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ADVERTENTIëN uit de S Noordel. Provinciën
ran I—s regels f I.— elke regel meer 20 et.
Kleine advertentlên tot en met 10 regels en
Familieberichten 15 ets. per regel (bij vooruitbetaling), elke regel meer 20 ets. Van buiten deze
opOEß ,cbt.,.,
Provinciën I—s regels f L5O. elke regel meer 30 et,
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In Bilbao een
onbeschrijfelijke toestand
De val van de stad aanstaande
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De rol der „Zwarte Pijlers".
Statl ehs de regeering antwoordde Oliver
da de regeering het betreffende
De Italiaansche pers stelt de rol in het
v oegJj nt °P het oogenblik bestudeert. Hij licht, welke de .Zwarte Pijlers", dat zijn de
Verkla " hieraan toe, dat hij geen nadere Italiaansche vrijwilligers, spelen bij den optle ded lrie kon afleggen, doch wilde alleen marsch naar Bilbao.

J?

*

■ttiedo"

eelen > dat de regeeringen van NederZij hebben Derio bezet. Volgens de ItaliaanBel Sië het Britsche kabinet hebben sche correspondenten zou dit punt een groote
ten^e sedeeld, dat de faciliteiten, die krach- tactische waarde hebben. De „Zwarte Pijlers"
accoord worden verleend, uitgebreid zouden 6000 krijgsgevangenen hebben geor den tot den invoer uit het Ver6eniM
ea Koninkrijk.

*

maakt.

Hongaarsch schrijver

om het

leven

„La Noche" meldt, dat de

schrijver Matei Jalka, die een

Blijde gebeurtenis

aan het

Bulgaarsche

Een

-

Hof

kroonprins geboren.

gekomen.

Hongaarsche

internationale

brigade commandeerde onder den naam van
generaal Lukas, Zaterdag om het leven gekomen is door een granaat, die zijn auto
trof, toen hij zich van Cietamo naar het
strijdtooneel bij Huesca begaf.
"

v *n ®°fl a wordt gemeld: Koningin Joanna
DE CRISIS IN DE REX-PARTIJ.
ah R
heeft het leven geschonken
f ulSarije
Zoon
De
en
fco-tofclUfce moeder
ar \r
Uit Brussel wordt gemeld
de kroonprins, zijn wel.
, ïti
Ke
heerscht groote vreugde. 101
u?uonl ï. land werden
De voorzitter van de Rexistische Kamergelost om de' bevol**£
kn
Pierre Daye, heeft zijn ontslag ingefractie,
.ÏW ?na te doen van de geboorte.
diend. Degrelle heeft dit ontslag aanvaard en
Welijk van konin S Boris met de Ita " Legros aangewezen om hem te vervangen.
,S prinses Giovanna werd in 1930 ge- In Rexistische kringen verklaart men, dat
thai,ns n oudste dochtertje, Maria Luisa, Daye zijn ontslag heeft genomen om Degrelle
5 jaar oud.
volledige vrijheid te laten om de Rexistische
parlementsfractie te reorganiseeren.
v

,
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Gisteravond hebben Prinses Juliana

beide

omroepzen
Nederlandsche
ders
korte
rede

een

en Prins

Bernhard

over

de

Rede Prins Bernhard

Prinses Juliana sprak als volgt:
„Ingezetenen van Amsterdam, an gij
allen, die Wij dezer dagen te Amsterdam

Hierna zei Prins Bernhard het volgende:

ontmoet hebben,
„Wij beleefden zoojuist

Ook Ik wilde gaarne Mijn persoonlijke
gevoelens mondeling op deze, door de
moderne techniek zoo gelukkig mogelijk
geworden, wijze tot uitdrukking brengen.
Het is niet alleen Mijn dank, dien Ik de
hoofdstad wil betuigen, maar ook wil Ik
uiting geven aan Mijn diepe ontroering
over de groote liefde en hartelijkheid,
welke de geheele bevolking, groot en
klein, oud en jong, Ons iederen dag op-

toekwamen. Het was te ontroerend, om
onder woorden te kunnen brengen, om, te
midden van een versiering, die zulk een
licht en fleurig karakter aan de stad gaf,
U in zoo grooten getale bijeen te zien.
„Hartelijk dank aan den Burgemeester
en het overige gemeent-hßstuur, zoomede
mr.
als aan het algemeen Ifeestcomité
politie
Trip en aan de
voor haar werkzaamheden hierbij, voor het tot uitvoering brengen van zulk een programma,
als wat Ons in de afgeloopen week iederen dag opnieuw aangeboden werd, en
dat steeds weer de feestvreugde in andere, treffend schoone banen wist te lei-

—

den.

„Nooit had iets Mij kunnen weerhouden
alle deelen van het programma
mee te maken, waren het niet
op zichzelf verheugende
gezondheidsrn
geweest, die U zeker
wilt verstaan en billijken.

—

—

nieuw bewezen heeft.
Bij Onze aankomst

meester,

.sprak de burgedr. De Vlugt, over den traditio-

neelen band, welke bestaat tusschen het
Huis van Oranje en Amsterdam. Ik moet
zeggen, dat deze traditie op de schoonste
en voor Mij onvergetelijke wijze in deze
laatste week bevestigd en voortgezet is.
Het moet Mij nog eens van het hart,
hoe overweldigd Ik was, door het vreugdevolle medeleven der geheele bevolking
en steeds zal Ik alles doen wat in Mijn
macht is, om te bewijzen hoezeer Ik het
vertrouwen, dat Ik daarin zie, op prijs

stel.
Mag Ik ten

slotte nog

den Burgemeester, het gemeentebestuur, de huldigingscommissie en de politie, Mijn buitengewoon hartelijken dank betuigen voor den
velen arbeid en de moeite, welke zij zich
hebben getroost en hen van harte geluk-

„Grootsch en diep is de indruk, die Wij
van deze dagen medenemen en het is Mij
een voorrecht geweest U dit persoonlijk
te hebben kunnen zeggen"

wenschen met het groote succes hunner
bemoeiingen.

De Britsche Rijks
is geëindigd

van hun internationale verplichtingen te
kunnen kwijten. Zij zullen voortgaan met elkander overleg te plegen en samen te werken in alle vitale kwesties van gemeenschappelijk belang.
De vertegenwoordigers verklaren zich bereid met andere naties samen te werken om
de bestaande moeilijkbeden met inbegrip van
de douanegrerozen en andere hinderpalen
voor den internationalen handel en de verbetering van den algemeenen levensstandaard, te bestudeeren.
Tenslotte hebben de vertegenwoordigers
besloten, hoewel zij ten zeerste gehecht zijn
aan de principes der democratie en de parlementaire vormen, dat de verschillen van politieke opvatting geen hinderpaal zouden
moeten vormen voor de vriendschappelijke
betrekkingen tusschen de regeeringen en de
volken en dat niets schadelijker zou zijn voor
de internationale rust dan een werkelijke of
schijnbare verdeeling der wereld in tegenovergestelde groepen.

conferentie

De resultaten der beraadslagingen
De Britsche Rijksconiferetttie publiceert de
resultaten van haar beraadslagingen over de

budtenlandsahe zaken. Volgens het communiqué hebben de vertegenwoordigers van de
deelen van het Britsche Gemeenebest van
gedachten gewisseld over de buitenlandsche
politiek en de internationale situatie voor
zoover deze verband houden met hun onderscheidene belangen en verantwoordelijkheden.
De vertegenwoordigers der verschillende
regeeringen kwamen overeen, dat voor ieder
Md van het Gemeenebest het eerste doel
moet zijn de handhaving van den vrede. Zij
zijn van meening, dat de regeling der internationale geschillen gezocht moet worden in
een methode van samenwerking, onderzoek
en verzoening. Aangezien zij hun politiek
wenschen te baseeren op de bedoelingen en
de idealen van den Volkenbond verklaren zij
unaniem, dat hun respectieve bewapeningen
nimimer voor aanivalsbedoelinigen noch voor
een doel, dat oiwereenigtoaar Is met het Volkenbondspact of het Pact van Parijs, zullen
worden gebruikt.
Zij namen kennis van een verklaring der
Australische delegatie volgens welke Australië bereid is samen te werken met de volken
van het gebied van den Stillen Oceaan ter
zake van een niet-aanivatepact. De vertegenwoordigers waren het er over eens, dat een
dergelijke overeenkomst een gewentscJhte bijdrage zou vormen voor de zaak van den
vrede. Alle vertegenwoordigers wenschen oprecht in een zoo groot mogelijke mate ontwapend te zien, doch zijn het er over eens, dat
hun onderscheidene regeeringen gehouden
zijn essen tieele maatregelen te nemen voor
de verdediging van hun veiligheid en om zich

waren hetniet op zichzelf verheugende gezondheidsredenen .geweest, dieu zeker wiltverstaan en billijken....

Dit werd gisteravond gesproken door
H. K. H. Prinses Juliana voor de radio in
de korte toespraak, waarin Zij de burgerij van Amsterdam dank bracht voor de
glorieuze ontvangst in de hoofdstad. Deze
woorden werden speciaal gericht tot Amsterdam, omdat men daar het eerst heeft
moeten ervaren, dat niet bij alle gelegenheden Prinses Juliana aanwezig kon zijn
en natuurlijk de vraag werd gesteld: wat
mag daarvan de reden zijn? Maar deze
omschrijving van verontschuldiging was
toch tot het geheele Nederlandsche Volk
gericht, zijnde in eerste Instantie een
blijde aankondiging. En wij, Groningers,
hebben aanstonds de groote teleurstelling,
dat het bezoek van de Prinses aan onze
stad in verband met het congres van het
Nederlandsche Roode Kruis werd afgezegd, doen plaats maken voor een gevoel
van groote dankbaarheid. Dat mag de
reden zijn! Zoo was dit radio-woord dus
ook tot Groningen gesproken, dat zich
immers zoo gespitst had op het beloofde
korte verblijf van de Kroonprinses.
De aanzegging van de komende gebeurtenis in het jonge Vorstelijk Gezin te
Soestdijk in dezen vorm, door de Prinses
zelf en dan in een keuze van woorden, die
niet kunnen worden misverstaan, is treffend van fijnheid en naar den geest van
dezen tijd. Het oogenblik van de officieele
aankondiging was nog niet aangebroken,
maar de omstandigheden brachten mee,
dat het groote geheim der Jonggehuwden
niet verborgen kon blijven. Reeds hadden
eenige weken geleden onbescheiden berichten in de buitenlandsche pers
mogelijk op goed geluk veronderstellenderwijze —de mededeeling gebracht, welke
toen bij informatie ter officieele plaatse
wij kunnen wel zeggen: „natuurlijk"

Soestdijk
van
het
Paleis
uit
uitgesproken

Rede Prinses Juliana

in de hoofdstad
onvergetelijke dagen, die naar hun aard
met Onze bruidsdagen alleen te vergelijken zijn, en hiervoor wil Ik u thans Mijn
dank komen brengen, wij voelden Ons
overstelpt door de breede stroomen van
hartelijkheid, die van alle kanten op Ons

.

Berhang

radio

Een verblijdende mededeeling

hebben
zich
De troepenvan Franco
ruk ken langzaamOp.

W?*'

*

Prinses Juliana

Havas seint uit Santa Marina:
meester

De rechtsche troepen hebben den ouden
„ijzeren
gordel" gezuiverd. De verdedigers
meerderheid was 346 tegen 247. gaven zich
een vóór een over: ongeveer vijfwaren 20 radicaal-socia- duizend man werd krijgsgevangen gemaakt.
leden van de repuiblikeinsohe fedeEen ooggetuige, die te St. Jean de Luz is
]te,.?' 36 leden van de radicale en onafhan- aangekomen, heeft den correspondent van
democratische linkerzijde, 41 onaf- Reuter verklaard, dat een onbeschrijfelijke
radicale liniksrepulbllfceinen en 26 toestand te Bilbao heerscht. De stad houdt
nog stand.
republikeinen,
**et laatste oageniblik heeft ministerDen geheelen dag vliegen toestellen
sident Blum den steun van de communisvan de rechtschen op geringe hoogte boj» gekregen. Zij wilden aanvankelijk blanco
omdat niet was voldaan aan het
ven de stad, in de breede straten mivan het Volksfront. En toen dit
trailleurvuur openend en handgranaten
der communMisohe fractie bekend
werpend in de nieuwe straten, waardoor
verschillende radicale afge""Ha " Wlarenvan
vele slachtoffers vallen.
meening, dat een belangrijk
aw
collega's zioh genoodzaakt
*oii
De stad staat bloot aan geweer- en mizien,
indien
de coaiiiiministen bij hun trailleurvuur van de Archanda-hoogten.
h 0ini
S volhardden, een zelfde houding aan / De weg naar Castro Urdiales en Santantg
610611 dientengevolge liep Blum's meer- der wordt onophoudelijk door zware bomftetö gevaar. Blum had nog onlangs verbardementsvliegtuigen bestookt. Op verop
plaatsen is de weg geheel vernield,
scheidene
parden
der
communistische
steun
tij
een
eventueele terugtocht van Bilbao
boeten kunnen rekenen, wilde de re- zoodat
onmogelijk is.
op
Santander
haar wei kunnen voortzetten. Zoo
Minister
Eden
heeft gistertmiddag in het
'hij" alle moeite gedaan de Communisten
Britsche Lagerhuis verklaard dat de verdegedachten te brengen. En dezen diging van Bilbao door de Baskische regeen
ring nog steeds verzekerd is.
6et»eveh, <*** <^en premier zeker niet cadeau
al was voor beide partijen het geDe evacuatie der vluchtelingen duurt
v a!
voort;
4400 vluchtelingen hebben Zondag
ernstig, dat het Volksfront daar2 ijn einde zou kunnen vinden.
Bilbao onder bescherming van de Britsche
de Fransche regeering tot deze marine verlaten met bestemming naar een
*fo arani maatregelen
Fransche haven.
was gekomen? VolVan de Baskische regeering is een bericht
den minister-president tengevolge van ontvangen,
waarin wordt verzocht de beaanval der internationale specuscherming van de Britsche vloot te doen
op den franc. Men moest een meer divoortduren en het plan te kennen wordt geen
ris_amer
we
foranule
teneinde
kiezen,
geven, de evacuatie der vluchtelingen en
fle v
van den franc en het spaar- ijzelaars te verhaasten, in verhouding van
het publiek te verzekeren. Het gaat één gijzelaar tegen twintig vluchtelingen
Zo
',
verklaard, om een verihooging
werd
der
Britsch beroep op Franco
«w be|lastingen op levensmiddelen, doch om
van tabaks-accijnzen en
j.
De Britsche regeering heeft een afschrift
Ten aanzien van den politieken van het op haar door Aguirre gedaan beroep
van het waagstuk heeft de minister- gezonden aan den Britschen Ambassadeur te
j>r
Siti*n,t gezegd, dat de gevraagde voltmaoh- Hendaye,
met het verzoek het ter kennis te
tt^
v&r i afweken van die, welke vroeger werden willen brengen van Generaal Franco, en tede vroegere regeeringen het gelijkertijd tegenover de rechtsche autoriUawe6n<i'
eihent onmiddellijk op reces zonden, ter- teiten uitdrukking te willen geven van de
regeering bereid was de volmachten verwachting en de overtuiging der Britsche
te t
regeering, dat de bedreiging, Bilbao te vertot den duur van de zitting,
ns Inoet worden afgewacht het resul- woesten, niet ten uitvoer zal worden gelegd.
van
Jns
n Ster de jongste beslissing der Kamer
I
Aurioi
vast besloten een einde te
*ia.k 11 aan
de speculaties tegen den franc, Bevolking uitgenoordigd zich
geven
*H t_ geß*eund worden door perscampagnes te
redevoeringen. De regeeRechtsche vliegtuigen hebben gistermidzal zioh niet zonder strijd overgeven, dag boven Bilbao duizenden strooibiljetten
E>rak hi J aan den vooravond van de bee
uitgeworpen, waarin de bevolking van de
in de Kamer.
Baskische hoofdstad wordt uitgenoodigd zich
over te geven.
In deze biljetten wordt er op gewezen, dat
Bilbao elk oogenblik onder het geweervuur
der rechtschen kan komen te liggen, en dat
Engeland
de nuttelooze tegenstand slechts zou kunnen
leiden tot verwoesting van het gebied.
Dengenen, die geen misdaad hebben bedreven en zich overgeven, zal niets worden gedaan. „Gij zijt, zoo wordt dan verder gezegd,
op laaghartige wijze verraden door uw leiBritsche Lagerhuis hebben twee ders, die u aan hun lage hartstochten hebben
W. Ur-afgevaardigden
de regeering de opgeofferd. Gij hegt van onze rechtvaardigvt
S gesteld, of zij voornemens was, onderheid niets te vreezen, slechts zij zullen voor
ha
verraad boeten. Laat geen oogenblik vern gen te openen, teneinde zich aan te hun
loren gaan, want als de strijd eenmaal beaf. eh
bij het onlangs te Den Haag tot gonnen is, is het moeilijk hem te staken.
j.
Dwingt uw wil op, en gij zult bijdragen tot
a
gekomen
t
aceoord tot verlaging der
edelmoedigheid van het nationale Spanje".
de
'^uren.

'

Een verheugende reden

Woorden van dank tot de
Amsterdamsche bevolking

IN
GEVRAAGDE
LIETEN
FINANCIEELE
DEN
HET
VOLKSFRONT
VOLMACHTENSTEEK.
DE
COMMUNISTEN
NIET

Wh
en

.
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.ABONNEMENTSPRIJS:

SAMENWERKING TUSSCHEN TWEEDE EN
DERDE INTERNATIONALE.

—

—

—

geen bevestiging kreeg. Thans echter is
terecht ingezien, dat een eerste aankondiging niet achterwege kon blijven en is
het Nederlandsche Volk deelgenoot ge-

worden van het groote geheim.
Kostelijk de radio! Want zal het. ooit
eerder voorgekomen zijn, dat een Kroonprinses zelf aan Haar volk de tijding
bracht van de blijdschap die komen kan
van de mogelijke verwezenlijking van
hoop, die er leeft op den bodem van het
hart van ieder rechtgeaard Nederlander!
Waren het niet op zich zelf verheugende
gezondheidsredenen geweest, die u zeker
wilt verstaan en billijken.., de woorden
hebben alle hoorders diep moeten ontroe-"
ren. Weg de veronderstellingen, welke
vaak teleurstellingen worden, hoop en
verwachting zijn nu geworden bouwers
van het beeld der werkelijkheid zelfs voor
verre toekomst, in de vervulling van
den schoonsten wensch, in de verhooring

dé

van het gebed van het Nederlandsche

volk.
In de komende maanden leeft Nederland bij de „hope des Vaderlands". Deze
verheugende reden, deze blijde aankondiging worde tot blijde werkelijkheid.
God zegene onze Prinses.

De kerkstrijd in Duitschland
Ds. Niemöller wordt verhoord.
Dominee Martin Niemöller, een van de
krachtigste tegenstanders van het nationaal
socialisme in Duitschland, is in de laatste
dagen eenige malen door de Gestapo verhoord.
Ook andere leden van de Confessioneele
Kerk zijn in verhoor genomen. Drie van hen
waaronder dominee Fritz Muller van Dalhem
zijn niet naar hun woning teruggekeerd, hun
familie weet niet waar zij zich bevinden.
Bovendien heeft men de passen van de
leden van de Confessioneele Kerk, die naar
het Evangelisch Congres te Oxford in Juli
a.s. wilden gaan, ingetrokken.
Nader wordt gemeld: Ds. Niemöller is
door de Gestapo bij zijn verhoor ondervraagd over een resolutie, die, naar men in
kerkelijke kringen gelooft, onderteekend zou
zijn door de oppositie van den Broederraad
der kerk met het doel openlijk de namen
bekend te maken van allen, die formeel uit
de kerk zijn getreden. Omtrent het verhooren van andere leden
der kerkoppositie
meldt Reuter nog, dat hun daarbij vragen
gesteld zijn over hun houding jegens
het
gezag van den staat.

In aansluiting op een telegram van
De Brouckère aan Dimitrof omtrent een ontmoeting tusschen de leiders van de Tweede
en Derde Internationale, en het antwoord
van Dimitrof, heeft de secretaris-generaal
van de Fransche communistische partij,
DE ONRUST IN HET NABIJE OOSTEN.
Thorez, naar uit Parijs wordt gemeld, aan
De Brouckère een mededeeling gezonden,
Militair vliegtuig omlaag geschoten.
waarin hij o.a. zegt, dat een delegatie, beUit Alzaridjieh (Midden-Euphraat-gebied)
staande uit Thorez, Marcel Cachin, José Diaz,
Pranz Dalhem en Luigi Gallo, is aangewezen wordt gemeld: Een militair vliegtuig is in
om besprekingen te voeren met vertegendit gebied omlaag geschoten, waarbij de bewoordigers van de Socialistische Arbeiders manning om het leven kwam. Tijdens het
reddingswerk bleven de aanvallers vuren en
Internationale.
„Uit naam van de delegatie der Commuwerd een officier gewond. Naar wordt medegedeeld, heeft de officier verklaard, dat deze
nistische Internationale stel ik u voor Zaterdag 19 dezer te Parijs bijeen te komen, tenaanval veroorzaakt werd door de zuiveringseinde een aceoord tot stand te brengen, zoo- actie, die voor kort werd ondernomen en
als verlangd door de arbeidersorganisaties in den aanleg van forten in het BenedenSpanje, voor een gemeenschappelijke actie Euphraat-gebied, hetgeen ontevredenheid
bij de bevolking veroorzaakte.
van het internationale proletariaat".
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Uit de „Provinciale Groninger

Courant" van vandaag voor 100/aar
HOOGEZAND den 16 Junij 1837.
Ook alhier mogten wij, omstreeks half
8 uur, de eer en het genoegen genieten, van
onzen dierbasren en beminden Koning in ons
midden te zien en Hoogstdenzelven, onder de
teekenen van uiterlijk eerbetoon, door het
Gemeentebestuur te dien einde daargesteld
en opgerigt, te ontvangen. Z. Maj. wilde wel,
hoezeer op reis naar elders zijnde, met
vaderlijk geduld, zoo lang hier vertoeven,
als noodig was, om door het Gemeentebestuur, alsmede door den Kerkenraad der
Hervormde Gemeente te kunnen worden
aangesproken, en deszelfs hulde te ontvangen, en daarop met Hoogstdeszelfs zoo
eigene minzaamheid te antwoorden; waarna
Z. Maj., onder de algemeene zegewenschen
Hoogstdeszelfs reis heeft voortgezet, achterlatende dèn gunstigslen indruk; zoo dat
hierdoor de liefde en eerbied, die reeds zoo
zeer voor Hoogstdeszelfs Persoon alhier bestond, zoo mogelijk, door dit bezoek nog
zijn versterkt en toegenomen.

Von Neurath naar Londen
Hij zal te Londen over Westelijk Pact spreken.
De Duitsche minister van buitenlandsche
zaken, Von Neurath, zal de volgende week
TiAnripri biSzocksn
Naar verluidt zullen de besprekingen die hij
zal voeren, voornamelijk gewijd zijn aan de
mogelijkheid een nieuw Westelijk Pact te
sluiten, ter vervanging van het Locarnoen aan den toestand in Spanje.
Men legt er den nadruk op, dat het bezoek
van Von Neurath niet beteekent, dat specifieke Britsch—Duitsche onderhandelingen
van welken aard ook, zullen worden gevoerd.
De besprekingen zullen echter ongetwijfeld
een uitgebreid gebied betreffen.

De spanning in Sovjet-Rusland
Rosenberg

en Yoerenef

niet

gearresteerd.

Havas meldt uit Moskou:
In het buitenland heeft het gerucht de
ronde gedaan, dat verscheidene personen,
waaronder Rosenberg en Yoerenef gearresteerd zouden zijn. Heden zijn beiden evenwel nog in de straten van Moskou gezien.
Het pers-departement deelde mede, dat
het niets wist van andere arrestaties. Verder wordt ontkend, dat te Wladiwostok ongeregeldheden den dood van vijftien personen zouden hebben veroorzaakt.

DE OORLOGSSCHULDEN AAN AMERIKA.
Finland alleen betaalt.
Uit Washington wordt gemeld:
Op 15 Juni, den vervaldag van den termijn
der oorlogsschulden, heeft alleen Finland
betaald. Alle andere schuldenaars zijn in gebreke gebleven.

