dit reisverhaal moge dan al niet in den
strikten zin van dat woord tot de „Schoone
geweest. Het gewicht en de rijkdom van Panama vond zijn oorzaak in het feit, dat de letteren" behooren, in schoonheid, in directheid, beeldende kracht en kleurigheid overproducten en schatten uit Peru en de Philippijnen niet rond Kaap de Goede Hoop of treft het deze op zijn
ze wèl.
In mijn volgende kronieken zal ik mijn
door de Straat van Magelhaen naar Spanje
werden gezonden doch in die stad werden aandacht weer wijden gaan aan enkele goede
Nederlandsche romans, die dezer dagen zijn
gelost en gedeeltelijk langs de rivieren, gedeeltelijk door middel van een goed-geregeld verschenen. Maar ik wilde toch uw opmerkmuildierentransport, naar de Atlantische zaamheid vragen voor dit zilte, overzijde van de landengte werden vervoerd en mannelijke en merkwaardige boek, dat aan
dan verder met de „Zilvervloten" naar Spaneen merkwaardige, flinke figuur uit Nederverklaart
ook
de
verscheept.
Dit
lands mannelijke en merkwaardige historie
je werden
aanwezigheid in de stad van „Chineesch poralle recht doet Wedervaren, dat hij en de
celein en andere rariteiten", dat via de Phikroniek van zijn leven zoozeer ten volle verdient.
lippijnen uit China te Panama werd aangeInteresante platen naar oude gravures en
voerd.
de reproductie van een antieke landkaart,
maken ook in uiterlijken zin, het boek tot
een goed bezit.
Dit verklaart ook de aanwezigheid in de
Stad van „Chineesch Porcelein en Andere
Rariteiten", dat via de Philippijnen uit China
te Panama werd aangevoerd. Ook de route
van Spaansche passagiers en missionarissen
liep dikwijls over Panama. Er waren vóór de
verwoesting, zeven kloosters voor mannen en
ZONDAG 2 Mei.
één voor vrouwen, één parochiekerk en meer
is,
is i n den regel veel te duur,
Wat
onnut
dan 2000 huizen. Alle geschut en zelfs de al kost het» maar een
kleinigheid.
de
kanonskogels waren van metaal, doch
MAANDAG 3 Mei.
kanonnen waren vernageld en onbruikbaar
gemaakt en van de stad zelf waren slechts
Ieder huis heeft zijn kruis,
300 huizen en twee kerken gespaard gebleIeder hart kent zijn smart
ven
DINSDAG 4 Mei.
De menschen denken over de gebeurtenissen in het leven niet zoo verschillend als zij
Teen Jan Erasmus overeenkomstig zijn er over spreken.
lang-gekoesterden vurigen wensch „een HolWOENSDAG 5 Mei.
landsche Commissie had bekomen" in het
strijd
Zonder
en ontbering is niemands
gezijn
jaar 1673, zeilde hij spoedig uit, om
dat van den gelukkigste niet.
leven,
ook
naar
de
beproeven
op
een
kruistocht
luk te
DONDERDAG 6 Mei.
Bovenwindsche eilanden. Tengevolge van den
oorlog stond alle verkeer tusschen Holland
Als men in de Waarheid leeft, zal men ook
en Curacao stil. Curacao was, voornamelijk alles in "het ware licht beschouwen.
door zijn gunstige ligging, een centrum geVRIJDAG 7 Mei
worden voor den handel met de omliggende
eilanden. Vandaar uit werd een uitgebreide
Zie wat ik ben, vraag niet wat mijn vader
smokkelhandel gedreven mtet de Spaansche was.
bezittingen op het vasteland van Amerika.
ZATERDAG 8 Mei.
Ook-was Willemstad de distributie-haven
'Wijze lieden weerlegden meer met zwijgen
voor den slavenhandel der Loffelijke WestIndische Compagnie. Kapitein Jan Erasmus dan met zeggen.
nam alles weg, wat onder Fransche of Engelsche vlag voer, kapers zoowel als koopvaardijschepen. Hij bemachtigde in korten tijd verscheidene vaartuigen, doch het ging niet aan
de prijzen één voor één op Curacao binnen
te brengen. Daarom werd de lading van oude,
minderwaardige schepen, die den Hollandschen kaper in handen vielen, overgescheept
in nieuwe buitgemaakte vaartuigen, waarna Maandag 3 Mei: Franeker weekm.; Beilen
weekm.; Joure weekm.; Kollum weekm.;
de ledige rompen verbrand of tot zinken geMakkum weekm.; Sloten weekm.; Coevorbracht werden. Zoo kwamen dus te Willemden weekm.; Steenwijk weekm.; Winschostad diepgeladen, flinke schepen binnen, die
ten weekm.; Hardenberg weekm.; Heerenals een geschenk des hemels werden beveen weekm.; Groningen lammeren.
schouwd. Op zekeren donkeren nacht ontmoette de Hollandsche kaper, kruisende tusschen St. Christoffel en Nevis een groot Dinsdag 4 Mei: Groningen weekm.; Hoogeveen eieren en pluimvee; Sneek weekm.;
Fransch schip. Het had een onfortuinlijke
Leeuwarden p.
reis gehad en had reeds in de Spaansche
Zee een aanval van een Barbarijschen zeeroover moeten afslaan. Jan Erasmus praaide Woensdag 5 Mei: Assen weekm.; Dokkum
weekm.; Dedemsvaart weekm.; Lemmer
het vaartuig in het Engelsen, waarop men
weekm.; Harllngen weekm.; Wolvega weekten antwoord gaf, dat het schip van Londen
markt; Rolde p.
kwam en bestemd was naar St. Christoffel.
De kaper stuurde nu denzelfden koers als
het Fransche schip en praaide het nogmaals, Vrijdag 7 Mei: Leeuwarden weekm.; Emmen
weekm.; Diever p.
maar nu in het Hollandsch, waarop de

WEEKKALENDER

WEKELIJKSCHE LIJST VAN
MARKTEN

Doch ik zou heden niet somber zijn. Daar
is toch ook geen reden voor. Vierde niet
Nederland gisteren den verjaardag van onze
Kroonprinses vol dankbaarheid mede, den
eersten verjaardag van de getrouwde prinses.
„Oranje Nassau" organiseerde feest naar oud
recept, maar de straten der stad hebben
mij duidelijk verteld, hoe ook in Groningen
de Oranjeliefde is gegroeid. Dat is niet kunstmatig gekweekt, dat is met recht gegroeid,
gegroeid mede uit de botsingen der overtuigingen in de politieke arena, snel gegroeid,
waar het immers diep geworteld is in het
hart van het Nederlandsche Volk. In kunstmatig kweeken zie ik geen heil. De „Vaderlanders" mogen nog zoo gaarne den 24sten
April, den geboortedag van Willem de
Zwijger, willen vieren met het uitsteken van
de driekleur, ik kan ze weinig hoop geven
in hun streven. Die wortel zit té diep.

maand Wat
nog gestookt en wat is er
mopperd. Ik ben geen mensch van
stle '
ken, alles wat ik bezit zijn
n
en
zijn
daaronder
die wat het weer
de maand April weliswaar
gunstig, evenals we ook tijdens dVr"rdeeld
kermis wel eens liever
de
1 dan
in een tent op de Ossenmarkt'«t»
1 8
herinner ik mij wel dagen van
we kunstwarmte te hulp roenen d Un-\ dat
te
verkleumen. Doch zoo
" met
ei de
Maart en April gebrek aan wat
ntelucht
dat vind ik niet terug in mün
eugen Ik
zal me 't wel verbeelden
,'
voorkomen, dat we er met d P "„~ Wll miJ
Zoo even roerde ik de kermis al aan. Dat
digheden niet op vooruitgaan
massa-vermaak
in het midden der stad staat
steeds korter wordt
_ïï „„ l zomer ons spoedig te wachten. Men weet het van
"ttegolfje jaren her, dat ik van al die kramen en spulveel warmte ineens
voor
nauwelijks len geen groot
voldoende om van de
bewonderaar ben, hoe gaarne
omstandigheden de gevoleen "T k limaat- ik den eigenaars een flinke boterham gun.
g *
Laat me echter niet
Dat er wat geld rolt is tenslotte geen be6md Z n zwaar,
op dezen 1
dat er meer rolt dan sommige beurkomende maanden te
ï voor de zen kunnen verantwoorden, is wel een bestaat! O.a. zwaar; dat er echter zooveel de stad uitrolt,
ook eens een zomervacantiT
althans zonder meer dan d»« zonder regen
goed de stadsbeurs dan ook moge profia el«fcen hoe
regen. Want we moeten nu
teeren
door de staangelden, heeft me altijd
aan ons zelf denken! Dat
niet alléén dwars gezeten
in een tijd, dat we het zelf
menig gezin vergald wordt
oorzomei ' in zoo goed kunnen
Nu heeft men
van examens, die dan over
en stroom mij meegedeeld, hoegebruiken.
de openbare inschrijving
>«■ i
gaan, Is onze eigen
plee
p?_L -t te dit jaar voor enkele Groningers slecht is
jaren heb ik gewezen schuld
op deze ,„? d_. andere uitgevallen, ondanks het feit, dat ze hooger
van jaargetijde voor dit d
chte ke"ze dan ooit hadden geboden. Men zal niet
11 jachten
naar wetenschappelijke ri
kunnen bestrijden, dat de hoogste bieder het
meerdere glone der
atles
ter eerste recht heeft, maar als het op eenige
plaats
de eerste
JSInstituten in
-, wa a
yp en groen duizenden guldens eenige tientallen guldens
wordt onderworpen',
n
der gezinnen wordt
or d e sfeer scheelt, dan is het voor Groningers toch wel
natuur jubelt en noodt tot ï,' Juist als de een bittere pil, wanneer niet-Groningers,
+
soms
wel buitenlanders, de kans krijgen.
nieuwe levenskracht en w et
°Pdoen van Vooralook
als diezelfde Groningers hun bedrijf
herstel
schokte zenuwen. Doch
g
van e
Groninger arbeidskrachten geheel gete verbreken, wij hebben ? n traditi e is ntet met
moderniseerd
hebben, waarvan de arbeidsnz dagen
grootste deel der
gebracht op studeerkamer,n a.Y°nden door- markt ter plaatse geprofiteerd heeft, terwijl
toch ook de betrokken huisgezinnen het verWy zullen
van onze kinderen ook
het diende geld straks weer in onze stad in cirfeiaken, met hen die
m<*ten
s ondergaan. door. culatie brengen. Ik noem hier geen namen,
ik weet ook maar al te goed, dat hier niets
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BURGEMEESTER BARTELS
HERDACHT
Rouwvergadering van den
Hoogezandster Raad
In verband met het overlijden van burgemeester Bartels, was gisteravond een spoedeischende vergadering van den Raad der
gem. Hoogezand belegd, welke door alle
raadsleden was bezocht. De Vaderlandsche
driekleur woei halfstok van den voorgevel
van het Gemeentehuis, terwijl mede als teeken van rouw de gordijnen waren neergelaten. Op de publieke tribune waren eenige
ingezetenen aanwezig. Er heerschte een gedrukte stemming.
Rede loco-burgemeester.
Toen de raadsleden zich van hun zetels
hadden verheven, sprak loco-burgemeester
KLOK een herdenkingsrede uit.
Toen wij Donderdagavond hier in dezelfde
zaal vergaderden, aldus spr., vreesden wij
wel, dat de ernstige ziekte van onzen burgemeester zou leiden tot het droeve einde, het
feit dat wij zoo kort daarop weder bijeen
zijn, wijst reeds uit, dat onze hoop ijdel is
geweest, dat onze innigste wenschen onvervuld zijn gebleven en dat wij staan voor de
ontstellende werkelijkheid. Onze goede burgemeester is niet meer. Dezen ochtend te
ruim drie uur is hij te Hattum ten huize van
zijn zoon voor goed heengegaan. Rouw is er
in zijn gezin, rouw in de raadszaal, rouw
in de gemeente. Naar dit zwaar beproefde
gezin gaan onze gedachten het allereerst uit.
Hij was de steun, de hoop en toeverlaat in
alles en zeer groot is het verlies. Moge de
familie, hoe moeilijk dat ook zal vallen, de
kracht vinden om dit verlies te dragen in
berusting. Groot is ook het verlies voor ons,
die met hem waren aangewezen om officieel
de belangen van de gemeente te behartigen.
Het kost ons moeite ons er van bewust te
worden, dat de voorzittersplaats niet meer
door hem zal worden ingenomen, nooit meer.
Burgemeester Bartels kan ook door ons
noode gemist worden. De gemakkelijke wijze,
waarop hij, staande boven de partijen, altijd
de discussies wist te leiden in goede banen,
dwongen telkens opnieuw onze bewondering
af. Wat hij voor de gemeente geweest is, wat
hij voor haar heeft gedaan, het is thans niet
het juiste oogenblik daarop te wijzen. Laat
ik volstaan, aldus spr., met dit getuigenis,
dat hij met zijn goed hart de gemeente lief
had, dat die liefde hem groote kracht gaf
om voor haar alles te zijn en alles te doen,
dat hij deelde in haar leed, deelde in haar
vreugde. Daarvoor past hier een woord van
weemoedige dankbaarheid. De raad zal onzen goeden burgemeester Bartels nooit vergeten.

Nadat eenige oogenblikken van stilte waren in acht genomen, was het woord aan
wethouder G. BOTKE.

FINANCIëN EN ECONOMIE

De Suikerconferentie te Londen
De uitwerking van den tekst eischt tijd.
De commissie van redactie der Suïkerconferentie heeft haar werkzaamheden gistermiddag voortgezet. De vorderingen schijnen vrij moeizaam te gaan en het is mogelijk, dat de commissie zelfs Zondag bijeen
zal moeten komen om de uitwerking van
den tekst te verhaasten, die aan de eerstvolgende voltallige vergadering zal worden

In welingelichte kringen geeft men te kennen, dat de uitvoercontingenten, welke aan
Cuba en Java zijn toegestaan, onderscheidenlijk 940.000 en 1,050-000 ton bedragen,
terwijl aan Tsjecho-Slowakije toestemming
zou zijn verleend voor den uitvoer van
250.000 ton plus een additioneele hoeveelheid, die gedurende de komende drie jaren
steeds minder zal worden. De Sovjet-Unie
zou de beschikking krijgen over een contingent van ongeveer 225.000 ton per jaar, doch
tevens-zou zij het recht krijgen tot levering
aan bepaalde nabuurlanden, die niet tot de
vrije markt behooren.
Britsch-Indië zou
voorts de verplichting op zich nemen, geen
suiker uit te voeren, althans niet over zee.

Deze voerde behalve als wethouder ook het
woord namens de v.d.-raadsfractie. Spr. memoreerde, dat bij het ambt van burgemeester een drietal functies naar voren komen
en wel: als voorzitter van den raad als voorzitter van het college van B. en W. en als
vertegenwoordiger der gemeente in verschillende lichamen.
De raad kende den heer Bartels als een
handig voorzitter, bekwaam als geen ander.
Altijd nauwkeurig ingelicht, de stof beheerschend in de groote lijn en in de details. De
vergaderingen van B. en W. leidde hij steeds
In 't kort.
met een kennis van zaken en personen, die
bewondering afdwong, evenals zijn streven
In de jaarlijksche algemeene vergaderingennaar vlugge afdoening van administratieve van
aandeelhouders van de AntonJurzaken. Opmerkelijk was in het algemeen zijn gens
Ver. Fabrieken N. V., van
groote activiteit en bekwaamheid. Als afgeBergh's Fabrieken
vaardigde kwam vooral zijn groote kennis Vanen den
van
N.
V.
N.
V. HollandscheVer.
op het terrein van de gemeente-huishouding tot Exploitatie
van Margahem goed te pas. Gevreesd als tegenstander rinefabrieken „Hovem
a", weren gewaardeerd als medestander, wegens den balans en winst- en verliesrekening,
alszijn groote waarde als debater. En algemeen
voorgestelde
winstverdeeling
goedmede
de
gezien in de verschillende colleges, waar hij gekeurd.
een rol vervulde. Als S.D.A.P.'er bleef hij in
het gareel, maar was strikt onpartijdig in
hoedanigheid van burgemeester.
Dividenden.
Spr. besloot met een woord van troost tot
de familie.
Mid. Continent Petroleum $ 0.50 (Oct.
De heer LAMBERS, oudste raadslid, wees $ 0.75, Juni $ 0.40); Curtiss Publishing kwarer op, dat burgemeester Bartels heeft getaalsdividend $ 1.75 en $ 7.75 achterstallig
werkt en geleefd in den goeden zin van het pref. dividend; Sterling Products kwarwoord. Onpartijdig boven de partijen staande taalsdividend $ 0.95 (onv.)

—

—

—

— —

De heer REINDERS sprak niet als vertegenwoordiger van een raadsfractie, maar als
persoon, als mensch, en gaf uiting aan zijn
bewondering, welke hij steeds heeft gevoeld
voor den heer Bartels.
De heer G. J. VAN DER WERFF (R.Kath.)
merkte op, dat het geen gewoonte is bij zijn
partijgenooten om bij dergelijke gevallen te
spreken, doch de sympathie welke uitgaat
naar burgemeester Bartels deed hem van
deze gewoonte afwijken. De R. Kath. hebben
steeds kunnen waardeeren en eeren de wijze,
waarop burgemeester Bartels de zaken behartigde. Zijn aandenken zal dan ook bij
hen in dankbare herinnering blijven. Spr.
wees speciaal op den steun welke de thans
overledene aan de behoeftigen gaf.
De heer KOLTHOF (A.R.) sloot zich volkomen aan bij het gesprokene van de heeren
Klok en Botke. Hij wilde volgaarne erkennen, dat de overledene op eerlijke wijze voor
zijn zaak heeft gestreden. Spr. prees zijn
eerlijkheid en oprechtheid.
De heer HOFMAN (C.H.) was verheugd
dat alle partijen, van welke richting ook, het
eens zijn, dat de heer Bartels niet alleen een
goed burgemeester, maar tevens een goed
burgervader is geweest.
Namens de S.D.AP.-raadsfractie sprak de
heer EENJES. Spr.'s fractie is door het overlijden van burgemeester Bartels wel het
zwaarst getroffen. Voor 10 jaar heeft zijn
partij alles in het werk gesteld om aan het
hoofd dezer gemeente iemand te krijgen, die
de opvattingen van de S.D.A.P. deelde. De
hooge instanties hadden zoo beslist en na 10
jaren spreken alle partijen als hun meening
uit, dat burgemeester Bartels boven de partijen stond met een leiding, waaraan niemand aanstoot kon nemen. Het verlies voor
de partij is ernstig.
Tenslotte sprak de heer G. ZWIERS, gemeente-secretaris, een enkel woord. Burgemeester Bartels was niet alleen een humaan
chef maar ook een goede vriend.
Besloten werd een brief van rouwbeklag
aan de familie te zenden.

voorgelegd.

Andere sprekers.

oneerlijks is gebeurd,.maar de mij meegeAndere vergaderingen komen hierbij wel eens
deelde feiten harmoniëeren nu eenmaal met in het gedrang, al hebben ook de politieke
mijn kennis-oppositie voor wat betreft het in Stad en Lande heusch niet altijd volle
wegrollen van Groninger centen en daarom zalen. Maar het bezoek aan jaarvergaderinalleen vermeld ik het. Immers te zeer ben gen moet dit jaar toch nog geringer zijn dan
ik principieel voorstander van openbare aananders. Dat kunnen we wel
zooals wijze
bestedingen, tegenstander van stellingen als: voorzitters doen
beschouwen als een be„Groningen alleen voor de Groningers", wijs van vertrouwen der leden, maar het is
vijand van al wat de vrijheid beperkt, soms wel jammer, dat hierdoor het nuttige
muurtjes opricht aan de grenzen van stad, werk van sommige organisaties en stichtingen
provincie of land.
niet altijd voldoende bekend wordt. Er wordt
Doch hier nader ik tevens politiek terrein dan op de krant gerekend en gewoonlijk niet
en ik heb niet de minste behoefte dat te tevergeefs. Doch het kan nog wel eens goed
betreden. Je hebt in deze dagen voor de zijn de aandacht op een enkele vereeniging
verkiezingen verscheidenen, die behoefte in het bijzonder te vestigen. Zoo heb ik dit
hebben te verkondigen, dat ze pro-dit of maal het oog op het Noordelijk Scheepvaartmuseum, dat zijn jaarvergadering dezer dapro-dat, contra-dit of contra-dat zijn. Blijkbaar is hun geweten bezwaard of trachten gen hield en helaas met tekorten moet werken, ondanks het feit. dat men gratis woont.
ze ergens in 't gevlei te komen. Als ik vanf5OO huur voor
daag zou verklaren
ik noem maar een Immers de gemeente vraagt
localiteiten in het Goudkantoor, maar
voorbeeld
democraat-nationalist van po- de
geeft evenveel subsidie.
sitief religieuse overtuiging te zijn, tien tegen één, dat ze morgen van mij zouden gaan
Straks komen er weer velen in Groningen
fluisteren: „hij heeft er dus blijkbaar ook
kinderen, ouden van dagen en andere bewel eens anders over gedacht" of, wat ook zoekers. Zij mogen ook eens aandacht aan
een geliefd gezegde is: „hij voelt zeker natdit museum schenken. Voer de Groningers
tigheid". Mij is vroeger altijd de stelling gediende dit eigenlijk vanzelfsprekend te zijn,
leerd: „als je je zelf niet indeelt, laat anderen want dank zij de scheepvaart is onze prostil hun gang gaan om je in te deelen waar vincie vooral groot geworden. Groningers
ze maar willen. Ze bewijzen elkaar wel, dat hebben alle wereldzeeën bevaren met hun
ze steeds mistasten". En daar houd ik me kleine zeilschepen van vroeger jaren. Wel is
maar aan temidden van de 4.452.483 medein de Veenkoloniën de industrie den scheepsstemgerechtigden, die op 26 Mei 100 Kamerbouw opgevolgd, maar wij mogen haar groote
leden gaan kiezen. Dit ten antwoord aan beteekenis voor ons gewest (ook nu nog)
den briefschrijver, die nu eens precies wilde niet vergeten. Het Scheepvaartmuseum legt
weten, hoe ik me over 25 dagen zal gedrade herinnering aan wat voorbij is of voorbij
gen, mij verzekerend dit voorbeeld dan te gaat vast en is dus uit historisch oogpunt
zullen volgen. Och, als er straks vaa die van veel belang. Onderwijzers kunnen hier
borden met al die plakbiljetten staan
men hun leerlingen veel leerzaams laten zien en
maakt er hier nog niet veel haast mee!
ouderen kunnen er evengoed wat leeren of
dan zullen we eens een middag afspreken hun herinnering opfrisschen.
voor „de beste keuze". En daarbij een klapEn nu over een heel ander onderwerp n.l.
stoeltje met een sigaar, misschien doen we
over
den succesvollen terugkeer van Else
dan meteen een wedstrijd, wie het langste
Mauhs
in onzen schouwburg. Het is de grooaschstuk krijgt, of met een pijp, dampende
wel heel duidelijk gemaakt hoezeer
te
artiste
om de laatste rookwolk.
ook in onze stad zij wordt gewaardeerd. Veel
Ja, die verkiezingen brengen heel wat te bloemen, hartelijke en goedbedoelde toespraweeg. Ei* wordt maar op los vergaderd en ken en een vrijwel uitverkocht huis! Het
zelfs debat-avonden zijn weer in de mode laatste is wel een uitzondering bij een vrije
gekomen, al hebben ze niet de beteekenis van voorstelling en daarom alleen reeds is de
die uit mijn jonge jaren, toen de kopstukken klacht van lezers over het euvel van opkooelkaar opzochten om den degen te kruisen. pers bij den schouwburg wat al te voorbarig

—

wist hij altijd de goede toon in de raadszittingen te bewaren.

—

geweest.

Heusch voor opkoopers is er bij
den schouwburg weinig te verdienen in den
regel en bovendien wordt door het Slechts
verkoopen van kleine aantallen kaarten dit
kwaad zooveel mogelijk voorkomen, al is het
bij de beste organisatie toch niet uit te
roeien. In dezen is het bestuur, dat steeds
toegankelijk is voor te goeder trouw te geven
wenschen of opmerkingen, heusch wel actief!
Maar één ding schijnt moeilijk te veranderen n.l. het kopjes wasschen In de foyer
na de pauze. Daarover hebben nu al weer
een paar bezoekers van de voorstelling van
Zondag mij hun nood geklaagd. En bovendien waren er klachten over de temperatuur,
die rijkelijk hoog was, zooals al eens eerder
is voorgekomen. Dit zijn juist punten, die
de aandacht van het Schouwburgbestuur
verdienen, omdat men het het in bioscopen
verwende publiek nu eenmaal zoo gemakkelijk mogelijk moet maken. Maar laat dan
ook dat publiek zelf meewerken, b.v. door
wanneer men tot ontijdig vertrek is gedwongen
dit zoo geruischloos mogelijk te doen!
Daaraan mankeert nog wel eens het een en
ander.
Waar ook nog wel eens wat aan mankeert?
Aan het tramvervoer bij groote gebeurtenisven als voetbal-matches. Dan komt op de
spitsuren een gewoon mensch eenvoudig niet
aan de beurt. De wagens worden achter elkaar belegerd en bestormd door enthousiaste
supporters, de gewone reizigers blijven op de
tusschenhaltes staan. Kan de tramdirectie
geen maatregelen nemen, dat er tusschen al
die speciale trams b.v. om de 10 minuten een
wagen loopt voor „geen voetballiefhebbers",
een wagen, die ook in staat is op de haltes
tusschen Groote Markt en Helpman passagiers op te nemen!

—

—

En nu ik toch heden oude kwalen bij de
kop heb: men vraagt mij voor den zooveelsten
keer: is er heusch niets te doen aan die
1 Mei-verhuiswoede met al haar ellende en
al haar noodzakelijke tekortkomingen? Raken we dat kwaad met zijn vele ergernissen
nooit kwijt!

VIERDE BLAD

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN ZATERDAG 1 MEI 1937
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drag van f8655.48.

Amsterdamsche Bank

Het dividend werd vastgesteld op 3 pet. Het reservefonds waarbij
jaarlijks de gekweekte rente wordt gevoegd,
steeg na bijschrijving van de koerswinst op
de effecten, tot f306294.32.
Het netto-winstcijfer van dit jaar was dus
f 14.655.48 (v. j. f 12.746.83). Vorig jaar werd
geen dividend uitgekeerd.
Da heer B. H. Meiborg te Veendam werd als
commissaris herkozen.

Winstsaldo f 3.873.769.74
(v.j. 3.868.588.48)

(onv.)

Dividend 5 %

Het eindcijfer der resultaten van het vorige jaar komt met dat van het jaar 1935
overeen. Na boeking van f 2.500.000 ten gunste van de „algemeene debiteurenreserve" en
afschrijving van f 133.589.62 op „onroerende
goederen" blijft een winstsaldo over van
f 3.873.769.74 (y. j. 3.868.588.48) Wij stellen
voor het dividend voor de gewone aandeelen
te bepalen op 5 procent (onv.) en f 500.000 in
het reservefonds te storten.
De rekening „interest en wissels" sluit met

een batig saldo van f 9.255.689.02.
De rekening „provisie, consortiale rekeningen en fondsen" sluit met een bate van
f 3.642.655.68.
„Algem. onkosten" vereischten f 5.783.155.62
tegen f 5.798.384.29 in 1935. Voor gratificatie
van het personeel is onder dit hoofd gereserveerd f 194.000.
In het „pensioen- en ondersteuningsfonds
voor de beambten" werd een bedrag van
f 485.669.98 gestort. Het fonds bedroeg per
ultimo December 1936 f 15.375.090.76.

N.V. Noord-Nederlandsche
Hypotheekbank Groningen
In de op 30 April 1.1. gehouden algemeene
vergadering van aandeelhouders werd verslag uitgebracht omtrent den toestand aer
Bank en van haar verrichtingen in net afgeloopen boekjaar 1936. Wij ontleenen daaraan het volgende: In het aandeelenkapitaal
kwam geen wijziging. In het geheel zijn 198
aandeelen volgestort, terwijl op 302 aandeelen de verplichte storting ad 20 pet. of
f60400— is gefourneerd. Op 31 December
1936 stonden uit 186 leeningen tot een bedrag van f 2315003.50. In 1936 werd'aan
leeningen gesloten een bedrag van f 17425,—,
aan
terwijl in het geheel op de leeningenbedrag
geheele en periodieke aflossingen een
van f 134453.— werd afgelost. Het gemiddelde
bedrag per leening is f 12451.58. Het totaal
bedrag aan pandbrieven dat op 31 December
1936 in omloop was bedroeg f 2465500.—. De
onroerende goederen staan genoteerd voor
f80975 86 De brutowinst bedroeg f 32433-88.
Afgeschreven werd op Belang N.V. Bouw- en
Handelmaatschappij „Arion" f 6000.—.
Ka afschrijving van de totale onkosten
en genoemde afschrijving resteert een be-

Hypotheekbank

slag.

Winst f242.757 (v.j.
Dividenden f 12 en f 24 (v.j. f 14
en f28)
Aan het'jaarverslag over 1936 van de N.V.
Nederlandsche Hypotheekbank te Veendam
(waarin opgenomen de N.V. Eerste Nederlandsche Hypotheekbriefbank) onder directie
van mr. M. J. Bos en mr. J. Wilkens ontleenen wij:
De vrees voor steeds verder gaande overheidsmaatregelen en ingrijpen in de rechtsverhoudingen verdween na de depreciatie van
den gulden, zoodat het vertrouwen terugkeerde en de pandbriefkoersen stegen.
Afgesloten werden 141 leeningen, tezamen
groot f 3.427.877.50, terwijl 356 leeningen tot
een bedrag van f3.674.775.25 werden afgelost en aan periodieke en extra aflossingen
werd ontvangen f2.272.801.80. Op 31 Decemaan hypotheken uit
ber 1936 stond
f77.542.416.17. Gecontinueerd werden 624
leeningen tot een bedrag f8.485.172.60, terwijl voor 90 leeningen tot een bedrag van
f 3.722.600.— de rente tusschentijds is verlaagd.
Met de Friesch-Groningsche Hypotheekbank te Groningen sloten wij dit jaar voor
gezamenlijke rekening 7 leeningen af tot een
totaal bedrag van f 213 787.50.
Aan pand- en algemeene hypotheekbrieven
werd geplaatst f 19.885.600.—, ingekocht
f 1.134.150.— en afgelost wegens conversie of
uitloting f 20.656.400.—, zoodat het uitstaand
bedrag op 31 December bedroeg f 75.658.250.
De gemiddelde rente der hypothecaire leeningen, is thans 5.013 pet., die der pandbrieven en algemeene hypotheekbrieven 4.144
pet. De gemiddelde rentewinst is dus 0.869
pet. tegen 0.773 pet. in 1935.
Het geplaatste aandeelenkapitaal van de
Briefbank, waarop f275.000.— gestort, staat
ten name van de Nederlandsche Hypotheekbank.
Aan de Extra-Reserve wordt toegevoegd
f 220.000.— (als v. j.), terwijl de Buitengewone en Dividend Reserve werden verhoogd
voor rente met f 24.782.98.
Het bestuur stelt voor de Winst te bepalen
op f242.757.87 (vorig jaar f 298.404.90),
f27.898.97 bij de Statutaire Reserve te voegen en het dividend vast te stellen op f 12.—
per aandeel van f 1000.—waarop 10 pet. gestort en f 24.— per aandeel van f 1000.—
waarop 20 pet. gestort (vorig jaar f 14.— en
f 28.—). Op ieder der 500 cprichtersbewijzen
kan dan uitgekeerd worden f 28.53 (v. j.
f 55.65).
Na vaststelling der Balans- en Winst- en
Verliesrekening stijgen de Reserves met
de Reserve
f273 303 45 tot f 4.487:613.55,
Koersrekening Effecten ad f57.248.87 niet
meegeteld.
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Tamelijk levendige affaire. Opgewekte stemming.
Algemeen herstel. Hier en daar groote

koerswinsten. Amerika vast. Beleggingsmarkt
goed prijshoudend.

AMSTERDAM, l Mei. Het verdere herstel
in Wallstreet werd te Amsterdam klaarblijkelijk als een aanwijzing beschouwd dat de
technische positie van de Amerikaansche
markt is gesaneerd en de beurzen in de Ver.
Staten in een gezonder positie zijn komen
te verkeeren. Ook werd de toekomstige ontwikkeling van de beurs te Amsterdam naar
het scheen weer gunstiger beoordeeld en de
stemming was dan ook gedecideerd vast. De
handel droeg een vrij levendig karakter en
kon althans voor een Zaterdagochtend-beurs
opgewekt genoemd worden.
In de eerste plaats ging de belangstelling
uit naar de Amerikaansche fondsen die terdege profijt trokken van de verbetering te
New-York vooral in de staalwaarden vonden
groote omzetten plaats en het Nederlandsche publiek trad wederom als kooper op,
diverse specialiteiten een flinke
zoodat
koerswinst konden boeken. Ook in Anaconda's ging het vrij druk toe, terwijl ook diverse spoorwegshares teekenen van leven gaven.
De locale markt ondervond weer begrijpelijkerwijze den gunstigen weeromslag, een
geanimeerde affaire ontwikkelde zich in de
de rubberaandeelen;
Amsterdam Rubbers
liepen verder naar boven, diverse minder
courante soorten waren in staat een aanzienlijk avance te behalen. Bij kleine omzetten kwamen voor de Sumatra tabaksaandeelen algemeen hoogere noteeringen.
tot stand. Van de Industrieelen waren Aku's
prijshoudend, doch ten opzichte van de vorige slotkoersen niet zooveel veranderd. Aku's
monteerden enkele punten, Philipsaandeelen
konden zich opnieuw krachtig herstellen. Bij
de opening werden die een tiental punten
hooger genoteerd, waarna echter een kleine
inzinking plaats had. Op de Suikerafdeeling
bestond een vaste tendenz, die vooral tot
uiting kwam in het koersverloop van H. V.
A.'s die een tiental procenten verbeterden.
Ook Nisu's en Javaculturen werden verscheidene procenten hooger afgedaan. De
scheepvaartpapieren hadden een kalm verloop, doch waren goed prijshoudend. Koninklijke Booten trokken enkele procenten
aan aandeelen Java-China-Japan lijn waren
echter niet veel veranderd, hoewel niet
slecht gedisponeerd. Van de Petroleumfondsen gaven ook Koninklijken blijk een goed
herstellingsvermogen te bezitten, en deze
kwamen thans weer boven 400 pet. De Aonerikaansche soorten werden wat hooger afgedaan. De beleggingsmarkt was stil, de
i Ned.
Staatspapieren waren goed prijshoudend, 4-procents obligatiën Nederland en
Ned.-Indië werden fractioneel lets hooger
genoteerd.
Prolongatie 1 pet.
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Fisk ttuDOer CvA $
104 10?*
jen Cig Cy Cva f
29% sü4
jugree Mariü A 1 112.— 1154
dei» AüUet Aana. 924
6t_na.£>rands CvA $
94 10
ün Staies Steej $ 1044
Wintersaaii
A
394
66
«Sweeoscne Lucil A.
_lccu. en Gas Mij en.
Alg. Na ma E. M.U -50!*
A
iltc Nat Heat
254
\e<x IXiQ üu MIJ A
ïl 7 219
aitc Nat beat A. üll 219
lwent~cne lu.Jli A 205
ivuadie West

OltO
Boeton

594
664 714
115 1194
664 68

Utr Aspnaitiao A
dito prei. wü A. 85
86
Vei Büklab Aana. 188 1904
Ver Cnem.l Aana. 45 y
V Papa >. Geiaer 127
1304
V. Nea Rubbert A 1244
V louwi U Aand. 99
Werkspoor ser A.A.
424 45
Westers.rafl Aand. 147

ass

Billlton Mij.

218

i_d>6

'

106$

106$

Theecult.Mij.
Banjoewangl
A
Rongga Lndb.-Mij.
3edep Cult MIJ A.
SlndangsarlC.M A

344
1964 1994
137 142
202 2084

A.

105$

106

Sept.

ümst.

Mijnbouw.

844

53

Mei
Juli

DEDEMSVAART, 29 April, onder architectuur
van de fa. K A. HafcKert te Dedemsvaart werd
voor rekening van de Coöp. Zwemvereenigmg te
Balkbrug openbaar aanbesteed het maken van een

Banda Hdrv

»«=-

_i_

1 Mei.
Mais op termijn.
Hooeste laagste vroegk. slotk. vor.slotk.
105
105}
105.
105.
ROTTERDAM,

—■

Borneo Sum H.rrüj
Dell Atjen H Mij.
Int Hdlv R'dam A
Lilndetev Stokvis A.
e. u. Ned. Wol MIJ A.

vaaruiigeu

32

den 450 kg. aal aangevoerd, welke verkocht is voor
f 40.50—66.10 per 100 kg.

Door het waterschap „Doeen Opende" werd ten huize van den heer
L. Piers te Doezum verpacht:
1. Het recht tot heffing van doorvaartrechten
op het Hoofdkanaal van het waterschap. Hoogste
bieder.de heer I. Solle te Lutjegast voor f425.—.
2. Het vischrecht op haar kanalen: perc. a.,
vanaf het, Westeinde te Opende, Hoogste bieder de
heer R. Nijbcer te Opende voor f 10.
Perc. b. Hoogste bieder de heer H. Wouda te
Doeaum voor f 6.
Perc. c en d. Hoogste bieder deneer H. Beute
te Grootegast voor f 12!
Alle perceelen werden door het bestuur gegund.

129

480
83
216

Visscherijberichten.
30 April. Door

LEMMER,

DOEZUM, 1 Mei.

.

■

lammeren.

De belangstelling was vrij groot, de handel levendig. De prh'zen waren over het algemeen hoog.
Koeien f 130—200, biggen 15—16, rrielkschapen
28, lammeren 6—9 per stuk.

zuim

B.
A.
ld
50
A. 54
Heemal
Hoü Melkt. Aand. 1954
Hoü Bet.MU Aand. 240
Hoü. Dra Kab A. 94>i 964
Holl-Kunstz Ind A. 118
Int viscose Cy A 014
Jurg prei. A Aand. 1264 1274
123
jurg prei B w.a. 123
Jurg' prei C »A 125 1264
Kon N. Zoutind A. hl 4
Kon Broc. enSt A 210
A. 150
Lyempl
N Gist Splr.l A 465 470
Nea Kaoeii Aana.

eenige

f342. Gegund.

Handelsondernemingen.

_

aangevoerd: 24 melkkoeien, 8 vaarzen, 2 kalveren,
6 paarden. 37 biggen, 2 geiten, 2 schapen en

architectuur van den heer R Koeling te Dwingeloo. Laagste inschrijvers: bouwwerk A. Bergsma.
Diever f 3748; glas- er. verfwerk G. Koster, Dievér

128** 1114

prei

WEDDE, 30 April.
Op de hedenmorgen gehouden veemarkt werden

DIEVER, 30 April. Voor rekening van den heer
G. K. Huisman vond de publieke aanbesteding
plaats van het bouwen eener burgerwoning onder

58

139
Gouaa Kaarsen A. 474
Gruvtei A. prei A. 131

Bij de heden alhier gehouden aanbesteding

van het bouwen eener burgerbehuizinge annex
bakkerij op het gemeentelijk bouwterrein te Buitenpost voor rekening van den heer J. Stokje,
was laagste inschrijver, N. J. Bulthuis te Buitenpost voor f3433.

Indnstr. Ondernemingen.
«55
Alg Norlt Ml). A ï61
904 92
Bat Marg PaOr A.
va Bergb C.v.A. 2564 2574
prei winst & A.
prei winst .a B.

Door burgemeester

en wethouders van Achtkarspelen is na aanbesteding de verbouwing der Drivaten van de navolgende O. L. scholen, gegund als volgt:
te Twijzel aan H J Hollema aldaar voor f 1053;
te Kooten en te Harkema-Opeinde aan Th. van
der Wouda te Twijzel, resp. voor f 1226.— en
f 726, te Rottevalle aan K. Bloembergen aldaar
voor f1120.— en te Surhuizum na loting aan H.
Hoogsteen aldaar voor X 1794.—.

—

56

GRONINGEN, 30 April.
Vrije Groenten- en Frultveüing, M. v. Santbrink.
Consumptie veiling 's namiddags 3 uur:
Roode bewaarkool 1,40—2,30, gele id. 2,50—3.20,
Deensche witte kool 1,70—2,30, spinazie I s—B, id.
II 3—5, witlof B—l2, snijsla 6—lo, raapstelen 8—
10, snijmoes B—lo. kropsla s—lo, andijvie 18—26,
peterselie 15—20, seldery 15—20, waschpeen 9—12,
breekpeen I—3,1—3, koolrapen i—l, bieten 2—3, aardappelen 2—3, uien I—3, sjalotten s—B, prei 2—4
et. alles per kg.
Bloemkool B—l 6,8 —16, kropsla 2—3, andijvie I—4, gr.
komkommers 12—20 witte id. 12—20 et. alles per
stuk. peen 4—B, prei 3—6, radijs 3—6, rabarber
3—5 et. alles per bos. Bananen f 1.60 per kist.

EN AANBESTEDING

JJ9

A.

MARKTBERICHTEN

AFLOOP VAN VERKOOP

AANDEELEN, WINSTBEW
Bank- en Credlcttastelllngen.
Amst. Bank Aand. 1484 150
dito 544
Bank Ass
"*eid G-Ver dito u*4
l|l
Hoü Bank Ome
274
Incasso Bank dito 127
1085*
N-1 ESC Mi] dito 108
A 180 ISO
Nederl. Bank
A 36* ,64
Rott Bank
Twentsche Bank A 133 1334
Fransche Bk. O.vA. 230

Relchsbank

RODEN, 1 Mei. De bouw van een woning op de
Zultheresch voor den heer H. Bezema te Aiteveer.
werd opgedragen aan den aannemer A. Holt
H.J.zn. alhier. De aanneemsom bedraagt f 1550.

HANDELS- EN

524

85
100

landhuis voor den heer P. Bolhuis alhier. Laagste
voor de timmerwerken was Kamminga
en Co., Uithuizen, voor f 3044; voor het schilderwerk M. Kugel te Groningen voor f395. Gegund
aan beide inschrijvers.
inschrijver

Koersen voor stortingen op 1 Mei 1937 tegen verplichtingen luidende in:
Reichsmarken 73.30, Lires 9.61, Peseta's
10.30, Turksche ponden \ASA.

Voort, genot, fondsen.

Cedulas

ETJVELGTJNNB,' 1 Mei. Onder architectuur van
den heer P. Th. Holthuis, architect te Oosterhoogebrug, werd aanbesteed, het bouwen van een

Koersen Nederlandsch Clearinginstituut.

BUITENPOST, 30 April.

WISSELKOERSEN

STADSKANAAL, 1 Mei. De verbouw van de
v.m. burgemeesterswoning tot marechausseekazerne en bijbouw van een afzonderlijke woning is
thans opgedragen aan de laagste inschrijvers t.w.:
de timmerwerken enz. van kazerne en woning
aan Klok en Koning, aannemers te Oude Pekela
en Winschoten voor resp. f9200 en f 5400; de
schilderwerken van de kazerne aan H. Abbas te
Sappemeer voor f 2010; de sohilderswerken van de
afz. woning aan N. Abbas te Veendam voor f 554;
de lood-, zink- en sanitaire werken voor beide
perceelen aan K. Bakker alhier voor f2182; de
electriciteitswerkeh voor beide perceelen aan K.
Bakker alhier voor f730.

De president-commissaris, mr. Vos, memoreerde in zijn openingswoord den heer Waalkema. die .vanaf de oprichting der N.V. als
bedrijfsleider had gefungeerd. De oudste directeur, de heer P. Smith Tzn., bracht het
jaarverslag uit. De voorzitter dankte de directie voor het uitgebreid en zakelijk ver-

N.V. Nederlandsche

Hypotheekbanken.
Amst. H.b. Pbr 41 1004 1004
1004 101
dito 4
dito
100
Bat Hyp.b. PM 41
AMSTERDAM 1 Mei 1937
Fr.-Gr. H.b. dito 41 1004.
1004,
PANDBRIEVEN,
OBLIGATIëN,
dito 1.1-1.7 41 lO^Hê
4
dito
dito
PREMIELEENINGEN.
101% M»
serie P 4
Staatsleeningen.
100
31
dito
1004
België
pet. V.&. Heden Gron.Hyp.D dito 41
4 100»4 1004
dito
dito
4
734
734
obi
"sa
£
1004»
Hou Hyp.b. dito 6
Bulgarije
Hyp v Ned dito 4} 100
8
Tabakleenlng '02 5
WH 994
_asui H.b dito 6
Bïf«
Zegeüeening '04 6
994
P4l
MljvHCredJïed
7?,»
100?„
B.vr GOblg.'o7 41
Nat Hyp.D aito 6
100
Denemarken
Ned Hyp.b. dito 4} 100
H
dito
dito 4
Bult 25 $ 1000 51 734 73
Nd.WesterHbdo. 4 1014 1014
Oblig *26
5 1024»
Oostel H.b dito 6 100
Duitschland
dito
dito 41 100
1 20
£ 100 Oblig.
Dverljs.
H.b. dito 41 100 100
25
254
id.«m.kett.verkl.) 1
«74 1U0«
dito 6
Rott
H.b.
'
Portugal
874 ICO
4}
dito
Uto
584
59
10l
Serie Algest 3
Hyp.b. dito 4
Ie lechoslowakije
CTtr
'i's
Westl H.b. dito 4} 1004. 100
101 10l
77%, 77K«
8
dito 4
dito
Oblig.
dito
dito 31 994 994
Zwitserland
Zeeuw. H.b. dito 41 1004
894 89
(Rubr n) 1927 41
dito4 1004 1004
dito
Japan
dito 6 !o°4
H.b.
Z.HOÜ.
Buit L&n. 74 61 694 694
Hoü.-Canada Hb S
6
304
«■
Imp Loan
Nea Oosttr Hb 31
38*4
Nw Nea.Am Hb 5
Mexico
W a.Pac dito 41
34«
N
5
100-1000
Alg
994
ie N.Scn.vrb Mij 41 100
Buiteni. 99
°
4
8
Binnenl Sctt.
indnstr. Ondernemingen.
Rr&zlUè

.

De algemeene vergadering van aandeelhouders der N.V. D.A.M te Appingedam werd
gisteren gehouden in het hotel Steenhof onder presidium van mr. A. T, Vos.
De vergadering werd bezocht door 18 aandeelhouders, vertegenwoordigende 56 stem-

—

Dividend 3 pet. (v.j. nihil).

zwembad met kanovijver te Balkbrug in het Heuvel tjesbosch. Laagste inschrijver P. Naarding te
Balkbrug voor f9860 Gunning in beraad.
Het grondwerk zal in werkverschaffing worden
uitgevoerd waarvoor een overheidssubsidie is toegekend van 80 pet. of een maximum van f 5600.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

men.

Aan het jaarverslag van de Amsterdamsche
Bank N.V. onüeenen wij het volgende:
De toestand is nog verre van bevredigend
voor het bankbedrijf, al mogen de omzetten
ter Beurze en ter emissiemarkt, waar het
goedkoope geld tot vele conversies aanleiding
gaf, aanmerkelijk toegenomen zijn, het is
niet de effectenhandel, die de resultaten
eener bank beheerscht.

Funding
mto
dito

N.V. D.A.M.

"*"*

2114 294
&
"4
11

234
364
34
324

-424.
54

104

2954
söö
230
237
218

4

111

J69

1544
254
2ï4

—

5.4

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN ZATERDAG 1 MEI
ADVERTENTIEN

VESTIGT ZICH
Maandag 3 Mei

T. J. BOS
Huisarts

Ossenmarkt 6, Tel. 6001
SPREEKUREN:

_

12y2 —2;

6A—IA

TANDHEELKUNDIGE
KLINIEK
RADESINGEL 11
T.BOUMAN-t<"»«<
SPREEKUREN 8" 8
Vereeniging van
Groninger Tandartsen

Polikliniek
W. van Doeverenplein 5
Spreekuur in den vervolge dagelijks van 11-12 en 4-8 uur.
's Zaterdags van 11-12 en van
3-5 uur.
Polikliniek
Waagstraat sa.
Spreekuur blijft dagelijks 9-12
en 4-8 uur.
's Zaterdags 9-12 en 3-5 uur.

Polikliniek

Algem. Vergadering ZOMERFEEST
der deelgenooten van de

Onderlinge Veeverzekerings Maarsch.
in de Gem. Slochteren

te Groningen.

Ingang: Nieuwe Ebblngestr. 4.
Geopend: B'/ 2—ll y_. 12H—4H.

6H—IY,.

Zaterdags van 9—2. Tel. 2076

GEVESTIGD:

Spreekuur

van 12—2 uur.

Dinsdags van 11—2 uur en
volgens afspraak.

EM MAPLEI N 5
Met

_/;■■'Tel.

ingang
5359.

van

Nachtvoorstelling
Ook voor

niet niet-leden.
Entree f 1.25.