GEVONDEN?
Uit Danzig wordt vernomen, dat in een
HET LIJK VAN WICHMAN

bosch bij de stad een lijk is gevonden. Men
vermoedt, dat dit het stoffelijk overschot is
van den socialistischen afgevaardigde Wichman, die sedert 25 Mei, den dag dat hij door
de politie werd gearresteerd, vermist wordt.
Het lijk is evenwel nog niet herkend.

NIET ERKENNEN.
In den Nationalen Raad van Zwitserland verklaarde president Motta, dat zoolang Sovj et-Rusland niet naliet
zich te

mengen in de binnenlandsche aangelegenheden van andere staten, de Bondsraad de
Sovjet-Unie niet kon erkennen.

AGENDA voor Groningen
17 Juni.

8 uur. Gebouw J.C.M.V.: Maranatha-samenkomst. Spreker ds. Lugtigheid over „Mötlingen".

en met 17 Juni.
Cinema Palace: „Intermezzo" met Tresi Rudolph, Albrecht Schoenhals en Rudolf
Bioscoopprogramma's tot

Klein—Rogge. Tweede hoofdnummer Glnger Rogers en George Brent in „Ik zal Je
temmen".
Luxor: Harry Baur In „De stille aanbidder".
Verder „Metropolitan" met Lawrence Tlbbett en Virginia Bruce.
Beurs Theater: Barton Mac Lane en Jane
Travif in „Circuskoning".
Twee hoofdnummer Watt en y 2 Watt als „Ridders in
Lompen".
Grand Theatre: „Het legaat van den dokter"
met Irene Dunne en Robert Taglor. Verder „Het wrekende water", in de hoofdrol
Kan Maynard.
Aanvang der avondvoorstellingen 8 uur.

KUNST EN WETENSCHAP
De Russische Poolexpeditie.
De vliegtuigen der Russische Pool-expeditie
van prof. Schmidt zijn hedenmorgen te vier
uur op het vliegveld van Anderma geland.

LUCHTVAART
DE WERELDVLUCHT VAN AMELIA
EARHART.

Amelia Earhart is op haar wereldvlucht
Karachi gearriveerd, komend van Assab.

STAD EN PROVINCIE

De voortvluchtige kantoorhouder
van Bedum

De Kanaalwerken in
Friesland

Eindbeslissing over de

vaarroute

of Groningen—Stavoren
wordt nog dit jaar
verwacht

aangehouden

te

Ned. Bew. Eenheid door
Democratie
De taak na de

Groningen—Lemmer

Te Klazienaveen

EERSTE BLAD

vorderen

verkiezingen.

ons:
In het Jeuigdgebouw der G.C.J.M.V. heeft
de afd. Groningen van Eenheid door Democratie gisteravond een ledenvergadering gehouden, onder voorzitterschap van prof. v. d.
Pot.
De voorzitter leidde de werkzaamheden in
met een korte beschouwing over het resultaat der verkiezingen, welke een voor de
democratische opvattingen zeer gunstig verloop hebben gehad. Mede door het werken
van Eenheid door Democratie zijn velen de
oogen open gegaan aldus spr. en is men paraat geweest, toen het nog niet te laat was.
Er is reden, om met voldoening op deze verkiezingen terug te zien en zich te verheugen
over hetgeen niet» gebeurd is. Eenheid door
Democratie heeft nooit alléén een negatief
doel nagestreeft, maar van den aanvang ook
de positieve gedachte gehad tot het verrichten van opbouwend werk in de democratische richting. Haar streven was er op gericht allen van democratische gezindheid,
van welke partij ook, tot samenwerking te
brengen. Aan de geneigdheid tot samenwerken ontbreekt intusschen nog wel iets en
daarom is er voor Benheid door Democratie
nog wel iets te doen.
Men schrijft

De kanaalwerken in Friesland vorderen
zienderoogen. Dit voorjaar is de uitvoering
der werkzaamheden in het Bergumermeer
De kantoorhouder der posterijen te gereed gekomen. Het groote vaarwater Groningen—Friesland—IJsselmeer
voert hier
Bedum, die gistermorgen uit zijn woning door een breede, diepe vaargeul. Het tracé
door het Bergumermeer heeft nu een lengte
vluol|>te op het moment dat de inspec- van
1800 meter. Verder zijn in het meer twee
teur "van de P.T.T. te Groningen het
geleidedammen aangelegd.
kantoor binnenging om een onderzoek in
Thans zijn de kanaalwerken in de Langete stellen naar de boeken is gisteravond meer en Wijde Ee tusschen Grouw en Eernewoude in uitvoering genomen. Bij deze werkte Klazienaveen aangehouden.
zaamheden zijn eèn tachtigtal arbeiders betrokken.
welke hier wordt uitgeHet was ongeveer 8 uur 's avonds, toen de baggerd, De grond,
wordt opgespoten op een terrein onopperwachtmeester der Kon. Marechaussee der Suawoude.
Ook is men begonnen met de werkzaamte Klazienaveen bij de kazerne een man zag
heden ten Westen van Dronrijp, waar een
fietsen, die beantwoordde aan het signalebelangrijke bocht in het kanaal Leeuwardenment van den kantoorhouder D. L., zooals Harlingen zal worden afgesneden. Deze werkDe taak na de verkiezingen.
zaamheden worden in werkverschaffing uitdat door de radio bekend was gemaakt.
Prof. v. d. Pot gaf daarna het woord aan
gevoerd. Hierbü zijn ongeveer 200 arbeiders
De opper wilde den man aanhouden doch tewerkgesteld. Dit werk moet in het voorjaar den heer P. v. Stam (Laren), propagandatoen deze den politieman ontdekte, vluchtte van 1938 worden opgeleverd. Nog dit jaar zal leider van Eenheid door Democratie, die de
kanaalomlegging bij Kootstertille, daarna beteekenis van bovenstaand onderwerp uithij weg in de richting Emmer-Compascuum. de
eenzette, waarbij hij gelegenheid vond verdie bij Deinum worden uitgevoerd. EerstHet geval wilde nu, dat de opperwachtdaags zullen deze werken worden aanbesteed. band te leggen met de in 7 punten geforWij vernamen, dat de hefbruggen van het muleerde doelstelling der beweging.
meester geen rijwiel bij zich had. Hij waarVóór de verkiezingen had Eenheid door
plan 1929 zijn vervallen. Het zullen nu hooge
schuwde daarop onmiddellijk een
marebruggen worden met een beweegbaar gedeelte Democratie tot taak: de handhaving van
voor de schepen, die de hooge bruggen niet den in de Grondwet verankerden, democrachaussee, die de achtervolging inzette, daarkunnen
tischen regeeringsvorm, van de burgerlijke
passeeren.
bij even later geassisteerd door den opper,
vrijheden' en
van
den Nederlandschen
die ook een fiets gegrepen had.
Rechtsstaat. Middel daartoe was vooral de
Met spanning wordt in Friesland uitgebevordering van een daadwerkelijke solidaToen L.
want het was inderdaad de
zien naar de beslissing inzake de uitmonriteit der verschillende volksgroepen, om
voortvluchtige kantoorhouder o ndekte dat
ding van het grootscheepsvaarwater door tenslotte te komen tot een versterking van
hij achtervolgd werd en niet meer kon ontFriesland in het IJsselmeer. Tot op heden den zin voor vrijWed en recht onder het
Nederlandsche volk.
komen, sprong hij van zijn rijwiel en wierp
is het onbekend, waar de provinciale haWat is na de verkiezingen de taak van
dit weg.
ven zal komen: te Lemmer of te Stavoren. Eenheid door Democratie? Om deze vraag
andere
Wel staat op het plan van 1929 Stavoren te beantwoorden, stelde spr. een
Daarop sprong de man, die in zeer
vraag, n.l. of de dictatuur-bewegingen verals eindpunt aangegeven, doch het is nog slagen zijn. Het antwoord luidde: neen, omoverspannen toestand verkeerde, pardoes
geenszins zeker of inplaats van Stavoren dat deze bewegingen niet in ons land zelf
in het Schel ten skanaal dat daar ter
nog
Lemmer zal worden gekozen. De haar oorsprong vinden. Er is in bepaalde
plaatse diep is.
omstandigheden steeds gevaar voor besmetsituatie bij Lemmer is voor de scheepting.
Eenige oogenblikken later toen de beide
vaart gunstiger geworden na de wijziging
De heer v. Stam wees in verband hiermee
achtervolgers op de bewuste plek arriveerin de richting van den polderdijk, die in op de beteekenis van Rusland, Italië en
Duitschland en op de methoden, welke daar
den, was er van L. niets meer te bespeuren.
zee zal worden aangelegd. Lemmer komt gevolgd worden, om de propaganda
voor de
De marechaussee ontkleedde zich gedeeltelijk
nu dadelijk aan open water te liggen. dictatuur in andere landen ingang te doen
vinden. Men werkt met illusies maar juist
en begaf zich in het water. Vrij
spoedig
Daarbij moet men bedenken, dat de vaardaaruit ontstaat de geestelijke besmetting,
mocht het hem gelukken den man op het
weg Groningen—Lemmer elf kilometer omdat de slecht georiënteerde mensch
ook
de wanhopige
droge te brengen. Onmiddellijk werd dokter
eerder gelooft aan een ilkorter is dan Groningen—Stavoren.
lusie dan aan de realiteit.
Haverkamp nit Klazienaveen gewaarschuwd
Eenheid door Democratie nu werkt, naar
Ook tal van andere vraagstukken inzake
en inmiddels begon de marechaussee
spr.'s overtuiging, ontsmettend en gezondkanaalomleggingen,
van
zooals te Franeker, makend. Zij heeft geen programma, maar
roet het toepassen van kunstmatige ademte Leeuwarden en Grouw, zijn tot heden oneen levenshouding, gesterkt door inzicht.
haling, hetgeen bij de komst van den geNoodig is allereerst, dat ons volk zich meer
opgelost
gebleven.
wij
vernemen, wordt bewust
Naar
neesheer, nog werd voortgezet.
wordt van de voorrechten, welke het
eindbeslissing
de
oyfer de vaarroute nog dit geniet in onzen democratlschen staat en'zioh
geruimen
tijd
Het duurde
voer de levensjaar verwacht.
deze voorrechten ook waard maakt. Het moet
geesten weer werden opgewekt, aangezien de
van den democratischen geest doordrongen
zijn. Daaruit vloeit vanzelf voort een verman zeer veel water binnen had gekregen.
strektog van ons zedelijk volkstbewustzijn,
Per ziekenauto werd de drenkeling naar de
met eerbiediging van iedere godsdienstige
overtuiging en politieke gezindhed.
marechaussee-kazerne te Klazienaveen geTenslotte wees spr. op de taak, welke
bracht en vandaar naar het Academisch zieEenbed
dooi; Democratie heeft in internakenhuis te Groningen. Zijn toestand moet
tionaal opzicht: het bevorderen van een
waarbij cultuur en vrede gediend
zeer ernstig worden geacht.
Moeder en tante van een der daders staan rechtsorde,
kunnen worden. (Langdurig applaus.)
wegens heling terecht.
Prof. v. d. Pot bracht den spreker een hartelijk woord van dank.
Eenigen tijd geleden behandelde de RechtEnkele vragen en opmerkingen werden
bank hier ter stede de zaken tegen het comdoor den heer V. Stam tot aller genoegen
plot van jeugdige dieven die het vorige jaar beantwoord.
de omgeving van Finsterwolde onveilig
huishoudelijke gedeelte van
In het
maakten.
de vergadering werd aan de orde gesteld de
Voor den Politierechter speelde zich hedenverkiezing van een voorzitter en zes bestuursmorgen nog een vervolg van deze gevallen leden. Bij acclamatie werden gekozen: tot
af. In de eerste plaats stond terecht Henvoorzitter prof. C. W. v. d. Pot, tot bestuursdrik P. te Finsterwolde, die gestolen mategearresteerd
leden de heeren P. R. Roelfsema Rzn. (serialen van de jongens heeft opgekocht. Overcretaris), ds. W. F. Zuurdeeg (penningmeesden eisch werd hij veroordeeld ter) H. Molendijk, J. Velleman, L. ter Veld
Gisteravond kwam de bierhandelaar eenkomstig
tot f 15 subs 15 dagen hechtenis.
en J. J. Leeninga.
A. aan het Kattendiep alhier tot de
Vervolgens had zich, eveneens wegens heonaangename ontdekking, dat hem ling, te verantwoorden Harmke D. te Ekamp,
tusschen 5 en 7 uur uit zijn woonkamer die twee zoons in verband met deze diefstallen in de gevangenis heeft
HET DRAAIBRUG-SYSTEEM TULP.
Zij heeft
een kistje inhoudende ongeveer 780 gul- van een van de daders, B. zitten.
F. b., een gestoDe ontwerper vraagt den Groninger Raad om
len roomstelletje aangenomen. Zij verklaarden was ontvreemd.
een onderzoek.
de geen oogenblik aan diefstal te hebben
Het kistje, waarin hij het geld bewaarde gedacht. Haar zoon had haar gezegd, dat
Bij den Groninger Raad is ingekomen een
hij het stelletje op een boeldag had gevonadres van den heer P. D. Tulp, houdende verdat hij heden moest afdragen aan de brouden. De Officier van Justitie eischte een zoek een onderzoek te doen instellen naar
werij, was geborgen geweest in een kast in gevangenisstraf van 14 dagen,
zijn draaibrug-systeem. Hem is gebleken, uit
de Politiedie kamer en de dief had kans gezien naar rechter veroordeelde haar tot fio boete of het Raadsverslag van 22 Maart, dat deskun10 dagen hechtenis.
digen, die voorlichting over zijn systeem hebbinnen te sluipen, terwijl A. in zijn kanOok Maria B. te Ekamp, de tante van B. gen gegeven, de er aan verbonden mogelijktoortje zat te werken. De recheche, die onF. 8., die van hem een paar sportkousen had heden niet hebben begrepen.
middellijk het onderzoek begon, kreeg nog gekregen, die van diefstal afkomstig waren,
Het spijt adressant zeer dat deze deskungeen
digen
te
zich nimmer met hem in verbinding
gehad'
vermoeden hebben
dienzelfden avond een belangrijk spoor met verklaarde
dat hij er niet eerlijk was aangekomen Zij' hebben gesteld en evenmin aan de uitnoodihet gevolg, dat nog dezen nacht een verkón in den winter niets met sportkousen ging hebben gevolg gegeven om nader, door
van de demonstratie van het goed
hebben. Maar ten- bijwoning
gearresteerd.
kon
dachte
worden
Het is de beginnen en wou ze niet genomen.
uitgevoerde
model en teekeningen kennis te
slotte heeft zij ze toch
Zij werd
49-jarige winkelier J. 8., alhier, die dikwijls conform den
Niettegenstaande dit bewijs van mineisch veroordeeld tot f 10 boete nemen.
dere belangstelling is adressant bereid te bein de zaak van A. kwam en daar ook gezien subs. 10 dagen hechtenis.
met zijn systeem aan alle gestelde
wijzen,
gisteravond,
terwijl
is tusschen 5 en 7 uur
hij
eischen, zooals bij de basculebrug verlangd
toen niet op het kantoor van A. is geweest.
te kunnen voldoen en een kapitaalbesparing
te bereiken van ongeveer f 100.000.
DIEFSTAL
VAN
RADIO-MUZIEK.
Bij zijn aanhouding was hij in het bezit
De technische dienst van gemeentewerken,
van ruim 700 gulden. Hoewel hij ontkent
staat, volgens het raadsverslag, sceotisch
den diefstal te hebben gepleegd is hij voorJongmensch maakte verbinding met leiding tegenover zijn systeem voor bruggen in het
loopig in verzekering gesteld. Het kistje is
stadsverkeer, de meest bevoegde bruggenbounog niet teruggevonden.
De recherche heeft aangehouden den 16wers doen dat niet.
-jarigen H. L., die zich schuldig maakte aan
Het is voor adressant een ernstig streven
om iets bij te dragen de bruggen-misère op
diefstal van electrische energie door onrechtmatig een verbinding te maken met goedkoope, afdoende en aesthetische wijze op
de leidingen van de gemeentelijke radiote lossen.
distributie.
Dit streven en het reeds door hem beProces-verbaal
wordt opgemaakt, de reikte resultaat wettigen een ernstig en een
degelijk onderzoek, waarbij de eventueele
jonden is voorloopig aan zijn ouders teruggegeven.
voor- en nadeelen, zoowel van zijn als van
Tegen goederentrein opgereden
andere in aanmerking komende systemen in
een deskundig rapport worden neergelegd,
ERNSTIGE BOTSING AAN DEN
waarbij hem de gelegenheid wordt gegeven
ONGEVAL NABIJ HARKSTEDE.
zijn zienswijze aan dit rapport toe te voegen
BEDUMERWEG.
of hieraan mede te werken.
Op den onbewaakten overweg te Bielevelds17-jarige jongen het slachtoffer.
Uit het oogpunt van gemeentebelang verlaan tusschen de stations Harkstede en Enzoekt adressant den Raad dit onderzoek te
gelbert had gistermiddag een ongeval plaats,
Gisteravond kwamen aan den Bedumerwillen doen instellen.
dat betrekkelijk nog goed afgeloopen is.
jongens
weg
wielrijdende
Stadskanaal
twee
met
Kan men niet tot een dergelijk onderzoek
motorrijder
J.
N.
van
reed
elkaar
De
waarvan
zoo verzoekt hij den Raad beleefd,
besluiten,
tengevolge
de 17-jarige
tegen een juist passeerenden goederentrein in botsing,
op. Hij werd van den motor geslingerd en loopjongen J. G., wonende op de Hoogte alle discussies over zijn systeem verder achalhier, kwam te slippen. Hij viel en bleef terwege te laten.
kreeg een diepe vleeschwond in het rechterbeen. Dokter Berg te Scharnier verleende de bewusteloos liggen. In "__ zorgWekkenden
toestand is hij overgebracht naar het R.K.
eerste-geneeskundige hulp, waarna de gewonExamens.
de per auto naar het Acad. Ziekenhuis te Ziekenhuis.
jongen
weer
tot
Vanmorgen
slaagde
eerst
de
het
aan de Rijksuniversiteit
is
Gisteren
Groningen werd vervoerd. Den bestuurder
van den goederentrein treft geen schuld. De bewustzijn teruggekeerd. Zijn toestand was hier ter stede voor het cand. examen Wisnaar omstandigheden redelijk.
en Natuurkunde (L.) mej. R. A. C. Kiewit.
motor werd licht beschadigd.
en
Na

een
sensationeele
bad
in
het
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De dievenbende onder
Finsterwolde

Diefstal van een kist
met geld

meer.

Een verdachte
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Jean Harlow, de mooif<
jonge Amerikaansche filmactrice,
plotseling overleden; haar
heeft een strikt particulier karakter &"
had en de bronzen kist heeft 9000 gulde* 1
gekost

De Amerikanen kunnen zulke
met 'n benijdenswaardig pathos lancee'
ren. De Engelschen trouwens ook. & e
hoort bij 't ras. Toen Rookefeller do**1
ging, stond den volgenden dag in &
courant, dat hij maar 25 millioen
had nagelaten. De arme man zat dus z°°
goed als op zwart zaad, maar mos is m?5
en de schande voor de familie kwam ifl
de krant. En niet alleen van Rockefeller
Ook van andere Engelsehe of Ameri'
kaansche rijkaards weten we dadelijk
wat de treurende familie overhoudt.
Het lijkt er dus wel op, dat het ban*'
geheim in die landen bij den dood oV
houdt en dat onze collega's aan den over'
kant van den grooten haringvijver hW0
perspenning maar hoeven te toonen o l
inzage te krijgen van de bankrekenüré
van iederen afgestorvene. Of moet m*o
aannemen, dat de familie haastig &&
het tellen gaat en met een onkiese*1
maar vergeeflijk, gemis aan zelfbeheer'
sching een verheugd telefoontje aan &
redacties loslaat: „Meneer Zoo-en-Z<*>
heeft een fortuintje van zooveel ton n*gelaten"? We kunnen het ons al eveO
moeilijk voorstellen.
Trouwens wordt het bankgeheim H®
pas bij den dood opgeheven? Welnee
Wie heeft nooit de reportage over
Angel-Saksisch society-huwelijk
Het inkomen van den bruidegom, b**
vermogen van den vader der bruid..-'
we mogen het allemaal weten. De Ame '
rikaansohe krantenlezer voelt zich bekocht als dergelijke détails hem onthoü'
den worden! Hij heeft er récht op! Zij*
eerbied voor het bruidspaar stijgt; ÜÜ
neemt zich voor, het even ver te brenge*
en hij koopt, om den eersten steen voö'
zijn fortuin te leggen, alvast denaelfd*0
dag effecten op prolongatie en past ed1
maand later zijn heele vermogen bij, o l
te voorkomen, dat de makelaar hem la»{
executeeren.
Maar nu wij:
Op de lagere school vertellen we elkaaï
nog, hoeveel we in onzen spaarpot hel»'
ben. Maar op de H.B.S. weten we al, d«*
we over geld altijd gehdmzinniig moete*1
zijn. Het geldt onder volwassenen als eC*
punt van beschaving, niemand een kti*
op onze financiën te gunnen. Niet on**11
kinderen, niet onze wederhelft, niet oö'
zen vrienden of collega's en het alle
minst den Inspecteur der Belastingen. V_
linkerhand verbergt, wat de rechtertianv
ftf de collectebus doet en op lijsten tee
kent uitsluitend N.N.'
Zullen we aan den Amerikaansch« J,
invloed, zullen we aan de Engelsol 1
ziekte op den duur het hoofd kunnc,v
bieden?
Zoo niet, dan zullen we ook in
kranten nog eens lezen, onder „Het H**
weiijk van den Dag":
„.Thr. van Jansen tot Pietersum is g®"
teren in het huwelijk getreden met frei» 1
Baart van Branssum. De bruddego" 1
heeft bij den dood van zijn moedef
Douairière van Jansen tot Pietersu 111'
geb. Goudvis, een vermogen van mina *
millioen gulden te wachten. De farni l 4
van de bruid bezit ten hoogste 1500 &&'
den. Men kan dan ook spreken vane6 1
huwelijk uit liefde. Er waren tal
kostbare geschenken ontvangen, oa.:
zilverkast (f3000), 3 schilderijen (f ?00,
f 600 en f650), 1 antieke waaier (!___
oude faïence (f2500), kristallen
(f400), en 40 aardbeientesten, elk f 4
f 5, geschonken door diverse familie
den van de bruid, De bruidegom h«e*!j
een succesrijke carrière gemaakt en
thans directeur van de Levens Verzeg
ring Maatschappij „Coulant", waar P~
f 30.000 per jaar toucheert. Het huishoud'
geld dat hij zijn vrouw heeft toegedacb"
zal voorloopig f 150 per week bedrage
De frak van den bruidegom wordt
schat op f3OO, de bruidsjapon he«"
f 1000 gekost. Zij droeg voor f 4210
len. Het diner heeft f 1800 gekost, en &
kellners ontvingen elk f3O fooi. Aan
gies van de bruiloftsgasten is meer d*"
1000 gulden gespendeerd"
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ARRONDISSEMENTSRECHTBANK
LEEUWARDEN.

Vonnissen.
De arrondissementsrechtbank te Leeuw»''
den veroordeelde heden:
Kornelis Z., gedetineerd, te Bergum
gens oplichting tot 4 mnd. gevangenisstraf
Jelle S., te Tj alleberd, wegens ontucht t
1 jaar en 3 mnd. gevangenisstraf;
t
Teunis W., te Leeuwarden, werd van
6
toebrengen van zwaar lichamelijk le^

0

vrijgesproken;

or&?
"

Bouke J., te Garijp, werd van het

voegd uitoefenen der veeartsenijkunst

gesproken.

Boerderljbrand

vrU

te Weederveer.

Hedennacht brandde tusschen 2 en 6 «"*
de boerderij van den heer A. de Jonge
Wedderveer tot den grond toe af.
>„
De boerderij werd bewoond door den %e
boer W. Heintjes.
..«
De oorzaak van den brand is vermoede!"
kortsluiting.
Het gezin Reints moest K
nachtgewaad het huis verlaten. Alles Sm
verloren. Verzekering dekt de schade.

Gem. Badinrichting.

„,,temen-Peratuur
12 UUr

bedroeg heden om 6 uur,
2 uur 19 gr.

Paterswoldsche Meer.
van het water bedroeg om

10 p*
en 2 uur 18 gr. C

,

Rijkswaterstaat.

fteji 1 K ; B.

is met ingang van 1 Juni bevorambtenaar le klasse
ri
Rijkswaterstaat in vasten dienst de
amb,tenaar E de Sruiine te Leeuwar-

v&n

<i

I>U
<ieti

-

Rijkslandbouwwinterschool

Leeuwarden.

Schikking van den minister van
WiL
iw .kouw en Visscherij van 12 Juni 1937, is

W:a lngang van 16 Juli 1937 benoemd tot
Rijkslandbouwwinterschool
>aar aan de
e

tijJ^? uwarden.

ir H. Siebenga aldaar, thans
zoodanig werkzaam.
Overplaatsing.

HaJj,.beschikking

van den minister van Fiis ingetrokken de verplaatsing van
Ij 'ontvanger der registratie en domeinen
het u Heei*ema van het kantoor Goes naar
(jw, Kantoor Winschoten en is de ontvanger
w.«egistratie en Domeinen M. Drukker
van het kantoor Waalwijk naar
kantoor Winschoten.

<Wclen

hett-kt

De dr. C.W.

van der Hoogt-prijs.

Toegekend aan mevr. Henriëtte Van Eyk.

LEIDEN, 16 Juni. Overeenkomstig
het
advies van de commissie voor Schoone Letteren en in overeenstemming met het advies
van het bestuur is fci de heden te Leiden
gehouden jaarvergadering van de Mij. der
Ned. Letterkunde de Dr. C. W. v. d. Hoogtprijs 1937 toegekend aan mevr. Henriëtte
van Eyk, voor haar roman Gabriël.
PROCES TEGEN DE KON. HOLL. LLOYD.
Eisch van personeel afgewezen.
AMSTERDAM, 16 Juni. De kantonrechter

mr. L. S. G. de Hartog heeft vandaag schriftelijk vonnis gewezen in het civiel geding
tusschen een van de bij de surséance van

betaling der Kon. Holl. Lloyd ontslagen leden van het personeel en de Kon. Holl.
Lloyd.
Het ontslagen lid eisehte uitbetaling van
het pensioen waarop hij meende ingevolge
de pensioenregeling recht te hebben. De
Lloyd beriep zich op de schriftelijke regeling, het personeel op het feit, dat hiervan
in de practijk herhaaldelijk werd afgeweken.
De kantonrechter verklaarde den eisch
niet ontvankelijk.

-

*w Programma van de carillonbespeling
luidt als volgt:
v. Beethoven.
Menuet
in
G,
«"
Jarig Jetjê.
h- Kom we gaan een liedje zingen,
c Drie kleine kleutertjes.
d. Een aardig klein matroosje.
3
" Fragmenten uit de operette „Der
Vogelhandler"
C Zeiler.
4 a.
Home Sweet Home.
b Lead kindly light.
c Nearer my God to Thee.

_

"

"

-

„Prohavec".

cfe

ons:

voorzitterschap van den heer van
van
t>ï0!5 steeg had een vergadering plaats
in Restaurant Suisse te Groningen.
kojvf ll enkele zijden was verzoek binnengeom te mogen toetreden als donateur

navec

vasen
£. Prohavec.

binnen omrijwielen bij
eeh de
busonderneming. „Prohavec" zal trachH,? door overleg met de betreffende ondereen billijke regeling te bereiken
de nieuwe regeling AutobusonderT.
A.
D., Stadskanaal—Musselkanaal
«t
e
voldoening dat Prohavec er
het
tot
iti
na overleg met de „T. A. D."
te h„ cc vervoerscondities voor haar leden

kwam een klacht
t<W Meppel
hooge vervoerprijs van

te?

.

Vele zijden wordt nog gewezen op het
<>Hs-«2
ef
ha,,Hv > veroorzaakt door de nog steeds ge-

tol op den weg Winschoten—
Pekela.
rsc hillende
klachten waren binnen ge«? over de afwijkende beoordeelingen
en de de aanslagen voor de personeele
van zakenauto's.
Bp3hg
Si°ten werd deze materie grondig te ontluiken, om op de eerstvolgende vergadete beraadslagen in hoeverre reöetf daarop
bestaan tot handelen. Het dagelijksch
Uw r w erd opgedragen zich hieromtrent
*de bevoegde instanties te verstaan.

CONCOURS VAN DEN
N.N.K.B.

Italieë ed Duitschland

fler?

Wsh

UIT VEENDAM-WILDERVANK.
Postduivenver, Luchtbode.

weer in

de

niet-inmengingscommissie

KUNSTEN WETENSCHAP

De strijd

het Noorden

Frankrijk
Baudduin en Rist leggen hun functie neer.
PARIJS, 15 Juni (Havas). De „Temps"
bericht, dat Paul Baudduin en Charles Rist,
die 5 Maart J.l. hebben toegestemd om tezamen met Labeyrie, den gouverneur van
de Fransche Bank, en Jacques Rueff, den
directeur van de fondsbeweging, een commissie te vormen ten einde het stabilisatiefonds te beheeren en de wisselmarkt te controleeren, den minister van financiën een
brief
hebben gezonden, waarin zij hem
mededeelden, dat zij hun functie neerleggen.

fconri
7o

Postduivenvereen. Luchtbede hield
een wedvlucht van Orleans, afstand
tyjp*S M., met als resultaat: 1, 3, 7 en 8 J.
2 S. Buwalda, 4 H. Oorburg, 5 H. Krui_?> 6 B. v. Weerden.u. 33 min. 45 sec.
"«komst le duif 5

--

15

Juni.

De

kring

van

Grondslag in

kwam IMnshet
d
vergadering bijeen in
j,-y voor Chr. Belangen alhier.
een
"Wh A Bea-ends van Boerakker sprak
uitkomen,
tïa.t unfswoord. waarinin zij liet
voornaamste
het leven moet zijn
iüef te hebben boven alles in gedach-

°?aai

Pod

Woord en werken.
3 de Haan, van
geerde over „Johannes

de afd. Zuidhom
den Dooper".
6 Pauze kwam de heer P. Kieft medevoor de radio
iU Wat de Kroonprinses
Deze mededeeling werd
applaus beloond en gevolgd
zin ?en van 2 coupletten van het

?«eW
tioór

de pauze refereerde mej. Anna
van Leek, namens „Maria Martha"

ee 2hy>
tot

meisjesvereenigingen en het Huis-

<??iotJid van

de afd. Oldekerk declameerde
~Het bloed aan den deurpost".

LUCHTVAART
DE POSTVLUCHTEN.
„Reiger" heeft lichte motorstoring.
gezagHet K. L. M.-toestel „Reiger"
voerder Geysendorffer
heeft op de uitreis
door lichte motorstoring, een tusschenlanding moeten maken te Jhansi, dat gelegen
is tusschen Allahabad en Jodhpoer
De Kwak (thuisreis) .bereikte Bagdad.
De Ibis is hedenochtend te 6 uur van
Schiphol vertrokken.
De bemanning bestaat uit de gezagvoerder Stork, de tweede
piloot Dill, de marconist Ruben en de werktuigkundige Stodieck. Passagiers twee Amsterdam—Jodhpoer, twee Amsterdam—Karachi, een Halle—Leipzig—Calcutta, een Halle
—Leipzig—Jodhpoer, een Halle—Leipzig—
Bagdad, een Budapest—Calcutta en een Singapore—Batavia. Het vliegtuig voert mede
aan goederen 305.915 K.G., aan briefpost
469.047 k.g., aan pakketpost 23.280 k.g.
De „Specht" is hedenochtend van het
vliegveld Tjililitan vertrokken met medeneming van 606 kg. post, 8 kg. pakketpost
en 72 kg. goederen. Een passagier maakt
de tocht tot Amsterdam mede, 14 passagiers
zijn geboekt voor tusschentrajecten, terwijl
er drie wegens plaatsgebrek geweigerd moes-

—

—

woeden.
16 Juni. De Reclasseerings>ebrachrheeft in deze gemeente f 84.50 op-

SPORTNIEUWS

-

TAr>

Sic
16 Juni. De patroons,
zooals we' in het vorig nummer
'Mddp
Gymnastiek
a %esov,n Van den neutralen houwvakbond
'
rip lden en een plaatselijke afdeeling
ev
Chr. Patroonsbond in Nederland
Demonstraties C.J.O.
orh,ri
u
hadden, hebben zich bereid verDe C. J. O. zal Dinsdag 22 Juni a.s. haar
-ook het contract te aanvaarden,
tumdemonstratie houden, thans op het
2e
e
'oor dp tot Februari 1938, zooals dat geldt Savomin
Lohmanplein te Helpman.

'

-

bond en de werknemers. neutralen
ir Saiii, ntles
hebben de
Hedenmorgen

kaW
r
va t

i(3 er

—

ongeveer 35 in getal

—

het werk

16 juni. Met aanvankelijk 12
te Boven-Smilde opgericht een
j^sc r(3eonvereeniging „Con Spirito".
ac heer K. Groenewold te Assen.

°

NAGEKOMEN
SCHEEPSTIJDINGEN
Stoomvaart Mij. Nederland
Moena uitr. pass. 16/6 Gibraltar.
Enggamo uitr. 16/6 te Sabang.
Joh. de Witt 16/6 te Algiers.
Cfar. Huygens tibuasr. 16/6 te Colombo.
Rotterdamsche

Lloyd.

Soefoaboemi thuisr. 16/6 van Padang.

Pinisterre.
16/6 van Batavia naar Rotterdam.

Kedoe uitr. pass. 16/6
Dempo

Holland—Afrika Lijn.
BoscWontein 16/6 te Hamburg.
Melistoerk 156 te Rotterdam.

*C">

M v?ZuSVereenigingen op Geref.
a idelijk Westerkwartier

Voor het nationaal concours van den NoordNederlandschen Kegelbond,
dat Zaterdag a_.
aanvangt, zijn, na het verschijnen van het programma, nog verschillende prijzen aangeboden.
Zoo stelde Kios een verguld zilveren medaille
beschikbaar voor de meeste achten in den korpswedstrijd, St. Vitus een verguld zilveren medaille voor de meeste zevens in dien wedstrijd.
Verder kwamen nog prij„j n binnen van een
drietal firma's.

Een gemeenschappelijk communiqué van de ambassades
van Italië en Duitschland vermeldt, dat de
Italiaansche en Duitsche ambassadeurs vandaag den president der niet-inmengingscommissie er van in kennis gesteld hebben,
dat de regeeringen van Italië en Duitschland
op grond van de op 12 Juni bereikte overeenstemming, besloten hebben hun medeOPENLUCHT-CONCERT
werking aan de niet-inmengingscommissie
te geven door het Harmonieorkest der G.O.V.
en hun actieve deelneming aan de patrouilleop Donderdag 17 Juni in het Stadspark. Aanvang 's avonds 9 uur (aangeboden door de
diensten in de Spaansche wateren te herafdeeling Groningen van het Ned. Roode
vatten.
Kruis). Dirigent: M. Lamer.
Programma:
in
j, a. Kwast.
Marsch
1. „Juliana"
DERIO, 16 Juni (Havas). Gisteren zijn in
2. Ouverture van de Operette „Orpheus in
j. Offenbach.
den sector Derio—San Domingo—San Roque
der Unterwelt"
meer dan 4000 krijgsgevangenen gemaakt.
3. Fantasie uit de opera „Faust" Ch. Gounod
Dit aantal nam van uur tot uur toe, daar,
4. Ballet-Divertissement
H" Blattermann.
Joh. Strauss.
aldus de correspondent van Havas, de man5. „Künstlerleben" Walzer
schappen der militie zich bij honderden
des Wo6. Czardas uit de opera Der
Geist
' t,.
overgaven. Sinds de rechtsche troepen een
jewoden".
Grossmann.
bres hebben geslagen in den „ijzeren gorPauze.
del" hebben zij bijna 10.000 man gevangen
Heidecksburg"
7.
„Hoch
Marsch R. Heraer.
genomen.
E. Clarens.
„Das
8.
Ouverture
Sommerfest"
troepen
op
bergbieden
de
De Baskische
9. Divertissement uit de Operette „Der
hellingen bij San Domingo en Archanda
Vogelhandtler".'
K. Zeiler.
verwoeden tegenstand. Van de hoogten bij 10. „Goldregen''
"
Waldteufel.
Walzer
E.
Domingo
is
het
stadsdeel
geheele
San
oude
11. „Von Wien durch die Welt", Fragmenten
van Bilbao zichtbaar. De rechtschen bevinuit Weener Operettes.
V. Hruby.
den zich op ongeveer 1800 M. van de huiBlankenburg.
H.
12.
Militaire
Marsch
L.
zen der stad.
(Reuter).

kovL

beiaL.

Kegelen
HET NATIONAAL

LONDEN, 16 Juni

Carillonconcert.

s.

Spanje

Zakennieuws.

Vewijzen naar de advertentie in dit
Hum er
hetxNoor inz ke een goedkoópen trein van
den des lands naar Amsterdam op
-V<_
23 Juni.

Hengelaarsclub „Groningen".
De eerste groep wedstrijden van de groote
club „Groningen" waren, gezien en gehoord
de vangsten welke tot dusverre in het nieuwe seizoen gemaakt zijn, niet onsuccesvol te
noemen. Er werden hier en daar zelfs mooie
vangsten gedaan, o.a. te Munnekezijl en
Zoutkamp. Er werd van alles gevangen met
uitzondering van baars. Deze vischsoort,
welke het vorige seizoen vrij veel gevangen
is, liet tot nu toe niet veel van zich zien.
Over de resultaten en het weer was men
ditmaal dus goed tevreden, anders was dat
Slechts 42 leden hadden
over de deelneming.
aan deze wedstrijden deelgenomen, een getal, zoo laag als tot dusverre niet genoteerd
is. Vermoedelijk is dit, de oorzaak van de
verschillende nieuwe regelingen, welke ten
opzichte van de groepswedstrijden zijn getroffen. Daarom is besloten om de wedstrijden maar weer op de oude wijze te doen
houden. Op 8, 10 en 11 juü a s. worden de
volgende groepswedstrijden gehouden.
De uitslag van den wedstrijd was:
1 H Schuiten 3620 gr. 60 stuks, 2 J. Mensinga
34 stuks, 3 P. Kloosterman 2960 gr., 4 A. de
Vries 21 stuks 5 N. Witlox 2350 gr. 6 Joh. Bus
7 A. Dalmolen, 8 H. Hebbes 9 H. Smit, 10 H.
Luurs, 11 D. v. d. Veen, 12
T. Voet, 13 J. D.
Brongers, 14 H. F. Bouwman.
Extra prijzen voor zwaarste snoek, baars,
witvisch en paling resp. p Kloosterman, H.
F Bouwman, N. Witlox, s. Herz.

De demonstratie zal worden voorafgegaan

door een marsch door het betreffende stadsdeel, waarbij het C.J.O. Tamboers- en Pijperscorps zijn medewerking zal verleenen.
De route voor de marsch is: Ocendersweg,
Helper Oostsingel, Brinklaan, Helperbrink,
Coendersweg Kerkstraat Verl. Heereweg, Mr
van Royenlaan, Van Starkentoorghstraat, Van
Panhuysstraat, De Sitterstraat, Mr. Moddermanlaan, Savornin Lobmanlaan, Savornin
Lohmanplein.

Holland—Britsch-Indlë Lijn.
Streefkerk 16/6 ie Antwerpen.
Silver Java-Pacific Lijn.
Tosari 14/6 te Colombo.
Java—New-York

Academische Examens.

Amsterdam (Vrije Universiteit). Geslaagd voor
A. J. Hagen,
het oandidaatsexamen rechten:
Delft; H. Kwak, Amsterdam; B. Rip, Hoofddorp;

de Roos, Leeuwarden en H. de Wilde, Den
G.
Ba.-a.cr.
Diverse Examens.
Examen „Tesselschade". (Den Haag). Geslaagd
M. Veldman te Groningen.

BEURS VAN AMSTERDAM

_,

—

vX Heden
1014

4 % Nederland.
4 % Nederl Indi6

Aand Koloniale Banfc,
„ Ned. Ind. Handelsbank
Cert Nederl Handel MM.
Aand. Alg KunstzUde Ohte
Van Berke» Patent
Cert. Oalve-Delft (gew.).
Aand Ned. Ford Autom. Pabr.
„ Philips GlcetUa. (G. Bez.)
Cert. OtüleveT (gew.) t. f 1000
„ Anaconda Copper

.

~

_

„u

Betiüenem Steel

Int. NloSeL
Kerm. Cop.

Rep. Steel

e

167

1914
644
514

604'

83

—

257

257

321* 3204

1585 i 159
35% 37 4
57% SSH
414 414
394 40
235* 244
7 °4
67

PATERSWOLDE, 16 Juni.
Tuinbouw- en Veiüngsvereen. Paterswolde en O.
Op de gisteren gehouden veiling bedroegen de
prijzen van aardbeien 19—30 ot. per mandje van
3 kg. Aanvoer 1600 mandjes.
ASSEN, 16 Juni.
Aan de veemarkt werden heden aangevoerd 33
runderen, waaronder eenige pinken en kalveren,
18 drachtige varkens, 243 biggen, 1 schaap, S
geiten. Prijzen: melkkoeien f 170—230, kalfkoeien
180—240, guste koeien 140—200, vaarzen 150—230,
pinken 100—160, kalveren 40—80, drachtige varkens 75—115, biggen 11—14, geiten 7—13 per stuk.
Handel in varkens en biggen willig.
Gem. eiermarkt. Aangevoerd 1000 stuks f3 per

_..

Eieren V. P. N. Aanvoer 10000
per 100 stuks.

voor

NOTEERINGEN.

Ou en per ïw

Jan.-April 21g, 21}, Mei-Aug.

getrokken.

6.34 H 634

Praag

Serooskerk thuisr. 16/6 van Port-Said.

Berlijn

—

72 90

aankpa 44%

Zwitserl. 41.68

—

72.89H

41.68

Mij.

HANDELS- EN

Java—China— Japan Lijn.

13/6 te Shanghai.
Tjikardi 14/6 te Batavia.
Tjisalak 13/6 van Shanghai naar Batavia.
Stoomvaart Mij. Oceaan.
Eurymedon 16/6 van Suez naar Java.
Kon. Ned. Stoomboot Mij.
Amazone 14/6 te New-York.
Crynssen uitr.
10/6 te Barbados.
Baarn thuisr. 13/6 van Puerto Chicam»,
Fauna 16/6 van Algiers naar Amsterdam.
Saturnus 16/6 te Rotterdam.
Tjdnegara

Ned.-Indische Tankstoomboot

Mij.

Hermes 14/6 te Malta.
NEDERLANDSCHE EN VREEMDE SCHEPEN.

Webo v. Londen n. Aarbuue, Pass. 14/6 Southend.
Eems 14/6 van Gravesend naar Aarluuus.
Gejo 14/6 te Ramsgate.
Raket en Confid pass 15/6 Frawlepoint.
Henriëtte pass. 14/6 Lteard.
Tuko 14/6 te Port Taltoort.
Angeja 14/6 te Hamburg.
Antilope, Esperanoe, Fortuna en Gazelle pass.
14/6 Brunsbuttel.
Nejaco 15/6 te Königsberg v. Emden.
Remark 15/6 te Nexö v. pundee.
Regeja 15/6 v. Antwerpen n. Rotterdam.

v. Southampton n. Plymouth.
ZOUTKAMP. 15 Juni.

Vertrokken: Junior, A. Kastelein, Schravendeel (Belg); Onderneming, Gebr. Jot, Vlaardingen; Alia, A. Slagter, Harlingen; Maria Henderika, F. Huiberts, Amsterdam; Albatros, S.
Rieske, Amsterdam.
Binnengekomen: Nieza Neeltje, P. Meuzelaar,
Baflo; Le dieu donne, L. Meuzelaar. Gronirt-

gen; Vier Gebroeders, O. C. van der Leemkule.
Groningen; Henderika J. Kuiper, Groningen;
Jan, J. Smink, Groningen; Antje Tomina, K.
Boersma, Groningen; Erjo, J. Smit, Holst; Wal
de Mar, P. Huisman, Groningen.

MARKTBERICHTEN
Coöp. Eierveiling Het Noorden.
Aanvoer 21.100 stuks. Kipeieren f 2.57—f 2.92;

kuikeneieren f 2.27—f 2.37,
Eierveiling

15 Juni.

Vedlingsrveireeniging „Eendracht".

AardbeienTOi_ng 16 Juni 's morgens 6 uur: aardbeien I 26—38, id. II 15—20; 16 Juni: aardbeien I
20—40, id. II 16—18 et. per mandje. Aanvoer 15
Juni 2400 mandjes; 16 Juni 2600 mandjes.
Exportvfeilang 15 Juni 's morgens 9 uuir:
Eerstelingen groote f6—7.20, id. drielingen 3—
6.40, id. kriel I_o— 2.40 per 100 kg., groene kaskomkommers I 2.50—3.40, id. II 1.80—2.20, bloemkool 2—12, kropsla 0.60—1.10 per 100 stuks,
Consumptieveilimg 16 Juni 's middags 2 uur:
Stamboonen z. dr. 25 —40, dubb. wit z. dr. 30—45,
snijtooonen 20—30, peulen 15—26, doppers 10—16,
capucijners 10—16, tomaten A 22—28, id. B 24—26,
id. C 20—24, aardbeien B—2o, roode bessen 30
60, krulsbessen s—B, spinazie 2—lo, postelein 2—5,
peterselie s—lo, seldery 5—15, kropsla 2—6, andijvie 2—5, St. Jansuitjes 10—16, tuinboonen 10—
15, et. alles per kg.
Bloemkool 2—12, spitskool 2—5, kropsla I—2,
andijvie I—4, groene komkommers 2—5, witte id.
2—B, meloenen 40—85, perziken 2—lo et. alles per
stuk; peen 3—-7, radijs I—3, rabarber I—s, asperges I 18—24, id. II B—ls et. per bos.
Kipeieren f2.70—3.10, kuikeneieren 2.40—2.60,

—

eendeieren 2.40—2.60

per

Prijzen onveranderd.

ROTTERDAM, 15 Juni.

100 stuks.

Mals op termijn.
Hoogste laagste vroegk.

97|
102

Juli

Sept.
Nov.

slotk. vor.slotk.

97J
97f
101
1011
101 i 102
102
1014

974

101

1024
1024

Jan.

1014.
1014

97J
1001
1004
1004

Tarwe op termijn.

Hoogste laagste vroegk. slot*,

Juli
Sept.
Nov.

KONING.
GRONINGEN,

Amsterdamsche aardappelprijzen.

AMSTERDAM, 16 Juni. Aanvoer 391.000 kg.

100 stuks.
Gruno.

hooger.

21J.

Koffie. Onveranderd kalm. Omaet 500 balen.
Suiker. Gelaten: Juni en Juli 6§, Aug. 61,
Sept Oct., Nov. en Dec. 6f, Jan., Febr. en Mrt. 6}
Geboden: Juli, Aug. en Sept. 63, Oct., Nov.,
Dcc, Jan. en Febr. 64, Mrt. 6|.
Prijshoude„d.
Peper. Onveranderd kalm. Zonder omzet.
Notemuscaat, onveranderd kalm. Zonder
omzet.
Rubber Crepe I:
Juli—Sept. 38J, Oct.-Dec. 39, Jan.—Mrt. 39.
Kalm. Omjaet 16000 kg.
Cacao. Gelaten: Juni 14.90, Juli 14.85, Sept.
15.15, Oct. 15.20, Dec. 15.20, Jan. 15.20, Mrt. 15.40.
Geboden: Juni 14.70, Juli 14.80, Sept. 15.05, Oct.
15.05, Dec. 15.16, Jan. 16.15, Mrt. 16.35.
Kalm. Omzet 50 ton.

per

Kipeieren f 2.54—f 2.92; kuikeneieren f 2.48—
f 2.55, per 100 stuks.
Vrije handel.
Gax>othandelsp<rijs
kipeieren f 2.20—f 2.60,
per 100 stuks; kleinhandelsprijs f 0.75 p. 20 st.
Eieren prijshoudend, alleen de kleinhandelsprijs

iets

Kg.