BEZOEKT morgen Zondag
u.
en

HOMOEOPATISCHE
BEHANDELING
van

INWENDIGE ZÏEKTEN.
alle werkdagen
behalve Zaterdag: 10—12 H en

PARKZICHT
VEENDAM
ORKEST
THE SCARLET PIMPERNELS

(6 pers.)

Heilgymnastiek
en Massage
Mej. H. C. WOLDRING
Schuitendiep 41. Telef 5145.

Waterschap

WATERHUIZEN.
morgen,
Zondag

a.s., dus

DANSEN IN CAFé
BEUGEL.
Schitterende Muziek.

SCHILDMEER
Zeilwedstrijden
ZONDAG 2 MEI:

Aanvang

Aanbevelend:

Café HANSEN
HOOGEMEEDEN
GESLOTEN.

V. v. V. TINAARLO
—
Groot Pinksterfeest
ZATERDAG 15 MEI:

Kinderfeest
1- Pinkstermaandag: „Schaken
van de Baker te paard".
Prijzen f 20, f 10, f 5 en f 2.50.
Inleg f 0.50. Aangifte voor
Vrijdag 7 Mei bij J. FRANSENS, Secr.
2. Ringrijden per Tandem.
Prijzen f 10, f 6, f 4en f2.
Inleg f 0.50 per paar. Aangifte Pinkstermaandag voor
2 uur n.m. in Café MULDER.

Tandem aanwezig.
Alles bij genoegzame deelname, ter beoordeeling van
het Bestuur en uit de aangrenzende gemeenten.

Fc DANSEN ö
\>
NOORDHORN

_,

Hotel „LIJFERING",
Hemelvaartsdag.

-_

Orkest
J- VELTMAN.

_J_

Q_DAN SE N

Met binnenstroomen var, -,
Zal *U
nen
Voor het
BestuurC. REINDERS,

*"

Voorz'
J- SMIT,
secr.

GEVRAAGD
te

een

"

Wi„Sch^k-

HUMORIST

Br. fr. no. 703 Bur
eau

a^

op boven-

THÉ

en

benedenzaal
SOIREE DANSANTE
Aanvang 3 uur.
Aanvang 7 uur.
Ore nest THE BLUE FTNGERS (8 pers.)
ümpressario: A. Verwer

DANSANT

é

QEBBIN6ESTR.64JjfI WèÏ |Tl *1j VJti
Jll 11 TJ I H H I
GRONINGEN

jL

fJj

EEN NET BESTAAN IN HET VRIJE BEDRIJF
Wie een werkkring met bestaansmogelijkheden zoekt, eenige
algem. ontwikk. heeft genoten en niet onbemiddeld is, wordt
verzocht te schrijven onder no. 712 bureau van dit blad.

Br. fr. met uitvoerige ml. onder no. 681 bureau dezes.

Rolde

Paarden- en Veemarkt
Woensdag

5 Mei 1937

Luxe en veeauto's zijn gehouden
gedurende de markt standplaats
in te nemen op de daartoe
bestemde en aangeduide staanplaatsen onder controle, tegen
vergoeding van f 0.40 per auto.
Bij algemeene politieverordening
is verboden auto's op of aan den
openbaren weg te stallen of te
doen plaatsen.
Veelading aanwezig.
DE VOLMACHTEN.

ASSEN
GROOTE

Houdt de gewoonte in eere om van
de groote gebeurtenissen In Uw familieleven kennis te geven aan vrienden en
bekenden. Onze groote sorteering
modellen voor de aankondiging van
geboorte, huwelijk en overlijden is
geheel vrijblijvend voor U ter inzage
OUDE

EBBINGESTRAAT 44<

"

TELEFOON 91

G. BEUTE
PAARDENMARKT
_
Mei a.s.

Aanbesteding

GRONINGEN

STIENSTRA

van Pottebakkersrijge 16a
naar WESTERSINGEL 21a.
Tel. 2449.
Gas, waterl. en electrisch.

op Vrijdag 7 Mei a.s.

op Woensdag 12

"

IlÜHiil
' I (ill llifir

Voor het veranderen VERHUISD:

van L.
JAARMARKT enuw overtrekken
ZITMEUBELEN

Regenten en Regentessen van
het Armwerkhuis te Hoogeveen
zijn voornemens op Donderdag
L. LANDMAN. 13 Mei, te 3 uur n.m., in het

Wegens besloten partij is

Vergadering van Ingelanden
op Maandag 10 Mei 1937 's av
7 uur in het Waterschapshuis
aan de Polderzijl te Usquert ter CO
vaststelling van de rekening
en
verantwoording over
1936—'37
welke tot dien dag ter mza
S«
ligt bij den secretaris.
*Q
De legger en de kiezersliist
van het waterschap lie_€ll Trï
den secretaris.
Bezwaren _a«r
tegen kunnen gedurende
riLj
termijn en binnen
3 ri g n
daarna worden ingebracht _l?
seDracht bij
het Bestuur.

GROOTE DANCING

HEEREWEG 2 2
tel. 3745
Alle soorten tryp. teer. moquette. Motvrij maken.
Opnieuw
spulten van teer crapauds.
Kapok Matrassen en Matrassen
met Dlnnenveering. Dijvullen,
repareeren in een dag Klaar.

►>

%

Siddeburen „Veen"
Café DRENT
ZONDAG

2 MEI A.S.

Gezellig Jazzband-orkest
„REMKES"
-

Vrij entree.

GOEDKOOP REIZEN
BWi

HoUand

daT t" ,- ,
1

Tefefoon

Am
of
' dagsterdam
Maan
of DinsS***«*--t "a

Armwerkhuis aldaar,

aan te besteden:
HET BOUWEN VAN EEN TEHUIS VOOR OUDEN VAN
DAGEN EN WEEZEN AAN
DE BENTINCKSLAAN TE
4 PERHOOGEVEEN IN
CEELEN:
Perceel A: de bouw;
Perceel B: de lood- en zinkwerken ;
Perceel C: de electr. lichtin-

stallatie;
Perceel D: de verf- en glas-

werken.
Bestek met teekeningen verkrijgbaar bij ondergeteekende
tegen betaling van f 25.— plus
f 0.25 voor toezending per post.
Restitutie bij ongeschonden
inlevering op den dag der aanbesteding voor de perceelen A,
B en D: f2o.—, voor perceel C
f 22.50.
Hoogeveen, April 1937.
De Architect N.1.V.A.:
G. DE JONGE,
Pesserstraat 6.

Eng. Ledikant

QQn
0.

met matras, soliede

Eng. Ledikant

Qnn

Opklapbed

Q JQ

Eng. Ledikant

}

Garnituur

1lU.
n 70

l/M/ lA L 1-*^J *i</

DANSEN

Het Bestuur maakt het vol-

bekend:

ZUIDLAREN

Verhuizingen
Bewaren van
i n boedels

vraagt opname in tennisen (of) andere club

Tehuis voor Ouden van
Dagen en Weezen.

9A en 2% uur.

Vanaf 3 uur:

Noordpolder
gende

Altijd gezellig

Altijd vol.

Spreekuren:

uur en volgens afspraak
Telefoon 5420.

(Hemelvaartsdag)

HOTEL DE GOUDEN LEEUW

VOLKSSPELEN

op

heden: Woensdag 5 Mei, 's namiddags
van af 12 uur voor het publiek

AKKERSTRAAT 2.
Consultatie-Bureau
voor

MEI

BEZOEKT HEMELVAARTSDAG

Gron. Kunstkring

Or. L. MEYLER
Specialist voor
inwendige ziekten

6

100 % WINST

Spreekuur dagelijks van 9-U
Komt
en iy 2—3H.

Tandheelkundige Kliniek

op

gevestigd te Schildwolde,
op a.s. Woensdag 5 Mei 1937,
des avonds V/2 uur in het café 1. STOELENDANS PER FIETS
van den heer TH. VAN SLOTEN
voor Heeren.
te Schildwolde.
2. RINGRIJDERIJ PER FIETS
voor Dames.
Het Bestuur:
3.
ZAKLOOPEN
J. DE BOER, Voorzitter.
voor jongens beneden 15 j.
J- BOS, Secretaris.
4. WASCH OPHANGEN
voor meisjes tot en met 13 j.
Alles om geldprijzen.
met verkoop van levensmiddel- Aangifte voor 1 uur in 't Café
artikel, van 25 et. aan particu- SCHEEPSTRA.
lieren.
Verdere kermisvermakelijkheBr. fr. no. 706 Bureau dezes.
den aanwezig.
* Beleefd aanbevelend:
VER. VOOR FILMKUNST
De Caféhouders:
HOVING.
SCHEEPSTRA.
CINEMA PALACE
Stud. Jongedame
3 Mei 23 uur

KI. Kr. Elleboog 4
Zaterdags GESLOTEN.

DONDEREN

15

VIERDE BLAD

1937

B-iTBLjEC'"

2-pers., compleet met

RSt

R«ff_

■

!

- vJf&

r

Ons werk is beter
EEN GREEP UIT ONZE
HOEVEELHEID NIEUWSTE. PRACHT KOUSEN

betalen wij voor een oud petr.stel bij aankoop van een modernen

PETROLEUMVERGASSER

M»tójd»ii kouMn

HELM,
51, Gron.

.

. 0.4 t

BLAUW-GEEL wenscht

...

Dubbel 9*w*¥*n rifdan koufM

buffet te verpachten

Nahiur g*w«v*n KouMA. ♦ijniU kwaliteit

Inlichtingen na 's avonds 8 uur
bij den Secretaris, l. SMIT,
Zaagmuldersweg

....

.

B«mb«rg-ii)d« im<
M4wurgl«M

35a.

compltl*

j

J

JF

,j

4% ■-

I i*TW
liZ3

voorradig

HEERESTRAAT 56
N. EBBINGESTRAAT 53

A. volgens bestek no. 1:
HET ONDER PROFIEL BRENGEN VAN DE ONDERDAAN
EN HET AANBRENGEN VAN
EEN ASFALTBETONDEK OP
EEN DRIETAL
WEGSGEDEELTEN. PL.M. 11000 M2.
B. Volgens bestek no. 2:
HET VERBETEREN VAN DEN
DIJKWEG TE OUDESCHIP
MET EEN DEKLAAG VAN
TEERPORFIER, ONGEVEER
2950 M2., EN HET AANBRENGEN VAN EEN TEERSLIJTLAAG, OP EEN PAAR WEG- Reukloos.
Smaakloos.
VAKKEN. PL.M. 6250 M2.
per k.g- 40 cent.
Bestekken zijn, zoolang de
per 5 k.g. a 36 cent.
voorraad strekt, van 4 Mei 19:17
Winkeliers korting.
af tegen betaling van f 3.—
voor bestek no. len f I.— voor
bestek no. 2, verkrijgbaar ten
TEL. 2048.
gemeentehuize. Aanwijs en inlichtingen volgens bestek.
NW. EBBINGESTRAAT 13.
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BURGEMEESTER en WETHOUDERS van UITHUIZERMEEDEN zullen op Donderdag
13 Mei 1937, des nam. om 4 uur,
ten gemeentehuize in het openbaar
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De V.V.
haar

Peluw en kussens,

gevuld met onfóm>ËM scheel
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EEN GULDEN

GEBR. V. d.
Ganzevoortsingel

met

\VjOA\K\»OAJb\
No. 167

No. 168
Een

Een aardige
Georgette SHAWL
diverse kleuren en

matxijden KO US

95 cent

75 cent

dessins

m

prima
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rnoderne kleuren

VOOR UW MEUBILEERING
naar

L J. PRINS & ZONEN
Meubelmakerij en Stoffeerderij
Schuitendiep 70
Groningen.
Opgericht 1878.
Telef. 2534.
Uitgebreide keuze van Salon-,
Woon- en Slaapkamerameublementen. Tevens Kantoorinstallaties. Levering onder garantie.

——

Voor Nieuwbouw

H. WEDEMA,

I

Verbouwen Onderhoudswerken.
Solied, degelijk en goedkoop.
Vraagt prijsopgave.
~Br. fr. no. 708 Bureau dezes.
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Zeer chique model! Crêpe

Dentelle Swagger, geheel
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De Sportweek te Groningen

DIPLOMATIEKE TREKVOGELS

SPORTNIEUWS
Voethal

Ook een schooljeugddag

Eden: Londen—Brussel; Göring: Berlijn—Rome; Schacht: Berlijn—Brussel; Colijn: Den Haag—Londen; Schuschnigg: Weenen—Venetië; Beek:
Warschau—Boekarest; Benesj: Praag—Belgrado.

De 58ste wedstrijd tegen

België
Wordt afgewacht

met

revanche gedachtn

Doch hopenlijk alleen

Zoo heeft de voorzitter van

de Keuze-

de heer

—

—

sportieve

„We staan aan den vooravond van den
meest belangrijken wedstrijd van het
seizoen, maar laten we bij al onze voornemens om de victorie te behalen bedenken, dat wij een overwinning met unfaire middelen niet willen. De 59000 toeschouwers, die in Rotterdam den wedstrijd zullen volgen, zullen getuige moeten zijn van een sportieve revanche
voor onze nederlaag; fair spel moet het
sieraad van onze ploeg zijn".

Jj-onimissie,
°en

Over de sportweek, welke van 21 tot en met
28 Juni te Groningen zal worden gehouden,
heeft het Comité, hetwelk zich met de organisatie belast, gistermiddag nadere mededeelingen gedaan, bij monde van de heeren
Drent en Van Ensdorf. Daarbij bleek, dat de
nationale jeugddag, welke Zondag 21 Juni zal
worden gehouden, aangeboden wordt door
het K.N.G.V. Uit alle deelen des lands zullen
de deelnemers en deelneemsters naar Groningen komen, meer dan vroeger
toen de
2000 is bereikt
zooals het comité verwacht.
Hiermee verband houdt de logieskwestie,
doch men hoopt daarvoor een oplossing te
kunnen vinden en doet daartoe ook een beroep op de burgerij. Aan den optocht, welke
Maandag op het programma staat, zullen ook
4 of 5 muziekcorpsen deelnemen, terwijl alle
sportvereenigingen in Groningen 'van de
partij kunnen zijn. Zoo ook bij den singelloop op Woensdag, waarvoor de start bij de
bootenhuizen zal plaats vinden. Na afloop
worden roeidemonstraties gegeven en wellicht volgt daarna nog een gondelvaart. De
heer Doornbos, die voor de roeisport zitting
heeft in het comité, is met de voorbereiding
daarvan bezig. Eveneens worden pogingen
in het werk gesteld om des Zaterdags 26
Juni medewerking te verkrijgen van boks- en
schermvereenigingen alsmede van de Rijvereenigingen. Op den eereavond, te houden op
den avond van 26 Juni in de Harmonie zullen de dames- en heeren keurcorpsen van
het K.N.G.V. in volledige samenstelling meewerken.

Herberts, gesproken op
laatsten trainingsavond van de Neder-

«andsche Elftalclub en uit zijn woorden blijkt
wel zeer duidelijk de
geest, waarmede het
nederlandsch elftal morgen tegen Belgié in
fl et veld komt.
Het is bekend, de wedstrijd in Antwerpen
neeft geen prettigen indruk achtergelaten en
zonder twijfel zullen de gedachten der Nederlanders ten opzichte van de Belgen niet
bepaald vriendelijk geweest zijn. Feitelijk is
nadien er slechts één roep geweest: revanche!
Nu is daar niets tegen, maar het moet alleen

Het doorgaan van den handbalwedstrijd is verzekerd, naar de heer Drent
meedeelde. Indertijd is een Nederlandsch

handbalelftal naar Hongarije en Oostenrijk geweest en bij die gelegenheid heeft
Oostenrijk toegezegd ook naar ons land
te zullen komen, hetgeen nu het geval is,
mede na mededeeling van de internationale organisatie, dat de Nederlandsche
handbalbond zijn rechten zou afstaan
aan de bondshandbalcommissie van het
K.N.G.V., dus aan het Verbond.

een sportieve revanche worden. Daarom zijn
we deze voorbeschouwing dan ook begonnen

niet de woorden van den heer Herberts aan
halen. Deze heeft daaraan nog toegelegd, dat „wij" in de Belgen harde tegenzullen vinden, zij het dan misschien
panders
wat minder hard dan in Antwerpen, en zeker
zijn ook wij
die meening toegedaan, en daarom is het zoo
juist gezien nog eens het accent te leggen op de sportiviteit. Niet alleen
wat onze spelers betreft doch ook ten aanzien
een deel van het publiek. Antwerpen
ver §*n worden op de cijfers na en
'echts gepoogd moet worden die uit te wisMet den steun van het publiek, doch
°-an alleen met den sportieven steun.
Nu de vraag of de kans op revanche aanwezig is. En nu aarzelen we niet met een
ia te antwoorden. Daarmede wordt niet de
kracht van het Belgische voetbal onderschat,
want dat is sterk, zeer sterk, maar we hebben het volste vertrouwen in deze samenstelling van ons elftal, weten daarbij, dat Antwerpen ook een les is geweest. Heeft ook
de heer Herbsrts niet gezegd: „De overrompelende aanvallen der Belgen in de eerste
oogenblikken zijn ons meermalen fataal geworden en daarom moeten wij dadelijk probeeren het initiatief te krijgen en van meet
af met vollen inzet van onze krachten
spelen!" Daaruit blijkt, dat de goal, welke
de Belgen in Antwerpen reeds in de eerste
minuut hebben kunnen scoren, ertoe geleid
heeft, dat men nu op zijn qui vive is in het
Nederlandsche kamp. Daarom verwachten
we een kleine Nederlandsche zege, als een
welkom resultaat. Temeer nog, waar Van
Heel het trotsche record van Denis, dat 56
wedstrijden telt, zal gaan breken en komt op
een totaal, dat zeer waarschijnlijk als unicum
bewaard zal blijven in de Nederlandsche
Bovendien speelt Van Nellen
vcetbalhistorie.
zijn „afscheids"-wedstrijd, terwijl tenslotte de
ontmoeting plaats vindt in een spiksplinternieuw stadion, ten aanschouwe van, naar
officieel is medegedeeld, rond 58.933 toeschouwers, van wie 19.102 op staanolaatsen
en 39.831 op zitplaatsen.
We hebben de elftallen bij de publicatie
van eenig commentaar voorzien, zoo«at we daarop nu niet nader behoeven
in te
gaan. We volstaan dan ook met het weerseven van de opstellingen. Deze luiden:
te

Deze oplossing brengt dus eindelijk de zoo

gewenschte zuivere toestand in de in belang-

stelling steeds winnende handbalsport in
ons land en tevens is nu het doorgaan van
een interessanten wedstrijd verzekerd. In
Groningen wordt de officiëele landenwedstrijd gespeeld, doch nadien zal het Oostenrij ksch team, behoorend tot de sterkste ter
wereld, nog eenige wedstrijden in ons land
spelen.
Verder is de afdeeling Groningen van de
Nederlandsche Vereeniging van leeraren in
de Lichamelijke Oefening bezig met de organisatie van een schoolsportdag in het kader
van deze sportweek, waarin alle scholen in
Groningen betrokken worden. Reeds heeft
men zich tot de hoofden dier scholen gewend. In principe heeft men besloten deze
demonstraties te doen houden op Woensdag
23 Juni.
Voor deze sportweek is een garantiefonds
gevormd, waarin ook de gemeentelijke commissie, bijdraagt, terwijl het gemeentebestuur
zijn instemming met den opzet heeft betuigd
en heeft toegezegd voor een waardige ontvangst der gasten te zullen meewerken.
Ook heeft het comité zich gewend tot de
drie winkeliersorganisaties in Groningen, mede uit overweging, dat deze sportweek niet
alleen een sportief belang heeft, maar ook
van belang is voor de stad zelf, omdat er
ongetwijfeld bezoekers
hopenlijk velen
van buiten de stad zullen komen. Die verwachting is ook verdisconteerd in de wijze
van samenstelling van het programma.
Van de Groninger Winkeliersvereeniging
mocht men reeds de toezegging van medewerking ontvangen, welke medewerking het
comité zich denkt in den vorm van een
étalage-wedstrijd, het uitsteken van vlaggen
etc.
Zoo ziet men, dat de Sportweek 1937 er
veelbelovend uitziet en voor Groningen, ijs
en weder dienende, interessante dagen kan
brengen. De opzet is er althans wel naar.
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Nederland:
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Halle
Wilders
Paauwe
w_t

Wels

Anderiessen

Venfee

-,

Motoren

Caldenhove.
Van Heel

DE

Smit
Van Nellen

,v,

Bakhuys

Van den Eynde
Braine

Capelle

Voorhoof

De Winter

Stijnen

Joacim
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DE N.K.B. COMPETITIE.
Wedstrijdprogramma voor morgen.
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ploegen

van Aegir

Voor de Varsity.

De ploegen, waarmede dp rv«

" nger
dentenroeivereeniging Aeeir"
stuop Hemelvaartsdag zal" uitknm»P de v arsity
wtkomen , zijn _*
volgt samengesteld:

Jonge vier: A. Wildervanck (k" ,
Cretier, M. Gualtherie van w g) R G J
Engelmoer (slag), H PyttSse?6 2 1' H K
? man>.
Oude vier: F. j. Buytendnt
stuur
Korteweg G. M.
g) > s C
Doornbosb
(slag) P. J. van der
ten
Lichte vier: P. J. Scheer (s Urm an).«ave
vinga, K. Kraayenbrink p ga (boe g),
E. HaP. J. van der Scheer (stüurmfranger (slag)
an)
Overnaadsche vier- u a
F. J. Maathuis. G. Iwem'a n,Hes(iaS (boee)
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bink, W. H. Holst

(rtutSnan)
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*" J Ub-

van
(11—1).

Groningen: C.B.—Una

Om den Davis-Cup
Slecht begin van Nederland
tegen Zuid-Afrika

Beide enkelspelen in straight sets

Noordelijke 2e klasse.*

De eindstand is momenteel:

57

Kampioenschap

Dordrecht: Deetos--Wordt Kwiek
Enschedé: Dos—Blauw Wit.

België:

Nederland

het

Nederland:

Badjou.

België

Tennis

Korfbal

Paverick

Om het terreinkampioenschap van
Drenthe

Beter één vogel in de hand, dan tien in de lucht!

Scheidsrechter Argent (Engeland).

verloren
(10—12)

In het tennisstadion van D.D.V. te Amsterdam is gistermiddag een aanvang gemaakt
met den wedstrijd tusschen Nederland en
Overzicht.
Zuid-Afrika, voor de eerste ronde van het
Op dezen
Door een 4—o zege te behalen op P.S.V. Davisbeker-tournooi van dit jaar. Nederland
eersten dag der match boekte
heeft W. K. de demi finale in de kampioenspompetitie behaald. Het spel dat door W. K. reeds een o—20—2 achterstand en in aanmerking
js vertoond in de voorwedstrijden tegen P. genomen, dat juist in het dubbelspel de
S. V. houdt nu niet bepaald een belofte in Zuid-Afrikanen zeer sterk mogen worden gevoor de toekomst. We vermoeden dan ook, acht, mag men aannemen, dat ons land uitdat onze
niet zoo betreuNoordelijke roodbaadjes
in geschakeld is. Dit nu.zou
behoeven te zijn, ware het niet,
Dordrecht een onvermijdelijke nederlaag te- renswaardig
gemoet kunnen zien.
dat het spel, dat onze beide vertegenwoordiDe positie van de Oostelijke kampioenen gers lieten zien, zeer teleurstellend mocht
is al even ongunstig en de groote debacle in worden genoemd.
Dat Teschmacher van Kirby zou verliezen,
Amsterdam zal het toch al geringe zelfbij voorbaat vast, doch de cijfers wijstond
vertrouwen wel danig hebben geschokt. Het
is voor Oost en Noord zaak om de score zoo
zen uit, dat dit niet zonder strijd is geschied.
aaS mogelijk te houden. Deetos en Blauw Ook Hughan gaf men weinig kans tegen FarWit zullen tenslotte wel uitvechten wie de quharson, doch dat dit in straight sets en
hoogste korfbal-eer van Nederland zal monog wel met de cijfers 6—l 6—l 6—l zou gegen behalen.
beuren, had wellicht niemand gedacht.
Op de critieke momenten gaf de grootere
De Noordelijke competitie bevat slechts een
tweetal tweede klasse ontmoetingen, die boroutine van Kirby den doorslag, doch dank
vendien niet erg belangrijk zijn, aangezien zij de perioden van matig spel van den Zuider geen kampioenscandidaten bij zijn beAfrikaar had Teschmacher nog met behoortrokken. De ontmoeting Voorwaarts-Hermes lijke cijfers verloren, hoewel toch geen mois vastgesteld op 9
voor een ment de overwinning van Kirby in gevaar is
Mei,
groot deel de beslissing zoodat dan
geweest.
verkregen.
in II A is
Farquharson kreeg in zijn partij tegen
Hughan alle gelegenheid zijn capaciteiten te
toonen. En voor Nederlandsche begrippen

Schoonoord:

.

'

S.D.O.—Oring.

MOTORWEDSTRIJDEN TE NORG.

kunnen deze capaciteiten buitengewoon hoog
worden aangeslagen. Hughan had tegen dit
spel niets in te brengen. De forehand- en
backhand-drives van den Zuid-Afrikaan gingen in de meeste gevallen scherp langs de
lijnen en in de hoeken en ondanks Hughan's
snelheid kwam de Nederlandsche kampioen
er gewoonlijk niet aan te pas. Bovendien ging
alle initiatief van Farquharson uit.
De uitslagen waren:
Teschmacher verloor van Kirby 2—6 5—7
6—B; Hughan verloor van Farquharson I—6
I_6 I—6.
China—Nieuw-Zeeland

1—2.

Morgen zullen de motoren weer door de
Norger Duinen knetteren in de jaarlijksche
wedstrijden om het K. N. M. V.-terreinkampioenschap van Drenthe.
Nu de inschrijvingen gesloten zijn blijkt, dat er
vooral voor de klasse tot 125 cc. groote
animo is. Een twaalftal rijders zullen elkaar
bekampen, waaronder een vijftal Noordelingen, t.w. Peters. Groningen op D.K.W.,
Mebius, Leeuwarden op Excelsior, IJben en
Koning uit Oosterwolde, beiden op Gillet en
J. Kruizinga uit Ten Post. Zij zullen hun
handen vol hebben aan rijders als Verkerke,
Amersfoort, De Wit, Wormer, beiden op
Eysink, Van Banning en Jansen uit Den
Haag, beiden op Wolf, Hardebelt, Haarlem
op Ho en Van Veen, Amsterdam op New
Imperial.

De 250 cc. klasse zal een strijd opleveren
tusschen Van Eys uit Amersfoort op Matchen Stedman (Nieuw-Zeeland) sloegen less en Jan Moejes, Heerhugowaard op
Sm Kie en Waipui (China) 6—3 6—« Velocette. Doch ook Ritzema v. Ikema,
6—2. Stand na den tweeden dag 2—l Westernieland op New Imperial, Vink, Maasland op O. K. Suprème, Satter, Den Haag op
Nieuw-Zeeland.
Sunbeam en Wigchers uit Schoonoord zullen zich niet onbetuigd laten.
Zwitserland—Ierland 1—1.
In de 350 cc. klasse zien we o.m. Van
Rijn, Arnhem op Sunbeam. Verlaan, LeidDe resultaten van de beide enkelspelen der schendam op Rudge, Jan van der Werf, Asde sen op Panther, Jobing, Wildervank op B.
ontmoeting Zwitserland—lerland voor
eerste ronde waren: Rogers (lerland) sloeg S. A., Van Beek, Amersfoort op Royal EnEllmer (Zwitserland) B—6 I—6 6—l 6—3; field.
Tenslotte de zware klasse.
Nederlands
Fischer (Zwitserland) sloeg Mac Veagh (lerland) 6—4 6—2 6—l; stand na den eersten
grootste terreinrijder Dick Eysink zal het
dag I—l.
merk van zijn naam berijden. Hij zal echter geduchte tegenstanders ontmoeten. We
noemen b.v. de namen van Geert Timmer,
Hongarije—België
Assen op New Imperial, D. Renooy, Amersfoort en Passier, Leiden, beiden op Eysink.
De tweede partij van de ontmoeting tusVoor aanvangsuur en dergelijke verwijschen Hongarije en België voor de eerste zen we naar een advertentie elders in dit
ronde moest worden afgebroken wegens inblad.
Wij vernemen nog, dat de bezoekers via
vallende duisternis. De uitslagen waren:
sloeg
(Hongarije)
(België)
Dallas
Lacroix
de omroep-installatie op de hoogte gehou4--6 7—9 6—4 6—3 6—3; Gabory (Hongarije) den zullen worden over den stand van den
Neyaert (België) 5—7 6—4 6—4 afgebroken; voetbalwedstrijd Nederland—België.
stand na den eersten dag I—o voor Hon-

De
froy
Kho
6—3
voor

uitslag van het dubbelspel was: Mal-

1—0.

garije.
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KERK- EN SCHOOLNIEUWS

SCHEEPSTIJDINGEN

GODSDIENSTOEFENINGEN TE GRONINGEN
op Zondag 2 Mei.
Remonstr. Gerei, gemeente, v.m. M>l uur ds. W.

F.

Zuurdeeg.
Vereen. Doopsgez. gemeente

v.m 101 uur ds L.
D. G. Knipscrieer.
Evang. Luth. gemeente vjn. 10} uur ds. T. W.
van der Leij.
Alg. Vrijz. Herv. Vereen., Pepergasthuiskerk,
vjn. 10* uur ds. J. H. Smit Sibinga, Em. pred..
voorganger der Vrijz. Herv. (Collecte voor het
pred.-fonds).

Egiise Wallone, Pelstergasthuiskerk. Dimanche
2 mai. Pas de service.
Bapt. gemeente, kerk Meeuwerderweg v.m. 10 en
mn. 5 uur (Doop) ds. Louw.
Helperkerk, Ned. Herv. gemeente, n.m. 5—6 uur
ds. Oskamp van Haren.
Vrije Evang. gemeente v.m. 10 uur Schoolstraat
18 en njn. 5} uur Pelstergasthuiskerk in beide
diensten ds. A. M. Berkhoff; Hemelvaartsdag vjn.
10 uur Schoolstraat 13 ds. Berkhoff.
Vrije Bapt. gemeente, Militair Tehuis, n.m. 5
uur Bijbel- en Getuigenisdienst.
Avondlucht v.m. 10 uur de heer H. C. v. d.

Houten.
Acad. Ziekenhuis (uitsluitend voor verplegend
personeel en patiënten) n.m. 3 uur ds. J. H. Smit
Sibinga.

Nieuwe Hersteld Apost. Zendingsgemeente, Lutkenieuwstraat 13, v.m. 10 uur Dienst.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen, Poelestraat 54 v.m. 10 en n.m. 6
uiux Dienst.
Gereformeerde Kerken.
Parklaankerk v.m. 10 uur ds. M. B. van 't Veer;
non. 5J uur ds. D. van Dijk.
Zuiderkerk v.m. 10 uur ds. P. van Strien; n.m.
5} uur ds. M. B. van 't Veer (Doopsbediening).
Westerkerk (Westerwijk) vm. 9 uur ds. P. Deddens; n.m. 3} uur ds. P. van Strien.
Westerkerk (Oranjewijk) v.m. 11 uur ds. A.
Wijngaarden; n.m. 51 uur ds. P. Deddens (Doops-

.

bediening)

Noorderkerk v.m. 10 uur ds. L. Oranje; n.m. 51
uur ds. A. Wijngaarden (Doopsbediening).
Oosterkerk (Oosterwijk-Zuid) v.m. 9 uur dr. L.
van der Zanden; n.m 31 uur ds. L. Oranje.
Oosterkerk (Oosterwijk-Noord) v.m. 11 uur ds.
D. van Dijk; n.m. 5} uur dr. L. van der Zanden.
Helpman v.m. 10 en n.m. 5 uur ds. v. d. Bom.
Christ. Geref. gemeente, W. A. Scholtenstraat.
v.m. 10 en non. 51 uur ds. J. L. de Vries van Deventer.

DIENSTEN TE WINSCHOTEN.
Ned. Herv. kerk v.m. 10 uur ds. M. Rosbergen

uit Westerlee.
Ned. Herv. Kapel v.m. 10 en n.m. 51 uur (Jeugddienst, zang) ds. G. L. Bouman.
Doopsgez. kerk, geen dienst. Wel te Midwolda
v.m. 91 uur ds. Corn. Vis Jzn.
Evarig. Luth. kerk v.m. 10 uur ds. mej. L. C.
Dufour.
Geref. kerk v.m. 91 en n.m. 3 uur telkens ds. J.
A. Berghuis.
Vrije Evang. gem. vm. 91 en n.m. 5 uur (Coll.)
ds. M. J. Mooij.
Vrtfe Chr. gem. vm 91 en n.m. 5 uur ds. Corporaal uit Stadskanaal (oud Geref. gem.).
Bapt. gemeente. Geen dienst.
R.-K. kerk, pastoor Hanenkamp, v.m. 7} uur
Vroegmas; v.m. 10 uur Hoogmis en n.m. 4 uur
Kruisweg.
Leger des

Heils

(W. Booth)

uur Samenkomsten in de zaal.

v.m. 10 en n.m. 8

NAGEKOMEN PREDIKBEURTEN.

Beerta v.m. 91 uur ds. Stratingh.
Ten Post n.m. 7 uur de heer v. Sloten.
Krewerd v.m. 9 uur ds. Meuter.

Odysseus,

Kon. Ned. Stoomb. Mij.
Amsterdam n. Kopenhagen, pass. 30/4

Brunsbuttel.
Tiberius, Rdam n. Middl. Zee, pass. 30/4 v.m.
Gibraltar.
Fauna, Middl. Zee n. Amsterdam, pass. 30/4 v.m,
Gibraltar.
Juno, Middl. Zee n. Amst., p. 30/4 Finisterre.
Theseus 29/4 v. Oporto te Lissabon.
Saturnus, Middl. Zee n. Amsterdam, was 30/4 1
u. 30 n.m. 240 mijlen Z.W. van Ouessant.
Merope 30/4 n.m. 3 u. van Hamburg n. Amst
Nereus 30/4 v. Kopenhagen n. Amsterdam.
Vesta 30/4 v. Algiers n. Amsterdam.
Ceres 30/4 v. Amsterdam n. W.-Indië.
Bacchus 30/4/V. Amsterdam n. W.-Indië.
Berenice 30/4 v. Amsterdam n. Kopenhagen.
Vulcanus 30/4 v. Amsterdam n. Piraeus.
Kon. Paketv. Mij.
Minjak, Rdam n. Batavia, pass. 30/4 Oran,
Rotterdam—Z.-Amerika Lijn.
Alcyone thuisr. pass. 29/4 Fernando Noronha,
Java—New-York Lijn.
Tapanoeli 30/4 v. Durban n. Java.
Rott. Lloyd.
Baloeran thuisr. 4/4 v.m. 7 u. te Marsellle verw,
Blitar 30/4 v. Hamburg n. Rotterdam.
VER. NEDERL. SCHEEPV. MIJ.
Holland—O.-Azië Lijn.
Serooskerk uitr. 29/4 te Yokohama,
Halcyon Lijn.

Stad Dordrecht, Rotterdam n. Bona, 30/4 uit den
N. Waterweg.

Mij. Nederland.

Chr. Huygens uitr. 30/4 v. Southampton.
Johan van Oldenbarnevelt thuisr. 30/4 v. Gibraltar
Enggano 30/4 v. Hamburg n. Amsterdam.
NEDERLANDSCHE EN VREEMDE SCHEPEN.
Agatha 28/4 v. Pladjoe n. Balik Pappan.
Agnita 1/5 v. Malta te Gibraltar verwacht; gaat
daarna naar Casablanca en Malta v. o.
Aletta 25/4 v. Soesoe n. Pladjoe.
Anastasia 2(7/4 v. Singapore n. Soesoe.
Artemis 7/5 v. Rotterdam te Curacao verwacht.
Augustina 28/4 v. Balik Pappan n. Soerabaya.
Ena 27/4 v. Pladjoe n. Miri.
Erinna 9/5 v. Houston te Perama v.. wacht.
Eulota 28/4 v. Singapore n. Massowah en Suez.
Genota 27/4 v. Gibraltar verm. n. Abadan.
Hermes 1/5 v. San Louis du Rhone te Constanza
verwacht; gaat daarna naar Sete en verm. wederom Constanza.
Josefina 26/4 v. Pladjoe n. Tjilatjap.
Juno 29/4 v. Singapore n. Penang, Soesoe en Port
Swettenham.
Macoma 1/5 v. Genua te Napels verwacht; gaat
daarna naar Port Said v. o.
Petronella 28/4 v. Ambon n. Ceram, Balik Pappan, Harakan, Swatow, Poochow, Tamsui, Miri

en

eer 3te rJUjJ

Verkiezingen.

Tot kerkvoogd werd be-

Finsterwolde.
noemd de heer J. Roelofs Ezn., burgemeester, als
opvolger van wijlen den heer D. J. de Vries Sr.

Examens
Academische Examens.

Utrecht (Rijksuniversiteit). Cand. rechten W. F.

Scthuileman.

Cand. Rom. Philologie, hoofdvak Spaansch, J.

H. Terlingen.
Cand. Soc. Geographie mej. P. Verlegh.
Doet. klass. letteren A. Annema (met lof).
Semi-arts B. Wanrooy en J. C. Wolterbeek.
Arts, mevr. F. H. Stolp—Wierenga.
Theor. Tandheelk. Ie ged. mej. W. J. Starcke
en J. F. Haytink.
Theor. Tandeelk. 2e ged. mej. M. de Boer.
Tandarts, mej. W. L. Putscher en G. H. van

Singapore.

Phobos 28/4 v. Curagao n. Engeland.
Rotula 28/4 v. Suez verm. n. Engeland.
Selene, verm. 28/4 v. Abadan n. Suez v. o.
Semiramis 1/5 v. Preston te Constanza verwacht;
gaat daarna naar Salonica, Malta en Drapetzona.

Meruia 3/5 te Rotterdam gereed met dokken.gaat
Miralda verm. 29/4 v. Cristobal te Curacao;
naar Engeland.
Paula 28/4 v. Pladjoe te Singapore.
Murena, n. Harburg, was 29/4 7 u. 10 v.m. 650
mijlen Z.W. van Lands End.
Lekhaven, Antwerpen n. Montevideo, pass. 29/4

n. B. Aires, pass. 29/4 v.m,
Jonge' Johanna, Jaffa n. Newcastle.,' pass. 29/4
Dover.
Batavier II 30/4 v. Rotterdam te Gravesend.
Gelderland, baggermolen, 29/4 v. Oran n. Algiers

aandachtig gehoor. Vele vragen werden gesteld en
door spr. uitvoerig beantwoord; de straatprediking werd o.m. uitvoerig in het licht gesteld en
nog eens bijzonder geaccentueerd dat evangeliseeren niet moet zijn overtuigen of bewijzen, maar
steeds getuigen van het heil alléén in Christus.
Medegedeeld werd dat de auto-zending met der
heer Schotvanger van 18—2 SJuli voor de kring
disponibel zal zijn. Het was een bijzonder goed geslaagde Evangelisatie- avond.

STADSKANAAL, 1 Mei. Tot onderwijzeres in
de nuttige handwerken aan de 0.1. school te Vledderveen, hoofd de heer H. Koning, is benoemd
H. Voorzee alhier.

GLIMMEN, 1 Mei. Mej.

R. Straatsma, onderwijzeres aan de Chr. Nat. school alhier, is met
ingang van 1 Augustus a.s. benoemd tot onderwHwres aan de Herv. sohcol te Scharnegoutum
(Fr.).

Leeuw, onder-

wijzer aan de 0.1. school te Beerta Oost werd in
gelijke betrekkin?; benoemd aan één der 0,1. scho-

len te Winterswijk.

KW^TEIT

9 et.
6 et.

Groote ronde Besebuitp. rol
Kleine ronde Beschuitp. rol

I

L.

Palthe's Extra-Service:
It
Bk jffff\
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Soekaboemi 4/5 te Rotterdam.
Johan van Oldenbarnevelt 4/5 te Amsterdam.
Baloeran 4/5 te Marseille; 10/5 te Rotterdam.
Palembang 16'5 te Genua; 25/5 te Rotterdam.
Van West-Indië:
Crynsen 11'5 te Amsterdam.
Oranje Nassau 19/5 te Amsterdam.
Van Noord-Amerika:
Volendam 4/5 te Rotterdam.
Statendam 9/5 te Rotterdam.

DELFZIJL, 30 April.
Binnengekomen: Export st. Londen; Geertruida, Fekkes, Berlijn; Spera, Dekker, Aalborg; Vlot,
Dekker, Aarhus; Tonijn, 8011. Immingham; WilAUJager;
Ebenhaezer,
helmina, Dekker;
da Hendrika, Buter; Theisme, Prins; Onderneming, Zijlstra; Nijverheid, Leij, allen v. Emden.
Vertrokken: Lelie, Westers, Zee; Wilhelmina,
Dekker, Veijle; Dollard, Dekker, Londen; Wubbina, Meijer, Wangeroog; Angeja, Ike, Londen;
Tonijn, 8011, Bremen; Swenske st. Brekstad;
Mascotte. Havinga, Londen; Jantje, Stuut; Luikina, Zwiersema; Caroline, Drost; Johanna, Breider; Lina, Rijks, allen naar Emden.

van

verstaan!

onzer producten,

verzekerd van knap vakmanschap, dat modern comfort en sfeer met

ouderwelsche degelijkheid op gelukkige
wijze wist te combineeren.
Altij** -weer stellen onze ruime toonzalen
Ij duidelijk „den eisch der tijden" voor
ougen in stijl, kleurencombinaties en

"**'
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REGENKLEDING.
Bekende fabriek

van

Regenkleding zoekt

voor

de Noordelijke

Provinciën een

Ingevoerd AGENT.
„Provisiebasis".
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In het leven heeft oen leder, die zl)n eorr»
pandend* -hetzij zakelijke of privé- correspon.
dentle-op da schrljfmochine afdoet Hat Is
Immer» duldeli|k: Op de schrijfmachine jool
yf*. het sneller, wat getypt Is. ziet er steeds net|ei
".
m,n nMh
rsla n E,n schri|lmochlne Is daarom
('S,
*><> «»
1
OIYMPIA FILIA Is een kleine
"«"' ««W -*"" °«
%
«ablele schrijfmachine, die alle voordcelen heeft von een
'groote" en toch maar weinig kost Het b de machine voor
J_
alle vooruitstrevender!, die zich willen verzekeren van de
«oordcelen van het mochlneschrl|ven, zonder zich groote verplichtingen op den hals te
Men, want de Flllo kan ook In terml|nen betaald worden. De prospectussen OLYMPIA F
het laotsse geert Inlichtingen over ons gemakkell|ke betalings"n OLYMPIA A
worden U kosteloos en zonder eenige verplichting Uwerzijds toegezonden.
«ysteem

Ook voor Uw keuze van tapijten, linoleutns,
gordijnen en overige stolTeering verstrekken
wij Ü de noodige waardevolle gegevens.
Onze volledige service: Meizigershezoek,
adviezen en bcgroofingen, is steeds gratis
ter beschikking van onze clientèle!
„Naar den eisch der tijden" zal steeds ons
devies voor complete meubileeringen dan
wel voor aanvulling van Uw meubilair zijn!
i/ow

—

%cces....

... .

prijzen!

—

NOORDERBUITENSINGEL 5.
TEL.
5089
Auto bekleederij, Carrosserie, plaat- en uitdeukwerk.
Duco en metaal spuitinrichting.
awaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaEaaaaaaaaaawaaaaaaaawaaa. vaaaaamWÊaaaaatawaaai bbi

Steeds hebben we ons, bij het vervaardigen

Kiest

i

1

I

Onze jarenlange ervaring op het gebied van
comp'cte meubileering heeft ons dezen eisch
doen

LaQt Pcütk* Uw coituum eens rol*
ledig chemisch reinigen en penen
Om het allerbeste resultaat te
\ bereiken worden te Almelo
Wa \ 5 verschillende persen er
Daarom
Mm V
voor gebruikt
wordt Uw pak zoo mooi!

AANRIJDING
lAUTO
Dan naar D. & T. Nieman
I

Naar den eisch
der tijden

Van Oost-Indië:

REIDERWOLDERPOLDER, 29 April.
Binnengekomen: Reservir, H. van Uren,

handhaven

Voor Pinksteren

met den datum van vermoedel. aankomst.

Delfzijl.

4§i(mSm\w
mj

BESCHUIT

Elusa 28/4 v. Stockholm te Gothenburg.
Apollinaris V m.s. 28/4 v. Goole n. Totton.
Zeemeeuw m.s. 27/4 v. Londen te Gothenburg.
Jo mjs. 26/4 v. Elbing te Klaipeda.
Prinses Juliana m-s. pass. 27/4 Pornaes.
Henrica m.s. 26/4 v. Gent te Libouwie.
Boreas m.s. 28/4 v. Groningen te Hamburg.
Adelaar en Brabant m.s., 29/4 te Antwerpen.
Wolanda m.s. pass. 29/4 Dover.
Grada m.s. pass. 28/4 Dover.
Voorwaarts m.s. pass. 29/4 Dover.
Gorecht m.s. 28/4 v. Antwerpen te Rye.
Twin nu, pass. 28/4 Bevezier.
Apollinaris m.s. 28/4 v. Southampton te Shoreham
Duurswold m£. 28/4 v. Poole n. Bridport.
Pascholl m.s. 29/4 v. Plymouth n. Eling.
Ida Westers m.s. 27/4 v. Penryn n. Porthoustock
Thea m.s. 28/4 v. Penzance n. Hayle.
Margaretha ms. 28/4 v. Bristol n. Llanelly.
Joma m.s. 284 v. Newport n. Londpnderry.
28/4

V^^___

VERKADES

Maja 28/4 v. Curacao te Hamburg.
Maas 29/4 v. Rotterdam te Hamburg.
Towa 29/4 V- Havre te Antwerpen.

mjs.

Jk

-

v. Cardiff n. Britonferry.
Kemphaan ms. 28/4 v. Barry n.
Henca m.s. 28/4 v. Aberdeen te Newburgh.
Eton m.s. 28/4 v. Grangemouth n. Newhaven.
Bergen
Bergendal ms. 29/4 v. Antwerpen te Leith.
Gees ms. pass. 28 4 Flamboro Head.
te Huil.
Leiden (Rijksuniversiteit). Candidaats rechten Pax I m.s. 28/4 v. Vlaaraingen
Albula ms. 28/4 v. Coblenz te Koningsbergen.
de heeren W. G. A. de Meester en W. H. KeucheAnna m.s. (Muller) pass. 284 Holtenau.
nius; doctoraal rechten mej. E. M. S. Fischer en
Java m.s. 29/4 v. Ejerslev te Gent.
de heer H. S. Zwarenstein.
Luctor m.s. (Bakema) 274 te Kopenhagen.
Doctoraal rechten de heer P. van Eeghen; beHebe m.s. 28/4 v. Boom te Chiswick.
vorderd tot arts de heer C. J. Kerkhof.
Excelsior m.s. 29/4 v. Boom te Millwall,
Jantje m.s. 29/4 v. Antwerpen te Millwall.
Amsterdam (Gem. Universiteit). Doctoraal geWilja m.s. 294 v. Haatten te Charlton.
Kwee,
Punt,
T.
L.
J.
P.
W.
neeskunde de heeren
J.
Rapid m.s. 294 v. Antwerpen te Londen.
Bergmann en G. W. v. d. Wal.
Argus m.s. 294 v. Zeebrugge te Wandsworth.
Fiat
m.s. 29/4 v. Dordrecht te Londen.
Wageningen
(Landbouwhoogeschool)
CandiBrinda m.s. 29*4 v. Gravesend n. Gravelines.
daats koloniale boschbouw de heeren W. J. LaRoelfiena m.s. _9 4 v. Gravesend n. Gravelines.
meris en C. L. Leefers.
n. Huil.
Cornelia B. m.s. 29/4 v. Gravesend Vlissingen.
te
Prima m.s. 29/4 v. Rotterdam
Gejo m.s. arr. 304 te Vlissingen.
m.s. 30/4 v. Shoreham te Antwerpen.
Kring „Veenkoloniën” van Geref. Evangelisatiecom ise. Quo Vadis
Mado m.s., Antwerpen n. Penryn, pass. 29/4 Vlissingen.
m.s. 29/4 v. Harlingen te Huil.
Onder leiding van ds. M. Kamper van Nw.- Immingham
Lies m.s. 29/4 v. Rouaan n. Dublin. Hamburg.
Weerdinge, werd in zaal Harmonie te MusselkaMaashaven 29/4 v. Las Palmas n.
naal de voorjaarsvergadering gehouden van boAvonmouth n. San Francisco, pass
vensrenoemden kring, waarbij thans 13 commissies Mijdrecht,
294
Brero.
San
persoof kerkeraden zijn aangesloten. Ruim 200
30/4 v. Avonmouth n. Havre.
nen waren aanwezig, o.m. ook de perdikanten ds. Vtfoensdrecht
Jonge Johanna 304 v. Haifa te Newcastle.
Medendorp, Vlagtwedde, ds. Reinders, Sellingen.
Henrica m.s. 284 v. Lilbourne te Bordeaux.
ds. v. Dooren, Mussel, ds. Leene, Stadskanaal en Katwijk,
Antwerpen n. Nantes, pass. 30/4 Vliscand. Tiemens. Veendam.
singen.
Als spreker trad op ds. D. van Dijk van GroMirach 29/4 v. Narvik n. Rotterdam.
ningen, die als onderwerp had
„Roeping en
Midsland 294 v. Seaham n. Harlingen.
richtsnoer". Het doel, de roeping, plicht en de Flying
Irishman m.s. 29/4 v. Plymouth te Fowey.
middelen van evangelisatie werden in een duidelijke, bezielende en met volle overtuiging uitgesproken rede. aangegeven. Spr. had een bijzonder Verwachte Nederlandsche Passagiers- en Pewtschepen

BEERTA. 30 April. De heer E.

eersten

In elke rol een platenbon
U daar zelf van!
voor het album „Waar wij wonen".