Lijnolie. Juli 214, Aug. 21-4, Sept-Dec. 21|, 21-J,

15 |uni 16 Juni
Juni 16 |uni
8.98?» 8.98y w Brussel 30 71 30 70
810
&09& N. Vork i.81« LBi«<
40.124 40.10
Madrid

'"ockholm 4a324 46.30
4515
45.15
Oslo

f 2.25—360

HANDELSBERICHTEN.
Koffie loco prijzen onveranderd.
Suiker prijshoudend met handel per Aug. tot
f6J en Mrt. tot f6f.

wissels In vreemde

Nederland

kg.

AMSTERDAM. 15 Juni.

—

op

30 pond, zetschol 51 pond, tong 253 pond, horstmakreel 45 pond, gullen 3 stuks, rog 2 stuks.
De prijaen van de visch waren: gewone schol
f9—ll, kleine schol fs—6, schar f6—7, wijting
f3—4, kleine poon f 3—6, groote poon f 36, groote tarbot f34, middel tarbot f 17—26, kleine
12,
tarbot f 19, groote griet f 23, kleine griet fgulzetschol f 18, tong f 27—30, horstmakreel f 2,
len f 0.65—0.95 per stuk, rog f 0.35—0.70 per stuk.
Al de andere prijzen zijn berekend voor een afname van minstens 100 pond. De kwaliteit van
de visch was prima. De vangst was met zoo
heel groot.
LEMMER; 15 Juni. Door 24 vaartuigen is heden 1040 K.G. aal aangevoerd, welke voor 124
—32 per 100 K.G. verkocht is.

«
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Partje
Kopenh.

Gibraltar.
Holland-Oost-Azië Lijn.

Progres 15/6

100%
1624

ü. S. Steel Corp.
2% 2»_
Cert. Clttes Service
165
Aand. Redj. Leb.
419% 418
Kon. Petr.
37H 384
Cert Philips OU
19% 2°
Shell Dnaon
12% 12K.
Tide Water A. O.
278% 260%
Aand. Adam Ruto.
2i5% 2154
B DeU Batavia Rubber
4%
Cert intercontlnental Rubber
44
1234
Aand Nat Bezit K..N.S.M.
„ Nederl Scheepv Ome
1244 126
„ Cult der Vorstent (gew.) 3i%
Handelsverg Amsterdam 5114 513
„ Javasche Cultuur
2384 237
170
169
Nederl. Ind. Suüser Unie
238% 233
Dcli Batavia Tabak
„ Dcli MaatschappH
3154 3154
1114 109
Cert De OostKust
328
Tabak
330?*
Aand". Senembah
96%
Cert Dnian Pacific Raiir.
3%
„ Wabasb Railroad (gew.) 4
54 % obl. Duitscül (Yöumg ïgJ
"vverlü. 24%,
m/verio, 34
Si %
Idem

Londen

Boaenburg pass. 14/6

—

—

15

Halcyon Lijn.

Kon. Paketvaart
Bontekoe 14/6 te Shanghai.

ARTIKELEN EN VERSLAGEN

—

—

mant

Tapanoeli 14/6 te Singapore.
Talisse 13/6 te Hamptonroach.
Kota Pinang 14/6 te New-York.

Fransche regeer ing krijgt een meerderheid
van 346 tegen 247 stemmen. De financieele
pag. 5 en 1.
volmachten goedgekeurd
In Bilbao een onbeschrijfelijke toestand. De
pag. 1.
val van de stad aanstaande
Prinses Juliana en Prins Bernhard voor de
radio. Een verblijdende mededeeling
pag. 1.
dienstplicht.
jaar
op
Dit
De loting voor de
pag. 5.
28 Juni
De bouw van den Rotterdamschen Maaspag. 5.
tunnel is gisteren begonnen
Goudvoorraad van de Ned. Bank wederom
pag. 10.
met f5O millioen gestegen
De voortvluchtige kantoorhouder P. T. T.
te Bedum aangehouden te Klazinaveen
pag. 2.
geëindigd.
De Britsche Rijksconferentie is
pag. 1.
De resultaten

OVERZICHT OCHTENDBEURS.
AMSTERDAM, 16 Juni. De Fransche Kamer heeft het kabinet Blum de vereischte
meerderheid gegeven en daarmede 4e volmachten verstrekt voor de plannen inzake
het financieele herstel. Doordat de communisten aan het ontwerp hun steun hebben
gegeven is de dreigende kabinetscrisis vermeden en heeft de regeering dezen moeilijken klip omzeild. Dit resultaat liet niet na
zij het een zeer korteen licht herstel
stondig
voor het Fransche devies teweeg Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunte brengen, waarna echter in het verdere
de. Mevr. dr. A. H. M. Romein-Verschoor
verloop van den ochtend weldra weer het
ontvangt de dr. Wijnaendts-Francken prijs
peil van gisteren bereikt werd. Evenals in
pag. 10.
Londen, waar francs op 110.71 openden tegen
110.88
te
Groninger
op
pag. 6.
Politierechter
Voor den
gisteren 110.91 om daarna weer
8.11
hooger
op
opening
komen, was hier de
Bij het Gouden Jubileum der Harddraverija 1-1
om vervolgens weer terug te loopen
Vereeniging Groningen. Grepen uit een
tot 8.10 en zelfs tot 8.09%. Een open vraag
pag. 13.
halve
eeuw paardenhistorie
blijft het immers nog, welke houding de Amerikaansche Brieven (Financieel)
senaat tegenover het ontwerp zal aannemen.
pag. 10.
De termijnnoteeringen voor francs waren
iets gemakkelijker, het disagio der 1 maands
francs was 25 ets. laten en dat der 3 maands
45 ets. laten. Overigens was de wisselmarkt
voor alle andere deviezen prijshoudend zonHOOGEZAND-SAPPEMEER, 15 Juni.
fluctuatie.
noemenswaardige
der eenige
veiling werd heden betaald: rijen komkomIn
y
%.
a
Ponden handhaafden zioh op 8.98 2
mers le kw. 3.10—6.60, 2e kw. 2.40—4.60, bloemHet egalisatiefonds kreeg af en toe eenige kool lë kw. 4.80—7.10, 2e kw. 2.30—3.90, spitse
bedragen dollars op 1.81 % toegewezen. Markool 0.80—3.10; peen 6.40—7.10 (100 bos), aardken golden 72.88 tot 91, Brussel 30.70 en beien 7—9.70, tomaten A 13.50—13.70, B 11.50—
Zwitserland 41.67 tot 69. Ook heden droeg 11.90, C 12.80—13.50 per 100 pond.
de handel een zeer stil karakter.
Vïsschcriibcrïchtcn.
In het voorbeurs-effectenverkeer openden
HARLINGEN, 16 Juni. Gem. VisdhafßÜag. Aande koersen algemeen iets hooger, op de vasgevoerd werden 4000 kg. komansjovis f47—48.90
tere stemming van Wallstreet. De betere en 500 kg. kuilansjovis f 46.50—18.55 per 100 kg.
behouden,
toon bleef echter niet volkomen
ZOUTKAMP, 15 Juni. Garnaleiwisschery.
want weldra viel eerder een terugloopende
Dinsdag werd er aangevoerd een vangst van ontendens te bespeuren. Toch bleef het koersconsumptiegamalen en 435 bushei
peil, in het bijzonder op de suikermarkt, geveer 55 K.G.
Coneumptiegarnalen werden
drogerijgarnalen.
de
Op
gisteren.
meerendeels boven dat van
weinig aangevoerd, daar de vraag naar
er
zeer
tot
handel
zich
de
beperkte
locale markt
het artikel zeer gering is. Drogerijgarnalen waKoninklijke en H.V.A. De Amerikaansche afer tamelijk goed te vangen.
ren
deeling was iets vriendelijker gedisponeerd.
Noordaeevisscherij.
Heden was aan de
Er bestond eenige belangstelling voor U. s.
Albatros
met een vangst
voor
aandeede
stoomtrawler
alsmede
markt
Republic
Steel,
steel en
gewone schol 1245 pond, kleine schol 1465
van:
len Shell.
pond, schar 60 pond, wijting 2880 pond, kleine
twee
poon 186 pond, groote poon 140 pond, groote
Voorloopige noteeringen, opgenomen plm.
door het Ettecuur hedenmiddag, medegedeeld Groningen.
tarbot 35 pond, middel tarbot 88 pond, kleine
tarbot 23 pond, groote griet 17 pond, kleine griet
tenkantoor N. A. Wicherste

Omrekeningskoersen

Lijn.

HET VOORNAAMSTE NIEUWS

KERK- EN SCHOOLNIEUWS

Hengelen
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EERSTE BLAD
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7.374

7.36

7.55

7.50

7.574
7.55

Jan.

7.374

7.524

7.56

7.524

7.35

7.571

7.524 7.55
7.52 J 7.56

7.30

7.45
7.421

7.424

ROTTERDAM, 16 Jtuni.

Mais. Juli 100,
Juli 7.621,

Sept.

(Opening).

Se.pt. 1034, Nov. 103|,

Jan. 104.
7.85, Nov. 7.85, Jan. 7.85.

LIVERPOOL, 16 Juni.

Tarwe:
8/64
Juli 8/4Ï
Sept. 8/0 J 8/14
8/1
Dec. 7/llf
Tarwe:

Juli +2J;

8/64
8/2

—/—

LIVERPOOL, 16 Juni.
(Opening).

Sept. +31;

+2s.

+31.

N.V. Botermijn 's-Hertogenbosch.
Aanvoer 23.850 kg. Hoogste prijs f 1.47, laagste
prijs f 1-40, middelprijs f 1.45 per kg.

■

ADVERTENTIEN
Zaterdag 19 Juni hopen J
***********************
onze geliefde Ouders, Be- #
** huwd- en Grootouders, *
JACOB WAGENAAR
*.
en
*
CATRINA EVERS
45-jarige Echtver- *
£
«hunne
eeniging te herdenken.

**

*1
*

*

Groningen, Juni 1937.

*

.

Houtzagersstraat 193
|
Kinderen,*
Hun dankbare
Behuwd- en Kleinkinderen. J

**********************
V
Verloofd:

OKTJE SMALBIL
en
JAN DANHOF.
Hoogkerk, 19 Juni 1937.
Kerkstraat 112.
Groningen, Gorechtkade 80b.

HENDRIK OOSTLAND
en
CATHARINA JONKER

hebben de eer U kennis te geven van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de voltrekking
zal plaats hebben op Donderdag 24 Juni a.s., des v.m. 11.15.
Groningen, Juni 1937.
M.s. „Noordster", Reitdiep.
Selwerderstraat 14.
Receptie van 5.30—7 uur.

*_* Getrouwd:

H. HUISMAN
en
G. ARENDS,
die, mede namens wederzijdsche familie, hartelijk dank
zeggen voor de blijken van belangstelling, vóór en bij hun
huwelijk ondervonden.
Eelderwolde, no. 7, Juni 1937.
Heer

en

Mevrouw

** De
VAN SANTEN—BENJAMINS
geven met blijdschap kennis
van de geboorte van hunDochter
ANNA GEERTRUIDA.
Groningen, 16 Juni 1937.
Kraneweg 98a.
geven we
V Met blijdschap
geboorte
van ons
kennis van de

Dochtertje

WILLEMINA HENRIEKA.
FRANS OTTO
LIEN OTTO—BECKERINGH.
Groningen, 15 Juni 1937.
Zuiderdiep 129.
Tijd. Diephuisstraat 12a.

J. AUKES
G. J. AUKES—SMEDA
geven met blijdschap kennis
van de geboorte van een Doch__T_

JENNIE.

Haren, 15 Juni 1937.

Nieuwlandsweg 4A.
Eenigste kennisgeving.

R. A. BRUINS en
H. G. BRUINS—BOSMA
geven hierbij kennis van
geboorte van een
DOCHTER.
Hoogezand, 15 Juni 1937.
Westerparkstraat 3.

__
a
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HARM PI ETER BODDE,
in

den ouderdom van

54

■■

VAN VEEN.

Groningen, 15 Juni 1937.
Mr. de Sitterstraat 22.

Honolulu:

J. I. KJARGAARD.

Uithuizermeeden:

P. VAN VEEN.
R. O. VAN VEEN.
G. VAN VEEN—IWEMA.
Groningen:

A SMEDEMA—VAN VEEN.
R. H. SMEDEMA.
M DIJKSTRA—VAN VEEN.
JOH. DIJKSTRA.
Den Haag:
J. VAN VEEN
H. VAN VEEN—AALFS.
VEEN.
T. DE
D. DE BOER.
De teraardebestelling zal
plaats hebben Vrijdag a.s.,
3V2 uur off. tijd, te Uithuizermeeden.

Heden nam de Heere plot-

tot Zich, tot onze
diepe droefheid, onze geliefde Moeder, Behuwd- en
Grootmoeder,
ONNEGINA TONKENS,
in den ouderdom van 68
jaren; sedert 8 Maart 1934
Wed. van FOKKO KUNST.
Groningen, 15 Juni 1937.
Albertine Agnesstraat 18.
A. KUNST.
F. KUNST, Enschedé.
D. SMIT—KUNST.
J. SMIT.
F. KUNST.
W. KUNST—FOPMA
en Kleinkinderen.
zal
teraardebestelling
De
plaats hebben a.s. Zaterdag
op de Zuiderbegraafplaats.
Vertrek van het sterfhuis
om loy2 uur.
seling

Te Zutphen overleed onze
beste Schoonzuster en Tante
ANNA GEERTRUIDA
OOSTERHOFF,
Echtgenoote van Ds. R. H.
DRIJBER.
Groningen, 14 Juni 1937.
Familie KROES—DRIJBER.

Innig

onze

.

jaar.

Groningen, 15 Juni 1937.
Heereweg 41.

E. G. BODDE—ZIJL
HENDRIK
ALBERT
GEZINUS.
De begrafenis zal plaats hebben op Vrijdag 18 Juni" te
Scheemda, om drie uur.
Zij, die den overledene de laatste eer wenschen te bewijzen, worden verzocht in Hotel Panman.
Heden overleed onze beste
Zwager en Oom
*
JAN DRENT,
Weduwnaar van ANTJE
BUISMAN, in den ouderdom
van 79 jaar.
Groningen, 14 Juni 1937.
Meeuwerderweg 144.
Fam. HULZEBOS-BUISMAN
Heden overleed tot onze
diepe droefheid onze innig
geliefde Vrouw, Moeder en
Grootmoeder,
GERRITJE JONGSMA,
in den ouderdom van bijna
56 jaren.
Dat haar heengaan vrede
is, lenigt onze smart.
Onderdendam, 14 Juni '37.
G. SPOELSTRA,
Kinderen en Kleinkinderen.
Heden nam de Heere geplotseling in Zijne
heel
Heerlijkheid tot Zich, onzen
innig geliefden Man, Vader,
Behuwd- en Grootvader,
BARTELD BOLWIJN,
in den ouderdom van 70
jaar, in leven Ouderling
en Kerkvoogd der Ned. Herv.
Gem. te Westeremden.
Westeremden, 14 Juni '37.
Wed. J. BOLWIJN-TIMMER.
Zutphen:
T. BOLWIJN Bzn.
H. BOLWIJN—TAMERUS.
Westeremden:
B. BOLWIJN Bzn.
G. BOLWIJN—KRUIJER.
Godlinze:
G. NOORDHOF—BOLWIJN.
E. NOORDHOF.
Stedum:
T. BULTHUIS—BOLWIJN.
P. BULTHUIS.
Westeremden:
JOH. BOLWIJN Bzn.
H. BOLWIJN—KLUIN.
A. WIERINGA—BOLWIJN.
J. WIERINGA
en Kleinkinderen.
De begrafenis zal plaats
hebben Vrijdag 18 Juni a.s.,
des nam. 2 uur o. t.
Heden ontsliep onze geliefde Vrouw, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder,

Heden overleed, gedurende
haar tijdelijk verblijf in Holland, onze lieve Vrouw, Zuster en Behuwdzuster,
ANNE KJARGAARD—

,

Heden overleed, na een kortstondig lijden,
geliefde Man en Vader,

GEERTRUIDA FLIKKEMA,
in den ouderdom van ruim

63 jaar.

Uithuizen, 15 Juni 1937.
Uit aller naam:
J. T. OOSTERHÜIS.
Kinderen, Behuwd- en
Kleinkinderen.

Heden overleed, zacht en
kalm, onze lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder,
SIEBENTJE EDZES,
in den ouderdom van ruim
86 jaar, sedert 31 Dec. 1929
Wed. van WOLTER SMIT.
Stadskanaal, 15 Juni 1937.
Ter-Apel:
G. SMIT—STIKKER.
Stadskanaal:
H. EGB. SMIT
A. SMIT-JOLING.
Bussurn:
W. SMIT
H. SMIT—KLOOSTERBOER
en Kleinkinderen.
De teraardebestelling zal
plaats hebben a.s. Vrijdag,
's nam. 2 uur.
Zij, die de overledene de
laatste eer wenschen te bewijzen, worden tegen 1 uur
verzocht samen te komen
aan het sterfhuis.

%'"

Hiermede

betuigen

V Voor de vele blijken var ai
belangstelling, ondervonden bi J
onze 30-jarige Echtvereeniging r
»»
betuigen wij onzen hartelijkeia
dank.
Zuidbroek, Juni 1937.
F. TAAI.
G. TAAI—BLAAUW.
%" De Heer en Mevrouw
ELZENGA—OLIESLAGERS,
zeggen hartelijk dank voor d(e
vele bewijzen van belangstel-

J. A. __

ling, ondervonden bij de geboorte van hun Dochter.
Norg, Juni 1937.

i

—\f_\ .i4_\.d.

Padangstraat 77a

onzen hartelijken dank voor de Begrafenisondern.
vele blijken van deelneming,
ondervonden bij het overlijden Aangesloten bij de Begrafenisvereeniging „Het Noorden".
van onze lieve Vrouw, Moeder,
Telefoon 101.
Behuwd- en Grootmoeder
HENDRIKTJE BRHaSTRA.
Hoogkerk, 14 Juni 1937.
i
Uit aller naam:
W. BOUSEMA.
AMSTERDAM
GRONINGEN
«OTTERDAM

\jmj

Wij ontvangen alle dagen

v>>

NIEUWE SPORT- en VILTHOEDEN

Openbaar Slachthuis.
Donderdagmorgen 10 uur er
's nam. 3 uur prima kwaliteit
gekookt
Rundvleesch
met
bouillon.
Prima kwaliteit
VERSCK
VARKENSVLEESCH.

75

*

95

SPORTMASSAGE.
van het Ned. Genootschap voor Heilgymnastek en

Goedkoper

Massage.

Cursus A: Voor bezitters der Akte Lichamelijke Oefening.
Cursus B: Voor sportlieden.
De duur der opleiding bedraagt een half jaar. Aanvang hall
September. Nadere inlichtingen verstrekt:

A. Duiker, Verl. Heereweg 25. Tel. 4341

Wm

_tt__fl
"» ■■
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I

125

__\\

165
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Aan de Openbare Lagere
School „West" te Sappemeer,
Hoofd de Heer H. M. NOOR,
wordt gevraagd een

-|

—u

|| ||

111

|

195

,

I

I
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GLIMLACH

JE

zij,

.

I

blank. Het antiseptisch reinigende _JÈ
schuim dringt in elk gaatje in de tanden
en doodt de gevaarlijke bacteriën, die __\
aanslag en tandbederf veroorzaken. *__
Probeer Kolynos—U zult ook zeggen, tHI
dat het een wonder is.

en
wier wedde reeds
op Donderdag 1 Juli a.s. gelders
door het Rijk wordt vergoed.
's Morgens te 11.00 uur in de Wijkstraat, VOORKEURING VAN I Sollicitaties aan den BurgeENKEL INGESPANNEN TUIGPAARDEN Limietklasse. Paarden -1 meester vóór 21 Juni 1937.
die f500.— of meer hebben gewonnen zijn uitgesloten. Prijzen:
Persoonlijk bezoek bij Bur-

265

__l

fm

...

VERHELDERT UW

KORTEBAAN PRIJZENONDERWIJZER,
DRAVERIJ
in het bezit van de hoofdacte.
en CONCOURS HIPPIQUE 1 In aanmerking komen wacht-

_

-

_\

m

'"

f 40.—, «30.—, f2O--, f 15,—, f 10.— e n f 10.—.
gemeester en Wethouders of
Namiddags te 2.30 uur op de Harddraversbaan VOORTZETTING ', het Hoofd der School niet dan
VAN DE KEURING VAN ENKEL INGESPANNEN TUIGPAARDEN I na oproeping.
Limietklasse.
Sappemeer, 10 Juni 1937.
GROOTE KORTEBAAN PRIJZENDRAVERIJ. Maximum afstand
Borg. en Weth. voornoemd:
325 M. Prijzen: f3oo—, f 100.—, f 50.— en f25.—.
De Burgemeester:
Zondag 20
Na de eerste omloop:
A.
JONKEREN.
open
KEURING VAN ENKEL INGESPANNEN TUIGPAARDEN
De Secretaris:
klasse. Prijzen: f5O-- f4o.—, f3O , f2o—, f 10-- en fM—.
J. J. PERDON.
TWEEDE OMLOOP DRAVERIJ.
van
KEURING VAN SPANNEN TUIGPAARDEN. Prijzen: fso.—,
£40.—, f3O--, f2O--, f 10.— en f 10—.
Muziekensemble „CODA BAND" van Leeuwarden.
FINALE DRAVERIJ.
Btetmming.
Stemming.
Hackney's zijn in de tuigpaardennummers uitgesloten.
set. Aanvang 6 uur.
6X9
Afdrukken
Entree 25 cent.
De aangifte voor tuigpaarden kan geschieden bij den heer J. B. Crème afdrukken
SYt et.
KAMPHUIS te Groningen, Praediniussingel lla, Tel. 4587, vóór Bij 25 afdr. in eens een fraaie
of op 22 Juni 1937.
vergrooting gratis.
De aangifte voor de draverij bij den heer Burgemeester van 1 Rolfilms 6 x 9, 8 opn.
35 et.
Zrs. M. en A. BUIS.
Appingedam vóór 24 Juni 1937.
3 stuks f 1.00. Deze zijn zoo goed worden afdoend verwijderd.
Verlengde
Heereweg
I6b. Telefoon 3291GRONINGEN,
als een der duurste soorten.
Amsterdam, Breughelstr. 9 bij Apollolaan, TeL 23514.
■—
'
Utrecht, Cathar_ingel 130 bij Tolsteegbrug, Tel. 18716.
Den Haag, A. Paulownastr. 50. Tel. 392097. Spreekuur 2-3.
Oude Ebbingestraat 81a.

Juni

Bal Champêtre

*■

in den tuin

Gratis ontwikkelen
wij Uw Rolfilms.
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Harkstede
-STAALSTRA.

GEZICHTSHAREN

FOTO LUX

-

Serie mededeelingen voor NATIONALE adverteerders No. 1
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W at kan het „Cebuco" voor U doen?
Vraag het ieder jong meisje: het
is heerlijk, een mooie gave temt te
hebben! CASTELLA, Dobbelman's
schoonheidszeep geeft U die bekoorlijke temt!
Castella, de zuivere schoonheidszeep,
bevat kostbare olijfolie, dit Uw huid
verrukkelijk zacht en soepel maakt.
ze heel even parfumeert.
En
Haal een stuk Castella, (l2'/ 2 ct.)en
houdt Uw uiterlijk jeugdig.

Oet „Cebuco" is door de Vereeniging van Uitgevers van Dagbladen „De Nederlandsche Dagblad-

pers" opgericht om het adverteeren in couranten
voor adverteerders zoo loonend mogelijk te maken.
Het „Cebuco* treedt daartoe op als centraal informatie- en propaganda-bureau van 87 der voornaamste couranten van Nederland.

...

Het beschikt over tal van gegevens, die voor
iederen adverteerder in Nederland van belang
kunnen zijn, marktanalytisch materiaal, advertentiecampagnes uit alle mogelijke branches. Het kan
zijn bemiddeling verleenen om tot een collectieve
of coöperatieve reclame-actie te komen.; om Uw
handelaars te doen adverteeren, enz.