Dover.
Ameland, Rotterdam

Berent

W

hap proeft ook een kind: dat
is lekkere beschuit! Smakelijke, brosse beschuit
is van Verkade. Met jam, met koek of met kaas,
maar ook alleen met wat boter, of droog, bijvoorbeeld bij een kop bouillon, is een Verkades
beschuit heerlijk. De kwaliteit van een beschuit
kunt U naar het uiterlijk niet goed beoordeelen.
Des te beter is kwaliteit te proeven. Overtuig

Bij den

Batavier I 29/4 v. Rotterdam te Hamburg.
Rossum 29/4 v. Boston n. Ardrossan.
Marpéssa 29/4' v. Barton te Pauillac.

NED. HERV. KERK.

mej.

VIJFDE BLAD

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN ZATERDAG 1 MEI 1937

Brieven franco onder no. 704 bureau dezes.

-

De volks-schrijfmachine

êg^WMaaX
f. 65.*WËi& steckts
-m;
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De

overige

modellen SIMPLEX. ROGRESS en ELITE.
gemakkelijke betaling ivoorwaarde*.

eveneens op

OLYMPIA SCHRIJFMACHINES N.V., AMSTERDAM-C.

.

Aan OLYMPIA SCHRIJFMACHINES N. V, AMSTERDAM. Kelz«-gracht 626

Gelieve mi| kosteloos en zonder eenige verplichting Uwe uitvoerige prospectussen
Olympia F en Olympia A te zenden:
Beroep:
Naam:

Woonplaats:

Adres:

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN ZATERDAG 1 MEI 1937

—

Stelt U prüs op goede kleeding? in maatwerk? in betere confectie? in Engelsche

—

jm

■»

Poelest, 34 Tei.

Maatcostuum 36.00, 40.00, 42.50, 46.00, 49.00, 52.00
Betere confectiecost. 23.75, 25.00, 26.75, 28.00, 32.00
10.00, 14.75, 16.00, 18.75, 22.50
Regenjassen

IIifHTTTTTri

XjL Ullb

Maat en Confectie

3217.
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VIJFDE BLAD

_I

mm.

Komt 'n gast
Vroeger was 'ti
naar de kast.
„Drinkt U wat?
Dit oi dat?"
(Als je 't had)
Nu zegt hij:

„Extra" mij.
„Extra" doet
Altijd goed.

I GEBR.FOLKERS
ffij

Grasperkmaaier

m|j pp j_j\WjijOj

H

A-WEG 2»TEL.3692

I Nog lichter een Abner Super Eden I
Levensduur als geen andere machine.
Komt U deze wonder/machines eens zien?

Prijs f 10.10

f3

B

SCHROEVEN
c.ffat*lc

Haf ie: nac

Fl. 3.25

Bén schroef kan voldoende zijn, twee
schroeven is een veiligheidsmaatregel,

Wenscht u krimpvrije vak'
kleeding vraagt dan beva.
beslist alle
„Gesanfonseerd
krimp geweerdr

-

...

i

rji

overalls en jassen is indanthren gevertd!
iÊ

m

Zoutkamper Zeevisserij N.V. Albatros

-

H.H. LANDBOUWERS*.
Door aankoop van een groot kwantum
gestorte Hollandsche Schuimaarde

"

zijn wij in staat, U deze tegen een zeer scherp concurreer e n d e n p r ij s te leveren, onder volle garantie.
Vraagt prijsopgaaf bij:
J. E. BOUMAN, Ten Boer. Tel. no. 15.
H. G. ALTING, Wei werd. Tel. no. 3.
'evens wederverkoopers gevraagd.

I|

Aparte

"
VERLOREN? |

SLEUTEL

KAMERLAMPEN
Firma PETERS

Westerhavenstr.

20

-

Hebt U witwerk of
andere stucadoorwerken ?

maken U
binnen 1 uur een
nieuwe, onverschillig welke.
Ook alle soorten
cylindersleutels
van Llps-, Vale-,
Damm-sloten,
Auto-portier- en
Contactsleutels enz.
Zeer lage prijzen.

ÉWij

GORTER en zijn Zonen
staan U vlug ten dienste.
Kosten vallen mee!!

JAN GORTER

- Tel. 454"j
watersport!

Irouise Henriëttestr. 5

NO. 193

K. HOUWERZIJL

Firma GEBR. FOLKERS

Assurantiën.
NIEUWSTAD B 191. DELFZIJL.

U

Timmerman

-

Telefoon 1284.

Turfsingel 73a,

Aannemer

Groningen.

Koop, Verkoop en Verhuur

*

van

Woningen.

Peperstraat 16

Centraal Depot der DUNLOP AUTO- en MOTORBANDEN
en ACCESSOIRES

tio»
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COEHOORNSINGEL
.
' *w

V3E. L.

«koningen

f
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ets aparts.
'met
leuke
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Qarneering
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CHERRY-BRANDY

\

irani

JURKJE.

Surhuisterveen

DUBBELE VOLLE

\

Xlf'L

zijden tricot, WVP
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HALF OM HALF
ANISETTE
VOORBURG
SCHILLETJE
KUMMEL
CURAcAO
PERSICO
Luxe kruik 0.95 en 1/1 fl.
1.25, Liters kruik 1.50
Zeer fijn van smaak.
Extra laag in prijs..
Vraagt ze bij Uwen leverancier of zoo deze ze niet
voorradig heeft bij de fa-

[I \

_m% *

"»»

mW%

Wollen
JSj
der pullover
met korte AT
mouw. Vanaf Mtm9

kin-4^*A

Alles
voor leeftijd van 3 jaar.
Prijzen met kleine
st ij ging per maat.

\ /

L«-l LJ

u TRICOTAGE
HEERESTRAAT 56

N. EBBINGESTRAAT 53

frikante;

Woldring & Idema

I

BRUGSTRAAT 26
of bij

VERPLAATST
52
van Oude
naar Korenstraat 6 - Telefoon 997.
U DOET AAN
WATERSPORT?? L DE GRAAFF - v.h. firma Becker
Roelfsema's

GRONINGEN,

Mei 1937

Slijterij

POELESTRAAT 52

Ebbingestraat no.

GRONINGEN

Gevestigd:

ELECTRICITEIT
/
,
£f
Ir WESSELS /
fr

TELEFOON

256

Vakkundige bediening.
Uiterst billijke condities.
Vraagt vrijblijvend offerte.
Voorheen Ie monteur Gerritsen en v. d. Land.

A

./

W

Beleefd aanbevelend:

m
IO

H
«Iseww

\

SCHATTIG

Winschoten.

">

Tel. 4706

verlengzoom.

Wüdervank.

R. Kok,

Garage Hofstee en Vogelzang

j*£
fry

mouwtjesen

„

Ketel,

hebben.

korte pof-

Ter Apel.
Veendam

J B. Oosterman,
J- Boven,
Fa. Wolf Wijnberg
Jac. Woltjer

„IN ALLES"

—►ELAST. KOUSEN
■*?- ONZE PKIJZEN
B/h. Hèereplein

"*"-

b

Nieuw Amsterdam
Nieuwe Pekela.
Oude Pekela
Sappemeer.
Stadskanaal.

G. J. Mulder
H. v d. Veen,
Gebr. Zwartsenberg
L. Beckmann,
P. Blaauw,
G. H. Meyer,

Uitbreiding door verbouwing stelt ons in staat u per
1 Mei in het Centrum der stad tegen zeer laag tarief
aan te
een ruime en prettige stalling voor Uw wagen
bieden. Bekwame monteurs en een van ouds prima
geoutilleerde werkplaats staan tot Uw dienst. Wij zijn
overtuigd, dat ook U het bij ons naar UW zin zult

Johs. Spoelman

+ BANDAGEHUIS +
z :r \—-"
leveren

S. Palm
H. de Vries,
J. J. Savenije

\\

1

tricot, met

Meppel
Musselkanaal.

_

tegenover Westerhaven.

EENIGS

«ij

Benthem's Kleed. Mag.
Gebrs. Velema
Sluisstr.
Marktstr.

\ VT'

L

Zuiver wollen

L^Êiaaaammmmmmmmmm

BEVA-PRIJSVRAAG: EEN WEEK GRATIS MET VACANTIE!

Verkrijgbaar bij onderstaande firma's:
Groningen.
A. H. J. Albering
„
C A Hensen
„
Ni C. Hensen
„
Gebr. Hinrichs
„
H. H Meyering
Appingedam.
C. Be'rvoets
S. Boekbinder en Zn.,
Assen.
„
H. Jansen, Kleed.mag., Markt 15
R. Denneboom
Beilen
Th. v. Engen,
Dedemsvaart.
Delfzijl.
Wed. M. Pais
Davids—Fidder
Emmen.
Emmer-Compascuum
K. J. Rademaker
Hoogeveen
Sterken
R.
„
D J. Trompetter
Hijkersmilde
H' de Vries
Kollum.
F. Heeger en Zn.,
H. Denneboom
- De Leek
Martenshoek.
E. Ruding,
G. de Vries,
Marum.

A-WEG 2—3/1. TEL. 3692.

BEBEDIGD MAKELAAR.

in

DOE MEE AAN DE

/H.H. Automobilisten .X

Tel. 1149

Bootbouw welke schitt. 16
2
Klelj. N.N.W.B. bouwt, wil M
als
reclame voor Paterswoldsche
Meer één Jachtje leveren aan
zeer lagen prijs.
Br. fr. no. 669 Bureau dezes.
Telefonisch aangesloten onder

mwmm

flii_^ RK
4U£____EsHHe__h»A

fljj\ \L

MOEDERS
TROTSCH
OP Z IJ N

mi

■______________■___■______■__■■■»

Jac. Snip, Zuiderdiep 6b. Tel. 2455

Ltr. (Ind. Kruikfl.)

de naden van Uw Beva-werkpak! Loslaten dernaden onmogelijk!Slechts de sterkste kwaliteiten van stof worden gebruikt.
De manchester broek heeft dubbele naden, een versterkt kruis en roestvrije metalen patent-knoopen. Beva is wasch- en
kleurecht. Tot zelfs het naaigaren van de

M mammmm^^mw
at
aJrmjW'A
I l II i I Ia» 9f * €
ffi . _____■

zi

■ €l___i_Hß

Doos 30 en 60 et. Bij Apothekers en Drogisten.

Enigste vissende rederij.
Doordat ons steeds gevraagd wordt
van diverse zijden in de stad Groningen, waar de bekende
Zoutkamper Schol verkrijgbaar is, hebben wij reders besloten aan
de wederverkopers plakkaten te geven, waarop vermeld staat
dat bij hen de ZOUTKAMPER SCHOL te verkrijgen is.
Voor wederverkopers alleen verkrijgbaar bij

p.

drie schroeven sluit loslaten definitief uit!
Eén keer stikken kan genoeg zijn, twee

"

Brandwonden
Snijwonden. Ontvellingen
RQL. fl«-«-tf tonder litteeken»

_-

Hoogachtend,
H. A. WESSELS,
Winschoterdiep 121.

Uw adres voor het schoonmaken en nazien van
HAARDEN en KACHELS.

Bezoekt dan eerst Paviljoen
„HOOGEMA" aan het Leekstermeer.
Opening v.h. nieuwe Paviljoen
begin Juni. Bootenverhuur met
moderne bootenberging.
Bel. aanbev. J. C. VEEZE.

"ONDERGETEEKENDE
maakt bekend aan het publiek
van Noordhom en Omstreken,
dat hij de

BAKKERIJ
OPENEN.
aanbevelend:
Beleefd
M. v. d. SLUIS, Luxe Brood-,
Koek- en Banketbakkerij,
Maandag as.

gaat

NOORDHORN.

Ter overname aangeboden:
de

van ouds bekende

Cichorei- en Mosterdbranche
Pekela.

van de Fa. P. D. DE JONGE, Oude
(Kooper kan volledig met bedrijf worden ingelicht.)

CARROSSERIEBOUW
-

UITDEUKWERK

LASSCHEN

CARRIER BAKKEN

&
WIT
NOORDERSTATIONSSTR.
DE

DE

AUTO PLAATWERK

enz.

BRUIN

8 (b. d. Bedumerweg) TEL. 2723

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN ZATERDAG 1 MEI 1937
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deert U elegante pasvorm en prima coupe! Doe als zoovelen
en koop voortaan uitsluitend „WALA" corsets, de prijzen
kunnen geen bezwaar voor U zijn, integendeel, reeds vanaf
f2.45 koopt U een „WALA". In tusschenprijzen van f 4.— tot
f 7.— krijgt U een zeer soliede kwaliteit. Onze paskamers
stellen Uin de gelegenheid onder vakkundige leiding zelf
te passen en Ute overtuigen van de vele goede eigenschappen van „WALA" corsets. Neem een besluit, en koop
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dragen „WALA" CORSETTEN, omdat zij weten dat „WALA"
corsets de juiste modelijn geven. De naam „WALA" garan-
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Dinsdags op de Zaadmarkt
Groningen.
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Wollen stoffen Wollen mousseline Zijden
stoffen Kunstzijden stoffen-Linnen Bambino
Sorita Tobralco Zephyrs Katoen mous :
seline- Vlisco-Vlisco standaard- Vliscolinnen

-

-

-

-

In alle genres enorme keuze.
Gratis knippen.
Stalen op aanvraag.

0T

—

GROOTE AAARKT 11-12

y^OVy

___________I________________________________________^___________________M___________l

Terras-, Tuin- en Serremeubelen.
Firma KOOS,
Groningen.
Brugstraat 32.
Telef. 3399.

B^^SCHORTENHUI^fF
Ij HEERESTRyAT4j_[|

STOFZUIGERS
in alle merken en prijzen
f 0.65 per week,

G. A. MUG,

CORSETTEN
Ie en 2e soort RIET
B. U. VENEMA,
Eernewoude.

B. MULDER, voorheen beheerder van het
A.V.R.0.-BIJKANTOOR
IS VERHUISD:
) ,-,.__;___„
van Noorderhaven Z.z. 18
n "igen
naar TUINBOUWSTRAAT 63/lb )
en maakt aan zijn geachte Stad- en Landgenooten bekend, dat
hij zich in het vervolg wederom uitsluitend zal toeleggen:
op het leveren van losse nummers der A.V.R.O. RADIO-BODE
a 15 cent per nummer, afgehaald of thuisbezorgd;
dit geldt ook voor Haren en Harendermolen; en op abonnementen der A.V.R.0.-Radiobode, waarbij vanaf heden het fraaie
blauwe omslag weer cadeau wordt gegeven.
Dus alleen omslag wanneer men een abonnement bij mij afsluit, en niet bij de losse nummers verkoop.
Verder houd ik mij beleefd in uw gunst aanbevolen voor het
leveren van diverse tijdschriften.

Met Hoogachting:

B. MULDER.

Rijwielen en Tandems van Pastoor,
Gaan er mee door Fongers en Germaan

——

KLEINE PEPERSTRAAT 4

—

Union Bouwplaat
#

WANDBEKLEEDING #
GELUIDDEMPEND

—

#

WAT IS ER EIGENLIJK GOEDKOOPER DAN
EENROLHAMMETJE?
p. Pd. 47
VOORHAM
p. pd. 60
ACHTERHAM
p. pd. 39
BUIK
p. pd. 44
BACON
DROGE WORST per stuk 19
DROGE WORST 20 stuks 3.70
Versch mager Ribspek p. p. 34
Boven f3 franco drie Noordelijke Prov. voor den handel
speciale condities.

maat- en

te GRONINGEN is plaatsing voor een

FLINK PERSOON
-

Na gebleken
algemeen ontwikkeld, goed verkoper en etaleur.
geschiktheid uitzicht bedrijfsleider. Brieven eigenh. geschreven,
getuigsch., salaris, photo onder no. 657 bureau van dit blad.

-

S

■il 'amaam

_______!

Bij het laten zien van de nieuwe woning blijven Mevr. A. en
Mevr. B. in de keuken een oogenblik van verwondering
staan. Dan zegt Mevr. A.: „Maar waar heb je toch die
schitterende keukeninrichting vandaan?"
„O", zegt Mevr. B. vol trots en met een tevreden glimlach:
„die heb ik gekocht bij

„HUISHOUD PIETERS"
En weet je wat zoo prachtig is, je kunt er alles in bijpassende kleuren bij krijgen".
KEUKENUITZETTEN in de prijzen: 9.75, 13.95, 14.00, 21.00,
23.40, 34.75, 37.50.
Schitterende BROODTROMMELS PYRAMIDE a 2.60.
Koopt geen 2e keus voor een dergelijken prijs, maar bij ons
een Ie klas voor lagen prijs.
Denkt bij de schoonmaak aan HUISHOUD PIETERS.
Even een telefoontje en wij staan voor u klaar.

HUISHOUD PIETERS
Telefoon 2069.

De zaak, die u een tevreden glimlach bezorgt.

Kandij (alles steen)
p. pd. 26
p. pd. 20
81. Gele Suiker
Witte Suiker (verpakt) p. p. 22
p. Pd- 5
Grove blanke Rijst
Thee (verpakt)
per ons 16
Goedsmakende Koffie A p. 12
Gebr. Suikerpoeder p. bus 12
y 2 pd. 6
Dalfsen Cichorei
Mercurius Havermouth pd. 8
Zuivere Terpentijn
Vi fl. 10
Nieuwe Dadels
2 pd. 15
Joden Koeken 25 st. (bus) 16
Mooie Allerhande
V_ pd. 15
Huishoud Jam
2 potten 33
Frissche Zuurtjes
2 ons 10
Pakjes Verf (Vossekop)
alle kleuren 15
Dik vet Spek
bij 5 pd. 1.45
Prima Blokvet 37 et., 5 pd. 1.80
Zware Worsten
5 voor 47 y2
per stuk 20
Zware Edammer
Zware Kruidkaas per stuk 23
pond 8
Prima Nagelkaas
Grove Soda
5 pond 7
25 pond 1.05
Ongepelde Rijst
Augurken
liters flesch 15
per pak 12
Kindermeel
pond 16
Vette Nagelkaas
1.40
Kr. Saltz met proefpak
gr. doos 8
Huishoudzeep
Busgroenten (alle soorten) 17
pak 5
Presto Zeeppoeder
Huish. Pudding (met saus))
3 voor 10
Aanbevelend:

JOHs. v. HOUTEN,

confectiezaak

IJZERWAREN

!!!!! 1Ü "K
i■ rHM!!
'ißM«__ r mo—ir ._»

VAN HOUTEN's
LEUTSCHER, A-straat 6, Gron. Tel. 511.
Levensmiddelenbedrijf.

Oosterstraat 23.

BOUWARTI KELEN

GEVRAAGD voor direct een bekwaam

VERTEGENWOORDIGER

Grootegast.

Wij hebben groote keuze in KOOKKACHELS.
Complete KEUKEN-UITZETTEN vanaf f 11.—.

GASFORNUIZEN en

GASCOMFOREN, PETROLEUMSTELLEN, Voor Haarden nazien
enz. enz.
en schoonmaken, van fl.— tot

F. H. OSWALD
TELEFOON

OOSTERSTRAAT 31 (hoek Donkersgang)

MELRIJDERS!

—

f 1.75, is nog steeds het adres:
H. SCHENKEL, Westingh.str. 36
of Telef. no. 1186.
1587. Voor Verlovings- en Huwelijks-

GESCHENKEN

smaakvol en niet duur, is het
uw adres v. stalling, reparatie, moffelen is bekende adres:

JAN OOSTINDIëR,

—

N.V. v.h. T. DE VRIES,
Oosterstraat 57. - Groningen.
Kristal, Porselein en Luxe voor-

volkomen met bovengenoemde branche op de hoogte.
TELEF. 5904.
JACOBIJNERSTRAAT 15
Courier
merk met
Rijwielen.
eigen
Agent
uitvoerige
verlangd
Burgers
inlichtingen
Brieven met
en
salaris onder
en
Prima
no. 662 bureau van dit blad.
remnaaf vanaf f 33, met handrem f29.
Tandems te huur. werpen.

—

MAGAZIJN

„DE

KLOMP"

A-KERKHOF 33 (Telefoon 1805)
O. KIJK IN T JATSTR. 73 (3e huis v.af debr.)

ff

fff

HET ADRES VOOR:
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN.

Vraagt offertes en monPrijzen vanaf f 0.50 per M.2.
sters bij de vertegenwoordigers:
GEBRS. BRINK, voor Groningen (mcl. Haren) en 't Hoogeland, Parallelweg 2a. Tel. 4252.
Fa. J. J. KOERTS & ZOON, Houthandel. Oude-Pekela, Tel. 9,
Winschoten Tel. 362, voor Oostelijk deel der prov.
Groningen en Drenthe.

In

/

■
ff

Voetkundige Kliniek

PLAFONDS

■^ë *h

■*__H

*

Gedipl. Installateur,
Zwarte Weg 35.
Telef. 3205.

Veemarktstraat 96.
behandeling
Per
75 cent.
Van 9—12 50 cent.
Steunzolen alleen naar gipsmodel, vanaf f8.50. Ook aan
huis te ontbieden.

_m_B*B*_

Onze groote voorraden stellen ons in staat nog massa's goederen voor niet verhoogde prijzen te kunnen verkoopen.
Solide HUISHOUDTRAPPEN
5
6
7
8
9 tree
3
4
84
112 140 168 196 224 252
STRIJKTAFELS, zeer solied,
1.95—1.75—97 cent
MOUWPLANKEN, molton overtrokken
50—25
HANDDOEKREKJES, met 5 stokjes
25
WASCHSCHRAGEN, uiterst solide, opklapbaar,
95
Groote partijen LIGSTOELEN (van vorig jaar) v.af 117
23
MESSENBAKKEN, 2-deelig, gevoerd, slechts
25
BROODPLANKEN, met opschrift, vanaf

„
„
„
„
„
„

EMAILLE

Nog voor ongekend lage prijzen.

Groote ronde BAZARBAKKEN wit vanaf
47 „
Prima WITTE EMMERS, flinke maat, vanaf
57 „
GOOTSTEEN VERGIETEN (driehoekjes) alle kleuren slechts 25 „
OVALE TEILTJES, wit en gekleurd vanaf
42 „
VERGIETEN op pootjes, diverse kleuren vanaf
65
35 „
STOFBLIKKEN, prima emaille, slechts
87 n
NESTEN SCHALEN, 5-deelig, gekl. slechts
KOFFIE-, THEE-, SUIKERBUSSEN (chroom deksels)
garn. 145 „
BROODTROMMELS, de beste kwaliteit, nog slechts 285 „
NOG VELE COMPLETE EMAILLE KEUKENS.
(21-deelig) zoowel in de betere als in de goedkoopere uitvoering voor abnormaal

_

—

— LAGE

PRIJZEN
WIJ HELPEN U BIJ DE SCHOONMAAK.
Onze GEPREPAREERDE POETSDOEKEN zijn voor het gebruik onbetaalbaar èn U betaalt bij ons geen fantasieprijzen
voor METAAL, CHROOM, KOPER. ZILVER, TIN, MEUBELEN
LINOLEUM, HAARDEN, GLAS, bij ons per stuk 15 cent,
2 stuks voor 25 cent.
vanaf 6 cent
Prima BOENDERS
„ 13 „
COCOS HANDVEGERS, div. soorten
„ 25 „
Beste BEZEMS „Columbo"
„ 23 „
KAMERVEGERS met stok
„ 25 „
Prima LUIWAGENS, harde en zachte
„ 35 „
ZWABBERS, compl. met stok,
MATTENKLOPPERS, prima kwaliteit,
„ 23 „
„ 15 „
Beste DWEILEN, flinke maat,
STOFBLIKKEN, gelakt, met goudbies, slechts
9 „
ZEEPPOEDER .Presto", 2 pakjes voor
10 „
BUSSEN „BLANCO SCHUURPOEDER" slechts
4>/2
FLESSCHEN AMMONIAK, per-flèsch
15 „
DOOZEN AMSTEL LINOLEUMWAS slechts
17 „
Onze groote potten prima MEUBELWAS slechts
15 „
TUBEN OVALINE (kachelpoets) 2 tuben voor
9 „

~

WEER ONTVANGEN
DE BEKENDE ZOMERSANDALEN
(Alleenverkoop voor Groningen). Diverse moderne kleuren:
rood, blauw, groen, geel, in de maten
34 tot en met 36
37 tot en met 42

1 gulden

95 cent

PH. F. BARLINCKHOFF

—

A-KERKHOF 33
Telefoon 1805
OUDE KIJK IN T JATSTRAAT 73
(3e

huis vanaf de brug).

ZESDE BLAD

nieuwe en menigmaal vreemde omstandig-

DE NEDERLANDSCHE HANDELSMISSIE

heden, en tegen een leven onder een
ander samenstel dan waaronder men thuis
pleegt te wonen en te werken. Het groote voordeel hij het te dezer zake verkregen aceoord is, dat onzerzijds niets
overhaast behoeft te worden, terwijl

IN ZUID-AMERIKA
Nu naar Chili
De

resultaten in
üit
d 'd-

Buenos

harerzijds de Argentijnsche regeering
zich bereid verklaard heeft een aantal
maatregelen te treffen welke de overkomst van Nederlandsche landverhuizers
zullen bevorderen en in goede banen
leiden.

Argentinië

Aires wordt per luchtpost

20 April gemeld: Na een verblijf van
ruim drie weken aan de Plata-rlvier,

Indien men let op de houding welke tot
dusverre door de Argentijnsche (en ook
menige andere Amerikaansche republiek)
jegens de komst van Europeesche nieuwkomers werd ingenomen, dan mag dit resultaat werkelijk worden beschouwd als een
eerste bres welke geschoten is in de borstwering, welke het Argentijnsche gemeenteAangaande de verkregen resultaten in Arbestuur laatstelijk rondom zich had opgegentinië wordt gemeld:
Door menigen vertegenwoordiger van
Wij kunnen met den uitslag der gevoerde richt.
andere Europeesche naties werd verwonderd
onderhandelingen zeer zeker tevreden zijn, gevraagd hoe Nederland dit wel klaar geaangezien Argentinië bereid is gebleken om speeld
Het antwoord hierop kan zeer
ons zoover te bevoordeelen als het naar simpel had.
luiden: de goede reputatie van onze
billijkheid jegens zijn andere vrienden verlandslieden, op grond van de in Nederland
antwoorden kan. Meer dan dit te vragen, en elders vertoonde voorbeelden,
alsmede de
zou geen zin gehad hebben. Het heeft stellig bekwaamheid van onze onderhandelaars,
m het Argentijnsche kamp een aangenamen hebben de Argentijnsche autoriteiten er van
Indruk gemaakt, dat er van Nederlandsche
dat land noch volk eenig risico
zijde een helder begrip werd getoond voor overtuigd,
oe positie, waarin de andere partij verkeert. loopen indien men een aantal van onze landbouwers aanmoedigt om een nieuwe toeJDit wederzij dsche gevoel voor elkanders noote zoeken in Argentinië. Dagelijks
flen en behoeften heeft het tot stand komen komst
komen hoofdartikelen en beschouwingen in
een vertrouwenssfeer sterk bevorderd. de groote Argentijnsche pers de bevestiging
Aan het particuliere initiatief staat het om brengen
van het groote gewicht hetwelk men
op de thans geschapen gunstige basis tot
daar te lande toeschrijft aan deze verstanduitbreiding
een verdere
van den afzet over
te gaan. Aan de handelspolitieke situatie of houding tot juist Nederland.
En thans is het programma in Argentinië
aan de deviezenpositie kan thans waarlijk afgewerkt.
Nu staat Chili op het programma.
niets meer geweten worden, thans zal men
gezegd worden, dat het verkan
Stellig
zelf moeten toonen 'of men in staat is, een blijf der Nederlandsche
Handelsmissie in
moeilijke en verafgelegen markt te bewerken en te veroveren. Ook zal er wel eens Argentinië in hooge mate heeft bijgedragen
tot het bekend en bemind worden van onzen
een geldelijk offer gebracht moeten worden. Nederlandschen
naam.
Maar aangezien de Nederlandsche handel
eenerzijds in de laatste jaren wel eenigszins
vertrouwd is geraakt met de gedachte van
af en toe in de beurs te moeten tasten, en
aangezien voorts het einde der crisis tevens
de koorden van deze beurs merkbaar losser
heeft gemaakt, mag aangenomen worden,
flat voor een offensief dat zich op de nieuwe
harkten in Zuid-Amerika zou richten, het
tijdstip werkelijk niet zoo ongunstig is. In
hierbij gezamenlijk zal kunnen
worden te werk gegaan, is een onderwerp
bedraagt
waarover het laatste woord nog lang niet
gesproken is. Verwacht mag worden, dat na
terugkeer der handelsmissie en na publiceering van haar verslag ook dit thema vanzelf
Het A.V.R.0.-jaarverslag 1936 is versohewel aan de orde zal komen.
nen in den vorm van een rijk geïllustreerd
boekwerkje, voorzien van talrijke grafische
voorstellingen, betrekking hebbend op den
over
stand van de bezittingen der vereeniging, de
indeeling der programma's e.d. Hieraan Is
Verschillende voordrachten over speciale ontleend, dat het bedrijfskapitaal, niettegenonderwerpen zijn gehouden. Het Nederlandstaande de contributies der leden een dalensche en Friesche stamboekvee is in drie Brade lijn te zien gaven en de programma's een
zihaansche steden, alsmede te Buenos Aires ton meer vroegen dan in 1935, toch nog ruim
en te Montevideo op het doek vertoond en vier ton bedroeg.
met deskundigheid uitvoerig besproken.
De kosten voor inventaris en inrichting van
de
Inderdaad heeft 't
nieuwe studio in Hilversum alsmede de
van Nederland
geen reden om over rundvee
studio zelf, voor 1936, bijna 6.5 ton, zijn tot
gebrek aan belangstelling te klagen, want de uiteenzettingen van f I.— afgeschreven. Desondanks bereikt de
Ir. Leig nes Bakhoven zijn overal met groote post „kapitaal" een bedrag van ruim 2.5 milaandacht aangehoord, en de bladen hebben lioen gulden.
steeds op ruime schaal
weerklank daarHet aantal leden bleef vrijwel constant.
van gepubliceerd, vooraleen
bijdragen der leden in de eerste helft
spr.
'sinds
de
zich
De
van het Spaansch bedient.
van 1937 waren niet minder dan in de zelfde
Ook de Nederlandsche begaafdheid tot periode van 1936.
waterbouwkundige werken is ruimschoots
toegelicht. In Brazilië is, eveneens in drie
steden, de film van den afsluitdijk vertoond,
voorafgegaan door een toelichting in het
Portugeesch door mr. van Balen. In de Platawas de handelsmissie zoo gelukkig
riu
ac hand te kunnen leggen op ingenieurs,
die
aoor eigen aanschouwing of door bijzondere
studie met dit onderwerp vertrouwd waren,
en zich bereid toonden, hierover
het woord
te voeren. Het groote
amphitheater te Buenos Aires was tot den nok gevuld met pro(Van onzen Berlijnschen correspondent.)
fessoren ingenieurs en technische studenten,
«ij de film gaf mr. van
bpaansch de vereischte Balen weder in het
Berlijn, April 1937
toelichtingen, en het
w gd<
Ofschoon ik over de viering van den eervorderingen
aan ho alsl, V_4?,
tdlJk me een dusdanige beMei in Duitschland niet veel wil vertelsten
dat ei bij de meer markante len
wie het eens heeft gezien, zal weinig
B !"
oogenblikken een spontaan
is het misschien niet.
applaus opging. nieuws ontdekken
d Wa de bijVal aan het slot toen oninteressant eens een kijkje te nemen in de
de
ac eers te voetgangers zich over het pas ge- verschillende fabrieken en werkplaatsen,
ei
n Noord Holland "ar Frieswaar deze dag wordt herdacht.
land sP
Het geheel staat onder de leuze „Eert de
U S Yan filmv oorstellingen over
arbeid
en eert den arbeider". Niets nieuws,
a , f
zal
men
misschien zeggen. Maar de arbeider
ons
economische leven is
oesloten "t
met een bijeenkomst in
staat
hier
in het centrum der regeeringszorg
een en
bioscooptheater, waar de heer
vroeger
werd hij, noch zijn arbeid
Martens
tegenwoordiger van de Kon. Patatvaart
op de „juiste waarde" gezacht gezegd
Mii
een reeks films van de K. P m
schat. Daar is ook al een einde aan gemaakt.
Indle heeft doen vertoonen De
Alle schaffende Volksgenossen, zoo is er
en bedrijven van Java,
P n voorgeschreven, leggen
aan den voor-avond
Ce ~ van den grooten
lebes, Molukken, Nieuw
dag hun werktuig terzijde.
P
a
den bij de Argentijnsche
Zij versieren hun machines en hun zitplaatHet publiek bestond grootendeels
sen met frisch groen, en in de fabriek waar
6
»*
mers van Indische producten »"
!
een der kameraden is gestorven, wordt zijn
niet te verwonderen is dat nnt'h« v? dat l6
met een met groen eenvoudig verter, oud-minister van koloniën n 6er Wel " plaats
plaat-met-opschrift
getooid. Want, zoo
sierde
vo ?r "
stelling bijwoonde,
hijft_W»irken
er gezegd, op den eeredag van den ar1
den ontmoette met wie nii
le " wordt
bi> beid wiilen wij dezen gestorven kameraad
gestaan door het bureau
d Kame r niet vergeten. Immers wij danken hem voor
van Koophandel, gesproken
door hem is verricht. In het Vierde hetgeen
situatie der Indische
jarenplan heeft ieder arbeider zijn eigen
De Zondag is door de
h
plaatsje te vervullen. De hem toegedachte
S
d 00r
gebracht op het water
van
i J?_
de
ata "rmer taak te verrichten.
en van de wateren die den
Het komt niet op ons, maar het komt op
ana
vormen. Maar men moet vooral n et
delta Duitschland
P
aan
Men denke aan het
dat dit een zorgelooze picnic was T eenen lied: „leder streve,
opdat Duitschland leve".
deel, gezien de aard van gastheren egen"
Vol verantwoordelijkheidsgevoel zetten wij
1 gas
ten, en gezien den gerinser.1 tjd
die aan" het werk van onze gestorven kameraden verbeiden ter beschikking
der voort. Wij nemen hun eeuwig levende en
eens grondig met
men hun
de ultP raten,
zich eeuwig wederom vernieuwende namoest zelfs zulk een
over, en wij willen dat. de jeugd
latenschap
tisehe doeleinden ten
dat óók zal doen, wanneer eenmaal de tijd is
aangebroken, dat wij den allerlaatsten hamerslag hebben gegeven.
Het is de hartewensch van de „Gefolgsohaft" dat de Betriebsführer op bovenstaanEen van de onderwerpen
de wijze den kameraad die op het veld van
„ ~ den
welke d* PU
bheke meening in
arbeid gevallen is, eert. Intusschen zijn
de zoogenaamde „werkscharen" in een halgeboeid hebben,
meest
was de
ven kring aangetreden, en de Betriebsführer
kolonisatie door
roept de namen op van hen, die als slachtde regeering als ook het
Wel offers van hun werk zijn gestorven en van de
n
1*» be " veteranen van de fabriek op. De bedoeling
lang toonden zich op
hiervan is, dat op deze manier wordt aangebij" toond, dat deze
zonder belangstellend
menschen voor altijd tot „de
Cht m et gemeenschap der werkers" behooren.
worden hoe in
En tenslotte roept hij ook hén, die bij de
ces zal worden
aVan " onlangs
gehouden „Reichberufswettkampf",
Wel reeds de palm
van tevoren kan
der overwinning hebben behaald en
Verze*erd, dat welke prijswinnaars den eersten Mei aan den
er in Argentinië
in
zullen worden voorgesteld en door
een nieuwe
landstreek Fuhrer
hem persoonlijk zullen worden begroet.
toekomst
t
1
1 Zal z n
voor boerengezinnen
Dan volgen eenige redevoeringen. De Betriebsführer
tegen een verpi
niet
zal spreken over de prestaties
opzien
aatsmS
van het afgeloopen jaar en
te midden van en verrichtingen
een verplichting om ook in de toekomst met

waarvan

drie dagen te Montevideo en de
rest te Buenos Aires, is de Nederlandsche
Handelsmissie thans hare koffers aan
net pakken voor het volgende land: Chili.
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Nederland

STOPZETTING WERKVERSCHAFFING
EN STEUNVERLEENING
VAN 25 JULI—25 SEPTEMBER ?

DE VIERING VAN
PRINSESSEDAG IN GRONINGEN

Het publiek zong verschillende vaderlandsche liederen, door de muziek gespeeld, mee,
hetgeen een gezellige stemming gaf.
De heer Sluiter las een telegram voor, dat
aan H. K. H. gezonden werd en dat luidde:
„De Oranje-vereeniging Oranje-Nassau, gedenkend Uwer Koninklijke Hoogheid's verHoewel uiterlijk de viering van den verjaardag, biedt hare hartelijke gelukwenschen
jaardag van H. K. H. Prinses Juliana gelijk aan en verheugt zich met Uw Beider geluk".
vragen
was aan die in de vorige jaren, was er toch
Met een daverend applaus stemde het pueen verschil. Door de nog zoo kort achter ons bliek met den inhoud van dit telegram in.
aan
liggende huwelijksplechtigheid, is ons volk
Ongetwijfeld is de viering van dezen Prinbij
Kroonprinses
onze
komen te staan. sessedag zeer geslaagd.
dichter
Het Tweede Kamerlid de heer Drees heeft
Hieraan zal het ook wel te danken zijn
aan den Minister van Sociale Zaken de volgeweest, dat de drukte
gende schriftelijke vragen gesteld:
Is aan een aantal gemeentebesturen een
Op
circulaire gezonden, waarin aan deze besturen in overweging wordt gegeven om de
nog grooter was dan de voorgaande jaren,
werkverschaffingen en de steunverleening
maar vooral dat de stemming nog feestelijvan 5 Juli tot 25 September a.s. geheel stop
ker was.
te zetten?
Tegen acht uur was het geheele marktMocht de eerste vraag bevestigend worden
plein, uitgezonderd de wegen die door de
beantwoord, wil de Minister dan mededeepolitie werden vrijgehouden voor het verlen hoe de circulaire luidt? Aan welke gekeer, een deinende massa. Om een andere
meenten zij gezonden is? Op welke gronden
geijkte term te gebruiken: men kon over de
de onderstelling berust, dat in die gemeenten
hoofden loopen.
dezen zomer aan werkverschaffing en steunvertoog tot
Het programma dat hier vertoond werd
verleening geen behoefte zal bestaan? Of het
bestond uit eenige films. De hoofdschotel
voornemen tot het verzenden van de circuvan
was een Oranje-film, die de geschiedenis
laire vooraf besproken is in de contactcomvan ons Vorstenhuis gedurende de laatste
missies, ingesteld voor het overleg inzake
vijftig jaar weer gaf, gevolgd door de film
De prijsverhooging der benzine van eind werkverschaffing en steunverleening, met
van de huwelijksplechtigheden op 7 Jan. j.l. Maart was voor de verkeersbonden, t.w. de vertegenwoordigers van de vakcentrales en
Eenige teekenfilmpjes
dit proB. B. N., de K. N. A. C, de K. N. M. V. en met vertegenwoordigers van gemeenten.
gramma.
de Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond
Indien overleg, als bedoeld in vraag 2d.
A. N. W. 8., aanleiding, zich telegrafisch tot niet heeft plaats gehad, is de Minister dan
den Raad van Ministers te wenden met het bereid deze aangelegenheid alsnog in de contactcommissies aan de orde te doen stellen?
verzoek, verlaging van het bijzonder invoerop benzine te willen bevorderen.
recht
werd een feestavond gegeven door de OranjeIn aansluiting daarop hebben genoemde
vereeniging ..Oranje-Nassau". Deze avond bonden
een uitvoerig schriftelijk vertoog gestond onder leiding van den heer Zwartsenricht tot den minister van financiën. In dat
berg, daar de voorzitter, de heer Leverman, vertoog
wordt in de eerste plaats
wegens ziekte verhinderd was aanwezig te aan de verzoeken, die zij tot dien herinnerd
bewindszijn. De heer Zwartsenberg wenschte den man
hebben gericht bij de eerste aankondieen
spoedig
heer Leverman
herstel toe.
ging van komende prijsstijging en naar aanSpr. heette de talrijke aanwezigen
de leiding van volgende verhoogingen, alsmede
groote zaal was geheel bezet
hartelijk welaan de motieven, waarop die verzoeken (om
kom, in het bijzonder den burgemeeseter en verlaging van het bijzonder
Groninger
invoerrecht)
mevrouw Cort van der Linden en wethouder steunden. De requestreerende bonden zetten
Vereeniging
Boelmans Kranenburg.
uiteen, waarom zij zich met de argumenten
Spr. memoreerde dat dit de eerste verjaarvan
den minister voor afwijzing hunner verdag is die Hare Koninklijke Hoogheid als
zoeken niet kunnen vereenigen en zij leggen
Dit jaarboekje bevat behalve den gebruikegetrouwde vrouw viert. Dit maakt de viering er vooral den
lijken beschrijvirugsbrief voor de aanstaande
op,
nadruk
dat
naast
de
hefgaarne
nog feestelijker, daar ieder Haar
gefing op benzine nog verschillende andere vergadering weer tal van verslagen, begrootrouwd zag, niet uit egoïstisch oogpunt om belastingen op het motorwegverkeer
tingen enz.
drukvan
voortgang
geslacht
een
Oranjehet
Uit den beschrijvingsbrief vermelden we als
overtuiging
welke
naar
de
van
ken,
tezamen,
Nassau te waarborgen, maar omdat ieder de besturen der bonden, niet alleen van
punt het voorstel van het
voornaamste
de
geluk
gunde, dat zij verdiende.
Haar het
draagkracht
Hoofdbestuur
tot
het in het leven roepen van
genoemd
van
verkeer
het
uiterSpr. hoopte, dat de donkere wolk van leed,
een
stichting
genaamd
vergen,
ste
uitgaan
doch bovendien verre
die zoo langen tijd boven ons Vorstenhuis boven hetgeen
billijkerwijze van dit verkeer
gedreven heeft, geheel mocht verdwijnen
##Onderlinge Sanatorium Verzekering
mag
worden
gevraagd.
In dat verband wordt
krachtige
stralen van de zon van er op gewezen,
door de
achtereenvolgende
dat
de
geluk en voorspoed. Geen verkiezingsstrijd of
te vestigen te Groningen met het doel aan de
religie kon ons scheiden, aldus spr., omdat we prijsverhoogingen tezamen van het motorbij
die stichting als verzekerden in te schrijwegverkeer
een
meerdere
vorderen
uitgaaf
zijn
allen gebonden
door de Oranjeliefde.
ven
personen te waarborgen een uitkeering
y
van
niet
minder
gulden.
dan 12 2 millioen
Spr. gaf de verdere leiding over aan den
ten
behoeve
hunner eventueele verpleging m
meenen
mogen
De
bonden
niet
te
nalaten
en
sprak
heer Sluiter
de hoop uit, dat allen de aandacht
een
sanatorium
voor lijders aan tuberculose
vestigen
op
te
de in 1931 door
een prettigen avond zouden hebben.
en
daarvoor
vast
te stellen de stichtingsacte
regeering
gedane
toezeggingen
de
in
de
meprogramma
Het
dat werd uitgevoerd, was mories van antwoord op de voorloopige ververzekeringsreglement,
beide in onten
het
zeer gevarieerd. Het muzikale gedeelte er van
Volgens de stichtingsacte,
werp
overgelegd.
slagen
der
betrefTweede
en
Eerste
Kamer
verzorgd
werd
door Gruno's Postharmonie.
er een Raad van Beheer worden bedie o.a. de ouverture „Le barbier de Sévllle", fende het wetsontwerp, strekkende tot een zal
bestaande uit 7 leden, n.l. 2 aan te
noemd
een fantasie uit de opera „Tannhauser" en tijdelijke heffing van een bijzonder inwijzen door de Prov. Gron. Ver. en 5 door
op
voerrecht
in
uitzicht
waarbij
benzine,
„1' Arrivée de. la Poste" ten gehoore bracht.
den Groene Kruisraad, welke wordt gevormd
werd gesteld, dat bij noemenswaardige verDaarnaast traden op „The Scarlet Pimperhooging van den prijs der benzine, welke door de afgevaardigden der bij de Prov. Grom
nels".
Ver. aangesloten plaatselijke Groene KruisDe leden van de gymnastiekclub „Athene" toen 5 a 6 cent per liter bedroeg, het tarief vereenigingen, die er elk door één lid in vergaven eenige oefeningen te zien, die tot in der heffing zou worden herzien. Nu deze tegenwoordigd zijn. Uit de 2 door de Prov.
prijs met niet minder dan 2y2 cent per liter
de puntjes verzorgd werden uitgevoerd.
Gron. Ver. benoemde leden wijst de Raadt
is gestegen, welk bedrag zelfs op een verProf. Melachini en zijn helpster Miss Ellen koopsprijs
gemiddeld
van
12 cent per liter van Beheer voorzitter en secretaris aan. De
Pay, brachten de zaal in verbazing met hun
geldmiddelen worden gevonden door 10.
noemenswaardig
toch
zeker
kan worden geongelooflijke trucs. Hoe het mogelijk is een
f 1000 als stamkapitaal, 20. zoo noodig f 2000
op
meenen
adressanten
de
noemd,
destijds
touw door te snijden en dan weer onzichtals voorschot (beide door de Prov. Gron. Ver.
baar te lasschen en twee leitjes zorgvuldig gedane toezegging een beroep te mogen te verstrekken)
en verder door de door de
doen.
verpakt in een „Nieuwsblad" te beschrijven
verzekerden
te
betalen
bijdragen en premiën,
met gegevens door het publiek opgegeven, zal
renten en andere baten.
voor verreweg de meesten wel een volledig
Het concept-reglement zegt, dat verzekerraadsel blijven, evenals de vele andere trucs
den
kunnen zijn hoofden van gezinnen en
die werden uitgevoerd.
alleenstaande personen ouder dan 16 jaar
(kinderen
beneden de 16 jaar worden bij
verzekering van het hoofd van het gezin zonEn dit alles precies geregeld zijn, zou voor der premie als verzekerd beschouwd). De
mij al genoeg zijn om een dergelijk feest leeftijdsgrens voor toelating is 60 jaar. De
minder feestelijk te vinden. Ik sta trouwens premie wordt vastgesteld op iy 2 cent per
verzekerde per week, terwijl zij voor persoin deze opvatting niet alleenplatteland
nemen nen, die bij inschrijving reeds t.b.c.-lijder
De „Bétriebe" op het
De eeredag van
deels in gesloten formaties, deels in groepen, zijn, telkens afzonderlijk wordt bepaald. Bij
aan de verschillende vertooningen van de noodzakelijkheid van sanatoriumverpleging
dorpsgemeenschap deel. Bétriebe uit de stad heeft de verzekerde recht op een aaneengevolle verantwoordelijkheid zijn taak te verZij zullen
ik laat sloten periode van hoogstens 360 dagen, een
doen het weer anders
richten, zal uit deze herinnering voor de aren ander onder verschillende voorwaarden.
onvertaald
„Geschlossen
expres
Gedit
beiders ontstaan. Hiermee is aan het ernna een wachttijd van minstens 1 jaar
meinscbaftsspiele
veranstalten".
VerschillenEerst
stige gedeelte een einde gekomen. Het Beeen nieuwe uitkeering beschikbaar worsamenvoegen.
Bétriebe
zullen
zich
Hoe
kan
de
triebsappèl is afgeloopen en een gemeenzich zal amuseeren, hangt veel van de den gesteld.
schappelijk gezongen lied is het slot van een men
gebruiken- en gewoonten af
Dit zijn enkele hoofdlijnen van de wijze
plaatselijke
herdenking, die — gelijk de Duitsche pers
waarop
de nieuwe stichting naar het plan
spelletjes,
zingen
allerhande
het
Dans
het uitdrukt
waard is in het „Eerenkleed van liederen onder leiding van de plaatse- van het hoofdbestuur zal worden ingericht.
van den arbeid" te worden gehouden..
lijke zang- en muziekgemeenschap. Ook dat Détails moeten wij hier natuurlijk buiten beHet ligt niet in mijn bedoeling op een derstaat op het programma. Ook de sport komt schouwing laten.
gelijke viering, op een dergelijke feestelijke
Warineer deze stichting tot stand komt,
niet tekort. Er worden allerlei wedstrijden
herdenking ook maar eenig commentaar te
dan
zal zij bij slagen een zeer belangrijke
georganiseerd
jeugd
aan
wordt
extra
en
de
leveren, 's Lands wijs, 's lands eer. Maar men.
stap in de goede richting in de t.b.c.-bestrijgewijd....
aandacht
mij,
moet toch, dunkt
wel over een zeer
Er wordt nog eens duidelijk op gewezen. ding blijken. De Prov. Gron. Ver. „Het Groebepaalde mentaliteit beschikken, om dit alles
En
het is hier „a bon entendeur demi mot ne Kruis" zal dan weer, het terrein harer
te
op
juiste
de
waarde
kunnen schatten.
dat men niet van plan is oude gewerkzaamheden ten bate der volksgezondheid
suffit",
Zelfs van het allerbeste kan "een mensch wel
bruiken te copieeren. Men wil niets dat, gelijk op gelukkige wijze hebben uitgebreid.
eens een beetje te veel krijgen....
de Duitscher zulks zegt „unserer heutigen
Dit alles speelt zich 's morgens af en Einstellung
De jaarverslagen.
nicht gerecht wird" begrepen?
personeel
's avonds wordt door het
door
Het moet netjes passen in het kader van
Het algemeen verslag van den heer J. D.
de arbeiders
het feestkleed aangetrokken dezen
tijd.
genationaal
socialistischen
Een
van
der Munnik memoreert in de eerste
gezamenlijk
er
vroolijk
en wordt
een
feest bruik
moet zich inburplaats den bouw van het nieuwe Groene
redeneert men
gevierd.
geren en dat kost tijd. Het doet een beetje Kruis-gebouw te Groningen, waarvoor dr.
Ook hier gaat het intusschen officieel toe, merkwaardig
aan in een land waar zooveel H. H. T. Bekenkamp den eersten steen legde.
zij,
want de slachtoffers van den arbeid
op zich zelf goeds nog heel wat beter zou Hierbij wordt den voorzitter een welverdiend
die in hun werk door het een of ander onzijn, als het tempo niet zoo werd opgejaagd. de hulde gebracht.
geval zijn getroffen, de veteranen van den Wij
zegt de pers die hier
willen dan ook
Wij „gebouwen verrezen in 1936 te O. Pekearbeid, mannen die zich bij_onder verdienwij
regeering
spreekt
door
den
mond
der
la
en Warffum. Verschillende belangrijke lestelijk hebben gemaakt
„Besonders verwillen deze Meifeesten dan ook niet overgaten konden worden gemeld evenals de verdiente Arbeitskameraden"
en de overwinen uit het geleerde onze lessen voor hooging van het subsidie der Provincie van
naars in de Reichsberufswettkampf zullen haasten
de toekomst trekken. Kalm aan
zouden f 2000 tot f 4000 en een subsidie van f 250 van
eereplaatsen toegewezen krijgen. Men stelt wij
geneigd
zijn
zeggen
spreekwoord
te
het
het Nut te Groningen.
—
doelmatige
tafels-„Zweckmassig"
op
de
Op 1 Jan. 1937 bedroeg het ledental 77492,
wijze —in 'n vierhoek of i n hoefijaervorm op is Nederlandsch, maar hoe on-Nederlandsch
datgene
waarop
is
betrekking
het
heeft.
die
f 153.254.11 aan contributies betaalden,
aan
maaltijd
en voor men zich
den
zet, reikt
zoo leert men ons
terwijl aan gemeentelijke subsidies f43.892.49
ledereen moet
'men elkander de handen. Er wordt door iedereen
moet met zich zelf om klaarheid binnen kwam.
iemand der Werkscharmannen een tafelvechten,
kampfen
het woord is niet
De ziekenauto's legden in 1448 ritten 64845
spreufc gezegd, en door allen nagesproken..
men
geheel
opdat
al
onbekend
wat
en
af, waarvoor de Prov. Ver. f 3242.35 toeK.M.
voor
beker
wordt
lippen
en
de eerste
aan de
eindelijk bezit van slag betaalde.
den eersten Mei beleeft
gezet, wordt er eerst een drinfcspreuk uitgeHet aantal ontsmettingen (woningen en
sproken. Het is een soort etikette waar een iederen arbeidskameraad wordt. Wij moeten
den bodem voor deze feesten goed voorbereigoederen) Was in Groningen 81 en in Drenstreng op de nu eenmaal gebruikelijke vordaaraan ontbreekt the 80.
den, zegt men. Nu
men gestelde monarch zijn plezier aan zou niets.
En
dit
voorbereiden
is niet alleen de
Volgens het verslag van den District-kinkeurig
geregeld en klopt dan
hebben. Alles is
ook.precies. Men denkt onwillekeurig aan taak van den Betriebsführer, maar in het derarts waren er in 73 plaatsen consultatievan die „Arbeitskameraden" die in bureaux gevestigd, waar 2238 zittingen wereen levend mensch die een groote pop in de bijzonder
zich de kracht en de gave speuren, de leiding den gehouden en 38916 consulten werden
hand houdt en dan op een bepaald oogenverstrekt. In totaal werden 4182 kinderen dit
blik aan een touwtje trekt. Een., twee., en den juisten vorm van een Betriebs- en Gemeinschaftsfeier in de hand te nemen. Want jaar voor het eerst ingeschreven.
drie., nu komt het..
is het uiteindelijk doel?
De Groene Kruis-collecte bracht bruto
Intusschen staat deze avond om het nu wat
eeredag van den arbeid moet evenzeer f7068.93 op.
De
maar eens buitengemeen origineel uit te worden
een dag der vreugde als tot een dag
Enkele grepen uit de financieele verslagen
drukken „in het teeken der vreugde". Op zijn
goed Duitsch: „Der Afoend gilt dem Frohsin". waarop men trotsch op het werk is. Ein Tag mogen nog volgen. De algemeene dienst sluit
en tenslotte ook nog met f 12.033.69 en een voordeelig saldo van
Wat wordt er gedaan? Er worden gezamen7 des Werkstolzes
dag
van
een
inkeer.
lijk Meiliederen gezongen, de „Gemeinf 1076.03. De balans heeft een eindcijfer van
Ik vind het mooi gezegd en prachtig geschafts"- en paardans wordt beoefend. Er
f 60.152.60, het kapitaal was 31 December
x wordt een vroolijk volksstuk opgevoerd. Alregeld. Maar als i k een werkman „der Faust f 40.292.94, het Groene Kruisgebouw staat geof der Stirn" was dan zou mij een klein noteerd op f23.071.62.
lerhande grappenmakers en grapjassen krijTenslotte vermelden we, dat bij het Disgen gelegenheid de lachspieren der hoorders beetje minder pracht en mooiigheid toch
en hoorderessen meer of minder grondig en liever zijn.
tricts Consultatie-Bureau Röntgenologisch in
Voor mij schuilt het mooie van een feest totaal 3755 personen waren ingeschreven van
succesvol te masseeren, en ten slotte zingt
in
de spontaniteit.
men
wie 1888 „nieuw ingeschreven". Op 31 Dec.
gemeenschappelijk
alweer
het
En voor een tot in de kleinste finesses 1936 stonden in totaal nog 3357 tuberculoseAvondlied.
Nu zijn wij aan den eersten Mei gekomen. voorbereid feest zou ik feestelijk bedanken.. lijders ingeschreven, n.l. 1210 mannen, 1297
vrouwen en 850 kinderen.
VAN SWINDEREN.
Ook nu is alles weer tot in finesses geregeld.

De heer Drees stelt
den Minister

de Groote Markt

DR VERKEERSBONDEN EN DE
PRIJS DER BENZINE
Een

den Minister
Financiën

In de Harmonie

„HET GROENE KRUIS”

—

—

Verschenen is het Jaarboekje
der Provinciale

Hoe men in de „Betriebe” feest viert

°i

Wo?
£
o__fnKr£
P^

' '
?

otddln
cam^%wl
P
beslotJ?

—

*

—

-

ver"

Ïm

SumK^»„ ?G"n
kyktrs nZ-°'
biTv?i"

'

--

Ln^ï
J

waart? d/crJnif
der'S"!
w£

_'

-

voonbrengïien"
Handelsmfii.'
'P%?J ?
"
ï&i ,, «SS J?

efkaar

nutle^worTn^mK

De immigratie

Argentinië t
ÏT

!

i*!^*
NederLn'

°

gereageerde *** °

word!

1"
Li"
;_T *"

«

—

—

den arbeid

—

—

■

—

—

—

—

—

—

——
—

—

—

—

—

—

—

—

——
—

—

22

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN ZATERDAG 1 MEI 1937

'T NUT

HANDELSOVERZICHT

quantiteiten

AMSTERDAM, 30 April.

Ledenvergadering
Departement Groningen
Het Departement Groningen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen kwam gisteravond onder voorzitterschap van den heer
W. T. Mulder in ledenvergadering in het
Nutsgebouw bijeen.
Het voorstel tot statutenwijziging van de
Nutsspaarbank werd bij acclamatie aanvaard. Dit voorstel, waarover in een voorgaande vergadering geen beslissing kon worden genomen, had tot strekking in het vervolg 60 pet. van de geschatte waarde aan
hypotheken te verleenen inplaats van 50 pet.
als tot dusver.
Jaarverslag Nutshulpbank.

Ir. J. P. KOERTS bracht het verslag over
de Nutshulpbank uit. Hieraan ontleenen we
het volgende:
Het bedrag der uitgeleende gelden bedroeg
in het afgeloopen jaar f 180.090 tegen f 176.035
in 1935, f 177.725 in 1934 en f 174.170 in 1933.
Het is wel een eigenaardig verschijnsel, dat
de bedragen, welke worden uitgeleend, bijna
van jaar tot jaar dezelfde zijn. Met het oog
op het voor eenige jaren genomen besluit om
het maximum te verleenen crediet van f 1200
tot f 2000 te verhoogen, had men mogen verwachten, dat het uit te leenen bedrag ietwat
zou zijn gestegen. Immers de leeningen boven
fl2OO hebben in 1935 totaal fB4OO bedragen
en in 1936 f20150. Hoogstwaarschijnlijk is de
rem, welke de commissie van beoordeeling
der credieten toepast bij tal van aangevraagde leeningen, mede-oorzaak geweest, dat het
uitgeleende bedrag binnen zekere grenzen is
gebleven.
Het aantal leeningen heeft in 1936: 712 bedragen, in 1935: 638, in 1934: 617 en in 1933:
578; het gemiddelde bedrag per leening was
in die jaren resp.: f 253, f 276, f 288 en f 301.
Hieruit volgt, dat ondanks het verhoogde
maximum-crediet, het gemiddelde per leening in de laatste jaren steeds dalende is geweest.
De terugbetalingen hebben In 1936 bijna
evenveel bedragen als het totaal van uitgeleende gelden.
Het verslag bracht een woord van hartelijken dank aan den penningmeester en ook
aan mr. Koppius voor al hun werk en moeite.
Het bestuur heeft ook dit jaar wederom
besloten f 500 uit de winst af te zonderen voor
storting in het reservefonds voor dubieuse
debiteuren. Dit fonds is op 31 Dec. j.l. groot
f 1509.30- de gezamenlijke stortingen hebben
in de laatste 4 jaren f2OOO bedragen, zoodat
van 1933 t.m. 1936 slechts f 500 op oninbare
posten behoefde te worden afgeschreven,
Waaronder een leening, waarop een verlies
Van ruim f3OO werd geleden.
Het maximum-crediet van de Nutshulpbank
bij de Nutsspaarbank werd na eenige besprekingen tusschen wederzijdsche bestuursleden
verhoogd van f 100.000 tot f 125.000.
Wij vertrouwen, dat de samenwerking tuskinderen uit
schen de twee instellingen
gehalte mohetzelfde
van
gezin
eenzelfde
ge blijven, zooals ze nu reeds jaren is geweest.
Wij mochten in het afgeloopen jaar het
70-jarig bestaan van onze instelling vieren.
Het bestuur greep deze gelegenheid aan,
zoomevrouw Franke, die voor de Hulpbankhiersteeds
doet,
gedaan
nog
en
veel heeft
voor hartelijk dank te brengen en een stoffelijk blijk van erkentelijkheid aan te bieden.
De heer Franke blijft steeds met liefde en
ijver de belangen van de Hulpbank dienen,
evenals de heeren Boerema, die ondanks de
steeds meerdere werkzaamheden, voortdurend hun werk met groote opgewektheid vervullen.
Afgelost is In 1936 f 179.404.05, in 1935
f 165.019.22, in 1934 f 174.479.65.
De winst over 1936 bedroeg f890.89. De
met
sluit
winstrekening
verliesen
f890.89. De verlies- en winstrekening sluit
met f 10.964.76, de balans met f 154.293.26.
De VOORZITTER onderstreepte 't compliment aan het adres van den penningmeester,
den heer T. L. Koning.
Het verslag werd goedgekeurd,

—

—

Verkiezingen.

Als candidaten van het Hoofdbestuur werden gekozen mej. A. Löhnis, Amsterdam
(vacature-J. D. D. Pruis) en de heer D. J.
Koopmans, Leeuwarden (vacature-mr. A. T.
Vos).

Granen. Tarwe bij opening kalm, daarna iets

beter gestemd. Kleine zaken kwamen tot stanc
in La Plata en Manitoba op alle posities. D;
markt sloot vaster, met weinig handel.
Rogge prijshoudend. Kleine omzetten vonden
plaats in La Plata op alle posities.
Gerst had een kalm gestemde markt, met zaken van beperkten omvang in La Plata op alle
posities en Canadeesobe op aflading.
Mais. De stemming voor dit artikel was deze
week kalm. Tot afbrokkelende prijzen zijn kleine
zaken gedaan in La Plata op alle leveringen, alsmede Java-mais, stoomend en op aflading. Het
slot was onveranderd, met weinig handel.

"

Lijnkoeken onveranderd, zonder belangstel-

ling.
Lijnz a a d. Deze week was de belangstelling
voor La Plata niet bijzonder groot. Er gingen
zelfs dagen zakenloos voorbij. Prijzen hebben zoo
goed als niet gefluctueerd. Hoofdzakelijk tweede
hand heeft kleinigheden weten te plaatsen. Gedaan werd loco f22l]; verwacht f22OJ, 220, 219*;
aflading J>uni f 220, 2_OJ, 221, 220; Juli f 22,1-i. De
markt sloot onveranderd kalm, zonder belangstel-

ling.
Lijno 1i e. De markt
regelmatig verloop. De

had deze week een onhandel was van weinig
beteekenis, daar zoowel vraag als aanbod beperkt
waren. Het slot was vast met noteeringen per
Mei f 20J. Juni f 2il, Mei-Aug. f2l, Sept.-Dec. f 21J,
Jan.-April f2l.

Terpentijn was gedurende de
lusteloos gestemd, hoewel de offerten op aflading weinig verandering ondergingen. Hars prijshoudend, zoowel voor loco als op
aflading.
Fijne Zaden.
De markt voor karwüzaad
bleef gedurende de afgeloopen week goed prijshoudend met kleine omzetten. De noteering luidt
f 12.25. Daar vrijwel alle vraag voor export ontbrak, ging er in blauw maanzaad weinig om. Door
het kleine aanbod bleef de prijs onveranderd
f 12.75. In geel mosterdzaad kwamen slechts enkele kleine afdoeningen op monster tot stand, op

Verfwaren.

afgeloopen week

onveranderden prijs, n.l. f 14—16.
De handel in bruin mosterdzaad beperkte zich
tot kleinigheden op onveranderde noteering. Kanariezaad werd tegen sterk verlaagde prijzen door
het buitenland op de nieuwe oogst aangeboden.
Voor directe levering bleef de noteering door het
kleine aanbod goed prijshoudend n.l. f 16.75.
Koffie. De offerten der verschillende productielanden ondergingen deze week nagenoeg
geen verandering, doch de weifelende houding van
de New-Yorksehe termijnmarkt, alsmede het nog
steeds heerschende gebrek aan afzet, deed de ongeanimeerde stemming aan onze markt voortduren. Weliswaar ontwikkelde zich af en toe
eenige vraag voor enkele specialiteiten en werd
hierin het een en ander omgezet, doch de ware
stemming was ver te zoeken. Omtrent eendg resultaat der vergadering van vertegenwoordigers der
Braziliaansche

koffie-produceerende

Staten,

welke inmiddels tot 27 dezer werd uitgesteld,
werd vooralsnog niets bericht. De heerschende
onzekerheid omtrent de daar genomen of nog te

nemen besluiten, werkte uiteraard er toe mede,
om een ieder een afwachtende houding te doen
aannemen.
Uit Brazilië werd bericht, dat de vroegere Landbouw-Secretaris van den Staat Sao Paulo, Fernando Costa, tot president van het Nationale
Koffie Departement is benoemd, hetgeen een
gumstigen indruk schijnt gemaakt te hebben. De
uitkiaringen van Nederlandsch Oost-Indië gedurende de maand Maart 1937, hebben naar schatting 67.583 balen bedragen, waarvan 13.375 balen
naar Nederland, tegen resp. 4Q.458 en 13.635 balen
gedurende de maand Maart 1936. Sedert 1 Januari
j.l. bedroeg de totale uitvoer 182.844 balen, tegen
144.425 balen gedurende dezelfde periode m 1936.
De locc-noteering van Superior Santos bleef hier
aan de markt ongewijzigd', nJ. 29J et., terwijl die
van Robusta f.a.g. met J et. werd verlaagd tot
174 et.

Hoewel de berichten over de Int. Soiakerconfe-

tot optimisme gaven,
oefende de aanhoudende en scherpe reactie aan
de Amerikaansche producten-markten een ongunstigen invloed op onze markt uit. De prijzen konden zich niettemin vrij goed handhaven, doch
moest de aanvankelijke verbetering per Mei van
f54 op fSJ, per Augustus van f 5-£ op f 6, per

rentie deze week alle reden

December van f 6 op f 6J en per Maart van f 6i
op f6J, later weer worden prijsgegeven. De markt
sloot in verband met lagere Londensche koersen,
flauw, met koopers per Mei-Aug. met boven f s|,
per December tot f52 en per Maart tot f6.
Door de Nivas werden gedurende 24—29 April,
zoover bekend, voor consumptie verkocht 1235 ton
Superieur en 201 ton bruine suikers. Voor export

werd mets

gedaan.

RADIO-NIEUWS
PROGRAMMA VOOR ZONDAG 2 MEI.
Hilversum I. 1875 M. 8.30 NCRV. 9.30 KRO.
5.05 NCRV. 7.45—11.30 KRO.
8.30 Morgenwijding, 9.30 Gram.pl., 10.30 Hoogmis, 11.45 Gramofoonplaten, 12.15 De KRO-Melodisten, en solist.
1.00 Boekbespreking, 1.20 R. K. Mannenzangver.
„Streker
en Gramofoonmuz., 200
Vragenhalfuur, 2.30 KRO-orkest (van 3.15—3.30
Gramofoonmuziek). 4.00 Ziekenlof, 4.55 Sportnieuws, 5.05 Gewijde muziek (gr.pl.), 5.30 Orgelspel, 6.00 Ned. Herv. Kerkdienst. Hierna orgelspel.
7.45 Voetbalnieuws, 7.50 Berichten ANP. Mededeelingen, 8.00 Mariahulde, 9.15 Gramofoonplaten, 9.30 KRO-Kamerorkest en solist, 10.10 Causerie „Het Huwelijk" (4), 10.30 Berichten ANP.
10.40 Epiloog, 11.00—11.30 Esperantolezing.
Hilversum 11. 301 M. 8.55 VARA. 12 00
AVRO. 5.00 VARA. 6.30 VPRO. 8.00 AVRO.
8.55
Gramofoonplaten, 9.00 Postduivenberichten. 9.05
Tuinbouwpraatje, 9.30 Orgelspel, 10.15 Natuurhistorische lezing, 10.30 Residentie-orkest en solist, 11.15 „Van staat en maatschappij", lezing.
11.30 Vervolg concert, 12.00 Orgelconcert, 12.10 Kovacs Lajos' orkest, en orgelspel. 1.30 Causerie
„De opleving in Indië", 1.50 Boekenhalfuur, 2.15
Verslag Voetbalwedstrijd, 4.15 Gramofoonplaten
4.30 AVRO-Dansorkest, 5.00 Gramofoonpl.. 5.30
Kinderuurtje, 6.00 Sportudtzending, 6.15 Sportnieuws ANP. 6.20 Gramofoonmuziek, 6.30 Gesprekken met luisteraars, 7.00 Ned. Herv. Kerkdienst, 8.00 Berichten ANP. Mededeelingen, 8.15
Omroeporkest en solist, 9.00 Radiojournaal, 9.15
Gramofoonmuziek, 9.25 Radiotooneel, 10.00 Omroeporkest en solist, 11.00 Berichten ANP. Hierna
tot 12.00 AVRO-Dansorkest.
Droitwich. 1500 M.
11.50 BBC-Harmonieorkest, en solist, 12.50 Troise's Mandoline-orkest,
en solist. 1.20 Declamatie, 1.45 Het Commodore
Grand orkest, 2.40 Gramofoonplaten, 3.20 Religieuze causerie, 3.40 Het Bridgewater Kwintet.
4.20 Religieuze causerie, 4.40 Pred Hartley en zijn
Sextet, en solist. 5.20 Causerie over Lord Northcliife, 5.35 BBC-Northern Orkest, 6.35 Reportage, 6.50 Karakter-imitaties, 7.15 Kerkdienst, 8.05
Liefdadigheidsoproep, 8.10 Berichten, 8.25 Het
Berlijnsch Kamermuziek-ensemble, 9.20 Radiotooneel, 9.55 Epiloog.
6.10, 7.20 en 10.20
Radio Paris. 1648 M.
Gramofoonplaten, 10.50 Orgelconcert, 11.40 Gramofoonplaten, 11.50 Goldy-orkest, en zang. 2.20
Zang, 3.05 Saxofoonconcert, 3.20 Radiotooneel m
muziek. 4.20 Lamoreux-orkest, 6.50 Orgel en ca-

—

—

—

—

—

HANDELSREGISTER
OPENBAARMAKINGEN INZAKE HET HANDELSREGISTER
TE GRONINGEN TOT
1 MEI 1937.

Gebezigde afkortingen.
O. K. duidt aan dat de betrokkene eene open-

bare koopvrouw u m den zin van art. 168 ma
het Burgerlijk Wetboek
B. P. geeft aan dat bepalingen zijn gemaakt.
die de handelsbevoegdheid der betrokken perconen beperken.
Eigenaar.
E
F.
Filiaal.
Commissaris (sen).
Comm.

""'-

- --

LEEUWARDEN, 30 April. Onder architectuur
van den heer D. Gros is voor rekening van de
Alg. Friesche Levensverz. Mij. aanbesteed de
bouw van een boerderij onder Menaldum. Hoogste inschrijver was de heer W. Aalsma van Dokkum met f 19950, laagste de heer H, Cuperus te
Birdaard met f17670.

WEEKOVERZICHT SUIKER

Rubber. De markten hadden deze week van
een aanhoudende liquidatie te lijden en dientengevolge liepen de prijzen sterk terug. Volgens geruchten zouden door de daling op de effectenbeurzen enkele Londensche en Parijsche huizen, hoedoch toch
wel geen rubberhandelaars zijnde,
groote posities in dat artikel hebbende, geforceerd
geweest zijn deze posities te liquideeren. Het i«
o.i. wei zeker, dat de groote prijsdaling die in den
loop van April voor rubber heeft plaats gevonden, rillon, 7.50 Radiotooneel, 9-50 Gramofoonplaten
zoo goed als niets met de statistische positie te 10.20—11.20 Bouillon-dansorkest.
maken heeft en grootendeels te wijten is aan de
Keulen. 456 M.
5.20 Havenconcert, 735
onrust, die door de daling op de effectenbeurzen Westduitsch Kamerorkest, 9.50 Gramofoonplaten
staat,
dat
een
deel
Daartegenover
is ontstaan.
11.20 Hans Bund's orkest, accordeonensemble, en'
der stijging in Maart niet door consumptie, doch solist. 2.20 Omroepkwintet, en solisten, 320 Omdoor speculatieve belangstelling veroorzaakt was. roepkleinorkest, vocaal sextet, en solist 720 OmOok op de Amsterdamsche termijnmarkt vonden roeporkest en solisten, 9.50—11.20 Adalbert Lutweer wat liquidaties plaats, doch van groote ter's dansorkest.

In de Nutsspaarbank werd tot bestuurslid
herkozen mr. H. de Visser.
V.
Vereffenaar.
Tot bestuursleden van de Nutsbibliotheek
Vennoot(ten).
Venn.
Vogel
de
(B. F.): Beperkte Procuratie.
werden gekozen de heeren P. H.
(vac(vacature-ir. Koerts), B. J. Jager
H. V. (achter een familienaam) beteekent, dat
gehuwd is onder huwelUkKoning) en M. Veenstra, welke laatste tevens de betrokken persoon
waarbij geheel of gedeeltelij*.
voorwaarden,
tche
optreedt.
bibliothecaris
als
In de Commissie van Vertegenwoordiging
NIEUWE INSCHRIJVINGEN.
op de algemeene vergaderingen van de MaatHesse.
schappij werd benoemd mr. dr. J. E.
Wagenborg, Bos & Co. (B. P.), Groningen,
vergaRadebinnensingel
3, garagebedrijf, handel in en
algemeene
der
komende
agenda
De
van auto's, motoren enz. Beh. Verm.:
dering van de Maatschappij leverde weinig herstellen
G. Wagenborg & J. L. Bos. Venn. bij wijze van
■?tof tot gedachtenwisseling.
geldschietintg: -één.
a. Groninger Banden Import; b. S. J. MedeSprekers Nutsavonden.
ma, Groningen, Eendrachtskade 9/1, a. import
van auto- en motorrijwielbanden; b. handel in
De secretaris, mr. dr. HESSE, drong er automobielen, onderdeelen en toebehooren, autonog eens weer bij de leden op aan sprekers garage en -reparatie-inrichting. E.: S. J. Medema
H. Havinga & Zn. (geen beperkende bepalinen onderwerpen voor de Nutsavonden, waargen), Warffum, Noorderstraat 1, handel in landeen
telkens
bestuur
van de keuze voor het
automobielen en reparatie-inrichterugkeerend probleem oplevert, op te geven. bouwmachines,
ting, annex autoverhuurinrichting, grof-, hoef- en
de
over
bepleitte
lezing
een
De heer BOK
landbouwsmederij. Winkel in huishoudelijke arwijze, waarop leeken muziek kunnen leeren tikelen, kachels, rijwielen en onderdeelen, exploigenieten. Het was dezen spreker opgevallen, tatie van een radio-centrale en handel in luidaanverwante artidat de sprekers nooit met een enkel woord sprekers, radio-toestellen en
en A. J. Havinga.
werden ingeleid. Hij was er voor daarin ver- kelen. Venn.: H.v/h.
firma Becker. Groningen, O.
L. de Graaff
andering te brengen. De leden zullen het op
52, winkel in haarden, kachels, gasprijs stellen in een korte inleiding iets over Ebbingestraat
en electrische artikelen, aanleg van gas- en waden persoon van den spreker of de spreek- terleidingen, tevens reparatie-inrichting. E.: L.
te lioorGii. de Graaff.
J. P. Heidema, Thesinge (gem. Ten Boer) C
De VOORZITTER wees er op, dat dit nooit
de gewoonte bij het Nut is geweest. Toen spr. 151, kleinhandel in kunstmeststoffen en veeHeidema.
voorzitter werd, had hij met deze traditie voeder. E.: J. P. H.
Reclamebureau
W. (B. P.), Groningen, Nw.
niet willen bfeken.
Kijk in 't Jatstraat 114, reclamebureau (levering
gedachtenwisseHet slot van de uitvoerige
van dag- en avondlichtreclame, clichés, enz.).
ling over dit punt was, dat het bestuur de Venn.: H. J. Huender en A. Westerlaan.
rtnmerking in overweging zal nemen.
Technische en Algemeene Boekhandel Stax,
Groningen, Bernouilliplein 22, boekhandel, leesbibliotheek en sigarenmagazijn. E.: P. F. Th.
Stax.
E. van Koldam, Groningen, Petrus Campersingel 145. makelaar in machinerieën en onderdeelen. E.: E. van Koldam.

AFLOOP VAN VERKOOP
EN AANBESTEDING

was geen sprake. Het aanbod op cif
condities was buitengewoon beperkt en de omzetten daarin waren dan ook zeer klein. De markt
sloot tamelijk prijshoudend, op ongeveer het laagste niveau van de week.
R ij st. Ongepelde over het algemeen prijshoudend. Java bleef vast gestemd. Gepelde onveranderd.
Specerijen.
prijshoudend.
Notermtscaat
Foelie kalm. Zwarte Lampong peper op termijn
iets lager voor de eerste maanden, overigens onveranderd, kalm. Witte Muntok eveneens kalm. In
beide soorten ging zeer weinig om. Kruidnagelen
vast; de zaken waren echter van geringe beteekends.

WIJZIGINGEN.
Onderlinge Verzekering Maatschappij tegen
ziekte- en ongevallen van inwonende werknemers
(het risico van art. 1638Ü van het B. W.), Leens
A 65. Het bestuurslid J. J. Wijk bekleedt thans
Uitgetreden bede functie van „Voorzitter".
stuursleden: F. van Til (voorzitter), J. D. Stol
en R. Bergema. Benoemd tot bestuursleden: R.
Ritzema en D Smit, beiden te Leens.
H. Venema, Groningen, de Laan 29, handel In
en fabricage van verven en lakken, enz. en schildersbenoodigdheden in den ruimsten zin. Zaak-

adres gewijzigd in: Groningen, NW. Kijk In 't
Jatstraat 32. Het bedrijf omvat thans: winkel in
verfwaren, lakken en schildersbenoodigdheden en
aanverwante artikelen.
W. R. Tiddens, Groningen, Brugstraat 21, winkel in tricotages. Bij vonnis der Arr. Rechtbank
te Groningen d.d. 23 Apnl 1937 in staat van
faillissement verklaard. Rechter-Comm: mr H
J. W. Kloppenborg. Curator: mr. H. Jager, Groningen, Radesingel 23.
N. V. Middenstandsbank. Groningen. Haddingestraat 10. Statuten gewijzigd (openbaar gemaakt in de Nederlandsche Staatscourant van
19 April 1937 no. 73, bijvoegselno. 502).
Firma J. Becker, Groningen, o. Ebbingestraat
52, handel in haarden en kachels, huishoudelijke
artikelen, lampen en gasartikelen. Uitgetreden
E.: mevr. M. C. G. A. swarte (weduwe van J. A.
Becker).
Gerrit Plaat firma H. S. Plaat, Groningen, Turfsingel 7, handel In leder, lederwaren, rubber,
schoenmakersmachines, fournituren, enz. Bedrijf
uitgebreid met agentuur der N. v. Vebri Fabriek
van Rubberlaarzen en Rubberhakken te Maastricht.
Coöperatieve Fabriek van Melkproducten de
Eendracht U. A., Groningen- Boterdiep 51. Uitgetreden secretaris-penningmeester: J. Mermes.
Procuratie verleend aan: K. B. Dreesman (dir.bedrijfsleider).
N. V. voorheen J. j, Kremer en Zoon. Groningen, Frieschestraatweg 2W3.
Benoemd tot
mede-dir.: J. H. J. Kremer, Groningen.
p
N. V. Bierbrouwerij de K lok < )> Haren, Rijksstraatweg 261, bierbrouwerij en ijsfabriek. Statuten gewijzigd (openbaar gemaakt in de Nederl.
Staatscourant van 15 AP*ll 1937 no. 71, bijvoegselno. 499).
W. Jutting, Groningen, Verlengde Heereweg
101a, handel in paarden en auto's. Zaak- en
woonadres gewijzigd in: Haren, Molenweg 9.
M. Kuipers, Groningen, Turftorenstraat 9, handel in machinerieën en gereedschappen voor metaalbewerking, fabricage en reparatie van autogenische laschtoestellen. Procuratie ingetrokken
van G. Roelfzema.
Coöperatieve Boerenleenbank te Garmerwolde,
Garmerwolde (gem. Ten Boer) D 13S. Uitgetreden plaatsvervangend lid B- v T : P- van Zanten
(zich noemende en schrijvende P. J. van Zanten). Benoemd tot plaatsvervangend lid R. v. T.:
E. Groeneveld (zich noemende en schrijvende E.
K. Groeneveld), Garmerwolde (gem. Ten Boer).

-

-

Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij Duurswold, Helium (gem. siochteren) B 94. Het be-

stuurslid H. van der Zijl bekleedt thans de functie van „Vice-Voorzitter" en H. Th. Klimp, de
functie van „Voorzitter". Benoemd tot bestuursleden: R. Jager, Schildwolde (gem. Slochteren)
en H. Schipper, Helium (gem. Slochteren).
H. A. J. van Oers, Groningen, Oosterstraat 21,
detailverkoop van fijne lederwaren. Bij vonnis
der Arr. Rechtbank te Groningen d.d. 23 April
1937 in staat van faillissement verklaard. R. C:
mr. H. W. J. Kloppenborg. Cur.: mr. G. L. P.
Warburg, Groningen.

P. van der Zee,

(gem. Kantens) B 40,
kruidenierswinkel. Uitgetreden E.: P. van der Zee.
N. V. Geldersche Credietvereeniging (F), Groningen, Vischmarkt 39. Uitgetreden Dir.: mr. dr.
A. G. Heineken. Procuratie ingetrokken van H.
P. Th. Glerum. Benoemd tot Dir.: H. P. Th.

Stitswerd

Glerum, Amsterdam.

Ijsfabriek de IJsbeer, Smit en Veldhuis, Groningen, Helperweststraat 2, fabricage en handel in ruwijs. Vennootschap onder firma ontbonden.
Van Roijcn & Co., Groningen, Nw. Ebbinge-
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322 M.: 8.35 GraBrussel. 322 en 484 M.
mofoonplaten, 9.20 Max Alexys' orkest, 10.05 Zang,
10.20 Gramofoonpl.. 10.35 Pianovoordracht, 10.50
Gramofoonplaten, 11.00 Zang, 11.20 Orgelconcert,
11.50 Salonorkest, 12.30 Omroeporkest, 12.50—1.20
Gramofoonplaten, 1.35 Kleinorkest, 2.10 Reportage
Voetbalwedstrijd (in de pauze: Gramofoonplaten),
4.20 Pud Candrix' dansorkest, 5.20 Ensemble „Pro
Musica Antigua", 6.20 Salonorkest, 7.20 Omroeporkest, 9.30 Omroepdansorkest, 10.20—11.20 Gra-

GEMEENTELIJK RADIOBEDRIJF.
(Wijzigingen

voorbehouden).

1: Hilversum
Liin
Lijn

II alle dagen volledig progr.
2: Hilversum I alle dagen volledig progr.
Zaterdag 1 Mei.
Lijn 3: Londen Reg.
2.05 n.m.— 8.00 n,m.
Lijn 4: Deutschlandsender
8.00 v.m.—12.00 njn.
j
Lijn 5: Droitwich
mofoonplaten.
0.05 v.m.—11.20 n!m!
Lissabon
484 M.: 8.20 Gramofoonplaten, 9.20 dito, 10.20
11.20 nm—l2.oo n.m.
1-2 n.m.— 4.50 njn.
Max Alexys' orkest, 11.20 Gramofoonplaten. 11.50 Lijn 6: Brussel Fr.
Parijs
4.50 n.m.— 6.20 n.m,
Omroeporkest, 12.30 Salonorkest, 12.50 Gramof.Motala
6.20 n.m.— 6.50 n.m.
platen, 12.55 Zang, 1.20—1.35 Gramofoonplaten,
slo
1.50 Pianovoordracht, 2.10 Reportage voetbal6.50 n.m.— 7.50 njn.
Weenen
wedstrijd. In de pauze: pianovoordracht. 6.35 Gra7.50 n.m.— 9.30 n.m.
mofoonplaten, 7.20 Omroepdansorkest, 8.20 en
Milaan
9.30 n.m.—10.20 n.m.
Parijs
9.30 Kleinorkest. 10.20—11.20 Gramofoonplaten.
10.20 n.m.—12.00 n.m.
Deutschlandsender. 1571 M.
7.30
Zondag 2 Mei.
Gevarieerd Mei-programma, 9.20 Berichten, 9.50—
Lijn 3: Brussel Fr.
12.15 Ad. Lutter's dansorkest. In de pauze: Gra8.00 v.m.—11.20 vm,
mofoonplaten en om 10.05 Weerbericht.
11.20 v.m.—12.20 n'm.
Kalundborg
12.20 n.m.— 2.10 nlm.
Brussel Pr.
2.10 n.m.— 4.10 n.m.
Kalundborg
PROGRAMMA VOOR MAANDAG 3 MEI.
Londen Reg.
4.10 n.m.— 7.15 n.m.
Toulouse
7.15 n.m.— 8.00 nm.
Hilversum I. 1875 M. NCRV-uitzending.
11.00 n.m.—12.00 n m.
Kalundborg
8.00 Schriftlezing, meditatie, gewijde muziek (gr.Lijn 4: Keulen
8.00 v.m.— 5,20 n!m.
platen), 8.30 Gramofoonmuziek, 9.30 Gelukwen5.20
Deutschlandsender
n.m.— 720
schen, 9.45 Gramofoonmuziek. 10.30 Morgendienst,
Keulen
7.20 n.m.— 9 20 nn'm.
m.
11.00 Christ. Lectuur, 11.30 Gramofoonmuziek,
Toulouse
9.20 n.m.— 9.50 njn.
12.00 Berichten, 12.15 Gramofoonmuziek, 12.30 De
Deutschlandsender
9.50
n.m
—12 oonm.
Gooilanders, 2.00 Voor de scholen, 2.35 GramoLijn 5: Droitwich
8.45 v.m.— 9.50 v!m.
foonmuziek, 3.00 Wenken voor de keuken, 3.30
Hamburg
9.50 v.m.—10.20
Gramofoonmuziek, 3.45 Bijbellezing, 4.45 GramoDeutschlandsender 10.20 v.m.—ll 50 v.m.
vm.
foonmuziek, 5.00 Viool, cello en piano, 6.15 GraDroitwich
n vm 920 „__.;
mofoonmuziek, 6.30 Vragenuur, 7.00 Berichten,
Reg.
Londen
920 n.m.— 9.55 n.m.
7.15 Vragenuur, 7.45 Reportage, 8.00 Berichten
Hamburg
9 55 n m .__n.2o n.m.
ANP. Herh. SOS-berichten. 8.15 Moody en SanRadio Normandie
11.20 n.m.—12.00 n.m.
key-Herdenking, 9.15 Causerie over de OxfordLijn 6: Parus
8 00 v m._ 3.40 vm#
groep, 9.30 Amsterdamsch Salonorkest (eventueel
Deutschlandsender
8.40 v.m.—10.20 vm.
schaak-uitslagen) (om 10.00 Berichten ANP).
Parrjs
1020 v.m.— 1.20 n.m.
11.00—12.00 Gramofoonmuziek. Hierna: SchriftDeutschlandsender
1.20 n.m.— 2.20 n.m.
lezing.
Parijs
2.20
n.m.— 7.20 n.m.
programma,
Algemeen
Hilversum 11. 301 M.
Brussel Pr.
7.20 n.m.— 8.20 n.m.
verzorgd door de AVRO.
8.00 Gramofoonmu8.20 n.m.— 9.20 n.m.
ziek, 10.00 Morgenwijding, 10.15 GramofoonmuBoedapest
g.20 n.m.—10.20 n.m.
ziek, 10.30 Ensemble J. Cantor en GramofoonmuPar "s
10.20
n.m.—12.00 n.m.
ziek, 12.00 Kovacs Lajos' orkest, 12.45 Gramofoonmuziek, 1.45 Cantabile-orkest. In de pauze:
Maandag 3 Mei.
Declamatie, 3.30 Het Omroeporkest en soliste, 4.30 Lijn 3:
Londen
Reg.
a.
d.
Muzikale causerie (met illustraties
10.05 v.m.—11.20 v.m.
vleugel),
Kalundborg
11.20 v.m.— 1.20 n.m.
5.30 Kovacs Lajos' orkest, 6.20 AVRO-Dansorkest
Reg.
Londen
Leger
1.20 n.m.— 4.20 n.m.
en soliste, 7.00 Causerie „50 jaren
des
Keulen
4.20 n.m.— 5.20 n.m.
Heils in Nederland", 7.20 Gramofoonmuziek, 7.40
5.20 n.m.— 6.20 n.m.
Londen Reg.
Causerie over Comenius. 8.00 Berichten ANP. Me6.20 n.m.— 8.00 n m.
Weenen
dedeelingen, 8.10 De Twilight Serenaders, 9.00
Kalundborg
11.00 n.m.—11.50 nm.
Reportage, 9.20 Het Omroeporkest en soliste, 10.20 Lvjn
4: Keulen
8.00 v.m.—10.00 vm.
Gramofoonmuziek, 11.30 Berichten ANP. Hierna
Hamburg
10.00 v.m.—11.05 vm.
tot 12.00 Majo Mareo's Dansorkest.
Keulen
11.05 v.m.— 2.10 n.m.
10.05 Orgelspel, 10.35
Droitwich. 1500 M.
Kalundborg
2.10 n.m.— 2.55 n.nu.
11.35
Gramofoonmuziek,
—10.50 en 11.05
BBCDeutschlandsender 2.55 n.m.— 5.20 n.m.
Welsch orkest m. m. v. soliste. 12.35—1.20 OrgelKeulen
5.20 n.m.— 7.20 n.m.
concert, 2.20—2.55 Pianovoordracht, 3.20 JazzmuHamburg
7.20 n.m.—8.20 n.m.'
piano, 4.20 Sportreporziek (gr.pl.), 3.50 Cello
Stuttgart
8.20 n.m.— 9.20 n.m.
tage, 4.35 Concert door de „Alphas", 5.20 Berich9.20 n.m.—10.20 n.m.}
Py ol«*
ten, 5.40 Landbouwcauserie, 6.00 Zang, 6.20 GeStuttgart
10.20 n.m.—12.00 nm.
varieerd programma. 7.05 Komische voordracht, Lijn 5: Droitwich
9.35 v.m.—ll 20 nmTi
7.20 Medische causerie, 7.40 Carroll Gibbons en
Lijn 6: Parijs
n.20 v.m.— 9.50 mmj
de Savoy Hotel Orpheans m. m. v. solisten, 8.15
Mllaan
9.50 n.m.—11.15 nmj
Causerie over E. H. B. 0., 8.20 Berichten, 8.40
Causerie „The Imperial Conference", 8.55 Het
Harrison-Strijkensemble, 9.45 Declamatie, 10.10 Televisie-uitzending van de Kroningsplechtigheid.
Billy Gerhardl en zijn Band, 10.50—11.20 DansNaar wij vernemen heeft de B. B. C. het plan
muziek (gr.pl.).
opgevat, zoo mogelijk, ook televisie-opnamen van
6.10 en 7.20 GraRadio Paris. 1648 M.
den Kroningsstoet te maken.
mofoonmuziek, 11.20 Conservatorium-kamerorkest
Men zal hierbij gebruik maken van drie tele3.50
zang,
Gramofoonmuziek,
en
1.20
Zang, 4.05
visie-camera's,
dus op dezelfde wijze te werk
Pianovoordracht, 4.50 Zang, 5.05 Pianovoordracht,
gaan als Duitschland gedurende de Olympische
5.50 Vervolg zang, 6.05 Vervolg pianovoordracht.
Spelen te Berlijn in 1936.
7.05 Accordeonconcert, 7.35 Zang, 7.50 BurdigalaEén der camera's zal worden opgesteld op de
orkest, 9.50 Gramofoonmuziek.
zuilen
van Apsley Gate, om een algemeen over5.50 F. Hauck's orkest, zicht van den stoet te geven,
Keulen. 456 M.
terwijl een tweede
7.50 Populair concert, 8.50 Gramof .muziek, 11.20 camera aan de Noordzijde van
den Tower bijPolitie-muziekcorps, 12.35 Nedersaksisch Sytnphozonderheden zal trachten op te nemen.
solisten,
1.35 Gevarieerd concert,
nie-orkest en
Tenslotte zal met een derde camera worden
3.20 Omroep-Amusementsorkest, 4.40 Keulsch
geprobeerd den stoet langs de route door PiccaStrijkkwartet, 5.20 Omroepkleinorkest, -schramdilly te volgen.
mel-ensemble en solisten, 6.50 Vervolg concert,
Vanzelfsprekend hoopt men op goed weer, op7.30 Westduitsoh weekoverzicht, 8.20 Solistencondat ook deze televisie-uitzending volkomen ge-
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cert, 9.50—11.20 Omroeporkest en solist.
Brussel. 322 en 484 M.
3-2 M.: n.20 Gramofoonmuziek, 11.50 Omroepdansorkest, 12.30 Salonorkest, 12.50—1.20 Gramofoonmuziek, 4.20 Om-

—

lukken zal.

Televisieplannen

roeporkest, 5.50 en 6.20 Gramofoonmuziek, 7.23

Omroep-Symphonie-orkest, 9.30—10.20 Dansmuziek door de „Collegians".
484 M.: 11.20 Gramofoonmuziek, 11.50 Salonorkest, 12.30 Omroepdansorkest, 12.50—1.20 Gra-

mofoonmuziek, 4.20 Salonorkest, 5.35 Omroeporkest, 6.35 Gramofoonmuziek, 7.20 Radiotooneel.
8.25 Omroeporkest, 9.30—10.20 Waalsch Cabaretprogramma.
7.30
Deutschlandsender. 1571 M.
Marschenconcert uit München, 9.20 Berichten,
9.50 Concert door Strijktrio, 10.05 Weerbericht,

—

6.20—11.20 Gevarieerd

programma.

.

straat 18, wijnhandel en slijterij. Faillissement
van A. J. M. Dibbits is geëindigd door het verbindend worden der eenige uitdeelingslijst.
Firma Gebroeders Velleman, Groningen, Tuinstraat 18, handel in lompen, oude metalen en aanverwante artikelen. De zaak wordt voortgezet
door een vennootschap onder firma, onder den
naam „Firma Gebroeders Velleman" (B. P.).
Venn.: S. en S. Velleman.
N. V. Technisch Handelsbureau Bruins-Visscher, Groningen, Oosterstraat 53, aan- en verkoop van electriciteitsartikelen in het groot en
in het klein in den ruimsten zin. Benoemd tot
Comm.: H. Dost, Winschoten.
Vereeniging tot Onderlinge Verzekering van
Paarden voor 't Zandt en Omstreken, 't Zandt.
Uitgetreden bestuursleden: E. J. Wieringa en A.
G. Huininga. Procuratie ingetrokken van: W. Medendorp (secr.-boekhouder).
Benoemd tot bestuursleden: T. W. Biewenga, Zeerijp (gemeente
't Zandt) en D. Smedema, Eenurn (gem. 't Zandt)
Festo v/h. Fieijra (F), Groningen, Heerebinnensingel 8. ajouren, borduren, plisseeren, festonneeren. Handelsnaam gewijzigd in: A'jour
Plisseerinrichting „Festo". Zaakadres
Borduur
gewijzigd in Groningen, Vischmarkt 44.

-

.

J. Knijpenga, Groningen, Visscherstraat 27,
winkel in tapijten, gordijnen, linoleums, fantasiemeubeltjes, behangerij en stoffeerderij. Zaak- en
woonadres gewijzigd in: Groningen, Visscherstraat 27a. Het bedrijf omvat thans: woninginrichting, behangerij en stoffeerderij. (De win-

kel is opgeheven).

De Technische Boekhandel H. Stam (F), Groningen, Bernouilliplein 22, boekhandel, sigarenmagazijn, leesbibliotheek. Filiaal Groningen opgeheven.

D. de Jong Wzn., Groningen, Violenstraat 9,
fabricage van antieke zilverwerken (imitatie).
Uitgetreden E.: D. de Jong Wzn.
Coöperatieve Vereeniging „Centraal Beheer" G.
A. (F), Groningen, Guldenstraat 3. Benoemd tot
plv.v. dir.: mr. J. J. Haga, Haarlem, Jhr. mr.
P. A. van Holthe tot Echten, 's Hage, mr. B. A.
van Schaik, Amsterdam en W. P. A. van Voorst
van Beest, Bussurn.
onderUn?e Ziekte- en Ongevallenverzekering
Maatschappij „Groningen". Groningen, O. Boteringestraat 23—25. Benoemd tot bestuurslid:
F.
van Halsema, Groningen. Uitgetreden bestuurslid: G. Ferwerda.
Coöperatieve fabriek van Melkproducten de
Eendracht U. A., Groningen, Boterdiep 51. Het
bestuurslid B. Hoekzema bekleedt thans de functie van „Secretaris" en
Bouman,

.

H.

voorheen

vice-secretaris-penningmeester, de functie van

„Vice-becretaris

De functie van penningmeester wordt voorloopig niet meer vervuld.
Faagman s

OPHEFFINGEN.

Effectenkantoor (E.: W. C. PaagKloosterburen, B 55, commissionnair
in
effecten.
Hoenderpark „Paterswolde" (E.: B. Wiersurn),
(gem.

man),

Paterswolde

Eelde) B 28.