Heden overleed te 's-Gra-

een langdurig, doch geduldig lijden, onze lieve Broeder, Behuwdbroeder en Oom,

U kunt het „Cebuco"

DANIËL SCHEEPSTRA,
Echtgenoot van A. SAAT—
NOORDIJK, oud 47 jaar.
De teraardebestelling zal
plaats vinden te Roden op
Vrijdag 18 Juni.
Roderwolde, 15 Juni 1937.
M. SCHEEPSTRA
A. SCHEEPSTRA-

Uw reclame, bet verschaft U geen inlichtingen

V Voor de vele blijken van
belangstelling bij onze 50-jarige Echtvereeniging ondervonden, betuigen wij onzen hartelijken dank.
Sappemeer, Juni 1937.
Kleinemeer 44.
J. VOORT
JOH. VOORT—NICOLAAS.

-

_■

Groote Paardensportdag ; Gemeente Sappemeer.
te Appingedam I

venhage, zacht en kalm, na

VAN ZANTEN
en Kinderen.
Algemeene kennisgeving.

—f _1

R. PETERS

wij

*,* Hiermede zeggen wij allen
hartelijk dank voor de deelneming ons bij het verlies van
onzen lieven Man, Vader, Broeder en Oom
KORNELIS VELDMAN,
betoond.
Steentil (Aduard), Juni 1937.
Uit aller naam:
Wed. K. VELDMAN.

*

#

*

geen advertentie-orders op-

geven, het belast zich niet met de verzorging van
omtrent

de mérites der couranten afzonderlijk.

■■"IS"

Al dit behoort tot de taak der uitmuntend toegeruste Erkende Advertentie Bureaux, die eveneens
te allen tijde voor U klaar staan voor de verstrekking van de bovenbedoelde gegevens,

van het beroemde merk
Sfl RH
Pinaud voedt de haarwortels
// T^^jltt
en houdt Uw haar gezond en
glanzend. Op die wijze voorkomt U uitval of vroegtijdig |.*"j£ï
;'"*■
kaalworden. Pinaud' s lotions I
zijn overal verkrijgbaar. Ije***, __M

Centraal Bureau voor Courantenpubliciteit
van de Nederlandsche Dagbladpers („Cebuco")

Jfa__m±
_>_\
Ss■
Jïw

PINAUD

HP

Dam 2 a

Amsterdam

N.B.t Met nadruk zij er op gewezen, dat het bezitten van alle gegevens, waarover het „Cebuco" beschikt, nog niet voldoende zou zijn om
een reclamecampagne te voeren. Daar komt zoo veel bij kijken, dat voor het welslagen
ervan, de service van een Erkend Advertentie-Bureau onontbeerlijk is.

zelf
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IWEEDE

BLAD

BINNENLAND
De kabinetsformatie
Minister
de

Colijn,

Jeude

De Graeff

bij

de

en Van Lidht

koningin.

a,,?:..M.

de Koningin heeft gisteravond in
ucHentie ontvangen de ministers dr. H.
en jhr. mr. A. C. D. de Graeff.
den
°chtend heeft de Koningin in het
Pal
»*ieis Huis ten Bosch den Minister van
Jhr. ir. Van Lidth de Jeude in
"«dientie ontvangen.

bijwoning

van een

Engelsche

vertooning

vande

ns Sernhard heeft gistermiddag, verge&eirt van
zijn secretaris, jhr. Dedel een begebracht
aan het bioscooptheater Me-

Palace te Den Haag. Het gold hier
6"°Pole
jjtt speciale voorstelling, waarin aan Z.K.H.

_,

s "i natuurlijke kleuren opgenomen EngelKroningsfilm werd vertoond. De Prins
film zo mooi dat hij aan den direrf devan
he t theater verzocht, de film
willen vertoonen voor de
j.r fsoonlijk te
»ises in het Paleis te Soestdijk.
I**pveridien werden voor den Prins nog vereen film van de plechtigheden bij het
van het Prinselijk paar en één van
jUWelijif
1 Jongste
bezoek aan Amsterdam.

Vor*

>

°

Loting Dienstplicht

-

>
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Begrooting

1938 van Ned.-Indië

Vooraanbouw en aankoop van schepen en
vliegtuigen

ongeveer f 5½ milliioen

noodig

geacht.

Nederlandsch-lindische begirooting
Vc__
ö étai lB3B bevat onder meer de volgende

Voor den aanbouw, den aankoop, enz.
en vliegtuigen is een bedrag
Va? f
opgebracht of f 400.000 meer
5.417.000
<3_\
tjj?,. vvoor 1937, hetgeen omvat de voortzetbouw van 36 groote zeevliegte» andiendeneersten
termijn van een nieuwe
Seri» va
Wp ' n 12 dergelijke toestellen en den

.

termijn van 12 vervangende kleine
Vlie??uien&en.
Voor den bouw van hangars

re.d.43(,i-? or den marine-luchtvaartdienst wordt
j"-°OO aangevraagd.
Ie,?! verband met de voortschrijdende openg van Nleuw-Guinea en der nabij geWS?
go^i1 eilanden en ter verzekering van een
leiding van de visscherij in het Oosgedeelte der Molukken. wordt het

-

geacht het politie-toezicht ter

Uw te verscherpen, waarvoor vier stalen
in bouw gegeven zullen
Wo,
die resp te Hollandia, Seroei, MaW-ÏÏari en Tobelo zullen worden gestation-

"

van de ontwikkeling van de
lUi?, het belang
luchtvaart wordt in de oorlogshe 'taire
gerekend op de toekenning van
eefr °oting
Jaarlijksche tegemoetkoming in exploien onderhoudskosten aan de bezitters
\fxj_',
ij

wee,

of meerzits-sportvliegtuigen.
P T. T.-begrooting opent het vooruitfcicïit
tyj? ,°P tariefsverlaging, o.a voor het posten het binnenlandsche briefIgi~' waardoor op een inkomstenderving van
*0-l0 wordt gerekend.
de begrooting voor den dienst van de
is f 80.000 meer uitgetroklt
Ypor subsidies ten behoeve van de t.b.c-l6 "tijding, waarvoor een achttal eenvoudiherstellingsoorden zal worden opgericht.
daarvan zullen worden
uit de Nederlandsche bijdrage van

Vou?

be?t

15 millioen.

ï§_n

de werkloozenzorg is
meer opgebracht, aangezien het
bedrag van f I.— milU<Wn 1937 uitgetrokkengebleken.
onvoldoende
is
v r de algemeene politie zijn verschil
WP°
opgebracht, omdat gebiet verhoogifi'gen
i
s
te ver
ls begaan dat men in eenige gewesten
met de in de laatste jaren opgele sae
bezuinigingen.

v

behoeve van

-

De ramp op de Petrarkis Nomikos
Geen

vervolging

voor

de rechtbank.

bekend heeft de justitie direct na
ï> et ra mp op het Grieksche stoomschip
tobe ~ rkis Nomikos op welk schip in Ocratip ,Van het vorig jaar, toen het in repaS bij Wilton-Feijenoord te Schiedam
eenf laontploffingen
plaats hadden, welke
vergden
aanta
l
een onslachtoffers
der» ek ingesteld.
Zijjj eonderzoek, waarbij tal van getuigen
V
en waarvoor deskundigen uit| hoord
ra
hebben opgemaakt, is
ee0eri
PPorten
nie'
d seleden beëindigd.
be»?
be si .Officier van Justitie heeft dezer dagen
aldus de N.R.Crt., dat deze zaak
vv°or' de rechtbank
zal worden vervolgd.

—

een
Di?

—

regeering krijgt

een

tegen
meerderheid
van
346
247
stemmen

De financieele volmachten door de kamer

goedgekeurd

succes

der Fransche

wtsontwerp
het
volmachten
aan
de
tot
met
regeering

het

346

verleenen
stemmen aangenomen.
van

Blum

aan het woord.

Kamerdebatten

Crisis-Varkensbesluit 1937
Slechts op gemerkte varkens mag het
goedkeuringsstempel worden aangebracht.

De

De Maas-tunnel te Rotterdam
Met den bouw

ïè°3_

T.

Paul Reynaud
oefende ernstige
op
geheele
politiek der
financieele
critiek
de
gedevalueerd,
regeering. De regeering heeft
maar heeft er het financieele en economische
voordeel van verbeurd. Door haar politiek
heeft de regeering niet een terugkeer van
kapitaal mogelijk gemaakt. Volgens Reynaud
heeft de regeering het land reeds 25 milliard
franken aan goud gekost.
Spreker vraagt zich af of de regeering geen
inflatie op het oog heeft.

tegen 247

der

.

_-

Het tekort bij de spoorwegen is sedert jaren
vermeerderd, doch de regeering wil dit door
reorganisatie in twee of drie etappes verbeteren, o.a. wil de regeering de tarieven der
regeering
spoorwegen verhoogen.
Verder zal aan de Kamer een ontwerp worwetsontwerpen
den voorgelegd tot hervorming van de gemeentelijke en departementale financiën,
teneinde de voorschotten, welke de staat
ieder jaar moet geven, te beperken.
Ook zal een commissie, waarin alle partijen
uit de Kamer vertegenwoordigd zullen zijn,
hervorming van de directe
De Fransche Kamer heeft hendennacht een diepgaande
belastingen bestudeeren, opdat de opbrengst
zonder de lasten te. vermeerDe juiste tekst van het ontwerp, dat door grooter wordt
belang van den kleinen hanhet
deren.
In
de regeering was voorgelegd aan de Kamer
del, de kleine industrie en den kleinen landluidt als volgt:
Minister-president
betrad vervolgens
bouw zal spoedig een crediet op middelbaren de tribune. Hij gaf Blum
van de
een
overzicht
„De regeering wordt gemachtigd tot 31 termijn worden ingesteld, alsook een crediet goudverschepingen in de laatste acht dagen.
voor den buitenlandschen handel. De teksten De minister-president wees er op, dat de
Juli 1937 bij decreet, besproken in den van deze voorstellen zijn gereed.
der volmachten een constitutioneele
Bovendien is een pian opgesteld om voor kwestie
ministerraad, de noodzakelijke maatregepolitieke
en
kwestie is en wel, omdat diegede komende jaren de uitgaven van de benen, die er vandaag tegen zijn, er altijd voor
len te nemen tot herstel van de openbare grooting
mogelijk
passen
te
aan
zooveel
aan
gestemd hebben. Ten aanzien van de volfinanciën en tot bescherming van de de inkomsten, teneinde zoo weinig mogelijk
machten
kent men de regeering bedoelingen
een beroep te hopv«»n doen op het volk.
spaargelden en het openbaar crediet.
toe, welke zij nimmer heeft gehad. Het
Frankrijk van heden, aldus Blum, gelijkt niet
Deze decreten zullen binnen drie
De
op het Frankrijk van een jaar geleden. Indien
maanden worden voorgelegd aan het
wij gefaald zouden hebben, zouden wij niet
parlement ter bekrachtiging, of in ieder
zooveel aanvallen weerstand hebben kunIn de vergadering van de Kamer, welke aan
nen bieden. Voor dit werk, dat wij willen
geval in de eerste vergadering van de gistermiddag begon, heerschte geen buitengewone opwinding. Minister Vincent Auriol voortzetten, vragen wij de geheele republibuitengewone zitting van 1937".
keinsche meerderheid ons te steunen".
diende het wetsontwerp m en verzocht onmiddellijke behandeling. Marcel Heraud
motiveering
regeering
stelde voor de vergadering tot Donderdag te
stemming
schorsen, doch dit voorstel werd met 358 tegen 230 stemmen verworpen.
Ter motiveering van het verzoek om volCommunisten voor de volmachten.
Gisteravond begon de behandeling en duurmachten, had de regeering een uiteenzetting
de tot diep in den nacht. Namens de regeeopgesteld van hetgeen zij in het afgeloopen
Tijdens de schorsing der vergadering van
jaar tot stand heeft gebracht. Zij wijst hierbij ring gaf minister Schmidt een uiteenzetting de Kamer hebben de Communisten besloten,
gebeurtenissen
welke de regeering erop het financieel herstel en de economische van de
hadden zich tot de Kamer te in antwoord op een beroep van Blum, te
ontwikkeling van het land. De sociale wetten toe gebrachteen
stemmen vóór de verleening der volmachten.
eenvoudige tekst om de mahebben kalmte gebracht en de consumptie is wenden met speculanten
De communist Duclos betrad het spreeknoeuvres
der
doen
mislukken.
te
gestegen. Verder heeft de aanpassing van de
om de stem der communisten toe te
gestoelte
afgevaardigde
Een
der minderheid stelde lichten. Hij
munt het contact tusschen de Fransche
verklaarde, dat de Communisten
prealabele
waarop
kwestie,
de
de
daarop
markt en de buitenlandsche markten herzijn
bereid
te
stemmen voor de teksten, welspreekgestoelte
van
minister
financiën het
steld.
ke der regeering uitgebreide volmachten geop
en
wees
het
offensief,
gevaarlijke
beklom
vervolgens
uiteen, dat fiDe regeering zet
ven tegen de speculanten.
nancieele maatregelen onmiddellijk genomen dat sinds eenige dagen ontketend is en de
Duclos herinnerde er aan, dat de Communoopt
zekere onmiddellijke maatmoeten worden en dat bovendien gedurende regeering
nisten
werden gekozen als reactie op de fiom
nemen
te
crediet
te
regelen
openbare
het
vele jaren steun moet worden geboden. Hiernancieele
politiek van Doumergue en Laval.
bij mag niets verwaarloosd worden. Alles doet verdedigen.
Duclos
las
een dagorder voor van het centrale
op,
somde
de
welke
reVervolgens
minister
evenwel hopen op een tijdperk van rust, dat
comité
en
de Communistische groep en voegregeesultaten sinds verleden jaar door de
gunstig is voor de productie.
de hier aan toe: „Indien wij voor de regeering
gebracht
gaf
ring
op
tot
stand
en
aan
zijn
In het derde gedeelte van deze uiteenzetstemmen, geschiedt dat, omdat wij de eenting verklaart de regeering de wijze, waarop welke wijze hij den strijd wil voeren tegen heid van het Volksfront willen handhaven".
zij de staatsfinanciën wil regelen. Eerst wijst belastingontduiking.
zij op het mislukken van handelwijzen der
De radicaal-socialisten.
Zijn rede voortzettende zeide de mispeculanten en de deserteurs van de franc.
De speculatie is gebroken en de kapitaalnister: „Wij zijn voornemens met vastDe radicaal-socialistische fractie had met
vlucht heeft opgehouden. Doch het herstel
tegen 11 stemmen en eenige stemmen
24
gebruik
beradenheid
te maken van de blanco besloten
eischt voortdurende zorg. Sedert 5 Maart
te stemmen voor het wetsvolmachten, die wij u vragen om te strijheeft de regeering belangrijke bezuinigingen
ontwerp
ingevoerd op de openbare uitgaven, terwijl de
den tegen de aanvallen die niet uit. het
Er schijnt zich een zekere ommekeer te
inkomsten zijn gestegen.
hebben
voltrokken in de fractie tengevolge
buitenland, maar uit Parijs komen". Ruim
Thans moet met kracht en voorzichtigheid,
van het aanvankelijk besluit der communisgeleidelijk het evenwicht tusschen inkomsten
vijftig milliard francs zijn naar het buiten om zich van stemming te onthouden.
en uitgaven worden hersteld, waarbij rekegebracht. De regeering wil het Blum had intusschen met de Communisten
tenland
ning moet worden gehouden met de noodonderhandeld en hen, wellicht niet zonder
openbare crediet verdedigen en vervolzakelijke aanpassing aan nieuwe omstanbeloften voor de toekomst, tot een andere
digheden en de normale ontwikkeling van het
gens opbouwen. Er moet een snelle beslishouding bewogen.
economisch leven. Er zullen geen maatregelen
Voor het wetsontwerp stemden 346 afgesing genomen worden en voor dit werk
worden genomen welke de onmisbare levensvaardigden,
er tegen 247.
vraagt de regeering het vertrouwen van
behoeften treffen of welke de productie zullen vertragen.
de Kamer.

De

Op 28 Juni as.

S ter bepaling van den ingeschreVen e lotm
die in elke gemeente of in elke groep
i_r >gemeenten
het eerst in aanmerking
om tot gewoon dienstplichtige te worda? 1 best
m d. heeft in het openbaar plaats
>oa de elic|
hting 1939 op Maandag 28 Juni
_~'<e des namiddags om 2 uur, te 's Graven„Rolzaal".
*"| in de zijn
in de commissie, bedoeld in
tweede hd, der dienstpüohtwet voor
het houden
van de loting voor de lichting
l_}
nd, tevens voorzitter, mr. R. W. J.
q°o8:
gèn Menthon Bake, raadsheer in den Hooaad te s Gravenhage; tot lid, tevens
Ma
voorzitter, M. Belzer, luiQ.:»ant-generaal, lid van het Hoog Militair
te 's Gravenhage; tot lid, Th.
Oüri di S > lid van de algemeene rekenkamer,
ve ?v recteur van de staatsloterij te 's Gra-

Ito?

Fransche

De financiëele

Kroningsfilm.

Flandin verklaarde er zich ongerust
over te maken, dat de volmachten zouden
worden gebruikt om de belastingen en de
prijzen van tabak en lucifers te verhoogen en naar hedenmorgen verrichte waarnemingen.
Medegedeeld door het Kon Ned. MeteoroL
de spoorwegen te reorganiseeren.
Instituut te De Bilt.
„Indien gij niet gewapend zijt tegen de speculanten, aldus Flandin, hetgeen ik betwijrh.m S
Bar.- Wlnd
fel, zullen wij u er de middelen voor geven.
■o "» Cels S
Nimmer zal evenwel een wetgevende vergade?tand
"
S3
LÖ
ring de regeering volmachten verstrekken om
nieuwe belastingen en nieuwe lasten in het Plaatsen
2c £o §>
S ö
S £
fimB
leven te roepen. Het parlement zou op die
«8
»,
S
h S « 5 X!
manier een Kamer van registratie worden.
g
ta xl
M
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Het

Prins Bernhard in de bioscoop
Ter

5
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De roofoverval op den Pastoor
te Geysteren

begonnen.

Tegen ieder der verdachten negen jaren
Na langdurige technische voorbereiding is
De Minister van Binnenlandsche Zaken
gisteren te Rotterdam aan het feit dat nu
gevangenisstraf geëischt.
schrijft in een circulaire aan de gemeentemet den eigenlijken bouw van den tunnel
besturen :
aandacht beDe rechtbank te Roermond behandelde
Gelijk bekend, bepaalt artikel 7 van het wordt begonnen, officieele
steed.
gisteren de zaak tegen de vier verdachten
crisis-varkensbesluit 1936, dat het aanbrenAan de Heuvellaan met uitzicht op de van den overval op den heer G. J. J. Litgen van het merk, voorgeschreven krachtens
plaats
waar de tunnel onder de rivier komt, jens, pastoor te Geysteren (L.), gepleegd in
Vleesohkeuringswet
op
art. 16 van de
1919
heeft de burgemeester van Rotterdam, in den nacht van 19 op 20 Januari 1936.
varkensvleesch slechts is toegestaan:
den minister van
le. indien dat vleesch afkomstig is van tegenwoordigheid van
De verdachten waren W. J. G. Janssen te
varkens, welke voorzoover zwaarder dan 10 Waterstaat jhr. O. C. A. van Lidth de Jeude, Belfeld, A. L. Dut te Venlo, M. H. Hendrikx,
K.G. waren voorzien van de in artikel 2 van en verschillende genoodigden van het geeveneens te Venlo woonachtig en P. J. H.
genoemd besluit voorgeschreven oormerken. meentebestuur een rede gehouden waarvan
Janssen, zonder vaste woonplaats.
2e. indien dat vleesch afkomstig is van de Maastunnelbouw het middelpunt vormde.
Men zal zich ongetwijfeld deze opzienDe rede van den Burgemeester werd bevarkens, welke na slachting volgens door den
barende overval nog herinneren, tengevolge
president-commissaris
Minister van Landbouw en Visscherij te stel- antwoord door den
waarvan pastoor Litjens is overleden.
de N.V. Maastunnel de uitvoerster van
len voorschriften door den betreffenden keu- van werk,
Er werden gisteren negen getuigen geir. Telders.
ringsdienst voor vee en vleesch zijn gewogen. het
hoord.
Hierna drukte de burgemeester op den
3e. nadat is betaald het krachtens artikel
In zijn requisitoir schilderde het O. M.
knop, die de sirene in werking stelde. Onder nog eens de situatie ter plaatse.
6 van meergenoemd besluit vastgestelde hefDe pastoor
het geloei van de sirene en het hartelijk apfingsbedrag.
aldus het O. M.
is gestorven op het
plaus
aanwezigen
begon
van de
de electriVan de beide laatstgenoemde bepalingen is
veld van eer, op weg om menschen, die bij
bij Kon. Besluit van 19 December 1936, no.'lS sche kraan met grijper te werken.
auto-ongeluk
een
zijn gewond, hulp
Vrachtauto's reden aan en voerden de uit- te bieden. Bij hetzouden
algemeene ontheffing verleend, echter niet
eerste
bericht, waren de
gegraven aarde wee: de bouw van den tunvan de bepaling genoemd onder le.
vermoedens van den Officier uitgegaan
afloop
plechNa
van
begonnen.
deze
De keuringsdiensten voor vee en vleesch nel is
naar den zoon van den „Witte van Wansum"
zijn derhalve gehouden ter voldoening aan tigheid, waarvoor ook van de zijde van het en toen hij de abnormaal groote voetafdrukhet bepaalde in het crisis-varkensbesluit 1936 publiek vrij veel belangstelling bestond, verken had gezien, dacht hij aan Dut. Zijn vereenigde men zich aan een thee in café Beler op toe te zien, dat het goedkeuringsstemmoedens bleken later juist te zijn geweest.
levue.
pel niet wordt aangebracht op varkensHet hoofdmotief van het drama van Geysvleesch, afkomstig van ongemerkte varkens.
teren was geld. Volgens het O. M. moet er
Daar gebleken is, dat niet steeds voldoende
geen onderscheid gemaakt worden tusschen
aandacht aan deze bepaling wordt geschoneen groep, die het geweld wilde en een groep,
ken, verzoekt de minister, namens zijn ambtgevallen.
tram
die het niet wilde. Van het moment af, dat
genoot van Landbouw en Visscherij het keuDut den Pastoor greep, stemden allen in met
op
dragen
ringspersoneel op te
slechts
het geweld. Want niemand hield op. Wat de
vleesch, afkomstig van gemerkte varkens het
dagvaarding betreft, wees spr. er op, dat
goedkeuringsstempel aan te brengen en inIn sloot geraakt en gestikt.
ten
laste moest worden gelegd art. 312.
dien een ongemerkt varken wordt aangetrofwaarvoor de maximumstraf 15 jaar is.
fen, terstond den plaatselijken functionaris
Een controleur van de Noord- en ZuidDe Officier, mr. Rieter, eischte vervolgens
van de landbouwcrisis-organisatie in de proHollandsche tram kwam gistermiddag toen tegen alle vier verdachten een gevangenishij in Broek in Waterland op de tram stapte, straf van negen jaar.
vincie, waarin de gemeente is gelegen, daartot de ontdekking, dat de conducteur, O E.
van kennis te geven.
De verdediger, mr. E. Daub, pleitte voor de
van Batum, zich niet op zijn post bevond. beide Janssens en Dut clementie, terwijl mr.
Onmiddellijk werd aan een ongeluk gedacht. P. Tripels voor
verd. Hendriks clementie
De controleur reed met de tram tot Amvroeg..
DOOR AUTOBUS AANGEREDEN.
sterdam, waarna hij met een anderen wagen
Uitspraak over veertien dagen.
de route Amsterdam-Volendam afging. Ter
hoogte van Monnikendam, ontdekte de man
Slachtoffer vrijwel op slag gedood.
plotseling den conducteur, die met het hoofd
voo-over in een sloot lag. Deze bleek inmidVanochtend is te Boekei een doodelijk onVERDUISTERING VAN F 1200.
geluk gebeurd. De eerwaarde zuster Jacobina dels te zijn gestikt.
Liefde,
Bij het ingestelde onderzoek vond men aan Secretaris van Chr. Metaalbewerkersbond te
van het klooster van de Zusters van
een der ijzeren palen langs de baan, waarstak vanochtend voor het Raadhuis te BoeArnhem gearresteerd.
kei den weg over. Zij liet eerst een autobus aan de electrische geleidingen zijn bevestigd,
passeeren, doch bemerkte niet, dat daarachhoofdharen van het slachtoffer en tevens
Door de politie te Arnhem is gearresteerd
ter nog een autobus volgde. Zij werd door bloedsporen. De man heeft vermoedelijk het de secretaris van den Christelijken Metaalhoofd buiten het balcon gestoken, waarbij bewerkersbond te Arnhem, wegens verduislaatstgenoemd voertuig gegrepen.
Met kracht sloeg zij met het hoofd tegen hij in aanraking is gekomen met een paal tering van een bedrag van f 1200, gelden,
en bewusteloos is geslagen. Veertien meter die eigendom van de vereeniging waren. Hij
het spatbord, waardoor de dood vrijwel onverder werd het slachtoffer van de tram in is in arrest gesteld en heeft een bekentenis
middellijk intrad.
Bij een door de politie ingesteld onderzoek een sloot geslingerd, waar men hem vond,
afgelegd.
toen zooals gemeld, de levensgeesten reeds
is gebleken, dat den chauffeur van de autogeweken waren.
bus geen schuld treft.

■*

IJSLAND EN FAROER
Vestman. |767|771fwnw 151 betr I 81 71 0
12| ll| 0
„
Thorshavn p66(768| nw Il|
GROOT BRITTANNIË EN lERLAND
12 11 0
Stornoway 77 77<) nnw 3 betr
769 769 w
3
11 11 0
Shields
3
12 12 1
Yarmouth 766 769
774 772
2
14 13 0
Valentla
772 772 no
Scllly
3zw bew 14 14 0
NEDERLAND
3 betr
14 13 2
Groningen 764 766 nw
764 767 nnw s_w oew 13 14 8
Helder
765 768
14 14 4
De Bilt
4
3
14 13 1
„
Vlissingen 766 769 nw
16 1214
Maastricb' 766 768
3 betr
BELGIË EN FRANKRIJK
767 769 nw 4zw oew 13 12 5
Brussel
768 769 wnw 2
13 13
Calais
769 770 nnw 2 l oew 15 13 0
ParUs
772 772 n
2 1 bew 14 14 0
Brest
770'768| o
1 betr
17 17 0
Biarritz
ZWITSERLAND
"67i766i
nw I J|_w bew I 16| 12| 3
|
Zürich
DUITSCHLAND
15 15 0
Hamburg |763 63 nw I4| betr
z
761
Izw
oew
20
19 0
Stettln
1763
20 20 0
767 763 zzo 1 bew
'"«mei
764 760 n no 3 betr
21 17 1
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SCANDINAVIË

Rost

765 760 w
Haparanda 765 762 zo
Stockholm 767 761 zzo
Skudesnaes 764 ;62 n
767 761 zw
Wisby
Skagen
762 759 w
Kopenhag. 762 761 wnw

1 regen
4zw bew
3 betr
5 betr

8
12
18
11
2zw bew 20
1 betr
15
Izw oew 15

8
13
17
10
19
14
15

3
0
0
4
0

7

0

BUITENLANDSCH WEERBERICHT MEDEGEDEELD DOOR HET K.N.M.L. TE DE BILT.

Het warme gebied van hoogen luchtdruk
in het Oosten trekt zich geleidelijk naar Finland en Rusland terug, dat op den Oceaan
breidde zich verder naar het Noorden uit en
bedekt thans ook IJsland. Tusschen beide
gebieden van hoogen luchtdruk ligt het langgerekte strookvormige depressiegebied met
minima in Zweden en in Centraal Europa. De
inval van polaire luchtmassa's uit het NoordWesten, die gistermorgen tot onze kusten was
genaderd, drong verder naar het Zuiden door
en is thans genaderd tot de Alpen en de Riviera. De hooge Alpentoppen melden temperaturen onder het vriespunt en zwaren
sneeuwval (Sahtis minus 2 graden met in den
nacht 42 m.m. neerslag, Jungfraujoch met
minus 8 graden, neerslaghoeveelheid niet op-

.

gegeven)

In Finland en de Baltische staten is het

nog zeer warm en binnen den Poolcirkel komen ochtendtemperaturen van twintig graden Celsius voor. De voortschrijdende koudeinval ging hier en daar gepaard met zware
regens. Weenen meldt 21 m.m.
Het is te verwachten, dat in ons land het
weer aanvankelijk nog koel zal blijven, echter
met afnemende kans op regenbuien.
Hoogste barometerstand 772.5 te Valentia.
Laagste barometerstand 757.9 te Stensele.
Verwachting, geldig tot den avond van
Donderdag 17 Juni: Meest matige tot zwakke
Westelijke tot Noordwestelijke wind, gedeeltelijk bewolkt, weinig of geen regen, weinig
verandering in temperatuur.
Barometerstand te Groningen
Gedurende het laatste etmaal.
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Conducteur uit

Da barometerstand is heden 66; was gisteren 64.
De dunne streep geeft den stand van gisteren aan.

Temperatuur

hedenmiddag

60 gr. Fa.

1254

uur

Windrichting: N.W.
Morgen gaat de zon op om 4.37 en onder
om 21.24.
De maan komt morgen op om 14.10 en
gaat onder om 0.02.
Maan: 23 Juni, volle maan.
Lantaarns van alle rij- en voertuigen op
om 21.54.
*3_<§>_t*-

Waterstandsberichten
Keulen
LaObltD
St Andries (Waal)

op 14 !uni 15 luni 16 'uni
3.14
3 06
3.is
11.89 1189
1181

3.95

355

Maastricht

4161

996
4138

Venlo
bltb

-.

11.58

1158

Westervoort

Belield

3.98

9.93

9.95

41.37

11.38

0.48

0.69 0.99
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De voorrangswegen

Indische mail. De Rotterdam Lloyd Rapide, rijdende in aansluiting op het vandaag
te Marseille verwacht wordende mailschip
„Sibajak", zal morgen om 6.16 uur te Rosendaal, 7.12 uur te Rotterdam en 7.38 uur te
Den Haag H.S.M, arriveeren.

De regeling- treedt eerst op i Juli
in werking.
Met ingang van 4 Juli a.s. zal de voorlangsregeiing voor een groot aantal rijkswegen van kracht worden.

Het padvinderscontingent naar

Nederland,

Met de „Dempo" is naar Nederland vertrokken het Indische padvinderscontingent
voor de jamboree. Voor dit vertrek bestond
zeer groote belangstelling. De „Dempo"
voerde voor deze gelegenheid de jamboreevlag, welke door den Gouverneur-Generaal
aan het contingent is overhandigd.

Neeentien

Beurs van Amsterdam

Hypotheekbanken.
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binnenkomt, heeft hij onze on-

Wij kunnen ons zooveel wreedheid bij zulk
een overvloed van jovialiteit niet voorstellen.
En toch
De conciërge geeft ons even later een,
schok, als hij begint met het uitpakken van
het corpus delicti, de bijl. Aan den eenen
kant komt het ijiaer van dit gevaarlijk wapen
uit het pakpapier gluren, aan den anderen
kant ziet men een steel van geweldige lengte.
Zoo lang, dat hij de statige staande klok in
de rechtszaal concurrentie aandoet. Zou de
oue heer zoon onnatuurlijk groote bijl in
zijn bezit gehad hebben?
Maar nee, het pakt anders uit.
Het pak van den conciërge zit zoo listig in elkaar, dat het gezichtsbedrog veroorzaakt. Er komt een bijl van zeer normale afmetingen uit een krauwel, een soort
gaffel met langen steel.
Deze krauwel is tevens de aanleiding tot
dien gemoedstoestand van den ouden baas,
die hem tot de bedreiging van de dagvaarding heeft verleid. Wij zijn weer gerust, er
is heel wat aan voorafgegaan, voordat het
Zijn fout
zoover kwam.
bestaat alleen
daarin, dat hij op het erf van zijn buurman is gekomen. Daarvoor is nog een verzachtende omstandigheid:
het was zijn
grond, die hij aan buurman had verhuurd.
Verder ging het met de huurbetaling niet
altijd even vlot en bovendien wilde hij een
hek repareeren.
Buurman wou hem van het erf jagen en
nam daarbij den krauwel met zijn scherpe
door zijn broer
tanden mee. Aangevuurd
met kreten als „Sla hem dood, ik kan het
niet doen!" trok hij ten aanval op onzen
ou-baas en toen eerst stak deze zijn bijl
omhoog en zei:
Als je hier komt, sla ik je den kop
in.
Maar de krauwel sloeg en viel, welbewust geleid door buurman's hand.
De oue verdedigde zich, niet door te slaan,
maar door volgens alle regelen der edele
schermkunst te pareeren. Met de bijl.

—

dooden.

Voort, prenot.

Faillissementen.
De Rechtbank te Assen heeft in staat
faillissement verklaard: Jan Hesseling, e*'
pediteur te Emmen. Curator: mr. L. y
Vorstman te Emmen. R.C. mr. A. W. **
Bondam.

slaan.

vangen
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GEMENGDE BERICHTEN

DENVERONGELUKT.

Voor den Groninger
Politierechter
—
Een voorbeeld voor het
verdeelde sympathie.
Hij is een goeie zestiger en het type van
een goedronden schipper; al staat er op de
dagvaarding, dat hij aan den vasten wal in
de provincie woont en zonder beroep is.
Echt een gemoedelijke baas, een blozend,
lachend gezicht met een vief, grijs ringbaardje, grijs haar en ouderwetsehe oorringen. Piekfijn in het zwart gekleed met bijpassend strikje. Maar dit deftig uiterlijk vertoon drukt zijn gemoedelijkheid niet hij ziet
er vroolijk en opgewekt uit, als hij met een
joviaal „Goeie" op de verdachtenbank aanstevent.
Hij heeft bij den Politierechter ook een
streepje voor, want hij mag met zijn handen
in den zak staan vertellen. En dat is een
verdachte slechts bij hooge uitzondering veroorloofd.
Natuurlijk heeft de Politierechter begrepen, dat deze houding bij dit gemoedelijk
type behoort.
Er staan verschrikkelijke dingen over onzen sympathieken ouden baas in zijndagvaarding. Bedreiging met doodslag. Gedreigd
zijn buurman met een bijl „in den kop" te

-

Hij laat het den Politierechter zien. Demonstreert allerlei gevechtsstanden, met de
denkbeeldige bijl voor zijn gezicht. Kwiek
als een jongkerel springt hij heen en
weer.
Als 'k dat nait doan 'had, was 't ding
in mien heufd koom'n en was 'k dood west,
licht hij nog toe.
Ondertusschen heeft hij toen toch een paar
flinke verwondingen in zijn arm opgeloopen.
Kijk, we hadden het al gedacht. Er moet
veel voor noodig zijn om dezen man tot
een bedreiging met doodslag te brengen.
Het requisitoir van den Officier van Justitie is zeer verblijdend. Maar de Officier vindt
de zaak nu ook wel eenigszins anders dan
hij zich eerst had voorgesteld, welke voorstelling in die nare woorden van de dagvaarding is gekristalliseerd. Hij vraagt daarom

Resultaten.
Veenendaalsche Stoomspinnerij en Wève"
netto-winst 1936 f 137.143 (v. j. f 20.996),.0*.
stemd voor afschrijving en reserveering'
Norddeutsche Lloyd verlies gedaald van M <>"
millioen tot M. 1.3 mililoen.

Zóó, als hij

Dat de voorbereiding tot de regeling, in
den vorm van het aanbrengen van voorlangs-wegteekens, veel tijd vereischt spreekt
vanzelf.
Hier en daar ziet men reeds de paaltjes
met oranje-koppen langs de rijkswegen verschijnen. Evenwel blijken dan niet steeds
Notarisfraude té Gemert. De Roermondook de voorgeschreven waarschuwingsborsche rechtbank heeft gisteren uitspraak geden, in den vorm van een omgekeerden driedaan in de zaak van den 65-jarigen oud-nohoek, op de dwarswegen geplaatst te zijn.
taris
te Gemert A. F. J. V., tegen wien de
aanbrengen
volgorde
deze
het
der
Daar
in
aanduidingen het gevaar medebrengt, dat Officier van justitie op 1 Juni jl. zes maande rijders op de wegen met oranje koppen den gevangenisstraf met aftrek van voorarrest had geëischt wegens verduistering
ayuderi kunnen veronderstellen, dat de betreffende wegen reeds voorrangsweg zijn, van een bedrag van f 5000 ten nadeele van
terwijl het verkeer op de zijwegen geen een tweetal cliënten. De rechtbank veroordeelde den verdachte tot een gevangenis
aanleiding tot deze opvatting heeft, waarstraf van negen maanden met aftrek van
schuwt dé A.N.W.B. de weggebruikers ernstig, uit de aanwezigheid van oranje koppen preventieve hechtenis.
op de afstandpaaltjes niet op te maken,
dat zij reeds nu voorrang hebben. Een vergissing ten dezen zou de meest noodlottige
Notarisklerk veroordeeld. De Almelosche
gevolgen kunnen hebben.
rechtbank heeft uitspraak,gedaan in de zaak
tegen den notarisklerk P. G. uit Hengelo, die
Behoudens op het gedeelte Voorburg— in den loop van vele jaren ca. f7OOO heeft
ten nadeele van notaris mr.
Zoeterflieer van den rijksweg Den Haag— verduisterd
Hij werd veroordeeld
Limpens.
Janssen
de
Utrecht en enkele provinciale wegen in tot een jaar gevangenisstraf.
De eisch was
Groningen, heeft tot 4 Juli a.s. de van twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan
zes maanden voorwaardelijk.
rechts" komende nog onder alle omstandigheden voorrang, eerst met ingang van dien
datum treedt het voorrangswegen besluit in
Smokkelauto met 10.000 pakjes sigarettenpapier aangehouden. Door de rijkspolitie is
werking.
in den afgeloopen nacht op den weg Nijmegen—Gennep, ter hoogte van Mook, een
groote vrachtauto aangehouden, welke later
smokkelwaar bleek te bevatten.
De chauffeur van den wagen reed slechts
met één licht op den weg. De politie sommeerde hem te stoppen, waaraan hij geen
Afscheid kolonel b. d. Oudendijk. Gister- gevolg gaf en met vol gas doorreed. De
middag heeft de kolonel b. d. K. E. Oudendijk rijkspolitie ging vervolgens den wagen achafscheid genoemen van het luchtvaartbedrijf terna en slaagde er in de auto aan te houte Soesterberg en de leiding van dat bedrijf den. Bij onderzoek werd een partij van 10000
overgedragen aan zijn opvolger, den luit.-koi. pakjes sigarettenpapier in den wagen geH. L. van Royen.
vonden, terwijl zich ook machine-onderdeeNa afloop van deze plechtigheid heeft kol. len in de auto bevonden.
Oudendijk, in tegenwoordigheid van It. kol.
De chauffeur heeft, tijdens het onderzoek
Van Royen en den commandant van de in den wagen, kans gezien te ontkomen.
luchtvaartafdeeling, luit.-kol. F. A. van
De vrachtauto werd in beslag genomen
Heyst, een krans gelegd aan den voet van en naar Gennep getransporteerd.
het monument voor de gevallen vliegers.
Nadat de dienst geëindigd was, is kol. K. E.
Oudendijk door het personeel van de militaire luchtvaart gehuldigd.
De caféhouders te Brussel in staking. De
aangekondigde staking der caféhouders is te
Als een blijvende herinnering aan de militaire luchtvaart is kol. Oudendijk een prachBrussel niet algemeen. De restaurants zijn
tig foto-album overhandigd.
nog open. In de provincie schijnt daarentegen de staking in de groote steden wel algemeen te zijn. Te Gent en Antwerpen echNederlandsch Bijbelgenootschap. Vanmorter is de staking op een mislukking uitgegen heeft prof. mr. P. Scholten, voorzitter loopen.
van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, de
algertieene vergadering van dit genootschap
in de .Doopsgezinde kerk te Amsterdam geopend;
VRACHTAUTO MET ARABISCHE ARBEIDERS
Door het Nederlandsch Bijbelgenootschap
werd-reeds van zeer vele zijden bericht ontBij Bagdad is een vrachtauto, waarop zich
van personen en afgevaardigden die een groot aantal Arabische arbeiders bevond,
de hëjrdenkingssamenkomst voor het drietegen een sneltrein opgereden. Negentien
hondérdjarig bestaan der statenvertaling in personen werden gedood.
de NÖpWe Kerk op den Dam zullen bijwonen.
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Amerikanen beneden New-Yorksche pariteit. Fransche
zwak. Beleggingen prijshoudend.

AMSTERDAM, 15 Juni. Tegenover de bepaald flauwe houding, welke de markt hedenmorgen vertoonde, viel de stemming
het officieele effectenverkeer betrekkelijk
mede, althans de vrij scherpe koersverliezen, welke hedenmorgen geboekt werden»
waren thans tot kleinere proporties terug'
gebracht en aandeelen Koninklijke Olie, die
vanmorgen tot 413 waren ingezet, wisten
weer het peil van gisteren, t.w. 420, te bereiken. De financieele en monetaire toestand in Frankrijk scheen aan deze ontwikkeling niet vreemd te zijn. Van Parijsch e
zijde waren kooporders voor Koninklijk
aanwezig, hetgeen na de aangekondigde re'
de
geeringsmaatregelen in verband met
moeilijkheden van de schatkist geen vérwondering vermag te wekken. In Koninklijk 6
Olie ging dan ook iets meer om dan op vorige dagen, waarbij aanvankelijk de koers
van gisteren behouden bleef, later echtef
een lichte benedenwaartsche richting weid
ingeslagen. Overigens was de markt zwakker
gedisponeerd en wel in het bijzonder voor
Suikerwaarden. Zoo waren niet slechts
H.V.A., maar ook Java Cultuur 4 procent
lager en lagen eveneens Nisu en de Cultuuïbanken zwakker in de markt. De affaire
<C<#>s»
was hier echter van geringe afmetingen en
ook overigens verliep de handel zeer kalmEN
De arbeidssituatie in Amerika, welke gisteren tot een zeer flauwe stemming in Wallstreet heeft geleid, is een factor, waarmede
N.V. GRUNO'S GRONDBEZIT.
de markt ook hier terdege rekening houdti
Comité voor de belangen van obilgatiehouders opgericht
temeer daar nog weinig aanwijzingen voor
een spoedige oplossing van het conflict bestaan. Amerikanen noteerden hier dan 00K
Er heeft zich een comité gevormd ter behartiging van de belangen van de houders beneden New-Yorksche pariteit, zonder da*
van 5 pet. en 5K pet. obligatiën van de N.V. zich eenig herstel voordeed. De financieele
Gruno's Grondbezit. Ails raadsman treedt op moeilijkheden in Frankrijk vormen de tweemr. H. T. Meijering, te Groningen.
de factor welke de markt met bezorgdheid
vullen. De koersen toonden na de openingsprijzen dan ook weinig levendig
herstelIndexcijfers.
Rubberwaarden bleven op een iets lager peil
Het dagelijksch indexcijfer, medegedeeld gehandhaafd. Het beste hield zich hier nog
door het Centraal Bureau voor de Statistiek, het hoofdfonds Amsterdam Rubber, op 278'/i
was gisteren 104 (vorige dag 105.6) voor aanDe Tabakken waren voor de Sumatrasoortep
deelkoersen en 92.7 (vorige dag 94.9) voor bepaald zwak, met name voor Deli's. D e
goederen groothandelsprijzen.
industriëelen konden zich evenmin handDe index van de aandeelenkoersen wordt haven. Met Aku op 64 1/2, Unilevers op 158Vt*
en Philips op 322. Scheepvaarten
berekend uit de koersen van 10 toonaangewaren
vende Nederlandsche fondsen, genoteerd op aangeboden, vooral voor Scheepvaartunie
de Amsterdamsche Beurs, de index van en vaarten. De Fransche obligaties waren
groothartdelsbrijzèn uit de noteeringen van lager zoowel voor de gulden- als de fraócs10 stapelproducten, de gemiddelde nojeering soorten. Nederlandsche beleggingen bleven
gedurende Januari 1937 is voor beide indexprijshoudend en zeer kalm gestemd.
cijfers hierbij gelijk 100 gesteld.
Prolongatie 1 procent.
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Zeer kalme markt, met meevallend

De verdediger heeft daaraan natuurlijk
niet veel toe te voegen. Maar toch zorgt hij
nog voor een verrassing, die ons bewijst, dat
onze gevoelens van
sympathie niet misplaatst zijn. Hij heeft informaties over den
ouden baas ingewonnen en heeft onder meer
éen mooie brief van een landbouwer gekregen, waarin staat, dat deze een vriendelijk,
bezadigd man is, dien men wel zeer lang
moet tergen en sarren, voordat men hem
kwaad kan krijgen.
Maar dan komt de loffelijkste zinsnede,
die de advocaat ons gelukkig niet onthoudt:
„Als alle menschen zulke
go e de. sta at s burgers waren
als hij, dan stond Nederland op hooger peil dan
t h a n s".
Zoo kan ik er nog wel veertig of vieftig
krieg'n, zegt de oude baas vol trots.
De Politierechter heeft aan dezen eene genoeg en spreekt hem vrij. Eigenlijk vindt de
oude heer, dat buurman straf verdient, maar
als de Politierechter daarop wijselijk niet ingaat, dan is het hem ook al weer naar den
zin. De lach, die even was verdwenen bij deze
strafaanvraag, komt weer op zijn gezicht,
een breede zwaai naar de groene tafel en
vroolijk weerklinkt uit zijn mond een
— Nou, dag heeren.
Welgemoed gaat hij de zaal uit, op weg
naar het dorp, waar hij als lichtend voorbeeld voor het geheele Nederlandsche volk
woont.

ECONOMIE

fondsen.

—

-- -

BEURSOVERZICHT

vrijspraak.