TER INZAGE NEERGELEGDE STUKKEN.
Rekening en Verantwoordingen van:
Coöp. Boerenleenbank te Usquert, Usquert.
Coöperatieve Boerenleenbank te Holwierde,
Holwierde (gem. Bierurn).
Coöperatieve Dorschvereeniging „Noordhom en
Omstreken' W. A-,
Noordhom (gem. Zuidhom).
Coöperatieve
Christelijke
Volks-Spaarbank
A.,
Groningen.
„Eigen Haard' G.

van de Columbia Broadcasting
System.

De Columbia Broadcasting System heeft bij de
daartoe bevoegde Amerikaansche instantie, ni
de „Federal Communications Commiission" eeni
verzoek ingediend voor het oprichten van een*
krachtigen televisie- en geluidszender op den top
van het Chrysler-Building te New Vork City*
Indien vol gemoduleerd, zal deze zender een ver
mogen van 30 Kilowatt hebben, dat is hetzelfde
als dat van den nieuw te bouwen zender van den
Eiffeltoren.
De zender zal zeer modern worden uitgerust

en

gebruikt

worden voor een frequentie tusschen
De antenne zal worden aangebracht rondom dat gedeelte van het gebouw daÈ
onmiddellijk onder de stalen topconstructïe Is
gelegen, hetgeen wil zeggen dat de zender, die
op de 74ste verdieping wordt gebouwd,
minder
dan ca. 30 Meter van de antenne verwijderd is
en dat dus een practisch storingsvrije krachtsoverbrenging mogelijk is.
Het Chrysler-Gebouw werd als de beste standplaats voor den zender gekozen, nadat een diepgaande studie van de meeste zeer hooge gebouwen in New Vork had plaats gevonden.
42 en 56 Mc/s.

GEVONDEN VOORWERPEN
De onderstaande voorwerpen zijn als gevonden
gedeponeerd aan het Hoofdbureau van Politie te
Groningen, Martinikerkhof, en aldaar te bevragen
alle werkdagen van 1.1 J uur v.m. tot 12J uur nm.:
Een oorbel, een invaliditeitskaart, een dameshoed, een muts, een huissleutel, een paar handschoenen, een oorbel, twee sleutels aan klos, een
pet, een meisjesmuts, een duimstok, een kaart
van het Noorderbad, een mes, een vulpen in etui,
een armbandhorloge, een heerenrijwiel.
De navolgende voorwerpen zijn als gevonden
aangegeven en te bevragen aan de daarachter-

staande adressen:
Een heerenrijwiel bij de Bewaarplaats. Hoofdstation; een heerenrijwiel bij Rooze, Goudsbloemstraat 40; een heerenrijwiel bij D. Timmermans,
Moesstraat 25; een damesrijwiel bij S. Woltjer,
J. H. Jansenstraat 22; een hond bij N. R. J. Suk,
Heereweg 102a; een mesje bij Kappelhof, Westerhavenstraat 37a; een kinderhandschoen bij P. Dijkema, Taco Mesdagstraat; een rijwielplaatje bfl
E. Koopmans, Lindenhof 1; een hand'beschermer
bij J. Holstijn, Oude Ebbingestraat 62; een bril
bij W. Drillenburg, Linnaeusstraat 16; een huissleutel bij J. Oosterhuis, Meidoornpad 3; een kanarievogel bij D. J. Paassen, Abel Tasmanplein
6b; een rij wieltasch met inhoud bij R. Poelman,
Geraniumhof 10; een bos sleutels bij A. Nijdam,
Vindicatstraat 11a; een passer bij Drentje, Idastraat 9; een gewicht bij H. Raangs, Hermanstraat 25; een boodschappentasch bij G. Por, Selwerderstraat 13; een vulpen bij A. T. Vriesema,
Nassaulaan 45; een damestasch met inhoud bij D.
Smith, Gerbr. Bakkerstraat 104; een actentasch
met inhoud bij R. Wristers, Heerebinnensingel 30;
een portemonnaie met inhoud bij mevr. PolmanHoman, H. W. Mesdagstraat 26; een psalmboekje
bij A. Nanninga, Ged. Zuiderdiep 110; een autoped bij H. Hofman, Kamerling Onnesstraat 28;
een rijwielpaatje bij Schuurman, Barestraat 44;
een handbeschermer bij G. R. Oosterhuis, Zonnebloemstraat 46; een motorhandschoen bij H.
Drenth, Rademarkt 20; een geldstuk bij G.
Scholtens, Nieuwstraat 26a; een armband bij H.
J. Honig, Nw. Boteringestraat 57a; eenige briefkaarten en postzegels bij L. Oosterveld, Verl. Heereweg 162; een ceintuur bij Veenker, Coehoornsingel 17a; een handschoen bij Hoeksema, Hortensialaan 33a: een handschoen bij Hagen, Gerbr.
Bakkerstraat 43; een damestasch met inhoud bij
G. J. A. Lucassen, Ooncordiastraat 62a; een rijwielplaatje bij J. Duurt, Ceramstraat 3b; een kinderbrii bij E. Stuiventoerg, Bergstraat 13; een jon»
gensjasje bij J. Slijver, Bankastraat 14; een horloge bij A. Stobbe, Kl. Bergstraat 31.
Bij de Gemeenteremiging, Verl. Lodewijkstraat,
te Groningen, ztjn de volgende voorwerpen te
bevragen:
3 ledige bussen, 2 kisten flesschen, een kalkvat,
een kist blikken, een bundel zakken.
GRONINGEN, 30 April 1937.

"

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN ZATERDAG 1 MEI 1937

OPROEPING.
te
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vorderen

Allen, die iets

hebben van-, verschuldigd zijn
aan- of borgtochten onder hunne berusting hebben van nu
wijlen den heer K. BUIST, gewoond hebbende te Groningen,
Kraneweg 49 en aldaar overleden 25 Maart 1937, worden
verzocht daarvan opgave of betaling te doen ten
kantore van
T. H. HUMMELEN, Notaris,
Emmaplein 6, Groningen.

""OPROEPING.
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611

die

vorderen
neooen ' van-,iets
verschuldigd zijn

te

borB' tochten onder zich
i u of ten
laste van de nalaRebben
tenschap van wijlen den Heer

hAMUEL PELS,

I

BELANGRIJKE PUBLIEKE VERKOOPING
van PERZISCHE en OOSTERSCHE TAPIJTEN,
KLEEDJES
KUSSENS
HALLKLEEDEN

-

-

Woningen
Cubastraat 58

Op Donderdag 13 Mei 1937,

des avonds 8 uur in het café
»'t Huis de Beurs", A-kerkhof
te Groningen, zal publiek worverkocht:

1 ONDERDEELEN.

de behuizing

I

RUNDLEER

en verschillende MEUBEL- I

Bezichtiging: in de fabriek DE LAAN 231 te Gro- I
ningen op Dinsdag 4 Mei a.s. van 10—5 uur, en op den 1
I verkoopdag van 10—1 uur, op vertoon van Catalogus, I
I verkrijgbaar ten kantore van ondergeteekende, bij den I
Makelaar JOZ. VAN GELDER, Folkingestraat 27a en aan fl
fabriek, tegen betaling van 10 cent.
Orders worden aangenomen door den 1
Makelaar Joz. van Gelder, Folkingestraat I
fö*\y 27a> Groningen, Tel. 3314.
J. JANS Rzn., Deurwaarder,
Hofstraat 7, Groningen, Tel. 4868.
Smmmr

■

BARESTRAAT 80
te Groningen.

■

Plaats en achteruitgang.
Voorzien van gas, electrisch
licht, waterl. en W.C.

Aanv. bij den toeslag.
Betaling l Juli 1937 met

Ide

|

bijbetaling van 5 pet. rente onder
v srpl. ryra de bestaande hyp.
ad f 1437.15 over te nemen.
Op Woensdag 5 Mei a.s., des nam. te half twee, zullen in het
K. Werkliedengebouw (Parochiehuis St. Jozef) aan de RaHet perceel is verhuurd voor R.
ten verzoeke van den heer K. v. d. SLAGTER te Grodemarkt,
14.50 per week.
publiek
ningen en anderen wegens vertrek, verhuizing enz.
worden verkocht:

BELANGRIJKE PUBLIEKE VERKOOPING

de behuizing

complete Inboedels en verschillende
Meubilaire Goederen,

CUBASTRAAT 58.
t« Groningen.
Indeeling: gang, voorkamer,

keukentje en open grond.
Voorzien van gas, electr. licht,
waterl. en W.C.
Aanv. bjj den toeslag.
November 1937 of
eerder in nader overleg met
bijbetaling van 5 pet. rente.
Het perceel is verhuurd voor
14.— per week.
Te bezichtigen op den dag
Van- en voor de veiling des namiddags van 2—4 uur tegen
betaling van f 0.10 voor de alg

armen.

Notaris F. GOUVERNE,
Spilsluizen 5.

Burgerbehuizing
oosterbadstr.2o-20a
Op

Donderdag 13 Mei a.s.,

aes avonds 8 uur in het café
>.t

Huis de Beurs", A-kerkhof
te Groningen, zal publiek
westerfgeval worden ver-

gens

kocht:

De burgerbehuizing
ttiet afz. boyenwoning, erf en
open plaats aan de

a

.

OOSTERBADSTRAAT 20/20
te Groningen

der en open plaats.

20a:

voorkamer, kantoortje
achterkamer, keuken en boven zolder met slaapkamer
Voorzien van gas, electr. licht
Waterl. en W.C.
'

als: dressoir, 4 stoelen en 2 fauteuils met moquette, aparte
crapauds met moquette, theemeubel, divan met kleed, ligstoelen, eik., mah. en vuren kasten, eik. secretaire, dressoirs, buffetten, crapauds, fauteuils, 50 stoelen met leer,, versch. tafels
met kleeden, lampen, w.o. staande schemerlamp, eik. boekenmolen, eetkamer-ameublement, kapstok, kleerstander, vast kleed,
karpetten, loopers met roeden, kamers linoleum, gr. en kl. spiegels, schilderijen, koper- en tinwerk, groote collectie kristal,
glas, porselein w.o. twee eetserviezen, als nieuwe keukeninventaris, trappen w.o. grenen, prima stofzuiger, 100 nieuwe waschroffels, slaapkamermeubelen, als eik. slaapkamer, twee pers.
ledikanten met matrassen, waschkasten, waschtafels en nachtkastjes met marmer, stoelen, div. ledikanten, divanbed; diverse
kachels, enz.
Voorts: SERRE-AMEUBLEMENT, pitriet-ameublement, tuinbank, vliegenkast, boeken, ant. Eng. klok, volle Friesche staartklok met maan en datum, als nieuwe Singer trapnaaimachine
in salonkast, diverse nieuwe luxe artikelen, enz.
Bezichtiging op Dinsdagmiddag van 6—9 en Woensdagmorgen
van 9—12 tegen betaling van 15 cent, toegang verkoop inbegr.
Orders aan den Makelaar A. DE LEVIE, Ged. Zuiderdiep 87.
Telefoon 2751.
H. N. BRAUNS, Deurwaarder,
Hardewikerstraat 41 h. O. Boteringestr. Tel. 5919.

"

VILLA TE KANTENS.

H. N. BRAUNS Uit de hand te koop:
EEN VILLA

Deurwaarder
bij de Rechtbank,

HARDEWIKERSTRAAT 41
hoek Oude Boteringestraat.
Telef. 5919.
Schuldinvordering, adviezen,
opmaken contracten, opzeggingen, publieke verkoopingen.

VERKOOPING
te Leens.

Op Vrijdag 14 Mei 1937, des
Aanv. bij den toeslag, beide avonds 7 uur, zal ten verz. van
den Heer E. KOLLE in het hoVerhuurd voor f5.50 p. week
Betaling 1 Juli 1937 met b'ii- tel WIJK ZWAAGMAN te

betaling van 4A °/o rente onder
publiek worden
ververplichting om de bestaande kocht'byp. ad f4300 over te nemen
Te bezichtigen op den dag Eene nette, goed onderhouden
van- en voor de veiling des namiddags van 2—4 uur tegen
betaling van f 0.25 voor de
alg. armen.
Notaris F. GOUVERNE
en regenbak, met
Spilsluizen 5.
„7' Put
eigen erf en tuin, groot
sfw
-gunstig staande
in
te Leens > alleS b
verkooper m eigen
gebruik.
Aanv. l Juni; bet. l Juli a.s.
van Scheepshout
Notaris AGES te Leens.

BEHUIZING

BOELDAG
Afbraak
te Molenrijge.
*
Op Vrijdag

.

?uM& 5

een groote party

Scheepshout

balken,

damleggers

regelhou"

«

en

7 Mei ,937
namiddags te 4 uur, zal aan drt_
<
haven te Molenrijgê,
contant worden verkocht:

balken enz.

L
rt^-zeer
VWkonnit

'P^en,

Uit de hand te koop
eene ru "e,

OPROEPING.
Allen, die iets te vorderen
hebben van, verschuldigd zijn
aan of borgtochten loopen hebben ten name van wijlen Mej
REINA BUNING, zich ook genoemd hebbende ANNA BUNING, overleden te Rottum
(gem. Kantens), 6 April 1937;
worden verzocht daarvan aangifte te doen ten kantore van
ondergeteekende vóór 15 Mei
Jb. J. MULDER,
Notaris te Uithuizen

ZUIDBROEK
Op Dinsdag
11 Mei 1937,
des avonds om 7 uur, zal in
het Hotel BUINING te Zuidbroek in het openbaar worden
verkocht:

een modern Landhuis
met

daarachter gelegen

de

werkplaats en garage en erf;

zeer mooi

Nieuwen

gelegen

aan den

Stationsweg te Zuid-

broek, zijnde sectie E nommer
1529, totaal groot 545 M2.
Het perceel is voorzien van
best onderhouden electrisch licht, waterleiding
voor koud en warm water en

BEHUIZING,

centrale verwarming.
In eigendom toebehoorende
electr llcht P u en aan H. H.HAMSTER te Zuidbroek.

rShaT
' *zeer
kS?»** f 1 erf- en tuin
>

Bezichtiging dagelijks.
sedert Jaren
Aanvaarding direct.
door de eigeBetaling 1 Juni of 1 Novemde Wed. L. BULT- ber
1937 met bijbetaling van 5
pet. rente sedert 1 Juni 1937.
Te bevr. ten kantore van
R. ZWIERS, Waarn. Not
Notaris AGES te Leens.
Zuidbroek.

Sï? ""
>

KOOI,

Notaris te Middelstum

of te huur:

Leens
olld geweest
ut bewoonrf
'
,
nares Mej.

ramen en deuren, enz
enz
Fr. DE BOER,
Deur"
Kantoor: Haddingestr. 14 'A

met garage, erf en tuin, te
Kantens, aan den provincialen
weg, behoorende aan de Fam
DETHMERS.
Te bevragen ten kantore van

T. B. C. vrij Veebeslag.

20 Melkkoeien

VILLA „HOVA"
Schiermonnikoog

e. 3 Paarden,

als 7 jar. vermoedelijk drachtige roodschimmel
merrie, 7
jarige
blauwschimmelmerr ie,
2 jarige zwarte ruin.
f. 4 SCHAPEN met lammeren.
g. 2 afgezogen MOTTEN m,
8 biggen.
h. 40 KIPPEN.

B. BOLWIJN, Notaris te Anjum, zal ten verzoeke van zijn
ambtgenoot JOHs. HESSING te
Wolvega op Vrijdag 7 Mei 1937,
PROV. en op Dinsdag 18 Mei
d.a.v. FINAAL, telkens des av.
8 uur, bij VAN DER WERFF te
Schiermonnikoog publiek verVolledig
te Nieuwolda, aan de Stations- koopen:
weg, toebehoorende aan de
De riant, goed ondererven van wijlen den Heer B
houden
als 3 boerenwagens met halfen
en gunstig gelegen
Echtgenoote.
UFFEN Sr.
velgen, met toebehoobreede
Aanvaarding i Mei 1937.
ren, maaimachine, hooihark,
Te bevragen ten kantore var
hooischudder, dorschmachine,
waaier, ploeg,
cultivator, eg,
Notaris T. R. MULDER,
kettingeg,
teemtuig,
klein boeNieuwolda.
rengercedschap, circa 14 voer
hooi, stroo,
eenige
Huismeubelen als kast, 2 kookpotdaarbij be- ten, emmers, enz. enz.
L. M. BRUINS,
hoorende, nabij de Zuider
Lichttoren en ten Westen van
Notaris te Grootegast.
den Badweg op Schiermonnikoog, kad. gr. 15.80 Are, eigen
aan Mej. de Wed. P. Tj. DIJKSTRA.
Opende-Oost.
Dit keurige pand, geheel voorzien
BOER,
W.
van electrisch licht, is inGezusters VROOM te OpendeNotaris te Veendam, zal op Woensdag 5 Mei '37 gericht voor permanente be- Oost zijn voornemens voor 1
jaar bij gesloten briefjes te
's avonds 7 uur, in het Hotel woning.
„De Vries" in de Kerkstraat te
verhuren:
Juni
Betaling:
Aanv.: 1
1937.
Veendam, met
medewerking 1 Juli 1937.
van na te noemen makelaar
Bezichtiging
dagelijks van
ten verzoeke van de N.V. DUIN 9—4 uur.
met schuur, erf en eenige perTJER WILKENS MEIHUIZEN
Biljetten
verkrijgbaar ten ceelen bouw- en groenland,
& CO. te Veendam, bij opbod
(circa 2/3 groen en 1/3 bouw),
kantore van de Notarissen.
en afslag, publiek verkoopen:
ten Noorden en Zuiden van den
provincialen weg te OpendeOost, door verhuursters bewoond en in eigen gebruik,
groot 4.94.70 H.A.
liggende aan het Boven WesSchiermonnikoog
terdiep te Veendam, zonder de
verhuringsvoorwaarden
De
daarop aanwezige opstal, te
B. BOLWIJN, Notaris te liggen ter lezing in het café
veilen in:
Anjum, zal ten verzoeke van HIEMSTRA bij de boterfabriek
a. 5 perceelen bouwterrein zijn ambtgenoot JOHs. HES- te Doezum en ten kantore van
SING te Wolvega, op Woensdag ondergeteekende.
langs het diep.
b. Een perceel grond daar- 19 Mei 1937, des voorm. 10 uur De inschrijvingsbriefjes moede huizinge „Nova" op ten zijn ingeleverd ten kantore
achter gelegen, groot ruim 17 aan
Schiermonnikoog bij boelgoed van ondergeteekende uiterlijk
Are.
a contant verkoopen:
op Maandag 3 Mei 1937, 's mid11. Een perceel bouwland,
dags 12 uur.
liggende achter de, perceelen
L. M. BRUINS,
verkocht aan de heeren Schekermans en Van der Wijk, gr. in die huizinge aanwezig, als:
Notaris te Grootegast.
ongeveer 50 Are.
7 ledikanten m. beddegoed, 7
111. Een opstrekkende plaats waschtafels met toebeh., tafels,
bouwland, liggende aan het fauteuils, divan, stoelen, glasBoven Westerdiep te Veendam, en aardewerk, vloerkleeden en
groot 14 H. 86 A. 8 C.
-matten, traplooper met roeAanvaarding: landerijen op den, vloerzeil, diverse lampen,
Namens
de Stichting Ned.
stoppel herfst 1937, overigens 1 petroleumstellen, enz. enz.
Herv.
Diaconessenhuis
„Emmen"
November 1937.
zullen ir. DAAN JANSEN en
Betaling 1 November 1937.
C. BOS, Architecten te Utrecht,
Dienzelfden dag 's namiddags
op Dinsdag 11 Mei a.s. in het
half een uur, terzelfder plaatHotel
WIELENS te Emmen,
se, zal OTTO VAN LEERSUM,
Makelaar in fabrieken en machinerieën, scheeps- en werktuigkundig expert te AmsterNotaris MIDDENDORP te
DE ELECTRISCHE
dam, Achtergracht 33, ten Nw. Amsterdam is voornemens
INoverstaan van boyengenoem- op Woensdag 12 Mei ajs., des
STALLATIES
IN
HET
TE
den Notaris, publiek verkoopen: nam. 3 uur in het café JONBOUWEN DIACONESSENKER te Erica bij inzet en 14
HUIS TE EMMEN.
dagen daarna in het café BEUBestek
en teekeningen zijn te
bij
palmslag,
KER aldaar
voor
de erven J. PRANGER te Erica, verkrijgen ten kantore van den
wegens sterfgeval, publiek te heer W. TEN KATE te Emmen,
tegen betaling van f25 per stel
van bovenbedoelde fabriek, als- verkoopen:
(restitutie f 15.)
mede het fabrieksgebouw op
1. De sedert 1908 te Erica
Inlichtingen, zoo noodig, te
afbraak.
gevestigde en in volle werking verkrijgen
ten kantore van de
Perceelsbeschrijving en vei- zijnde
Architecten.
lingscatalogi zijn op aanvraag
verkrijgbaar.
Inlichtingen te verkrijgen bij
genoemden Notaris en Make- KALKBLUSSCHERIJ met hanlaar.
del in BOUWMATERIALEN en
grond waarop diverse gebouwen, groot 37.30 Are.
Onder architectuur van A.
2. Het Ned. Octrooirecht no. LANTING te Warffum zal op
33805, daarin uitgeoefend, be- Donderdag 13 Mei a.s., 's nam.
treffende de werkwijze ter be- 4 uur, in 't café FOLKERTS te
reiding van droge wit- en Westernieland, o. n. g. v. B. en
Op Vrijdag 7 Mei 1937, des kleurkalk, waardoor verkregen W. van Eenrum,
nam. 2 uur zullen ten huize wordt een product waarin groote toekomst;
zuivere natuur- worden
en verzoeke van Mej. de Wed, kalk
van hooge kwaliteit voor
P. DE VRIES en Kinderen weHET VERBOUWEN EN UITgens vertrek, publiek a con- witten, pleisteren e.d.
BREIDEN
VAN EEN BOER3. Het dubbel Winkel- en
tant worden verkocht:
Woonhuis met tuin br. plm. 16
DERIJ TE WESTERNIELAND
M. groot plm. 11.80 Are, a. d.
GEM. EENRUM, VOOR DEN
Kalfsluis te Erica.
Woonhuis
WELED. HEER M. M. NANbevat: beneden 2 kamers, hall,
NINGA TE GRONINGEN.
keuken, kelder, boven: 4 slaapbest. uit: buffet, linnenkast, kamers, zolder; winkelhuis be- Bestek met 2 teekeningen zijn
naaitafel en tafel (alles eiken- vat: beneden: winkel met krui- verkrijgbaar a f6. —; fr. p. p.
deniersopstand, kamer, 2 slaap- na ontvangst van f6.25 op giro
hout), toilettafel met marmeren blad, klokstel met vazen, kamers, gang, pakhuis, groote 168919.
tafels, stoelen, klok, spiegels, kelder, boven: groote zolder en Restitutie op den dag van aankamer- en kookkachel, karpet- 3 slaapkamers.
besteding, bij ongeschonden inten en loopers, kapokkenbed4. Daarnaast gelegen Huis- levering, f3.—.
stel, heeren- en damesrijwiel, plaats met garage en schuur, Inschrijvers moeten bestekhounieuwe br. plm. 14.50 M. gr. plm. 10.70 ders zijn.
kookpot, kop. aker,
mestkar, 2 lange ladders (23 en Are.
21 treden), tobbe met schraag,
GEMEENTEBESTUUR van
5. 2 Huisplaatsen te Erica Het
8
linnenrekken, kulkenhok,
ZUIDHORN
Vries,
naast
De
ieder
breed
plm.
kippen en 1 haan, potten, pannen, koper-, glas-, blik- en 12A M. ieder gr. plm. 20.65 A.
vraagt
aardewerk en hetgeen meer zal
6. De voormalige Ammoworden gepresenteerd.
niakfabriek te Klazienaveen- voor de levering van PL.M. 900
VLIJLAAG van harde steen
Noord
aan straatweg, kanaal M2.
H. v. d. KLEI,
(oude
of nieuwe) franco open tram, groot 50.28 Are met
Notaris te Ezinge. 18 M. hooge pijp, te veilen in slagterrein, aan het nieuwe kaopp. 38 y2 bij naal aldaar. Offertes vóór den
fabrieksgebouw,
grond,
plm. 55 7en Mei e.k.
breed
M.,
15
met
M. en huisplaats, breed plm.
Moderne ZOMERHUIZEN
te 20 meter.
huur, onmiddellijk aan zee. 6,
Aanv. direct. Bet. 1 Sept. a.s.
Op soliede eerste hypotheek
8, 10 en 12 pers.
Inlichtingen en veilingsbil- pl.m. f2OOO a 4 %, bij voorkeur
Prosp. en foto's op aanvraag,
Gron.
Voorseizoen zeer lage prijzen. jetten vanaf 5 Mei a.s. bij ge- in 't Noorden der Prov. dezes.
no.
672
Bureau
Nes
noemden
Notaris.
Br.
fr.
(Ameland.)
WILLE,
G.

TE HUUR:

I
I
ff
I

Opende-Oost.

Op Maandag 3 Mei 1937, des
middags één uur, ten huize en
gelegen aan- en bij den Rijks- ten verzoeke van de Gezusters
straatweg te Grijpskerk, groot VROOM te Opende-Oost, zullen
resp. 1.64.00 H.A., 1.78.40 H.A. publiek a contant worden verkocht:
en 1.58.40 HA.
Briefjes in te leveren vóór of
a.
op Vrijdag 7 Mei 1937, ten kantore van ondergeteekende, al- en 3 kalfkoeien, w.o. 6 vaarzen.
waar de condities ter inzage
b. 3-jarige STIER.
liggen.
c. 7 HOKKELINGEN met
Dj. SICCAMA,
schetsen.
Notaris te Grijpskerk.
d. 5 KALVEREN met schetsen.

NIEUWOLDA

Pl.m. 600 Crapaud-, Fauteuil- en
I Stoelrompen, in diverse houtsoorten. I
Voorts: een collectie diverse BEKLEEDINGSSTOF- I
FEN, een partij

I

GRIJPSKERK.

Bij gesloten briefjes te huur

3 perc. Groenland

I PUBLIEKE VERKOOPINGI DE BEHUIZING MET
■

Groenland BOERENBOELDAG
voor één jaar, ten verz. van
den Heer J. SIJTSMA POLL te
De Waarden:

in de zalen van het CONCERTHUIS, Poelestraat, GRONINGEN, op DINSDAG,
4 MEI e.k., 's namiddags te 2 UUR, een PRACHTCOLLECTIE, w.o.
prachtige Kirman, Tebrig, Heuj, Gerooan, groot ZAALTAPIJT en HUISKAMERTAPIJTEN, tafel- en divankleeden, kussens enz. enz
Eventueele voorlichting wordt gratis door den Makelaar L. FRANK verstrekt,
terwijl de echtheid schriftelijk wordt gegarandeerd.
FR. DE BOER, Deurwaarder.
bezichtigen
op
Maandag, 3 Mei e.k. van *s morgens 10 uur tot 's avonds
Te
8 uur, en Dinsdag, den verkoopdag, van 's morgens 10 uur tot 's namiddags 2 uur.
Voor deze verkooping werd de beschikking gekregen over een zeer schitterende, unieke collectie, waarvoor de condities dusdanig zijn bedongen, dat het
mogelijk zal zijn ieder exemplaar te verkoopen. Ter overtuiging wordt U a.s.
Dinsdag verzocht, 's namiddags 2 uur, ter veiling te komen.

gewoond hebbende te Haren, Meerweg 116
en aldaar overleden op den 27 i^aaaaaaaaaaaaamWmaaaam
HflH
April j.1., wordt verzocht daarvan vóór den 10 Mei a.s. opgave
te doen ten kantore van
Mr. G. RITZEMA,
Notaris te Groningen,
A-straat 18.
Op WOENSDAG 5 MEI a.s., des namiddags 2 uur, zullen, in het café „DE BEURS", A-kerkhof Z.z. 4 te GroI ningen, wegens opheffing der afdeeling meubel-stof1 feerderij van de Firma Wed. L. E. WEINBERG & ZONEN,
I de Laan 231 te Groningen, publiek a contant worden verBarestraat 80 en
B kocht:

den

I
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ZESDE BLAD

GROOTE TUIN

KROESKOP
SHAMPOO
OVERTREFT ELK BUITEN-

LANDSCH FABRIKAAT.
}nP a es
v M, 10-t5-20d.
proefpokje

COUPON voo. grotii
AU druk*»rk zenden oon " Arnhem
Obenhuiisen 4. IJsselit.in.
Naomi

...————

"

_---------j-^

Adre>>

Boerenreeuw:

VILLA „NOVA"

Veendam

Aardappelmeelfabriek,
Terreinen, Boerderij.

Verhuring Boerderij

een Boerenbehuizing

-

I. Het Fabrieksterrein Boelgoed

1

heeft een Baronet witte asch, enz., enz
Dat is dus het kenmerk
van de Baronet niet.
Het kenmerk van de
Baronet is, dat iedere
liefhebber op dienzelftypisch-tevreden
den
toon zegt: „de Baronet
IS goed". Prijs 8 et.

JAN SMIT
SIGARENSPECIALIST
Gr. Markt 38. Tel. 1075

.

den geheelen Inboedel

INDIEN U VERLEGEN
met garnering,

ZIT

komt U

dan eens even praten.
Ongetwijfeld zullen we
iets voor U kunnen doen.'
Wegeven U graag advies.

1

Aanbesteding

ERICA
KLAZIENAVEEN

Fabrieksinventaris

Aanbesteding

BOELDAG
GARNWERD.

aanbesteed:

Huishoudelijke
Goederen,

prijs

NES

- AMELAND.

18

DINSDAG

- TEL. 3899 J
4

MEI

HERBESTEDEN; HEROPENING

Den geheelen aanwezigen

CEMENT-ÏNDÜSTRIE,

v POELESTRAAT

AANGEBODEN:

GRONINGER

BEHANGMAGAZUN

v.h. „MODERN"
Schuitendiep 62

-

Tel. 5706
(bij de Poelebrug)
Deze week voor reclame
behang vanaf 5 et. p. rol
Beleefd aanbevelend,
J. D. GRONINGER
Behanger-Stoffeerder
OLIE- EN VEEKOEKENFABRIEK, annex Graanhandel vr.
voor Noord-Drenthe, Groningen
en gedeelte van Friesland een
prima

REIZIGER
Uitsluitend diegenen, die reeds
jaren in dit vak werkzaam ge-

weest zijn, gelieven te solliciteeren.
Br. fr. met uitvoerige inlichtingen ond. no. 656 Bur. dezes.
Eenvoudige
Boerendochter,
23 jaar, N. H., V 2uur gaans van
Delfzijl, vraagt

VRIENDIN.
Br. fr. no. 648 Bureau dezes.

L. A. S.
20 u. Voor Uw Hotel
HUWELIJK.
Dame, 35 j., P.G., n.g.0.b., z.
kennism. met besch. Heer of
Wedn. met vaste pos. Alleen
ser. br. m. foto, welke worde
geret. ond. no. 673 Bur. dezse.

HUWELIJK.
Alleenst. Heer, 31 j., w. k. st.
vrijgezel, zoekt langs dezen weg
in kennis te komen met een
net M. of Wed., 30—35 j., k. g.
bezw. G. G. Br. fr. met photo
die op eerew. w. teruggez., geh.
verz., ond. no. 666 Bureau dezes

Beschaafde Dame, 60 j., P.G.,
zoekt dito Dame voor Samenwonen, of gezamenlijk in pension te gaan.
Br. fr. no. 659 Bureau dezes.
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Garage Bierman & Co. Graningen

„DE MAAN"

„DE MAAN"

voor..
GRATIS
meten, maken en ophangen van gordijnen,
leggen van vloerzeil, boorden van cocos.
Nw. Kijk in 't Jatstraat en Oosterweg

voor UITZETTEN. Bij aankoop van Uw complete
Uitzet geven we deze maand een zwaar wollen
pluche tafelkleed cadeau.
Nw. Kijk in 't Jatstraat en Oosterweg

TUIN- EN TERRASMEUBELEN

LAGE PRIJZEN.

NIEUWE MODELLEN.

DE MEEST ECONOMISCNE

TUINPARASOLS

Prachtige sorteering,. aparte dessins.
Speciale prijzen

DORSCHTRACTOR

LIGSTOELEN
N.V. v/h. J. TIMMER & ZONEN, Groningen
Tel. 395

Toonkamers Emmastraat 5

I+G&G*.

Komt deze bij ons zien en vergeet niet onze
prijzen te vragen

VRAAGT EENS VRIJBLIJVEND
INLICHTINGEN OMTRENT ONS

Uw heele lniïs «ianst
door Jlansïoii!

Friesche Straatweg 31

Rijk aan
vitaminen

REKENING-COURANT

.

I Colbert Costuums

-

I

■

Onder controle der Noorsche Regeering.
N.V. Handelmaatschappij Reckiüs

AFET V FIRST
Wat het bankpapier is voor den kassier,
dat is de correspondentie voor den chef.
Berg Uw brieven handig op in een
STALEN BRIEVENKAST
met een centraal slot. Beveiligd tegen
brand en
Nederlandsch
f\*Vj Fabrikaat
bevoegden.
4-ladenblok op kogellagers, f CQ
folio met sluiting
*
Extra uitvoering laden op
kogeltelescoopsleden
zware
folio met sluiting
*
Fa. KUIPERS—VISSCHER
Hoofdagent Underwood Schrijfmachines
Heerestraat 81
Tel. 734
Groningen

-

De bui

Gebruikt voor hoogglanzende en
gepolitoerde meubelen„Minolin"

'f
Istoomenl
—

Schoorsteenveger! ? 1.00
G. KUNST, voorh. 18 jaar

——■

w.z.

bij Firma Balli.

RUITERSTRAAT 23a hoek Coehoornsingel. Tel. 3032

I

I

Japonnen
Regenjassen

AV

aam

-

Uitsluitend de meest verzorgde
bewerking voor den laagsten prijs

GERNER
, ,

gyy

Scholtenstr. 8
Vischmarkt Z.z. 12
S
lil
inivt?iij Te|ef 484 4493

Kei

(W. A.

_

HF m

_^__^_HM_^_MM_._MM—MMMM_MMM_<

NIEUWSTAD 13

TELEFOON 1291

GRONINGEN
VOOR OPSLAG VAN:

BOTER E.A. ZUTVELPROD.
BUIKEN
LEVERS
VLEESCH
GROENTEN
ZADEN

-

WILD EN GEVOGELTE

-

-

VET
SPEK
PELSWAREN
FRUIT
BIER

Dames-modellen

Een partij 15 stukken
PLUCHE LOOPER, zoolang de voorraad strekt

Zoo juist ontvangen:

49 CENT PER EL
Nw. Kijk in 't Jatstraat en Oosterweg

meerprijs

f2.00

MET „VEENO" ANTI-ROEST MOFFEL

//
U
l/

Op
LAAT U NIET MISLEIDEN!!!
Onze jarenlange ondervinding
is voor U een waarboTg. Meest
soliedst en oudst adres.

4_"

GUMMI X
WAREN

"I"

Hygiënische Artikelen

„DE MAAN"

VEENO
Model B
vanaf f4l.00
Model Standaard „ 48.00
Model 1e Soort „ 58.°°

J

Onschadelijk!
Doeltreffend!
terug!
geld
goed,
Niet
Nergens goedkooper of beter!
Verzending naar alle plaatsen.

De Salamander
Groote Kromme Elleboog 22.
Groningen, brj de Turftorenstr.

i

■

ateliers

vervaardigd!

35■"

Idirkmulderl
HOEK EBBINGEBRUG

BOERMA & Zn.

- Guldenstraat

16

Wij leggen een persoonlijk element
in ons werk en voeren het op tot
hooger niveau. Onze afwerking is
magistraal. Onze prijzen laag.

BEHANGEN??
RIJ W I E LE N

I

KOEL- EN VRIESHUIS EN IJSFABRIEK
v/h. „DE ZUIDPOOL" NV

op eigen

Kleermakers

mmt^^êmmmm

O. EBBINGESTR.
79 ■ TEL 5962
1U DE EBBINGEBRU&

MAAT

naar

I

Meer dan 500 nieuwe dessins

ME.

___

door ie te verwaarloozen.
Ga optijd naar Uw dokter en
koopt Uw nieuwe bril bij ons

1.95
2.75

fl. 17.

I

i.

"-

SPEEL NIET
MET UW OOGEN

f 2.75

17 50
11. 11.

Coupe en pasvorm gegarandeerd, f

v.a. fl.

-

Heerencostumes

COSTUUM

■ Alles

___

-

1
75
|

fl. 19.

Regenjassen met
■ gratis reserve kraag v.a.
I Eng. Tweed-Jassen in de modekleuren groen, bruin, grijs v.a.

-

f

v.a.

I Gab.

Tel. 556
Tel. 527
Brugstraat 11
Nieuwe Ebbingestraat 133 Tel. 3115

-

-

75
I 15
■ö
I Or»g. Eng. Sportcostuums v.a. f■■■

y2 H-, 0.40 per L. 0.90

Oosterstraat 11

I

G &G»

♦

Zuiver
van smaak

Levertraan Viersen&Co.
per

bekend?!

Wat is U daarvan

Fa. A. BOEREMA GRONINGEN

I

Geïll.

...

—

Vraagt onze staalboeken ter
DOET U NIET ELKEN DAG.
verplicht
U tot niets, maar U zult verbaasd staan
inzage, het
sorteering
over de pracht
en bizonder lage prijzen.

-

CORN. NAP n. d. Harmonie

-

Tel. 1080

HET IS AL JAREN BEKEND
Dat er geen beter adres is voor
Uw Engelschhemden en Boorden
te laten wasschen dan in de

Fijngoedwasscherij „DE VLIJT"
TELEFOON 4859

- VISSCHERSTRAAT 22

J. H. B. VAN GLANSBEEK

Veeno -achterlamp,
tevens Splegel-reflector.

(Kabel inwendig gemonteerd)

VEILI6ER...EN
VOORDELIGER

Modelboek met

prijzen op

lf.Y. RIJWIELENFABRIEK „YEEITO"

-

aanvraag

BEDDH

Stock
Grootste Noordelijke
Kogellagerkussenblokken,

van Kogellagers,

Conische Rollagers

Herman Swarte
GRONINGEN

T^

1^4^^^

<T)
il/1
JLmW*
UU
//HEEREPLEINI GRONINGEN
>J*
Spec/cr/e aparre parijzer

t

garneeringen in fijnere genres/

„DE MAAN"

' voor 't overstoppen van Uw bedden en bijvullen
van matrassen. Opklapbedden nog uit voorraad
voor de oude lage prijzen.
Nw. Kijk in 't Jatstraat en Oosterweg

ZEVENDE BLAD

THIJS IJS ZOEKT DICKIE DONS

FINANCIEEL ECONOMISCH
OVERZICHT

,

—

DE KOERSINZINKING VAN DEZE WEEK.
EEN TECHNISCHE
GEEN BAISSE-POSITIES OM 'T AANBOD OP TE VANGEN

REACTIE.

—

ch m sterk opgaande lijn bewegenraak"-politiek zijn niet uitgebleven. Terwijl
ur is thans in kal mer vaarwater de beroepshandel de neiging heeft zich met
m
aldus schreven wij verleden week. kleine winsten tevreden te stellen, blijft
wpi
i
pffLt nu ' dui delijk is deze waarheid aan de het publiek zijn aandeelen behouden en calwipt tlotr eurzen in Eur°P a en Amerika deze culeert groote winsten.... op papier.
uiting gekomen. De beurzen plegen
De ervaring leert dat het publiek eerst in
ni
sterke mate aan de markt komt, wanneer
scherp te reageeren, zij zijn afwisselend
jauehzend" en dan de koersen sterk dalen.
w*| er „zum„himmelhoch
Tode betrübt". De voorzichtige
Om misverstand te voorkomen vestigen wij
Deiegger, die eerst alle zekerheid wenscht te er hier de aandacht op, dat wij hier met
nebben alvorens een stap in de aandeelen„publiek" het speculeerend publiek bedoelen
wereld te zetten, zal dikwijls bemerken, dat en niet den bonafide belegger, die uit den
haast op hetzelfde moment waarop hij na aard der zaak zijn aandeelenbezit behoudt
zijn, beraad dezen stap doet, de beurs een
en zich weinig aantrekt van de koersflucander aspect aan den dag legt. Aldus getuatiën.
formuleerd zal zulks den lezer wellicht niet
De koersdaling van Nederlandsche aangeheel duidelijk zijn; wij zullen ons derhalve deelen kan scherp genoemd worden, waniets duidelijker uitdrukken. Wanneer men neer wij nagaan dat deze week Dinsdag van
wacht op de balanscijfers of wanneer het de leidende Nederlandsche aandeelen H.V.A.
Amerikaansche fondsen betreft, op de elk 70 pet., Amsterdam Rubber 65 pet., Kon.
kwartaal bekend gemaakte ontvangst- en Petroleum 45 pCt., Unilever 20 pet., Aku
winstcijfers, kortom, wanneer men wacht op 17 pet., Scheepvaart-Unie 30 pet., onder de
de öfficieele bevestiging van loopende gunhoogste koersen van 1937 noteerden. Is er
stige geruchten, dan leert de ervaring, dat, nu in ons land iets geschied, zijn de omwanneer deze geruchten inderdaad juist blij- standigheden plotseling zooveel ongunstiger
ken te zijn, de invloed daarvan reeds uit- geworden, dat deze daling verklaarbaar is?
gewerkt, het hausse-vuur reeds gebluscht is, Het antwoord op deze vraag moet.ongetwijfeld ontkennend luiden. Zeker, de prijzen
zoodra de öfficieele bevestiging komt.
producten liggen lager,
Hiervoor een tweetal recente voorbeelden van verschillende
Tan de New Yorksche en de Amsterdamsche maar daartegenover staat dat bijv. de binbeurs.
nenlandsche benzineprijs in Engeland juist
Toen de laatste weken de bedrijvigheid in weder verhoogd is geworden.
de Amerikaansche staalindustrie een topcijMen heeft hier volgens onze meening, met
fer van plm. 94 pet. van de capaciteit be- een zuiver technische reactie te maken, het
reikte, toen allerwegen de uitvoer van staalpubliek dat de koersen niet meer zag stijschroot verboden
de
werd, om grondstoffen gen, herinnerde zich langzamerhand
de staalindustrie in het land te houden, waarheid van het gezegde, dat de boomen
toen het scheen alsof er speciaal voor deze niet tot aan den hemel groeien en begon
industrie geen ongunstige factoren aanwe- zich meer te laten leiden door de wijze
zig waren.... toen dus de voorzichtige beleuze „beter een vogel in de hand dan tien
legger met een gerust geweten belangen bij in de lucht".
Bethlehem Steel, U. S. Steel en Co., National
Nu deed zich het bezwaar gelden, waarop
Steel of Republic Steel, om de voornaamste we in een onzer laatste beschouwingen hebAmerikaansche staalfondsen te noemen, ben gewezen, n.l. dat er geen baisseposities
Weende te mogen nemen, was in feite het in de markt waren. Er was dus geen vraag
getij reeds gekeerd.
van hen die a la baisse verkocht hadden
Voor de Amsterdamsche beurs liggen de (van hen dus, die fondsen welke zij niet
voorbeelden
evenals in New Vork voor het bezaten verkocht hadden, in de verwachting
grijpen.
deze later tegen een lageren koers te kunNemen wij ook hier een voorbeeld. Kort nen koopen), en het thans aan de markt
geleden bereikten aandeelen Rubber Cultuur komende aanbod viel derhalve bij wijze van
i*"- >,Amsterdam" een topkoers van 350 pet. spreken in een luchtledige ruimte. VeelJ-oen nu enkele dagen geleden het jaarvervuldig valt thans waar te nemen, dat zij, die
enkele
gepubliceerd
weken geleden een goede koerswinst
werd, was de koers inmidslag
dels 40—45 pC t gedaald, waarop deze week niet wilden incasseeren, thans tegen eiken
een verdere daling van plm. 20 pet. intrad. prijs wenschten te verkoopen.
Dit jaarverslag nu is uiterst gunstig. Uit de
Het is natuurlijk niet wel mogelijk of beverstrekte gegevens betreffende de voorverter gezegd het is van individueel inzicht
kochte rubber en palmolie, blijkt dat de afhankelijk, welke koers voor een fonds
aantrekkelijk en welke onaantrekkelijk gemaatschappij er voor 1937 zeer gunstig voorstaat, en toch zakte de koers een 40-tal noemd moet worden. Men dient echter bij
procenten in. De daling van de productende beoordeeling van het koerspeil het renprijzen was de aanleiding hiertoe; maar aandement niet uit het oog te verliezen. Wij
gezien het winstcijfer voor een zeer groot
doelen hier niet op het dividend dat over
gedeelte van de verkooppolitiek der maathet afgeloopen jaar uitgekeerd is of zal worschappij afhangt, zegt een daling of stijging den, doch wel op het rendement getoetst
van den rubberprijs nog betrekkelijk weinig, aan hetgeen de betreffende ondernemingen
""et jaarverslag is dus gunstig, maar inmidgedurende den laatsten tijd verdienen. Het
dels is de attractie van een dergelijk aanis een overbekend verschijnsel, dat men in
aeel voor den speculant reeds sterk verminhaussetijden hieraan weinig aandacht pleegt
aangezien er teveel feiten bekend zijn.
derd, Zo,
te schenken en ten opzichte Van het rendenu en dan geneigd zijn te constament op de toekomst pleegt te vertrouwen.
w
i 1 de beurskoersen haar aantrek- Deze
mentaliteit wreekt zich vrijwel steeds.
-J
eid verllezen, zoodra de gunstige re«,!uit
tijden van hausseconjunctuur moet
Juist
in
sultaten, waarop men hoopt, werkelijkheid
het
rendement
ver boven de normale rente
W den; de sPan ning is dan uit
liggen, omdat nu eenmaal op een hausse,
de
n dez<r. fondsen verdwenen, en zij die periode een tijdperk volgt, waarin de gang
op ni,i
deze gunstige
factoren gespeculeerd heb- van zaken minder gunstig is: tijdens de
ben, verkoopen hun
aandeelen
hausse moet het rendement dus vrij hoog
ander gunstig object te zoeken om weder een zijn
om het lagere rendement van minder
gunstige tijden te nivelleeren.
Psychologische factoren.
Dat men in den tegenwoordigen tijd aan
De scherpe koersinzinking deze week heeft
overwegingen als de bovenstaande minder
deel
SI
psyaandacht besteedt, is mede te wijten aan de
16 f ctoren Vrij algemeen had
bij
aanwijzigingen welke de beleggingspolitiek
de
B /,
me*"Z Post gevat, dat men heeft ondergaan als gevolg van het gebrek
6 behoefde te koopen en dat
aan stabiliteit der verschillende valuta's en
d
¥ !l van zelf zou k °men.
depreMen
kon
Kon dan ook tot* voor kort herhaaldelijk vooral ook als gevolg van de totale
ciaties
van enkele valuta's. Vóór het uitll
e
breken van den wereldoorlog placht men in
rs aan de markt kwahet algemeen geen aandeelen te nemen, tenmen
PP
n, en of ander finanzij
„
deze een hooger rendement afwierpen
cieel'
s
e
n
5
blad had ontdekt
dat
een
benaniri dan goede obligatiën.
cieel
fonds nog niet in vollen
van „e
Tegenwoordig' vindt, afgezien van de zich
periodiek voordoende vlucht in de „Sachwerte", een constante belegging in aandeetipt werd. De gevolgen van
deze „koop
ar len plaats, en wel omdat belegging uitsluia "",-,

wknm"