Handelsondernemingen.
Diversen.
24
Blji.v.-Vrlessev A. 62% 62%
Banda Hdlv.
A. 34
Frankrijk "24
7
Bomeo Sum. H.mij. 2* 213%
Hout. Alberts A. 103%
Llmb.Stk.mijn O 4
100%
Atjeh H M«. 144 142
Dcli
Hh. Wül Pont A. 85
61
Nw. Int. Hyp. B. 5
Idem Pret. A. 115 139%
Int. Hdlv R'dam A. 221 2174
183 181
60%
A.
Maxwell
Stokvis
L. G. A. 62
Lindetev
AANDEELEN, WINSTBEW. e. d.
Ned. Wol MM. _A. 1134 112 ] Muller en Co. WA. 145 145
Bank- en Credietinstellingen.
Ned Mi). Haww A. 52
Mijnbouw.
Zeehaven Sabang A. 1104 1104
Amst. Bank Aand. 147 147
Billiton MIJ.
A. 629
Kreuger en Tolf A.
4
123
Holl. Bank Unie
2% 2%,
dito
A. 5444 537
Peruv. Corp. CvA.
26
29%
1954
;
125%
Incasso Bank dito
Boeton
A.
dito C v Pref. dito
94 8%
N.-1. ESC Mij. dito 1085* 108
6 2% 614
0.-Borneo MJJ. A. IS6 195
Searsßoeb.O.vA
A. 1574 150%
Nederl. Bank
dito Pref.
dito 201
.Spoorwegen.
Ned. Hd JVÜJ. f 250 A. 187 1914
Sinkep Iïn-MM. A. 162 1604
Rott. Bank
A. 140 139
Petroleum.
Dcli Sp. MiJ.
A. 110 1094
Twentsche Bank A. 1299* 1294
H. IJ. Sp. M«. A. 114*f,t144s
Fransche Bk. C.v-A. 185
Kon. Nd. Petr 1100 4224 4194
M. t. E. V. 3.5. A. 1144,114'^
A. 604
Relchsbank
Moeara En.P.Mij. A. 450 450
N.-t Bp. Mij. A. 974 944
505
500
Tarakan
Petr
MM.
Industr. Ondernemingen.
Belg. Stjsp. pr. A. 154H 155%
10.
Zd. Perlak Pr. A. 31'
Oil<_Tr
O.
M
Phoenix
Alg. Nortt MM. A. 260 258
Spoorwegen (Amerika).
894
Bat. Marg. Fabr. A. 89
Scheepvaart.
v, d. Bergh 0-v.A. 246
Top. O.V.A. 58% 57«
123 121
jAtCh.
Maas St. MU.
prei. winsta. A. 133% 1334
en O. C.v__ 42% 414
ld.
Ches.
-'a
3
2454
Nlevelt Gouctr. A.
ld, pref. winst.a B. 133% 1334
1%« 1%
_U. C.v.gjA.
Ohic.
R.
226
St, Mi). Oostzee d.
Cartonf.Scholten A. 129
g.
134
Sp
MQ.
Erle
A.
7%,
Ink. Merc. Mar. $
i Kansas C S. g. A. 14% 114
Gouda Kaarsen A, 415
124
Gruyter A. pret. A. 133% 139%
pr. Aand. 234 285 i
dito
Suiker.
B. pret. A. 139% 139%
ld.
Miss Pac. o.v.g.A.
34 34
Krian Suikert. A. 104 100
6
5%
pref. A.
A. 55
53
dito
C.
v.
Heemaf
201
199
Pagottan C. M. A.
C.v.gA 100% 99%
Union
PÜ.
Hou. Melkt. Aand. 200 200
68
Suiker Cult. Mij. A. 69
Holl. BetJ_ij. Aand. 2304
Tramwegen.
Tabak.
Holl. Dra Kab. A. ö7?i 97
410
408
Arendsb.
Tab.-MMHoll-vunstz. Ind. A. 102
Madoera St.tr. A.
3>& 8»_
Besoekl T.-Mü. A. 166 166
Int. Viscose Cy A. 48%
70
Maiang St.tr. dito
68%
199
SoekowonoLdbMßJ.
j
Jurg. pret. A. Aand. 133 132%
il
9%
O-Java St.tr. dito
34
Jurg. pref. B w.a. 131% 130%
Thee.
! Semar.-Joana St. d.
Jurg. pret. C wa, 1324 132
Semax.-Cher. St. d. 51% 54
Amst. TheecultJVUj. 80% 80
Kon. N. Zoutlnd A. 280
664
Banjoewangl
A.
VoorL genot. aand.
Kon. BrocenSt A. 2194
Rongga undb.-MU. 199
Lyempl
A. 170 169%
322
338
Sedep Cult MÜ. A.
Int. Nick. Cy CvA. 42% 41%
N Gist Splri. A. 464 461
199%
195%
A.
1
StudebakerO.v-A. % 9« 8%
Nea. "_abeii. Aand. 484 483
A,
N. Scheepsb. MU.
ACTIEVE FONDSEN (NOTEEBXNGEN VAN GROEP A).
73? f 73%
Rott.orooga.Mij. A. 2194
V.K. _.*_ HJ_.
c.
Scncide K.M. de A. 50
Staatsleeningen.
dito Nat. Bez. A. 61% SOK
1014,1014.
1931 4
Nederland ft f 1000
Scholten Aarfljn. A. 714
idem
le 1. 1933 4
1014,101%,
Spin. Spanjaard A. 122 1194
2e J, 1933 4
101.4.101%,
Idem
Stork en Co. Aand, 68%
101%. 1014.
Idem
1934 4
Twijnstra Olletabr. 133 132
idem
1936
101%
4
AsphaitlaD.
Utr.
A. 52% 52%
1911 31
103% 103%
dito pret. wd, A. 85%
Oblig.
3
944 944
Ver. Bliklab. Aand. 193 190%
: 92% 92%,
Cert. v. Oblig.
3
Ver. Chem.t. Aand. 464 47
100 ïoo
Nederland ft f 1000
1936 3
V. Papj. ?. Gelder 1314 131
Cert.
81% 81%
21...
V. Ned. Rubber! A. 1114 109%
102
Grootboek ObHgattSa
V. Touwt. G. Aand. 87
dito __~: :\
92% 92»,'.
dito
3 „
Werfespoor ser. A.A.
51
40
dito Ned. Werk Schuld
BlJt 814
21........
Westers.rafl. Aand. 130 128
le L 1934 4
Ned. Indië ft f 1000
101
idem
3e I. 1934 4
101 100%
(Buitenland)
idem
3e i. 1934 4
100%
idem
Am. Oan. Cy O.V.A. 73% 68%
1935 31........ 101
idem
Am. Hlde LeaUier $
ju
96% 964
1937 3
41 1/
Duitschiana ft f 1000
dito C. t. Prei .V t
1930
05
244
041^
304 30
tdem met verklaring
1930 5j
Am. Sm. & Rel. $ 634 594
344 33
33%
Engeland
Bij« 81%
£
Cont. unoi. On A. 133
4
80,200
£
Farbemna C. ». A. 474
ldem ~, ,„„,.
8
75J 75i»
Frankrijk
1932
Fisk RuDber CvA $
41
514 50%
9% B»,'
6%, 54
Chic. Milwaukee AdJ. Bonds
Gen. ClB. Cy. CvA t
5
6%
28% 274
Bank- en Credietinstellingen.
Ougree Martb. a, 1 120.00 115 50
Sep. Aktieb. Aand.
Koloniale Bank
Aand
166 16>4
Sm
Ned, md Handelsb. «1000)
ajf, gjs
Stand.ürandß CvA $
dito
1694 167
1000)
Ned. Hand. Mtt. tf
o t A.
Un States Stee, $
99%
1924 191%
Ned. Hand. Mij.
Resc A.
Wintersn&U
196%
A.
394
Zweeds ene Luctt. A.
674
Industriële Ondernemingen.
Alg. Kunstzyde Unie
Electr. en Gas Mjjen.
Aana
664 64
6*
v Berkei's Patent
11tó... .52 5U<
Alg. Na. ma.
j.v_j. 2004
Caive-Delft
Cert. v. Aano "
83
dito Nat Bezit a. 2804 280
Suiker MM*
Centrale
Aana"*
140
140
Gas
Mij
A,
Ned.—ia.
233 H 233%
Ned. Fora Aut MM.
260 257
Aand'.
dito Nat. Bezit A. 2334
Philips Gloeu.tabr.
Gem. Bea. 1 a..
..3254 3i9i<
353
Iwentsche Ei.Ctr A. 224
Philips Gloeü.labr.
Pret.
a!
173% 1734
Ass. Gas Ea. G.».A. t
2%, 2
O-Uever
my &_
mi
Cedulas A "335 Ru

v_

_

-

_

(Buitenland).

Am. Car & Foundxy
o. v. A. $
Am. Enka
O. v. A. t
Anaconda Copper
Cert. v. Aand. $
Bethlehem Steel
C. v. 10 Aand. t.........
General Motor
O. ?. A. $
Kennec. Copper
H O. v. A. $
R.
Nqrth. Am. Aviation
O. v. A. RH t
Mnrth <ta Rayon A.
O. v. A. S
Rep. Steel
O. V. A. $
Un. States Leather
C. v. A. $
A. $
Un. States Steel
Electr. en Gas Mij.en.
Citïes Service Cy
O. v. 10 A. $
Int Tel & TeL
O. V. A. R. H 5
North Am. Cy.
O. ». A. $
Radio Corp.
O. v. A.

*

V.K.

H.K.

38
44

36%
37
434
37% 35%
36%
604 574
57%
384 36%,'ex0
41% 39%
39%
84 74,
304 29
29%

254 234.
64 64
71X« 67%
24

2*/m
7»,",
174 16H
6% 6%
8%

24

684
24

7"ls

Mijnbouw.
Alg. Exploratie Mij.
Redjang Laebong Mönb. M.

Aand..
dito

Petroleum.

Dordtosche Petr. Ind. MM.
MM.
Perlak Petroleum
Cy.
Contlnental
Oil
O. T. 10
a hlllips
Petroleum Cy.
O. v. 10
Shell Union
O. T. 10
Tide Water Ass. Oil
O. v.
Kon Petroleum

dito

dito
dito
A t
A. $........

A %
A t
Scheepvaart.
A.

Holland-Amerlka l4Jn
Java China Japan lijn
Kon. Ned Stoomb Mi).
Kon Pafcetvaart MM.
Ned. Scheepvaart Unie
Rotterdamsche Lloyd
Stoomv. MM. Nederland

A.

A.

139% 137%
1604 165

4034 4024
421% 4184
1014 98%
314 30
38% 37%
204 194
12% 124
128
125?,

191
dito...
dito
128%
dit0........ 1134
dito
1164
Suiker.
Cult. MM. der Vorstenl.
G aand
37%
dito
dito
Winstaand
23
Hanoeisvereen. Amsterdam
Aand......... 517%
Javasche Cultuur MM.
dito
240%
Ned.-Ind. Suiker Unie
173
dito
Tabak.
DeU-Batavia
Aand.
241%
Dea MM. f 1000
Oert. V. Aand
322
Senembah
Aand
333%
Diversen.
WUson & Co. Ine.
6%
O. ?. A.

«

Spoorwegen.

O. ». A.
10 Aana.
dito
Oert. ?. Prei. Aand
rilinois Centr.
O. ». A
Miss. Kansas & Texas O. v. 10 A
New Yorit Centr.
C. t A
N V Ontaxio & West
A
Pennsylv Rr.
10 & 50 O. v. A
Soutnern Pac. Comp.
A
«iem
O. ?. A

Baltlmore & Ohlo
Chicago

Milw.

O.

v.

«

idem Rallw Ortg.
Wabash Rallw.

Canadian Pacific

Cert.

„Amsterdam" Rubber Oult.
Bandar Rubber MM.
De_-Batawa Rubbc MM.
Hessa Rubber Mi).
Indische Rubber Comp.
Kendeng _emboe Rubber
Majanglanden Ver

$...
$

»
|

t

$.

$

1

|........
|

A, t
Aand %

v. »
C.

»

A
Rubber.
Aand

_.

dito
dito
A.
A

1%,
3?,,

100
1244

123%

125%

189
110

112%
36%

2310
5104

236%
169

238%
314

330

6%
14
34

19%. 17%
5

44
3iifo 294

1% 1%

28%,

-

19%
12%

1224

21% 19%

274

-—

51a4
240

m
317

332%
6%,
14,

174
4%
294

274

38%
25%
44 3%
104» 9%

—

280% 278
244% 235
£21 215
233 229%

2794

222

224%
a.
145
Oost-Java Rubber MM.
A.
1804
Oostkust Cult MM
O.' v. t\......... HlJi
lapanoeil
Rotterdam
Cult. Mt)
102
A.
Salatn Plantations Cult MM
125
A.........
„Serbadjadi" Sum.-Rubber
dit0........ 163%
3Uau Sum. Rubber Mij.
145%
dito
Sumatra Rubber Cv.l MM.
265
Aana.........
Ver. ma Cult Ondern.
dit0........ 228
Wal Sumatra Rubber MM.
dito
205
Zuid-Preanger
dito
130
,
Rubber
Cert.
Aand.
5
fnterc
?.
Prolongatie:

........

124

100% 98%

420
99%
3046

216

219

142
177

984

123%

44
9%

216%
2304
218
220
146
179

—

162
143
261

145

198
128

199

2214
4.4

11

0

164

—

44,

W
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TWEEDE BLAD

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN WOENSDAG 16 JUNI 1937
■■BB■Ha_HßH_Bia^Ba_B__Bß__B_B—Ba_H

'NDUSTMESCHOOL
VOOR MEISJES
KRUITLAAN 11 GRONINGEN

Bezoekt a.s. Zondag 20 Juni

ide

Aangifte v. Leerlingen

aanvang van:
verschillende klassen voor
"Nisjes, die de lagere school
«et vrucht doorloopen hebben;
voor costumière
v°°ropleiding
meisjes boven 15 jaar;
c a opleiding voor het Staatse
**»ien Na (Leerares in de
/«jUdvakken
Nijveraan
meisjes,
voor
tof, m het bezit zijn van het
of van een bevoldoende
ontwikkeVan
Un-

.

'"

°

.

.

°
a'

v" ln het knippen en naaien
cur oovenkleeding, f7.50 per
in het knippen en naaien
Va

_

onderkleeding, f6.—

cuj

*

'öoe^

per

*

e ln het verstellen van bovenon derkleeding, f 6.— per

cur

ürs Usgeld

dlessen

_

winterDr J aangifte te vol-

van

j'ichtingen

v^oon

en aangifte vóór
11—12 en
Dinsdags
3—4 uur op het
der Directrice:
l6B2
J HÖSTER.

bevestigd

-

1* Juni

Westerbork
t.h.v. mej. T. Hiddingh

J. H. BOEZEMAN,
arts,
Spreekuur: B—9

ï.m.

6—7 n.m.

P'r.
'*

Douma,

Donderdag (na het

P*"|ekuur)

en Vrijdag

üjjfte consulteeren

?r. RIJKMANS
hÜe §'nhet

Vrijdag 18 Juni,
spreekuur, tot

Juli

fra

18 JUNI tot 1 JULI

Ebbingestraat

"

107,

TANDHEELKUNDIGE

KLINIEK

h

JADESI
N
GEL
BOUMAN
'" ßeekurenB-8

11

-t»*'»

Sp

aXlndëêl
*obl?H
ndhe6,kUndiSe

t
8

iep z
w*
ren
10
—1
en
P!^
—-_!Ü2*? 10—12 uur.
N,v^—;
Va*t
4

\vii_ Jtheek

*

n
J°tuleerslag

Ê

Tct 844Z
2-fi uur

■
-

v/h W. Sch.
skerken Groningen.
VERGADERING
cleelnouders op Woens2sr»Uni
1937 ' snam. 3 uur,
W
«.antore der > N.V
Asenda:

lGFto£?*
C»
te

.

ïn

Entrees;

de

2.15

uur

Tribune
Staanpl.

40 cent

Kinderen

10 cent

25 cent

-

-

e hings en verlies- en winstre-

f Simplex Tandem f

Zwem- en
Springdemonstraties

groote

t\\__

in de 9roote Stadsparkvijver. Aanv. 4.30 uur
V#'
25 cent
Entrees: Stoelen
voN2OTOTENm ET2WuNH93F
Staanpl.
10 cent
Uitgebreid programma van de Sportweek Groningen a 10 cent
verkrijgbaar bij de Sportzaken: Bonsema, Haan en Willy Loos en
in de Sigarenmagazijnen „De Koker" tusschen beide Markten en
H. Huininga, Bruine Ruiterstraat.

ni!ni!nJiri

192I

1922 Zondag 20 Juni a.s.
naar DRACHTEN!!

1937

Groote Jubileum-Dra verijen
en Hordenren.
zilveren beker

met

I

I■

mm n

MET H.8.5., GYM. OF U.L.O.
rhans zijn goede posities onmiddellijk na grondige vakopleiding onder Uw bereik! Grijpt die kans: vraagt vrijblijvend toez. van ons nieuw prosp. „Goede Posities".

PONT

INST-

voor beter onderwijs |

t/o. POSTKANTOOR

I

Nergens zoo goedkoop.
Electrische Waschmachines èn
Wringers, Stofzuigers, HulpBorstels,
stukken, Slangen,
Reparaties voor alle voorkomende merken.
L. KOSTER, Comm. Ven,
Schuitendiep 48.

MEUBELFABRIEK

G. CREMER
Nieuwe Ebbingestraat 8.
Groote keuze sollede eigengemaakte Meubelen, onder langdurige garantie, tegen de laagste prijzen. Repareeren en opnieuw stbffeeren van alle soorten meubelen.
Vraagt bij ons prijsopgaaf.

——-

in onze

Firma BALLI maakt
geen bedlenden in
hebben gehad, die 18,
jaren bij haar werkzaam zijn geweest. De firmanten BALLI voerden de werkzaamheden alle zelf nit.
G. KUNST is door den reclH
ter veroordeeld en gevonnist.'
Hij, noch anderen, mogen den
(
naam BALLI gebruiken.
BALLI,
FIRMA
Coehoornsingel 12a.
De
bekend,
dienst te
30 of 40

CORSETTEN-AFDELING

I

'sMOR-

Dan worden alleen geloopen de series

::

:' "■'"■-

:; -,'lwi_H_M__E'
?y?s£iï# ____■_?%■ :■'■-■.

''■

W '4■■'■■■■■xsfc-

______

■

I

-t.'■

j

/ """ "" ''""l'l'M

s/ *""""'♦"., >_"
1
'■'" "'?' < " T. "\?f
"';;"*.*";"-.:.■'■"";

m
-*"

ICMTDaSC'.,

vanaf 3234 cent.
GRONINGSCH WARENHUIS,
O, Ebbingestraat 16.
Beerestraat 80 t.o. Verkeers*»
drempel.

'
"
'
'■'}&&:)&:/ tig

-■is**-

ENTRetS:

wÊ Heerrijdersnummer over 2000 Meter.
''-^Am^ÊmWÊÊt. Hordenren over 2800 Meter.

OMVORMEN.

I
(

/

belasting. Kinderen beneden 16 jaar
'+"
belasting.
2e Rang 40 ets. + belasting.

's Middags le rang één gulden

onder geïeide 50 ets. +
10 ets. extra
Tribune 50 ets. Gereserveerde plaatsen voor de tribunes
Drachten, tot
ZANDSTRA,
Bazar,
K.
bij
den
heer
verkrijgen
te
Zaterdag 19 Juni, 's avonds 8 uur.

Leden der Harddraverij- en Renvereeniging hebben met dame
toegang op vertoon van lidmaatschap- en dameskaart.

*

VOOR UW MEUBILEERING
naar

L. J. PRINS & ZONEN

rekbaar. Reclame-prijs
IDEM, zwaardere

■

kwaliteit

_ .-

\_f
W +eW

1.%

S

PRACHT ENGELSCH
AMEUBLEMENT
4 crapauds, tafel en dressoir
f 155. HORREL, Boterdiep 98,
bij de Korrebrug.

EEN GROTE PARTIJ

„STEP-IN"
corsetten van prima kwa-

£_____{_

UUU

■H.-M-B-K-H

BHHifIH

Goedgekeurd bij Min. Besluit

van

10 December 1936,

ALLES VOOR DE LANDBOUW,
Gegalvaniseerde Golfplaten:
1.52 M. f 1.25 1.82 M. f 1.50
2.13 M. f 1.75 2.44 M. f2.00
274 M. f2.25 3.05 M. f2.50
Nokstukken 50 cent per M.

liteit ajour elastiek

geeft een liefhebber voor het span eerste klasse
Paarden der Veertiende Verloting van de Harddraverij- en Renver. „Drachten en Omstreken".

30 cM. lang 1 40 cM. lang 1 50 cM. lang

| i«».|"i;» 1 ïf |

no. 817.

prijs: Een prachtig span Paarden.
prijs: Een Motorrijwiel (A. J. S., luxe uitvoering).
prijs: Een Zesmeter Kieljacht (Mahoniehout).
prijs: Een Salon-Ameublement.
Verder: RIJWIELEN. LANDBOUWWERKTUIGEN etc. etc.
10.000 Loten a f I.—. Trekking zonder uitstel 16 Juli 1937.

Ie
2e
3e
4e

Asbestplaten:

1.20 f 0.95 1.50 f 1.20 1.80 f 1.45
2.10 f 1.65 2.40 f 1.90 2.70 f 2.25
3.05 f 2.50
Bij partijen en voor timmerlieden zeer voordeelige prijzen.
Asphalt f 1.95 per rol.
Puntdraad fs.— per rol.
Gaas:
Harmonicagaas.
Nieuwe of gebruikte Maaimachines.
Maaimachines met aflegapparaten.
Zeisen.
Zichten.
Melkbussen f5.70 (30 liter).
Tuinbanken.

Uut modehuis f

De loten zijn verkrijgb. b. d. bekende wederverkoopers en bij den Administram__?"
1
tie
teur der vereeniging, den heer F. GAASTRA. Zuid. Tel. 72, na toezending
van postwissel 1 lot m. trekkingslijst f 1.10, 2 loten f 2.10, enz., 5 loten f 5.—.

*

Tuinmeubelen.

Huishoudelijke Artikelen.
Kachels.

Waterschap Fivelmgo.

_^_M_É_l'te/^a^^^_i

Stremming Scheep-

vaart ZijldijksterSappemeer
„Struvé"
Hotel
maar.
_
_
Groot Prov. Muziek Concours
°ANSEN
AVONDFEEST in
«ondag 20 Juni
- 1
'
***» SCHEEPSTRA,
Ponderen.
Ö ri g
toegankelijk
2?2en vSoo
woni rvan isaandeeibewij-

Zondag 20 Juni

16 Juni 193

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

——

STEP-IN van prima kwali- AHc
teit Lastex, naar alle kanten
*_

vrije

10 prijzen a TIEN GULDEN. Geraden moeten 'worden de eerste- en
tweede prijswinnaars van den Kampioensprijs.
Nadere inlichtingen verstrekt de Administrateur F. GAASTRA.
feesttent van V. v. V. -*f
Na afloop van de draverijen DANCING in de groote

/

Werpt geen oude stroohoed
weg. Wij maken hem weer als
nieuw vanaf f 1.25.
WEENER HOEDENFABRIEK,
Visscherstraat 21.

CORSELET van naar alle _7C
kanten rekbare Lastex, met I
JL*
fraaie kanten bustehouder

STALLING VOOR AUTO'S OP HET TERREIN.

Doet U ook thans weer mee aan de gratis prijsvraag?

_m»

aA_m

m-_ M m

en kunstvoorwerpen.

Wegens de groote inschrijving aanvang

\W

SIMPLEX RIJWIELFABRIEKEN, AMSTERDAM-W.

m HH|

Totaal ingeschr. 132 paarden. Totaal aan prijzen 2865 gulden,

D°nd vraa|_ commissaris.
Groiungerii

het lichtst loopend " het sterkste frame " Simplex
veiligheid in de voorvork - Simplex trommelremmen ___*
Vraagt Uw rijwielhandelaar
__^r

I

Kampioenschap van Friesland over 800 Meter.

VAN ROOY,

"

Aanvang

en

-

opleiding voor het examen
uttig e Handwerken.
s \ everschillende half j aarlijkcursussen in linnen- of
Ct
,"stUumnaaien voor
meisjes
ove
n
jaar;
15
g
damescursussen (één moreb
°en: Per week );
costuumnaaien,
b' infraaie
handwerken, kantjjjin
ssen en weven;
je

Jeugddag

in het Stadspark

.Met September

>;"

Nationale K.N.G.V.-

De Directeur:
J. VENEMA.

1200 deelnemers.

tuin

8 uur:

2 groote dansvloeren
Entree: dagkaart

De VOORZITTER van het
Waterschap maakt bekend, dat i
het ZIJLDIJKSTERMAAR wegens hetvervangen van de z.g.
v.m.
ZWI.TNTIL door een vaste beAanvang 10 uur
tonbrug, vanaf VRIJDAG, 18
JUNI a.s. tot nadere aankondien
ging voor de scheepvaart zal
Humorist zijn gestremd.
2 Orkesten
Loppersum, 15 Juni 1937.
voor avondfeest) 50 cent.
De Voorzitter voornoemde
P. H. VEENDORP.
V

(ook

zaal.

Haarden.

Wagens op luchtbanden,

in
nieuw en gebruikt.
Een partij 27/11 draadnagels
(vierkant).

■ ■*

m

—

>- ■- ■*

Een partij 18/14 en 15/14
draadnagels (rond).
Rasteringpaaltjes van T-ijzer
3 c.M.
1-25 20 cent. 1.50 23 cent.
1.75 26 cent. 2.00 29 cent.
2.25 32 cent.
3 gebruikte Boerenwagens.

J/*»W "*

\/ENTERS /J]

W JASJES

Y__\l,

.

Gereedschappen.
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Waschmachines van de goedkoopste tot de duurste.
Vraagt ons eens om prijzen
of om bezoek.
JAC. SALOMONS, Smederij
en IJzerhandel, Surhuisterveen.

8

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN WOENSDAG 16 JUNI 1937

; Te huur aangeboden Te huur aangeboden

OMDAT MEN OVERTUIGD IS
goede kwaliteit, lage prijzen en de grootst gesorteerde
keuze, koopt men zijn Banden,
CENTRUM.
Auto- en Motoraccessoires, MoIn het centrum der stad, een
torkleeding, enz. bij A.8.0., mooie BOVENW., md. 2 ka.,
Poelestraat 33. Telef. 4330.
keu., 3 sl.k., zolder. Aanv. sp.
uit. Huurprijs
j
WATERDICHTE DEKKLEEÜEN Ziet er keurig
Ca. 400 gebruikte Waterdichte slechts f6.50 p. w.
Te bevr. EBENS' Woningbur.
Dekkleeden, tegen zeer lagen (Makel.
N. B. M.), Stoelprijs.
draaierstraat
16. Tel. 2889.
NIEUWE DEKKLEEDEN
per
Meter.
JS-85
Oosterpoort, ruim Bovenhuis,
Fa. A. KWINT, Winschoter3 slaapkamers f 5.75 p. week.
fflep. TeL 113.
Adres Heerestraat 67a.

van

',

:

Nog eenige gebr. Giasmaaimachines, prijzen vanaf f2O;
verder Krupp Hooischudders,
Hooiharken enz., lage prijzen.
NIESTIJL's Machinehandel,
Harkstede.