,
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fenmaal
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15.
op 't vorig plaatje zag je Thijsje heel hard werken; wat
hij daar deed zal je al spoedig merken.... van al dat graafwerk is
nu niets meer te bespeuren, doch let maar op, wat strakjes gaat
gebeuren !
Thijs had gezegd dat hij zeer zeker nimmer in zijn leven, den
man die Dickie had ontvoerd zóó erg veel geld zou geven
hij wil
integendeel probeeren, den boef wat meer beleefdheid aan te leeren;
en reken maar, hij zal hem wel een straf bezorgen, die hem nog
langer heugt dan slechts vandaag en morgen !
Maar zie, hij heeft toch, keurig-net, een kleine geld-zak neergezet;
je begrijpt natuurlijk goed, dat die als lok-aas dienen moet. En
Thijsje staat nu bij de derde van de eiken, heel stil en goed verborgen, uit te kijken.
(Maandagavond vervolg.)
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FEUILLETON

en nogal gebruikelijke weg voor inbrekers,
Magnifiek, prins Peter, hoe nu alles bij
elkaar past, was de sarcastische opmerking
van Lombach.
Ossipow moet voor u enorm veel respect
hebben, verzekerde de prins, anders was hij
doodgewoon op zijn post gebleven. Voorloopig stond hij immers niet onder verdenking.
O, tegen hem en iedereen, die gisterRoman van WERNER SCHEFF.
avond bij u thuis Waren, koesterde ik eenige
verdenking. Denkt u maar eens aan het ge(Nadruk
verboden.)
10)
opende koepelvenster. Het is ook niet buitengesloten, dat iemand vandaar het briefje
voor uw vrouw op het tafeltje geworpen
Ja, dat namen miin vrrvn-.'
en lk , 00k heeft. Want de bewering van madame Buraaltijd aan. U kunt zich „an
nauwelijks diewa, dat iemand haar een stukje papier
voorstellen, hoe teleurgestekï
lweer onder de vingers geschoven heeft, kan op een
een mensen, die
vergissing berusten. U weet, hoe uw vrouw
hem gaf, niet waard
het slechts zoo verklaren: Michael mf kan zich bij zulke gelegenheden opwindt.
m Berlijn in de handen gevallen
hler
Zeer juist. Daaraan had ik zelf nog
zlJn yan niet gedacht. Zoo ziet u, dat door Michaels
lichtzinnige vrouwen i n eik
,
hij in zijn brief, dat hrj
1 bekentenis de geheele zaak opgehelderd
eft en wordt. Jammer voor den man; op die manier
dat het zijn plan was om zich
tanten te bedienen, dte
cm ' begint men aan de geheele menschheid te
miïT,
kamer dacht te vinden
Jn slaaptwijfelen.
'
Maar dan de brievpn nov,
Ja, men zou aan de geheele menschheid
vrouw? kunnen twijfelen, stemde Lombach toe, terDie heeft hij, «loof
ï*
de zaak
ol
wijl hij zijn ontbijt beëindigde. Wij worden
was de gemakkelijke onio«w
maken, altijd teleurgesteld door hen, die ons het
Had ieff
of hij heeft ze door een
prins Peter. Heeft u eenig idee
tennis laten schrrj- naaste staan,
ven.
waarheen Ossipow gegaan zou kunnen zijn?
—Er gebeuren heel _-Q + .*"
Neen, niet het minste Misschien is hij
zaak ingewikkeld te „Z, dmfen om de nog te Berlijn, want veel geld kan hij niet
veelbeteekenend. Die o«i" Zei Lombach bij zich hebben. Hij schrijft zelfs in dezen
slimme jongen zijn Die
moet een brief, dat hij van plan is, zichzelf van het
16Ven waren in leven te
goed Duitsch geschreven
berooven, vertelde Hadjieff.
Dom was hij nooit! Maar „ l.
dat zou een erg droef einde zijn
Nu,
k _- nt "iet voor
gelooven, wat een goediee
,
deze
kleine
affaire. Laten we hopen, dat
Ik had dat nooit van hem kerel het was wij hem te pakken
krijgen,
hij deze
maakte hij mijn vi 0Uw VeL wacht Eerst allergrootste domheid begaat.voorWant alles
amg
schrikken en dan wil hii » „
aa n het
hij tot nu toe gedaan heeft, kan weer
een br utale wat
manier bestelen. Overigensm
goed gemaakt worden, of tenminste zoo dooigeten, commissaris,
u niet ver- de rechters bekeken worden,
dat hij er alleen
een en ander opheldert RH kentenis het maar
met een blauw oog af komt. U weet,
gedrag van de honden die
rbeeld het dat wij hier in Duitschland de voorloopige
voerd en verzorgd worden S°°r oSfiipow' gehechtenis kennen en de voorwaardelijke
Ta et wel
begrijpen, dat de
straf, waarmede de heeren rechters wel eens
ben, toen de hen
geblaft hebzijn.
garage uit door den
man van de teErvrijgevig
£"_,_
ontstond
tuin
een kleine pauze. In gedach.gens naar het raam
1 om
ten verzonken streek Lombach met zijn
van «u kame
vrouw te. klimmen. Hij
mijn. servet over zijn lippen. Terwijl hij
heeft daarbivan
dit
gemaakt van de
J gebruik deed, las hij in Hadjieff's ziel als in een open
«"eider, een gewone boek. Of
tenminste verbeeldde hij zich, na

—
Het Mysterie rondom —
Larissa
—
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De Abbey laat zich het voordeeligst bewonderen van het parlementsplein af. Daar kijkt
men op den noordelijken zijgevel die tusschen d« quasi-Gothische torens ('door Sir
Christopher Wren den Citybouwer in 1740
aangebracht) en de wat drukke poortarchitectuur voor den ingang van het dwarsschip
een van de nobelste stalen van Normandische bouwkunst vertoont die Engeland alsnog te zien kan geven.
De Abbey is architectonisch naar uit het
bovenstaande blijkt een amalgaam van stijlen waarin men in fragmenten de bouwkunst van eeuwen terugvindt. Op het oogenblik is zelfs de bouwstijl van dezen tijd vertegenwoordigd, n.l. in het tijdelijk aanhangsel van den westelijken of voorgevel, waarin
de kroningsprocessie wordt opgesteld.
De Abbey ontleent haar faam dan ook niet
(Van onzen Londensehen correspondent)
aan haar architectuur die slechts ten deele
Westminster Abbey wordt wel aangeduid oud en eerbiedwaardig en schoon is. Ze
als „het nationaal Walhalla" of als „het heidankt haar beteekenis en het diep ontzag
ligdom van het Britsche Rijk". De aanduidat ze wekt aan het feit dat ze negen eeuwen
dingen vertellen wellicht beter dan omstanlang het kroningstooneel is geweest van de
dige verklaringen in hoe hoog en eerbiedig koningen van het land en ook eeuwen lang
aanzien deze kerk bij de Britten staat. De hun begraafplaats. Ook de grootste mannen
naam is ook anderen volken gemeenzaam en van het land liggen er begraven of hebben
overal waar men in de wereld van Londen er hun gedenkteekens. De kerk is bovendien
heeft gehoord zal men de Westminster Abbey een stapelplaats van allerlei historische
wel van naam en aanzien kennen zoo niet stukken, tot de wassen beelden van eenige
door reehtstreeksche kennismaking dan door koninklijke personen uit het verleden toe. In
afbeeldingen. De geschiedenis van den naam normale tijden is het interieur dan ook sterk
is belangwekkend, maar die van de kerk zelf overladen en dit is altijd een beletsel geis veel belangwekkender. Er is weinig of geen weest voor een goede aanschouwing van den
verschil in beteekenis tusschen het woord binnenbouw die vooral in en om de kapel van
„minster" en het woord „abbey". De abbey den Confessor bijzonder fijn en mooi is. De
gedenksteenen, de busten en beelden verheet nu Westminster Abbey naar het Londringen er zich in de kapellen, het schip, de
densche district waar ze staat. Maar Westdwarsschepen en het koor. Men moet dat
minster beteekent zelf „westelijke kloosterkerk". Het stadsdeel waar het parlement, de alles veronachtzamen indien men bevangen
en het is een schoone ervaring
regeeringsgebouwen, paleizen en parken zijn, wil worden
door de ontzagwekkende stemming, gedankt zijn naam aan de eerste kerk die volgens de overlevering werd gebouwd op de wekt door de hoog rijzende marmeren koplaats waar thans de „Westminster Abbey" lommen, de nauwe puntbogen en het dak
staat. Men meent dat dit in het begin van in het matte maar warme licht van de gede 7de eeuw is geweest. In dien tijd moet er brandschilderde ramen. Op het oogenblik
reeds een kerk zijn geweest in de buurt waar zijn vele opdringerige monumenten of aan
zich thans de City bevindt. En om de nieuwe het gezicht onttrokken door de tribunes, van
„minster" te onderscheiden van de bestaanmodern holle stalen buizen opgebouwd voor
de, oostelijk liggende, noemde men haar de bijna 8000 personen die van de kroning
„westminster". Deze kerk werd gesticht door getuige zullen zijn, of tijdelijk weggenomen.
Sebert, den Koning der Oost-Saksers. Thans De speciale inrichting voor de kroning heeft
nog wijst men u in de Abbey de plaats aan aan het interieur een aspect gegeven dat in
waar deze Sebert begraven zou liggen. Deze zijn strenge eenvoud volstrekt in harmonie
bijzonderheden zijn opgediept uit het grensis met de ziel van de kerk en dat tevens voor
terrein tusschen overlevering en historie en de kroningsplechtigheid en haar tooi den
ac leeren in elk geval hoe ver men teruggaat meest passenden achtergrond vormt dien
in de eeuwen voor het begin van Westminmen zich kan denken. De wijding van het
ster Abbey. Van de oorspronkelijke kerk is interieur heeft door de krontogsinrichfcing
niets overgebleven. Later verrees op de plek aan diepte gewonnen.
een klooster van Benedictijnen en eenige
Om nog even terug te komen op de graven
stukken muur van dit klooster zijn tot op en monumenten. De eer van een begrafenis
dezen dag in de Abbey bewaard gebleven. De in de Abbey is ook wel eens te beurt gevalAbbey, zooals wij die thans nog voor een len aan personen wier nagedachtenis welgoed deel aanschouwen, werd gesticht door licht geen nationaal belang had. Er is b.v.
Edward the Confessor. Edward werd er zelf een graftombe voor een zekeren Jonas Haruhalverwege de elfde eeuw tot koning geway van 1786. Zijn eenig recht op onsterfekroond. En tot heden is dat met bijna alle lijkheid schijnt hij te hebben ontleend aan.
koningen van Engeland het geval geweest. het feit, dat hrj de eerste was die in de LonEr zijn slechts twee uitzonderingen en zij densche straten verscheen met een paraplu.
waren Edwards, als The Confessor. Edward V op. De klassieke Engelsche dichter Chaucer
werd afgezet twee dagen na zijn proclamawerd in de Abbey ter aarde besteld, niet echtie (hij was een van de twee jonge prinsen ter om zijn dichterschap maar omdat hij
die op aanstichting van Richard 111, hun hoofd van de gemeentewerken van Westkwaadaardigen oom, in The Tower zouden
minster was.

—

.

yoor

zijn vermoord). En Edward VIII werd een
Hertog van Windsor voordat zijn proclamatie
door een kroning was gevolgd.

tend in obligatiën niet meer voldoende veilig
wordt geacht. Deze handelwijze is onder de
huidige omstandigheden volkomen verantwoord. Dat het niet gemakkelijk is zijn bezit
op de juiste wijze te verdeelen, leert de ervaring.

Buiten de beurs weinig belangrijks.
Wij hebben ditmaal onze volle aandacht
aan de gebeurtenisen ter beurze kunnen
wijden, omdat gedurende de afgeloopen week
op internationaal economisch terrein feitelijk niets belangrijks is geschied. Ook in ons
land trokken slechts de gebeurtenissen op
de beurs de aandacht, maar dan ook in zeer
sterke mate.
Tot het begin dezer week waren de omzetten van geringe beteekenis, op de dagen echter waarop
de groote koersdaling
plaats vond, viel er op de beurs een drukte
waar te nemen, zooals men die sedert geruimen tijd niet heeft mede gemaakt. In
bepaalde hoeken werd met de fondsen „gesmeten", om een bekende beursterm te gebruiken. De redenen voor deze psychologische reactie van het publiek hebben wij reeds
boven uiteengezet, op dezen „zwarten Dinsdag" deed zich wederom het verschijnsel
voor dat het publiek eerst in een scherp dalende markt gaat verkoopen. Een der oorzaken hiervan is o,a. het gebrek aan beurstechnische kennis van den doorsnee belegger. In het bijzonder bij Amerikaansche
waarden, waarvan ten onzent in het algemeen Nederlandsche certiiicaten verhandeld
worden, kan het zeer veel verschil uitmaken of men in een dalende dan wel in een
stijgende markt verkoopt. Een typeerend
voorbeeld vormt in dit verband "bijv. de noteering van General Motors. Genoemd fonds
noteerde te New Vork 's Maandags 55 7/8 pd.
st.; en Dinsdag 57 pd- st.; de overeenkomstige noteeringen voor Amsterdam hadden derhalve resp. 40 % pd. st. en 415/8 pd. st.
moeten luiden. In werkelijkheid noteerden
echter Dinsdag General Motors te Amsterdam 40 1/16 pd. st. en Woensdag 41 5/8 pd.
st., men ziet dus dat Dinsdag de noteering
bijna % te laag was. De oorzaak van dit
verschil is, dat bij groot aanbod de aanmaakkosten van een Nederlandsch certificaat, de Nederlandsche zegelkosten enz. die
I—2 pet. kunnen uitmaken, geheel verwaarloosd worden, aangezien de fondsen door de
zoogenaamde effectenarbitrage naar Amerika verkocht worden, waar al deze specifiek
Nederlandsche kosten natuurlijk geen waarde vertegenwoordigen, is hier ter plaatse
echter eenige vraag of gering aanbod, dan
worden deze kosten ten onzent wel geheel
of gedeeltelijk betaald.

von Kaaden's onthullingen, een vrijen blik
te hebben in de geheimste gedachten en
motieven van zijn bezoeker. En alsof prins
Peter hem halverwege tegemoet wou komen,
vroeg hij plotseling met slecht verheelde bezorgdheid: Dus u bent van plan dien armen
Ossipow met alle middelen te doen vervolgen?
Dat is mijn plicht, antwoordde de commissaris droogjes.
Zou het niet mogelijk zijn hem te laten
loopen?
Die mogelijkheid bestond gisteravond
nog, voor u mij naar uw huis ontboden had,
prins Peter. Jammer, dat u er pas zoo laat
achtergekomen bent, wie het was, die uw
vrouw en u het leven bemoeilijkte.
Zoudt u niet, om ons een genoegen te
doen, een uitzondering kunnen maken en
Michael de kans geven een nieuw leven te
beginnen? Als hij wat later berouwvol bij
ons terugkomt, zou ik hem onopvallend wat
geld kunnen geven, zoodat hij naar het buitenland zou kunnen gaan en daar iets anders
vinden.
U bent werkelijk een edelmoedig
mensch, prins Peter» zei de commissaris.
Zijn vis a vis merkte het daarin opgesloten
sarcarme niet eens.
Wilt u dus terwille van. Larissa en mij
de zaak een beetje minder nadrukkelijk vervolgen? vroeg de Rus nog eens met zijn allerinnemendste glimlachje.
Ja, maar in het belang van u en uw
vrouw zou ik toch vanmorgen nog eens uw
kamer willen onderzoeken.

—
—
—
—

—
—
—
——

Mijn

slaapkamer?

Ja, natuurlijk. Ziet u, wij criminalisten
kunnen nooit genoeg leeren en ik zou graag
eens denzelfden weg gaan en onderzoeken,
dien uw voormalige chauffeur genomen
heeft om mij er van te overtuigen, wat voor
sporen hij heeft achtergelaten. Nu ik weet,
wie het geweest is, zal ik zulke sporen beslist
ontdekken.
Hadjieff beet op zijn onderlip. Dat is fataal,
stiet hij uit.
Wat?
Nu, zoodra ik Ossipow's briefje had,
dacht ik het recht te hebben de kamer weer
te openen en in orde te laten brengen. En
dat was omstreeks een uur geleden.
Jammer, erg jammer, meende de commissaris in antwoord op deze mededeeling,

——
—
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die hem onder andere omstandigheden woedend gemaakt zou hebben. Nu, dan heeft
het geen doel, dat ik.nog eens bij u kom.
Uw bezoek is ons steeds welkom! verzekerde de echtgenoot van madame Buradiewa, terwijl hij opstond. Maar u behoeft
toch niet altijd officieel als commissaris te
komen. O ja, bijna had ik vergeten u nog
iets te zeggen, dat u misschien interesseeren
kan. Larissa heeft na al deze opwinding besloten om reeds vanavond naar München te
reizen en vandaar uit onmiddellijk naar Sult
am Hang te gaan.
Eigenaardig, dit nieuwtje maakte een dieperen indruk op Lombach dan al het andere,
dat Prins Peter hem tot nu toe meegede
had. Hij kon zijn verbazing niet verbergen.
En ik dacht, dat u nog minstens een
week in Berlijn wilde blijven? merkte hij op.
Daarin is verandering gekomen. Begrijpt
u niet, waarde Dr. Lombach, dat momenteel
mijn vrouw een hekel aan dat huis heeft?
Zij heeft in de laatste uren zooveel pijnlijks
ondervonden, daarbij zulk een teleurstelling
gehad, dat zij beslist een onmiddellijke verandering van omgeving wenscht. Wij blijven
misschien een paar dagen in München, totdat het weer wat opklaart. Maar dan gaan
wij direct door naar Sult am Hang, waar de
sneeuw reeds drie voet hoog moet liggen.
Dan zal ik uw vrouw voor haar vertrek
waarschijnlijk niet meer zien, prins Peter.
Dat zal Larissa ten zeerste spijten. U
weet, dat zij u zeer genegen is. Wat dunkt
u er van om bij ons Kerstmis te komen vieren?
Dat is geen slecht idee! Ik liep al met
een plannetje rond om er eens voor een dag
of veertien uit te knijpen.
— Nu, als ik dat aan Larissa zeggen mag,
dan zou zij zeker erg verheugd zijn. Kunt u
ski-loopen?
Ja, een jaar of vier geleden was ik nog
een tamelijk goede ski-looper.
Nu, in Sult zult u een helling vinden,
zooals er weinig in Europa zijn. Ik weet
niet, of u de snelle ontwikkeling van dit
plaatsje gevolgd hebt.
Voor het laatst was ik in Sult, zes,
zeven jaar geleden en toen was het nog een
eenzaam dorp in het hooggebergte, niet ver
van Garmisch-Partenkirchen, en slechts af
en toe bezocht door enkele geharde skiërs.

—

—
—

—
—
—

—
—
—

—

Maar heden moet het al een geduchte concurrent zijn voor Garmisch, ja zelfs voor de
Zwitsersche sport-centra. Het hotel Post
moet een zeer mooi en modern hotel zijn.
Absoluut, men leeft er zooals men in
St. Moritz of Pontresina gewend is. En de
natuur is schitterend. De Zugspitze, gekroond
met witte wolken, blikt op Sult neer.
U schijnt een liefhebber van natuurschoon te zijn!
Ja, Sult trekt mij geweldig aan met
haar sneeuwbedekte bergen. En vooral nu, na
al deze
buitensporigheden.
Nu, wat dat betreft, zullen wij het daar
maar bij laten. Michael Ossipow krijgt een
kans om aan de recherche te ontsnappen,
zei de commissaris in zijn beste öfficieele
manier, stelt u nu maar uw vrouw genist.
Mocht hij hier in Berlijn onverwachts opduiken, dan zal ik mij tot u wenden, prins
Peter, opdat hij de middelen verkrijgen kan
om naar Amerika te gaan. Ik behoor tot hen,
die gelooven, dat de eerste misstap van een
mensch niet altijd beteekenen moet, dat zijn
toekomst verloren is.
Een heel fatsoenlijke manier van denken, Dr. Lombach. Ik had trouwens van u
niet anders verwacht, verzekerde Hadjieff.
Zelfs iemand, die minder menschenkennis
bevat dan de commissaris, zou het opgevallen zijn, hoeveel interesse prins Peter voor
het lot van zijn chauffeur toonde en hoezeer
hij verlicht was door de belofte van den
commissaris om Ossipow een kans van ontglippen te geven.
Hoe verbaasd zou prins Peter echter geweest zijn, als hij na zijn afscheid van Dr.
Lombach dezen had kunnen gadeslaan. Want
van de voordeur, waar hij den prins goede
reis gewenscht had, met het verzoek zijn
complimenten aan madame Buradiewa over
te brengen, rende de commissaris terug naar
zijn kamer, haakte de telefoonhoorn af en
liet zich onmiddellijk met het Berlijnsche
hoofdbureau van politie verbinden. Toen de
Alexanderplatz zich gemeld had, liet hij zich
met de kamer verbinden, waar zijn assistent
Heinke reeds aan het werk was.

—
—
—
—

—

(Wordt vervolgd).

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN ZATERDAG 1 MEI 1937

26

Provinciaal
Nieuws
GRONINGEN
EENRUM, 1 Mei. In het hotel Bulthuis werd
een openbare vergadering gehouden door het
Borgstellingsfonds in het gebied der Kamer
van Koophandel te Groningen, waar de heer
J. E. Foekens, ambtenaar aan het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart
sprak over het doel en de beteekenis van het
Borgstellingsfonds.
In het bijzonder werd stilgestaan bij de resultaten, die elders reeds werden bereikt met
de voorlichting, inrichting der administratie
en saneering der bedrijven, waarvoor steun
werd gevraagd en bij de gemeenten er op
aangedrongen de gevraagde medewerking te
verleenen (deelneming in het kapitaal ad 10
et. per inwoner en een jaarlijksche bijdrage
gedurende 5 jaren ad 2 et. per inwoner).
De opkomst beperkte zich tot de daartoe
uitgenoodigde colleges van B. en W. en verschillende raadsleden van de gemeenten
Eenrum, Leens en Kloosterburen.
Van de geboden gelegenheid tot het stellen
van vragen werd een dankbaar gebruik ge/
maakt.

'

ZANDEWEER, 30 April. De opbrengst van
de Emmabloem-collecte was voor ons dorp
f 13,50.
HARKSTEDE-SCHARMER, 1 Mei. De afd.
„Harkstede-Scharmer" van den Bond van
Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen vergaderde in het café Staalstra te Harkstede
onder voorzitterschap van mevr. J. Brust—
Weites te Hamweg.
Onder de ingekomen stukken was o.m. een
uitnoodiging tot het bijwonen van de landdagen te Goes, waarvoor echter weinig belangstelling bestond. Tot lid van het provinciaal bestuur werd benoemd mevr. SmidtTerpstra te Harkstede. Drie dames gaven
zich als lid op, waardoor het ledental momenteel 40 bedraagt.

TJUCHEM, 1 Mei. Gistermiddag geraakte
de ruim zeventigjarige heer K. alhier, door
het op hol gaan van het paard, gespannen
voor een zaaimachine er onder. Met ernstige
verwondingen aan het hoofd, na voorloopig
verbonden te zijn door dokter Hiddema, werd
K. naar zijn woning vervoerd, doch later is
hij naar het ziekenhuis te Groningen gebracht.

stige financieele positie der vereeniging, op
f 2.50 werd vastgesteld.
Het vetgehalte bedroeg het afgeloopen jaar:
2-jarigen gemiddeld 3.70 pet., 3-jarigen 3.56
pet., 4-jarigen 3.61 pet., 5-jarigen 3.61 pet.
Het gemiddelde van het totaal aantal koeien
3.63 pet. De jaren 1930 t.m. '35 bedroeg het
respectievelijk 3.40, 3.54, 3.51, 3.50, 3.50 en 3.55
pet. Uit de staten van den controleur bleek,
dat vooral het vetgehalte zich in stijgende
lijn bewoog.
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ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

BEILEN, 1 Mei. In de concertzaal Prakken
trad voor de N.S.B, als spreker op ds. Van
Duyl met als onderwerp: „Waarom Mussert
moet winnen". Spr. memoreerde, dat velen de
N.S.B, bestrijden door te zeggen dat de N.S.B,
Winschoten. In het bericht over de
de vrijheid van ons volk wil vernietigen. Dat plaatsgevonden bespreking tusschen de beis volgens spr. onwaar, bovendien is de vrijsturen van de Werkgeversbonden in het
heid van tegenwooridg, volgens hem slechts Landbouwbedrijf in Oostelijk-Groningen en
bandeloosheid.
de vertegenwoordigers van de LandarbeidersSpr. noemde de democratie een terreur van bonden is vermeld, dat o.m. werd overeengekomen, dat de schafttijden worden bede meerderheid door de minderheid. Hij releveerde de versnippering door de vele partijen paald op 15 minuten en niet worden doordie hij de ondergang van ons land noemde. betaald. Dit is niet juist. Het loon gedurende
Een groot aantal schriftelijke vragen werd deze schafttijden aal wel worden doorbetaald.
hierna door hem behandeld, terwijl twee personen gingen debatteeren.
Hoogezand. De Minister van LandTijdens dit debat werd door de politie een
bouw
en Visscherij heeft aan de landbouwers
aanwezigen
verwijderd
wegens
der
uit de zaal
te Hoogezand en Sappemeer, die niet acOOSTERWOLDE, 1 Mei. De landbouwer S. J. interrumpeeren van den spreker.
te Haule vermiste van zijn land een partij
eoord zijn gegaan met het voorstel van de
zakken. Op vermoeden van diefstal werd hierlandarbeidersbonden, om voor 1937/'3B het
In de concertzaal Prakken werd gistervan aangifte bij de politie gedaan. Het door avond ten bate der Beiier Bad- en Zwemcontract te aanvaarden, dat zal worden afgesloten voor het landbouwbedrijf in de
de Rijks- en gem.politie ingestelde onderzoek inrichting door de tooneelclub van het verhad tot resultaat, dat aangehouden werd plegend personeel der Stichting „Beileroord" Groninger en Drentsche Veenkoloniën, arR. R., bij wien de zakken in beslag genomen opgevoerd „De nieuwe typiste", blijspel in 3 bitrage verplichtend opgelegd. Tot arbiter is
werden. Bij 't onderzoek bleek echter, dat de bedrijven. Het stuk dat goed vertolkt werd benoemd prof. mr. I. B. Cohen te Groningen.
politie een goede greep had gedaan, daar ze oogstte veel bijval.
Assen. Tusschen eenige vertegenwoordiop het spoor kwam van meer diefstallen van
In de pauze werd een aantal artikelen vergers
van de landbouwers te Peelo, Kloosterijzer.
zakken en oud
In verband hiermede kocht, waarvan de opbrengst eveneens kwam
werden gearresteerd J. 8., J. v. d. 8., en de ten bate der badinrichting. Ook hiervoor veen en Loon en die van de samenwerkende
nog jeugdige P. de J. De door hen ontvreemwerd door het publiek veel belangstelling landarbeidersbonden vond dezer dagen te
Assen een bespreking plaats.
de goederen werden bij een opkooper in beaan den dag gelegd.
De werkgevers bleken nog geen mandaat
slag genomen. Tegen de daders van deze diefte hebben, om een concreet loonsaanbod te
stallen, die een volledige bekentenis hebben
NORG, 29 April. Hedenavond werd in het doen. Zij zullen een en ander nog met de beafgelegd, is proces-verbaal opgemaakt.
café Hoff voor de uitgenoodigde afdeeling trokken landbouwers bespreken, waarna op
13 Mei een nieuwe conferentie zal volgen.
Norg van den Bond van Boerinnen enz. en
eenige andere belangstellenden een propaGasselte. Ter bespreking van de collecganda-filmavond gehouden door tusschenkomst van de gemeentelijke propagandatieve arbeidsovereenkomst voor het landcommissie voor meer gebruik van melk- en bouwbedrijf te Gasselte v.oor 1937-'3B vond
alhier een conferentie plaats tusschen een
zuivelproducten. Op verzoek van de presidente van de afdeeling
mevr. Tonckens- negental landbouwers en de vertegenwoordiHarders, die niet aanwezig kon zijn, werd de gers van de Nederlandsche Landarbeidersbijeenkomst geopend door den heer R. A. de bond. Van arbeiderszij de werd eenige loonsVries, voorzitter van de Coöp. Zuivelfabriek verhooging bepleit. De landbouwers waren
alleen bereid om het tarief voor aardappelalhier. Vervolgens werd door den heer BarPropaganda
tels
voor
Provinciale
rooien
te verhoogen tot f 50 per hectare en de
te Assen
de
Zakennieuws.
overige loonen en tarieven onveranderd te
kern de bekende duidelijke zuivelfilm afgeIn een advertentie in ons blad van gisteren draaid, waarin een aaneenschakeling van laten. De leden van de landarbeidersbond
kondigde de heer J. Smit de opening van reclame wordt gemaakt voor het gebruik van zullen dit aanbod bespreken.
een moderne lunchroom aan in het perceel melk en de daarvan komende producten.
Erica. Te Erica heeft een conferentie
Oosterhoutstraat 34. Aan deze nieuwe zaak
plaats gevonden tusschen de looncommissies
is tevens verbonden een winkel in fruit, coBUINEN, 29 April. Hedenavond hield de uit de landbouwers te Nieuw-Amsterdam,
mestibles, chocolade, suikerwerken en kruionlangs alhier opgerichte afdeeling van den Erica en Oranjedorp, alsmede het bestuur
denierswaren.
Bond van Staatspensionneering, haar eerste' van de afdeeling Nieuw-Amsterdam van de
ledenvergadering in het café Sanders, onder Christelijke Boeren- en Tuindersbond en de
voorzitterschap van den heer A. G. Döbken. vertegenwoordigers van de vier betrokken
Deze opende met een inleiding en verwelarbeidersbonden.
DWINGELOO, 29 April. In de hedenavond komde in het bijzonder den heer E. v. d. land
Zoowel
van werkgevers- als van arbeidersgehouden voltallige raadsvergadering werd Schuur, secretaris der afd. Nw. Buinen, welke zijde
voor het voor 1937-'3B af te sluiwerd
tot onderwijzeres aan de o. 1. school te Geeuafdeeling ook de oprichtingsvergadering had
ten collectief contract een voorstel gedaan.
wenbrug benoemd mej. T. Eijsma te Utrecht geleid.
Tenslotte werd behoudens goedkeuring van
en tot onderwijzer aan die school de heer A.
Een bestuur werd gekozen, bestaande uit de wederzijdsche leden, over een nieuwe
van der Heiden te Borger.
de heeren E. Fokkens, Hr. Smeenge (secretaovereenkomst overeenstemming verkregen.
ris) en O. Runge (penningmeester) en de
Besloten werd een deskundige te laten koHet uurloon werd bepaald op 26 et. (vorig
men om de raad te doen voorlichten over dames Vogelzang—Breet (voorzitster), Bosjaar 25 et.). De tarieven voor het aardappeeen uitbreidingsplan van de kom der gema—Meerding.
len- en bietenrooien op resp. 25 en 19 et. per
meente.
Tot presidente werd benoemd mevr. Vogelrij van 93 meter.
zang—Breet, als secretaris Hr. Smeenge en O.
Runge, penningmeester.

TER APEL, 29 April. Onder voorzitterschap
van ds. Ten Bruggenkate werd gisteravond in
het Houten Gebouw van de Ned. Herv. gede jaarvergadering
meente (Kloosterkerk)
gehouden van de Vrijz. Godsd. Kring.
Wegens periodieke aftreding van den heer
H. Kuilman, die niet herkiesbaar was, werd
als bestuurslid gekozen de heer J. Schaver.
Van den Ter Apeler kring zal een groep personen deelnemen aan den op Hemelvaartsdag
te Groningen te houden Provinciale LandULRUM
dag. Tot slot werd door ds. Ten Bruggenkate
voorgelzen
over den schilder
een verhaal
'Leonardi da Vinci met betrekking tot diens
Ingekomen waren de Koninklijke goedgenséhilderstuk „Het Heilig Avondmaal".
keurde verordening op de heffing van besmettelijke ziektengelden en die van de heffing van 65 opcenten op de gemeentefondsVLAGTWEDDE, 30 April. Onder voorzitterschap van den heer B. Dijkhuizen Ezn., belasting.
De voorzitter deed mededeeling dat nu de
werd gisteren in de Lagere Landbouwschool
de eindles gegeven aan de leerlingen van de begrooting voor den ombouw van het electrisch net te Ulrum, 2e gedeelte, moet worvierde klasse. Aanwezig waren oa. de burgemeester,
secretaris en wethouder van den verhoogd, het B. en W. gewenscht
komt den ombouw voorloopig niet uit te voeVlagtwedde, de heer Sneeuw, rijkslandbouwconsulent te Veendam en vele belangstellen- ren. Algemeen vond dit instemming.
Ten aanzien van de verlichting van de
den.
Na ondervraging der leerlingen door het Ransuilsweg te Ulrum zal begrooting van
kosten bij het Laagspanningsnet worden gehoofd der school, den heer J. Piebring, werden door den heer Beins, burgemeester, in vraagd.
Aan het Burgerlijk Armbestuur werd een
zijn hoedanigheid van voorzitter van de
crediet verleend voor verbetering van de wocommissie van Toezicht de diploma's uitgening te Houwerzijl, benoemd door B. van
reikt.
Dijken.
aan
het
Door een der leerlingen werd
Besloten werd aan het Comité B voor het
hoofd der school een portret aangeboden
verleenen van steun een bijdrage te verleedat door den heer Siebring met dank aannen berekend naar f 2.— per werklooze.
vaard werd.
Met de geldschieters van de geldleening
voorzitter
vernog
Nadat
door den
der
per 1 Juli is overeengekomen dat vanaf dien
oud-leerlingen de gediploeeniging van
datum de rente zal worden berekend naar
meerden opgewekt waren tot deze vereeniging toe te treden, sloot de heer Dijkhuizen Z% pet. 's jaars.
Besloten werd tot het verhuren van de door
met een gepaste toespraak de bijeenkomst.
hen bewoonde woning aan G. Dijkstra en S.
Het diploma der school verwierven:
Met predicaat „met vrucht": W. Alkema, Noorda voor f6O en f 50.
Een adres van A .J. Schaap te Ulrum om
Stakenborg, A. Halmingh, Höfte, Abel Migalsnog vergunning te verleenen, voor
hem
chels. Onstwedde.
Met het predicaat „met veel vrucht" het bouwen aan den Singel, voor welke bouw
B. en W. de vergunning hadden geweigerd,
Bontko Drenth, Veelerveen, R. Velthuis, Harontlokte vrij wat discussie. De vergunning
per, J. I Burema, Weit, Roelof Kuper, VlagtHendr.
door B. en W. is geweigerd omdat van Ged.
Vriescheloo,
Renken,
wedde, Hendr.
Koets Vriescheloo, W. v. Hateren, Wedde, Staten geen toestemming is kunnen worden
Jac. Smits, Wollingb. Marke, S. Tonnis, verkregen voor aansluiting van het perceel
Weenderveld, Derk Schreuder, VI. Veldhuis, aan den provincialen weg.
Enkele leden meenden dat toegang tot de
Harm Lukas Smaal, Blijham.
Met het predicaat „met zeer veel vrucht": naastgelegen landweg geen bezwaar behoefde te ontmoeten.
Willem Bessembinders, Onstwedde.
B. en W. ontrieden dit en stelden voor het
adres voor kennisgeving aan te nemen. Met
WEDDE, 30 April. Onder presidium van den 7 tegen 4 stemmen, die van de heeren Zuidema, Adema, Van der Klein en Davids werd
heer H. van Hateren werd in het hotel Rijnberg een algemeene ledenvergadering gehoudit voorstel aangenomen.
De subsidie aan de vereeniging tot uitzenden van de Controle-Vereendging „Wedde".
Aan het jaarverslag antieenen we: Inkomsten ding van zwakke kinderen, waaraan tot dusf618.27, uitgaven f614.60, batig saldo f3.67. verre f 0.25 per kind gedurende 34 dagen,
De schuld bij de Ooöp. Boerenleenbank was is toegezegd, is zöo gewijzigd dat voortaan
verminderd met f 33.69. Tot bestuurslid en lid het maximum aantal dagen vervalt.
Aan de besturen der bijzondere scholen
van de fin. commissie werden bij acclamatie
herbenoemd de heeren H. van Hateren en werd een voorschot op de vergoeding art. 101
Lager Onderwijswet toegezegd.
J. van der Meulen.
Aanvulling van de Algemeene PolitieverDe te heffen omslag per controlemelking
werd bepaald op 16 cent, terwijl het minimum ordening had plaats door het opnemen van
een bepaling tegen het bekalken van straentreegeld voor nieuwe leden, gezien de gun-
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ARR. RECHTBANK TE ASSEN
(Zitting van Vrijdag j.1.)
Oplichting.
Sjouke K.,
gemeentebode
te Veenoord
(Sleen) stond terecht verdacht van oplichting van den getuige H. Veenstra, brandstoffenhandelaar te Veenoord (Sleen). In de
maand Juni van het vorige jaar zou verdachte van den getuige een tweetal kwitanties hebben geïnd voor premie eener brandverzekering, doch had hij op zijn eigen
houtje deze kwitanties met totaal zeventig
cent verhoogd voor kosten en bemoeiingen
zijnerzijds. Getuige H. van Houten directeur
van het Assurantiekantoor H. Jansen uit
Groningen, verklaarde dat verdachte de kwitanties waren toegezonden om deze voor genoemde instelling te incasseeren. Van een
verhoogd bedrag was dezen getuige niets bekend.
De Officier van Justitie achtte het bewijs
van oplichting geleverd en eischte tegen
verdachte een geldboete van f25 subs. 25
dagen hechtenis.
De verdediger, mr. M. S. Kahna uit Assen,
achtte het tenlastegelegde niet bewezen en
vroeg vrijspraak voor den verdachte.

VALSCHHEID IN GESCHRIFTE TEN BATE
VAN EEN NUTTIGE VEREENIGING.

Was er een afspraak met de zusters?
Joannes Franciskus Marie V. en Heinrich
L., beiden te Barger Compascuum, stonden
terecht als verdacht van het gebruik maken
van valschheid in geschrifte subs. oplichting.
De geschiedenis van deze zaak gaat terug
tot de jaren 1934 en 1935. In die jaren waren aan een drietal zusters van het Wit Gele
Kruis te Barger Compascuum verschillende
bedragen voor loon uitbetaald,
terwijl de
kwitanties, die de zusters er voor teekenden,
hooger zouden luiden, met het oogmerk om
wanneer de kwitanties aan het Ministerie
van Sociale Zaken te Den Haag werden gestuurd een hoogere subsidie te verkrijgen,
dan waarop men volgens de uitbetaalde loonen recht had. Het Rijk betaalde n.l aan subsidie 2/9 gedeelte van de uitbetaalde loonen
aan de verschillende T.8.C.-vereenigingen
uit Verdachte V. gaf toe, dat er tusschen het
bestuur en de zusters een afspraak was gemaakt, dat het verschil, dat de zusters minder zouden ontvangen, in de kas van het Wit
Gele Kruis zou worden gestort. Van kwitanties, die de zusters moesten teekenen, wist
deze getuige niets af. Dat hij, om een hoogere subsidie van den Staat te krijgen, zou
hebben medegewerkt, ontkende deze verdachte ten stelligste. Verdachte L. verklaarde
dat de zusters kwitanties voor de volle bedragen zouden teekenen, doch minder zouden ontvangen, hetgeen reeds vroeger, contractueel zou zijn vastgelegd. De zusters zouden het minder te ontvangen bedrag vrijwillig in de kas van het Wit Gele Kruis
terug storten.

ten enz. en het verleenen van bevoegdheid
aan den burgemeester bij eventueele mobilisatie de café's ten tijde van de opkomst te
sluiten.
Van Ged. Staten was ingekomen een schrijven omtrent het aanvullen van de bouwverordening ten aanzien van watervoorziening van daarvoor in aanmerking komende
perceelen door middel van de waterleiding.
De meëning hieromtreat. was in de vergadering van B. en W. verdeeld, zoodat een meerderheidsvoorstel werd gedaan, hierop niet in
te gaan.
Mede in verband met de tijdsomstandigheden werd het niet verantwoord geacht aan
de inwoners de verplichting op te leggen
eventueel aan de drinkwaterleiding aan te
sluiten.
Verschillende leden verklaarden zich met
dit voorstel te kunnen vereenigen. Algemeen
achtte men het niet verantwoord meerdere
lasten op de schouders der ingezetenen te
leggen, alleen de heer Van der Klei achtte
aanleg wenschelijk. ook de voorzitter liet
zich kennen als voorstander van aansluiting.
Ten slotte werd het meerderhéidsvoorstel
met 10 tegen 1 stem aangenomen.
Wijziging van de begrooting had plaats.
Voor uitbreiding van het dorp Ulrum werd
besloten land aan te koopen van mej. G.
Rijtman voor f4OOO per H.A.
Bespreking over onteigening van land van
mevr. de wed. B. Wierenga te Zoutkamp voor
uitbreiding van dit dorp vond plaats in besloten vergadering.

MUNTENDAM
Aan den onderwijzer E. Oudgenoeg werd

op zijn verzoek eervol ontslag verleend.

Een Verzoek van den brugwachter D. Pater
om een toelage werd in handen gesteld van
burgemeester en wethouders ter afdoening.
De vergoeding bepaald in art. 101 der lager
onderwijswet 1920 werd voor de Bijz. school
te Muntendam vastgesteld op f 8.16 per leerling plus f 116,80 voor een handwerkonderwij'zeres.

De verordening op de heffing van bewerd gewijzigd.
smettelijke ziektengelden
De Minister achtte het noodig, dat het minimum schoolgeld wordt geheven bij een
gemengde hoofdsom van f 2. De gemeenteraad kon zich daarmede niet vereenigen en
handhaafde zijn besluit tot de heffing van
het minimum schoolgeld bij een gemengde
hoofdsom van f 6.
De raad verklaarde zich tegen de verplichte aansluiting bij de waterleiding.
Tot onderwijzer aan School A werd met
6 van de 10 stemmen benoemd de heer G.
Wierth te Groningen.
De raad verklaarde zich tegen de aanstelling van een controleur op de werkloozen.
De gemeentebegrooting voor 1937 was van

De zusters verklaarden dat haar van een
vrijwillige terugstorting niets was bekend.
Verdachten hielden echter vol dat dit wel
was overeen gekomen.
De Officier van Justitie wees er in zijn requisitoir op, dat niet de vervolging van hem
was uitgegaan, doch dat het Ministerie van
Sociale aZken er op had aangedrongen om
tot vervolging over te gaan. Uit de dagvaarding, aldus de Officier, zou men concludcerén, dat hier een ernstig misdrijf was begaan, doch de handelingen die verdachten
zouden hebben gepleegd, waren niet ten
hunnen gunste, doch kwamen ten goede aan
een zeer respectabele vereeniging. De staat
wilde met deze vervolging perk en paal stellen opdat dergelijke voorvallen niet weer
zouden gebeuren.
Het primair ten laste gelegde achtte de
Officier echter bewezen. Oplichting wat de
verdachten subsidiair was ten laste gelegd,
achtte hij niet bewezen.
Mocht de Rechtbank, aldus de Officier,
Het nieuwe raadslid, mevr. Busscher—
primair ten laste gelegde, n.l. het gebruik
het
beëedigd.
Sjerp, werd
in geschrifte niet beO.m. kwam aan de orde een adres van den maken van valschheid
oplichting
doch
achten,
wezen
ten laste legvan
Personeel
in
Overheidsdienst.
Ned. Bond
Hierin kwam men op tegen het uitbesteden gen, dan zou de Officier de zaak naar den
van het rondbrengen van cokes. Men wilde Rechter-Commissaris terug willen verwijzen.
Wegens het opzettelijk gebruik maken van
het in eigen beheer houden.
valschheid in geschrifte eischte de Officier
De heer Utsma (s.d.) had ook vreemd opgezien van een advertentie in de pers, waarin tegen ieder der verdachten f 100 boete subs.
100 dagen hechtenis.
het rondbrengen aanbesteed werd. De lichtDe verdediger, mr. P. H. van Wieheren uit
commissie is niet gehoord en de raad moet
Groningen, achtte op juridische gronden het
toch uitmaken of men van principe verandeten laste gelegde niet bewezen en vroeg vrijren zal? Wethouder Westra (r.k.) zei terstond toe, de zaak voorloopig op te schorten, spraak voor beide verdachten.
een prae-advies uit de brengen en dan de
Uitspraak over 14 dagen.
Raad te laten beslissen. Meegedeeld werd
dat de laatste beletselen tot aankoop
van gronden voor het vliegveld weggenomen zijn. De heer Wassenaar is in de onteigeningsprocedure f 17126 toegewezen. De
Raad had hem f 17013 geboden. De kosten
van het proces zijn f 424 en de stad zal de
helft moeten betalen.
30 km/
Ged. Staten terug ontvangen met eenige open aanmerkingen.
Noch met het een noch met het andere
kon de raad zich vereenigen. Besloten werd
de begrooting ongewijzigd wederom ter goedkeuring in te zenden.
Besloten werd er bij de regeering op aan
te dringen de steunbedragen voor de werkloozen te verhoogen, evenals de loonen in.
wijze
werkverschaffing, teneinde op deze
compenseerende maatregelen te verkrijgen
voor de als gevolg van de devaluatie plaats
gegrepen hebbende prijsverhoogingen.
Op een desbetreffende vraag deelde de
voorzitter mede, dat de Middenweg eerlang
een mooie straatweg zal worden, uit te voeren op kosten van het werkfonds

LEEUWARDEN

OOSTSTELLINGWERF
OOSTERWOLDE, 29 April. B. en W. stelden
voor een post uit te trekken voor extra 8.-steun van f 1784.
Het ontwerp-uitbreidingsplan
voor het
dorp Oosterwolde werd, evenals de verder
aangeboden ontwerpen, aangenomen.
In verband met dit plan werd een perceel grond aangekocht.
B. en W. berichtten den raad, dat zij de
verzoeken der besturen van de betrokken
bijzondere scholen voor uitkeering ineens
van 80 pet. der geschatte waarde der schoolgebouwen hebben ingewilligd. Eenige regelingen betreffen het gebruik van verschillende
soorten dakbedekking werden aangenomen.
Een perceeltje grond werd gekocht en een arbeiderswoning te Oosterwolde werd verhuurd
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1.75.
Nw. Mantelplaten f5.75.
Nw. Haardpijpen f2.50.
Bewijzen van vakmanschap
evenals tal van aanbevelingen
ter inzage. Beleefd aanbevel.
H. SCHENKEL, Westinghousestraat 36 of Tel. 1186.
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p. p. f 0.47 V. VARKENSHAASJES 5 p. f2.25,
„_ f 0.45 VARKENSROLLADE m. haas (mager)
SCHOUDERCARBONADE
w„ f 0.40
RIBCARBONADE
_~ f 0.45
„„ f 0.40 VARKENSLAPPEN (doorr. malsche)
„ „ f 0.47V2 VARKENSLAPPEN (magere malsche) sp. f2.25
f 0.30 VARKENSGEHAKT sp. f 1.38
„_~„ f 0.14 HUTSPOT sp. f 0.65
RIBSPEK (mager)
_M f 0.35
f 0.09 POOTJES sp. f 0.40
n
„ f 0.11 HAKJES sp. f 0.50
„ „ f 0.14 STAARTEN sp. f 0.65
„ „ f 0.30y2 BLADREUZEL (desgew. gemalen) 10 p. f2.95
„„ f 0.21 PLUKVET (uitsl. gemalen) 10 p. f2.—
„ f 0.22y2 KLUIF met veel vleesch
„„ f 0.15 VARKENSKOP (pl.m. 10 p. p. St.)
VARKENSTONGEN
u 5t.f0.25
„ „ f 0.07V2 NIERTJES (pl.m. V 4 pd. p. st.)
„p. f 0.07 VARKENSSOEPBEENTJES sp. f 0.30.
„ „ f 0.50 LEVER
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SOEPPAKKET

1 GELDERSCHE ROOKWORST + 1 METWORST (versch of
droog) + 2 pd. POOTJES of l/2 pd. HAKJES, samen voor f 0.50
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een der oudste verhuurinrichtingen der stad is, met de meest
ruime gedistingeerde auto's?
Uitsluitend met chauffeur.
Speciaal ingericht voor rouw
en trouw.
Ook reparaties worden onder
garantie uitgevoerd.
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p. p. f 0.42y2
„„ f 0.40
„ „ f 0.62y 2
„ „ f 0.50
„ „ f 0.50
„ „ f0.42V
„ „ f 0.30 2
_„ f 0.35
f 0.50
„„M„ f 0.31
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f 035
f 0.35

„ 5t.f0.20
„- f 0.20
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BACON, mager (ribben uitgepeld)
BUIK, gerookt
ACHTERROLHAM, mager
VOORROLHAM, mager

PROCUREURHAM

HAMPUNT
BLAASSPEK
VET GEROOKT SPEK
Zuiv. eig. gesm. REUZEL, bussen alO p. fs.—.
HAMSPEK (versch of gepekeld) st. a pl.m. 1 pd.'
5 pd. f 1.50
LEVERWORST
BLOEDWORST (pl.m. 2 pd. p. st.)
METWORST (versch of droog) 20 st. f3.75
GELDERSCHE ROOKWORST 20 st. f3.75
GEBR. VARKENSGEHAKT (blikken a 1 pd.)
BOTERHAMGEHAKT (blikken a 1 pd.)
BOTERHAMGEHAKT (blikken a 2 pd.)
Geconserv. VARKENSVLEESCH (blikken a 1 pd.)

Afd. Rundvleesch (versch)

p. p. f 0.55 ROLLADE (mager)
„ f 0.55 LAPPEN (mager)
at U no
gesloten)
„
, f 0.55 BRAADSTUKKEN (magere mergprjp
om
„
„
f 0.35 SCHENKELVLEESCH met
z. been)
pijnen te verdrijven is een Mijnhardt's Poeder. I
„ f 0.42y2 POULET (soepvleesch
(worden
uitsl. bijgeleverd)
SOEPBEENTJES
_].
f
0.05
Bij
Drogist.
Uw
Per stuk 8 et.; doos 45 et.
y
GEHAKT
(mager)
0.42
f
2
„u „ f 0.75 BIEF
„„ f 0.40 KLAPSTUK m. weinig beenf 3 pd. f 1.15
„ , f 0.45 KLAPSTUK z. been 3 pd. 1.25
„ f 0.47y NIERVET
„ f 0.40 2 KRANS- en NETVET (desgew. gem.) 10 p. f3.75.
„„ f 0.30 LEVER
Ondergeteekende bericht hierdoor dat zijn Boekhouder-Reiziger
Levering
veer per
G. ROELFSEMA vanaf heden 1 Mei NIET meer voor hem werkzaam is.
Bestelkantoor Groningen: Museumstraat 5, Tel. 5067, geM. KUIPERS, Turftorenstraat 9, Groningen,
opend van B—6 uur. Orders voor de volgende dag vóór 5 uur.
Fabrikant van Autogene en Electrische Laschtoestellen. Voor bestellingen van minder dan 2 pd. wordt f 0.10 bestelloon
in rekening gebracht.
Economisch-Technologische VERZOEKE BIJ BESTELLINGEN VOORAL TE VERMELDEN,
OF RUNDVLEESCH DAN WEL VARKENSVLEESCH WORDT
Groningen BEDOELD.

-fI Hoofdpijn, Kiespijn. £_S

_fzl

I

Bekendmaking

1
I

„

_

_

_„

bode.

franco één

Noordelijke
Organisatie voor Drenthe en

'

vraagt een directeur
GELDBELEGGING.

JJ T fe?°en

In aanmerking komen uitsluitend personen met een ruime algeH
k
ontwikkeling en commercieele en/of technische ervaring. Nieuwe gebouwen, 3 KM. vanaf Prov. stad, Groningen. Lasten
meene
ZUIDERDIEP 88 b/d. Brandweer Kennismaking
netto fBO H.A. Koopprijs f 1800
alleen na uitnoodiging. Br. fr. met uitvoerige ml. fl6 per H.A. Huuropbrengst
mmmmm)
mmmmlmmmmmmW te richten aan het Bestuur Groote Rozenstraat 17 te Groningen. per H.A. Br. P. Y. 1903 Adv. Bureau RéALTA, Groningen.

—
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Als de tocht

N.V. Veenkoloniale Bank voor i
mmWl.
Hypotheek en Scheepsverband

begint..

—

ja, dan loopt iedere fiets

licht. Pas na'n kilometer

Ë

U trapt zonder inspan-

ning, merkt U de laatste

:

U aankomt zegt U n ~t:
Onder-

vindt het dezen zomer:

-

—

Huize WESTEINDE biedt aan Da'S.fiRAVENHAfiE
a-unnv_irinft«-i mjs
en Meisjes een aangenaam
verblijf. Log. m. voll. pens. f 1.50 a f 3.— p. d. Desgew. alleen kam.
m. ontb. Gev. sedert 1868. Geh. verb. en gemod. Centr. verw. Str.
WESTEINDE 31
water.
TELEF. 113932

itKmAAN

—

FAILLISSEMENT

A. EILANDER, Vleeschwarenfabrikant, Hoogkerk.

GEVESTIGD TE ASSEN:

NEDERLANDSCHE HERVORMDE STICHTINGEN Collardslaan 15
VOOR ZENUW- EN GEESTESZIEKEN Mr. J. K. D. Schönfeld
AMERSFOORT.
Advocaat en Procureur.

IF£*Tm. ROTTERDAMSCHE

"

Accountantskantoor
J. E. OLTHOFF,

—

KRANEWEG 42 GRON. Tel. 234(
Inrichten

bijhouden

en

var

j landbouwadministraties, behan-

delen van alle belastingzaken

HYPOTHEKEN.

Ondergeteekende houdt zich beleefd aanbevolen tot het plaatsen van gelden van particulieren op soüde eerste hypotheken

H. H. POELMAN, Makelaar,
Heereweg 4, Gron. Kantoor geopend 10—2 en 7—B.

BANKYEREENIGING N.V.

AANGEBODEN

op solide eerste hypotheek, verschillende bedragen voor cliënten.
P. K. HARTOG, Accountant,
Parallelweg 6a. Hoogezand.
Telef. 193.

WIJ

ondergeteekenden, Commissarissen van de
Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij gevestigd te AMSTERDAM, onder Directie der
firma DE JONG & Co., hebben het genoegen aan alle
daarbij belanghebbenden te berichten, dat heden aan
ons is gedaan Rekening en Verantwoording van de
gehouden Administratie over het jaar 1936, welke, door
ons in orde bevonden zijnde, met onze goedkeuring is
bekrachtigd.
Wij ontvingen daarbij, in tegenwoordigheid van onderin het
scheidene Heeren Correspondenten en Deelgenooten,
een nauwkeurig overzicht van den stand der Maatschappij en mochten ons bij vernieuwing van haren
bloei en welstand overtuigen.
>p Maandag 3 Mei en WOENSAmsterdam, 30 April 1937.
l DAG 19 Mei a.s., telkens des
Mr. J. LUDEN.
IVz uur.
£ ivonds van 6Yz
Rente van spaargelden 3 %.
Jhr. Mr. W. C. QUARLES VAN UFFORD.
Jhr. S. VAN CITTERS.
De Directie:
F. M. L. BARON VAN GEEN.
B. KEIJER, voorz.
Mr. H. Th. s'JACOB.

''

c

Spaarbank te Warffum
ZITTING

Door het verbindend worden
der eenige uitdeelingslijst heelt
bovengenoemd faillissement
EEN EINDE GENOMEN.
Groningen, 30 April 1937.
De Curator:
Mr. A. J. DRENTH,
Radesingel 20a,
Groningen.

Sappemeer

Dorpshuis

-

,

Im ma wa ma ma a ma m

\

Verhuurt Loketten in
brand- en inbraakvrije
— safe-inrichting —

v.af f 100.—
f 7.60 p. 10 m.

BELASTINGCONSULENTEN
GPOMINIGEM

1VERMOGENSBELASTING

API II N.V.Voorschotbankv.h. Rotterdamsche Credietbank
15| j I Ook zonder borg voor Ambten, en Werk. v. Rijk

fkffi

LID NED. INST. VAN

STATIONSSTRAAT.6.TEL.322O

39

Agentschap Groningen,

BELASTINGCONSULENT

en bijz. Ond. Part. m. borg, zonder nevenverpl. Inl. v. 10—3 uur ten kant. der
Bank, Ie v. d. Boschstr. 13, Den Haag.
Gem., Ned. Sp.

Een aardige Jumper noodig?

mmmmmmmmnmWÊ
Ter leen gevraagd:

<

f 200.Reiziger zoekt ver-

tegenwoordiging.

Br. fr. no. 688 Bureau dezes.

BEHANGEN?
„BREINAALD" GA NAAR PELS!
Stoeldraaïerstraat 23

Kijkt U eens bij

de

Ook om te borduren een groote sorteering LINNEN JASJES,
KINDERJURKJES, KRUIPPAKJES, ONTBIJTLAKENS enz. enz.
Gratis patronen,
Gratis onderricht.
r

v»■ ■

Schitterende keuze.
Reeds vanaf 10 cent.
ZWANESTRAAT 10.
Telef. 1205.

I

I biedt

voor direct DEPOT en/of I
I OPSLAG, gelegen Ged. Boterdiep 67 1
Te bevragen: GR. MARKT 53 - Telefoon 1686 I
GR. LELIESTR. 56 - Telef. 142 I
aan

Tevens kunnen hier goederen worden bezorgd I
voor richting MAASTRICHT Dienst W.E.S.O. I
TWENTHE dienst G. Praas
BREDA Dienst I
Zwaluw
WAGENINGEN Dienst Heebink I
HAR- I
AMERSFOORT Dienst Bettenbroek
LINGEN Dienst M. Groendijk en K. Sluis I
UTRECHT, DEN HAAG, ROTTERDAM eigenl

-

-

I. „Gambo"

-

-

dienst.
Tevens AFHAAL- en BESTELDIENST stad.

f

'

Witter dan wit
worden Uw tanden indien U poetst met
Tube 60 en 40 et.
n f\ I
■ w _■* IHJ
II VU
20 et.

I

I

J

en.

.

BOELDAG zIIDHÖRN:

len, kast, vloerkleeden, looper,
fornuis, 2 kachels, rek, glas- en
aardewerk, enz. enz.
'
Deurw. R. VAN LUIT,

Noordhom.

VERKOOTIMLAÏR
ZUIDLAREN.

WORDT RONDGELEID
DE

4-JARIGE VOSBLES
KEURSTAMBOEK- EN
PREMIEHENGST

NERO VAN VEERHOEK

STAAT TER DEKKING

nette Meubilaire- en andere
Goederen,

verkoop.

„HENDRIK" 362

a[*jfi_
<_/_3»!vBL
fCjSHökÖTftl
'1 ¥\Jt£.
jgjfr

zwartbruine ko-

persnuit, steeds
no °g bekroond;
'34, '35 en '36
met een I Provinciale Premie,
aK
'37 II Prov. Premie. Is van buitengewone afstamming en vertegenwoordigt

het ideale Groninger foktype.

Vader Gambo 325 Preferente
Kampioen- en Premiehengst;
Moeder Nezelly 6106 Preferente
Grootmoeder
Premiemerrie;
Ezelly 5610 Preferente Merrie;
Overgrootmoeder Zelly I 2829

Preferente Merrie.

K.&O3SJNA
TEL. lö4t
OOJ TER/TQAA T56-5Ö

Ver. ter Verbetering v. h.Paardenras „Grijpskerk en Omstreken".

Staan ter dekking
bij

h.otel GORTER te Grijpskerk.

J&

’
«M

Telefoon No. 6.

BRINIÖ"

Premie-, Kampioen-

en

zmrte

M. C.-hengst

f2O.

Dekgeld
jt>a

vVO__L

**

zwart

lI „GRUSUS" >-?Stam->
Premie- en reserve Kampioenhengst

/J5.
STAMBOEKKEURING GRIJPSKERK

Dekgeld

HET BESTUUR.

VRIJDAG 7 MEI 's NAMIDDAGS 4 UUR
HOTEL „VOGELZANG"

Deze beroemde merriestam
R. GROENEBOER, Deurw.
de beide laatste jaren AANGIFTE voor b.g.n. keuring met opgaaf van naam,
leverde
Stationsstraat 9, Assen. drie premiehengsten.
ouderdom, afstamming, enz., uiterlijk Dinsdag 4 Mei
Dekgeld f 26.— voor de beide J. SIJTSMA POLL, de Waarden.
eersten en'f 21.— voor de volgende merriën van één eigehengsten „BRINIO" en „GRUSUS".
naar.
op mooien stand, in de Nieuwe
Ebbingestraat, met uitzicht op
M. C. merriën fil.—. Deze
het Plantsoen.
vallen echter buiten de boven- BOND
Beneden: 2 kamers, keuken genoemde regeling voor meerGRONINGEN
en kelder, ie étage: 4 kamers, dere merriën.
2de étage: zolder met dienstDektijd tot 15 Juli en van 15
bodenkamer. Te bevragen Hof- Nov.—l Januari 1938.
stede de Grootkade 27, Gron.
Op 2 en 3 Mei
Net Meisje vraagt dito

TThïïürT

Na afloop der keuring MONSTERING van

een heerenhuis

aft.,

aan

de

VAN ZWARTBONT-FOKKERS IN DE
PROV.

VRIENDIN

-tegen bill. rente. Maandel. afl.
Br. fr. no. 680 bureau dezes. N. H., leeftijd 20 jaar.
Br. fr. no. 687 Bureau dezes.

BOUWMATERIALEN
Ingevoerd

Jan Wielinga's I
Expeditiebedrijf!

11. „Graaf"

gevestigd te
GRONINGEN.

|; J.W.CREBAS
N.v
_
Vischmarkt
—
I AANGIFTEN INKOMSTEN- EN
NEDERLANDSCHE
HANDEL-MAATSCHAPPIJ,

|

Hotel W. v. d. STEEG. Tel. 4.
TER DEKKING

faillissement!

als: salon-ameublement best.
uit: 2 faut. en 4 stoelen (eiken
CONTROLE VAN ADMINISTRATIES.
m. rood pluche), kamer-ameuDe directie van de N.V. Mid- blement best uit 2 faut. en 4
LANDBOUWBOEKHOUDEN.
denstandsbank te Groningen
(m. leer), eiken buffet,
| maakt hierdoor bekend, dat di- stoelen
ALLE BELASTINGZAKEN.
eiken ovale tafel, ✓theekast,
videndbewijs no. 18 van de theetafel, vulkachels, fornuis
aandeelen in genoemde N.V. met Victor oliegloeier, wasch§®§§B--i aamwaammaammmamaammmwmm vanaf
1 Mei a.s. ten haren kan- tafels,
boekenkastje,
groote
tore betaalbaar is met ZVi %.
spiegel,
enz.
enzMlB 24W
Voorts een kookpot met roodBANKZAKEN
EFFECTENZAKEN
koperen binnenpot, heerenrijwiel, steekkar enz. enz.
Te bezien een uur voor de

f

kleeding gratis op aanvraag.

Dekstation den Andel

Dekgeld f2l.—.
F. NIEZEMULLER, Hornhuizen.
Op Dinsdag 4 Mei 1937, des
Telef. no. 14.
namiddags om 2 uur,
zullen
huizeten
verzoeke
van
ten
en
den Heer J. WEG aan de
Schipborgerweg F 114 te Zuidlaren, publiek a contant worden verkocht:
bij Hotel BUISKOOL te Beerta:
de Stam- en Premiehengst
A. VAN BRUGGEN, secr. eenige

N.V. MIDDENSTANDSBANK

Noorderstraat 124/1. - Tel. 281.

—

no. 325 G.P.S.
Beroemde premie-, kampioen- en M. C. hengst. In
Nederland vermaard om zijn
buitengewone fokprestaties
„Gambo" leverde reeds 6
zoons als goedgek. dekhengst, in 1935 de kampioenmerrie
v. Nederland en
Timmerman,
IPEMA,
J.
in 1936 de kampioen- en reKanaalstraat 14, Groningen.
te
servekampioenmerrie
Enschedé.
Door het verbindend worden Dekgeld f 41.00. Gust verleden
der eenige uitdeelingslijst heeft
jaar f 26.00.
bovengenoemd faillissement
EEN EINDE GENOMEN.
Groningen, 30 April 1937.
De Curator:
3-j. br. bles met w. voeten.
Mr. A. J. DRENTH,
Oldenb. import en Gron.
Radesingel 20a,
Premiehengst.
Stam.
Groningen.
Bekroond premiek. voorj. '37
te Groningen met een Iste
Prov. Pr. Extra qualiteitshengst; extra afstamming.
Zaterdag 8 Mei, 's nam. half
Zeldzame gangen.
vijf, zullen ten verzoeke en ten
Dekgeld
f 21.00.
huize van Mej. Wed. ROELF
Klein
Billijke,
DE
uitstekende stalgeHAAN—BAKKER,
Frankrijk, publiek worden verlegenheid en weide voor
kocht a contant:
merries.
KLOK, spiegel, 3 tafels, stoe-

—

Accountantskantoor A. KOLTHOF

en dergelijke

Discrete afwikkeling. Vraagt prospectus.
Geldschietbank
„de NOORD NEDERLANDSCHE". Praediniussingel 51. Tel. 4919.

N.V. RIJWIELINDUSTRIE F. & J. v. WERVEN, MEPPEL

—

I
;<k

voor uw contante aankoopen een

tegen wettelijk goedgek. lage rente.

loodjes haast niet. Als

deel uitmakende der Tweede Leening 1937, groot f700.000.—
in stukken van f 1000, en f 500, aan toonder
Ondergeteekende bericht, dat de inschrijving op bovengenoemde
uitgifte zal zijn opengesteld bij hare kantoren te Rotterdam,
Amsterdam, 's-Gravenhage en Amersfoort, alsmede ten kantore
van den Penningmeester der Vereeniging (Westeinde 5, Voorburg), op
DINSDAG 11 MEI 1937
van des voormiddags 9 tot des namiddags i uur,
tot den koers van 100 pCt., met recht van voorkeur voor houders
van 5 pCt. obligatiën Series E en F.
Prospectus en inschrijvlngsbiljetten zijn bij bovengenoemde kantoren verkrijgbaar.

DELANA kent geen prijzen „vanaf"
In een prijscourant vindt U nauwkeurig aangegeven, wat het afgebeelde artikel kost.
Nevenstaand zuiver wollen POLO-

|

ff

SLUIT èWÊk
ff
ff
LEENING
'W
Ambtenaren
ZONDER BORG

't verlossende oogenblik
dat U er bent. En omdat

f 500.000.— 4 pCt. Obligatiën

'*

ALS U LEEST:
„PRIJZEN VANAF..."
PAS DAN OP !

ten kantore der Bank in te wisselen tegen den koers van 100%

genieten van de mooie
natuur, in plaats van reikhalzend uit te zien naar

UITGIFTE VAN

S

#fr

$P

-|

5% afgestempelde PANDBRIEVEN

Dankrijgt'nGermaande
kans om te bewijzen, dat
hij „zuiver ras" is. Dan
zorgt dit trouwe karretje

TE

—

gev. te Sappemeer

De Bank bericht, dat tot nadere aankondiging
de gelegenheid openstaat de

schil maken of U wat
zwaarder of lichter trapt.

zijn we dr al?"

ZEVENDE BLAD

Net eenvoudig dienstmeisje vr.

leuke Vriendin
leeftijd 22 tot 24 jaar.
Br. fr. no. 676 bureau dezes.

TSËRÈNCOSTÜUM

staan geen stieren
ter dekking
H. ELEMA,

Leermens.

BERICHT^
DE STIER

TONIE 12387 S

naar maat vanaf f3o.—.
Hebt U stof ? Wij maken U er is Maandag a.s.
een Ie klas Costuum van voor
f 20.—. Costuum keeren f 12.50.

KLEERMAKERIJ
KRUITGRACHT 2.

NIET BESCHIKBAAR

en 17 Mei niet na zes u. 'sav.
HET BESTUUR.

HET ADRES voor aankoop van

Groninger

fokmateriaal

is:

A. VRIELING Gzn, Rijksstraatweg 33, Haren,
vertegenwoordiger van den Bond van Zwartbont-fokkers, Tele-

foon Groningen 5189.

Des Dindags van 12—1 uur te spreken in het Café „DE POOL",
Groote Markt, Groningen.

CENTRALE STIERENKEURING

te

Groningen

op MAANDAG 3 MEI, om 10 uur, op de Veemarkt.

ACHTSTE BLAD

ZATERDAG 1 MEI 1937

Ter

29

Verpoozing

Populair

letterkundig

Wekeluksch
_
■

—
| Vh Nieuwsblad /h Noorden|
■—.

...

en

Kunst

Letteren

KATRINA
Een roman van Sally Salminen, bekroond
in de Zweedsch-Finsche prijsvraag - De

boeiende

en tragische levensgeschiedenis

—

van een Finsche boerenvrouw
Andries Blitz, Amsterdam
De boeken die de laatste jaren door de
jury's van groote literaire prijsvragen met
den eersten prijs werden bekroond, waren
°ver het geheel niet bij machte mijn bijzonder enthousiasme op te wekken
ik
moest dat nog kortelings constateeren in
mijn bespreking van „De Straat van de
visschende Kat". Het was dan ook met
een zeker scepticisme, dat ik „Katrina"
ter hand nam, den roman die met algestemmen als eerste werd gekozen
uit de 76 inzendingen, welke binnenkwamen op de prijsvraag uitgeschreven door
den uitgever Holger Schildt te Helsingïors
met te meer scepticisme, omdat
deze bekroning bovendien een ietwat sensationeel tintje had. Sally Salminen, de
schrijfster van dit boek toch bleek in New
Vork werkzaam te zijn als
dienstmeisje; en onmiddellijk gewerd ons een
biografie van deze jonge vrouw, merkwaardig genoeg om een sterke suggestieve
kracht uit te oefenen op de lezersmassa.
Sally Salminen werd dertig jaar geleden
geboren op het Finsche eiland Aland in
een groot gezin met elf kinderen en groeide op in zeer armoedige omstandigheden.
ai heel jong moest ze
haar brood verdienen en jarenlang werkte
ze
Marienamn, eerst in een winkel eninlater op

—

Uitg.

bekroning de opmerking maakte, dat het
bij de huidige veelschrijverij op zichzelf
niets bijzonders is, wanneer een middelmatig talent er in slaagt op een bepaald
moment honderd anderen, die eveneens
op klinkenden munt hoopten, te overtreffen
Waarmee ik alleen maar wil zeggen, dat er voor mijn scepticisme een gegronde reden bestond.

....

meene

Het doet mij daarom veel genoegen te
kunnen constateeren, dat de jury ditmaal
eens werkelijk raak greep, dat we hier inderdaad te doen hebben met een roman
van uitzonderlijken aard, geschreven met
een opvallend talent. Of dit boek recht
heeft op den titel „meesterwerk" is een
tweede kwestie. Maar deze vraag hoeven
we niet al te zwaar te nemen. Waar zooveel minderwaardigs en middelmatigs op
de internationale markt verschijnt, zijn
we met een sterk, eerlijk boek, dat karakter heeft, al dubbel en dwars tevreden. En
karakter heeft de roman „Katrina" ongetwijfeld; het is een gezond en krachtig
boek met levende menschen, een boek met
een hart, dat ons het leven in een bepaald milieu toont zonder veel aesthetische franje, open, zuiver en allerminst
door den vervormden bril van het intelkantoor. Het leven op Aland beviel haar lectualisme, dat in onze literatuur nog alechter niet en zoo emigreerde zij naar de tijd hoogtij viert.
Vereenigde Staten, waar het haar lukte in
Deze ruim vierhonderd pagina's werden
New Vork een betrekking als dienstbode niet in vervoering geschreven; we worden
I;igen Zij had reeds voor
niet heftig geschokt door sterke dynamizichzelf verv,-u
schillende novellen en sprookjes geschresche spanningen, of meegesleept door een
ven die echter nooit in druk verschenen. breede
fantastiek
vandaar dan ook, dat
vrij uren begon zij aan den ik niet van een „meesterwerk" durf te
ar
hro
breed-opgezetten
roman „Katrina", spe- spreken; het geheel verloopt „langs lijnen
lend op haar geboortegrond.
Toen ze nu van geleidelijkheid", maar die lijnen wervan de prijsvraag hoorde, besloot
ze haar den dan toch buitengewoon knap getrokkans te wagen en zond ze het
manuscript
ken. Sally Salminen is kennelijk een eenm.
met een voor haar wel zeer verrasvoudige vrouw. Ze zette haar verhaal russend resultaat. Nog geen
dagen
veertien
schreef het rustig ten einde,
na het verschijnen van dit boek waren er tig opze en
zich als een zéér talentontpopte
doch
reeds dertienduizend exemplaren gedrukt
vol vertelster, die de kunst verstaat om
r WIJ
V
in
het
Engelsen
tTgingen
ook zonder technische handigheden voortv,
Q
Fransch,
Duitsch, Deensch, Finsch en Ne- durend te boeien en spanningen in haar
derlandsch spoedig uitkwamen. Tevens werk te brengen, spanningen welke harworden er reeds met verschillende Amerivoortkomen uit het lot harer
kaansche filmmaatschappijen onderhan- monisch
delingen gevoerd voor de verfilming van hoofdfiguren. Wanneer eenvoud 't kenen ik geloof, dat
merk van het ware is
dezen roman..
Sally Salminen is korde eendit
heusch
zoo
ook
al
verdween
is,
telings uit New Vork teruggekeerd;
zij
zal
grootendeels
voud
uit
de
literatuur
dan
2 ch waarschijnlijk op
Aland vestigen om is dit boek waar tot op het merg, dan
VC
aan dG SChoone letteren staan we hier tegenover een letterkundig
te
werk van een zoo groote zuiverheid als we
ons maar kunnen wenschen.
Daarbij
en dit is stellig niet het ge-

-

Ü?

.

beproefd, maar altijd tevergeefs. Tot een
vreemdeling, een Alandsche zeeman, haar
hart wint, niet 't minst, door haar de
heerlijkheden van zijn woonplaats en de

Kroniek: 700

'

rijkdom van zijn bezittingen breed en
kleurrijk te schilderen. Ze trouwen haastig, opdat Katrina meteen met hem mee
kan reizen, wanneer het schip weer het
anker licht. Voor een uitzet is geen tijd;
en die is ook niet noodig. De zeeman is
rijk genoeg en bovendien worden op Aland
heel andere kleeren gedragen dan in Osterbotten, zegt hij. Jong, mooi en dapper
vertrekt Katrina met haar Johan; met
hem durft ze het leven aan; ze gaat een
schoone toekomst tegemoet.... Maar dan
volgt het onzettende: Als ze met haar
man op Aland aankomt, bemerkt ze, dat
heel zijn mooie verhaal niets dan bluf is
geweest. Een vervallen, vuil huisje wordt
haar woning, Johan is een slappeling, die
door allen wordt bespot en die nooit heeft
weten te sparen. Het is Katrina of de wereld ineen stort. Maar het wordt nog erger. Ze ontdekt, „at zij gedurende zijn afwezigheid aan den kost moet komen, door
van vroeg tot laat zwaren arbeid te verrichten bij de groote boeren op het eiland,
die tevens kapiteins en reeders zijn, die
de heele bevolking volkomen in hun
macht hebben en niet nalaten, van die
macht misbruik te maken door schandelijk kleine loonen in natura te betalen.
Een hard leven van armoede en eenzaamheid zal Katrina's deel worden. Maar ze
is te trotsch om naar haar familie terug
te keeren, of haar ouders om bijstand te
vragen; en bovendien beschouwt ze alles
als haar eigen schuld, ze is immers zoo dom
geweest om alle verhalen van Johan te
gelooven. Katrina zal ten volle de consequenties dragen van haar eigen daden. En
dit valt haar nog betrekkelijk licht, want
nooit denkt ze aan zichzelf, altijd aan anderen. Over haar eerste vreeselijke desillusie komt ze dan ook spoedig heen;
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haar in die desillusie plotseling opgekomen haart tegen Johan vervloeit snel, om
plaats te maken voor een intens medelijden met dezen tragischen fantast. En
uit dit medelijden groeit zelfs geleidelijk
een warme liefde, naarmate ze de aandoenlijke kinderlijkheid van. haar man
gaat zien en tot het inzicht komt, dat
zijn grootspraak en zorgeloosheid het beschermende pantser vormen, waarmee hij
zich in een treurige jeugd heeft leeren
beschermen.
Door de eerste, moeilijkste tijden wordt
Katrina heengeholpen door een afgetobde,
longzieke buurvrouw, die jarenlang haar
eenige vertrouwde is temidden van de
verachting en de haat die i.aar omringen,
en door een burgerdochter, die weldra
haar trouwe vriendin wordt. Dan herstelt
ze zich en weet ze zich zelfs bij de kapiteins te laten gelden. Dan ook eisenen de
kinderen haar volle aandacht op. Maar
ook die kinderen zullen Katrina niet louter vreugde brengen. Daar is allereerst
Einar, de oudste, een stugge, gesloten jongen, spaarzaam op het gierige ai, wiens
eenig streven het is, de vernederende
jeugd uit zijn leven te wisschen, alle banden te verbreken, het ver te brengen en
te vergeten, dat hij genadebrood gegeten
heeft. Hij brengt het inderdaad ver; zijn
droom gaat in vervulling en hij wordt kapitein. Zijn moeder steunt hij financieel
tot aan haar dood toe, maar hij schenkt
haar geen vertrouwen, geen kinderliefde,
hij overlaadt haar zelfs met verwijten en
kwetst haar door zijn minachting voor
den vader, die al jong zwak en ziekelij
wordt en niet meer in staat is tot werken.
Tenslotte gaat Einar zelfs zoo ver, dat hij
van naam verandert, om al het oude te
Hij verhuist naar de stad,
verbannen.
juist wanneer zijn moeder hem het meest
noodig heeft.
De tweede zoon Erik, is eerst een teer,
ziekelijk jongetje, maar wordt later een

vroolijke, zorgelooze, hartelijke dandy. Hij
is Katrina's hartekind; en dubbel groot is
dan ook haar smart, wanneer hij omkomt
op zee.
Ook haar beide andere kinderen mag
Katrina niet lang houden. Het meisje,
Sandra, wordt slechts zeven jaar oud. De
jongste, Gustav, de hartelijke, open vriend
van zijn moeder, raakt door een ongelukkige liefdes-geschiedenis aan lager wal,
vaart uit naar Australië en keert niet
weer terug.
Inmiddels is ook Johan gestorven. En
nu staat een oude, moegetobde vrouw alleen. Maar ondanks haar armoede voelt
ze zich rijk, ondanks haar ouderdom jong;
ze kijkt niet met wrok op haar lang en
moeilijk leven terug. En wanneer ze zich
tenslotte bereid tot heengaan neerzet, is
het om daar te komen waar de velen zijn,
die haar leven zoo warm en vol maakten.
Prachtig tot in elk détail verhaalt Sally
Salminen ons deze geschiedenis; elke figuur, tot de kleinste toe
en het boek
bevat vele figuren, waarvan vooral die
van den eerst ruwen, later zoo menschelijken kapitein Nordkvist nog dient gegaf ze omtrek en diepte. Het
noemd
verschil tusschen de karakters der zonen,
de verhouding tusschen de kinderen en de
ouders markeerde ze scherp en met groote
zuiverheid.

—

—
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Een beruchte zeeroover
uit de 14e eeuw

Ick, Joncker Sissinga van Groninga
Dronk deze henza,
In één flensa
Door mijn kraga
In mijn maga.

was een der hoofdmannen van deze benkust en die van Noordwest- de. Stortebeker was als jongen hij was
van het Vlie tot den Eider een Groninger volgens sommigen reeds
Du.tschland

Salminen.

Het ligt allerminst in
de waarheid van deze

??~
Sm^
Til l"

mü"

twijfel te

w„*

d< lmg om
611 in
be-

trekken -Ze
Irouwbare zijde. Bovendien
beeld de thans
h»J_f*
gaarsche literator

tSS

ISenS
werkloWt

hoop gedreven
de, die plotseling
het zadel kwam te zittPn

!

M3TOOriHon

"

tot wan "

doo?*JS p„"ijsvraag in
°°k de
Zweedsche
haar roem niet te
S« *_?
danke? S
vraag, die haar eersteSS
VP*-

naar den voorgrondl
\,Berling ''
schoof 9
de min of meer
Y' ' Maar aan
gen zijn we zoo
han<i gewend
geraakt
ze
te
behooren. En
ik et volkomen
eens met den
6
'Academie, die
r aanleiding van
deze

senslSL

K_S,Ï °
schiin?
a^
teverl Sn
?

naS JL?^

——

Langs onze

— zeerooverij.
—15ebloeide
eeuw zwierf de beruchte
oudtijds de

—

——
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J. Q. DE HAAS.

(Nadruk verboden).

behouden. Ook mocht hij dan lid worden
van de bende! De meesten konden den
beker echter niet in een teug ledigen. Een
Groninger jonker Sissinga, door Stortebeker gevangen genomen, kon het wel.
Hij werd vrij gelaten en mocht den beker
als herinnering aan zn avontuur meenemen. Toen de jonker goed en wel weer
thuis was, liet hij op den beker deze inscriptie aanbrengen:

Claes Stortebeker....

Midden
Heyne de
Groote langs onze kusten, hield daar verschrikkelijk huis. In de volgende eeuw
waren Eylart Quaderx en Thomas Pauwels beruchte zeerooverskapiteins, die niet
zelden met hun benden onze kusten teisterden. In den 80-jarigen oorlog nestelden zich zeeroovers te Ulsda. Eenige lieden uit Beerta en Winschoten overvielen
ze, namen er vijf gevangen. Bij die gelegenheid werd een zekere Nijfko Tjabbens
met een vuurroer gedood. De vijf gevangenen werden buiten de Steentilpoort
met het zwaard gestraft. „Na older gewoonte" werden de koppen als afschrikwekkend voorbeeld op staken gezet aan
In het oosten van
ringste
bezit deze roman een groote den Damsterweg
langs de Eems, en in 't
provincie,
onze
tot
juist
zoo
sterk
ethische waarde, die
uiting komt, omdat de schrijfster deze er Oldambt, waar vroeger de Dollard golfde,
namen van twee beniet bewust heeft willen inleggen, zooals weet men nog de uit
de 14e eeuw: Geuduidelijk genoeg blijkt. Zij schiep een ruchte zeeroovers
en
Klaas
Stortebeker. Vooral
chie
Michiel
geleid
centrale figuur, wier leven wordt
door een zoo prachtig idealisme, die in alle deze laatste is n°g niet vergeten. Ook
Noordwestelijk Duitschtegenslagen een zoo subliemen levens- langs de kust vannog
men
veel van Stortebeker
weet
moed demonstreert, dat ze als voorbeeld land
—. allerlei fantastiEchter
te
vertellen.
kan gelden voor allen, die in onze ontwrichte samenleving het hoofd moedeloos sche verhalen zijn dr rondom de historilaten hangen. Hoe zwaar Katrina ook sche kern geweven....
De 14e eeuw was de tijd der onderlinge
door het lot geslagen wordt, steeds toch
waarop
ze twisten, sociaie, politieke en familiebelanvindt zij weer een lichtpunt
zich kan richten, puurt zij uit het leven gen kruisten zich, de Schieringers en Vetzelf de kracht om verder te schrijden op koopers bestreden elkaar met groote verhet voor haar bestemde brokkelige pad, woedheid. De Vetkoopers vormden de welis er iets dat haar ondanks alles dankbaar varende burgerij, de Schieringers vertestemt. De figuur van Katrina, van die genwoordigden den achteruitgeganen
adel. Groningen was het tooneel van heeenvoudige boerenvrouw, die weet te lijden zonder het leven er een verwijt yan vige twisten! Er werd niet alleen te lande
te maken, komt stralend uit dit boek naar gestreden, ook op zee zocht men elkaar
voren en is tot een der schoonste gewor- ten onder te brengen. Die middeleeuwsche
woelingen bestonden hoofdzakelijk in
den, die de moderne literatuur heeft opgeleverd. Om deze figuur bovenal gaan rooftochten, buit maken en verwoesten
we van dit boek houden.... en ook van was het doel. Op onze Eems vielen ruwe
de schrijfster, die de elementen in zich wilde rooftochten en gevechten voor.
moet hebben, waaraan de figuur haar Daarbij kwam nog, dat het Hanzeverbond
schoonheid dankt. En al weet ik dan niet, waartoe ook onze stad behoorde, mede
of dit boek een meesterwerk is, dat zich aanleiding gaf tot onderlinge twisten.
langen tijd zal weten te handhaven, ik Fortainzoekers, avonturiers maakten van
weet wel, dat het voor de huidige genedeze gelegenheid gebruik: ondernamen
ratie zijn beteekenis heeft, daarom haar meermalen strooptochten langs onz? kusaandacht ten volle verdient en alle recht ten. Beroofden de bewoners van have en
had op een zoo groote onderscheiding.
goed, gingen branden, moorden, plunderen. Men had In die troebele dagen een
Katrina is de oudste dochter van een bende zeeroovers, de victallebroeders, ook
weigestelden boer in de Finsche provincie wel
omdat ze als regel hadden aangeals
Osterbotten. Alle jongemannen in het nomen alle buit gelijk te verdeelen
dorp hebben hun geluk al eens bij haar „liekedeelers" aangeduid. Geuchie Michiel

—

—

Er klopt
ik wil het nogmaals herhalen
een hart in dit boek, een rijk, eerlijk vrouwenhart. En daarom vooral heeft
het mij zoo sterk ontroerd. Het hart
neemt helaas in onze kunst niet zoon ruime plaats in, dan dat we voor een zoo zuivere manifestatie er van niet zeer erkentelijk zouden zijn.

—

l

—

Bijbiad

—

—

een hachje. Zn ouders wisten geen raad
Het avontuurlijke zeeroomet hem
versleven trok hem. Hij ging naar Geuchie Michiel, die vaak met zn schip langs
onze kust zwalkte. Geuchie vond het goed,
maar moest weten, of Klaas sterk genoeg
was. „Trek deze ketting eens stuk!" beval
de ketting brak.
hij. Klaas rukte en
Werd
de schrik der
Klaas werd zeeroover!
schippers en der kustbewoners van Groningen en Noordwest-Duitschland! De
zetel der zeeroovers was het dorp Marienhofe in Oost Friesland. Om het kerkplein
daar lieten ze een hoogen muur bouwen,
een muur met vier bronzen deuren. Van
de zee werd een kanaaltje naar de kerk
gegraven: hun schepen konden dus aan
de kerk worden vastgelegd. De roovers
woonden in den toren. Nog altijd leidt een
trap in het metselwerk naar een bovenkamer: eens de verblijfplaats van de „liekedeelers". Dit vertrek wordt nog steeds
„Stortebekerskamer" genoemd. De hooge
toren
later ingekort — diende de roovers als herkenningsteeken. Groote schatten brachten Stortebeker en de zijnen
hier binnen. Heel veel geroofde schatten
werden door Stortebeker ook weggestopt
in de Waldduinen op 't eiland Borkum.
Men heeft er dikwrj-ls naar gezocht, maar
helaas nooit iets gevonden.... Op deze
verborgen schatten doelt het Borkumer
rijmpje:

—

—

Win de Wolddunen konden spreken,
Selt Börkum nooit aan geld ontbreken
Stortebeker's familienaam is onbekend
gebleven. Hij werd Stortebeker genoemd
naar den grooten zilveren beker, dien hij
in een teug kon leegdrinken. De beker
had den inhoud van twee gewone flesstort
schen.... Stortebeker beteekent:
den beker, d.w.z. drink hem heelemaal
leeg.

Stortebeker, een echte ruwe, onvervaarde zeeschuimer, was een echte drinke-

„Henza" beteekent hier hensbeker. De
hens- of hansbeker werd oudtijds alleen
gebruikt, om door een nieuw medelid van
een of ander college te worden uitgedronken, tot teeken zijner inlijving bij het gezelschap, tot bewijs van onderlinge
vriendschap, liefde en trouw. „Hens" beteekent oorspronkelijk gezelschap, groep,
vereeniging, gilde, 't Woord leeft nog
voort in onze Hanzesteden: steden, die
een bond vormden. De drie vrije Hanzesteden Hamburg, Bremen en Lübeck hebben thans juist haar staatkundige zelfstandigheid verloren, zijn opgenomen in
het algemeene Duitsche Staatsverband.
Bij vele vereenigingen had men een grooten hensbeker. In de vergaderingen der
heeren Dijkgraven en Hoogheemraadschappen vond men den hensbeker. Bij 't
uitdrinken van den grooten beker gold
steeds de oude leus: „aut bibat aut abeat",
d.w.z. „drink, of
er uit!" „Flensa" beteekent, volgens Molema, smak, kwak, een
verlenging van flans waarvan flansen, d.i.
smijten, gooien, van waar weer samenflansen: ineengooien. „Kraga" (kraag)
beteekent keel, denk aan: „een stuk in de
kraag hebben". In sommige Drentsche
dorpen werden de nieuwe dienstboden bij
het eerste binnenkomen der woning vroeger met water begoten. Dit noemde men
„haenzen". Bij onze kofschippers bestond
de gewoonte een matroos, die voor 't eerst
een der zeeën bevoer (Oost- of Middellandsche zee), een soort van wijding te
doen ondergaan door hem flink te tracteeren. Dit werd „henzen" genoemd.
Onze Klaas, die met een behendige beweging den beker wist te ledigen, te storten, kreeg daarom den naam Stortebeker.
Hij was een rijzige, forsche kerel. In 't
Oldambt wordt een groote, zwaargebouwde man nog steeds aangeduid als „Wat 'n
Stortebeker van 'n kerel!" De zilveren
beker van „Joncker Sissinga van Groninga" wordt nog in een Museum te Hamwordt niet voor
burg bewaard, maar

—

den echten gehouden.

—

Stortebeker landde eens weer te Midwolde in 't Oldambt. De bewoners van 't
dorp wisten het schip te overmeesteren.
Met een zware ketting werd het vaartuig
Men trachtte
aan de kerk vastgelegd
het roer te vernielen, om zoodoende het
te maken.. 't Is hun
echter uit, dan werd de ongelukkige over schip onzeewaardig
Vooraf echter werd echter niet gelukt. De schrik der zee was
boord gegooid....
zoo zei men
hem den grooten beker gepresenteerd: niet te krijgen!. Hij droeg
een
drinken,
bij
zich,
„geluksbeentje"
een beenleeg
hij
dezen in eenmaal
kon
tje
kop
den
beker
uit
van
een
kreeg
hij
den
schelvisch.
Een
gratie
dan
en mocht

—

oudtijds hield iedsr
broer. Geen wonder
van een stevigen dronk.... Werd er
iemand door Stortebeker gevangen genomen, dan werd hij voor een hoogen losprijs weer vrij gelaten. Bleef die losprijs

—

—
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amulet: niemand kon hem doodelijk tref-

fen.... De Hamburgers, die telkens veel

en zn trawanten ondervonden, rustten eenige gewapende
schepen uit, om jacht te maken op de

last van den roover

brutale zeeroovers. Het kwam tot een gevecht, dat eenige dagen en nachten duurde. Stortebeker moest zich eindelijk over-

geven, werd gevangen genomen. Hij beloofde
als ze hem vrij lieten
een
gouden ketting, zoo lang, dat ze er Hamburg mee konden omspannen.... Daar
stond natuurlijk niets van in! In triomf

—

—

werd hij met zn hopman Wegman, benevens 70 gevangenen, naar Hamburg gebracht. Geuchie Michiel werd later gepakt. Als zeeroovers werden ze gestraft
met het zwaard. Voor de terechtstelling
had Stortebeker nog één verzoek. „Bindt
mij niet, als je 't hoofd er af slaat! 'k Loop
dan zonder hoofd van m'n plaats en
de kameraden, die 'k voorbijkom, moeten
vrij zijn!" Dit gebeurde en
op die manier verkregen nog elf zeeroovers de vrijheid
De terechtstelling had plaats op
het Grasbrook bij Hamburg in 1402. Algemeene blijdschap te Hamburg, langs de
Duitsche en onze kust! De Hamburgers

—

—

....

zongen:

Stortebeker en Geuchie Mecheel,
Die roofden beiden even veel

Te water, maar niet te lande,
Totdat het God in den Hemel verdroot
En beide werden te schande....

—

't Schip van Stortebeker
zoo dacht
zal vele schatten bevatten! Groote teleurstelling: men vond hoegenaamd
niets.... Een der Hamburgers sloeg uit
„gramniedighaid" met een bijl tegen den
grooten mast. Dit gaf een eigenaardigen
klank
Men kapte verder, en
wat
bleek? De masten waren hol gemaakt en
van onderen tot boven gevuld: de grootste met gesmolten goud, de tweede met
zilver, de derde met koper....
Stortebeker en zn trawanten waren
van de baan. Gelukkig. Toen onze bekende Prof. Lulofs in 1826 een tochtje met
de stoomboot naar Hamburg deed, zag hij
in de Sint Nicolaaskerk aldaar „gesneden
beeldwerk, dat de bedwinging van Stortebeker met zn roof- en moordgezellen

men

—

—

voorstelt".

Naar aanleiding van bovengenoemd artikel in Ter Verpoozing van 17 April j.1.,
ontvingen we verschillende mededeelingen. De heer Ger Griever te Appingedam
auteur van verschillende romans
schreef: „Ik heb in mijn bezit
een beenen zwaardheft met runenletters,
dat indertijd gevonden werd te Westeremden. Prof. Kapteyn a costi onderzocht
het voorwerp en publiceerde het onderzoek met mikro-photografische afbeeldingen in „Bei trage zur Geschichte der
Deutschen Sprache und Literatur". In dit
artikel verklaart prof. Kapteyn de beteekenis der letters, en komt tot de vertaling: „Der Demütige". De vorm der runen
wijst op Engelsche herkomst en het inschrift dateert uit het midden van de
achtste eeuw. Nu is mijn „vage" veronderstelling deze: Het voor een krijgsman
inderdaad „vreemde" inschrift, is wellicht
afkomstig van iemand uit het gevolg van
een Engelschen zendeling, die te Westeremden landde. (Deze plaats bezat toen
immers nog een zeehaven). Dit zwaardheft zou dan waarschijnlijk het oudste
voorwerp zijn, dat herinnert aan de kerstening van Noord-Nederland. Of is m'n
hypothese te boud gesteld? Het zou hoogst
intressant zijn, indien dit eens nader kon
worden onderzocht".
Wij feliciteeren den heer Griever met
dit gelukkig bezit en vinden zijn veronderstelling niet „vaag". De hypothese is
zeer aannemelijk. Of dit onderzocht kan
worden?....

——

De heer P. Polter Hzn. te Winschot e n, lid van het Kon. Ned. Genootschap voor Munt- en Penningkunde,
meldde ons: „Nadat onder Gallienus (268
n. Chr.) het Christendom getolereerd

—

werd, stelde Constantijn de Groote (306
337 n. Chr.) het Christendom gelijk m. d.
andere godsdiensten en verschijnen nadien de door u besproken Christus-Monogrammen (fig. 2 en 4) op verschillende
munten, te beginnen met Nepotianus (350
n. Chr). tot Olvbrius (472 n. Chr.) Diverse
fraaie exemplaren hiervan zijn in mijn
bezit. De beschreven cirkel (fig. 6) heb ik

—

zonder de Grieksche letters
o.a. aangetroffen op een bronzen munt van Flacilla, de vrouw van Theodosius I, welke
laatste het Christendom tot Staatsgodsdienst proclameerde".

Een „Abonné" zond ons een afdruk

een

zn

gekroond familiewapen, waarop

huismerk en de initialen. Abonné

schrijft: „Bij mijn Voorouders van Vaderszijde hadden ze ook een Huismerk of
familiewapen dat nog steeds als stempel
of als zegel op een brief wordt gebezigd.
Ook de voorwerpen, die in het landbouwbedrijf gebruikt werden, kregen dit merk
als herkenningsteeken. Op het kerkhof te
Bunde (O. Fr.) vindt men op de grafzerk
van een broer van m'n Grootvader dit
merk aangebracht in een opengeslagen

boek".

De heer Meesenbroek te Den
Haag was zoo vriendelijk ons te verwijzen, wat den halven adelaar in een wapen

betreft, naar „Ostfriesische Volkskunde"

van W. Lüpkes. Tenslotte wees de heer J.
alhier ons er op, dat
iemand, die niet kan schrijven, met het
zetten van een kruisje alleen niet volaldus
staan kan. „Wanneer iemand
schrijven,
hij
en
kan
Brandsma
niet
of
een
een
moet b.v.
acte onderteekenen
ander formeel stuk, dan is hij genood-

Brandsma

—

Dat is jammer, mylord, zuchtte de
ander. Ik kan niet chauffeeren.
Dat kan ik! klonk de stem van miss
Davies. Ik heb de zaak aan het rollen gebracht en ik voel mij verplicht, ook iets
te doen.
Ze wendde zich tot Livingstone
Vindt u het goed, dat ik met meneer
Stone meega, mylord? Dan heeft hij tevens een geleide, wanneer Malones hem
soms onderweg mocht overvallen.
Een algemeen gelach steeg op, ondanks
den eigenaardigen toestand. De bewaking
van een zoo sterken man, als de juwelier
door een zwak tenger meisje, deed inderdaad zonderling aan, maar de gastheer
antwoordde:
Natuurlijk, miss Davies. Als u zoo
vriendelijk wilt zijn. De wagen staat in de
garage. U kunt er zoo mee wegrijden. Het
contactsleuteltje hangt op het dash-board

Bovendien ben ik heelemaal niet hier geweest.
Bent u niet hier geweest? stotterde
de gastheer met een eensklaps opkomend
vreeselijk vermoeden. En die vlekjes op

—

de parels dan?
Het werd doodstil in het vertrek. Aller
oogen vestigden zich op Stone, die tweemaal in het rond draaide en zich toen
Men zou het diner, dat lord Livingstone
Wat dat zou, mylord? vroeg de jumet een krachtige verwensching in een
jaar
gelegenheid
ter
dit
van den verjaar- welier verbaasd. Dat zou niets meer of
stoel
liet vallen.
dag van zijn vrouw gaf, beter kunnen begeheel
minder beteekenen, dan dat het
riep hij
Malones!
Malones!
titelen met den naam juweelententoon- waardeloos was. Een parel met een vlekje
truc
gemeenen
een
van
dien
uit. Dat is
stelling, want de vrouwelijke gasten wais nog geen pond sterling waard en ik
gauwdief en zijn handlangster. Ze hebben
ren getooid met het allerduurste, wat er weet zeker, dat ik u een collier van het
een gefingeerd telegram opgesteld. Daarop het gebied van diamanten, paarlen en zuiverste water heb verkocht. Als het inom was mijn reis ver geefsch en miss Daandere edelgesteenten verkrijgbaar was.
derdaad zoo is, dan moet het zonder dat
vies zat bij mij in den trein. Zij had een
Al die schitterende kostbaarheden zonik het wist,, verwisseld zijn en dan is het
van haar tante die plotseling
telegram
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halssnoer beefde in zijn hand en onwilreeds langs deze oevers en welke natuurding.
lekeurig ontsnapte hem een verwensching tafereelen hebben zich hier in den loop dier (fig. 1 in de teekening).
Onbekende lezer zond ons een vogel in
Bij
andere
vroeg
Livingstone
evenjaren afgespeeld?
Wat is er?
bloemen
kartonnen
weg
onzen
daarendoos. Wil deze lezer zich aan ons
we
niet
vervolgen
niet
in
Dikwijls
orde?
ook
eens opstaande. Is er iets
beek, wanneer het tegen reikt de stempel bijna geheel tot bekend maken? Dan kunnen we hem nadere
maar
door
langs
stotterende
mylord,
was
het
Excuseer,
terwijl de helmknoppen hier heeleinlichtingen geven.
dichte struikgewas ons belet het beekje langs boven,
de antwoord. Misschien komt het, omdat den
maal
beneden
2
blijven
waden
we
door
in
de
bloem
in
J. Niewold te Eext: Het door u gezonden
(fig.
vervolgen. Dan
oever
mijn oogen slecht beginnen te worden, het helderete water onder den baldakijn van de teekening).
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of dat ik hier niet het goede licht heb, het struikenoerwoud, waarin allerlei vogels
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van veel gewicht voor het tot stand komen monddeelen in de huid van de poes en zuigt
hapert. Dit is niet het snoer, dat ik u ver- we daar in de duisternis van het uitgekruisbestuiving, wat kiemkrachtige zaden dan bloed, waardoor het diertje tot de grootte
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6 Werd gecreëerd, goed op de hoogte. Hij
ïrTï,
*ocnt*. stoffen, die uit China, Venetië en

mrv?

"'

.

waren geïmporteerd, bestudeerde de
«*>upe üer japonnen, die de dames te Parijs
gP dat oogenblik droegen en keerde naar
«■ouaan

terug, het hoofd
nieuwe plannen
en ideeën, waarvan dan vol
de dames uit de
Provincie weer konden profiteeren.
Zoo gebeurde het ook in het gedenkwaardige jaar 1756, toen Lodewijk XV meer belang
stelde in Madame Dubarry, dan in 's lands

_

Welvaart.
Pierre Meunier logeerde in een klein, derderangs hotel in de voorstad van Parijs. Als
e«n waar Franschman stelde hij zuinigheid
en soberheid boven alles en meer geld uit te
geven dan bepaald noodzakelijk, zou hij als

een groote verkwisting hebben beschouwd.
woonde hij ook in
goedkoope hotel
f"°o
en stelde zich mei e-m het
kleine, ongemakkelijke

zolderkamer tevreden. Op zekeren
hij was al vroeg naar bed gegaan
°«i het licht te sparen
hoorde hij achter
den houten wand de stemmen van twee mannen. Onwillekeurig ging hij luisteren en wat
hij te hooren kreeg, was alleszins geschikt
om hem wakker te houden.
Als je maar niet op het allerlaatste oogenblik den moed laat zakken! hoorde hij een
diepe mannenstem zeggen!
Beslist niet! antwoordde de andere
stem vastberaden. Ik geloof rotsvast in onze
naissie en dat zal mij de kracht geven voor
"Hjn bloedig werk.
Den eerbaren kleermaker sloeg de schrik
°ni het hart. Hij hield zijn oor tegen den
wand om nog beter te kunnen luisteren,
spraken verder en spoedig berf emannen
P
Pierre
Meunier waar het om ging:
gj?
yn
kamerhuren beraamden plannen voor
S op den koning! Zij stelden het
urn- aansla
6n de P laats vast, waar de aanslag zou
wnrrt
orcien gepleegd, ja zij noemden zelfs de
J en van degenen, die hen bij dit werk
*}
fr
zouden helpen. Pierre Meunier beefde over
neel zijn lichaam. Hij kon den geheelen
nacht geen oog dicht doen, ook nadat de twee
mannen hun gesprek
hadden beëindigd
weg waren gegaan Hij lag in zijn bed en
te
denken en te overleggen. Wat kon hij doen
°rn den koning te waarschuwen en den aanslag te verijdelen? Nog voor dag en dauw
stond hij op, kleedde zich aan en lieü opgewonden in de kamer heen en weer. Toen
eindelijk de morgen was aangebroken, verliet
nij het hotel en begaf zich op weg naar het
Ministerie voor Binnenlandsche Zaken. Het
was weliswaar pas zes uur 's morgens, doch
nij kon niet meer langer wachten en hij
noopte, dat er iemand zou zijn, die hem te
woord kon staan, temeer daar zijn mededeelingen van buitengewonen
aard waren.
u-en lakei deed verwonderd
de deur open.
Pierre Meunier verlangde den minister van
politie persoonlijk te spreken.
Zijne Excellentie Is voor elf uur niet
te
spreken! zei de lakei
hoofdschuddend.
Ik kom in een buitengewoon belangrijke
aangelegenheid, waarvan ik Zijn Excellentie
persoonlijk op de hoogte moet stellen. Bovendien is er groote haast bij, riep de kleermaker opgewonden uit.
De lakei nam den man, die kennelijk uit
ac provincie kwam, onderzoekend
op. Toen
verwijderde hij zich en kwam pas
na een half
uur weer terug.
Zijne Excellentie slaapt nog en
wenscht
met te worden gewekt, u doet er goed
aan
Pas om elf uur terug te komen
Met deze woorden liet de lakei de deur in
ot v llei en de onderlinge bezoeker
? i
stond op straat
Pierre Meunier begreep, dat men hem ook
niet zou ontvangen, indien hij om elf uur
U kwa m
Hy naas «e zich daarom naar
7H„
zrjn
hotel, terug en sloot zich in zijn zolderoP om niet te worden gestoord Hij
senreef een langen en uitvoerigen brief
Waarin hij elk woord, van het gesprek dat'
n
afgeluisterd, letterlijk
he h
Precies te elf uur verscheen hij weer in
net ministerie ert inderdaad, wat
hij had
verwacht, gebeurde. Dezelfde lakei
die
d
rgens de , deur had opengedaan, hem
fn<,T
ving hem ook dezen keer en deelde ontmede, dat hij den volgenden dag moesthem
terugkomen, omdat de minister
nad om bezoekers te kunnen ontvangen druk
Met een yeelzeggenden glimlach ° haald*
Pierre Meunier zijn brief te voorschijn
_af
nem aan den lakei en legde er nog eens' den
nadruk op, dat de aangelegenheid
woon belangrijk was en met spoedbuitengeworden behandeld. Toen liet hij zich moest
de wachtkamer geleiden om aanwezignaar
te
Zijn voor het geval, dat de minister
nog wilde ontvangen. Hij vond het
biina
vanzelfsprekend, dat hij voor zijn
wing een flinke belooning zou
kriieen
wh
zag zich in de verbeelding al als
den belangrijksten man van den dag, geprezen
Ai
gevierd en door het gansene
Wp
hii het leven

avond
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te komen. Doch hét
kwamen en gingen reeds m ,T„ s* e ,uren
vallen en Pierre Meunier w%h eav nd „ eT
t
6 8
Toen eindelijk ging de
kwam binnen. Hij was
den
man uit de provincie nogzeer
i n ae
de
te zien.
wachtkamer
Zijne Excellentie is
reeds Hm,
de
lddags
in allerijl weggegaan
Hii
hn
rijke boodschap
belang
Mi
ij>
Pierre Meunier keek
e
d:
Heeft de minister dan
gelezen? Met een
" 11 brief niet
glimlach haalde dekouden
schillisen
lakei de
op:
-Kom morgen dan wee
r
s teruS- Nu
is niemand meer
Pierre Meunier gine rwp
g sc 00t he
te binnen, dat de minister
y
bl
moest hebben gelezen wan f
ef toch wel
e
de reden zijn geweest' uai;
dat ? ?hts dat k °n
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"» plotseling was
'
Ja, zoo is het en niet
>.
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ACHTSTE BLAD
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'n Blauw pompoentje
Dat was van Olga's nieuwe jurk. Dat
zoon kind er niet zuiniger op was, peinsde Oma verstoord, toen ze met moeite het
balletje onder de tafel vandaan haalde.
Snoezig had 't kind er uit gezien met die
licht blauwe jurk. Els wist haar goed te
kleeden vond Oma en er kwam iets van
teleurstelling op haar rimpelgezicht. Zóó
graag had ze zelf een dochtertje gehad,
dat je zooveel leuker kon kleeden dan
jongens. Een broek met bloes of trui, daar
bleef het bij. Vijf keer was 't een jongen
geweest, en nooit had ze een meisje mogen hebben. Nooit gezellige bloemen jurkjes mogen maken. Nu? Voor Olga, 't meisje van haar oudste zoon? Els zou 't misschien niet prettig vinden. Niet altijd
werden haar goede bedoelingen begrepen,
dacht Oma spijtig.
Maar een paar sokjes, die kon ze breien.
Daar waren de tegenwoordige Moeders te
ongeduldig voor. Dat was een werkje voor
Oma. Op fijne pennen zou ze 't doen.
Nog denzelfden middag ging Oma er op
uit om wol te koopen. 't Pompoentje mee
voor de kleur. Drie keer ging het weer tevergeefs in en uit de tasch met zilveren
beugel.
Nee, 't moest precies dezelfde kleur
blauw zijn.
Toen slaagde Oma.
Langzaam groeiden de sokjes. Zelfs vergat Oma één dag haar geliefde fuchsia
water te geven, omdat ze persé de sokjes
klaar wou hebben, als Els weer met Olgatje kwam. Maar 't werk viel tegen, en toen
't Zondag was peuterde Oma nog aan 't
hieltje van het tweede sokje, waaraan
zooveel steekjes met zorg en liefde waren
gebreid.
Toen Oma Els het pompoentje terug
gaf, liet ze Olga meteen 't sokje dat klaar
was, zien.
Vind je 't niet snoezig?
De kinderhanden grepen 't sokje.
Dit is ook bijna klaar, wees Oma
trotsch. Leuk hè?
Nou! zei Olga langzaam, en haar
stem klonk beschermend: Ze zijn schattig. Als u ze maar niet voor mij heeft bedoeld.
Ze zijn zoo mooi, precies de kleur
van je jurk, prees Oma.
Maar ouderwetsch. Wie draagt er nu
nog eigengebreide kousen, spotte Olga. En
ze trok haar fijne neusje minachtend op.
Oma hoorde 't al niet eens meer hoe Els
sussend tusschenbeiden kwam.
Doe 't maar om Oma plezier te doen.
Niks hoor, zei Olga meer eerlijk dan

—

ONZE

Puzzle Rubriek

schuwd en in de opwinding vergeten, dat ik
op hem zat te wachten.
Gerustgesteld ging hij naar zijn hotel
terug, besprak een plaats in de diligence om
den volgenden dag te vertrekken en ging met
het trotsche gevoel, een groote daad te hebben verricht, naar bed.
PUZZLE 316
Terwijl den volgenden ochtend de postkoets langs den straatweg naar Rouaan
ratelde, viel in het park van Versailles een
schot, precies op het uur en op de plaats, die
Pierre Meunier in zijn schrijven had genoemd. De jongeman had zijn aanslag ten
uitvoer gebracht. Slechts een toeval redde
het leven van den koning: de kogel kaatste
De oplossing van deze puzzle vertelt voor
aan de gouden tabakdoos, die de koning in
welke gelegenheid ik deze opgave, bij wijze
zijn vestzak droeg, af!
van uitzondering, heb gedaan. De uitkomst
Dadelijk ijlden koeriers naar Parijs om den
politie
minister van
van den gepleegden aanis een spreuk,
waaraan hier vastgeknoopt
slag te verwittigen. De koeriers zochten den
een opmerking, -*- die deze en de komende
minister echter vergeefs in het ministerie
dagen onder aller aandacht wordt gebracht.
van Buitenlandsche Zaken. Pas enkele uren
zij
woning
later ontdekten
hem in de
van
U kent toch nog de techniek van een paarzijn vriendin, die ter eere van Zijne Excellentie een feestje had gegeven, dat den geheelen nacht had geduurd en ook den volgenden dag nog niet was afgeloopen.
Bleek en vermoeid van den doorwaakten
nacht zat de minister in het gezelschap van
vroolijk dansende en drinkende dames en
heeren. Zfjn hoofd hing hem zwaar van den
wijn, dien hij in overmaat had toegesproken,
op de borst.
Het duurde dan ook eenige tijd, voordat hij
volkomen begreep, wat er gebeurd was. De
koning
—? Een aanslag
—? Ja, en
wat
? Doch toen de tijding volkomen
tot hem was doorgedrongen, werd hij op slag
nuchter. Men verwachtte van hem, dat hij
handelde, en hij wilde handelen! Langs
den kortsten weg haastte hij zich naar de
kanselarij. Daar wachtte reeds een andere
koerier op hem met een brief van den koning zelf, waarin deze hem mededeelde, dat
Vervroegde inzendtermijn
hij Parijs niet mocht verlaten!
goeds!
koning
Dat beteekende niets
De
gaf hem de schuld van alles!
Zenuwachtig frommelde de minister in de
In verband met den Hemelvaartsdag moecorrespondentie, die in een hoogen stapel op
ten de oplossingen voor deze puzzle worden
zijn schrijfbureau lag. Hij nam een der brieingezonden vóór of op a.s. Woensdagmiddag
ven en scheurde hem open. Reeds wilde hij
den brief, na hem oppervlakkig en haastig
12 uur.
te hebben gelezen, weggooien, toen de inhoud
van het schrijven eensklaps tot hem doordrong. Het was de brief van Pierre MeuMen zende deze oplossing aan: Dr. Denker
nier!
duizelig
worden.
De minister voelde zich
van het Nieuwsblad van het Noorden, GroDeze man wist van alles af, ja, hij had hem
ningen. Een andere adresaanduiding geIndien
bijtijds gewaarschuwd en hij
!
bruike
men niet.
deze man uit Rouaan niet zweeg, dan was
hij den langsten tijd minister van politie geweest. De koning zou dan te weten komen,
315
op welke wijze zijn minister voor de veiligheid van zijn persoon waakte, dat hij liever lief.
Het breiwerk gleed naast Oma's mandop feestjes, die zijn vriendin gaf, danste en
je;
inplaats
omdat de oude oogen opeens zóó misvan
dronk,
Hier moest worden ingegrepen, voor het te tig werden. De vriendelijke mond beefde
laat was! Deze man moest onschadelijk verdacht.
worden gemaakt! In allerijl reed de minister
naar de dichtst bijzijnde kazerne en beval
NELLIE WESSELING.
lemand uit de stad Groningen schreef mij
een ritmeester, onmiddellijk met zijn eskarijden
naar
te
den
kleermadeze
week bij zijn inzending:
dron
Rouaan
en
(Nadruk verboden).
ker naar Parijs terug te brengen. Geen
„Zonder uw krantenbericht hadden we
tien minuten later waren de ritmeester en
zijn dragonders onderweg. Zij haalden de
niet geluisterd naar de radio, j.l. Zaterdiligence in en hielden haar staande.
dagavond. Maar nu zullen we aan uw
Bent u de heer Meunier uit Rouaan?
vroeg de ritmeester den eenlgen reiziger, die
opwekking gehoor geven".
Pierre Meunier bleef gevangen. Wist aanvanzich in de koets bevond
Ja, dat ben ik! zeide de kleermaker met kelijk niemand, om welke reden men hem
Deze mededeeling heeft mij veel genoegen
had opgesloten, nu was men vergeten, dat er
een stralend gezicht.
dat alle inzenders en
Nu ontvang je je belooning, dacht hij eigenlijk nooit een reden was geweest om gedaan, en ik hoop
op
hem
te
sluiten.
inzendsters
van
deze
week op mijn opzichzelf,
koning
het leven
bij
omdat je den
Inderdaad een verschrikkelijke belooning gave niet nagelaten zullen hebben de ophebt gered De dragonders zullen je naar
voor de poging, den sluier van een luguber
Versailles bij den koning brengen. De kogeheim weg te nemen en een laffen moord lossing van de radio-prijsvraag van het A.
ning zal je persoonlijk onderscheiden en
verijdelen! Louter bij toeval was Meunier S. I. B.
te
gekomen
Blank voor Bruin
te zenden
Maar nog was hij niet ten einde
gekomen, waaraan zijn
geheim
achter
dit
aan
hanzag
zich
gedachten,
hij
of
zijn
met
ten gronde was gegaan. Drie en dertig aan het secretariaat A. S. I. 8., Koningin
den en vosten gebonden! En nog voor hu leven
jaren
later pas drongen de eerste manscheEmma Kade 194, Den Haag. Tot 5 Mei bezijn verbazing kon uiten, stopte hem een der lijke geluiden
ongelukkige.
den
in
de
cel
van
de
Ja,
prop
staat daartoe nog gelegenheid.
in den mond.
dragonders een
de Bastille en bevrijdde
dragonders brachten hem terug naar Parijs, Het volk bestormde
Trouwens, eigenlijk is dit het éénige antde gevangenen, waaronder ook Pierre Meumaar niet om bij den koning te Versailles, nier!
die
oogen
grijsaard,
met
bloode
op de Woordpuzzle van Zaterdag,
Een
woord
doch bij den kerkermeester der Bastille af te in het daglicht knipperde, die niet meer wist,
gevoelde
politie
waarvan
de oplossing luidde:
De minister van
leveren
wat er gebeurd was met hem. Hem werd
ritvan
den
opgelucht,
hij
toen
zeer
zich
„Heden worden u twee puzzles voorgezet,
gevraagd, waarom men hem had gevangen
meester vernam, hoe de zaak was afgeloopen. gehouden. Hij kon er geen antwoord op gedie van uw redacteur en een van het A. S.
zou trouwens ook drie en dertig I. 8., via de radio. Ik beveel inzending der
Hij
ven.
uit
Aan dezen wijsneuzigen kleermaker
jaar geleden er geen antwoord op hebben
oplossing dezer laatste warm in uw aller aanRouaan was voorgoed het stilzwijgen opgegeven! Nu gingen zijn dwaze woorkunnen
legd, en er was geen sterveling, die kon bedat dacht aan".
gejuich
volk,
in
het
een
onder
van
den
weren, dat hij, de minister van politie, zijn zich vrij had gemaakt van de despotie der
Intusschen, ik heb een zeer aardig bedrag
plichten had verzaakt!
koningen. Een krankzinnige met sneeuwverbrief,
kon
(f33.23);
die
hem
Hij scheurde den
wit haar verdween in de menigte, een slacht- aan postzegels ingesloten gekregen
raden, in duizend stukken en wierp deze in offer van de grillen des toevals!....
deze heb ik verzonden aan de eere-presidende vlammen van het haardvuur. De heer
onschadelijk
te
van het A. S. I. 8., mevrouw A. C. de Jonge
Meunier was voor alle tijden
(Nadruk verboden.)
gemaakt!
te Voorst, die het bedrag, na inwisseling, zal
Eenige dagen later evenwel ontving hij de
GRANZOW.
ERWIN A.
doorzenden naar het hoofdcomité in Batavia.
öfficieele mededeeling, dat de koning beslote
Alvorens de prijswinnaars te noemen,
had,
zijn
ambt
verhem geheel uit
ten
vraag
ik u nogmaals: zendt de oplossing
wijderen.
„Ter
*)
Het eerste artikel werd geplaatst in
Hij had dus misgerekend. Met een zuurVerpoozing" van 17 April j.l.
„Blank voor Bruin" spoedig naar Den Haag,
zoet gezicht gaf de minister de sleutels en zeop een briefkaart met totaal 30 cents of
gels aan zijn opvolger, gaf hem de dossiers en
schriftelijke instructies en wijdde hem in
meer aan porto. Het meerdere boven de veralle geheimen van zijn nieuwe functie in.
eischte frankeerwaarde komt ten goede aan
Slechts over de arrestatie van den kleermahet A. S. I. 8.. dat dit van de Posterijen in
ker uit Rouaan bewaarde hij het stilzwijgen
en wel op goede gronden. Immers de mogegeld terugbetaald krijgt.
lijkheid bestond, dat zijn opvolger de zaak
wat nauwkeuriger zou onderzoeken. Daaruit
Onze lange lijst
konden voor den oud-minister allerlei beslommeringen ontstaan. Wie kon zeggen, of
Ziehier de lange lijst van de „gelukkigen".
hij niet binnenkort een andere hooggeplaatste functie zou krijgen? Dan stond hem de
Onze HOOFDPRIJS
TEEN GULDEN
zaak Meunier slechts in den weg! Mocht deze
mej.
valt ten deel aan:
A. M. Kampen—
kleermaker maar blijven, waar hij was en
Stobbink, Grunostraat 11a.
er eens grondig over nadenken, dat het beter was zich niet met andermans zaken te
De TROOSTPRIJZEN.
bemoeien!
Jaren gingen voorbij, de oud-minister
H. de Boer, Binnen Damsterdiep sa; J. G.
D.
kreeg geen nieuwe functie. Onderwijl had
Pelze; H. Koets Jzn., L 18, Vriescheloo; J.
Staal,
reeds een derde, vierde, vijfde minister zijn
Scholma, Woltersum; mej. Marie Amnyas, Korreplaats ingenomen. Lodewijk XV stierf, Lodewijk XVI besteeg den Franschen troon.
Marie Antoinette hield als koningin haar intocht te Parijs. Ministers van politie kwamen en verdwenen. Ook de kerkermeester
van de Bastille overleed. Andere kwamen,
stierven of gingen met pensioen. Alles veranderde. Slechts Pierre Meunier, de kleerMislukt compliment.
maker uit Rouaan, bleef. Gedurende al de
jaren zat hij in een donkere, nauwe cel in de
Jonge dame:
Och, meneer, houd toch
Bastille
een mensch, dien de wereld had
op met uw vleierij, of ik stop mijn ooren
vergeten. Niemand wist trouwens van zijn
dicht.
bestaan af, in de dossiers stond zijn naam
Jongmensch (dat galant wilde zijn):
niet vermeld. Volgens een oude traditie ontDaar zijn uw handjes toch veel te klein
vingen dieven en roovers de vrijheid terug,
voor.
wanneer een prins of een prinsesje werd geboren. Aan den kleermaker uit Rouaan kon
Rust.
geen gratie worden verleend, geen enkele
soort amnestie was op hem van toepassing. De doelverdediger, die zich in zijn dageWaarom zie je er toch zoo bedroefd uit?
De man, die indertijd den aanslag op Lodelijksch werk prachtig kan oefenen.
Ik neem rust.
wijk XV had gepleegd, en zijn handlangers
Hè?
waren reeds lang op vrije voeten gesteld,
Ja, ik ben komiek.

EEN GELEGENHEIDSOPGAVE
—

Om de lettergreep, die men noodig heeft, te vinden gaat men van het beginpunt eerst één vakje recht? en dan één
schuin of eerst één schuin en dan één recht.
Daarbij heeft men steeds de keuze in alle
richtingen. Hier volgt de figuur:
densprong?
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Als HOOFDPRIJS stellen wij wederom beschikbaar een bedrag van TIEN GULDEN en
het gewone aantal TROOSTPRIJZEN.
Oplossing en uitslag worden geplaatst in
ons blad van a.s. Zaterdag.

Gebruikt voor de verzending van uw oplossing bij voorkeur een of meer Jamboreepostzegels!
Over de puzzle-rubriek kan alleen briefwisseling gevoerd worden, als men postzegel
voor antwoord mede insluit.
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BLANK VOOR BRUIN
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weg 197a; D. van Zanten, Cortinghlaan 58a; mej.
S. B. Kuipers, Taco Mesdagstraat 14; W. Jensma,
Adorp; J. A. van Dijk, p/a. H. van Dijk, Niebert;
G. H. Boer, Eckartsoheweg 121, Eindhoven; mej.,
Harmke Lichtendonk, Zandstraat G 41, Sü-oobps!
(Pr.) ; Ir. W. A. B. Meiborg, Noorderstationssfara&t 39; mej. A. Vos, Parklaan 19a; mej. wed.
J. G. Noorder—Theunisse, Joz. Israèlsstraat 44a;
mej. Tr. Brouwer, Kerkstraat 136, Zwaagwesteinde (Pr.); N. Chr. Kortrijk, Zuiderweg 66,
Hoogkerk; C- J- Brands. p.a. Poelman, Noordhom; G. Berghuis, De Wilp; Piet J. Vlieg, Bur_m; mej. J. Wiegers, Gerbr. Bakkeistraat 25.

De kleurendrukken.
De 25 kleurendrukken van ons blad, als
extra prijzen beschikbaar gesteld, worden gezonden aan:
G. W. v. d. Kamp, pa. T. Braams Aan., Eext;
mej. M. S. Peters, Diephuisstroaat 25a; B. de
Vries, Sabangplaats la; J. Graver, De Ranitzstraat 9; H. Raspe, Van Tellegenstraat 4a; M.
H. Wieringa,
van Diepen, Padangstraat 40;
Noorderhoogebrug; A. Gribter, rijwielhandel, Boerakker; Theo Geursen, Stationsweg 5, Leeuwarden;
H. Rispens, Oudwoude; J. de Lange, Barkelastraat
H 189, Stadskanaal (W.) ; N Poll, Grintweg, Winschoten: F. A. J. L. Beudt, Sweerts de Landasstraat 27, Arnhem; mej. E. Fuchteoi, Willemstraat
20; Sina Sennema, Tuinibouwstraat 132 a; H. Boelken, Roswinkel' W. Cohen. Van Hamelstraat 23a;
J. Wever, Blrjham; H Smidt, Nieuwstraat 42,
Winsum-Obergum;

mej

H. A. Rozinga, Oude

Polderstraat C 375, Hans-weert; H. Schellens,
Wormerveerstraat 32 11, Amsterdam (W.) ; R.
Spelde, Petrus Driessenstraat 42; mej. J S.
Wichers, Heereweg 152; R N. Wouwenaar, Hoofdstraat 125, Stadskanaal; O. Bosman. Instituut

„Hommes", Hoogezand.

De „Dr. Denker”-prijzen.
Van de „Dr. Denker "-prijzen noem ik allereerst het boekwerk „De Sumatraantjes",
met inschrift var. mevrouw De Jonge, Deze
zeer fraaie prijs viel ten deel aan: M. H. Meinardi, Haren.
Het album van de Nederlandsche Heidemaatschappij:
H. Haak, directiekeet N.V.
Mij.,
Gaarkeuken, bij Grijpskerk.
Gront
Het rondritbiljet van de Geldersche Tramweg Mij.: mej. J. Storm, Trompstraat 16a.
De prijswinnaars, achter wier namen geen
plaats vermeld is, wonen te Groningen.

DR. DENKER.
Naar waarde.
De jongeman, pas van de H.8.5., had gesolliciteerd naar een betrekking op een kan-

toor.

—
—

Ik veronderstel, zei-hij tegen den directeur dat U mij naar mijn waarde zult betalen.
Meer dan dat, zei de directeur, we zullen U een klein salaris geven ter aanmoediging.

_

Voldoende reden.
Waarom heb je je verloving met dien

jongen ieeraar

—

verbroken?

Omdat hij op een avond, toen Ik te
laat op onze afspraak kwam, zei, dat ik een
briefje van huis moest meenemen met de
reden van mijn laat komen.
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Wat de Groninger Bioscopen brengen
Luxor
De laatste ronde en De Passagier

des Doods

elkaar hebben, doch terwille van de reclame
met elkaar veel in 't publiek verschijnen. Reclame verwijdert hen, brengt hen bij elkaar,
doet ze weer scheiden
totdat ze eindelijk
inzien, dat ze bij elkaar hooren en dat boven
hun „beroemdheid" het huiselijk geluk gaat.
De inhoud is dus niet erg belangrijk, maar
toch is het een vlotte film geworden, waarbij
men zich amuseert,

In het zicht van de aanstaande kermis
brengt het Luxor-theater deze week een licht
programma. Dit „licht" vatte men evenwel
niet al te licht op, wamt wie Peter Lorre,
Brian Donlevy en Ralph
Morgan aanschouwt in
„Dé passagier des doods"
zal reden genoeg vinden
om zwaar adem te halen.
Spionnage
en
contraspibnnage, liefde en bedrog, heldenmoed en vertwijfeldheid zijn de ingrediënten van deze zeer
avontuurlijke film,
die
zelfs een tragisch eind
heeft, zij het dan ook gemengd met een gelukkigen afloop.
Het zou niet aardig zijn
van den feitelijken inhoud iets te verklappen
en daarom volstaan we
met te constateeren, dat
het spel der hoofdpersonen aan dit spannende
verhaal alle recht doet
weervaren.
Clark Gable en Marion
Davies kan men bewonderen in een vlotte aardige film, getiteld „De
Zij zijn
laatste ronde".
hier resp. een bokskampioen en een revuester, Clark Gable en Marion Davies, die de hoofdrollen vervullen in
„De laatste ronde".
die geweldig het land aan

Cinema

In Cinema Palace wordt deze
filmweek een reprise gegeven
van de bekende film „Mui„Bounty”
op
terij op de Bounty", en ongetwijfeld zullen zij, die met deze Charles Laughton en Clark Gable-film
nog geen kennis hebben gemaakt,
deze herhaling op prijs stellen.
Hier toch wordt een avonturenfilm
gedraaid, welke in haar soort zeldzame proporties heeft aangenomen en filmisch zoo uitstekend in
elkaar zit. Men proeft uit beeld na
beeld van deze onimenschelijke terreur op hét kleine wereldje, dat
schip heet, hoe tenslotte de wreede zeewetten tot een uitbarsting
moeten leiden. Dat de wreedheden,
begaan op last van den kapitein,
wiens spel van suggestieve kracht
is, moeten uifcloopen op een botsing
met menschelijke opvattingen. En
die botsing vindt plaats als de
eerste stuurman eindelijk zijn zelfbeheersching verliest. Dat alles en
de boottocht van de trouw gebleven bemanning, het zijn momenten van groote spanning, momenten ook van goed spel. Zoo wordt
deze film als geheel tot een, welke
zeer goed is geënsceneerdten die de
aandacht tot het goed gevonden
einde vasthoudt.
Ook het bdjprogramima is goed'
V. 1. n. r. Clark Gable, Charles Laughton en Franchot
verzorgd.
Tone in „Muiterij op de Bounty".

Muiterij

de

Beurs

Leve de vloot!
Dick Powell is een charmante kerel met een
prachtige stem, die hem reeds een groote bekendheid heeft gegeven. Meermalen hebben
we hem gezien op het witte doek en zijn

meraadschap tot schild hebben. Het zou geen
ware „militaire" film zijn, wanneer niet het
„zwakke geslacht" bij deze geuniformden een
groote rol speelt! Ruby Keeler is het meisje
van Dick Powell en zij maakt, dat de film nog
aantrekkelijker wordt.
„Avonturiers der lucht" is het tweede
hoofdnummer, waarvan de titel, een eenigszins verkeerden indruk maakt. Het zijn n.l.
een paar verongelukte vliegeniers, die gedwongen worden zich bij een bende aan te
sluiten, die dan de avonturiers in kwestie
zijn. Deze mannen hebben n.l. het voornemen een nieuwe republiek te vestigen en om
dat doel te bereiken, plegen zij de minst oirbare handelingen. Echte vecht-tooneelen,
achtervolgingen te paard etc. maken deze
film, waarin ook Amor met pijlen schiet,
zeer spannend.
In het voorprogramma draait o.a. een vrij
pretentielooze klucht, waaraan voorafgaat
het Eclair-journaal met zijn wereld-fotoreportage.

Grand

De Jacht op millioenen

Ruby Keeler.

songs beluisterd als „crooner", soms

een

tikje al te week, doch niettemin we hebben

met genoegen naar hem gekeken. Van dit
weeke nu valt in „Leve de vloot" niet veel
te bespeuren, hij is een flinke kerel geworden.
„Leve de vloot" is een vlotte prettige film,
waarbij men onwillekeurig meeleeft, in het
Marine-Instituut, mee in spanning de examenuitslagen zit af te wachten, meedoet aan
„kwajongensstreken" en mee geniet van de
uitstekende stem van Dick Powell. Deze
laatste voelt niet voor de marine en toch....
gaat hij vrijwillig naar het opleidingsinstituut uit gekwetste eer, waarbij komt een
dosis familietrots. die hem tot dezen grooten
stap doet overgaan.
Niettemin, hij bolwerkt het, met glans doet
hij zijn examens, doch er ontbreekt hem iets
in zijn loopbaan hl. vriendschap en kameraadschap in de goede beteekenis. Zeker,
Dick Powell of eigenlijk Richard Melville,
zoekt die niet, doch het hiaat is er, hetwelk
ook zijn vader, die admiraal is op de vloot,
belet trotsch op zijn zoon te doen zijn. Maar
op een goeden dag nemen de dingen een keer,
door een ongeluk op een óorlogsbodem wordt
Melville n.l. van een min of meer geminacht
persoon, als het ware een held, wiens vriendschap op prijs blijkt te worden gesteld. En.
het ware familiebloed verloochent zich
niet, ook onze adelborst leert, wat de marine
"kan beteekenen voor hen, die moed en ka-

-

....

.

Het programma, dat deze week in het
Grand Theatre wordt gedraaid brengt twee
hoofdnummers, die dit met elkaar gemeen
hebben, dat ze beide van het begin tot het
einde spannend zijn en niet van sensatie
ontbloot.
De eerste hoofdfilm, die men te zien krijgt,
„De jacht op millioenen", zooals de Nederlandsche titel luidt van „Three Kids and a
Queen" heeft als hoofdpersoon een min of
meer excentrieke multi-millionnaire, die
duizenden dollars uitgeeft voor allerlei dwaze en grillige uitvallen, waarbij haar schoothondje Aubrey steeds een belangrijke plaats
inneemt. Tijdens een rijtoer overkomt haar
een ongeluk; zij wordt gewond en door drie
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Door een merkwaardige samenloop van
omstandigheden wordt men vervolgens gebracht in het milieu van een beruchte bende
„Kidnappers" en het zijn deze gangsters, die
voor de noodige sensatie in het verhaal
zorgen. Het wordt een ware drijfjacht op de
bende, in wier midden de rijke dame terecht
is gekomen en voor wie een hooge losprijs
wordt gevraagd. Haar verblijfplaats wordt
echter door de politie opgespoord. Zij, wordt
bevrijd en de bendeleden vallen in handen
van de politie.
Het verhaal is, zooals gezegd, zeer spannend gehouden en de verfilming er van mag
ook alleszins geslaagd genoemd worden. Het
is een echte Aimerikaanisohe film, dat wil
zeggen, halve maatregelen kent men niet en
de opzet en monteering is daarmee geheel

ACHTSTE BLAD

DE MEIMAAND IN 'tLAND

overeenkomstig.
May Robson speelt op voortreffelijike wijze
de rol van de rijke Mary Jane Baxer, terwijl
verder Frankie Darro, Charlotte Heny, William Benedict, Billy Burrod en Heniry Ar-

metta zeer verdienstelijk spel te zien geven.
De bekende acteur Harry Piel speelt de
hoofdrol in de andere hoofdfilm „Negentig
minuten oponthoud". Het verhaal begint
uiterst romantisch, maar het duurt niet lang
of de romantiek moet plaats maken voor de
harde werkelijkheid, d.w.z. strijd tegen oplichters en bedriegers. Een zekere mijnheer
Baste, die zich ook Mareno noemt, blijkt niemand anders te zijn dan een jarenlang gezochte spitsboef, die zich onder het mom van
een groot zakenman aan allerlei schurkenstreken schuldig maakt. Hij wordt echter op
origineele en niet alledaagsche wijze ontmaskerd, terwijl Harry Piel in den loop van
het verhaal ruimschoots gelegenheid heeft
te toonen, dat hij de bokskunst nog niet verleerd is.
Het programma wordt verder aangevuld
met binnen- en buitenlandsch nieuws van
Polygoon en Paramount.
WINTERTUIN FRIGGE.

Weer bloeit en weer gloeit in de zonnige Mei
Het schitt'rend gebloemt en gebladert;
Weer ligt er het feestkleed gespreid op de wei;
Weer zingen de vogels hun lieflijkste rei,
In boomen en struiken vergaderd.
Weer schalt het profetische lied door de lucht,
Het lied van een zomer vol zegen;
Weer stijgt het gebed, waar de wanhoop voor vlucht;
De zorgzieke mensen vergeet klachten en zucht
Gaat hoopvol de toekomst weer tegen.
J. G. H.

In den Wintertuin Frigge treden deze
week drie artisten op, die ieder voor zich ongetwijfeld zeer verdienstelijk werk te zien
de liefhebgeven. In de eerste plaats Anita Lou, een merrie wordt van Marianne. Voor van
de kogeef ik hieronder de namen
bers
acrobatische
danseres,
Amerikaansche
die loniën, waar een dergelijke serie verscheen
niet alleen enkele fraaie dansfantasieén ten
50, 90 centimes en
beste geeft doch ook toont zich in de meest in de waarden 20, 30, 40,
per
1
totaal
serie
3 francs 80. Het
50,
fr.
of
over
onwaarschijnlijke houdingen
het podizijn: Guyana, Guadeloupe, Nieuw-Caledonië,
um te kunnen bewegen.
Fransch Equatoriaal Afrika, MadaLilian Heiten blijkt een groote muzikale Réunion,
Miquelon, Martinique,
gascar,
attractie te zijn. Zij hanteert met vaardige Océanie,St. Pierre et Guinea,
Ivoorkust, DaMauritanië,
zou
zegkunnen
hand het bandonium, men
gen een miniatuur accordeon, en bracht homey, Senegal, Niger, Spudan, Somali, Kadaarop met orkestbegeleiding enkele bekende meroen en Togo. Totaal 19 stuks. Indo-China
nummers ten gehoore. Voorts is zij een vlotte kreeg een serie toegewezen in de waarden 2,
tenslotte bespeelt zij op 3, 4, 6, 9 en 15 cents, zijnde in Fransche munt
tapdanseres en
knappe wijze de xylophoon. Vooral met 3 francs 90. Fransch-Indië kreeg de waarden
8, 12, 16, 20 cachet, 1 fanon 12 c. en 2 fanons
dit laatste instrument oogstte zij veel suc12 c. of in Fransche munt omgerekend 3 francs
ces; trouwens alle optredenden hadden gisin verband met
80. Op deze laatste komt
steravond veel applaus in ontvangst te nevan
de
koers
het
een toeslag
betaalmiddel,
men.
Tenslotte noemen we nog Berny, die als van 70 pet., zoodat men voor het totaalbedrag
van 82 francs 56 in het bezit kan komen van
Oostersche fakir met eenige frappante staalde 126 verschillende zegels.
tjes van zijn kunnen de aanwezigen wist beLaten we thans de teekeningen eens bekijzig te houden en tevens een knap equilibrist
ken, die, evenals de kleuren, voor alle kolobleek te zijn.
niën dezelfde zijn. De 20 en 50 centimes zijn
Het orkest van „The Olofians" onder leiding van Evelyne Novaeek heeft gisteravond gedrukt in staand, de overige waarden in ligafscheid genomen. Van vandaag af zal het gend formaat. De 20 centimes violet toont
ensemble van Caloline Dassi het muzikale een inboorlinge, vruchten neerstortend; op
den achtergrond de steven van een schip. Op
gedeelte van de programma's verzorgen.
de 30 centimes groen ziet men twee ouderwetsche zeilschepen met op den voorgrond
'n palm. JDe 40 cent. rood geeft eenige koppen
van inboorlingen weer; op den achtergrond
"een gezicht op Parijs. Dé 50 centimes bruin
toont een drietal 'figuren, landsprodueten
dragend, terwijl de 90 centimes rood de hoofden van eenige dames toont, welke voorste
figuur een fakkel draagt. De 1 francs 50
blauw, naar mijn smaak de beste van dit
overigens povere stelletje, is gedrukt in
blauw. Een vrouwenbuste wordt geflankeerd
No. 214.
door olifanten. Heel veel zaaks is deze uitHet langverwachte Hitler-zegel is thans gifte helaas niet.
verschenen in de waarde 6 pfennig groen.
Wie evenwel denken mocht, dat hij dit zegeltje wel eens op een brief zal ontvangen,
zal teleurgesteld worden, want het is zoo
goed als zeker, dat dit slechts bij hooge uitzondering het geval zal zijn.'Het werd n.l.
uitgegeven in een blokje van vier stuks, omgeven door breede witte randen, terwijl onderaan staat vermeld: „Wer ein Volk retten
will kann nur heroisch denken".
V».
De prijs van een dergelijk velletje bedraagt
1 Mark, waarvan 24 pfennig voor de zegels,
We eindigden den vorigen keer met te
1 pfennig voor de kosten van het velletje, zeggen,
dat we in de volgende „flits" het
goede
75
pfennig ten
terwijl de resteerende
zouden hebben, niet over de diverse mogekomen aan een fonds voor cultureele doellijke wijzen van ontwikkelen, maar over het
einden. Het papier toont het bekende waterontwikkelen in het algemeen, d.w.z. over den
merk hakenkruis.
algemeenen gang van zaken van ontwikkelen
oplaag
beperkt,
doch
Naar verluidt is de
deze is ongetwijfeld toen nog wel zoo groot dat en fixeeren wilde ik met u babbelen, m.a.w.
zonder buitensporigen prijs de liefhebbers wel dus de behandelingen, die onze platen èn
films moeten ondergaan, nadat ze belicht
rekenen kunnen op een exemplaar.
geworden zijn en alvorens we er een afdruk,
jammer,
eigenlijk
post
dat
de
Het is toch
van een zoo groot rijk tot zulke kleine din- onze uiteindelijke foto, van kunnen maken.
gen overgaat, want met dit velletje is de kous Zooals we vermoedelijk wel allemaal zullen
nog niet af. Enkele dagen geleden werd n.l. weten, bevindt zich, nadat we onze film in
onze camera belicht hebben, nog niets zichtin het Berlijnsche postmuseum een tentoonbaars op die film, er is uiterlijk nog in het
stelling gehouden van „die Déutsche Briefgeheel geen verandering aan het materiaal
marke", en voor deze gelegenheid werd hetzelfde velletje opnieuw uitgegeven, doch nu te constateeren. Niettemin heeft er toch een
met de zegels ongetand. Het is alles je reinste grondige, en voor het welslagen van onze opSpielerei en men zal den dag zegenen, dat de name van het allergrootste belang zijnde,
verzamelaars er den brui aan geven en hun verandering plaats gegrepen. En wel een
krachten wijden zullen aan werkelijke chemische verandering; het licht heeft
postzegels. Wellicht voert men mij tegemoet, namelijk het in de gelatinelaag
waarmee
het doorzichtige celluloid of glas is begoten
dat deze Hitler-producten toch echte postzegels zijn, want men kan ze gebruiken voor aanwezige witte en voor de inwerking van
frankeering. Doch ik zet het een ieder om dit licht uiterst gevoelige, broomzilver zoodanig
doen veranderen, dat het, wanneer we de
vel op een brief van gewoon formaat te plakplaat of film in bepaalde oplossingen brenken, waarbij dan nog voldoende ruimte overgen, omgezet wordt in fijn verdeeld zwart
blijft voor het adres.
Die heele velletjes-marde dreigt onze mooie zilver.
liefhebberij enorm veel schade aan te doen
Daar waar het licht het meest heeft ingeen het wordt dan ook meer dan tijd, dat de werkt, dus daar waar zich in het onderwerp
verzamelaarswereld bij monde van de Fede- de meest lichte plaatsen bevonden, wordt de
film het zwartst, het dichtst, terwijl op de
ration internationale de Philatélie haar protest tegen deze uitwassen bij de betrokken plaatsen, waar het onderwerp het donkerst
was, dus weinig licht uitstraalde naar de
postadministraties indient.
film, ook het minst broomzilver werd getrofNog vraagt de Duitsche post voor een anfen en welke plaatsen op de film dus het
dere uitgifte onze aandacht. Bij onze Oosterburen is een groote beweging op touw gezet lichtst blijven, om de eenvoudige reden, dat
om de bevolking der steden vertrouwd te op die plaatsen nog veel niet-ontleed, wit
maken met het gevaar, dat in deze prettige broomzilver aanwezig blijft.
tijden uit de lucht kan komen vallen in den
We moesten dus de plaat of film in een
vorm van gas- en brandbommen of andere bepaalde oplossing brengen. Deze handeling
liefelijkheden om meeningsverschillen uit den noemen we nu „ontwikkelen", omdat het
weg te ruimen. Aan deze propaganda danken daardoor mogelijk wordt, het in de gelatinewij het drietal zegels, waarop een gehelmde laag weliswaar reeds aanwezige, latente
soldaat is afgebeeld, die naar boven kijkt. beeld, voor ons oog waarneembaar te maken.
Wat teekening en uitvoering betreft voldoet Het eigenaardige bij deze ontwikkeling is
dit stelletje aan de hoogste eisenen, hoewel alleen, dat, zooals ik net al zei, alles wat
het beschamend blijft, dat een dergelijke prodonker is in werkelijkheid, licht wordt weerpaganda moet worden gevoerd en dat nog wel gegeven op de film en omgekeerd wat wit is
met behulp van zoon vreedzaam ding als een in werkelijkheid wordt op de film zwart, we
postzegel. Deze serie bestaat uit de waarden krijgen met andere woorden een net omge3 pfennig sepia, 6 groen en 12 rood. Bijzonkeerd beeld, een negatief beeld. Kortheidsdere vermelding verdient, dat de zegels zijn halve noemen we dit dan altijd maar eengedrukt op papier zonder watermerk en dat voudigweg „negatief".
geen toeslag wordt geheven.
Wanneer we nu eenmaal zoover zijn, dat
Eindelijk zijn dan toch de Fransche kolowe een zichtbaar beeld door ontwikkelen
niale zegels verschenen, die reclame moeten hebben verkregen, zijn we echter nog niet
maken voor de Parrjsche wereldtentoonstelklaar. Het beeld, zooals we dat uit de ontling, welke zoo langzamerhand de nachtwikkelaar halen, is vanzelfsprekend nog ge-

—
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—

voelig voor het licht. Ons rest nu nog het
negatief ongevoelig voor 'de inwerking van
het licht te maken. Wanneer we ons het
bovenstaande goed hebben voorgesteld moet
dit logischerwijze geschieden door het nog
resteerende onbelichte witte broomzilver uit
de plaat of film te verwijderen. Dit ongevoelig maken, dit vastleggen nu noemen we
„fixeeren". En fixeeren doen we in een
tweede bad, het fixeerbad. Dit is een oplossing, welke in hoofdzaak bestaat uit een
chemische stof, welke op zeer diverse wijzen
wordt aangeduid. De meest bekende naam is
wel „hypo". Eenige andere namen zijn:
hyposulfiet, natriumhyposulfiet, thiosulfiet,
natriumthiosulfaat, fixeerzout, onderzwaveligzure soda enz. In dit bad, dat we voorloopig het best doen klaar bij den fotohandelaar te koopen, evenals onze ontwikkelaar,
blijft de film of plaat ter volledige fixatie
ongeveer een half uur. Nu is het fixeeroad
een bad, dat zich nogal erg vastzet in ons
negatief materiaal, veel erger als dat de
diverse soorten ontwikkelaars doen, vandaar
dat na het fixeeren de film grondig in water
dient te worden gespoeld.
Tot slot dezen keer enkele woorden over
het spoelen, een aangelegenheid, die voor de
ongerepte houdbaarheid van ons negatief
materiaal van zeer groot belang is
doch,
om welke reden dan ook evenzeer dikwijls
wqrdt veronachtzaamd.
Het spoelen dan geschiedt eigenlijk op
tweeerlei wijze, n.l. in de eerste plaats spoelen we de film of plaat even af met schoon
water, gedurende één minuut ongeveer, tusschen het overbrengen uit de ontwikkelaar
in het fixeerbad, dit ter voorkoming van verontreiniging van het fixeerbad met ontwikkelaarresten, omdat we het fixeerbad meerdere malen kunnen gebruiken en het daarom
niet wenschelijk is het bad met ontwikkelaar te verontreinigen; en dan in de tweede
plaats hebben we de meer definitieve en
grondige spoeling, die we uitvoeren nadat
we het ontwikkelen en fixeeren achter den
rug hebben. Ik zei reeds, dit spoelen dienen
we zeer zorgvuldig te verrichten. We spoeien
eerder te kort dan te lang. Om onze negatieven dan van alle hyporesten te ontdoen
leggen we onze plaat of film een uur in
stroomend water of, indien we niet zoo bevoorrecht zijn dat we stroomend water tot
onze beschikking hebben, in een bak met zuiver water gevuld, welk water we dan tien
keer, ongeveer om de vijf minuten, ververschen. Hebben we ons negatief materiaal
ook grondig gespoeld, dan hebben we het
nog alleen te drogen en ons negatief is gereed om ons afdrukken te leveren zoo veel
als we maar willen. Met het drogen dienen
we alleen hier nog om te denken, dat we
nooit of te nimmer zulks bij de kachel of
in de zon mogen doen, en dat we het zooveel mogelijk doen op een stofvrije plaats
(vooral voor onze kleinbeeld-wefkers is dit
van zeer groot belang), waar zoo mogeiijk
toch nog eenige luchttrek aanwezig is.
Tenslotte nog dit: we voelen nooit met
onze vingers of het negatief reeds droog is,
maar probeeren dit alleen te constateeren
door het negatief te bekijken.
CAMERA-MAN.

—

,

Harry Piel.

jongens opgenomen, die haar

brengen.

naar hun huis

Verlangen naar de film

—

Zeg, Leo, wat moet je nu kunnen om

bij de film te komen?