Een ruime Boyenwoning, bev.
2 kamers," kantoor, keuken, 3
slaapkamers, zolder, 2 baleons.
Huurprijs f 7.— per week.
Te bevr. Helper Oostsingel 20.

'
'
,

Savornin Lohmanlaan, hoek
Autogene Lasch- en SnijTroelstralaan, modern HEEapparaten met bijbeh. materialen, levert billijk en in prima [ RENHUIS, in aanbouw, royale

Naar Hollum (Ameland).
Gemeubileerde Zomerhuisjes,
plaats voor 2 personen, vlak bij
zee, Juni en Juli lage prijzen,
voor Augustus nog 1 zomerhuisje beschikbaar.
Inlichtingen bij J. D. ENGELS,
Verhuurkantoor Zomerhuisjes,
Hollum (A.) Tel. 3.

Fe koop aangeboden Te koop aangeboden Te koop gevraagd
Van particulier, Airedale Terriër, reu, rashond.
Br. fr. no. 405 bureau dezes.
Mooie jonge zwartwitte Cocker
Spaniëls. Adres J. VELDMAN,
Heereweg 222, Meeden.

60 W. L. Kuikens, 3 maand,
60 W. L. 2K maand; 50 R. I. 2
Een keurig gem. Zit- en Sl.- maand. Adres D. KNOL, Tetjekamer of Zit-Slaapk. en klein horn (Overschild.)
Slaapk., in centr., op zon, f 4
en f 1.50 per week.
Cormick Maaimachine,
in
Adres Nieuwe Weg 10a.
prima staat, met 4 beste mesVoor net meisje of dame, sen, voor goede werking wordt
keurig gem. Zit-Slaapk., op zon ingestaan. Adres P. DOORNin kl. gezin m. of z. pension. BOS, Aduard.
Geen beroepspension.
Een zoo goed als nieuwe weiAdres H. W. Mesdagstraat 80a. nig gebruikte GraanmaaierRuime Zit-Sl.k., voor 1 of 2 Zelfbinder, merk F.A.H.R. No. 2.
pers. Adres Vischmarkt 7, ing. Te zien en bevragen bij A. OMBELET, Ureterp (Fr.)
Gerzon.

indeeling, centr. verw., badk.,
uitvoering Noord-Ned. Autogeen Industrie, Wilhelminakade enz.,- rondom zon.
Te bevr. op het werk of Van
Een prima Petroleummotor,
10—10a. Telef. 6073.
Den Haag-Scheveningen.
l/29a of Degelijk
Starkenborghstraat
cylinder, 8 p.k., voor
1
alle
Pension, a f 2.— p. p.
2/28a.
p. d.; tevens 2 gem. Kamers, 5 doeleinden geschikt.
Gebr. BOERSMA, Eemskabedden, gebruik
keuken a
Café, huur fB-— p. w., over- fl5 per week. van
naal,
Gron.
name f 200; tevens vergunning 273, Den Haag. Begoniastraat
RUIM NIEUWBOUW BOVENH. te huur f 10 p. w.
Een z. g. a. n. breedloop BoePARKWEG.
Adres Verl. Heereweg 64.
4 en 6 persoons Wagens met renwagen met platte laadbak
Ka., ens., keu., 3 sl.ka., bergr.,
en zonder chauffeur.
Garage en een compleet stel Assen en
Perc. Riouwstraat 33 en 33a, „Van
loggia, balcon.
Calcar",
17. Wielen, ook z. g. a. n.
Bleekerstraat
beneden voork., achterk., keu- Telef.
Alle kam. aan de straat.
Adres E. J. DE VRIES, Sme1127.
ken, bergpl. met voor- en achN.V. Bemiddelingskantoor,
derij, Oudeschip.
O. Ebbingestraat 47. Telef. 624. tertuintje, boven le étage voorNieuwe Auto's met en zonder
kamer, achterk., keuken, overl. chauffeur. Garage VAN HEUEen zware solide Korre of
SLAGERSWINKEL.
met balc; 2e étage 3 slaapk. KELEM, Radebinnensingel 40, Onderstel, bij voorkeur met
Nabij de Eeldersingel. Aanv. met groot plat; alles netjes in Tel. 4887.
massieve rubber- of Cushionspoedigst of N.O.
orde. Huurprijs 6 en 7 gld. p. w.
banden, om te worden ingericht
Inl. ZEEVEN's Woningbur.,
Bevr. Nw. Ebbingestraat 137.
als bagagewagen bij dorschbeTOPGRAS.
Gr. Markt 9 (makelaar N. B.
De Top van ruim 1 H.A..
drijf. Aanbiedingen met zuiM.).
Parkweg Z.z., nog enkele BOG. v. DIJK, Hoornschedijk C 2 nigste prijs en omschrijving te
VENHUIZEN, ruime suite, keurichten aan W. ELTING, te
Schiermonnikoog.
3 slaapk., badk., 2 baleons,
ken,
Odoornerveen.
Juni, Juli, zeer modern in- fietsschuur, lage huurprijs.
gerichte en gem. Villa, str. waAdres Woningbur. DE VRIES,
Een z. g. a. n. Korre op luchtter, electr., gas. Badweg
zeer geschikt voor
banden,
Heerestraat 67a. Tel. 5127.
Br. aan DTJBBLINGA, VierStudente zoekt Zit-Slaapk. of groenteventer, koopje f5O.
ambachtstraat 151, Rotterdam.
prachtzaak Zit- en Sl.kamer, geheel of ged.
Adres Zuiderkerkstraat 1.
met bar-slijterij, stad Gron.
gemeub., zonder pension.
20-pers. Autobus nw. model,
Schiermonnikoog.
FOKKENS, Singelweg 80.
Br. fr. no. 416 bureau dezes.
Juni, Juli, gem. ruim Huis,
Chevr. lange vrachtw. open ldb.
groote hall, 2 gr. zitkamers, gr.
Wegens ziekte, royaal BovenDame vr. Zit-Sl.kam. m. goed '33 als nw. Ford B.F. '35 luxe
keuken, 5 2-pers. bedden.
Sed. met koffer.
huis, staande Witte de Withstr. pension, rustige omg.
Br. aan „De Toko", Schier- Ba, prijs zeer billijk. Aanv. 1
Chevr. Coach '35, Ford V 8 '34,
Br. fr. no. 403 bureau dezes.
monnikoog.
D.K.W. '34. Alle wagens in fijne
Aug. a.s. of n. o.
Echtpaar zonder kinderen st. SIKKENS, Musselkanaal,
Te bevr. aldaar en bij A.
Nes (Ameland) groot Zomerzoekt tijdelijk degelijk gemeu- Tel. 659.
Glimmen 168.
ROGAAR,
huis, vlak bij t strand, lage
bileerde KAMERS (of Woning),
huurprijs.
Adres G. KLINBen.woning aan de Helper- bij voorkeur op goeden stand
16-pers. Chevrolet-bus, goedKERT. Sigarenh.. Heerestr. 105. *westsingel, f4.85 p. week.
in Helpman. Aanvaarding dir. gek., met wegkaart, ook ruilen,
Te bevr. Radesingel 43a.
Br. fr. ond. R. P. 1920 Adv. v. luxe. Adres Witterstraat 125
AMELAND (Hollum).
Bureau RéALTA, Groningen.
Assen.
pracht
Half Juli of later
BoVakantiehuisjes gem. en inger.
venhuis.
Groote
groote
kamer,
Weide
voor
2
merries
met
v. 6 pers. f 1 tot f 4 per dag. In1 Chrysler de Soto Sedan '36,
lichtingen bij H. ZONDAG, Aca- keuken, 4 slaapkamers, pracht veulens, met prijsopg. Adres J. even gebruikt, voor spotprijs
NIENHUIS Kzn., Usquert.
cialaan 46 Winschoten. Tel. 528. uitzicht. Lage der A 22a.
f 1450; 1 Dodge Coupé 2-pers.
H. ZUIL Waterloolaan 6a. Gron.
met Dicky Seat 1932 f375; 1
Prijsopgaaf van Autobus, 21- Hupmobile
SCHIPBORG.
model Victoria
-pers-, voor 11 Juli, van Eelde n. 4-pers. met 1933
Terschelling
Midsland.
„De Rietmuts" is te huur.
bagageruimte,
veel
Voll. inger. Huis „In Goede
3 slaapk., waranda, groot ter- Rhenen. Aanb. ingew. vóór 20 prachtwagen, f375; 1 Pontiac
Haven", 15 bdn., 10 veldb., gel. rein. Prijs billijk. Floresplein 4. Juni bij E. TIMMERMAN, Eelde Coach 1932, prima wagen f225.
v. onbep. aant. tenten, str. w.,
Van particulier wegens sterfD. K. W., H. A. N. S. A. of i.d.,
NES
douches, bij uitst. gesch. v.
AMELAND.
geval,
1 Singer Sedan, loopt
Aug.,
van
1
t/m.
8
voor
tocht
Schitterend gelegen Zomergroepen, Oxf. pacif. relig. e.d.
zeer
zuinig,
1 op 12, weinig geJuli-Aug. f75, Juni-Sept. f6O huis „Kraton", inger. voor 10 naar België, plm. 1000—1500 bruikt met wegenkaart
en verW-,
K.M.,
of
Two
Seater
D.
K.
p. week.
Int. Seer. Stichting pers., onm. bij zee en bosch,
zekering er bij, genegen te ruimet
van
Fiat.
Br.
fr.
opgaaf
vrij
Aug.
tot
Te
bevr.
Gel157,
Utr.weg
8
„Ons Huis",
len.
Garage BISCHOFF.
Amersfoort. kingestraat 37a, Gron. Tel. 1151 prijs enz. onder no. 412 bur. Telef.Adres
120. Hoogezand.
dezes.
Een nette Boyenwoning, voor
Bij centrum, pracht Flat, Nw.
Ariël Motor, 5 p.k., z.k., T. W.
Kijk in 't Jatstr. 2a, 2 slaapk., klein gezin. Huurpr. f4.25. Te
N.
1932 ZA p.k., beide geh.
f4BO p. j.; mooie Flat, Hey- bevr. Paulus Lamanstraat 9B
electr. (spotprijs.)
manslaan 43b, 2 sl.k., f338 p. j.,
G. E. KOP, Loppersum.
NES
AMELAND.
verl. huurprijzen.
Te Oude Pekela.
Tot 24 Juli
Een prima Coventry Eagle
Bevr. v. Swinderenstr. 24a.
Het nieuwe keurig ingerichte
Een groot Winkelpand met Motor,
3V2 p.k., van 1934, ook
Groote Boyenwoning, staande Landh., „Zon en Duin", electr. veel ruimte, vrij en eigen grond ruilen. Bleekerstraat 17.
nabij
het postkantoor.
verl., rustig gelegen in de NesOosterweg 12a, huur n. o.
Te bevr. bij E. STEENHUIS,
Z. g. a. n. D. K. W. Motor,
Bevr. Mr. W. de Sitterstr. 25. ser duinen nabij zee en bosschen. Te bevragen Anna Makelaar, Oude Pekela.
ben. 60 k.g., model R. T.met
duo, electr., enz.
Een royaal Bovenhuis, 2 k. Paulownastraat 53.
Een houten Loods, 2H x 4.
Verl. Oosterweg 100.
ens., 2 gr., 2 kl. k., Tuinbouwstr.
Adres J. DOORNBOS, Louise
Winkel,
op
Een
le
stand
te
Te bevr. O. Boteringestr. 52. Winschoten,
1 pracht z. g. a. n. Simplex
ingericht voor sla- Henriëttestraat 50.
gerij,
H.rijwiel
ook zeer geschikt voor
met torpedo; 1 z. g.
SCHIERMONNIKOOG.
Wegens omstandigheden, een
D.rljw. met roka.
fruit-,
Burger
n.
groentezaak
visch-,
of
Badweg, Huize „Regina", tot
beste Bodedienst op Gron.
prijzen, ook ruilen.
lage
iets anders. Te bevr. Wed. D.
besch.,
24 Juli en vanaf 14 Aug.
Adres J. VAN DIJK, RiouwAdres Oosterstraat 50b.
DE GROOTH, Grindweg 2.
Bevr. Oosterstraat 19.
straat 34a. Gron.
Bezet Burgerpension, 10 k.,
1 Jongensfiets fB.—, 10—12 j.
Boerderij, ruim 20 H.A. zandIJzeren Zeilboot, ook geschikt
ink.
vast f3l p. w., overname voor
1 Damesfiets f 10.
grond, in beste conditie (bouw- meubilair
motorboot.
f550 inbegrepen 10
Herm. Colleniusstraat 20.
Help. Westsingel 43a.
grond) in 't N. van Drenthe, kamers meubilair.
j
Huur f 8p.
aanv. aanst. herfst.
Mooi Jongensrijwiel 26 x l»/2
w., mooie stand, centrum stad.
8-jarige bruine Blesruin met
H. LOTTERING, N. Pekela.
f8.50. Adres Stalstraatje
prijs
FOKKENS, Singelweg 80.
voeten,
gewillig.
witte
mak en
13, le zijstr. v. d. O. Bolstraat.
Benedenhuis, Piet Heinstraat
H.
Aduard
A
26.
KOOIJ,
Vergunning, stad Groningen,
bev. 3 ka. ens., keu., tuin, bergp. week huur.
f
10
Z. g. a. n. Transportfiets met
Een Hengstveulen van een
hok, huurpr. f3OO p. j., aanv.
drager f 12, z. g. a. n. D.- met
80.
Singelweg
FOKKENS,
stamboekmerrie,
Titan,
vader
direct. Te bevr. ZEEVEN's Wobij J. GREMMER, Midwolda lamp f 12, 2 Meisjes- en 1 Jonningbureau Gr. Markt 9 (MaMagazijn met afzonderlijke (O.), Hoetslaan.
gensrijw. kl. wielen. Adres Kl.
kelaar N. B. M.)
boyenwoning N. St. Jansstr. 30
Sophiastraat l 6 b n Viaduct.
en 30a. Kan in overleg.
m. Een zesjarige IJzer Schimmel,
Mod. EENGEZINSHUIS m. tuin huurder worden verbouwd en bles,
ruin, met drie witte be1 z. g. a. n. Gazelle no. 1 H.wegens omstandigheden.
ingericht, huurprijs billijk.
gang,
gewilrijwiel,
extra
mak
en
iets fijns, 1 pracht Ennen,
Korrewegbuurt.
Woningbur. „BOELENS", lig voor en bij alles, mooi rij- gelsch Damesrijw., 1 orig. SimInl.
Huurpr. n. o.
Tel. paard, bij F. F. Z. VISKER te plex Cicloïde H.rijwiel f 12.50,
Oosterhamrikkade 56a,
N.V. Bemiddelingskantoor,
1948.
Blijham.
koopje; 1 Jongensrijwiel m. geO. Ebbingestraat 47. Telef. 624.
wone wielen f 10", 1 pracht, zeer
Boterdiep
f
2.—
2
aan
't
kalven
staande
4de
Pakhuisje,
95
solied Jongensrijwiel m. kleine
Pracht Bovenhuis, 2 kamers,
Kalfskoeien, bij E. KRUGER, wielen f 12.50.
week.
kantoor, keuken, balc, bergh., per
C 139, Holwierde.
Te bevr. Heereweg 21.
Adres Nw. Ebbingestraat 78b.
boven groote zolder en 2 slaapkamers, m. vaste wascht. f 6 p.
Prima vette KoeWerkplaats of Magazijn,
Een Heerenrijwiel en een
week. Adres Koolstraat 3a.
Adres Wed. K. VELDMAN, Kastklok.
droog en licht, f 2,75 p. w. Te
Steentil (Aduard.)
bevr. O. Ebbingestraat 8/2.
Prima belegging.
O. Kijk in 't Jatstraat Ba.
Wjnkelh.
apart
1 solied
met
ongeschetste
Kalveren,
Twee
Mag. of Werkpl. 7x9 M2.,
Een solide Zaal-Piano, noten
bovenh., verh. voor f 1870 p. j. voor
moeders aanwezig.
geschikt.
vele
doeleinden
kleur,
1- dito dubb. Winkelh. met
le klas fabr. met 5 jaar
Euvelgunne.
J.
NIESTIJL,
J.
garantie, krachtig geluid, ivoor
woningen, verh. voor f2470 p. j., St. Radebinnensingel 14/1- Te
beide op prima stand. Kooppr. bevr. Praediniussingel 51.
Een dragende v.bl. Deensche toetsen, voor zeer lagen prijs; 1
naar plm. 10 pet.
werpt 20 Juli, bij H. groote Trom met nieuwe vellen,
Zeug,
Pakhuisruimte 25x6 zeer geInl. „WONeBOB", Oosterstr.
zeer lagen prijs, keur uit 2.
Tjuchem.
J.H.zn.,
SMIT
schikt voor expeditie, ook wel
no. 14a.
Te bevr. en te zien A. VERbij gedeelten. B. KAMPS, Ged.
10 6 weeksche Biggen, bij J. WER, Muziek, Stadskanaal. Tel.
Een Portaalwoning met klei- Boterdiep 67b.
DE WEERD, Hornhuizen.
no. 39.
ne achterruimte, W. O, en
gr.
Ka., achterruimte,
zolder,
mooie zolder, liefst 2 bej. men- voortuintje,
Beste afgewende Biggen f 13,
Columbia Kof fergrammofoon,
ontr., f 3.75 p. w.,
schen. Veemarktstraat 10.
beste dr. zeug, 14 w. dr.
schitterende weergave, met 20
Haverkampsdrift 10 bij Ged. een
Adres F. TIMMER, Onder- zoo goed als nieuwe dansplaVoor direct, een HOERHUIS, Boterdiep. Bezien Donderdag- dendam (Café.)
ten, ook een in zeer goeden
morgen
van 10 tot 11 uur.
Van Panhnysstraat 37, entree,
staat Heerenrijwiel m. torpedogang, kamer en suite, 3 slaapk.,
Een langharige, zware Sint naaf. Goudbloemstraat 40.
gem. Kamers.
Keurig
keuken, W. C, douche, fietsBernhard (reu), 2 l /2 jaar, doorStr. w.
hok, enz. f468.
staat iedere vergelijking glansEen pracht Pathefoon, gePoelestraat 18a.
rijk, compleet met papieren.
1 November, Troelstralaan:
schikt voor café, gekost f175
HEERENHUIZEN, ben.: entree,
Bezichtiging ook wel op Zon- voor f4O, plus 200 nummers.
HAREN.
gang, kam., suite, 3 slaapkam.,
Br. fr. no. 424 bureau dezes.
met dag. Adres H. KOK, HoutzageGem.
Ziten
Sl.kamer
Leek.)
douche, keuk., keld., bergpl., pension f4O p. mnd.
rij,
Nietap
(bij
voor- en achtertuin, centr. 1 Br. fr. no. 427 bureau dezes.
Een zoo goed a. n. Luidspr. v.
Schitterende Cocker Spaniël, centr., merk Blaupunkt, en een
verw., alles gelijkvl., huur f 600.
BOYENWONING: kam., suite,
Gem. Zit-Sl.kam., met str. w. zwart met wit (reu), 2A jaar bascule met 2 k. en 5 kopgew-,
Adres Steentilstraat 31. zeer gesch. voor venter.
keuk., 4 slaapk, douche, 2 bal- teleph. aanw., direct bij Acad. oud.
Telef. 2636.
eons, zolder, centr. verw., huur Ziekenh.
Te bevr. Moesstraat 65b.
f520.
Adres Petr. Campersingel 187.
ingeb. f35,
Philips Radio
2 beste Trekhonden, een ook
Te bevr. op het werk en bij H.
wiss.
f 15; Phiwisselstr.;
weinig
wel
voor
Nora
erfbewaker,
m.
of
z.
Zit-Slaapkamer
BARKHUIS en ZONEN, Van i Een
wiss.
Meeuwerderlips
MEIJER,
geld.
Adres H.
IJbertf2O.
Adres Binnen DamStarkenborghstraat l/29a en i pension.
weg 56.
sterdiep 52a.
buren (gem. Grootegast.)
2/28a.

Te huur aangeboden

.

,

Te huur gevraagd

ICafé-Vergunning,

-

-

-

Te koop aangeboden

.

—
- -

,,

'
'

TWEEDE BLAD

Gevraagd personeel
wu£
*

Reizigers voor nieuw bij
3y2 of 5 p.k. Motor, k.k. en
Een mooie Philips algeh. wisselstr. Radio (ingeb. luidspr.), Motor ben. 60 k.g. Br. fr. met keiiers gemakkelijk te P^ af_
lage pr. f32.50.
opg. van prijs en omschrijving sen artikel, in Drenthe en G_
Adres Orahjesingel 5.
Adres J. DIJKS, Derksstraat
onder no. 430 bureau dezes.
Emmen.
„
2 Crap. en 4 st. alles eiken
1 zware Motordriewieler of
met moq. nw. f39.50.
Adres Onderstel, moet goed zijn.
ERVAREN COLPORTEURPijpstraat 2a hoek Nw. EbbinAanb. na 6 uur Fivelstraat»;
Aanb. Garage S. A. DE
VRIES, Wolvega.
gestraat.
Flinke Jongen van 16—18 i2 Linnenkasten, gr. UittrekEen open Bakfiets, moet in voor lichte fabriekswerkzaaiö'
tafel f 7.50, Velo Waschmach. prima staat zijn. Adres Noord- heden. Aanb. Visscherstr. 17.
m. wringer f8.50, Matrassen, Ned. Autogeen Industrie, WilEen nette flinke Jongen, nij '
prima Linnenmangel.
helminakade 10—10a. Tel. 6073.
ouder
dan 16 jaar. Van goed*
Veulsgang
Adres
4.
F. FOk
Een licht loopende Invalide- getuigen voorzien.
KERS, Prinsenstraat 13, Grc-n^
Een modern Ameublement, wagen.
Haard, Luidspreker en SlaapkaAdres Koninginnelaan 107a.
Een gevorderde KappersleeT'
mer-Ameublement.
Te bevr.
ling,
goed kunnende scheren»
sa,
BEHR,
B.
Kl. Steentilstraat
3 RIJWIELPLAATJES.
bij G. LUIJTINK,
Gron.
Korreweg 165.
Voor terstond een nette KaP
2-pers. Bedspreien.
RIJWIELPLAATJE.
persbediende, zelfstandige wet'
Adres Koolstraat 15a.
A-Kerkhof 37a N.Z.
ker (intern) door B. v. d. LAAT 1
Marktstraat 19, MUS'
Kapper
2 groote IJskisten, in goeden
1 RIJWIELPLAATJE.
selkanaal.
7.50;
per
stuk f
benevens
Sumatralaan 14a.
staat,
20 Flesschenbakjes en 20 KistKappersbediende, die
Een
Een z.g.a.n. opvouwbare Kin- goed
jes, per bakje of kistje 30 cent
kan knippen en scheren- I
derwagen.
per stuk. Turftorenstraat 11.
Aanb. 's avonds na 7 uur W
Br. fr. no. 421 Bureau dezes.
G. AKKERMAN, Kolham.
Opvouwbare Klapkar f 4, kofgoeden staat verk.
Een
in
pi.
f 10,
fergramofoon met
H.H. KAPPERS.
overgordijnen f 10, H.-, D.- en Gramofoon met platen.
pr. scheren et»
Bediende,
le
opg.
prijs
van
enz.
Br. fr. met
Jongensrijwiel f 8.50, f 6, f750.
knippen.
Adres
H. A. HOU'
onder no. 417 bur. dezes.
Adres Pelsterstraat 29a.
WERZIJL, Marktstr. 33, DelfzÜ 1,
Een ronde Tafel op 1 poot
13 vul-, 20 kook-, 6 haarden
Voor direct, een Kappersbe'
(bladmaat 120 c.M.) liefst uiten Haardkachels. Ruilen en rediende. Adres W. BEUVING'
trekbaar.
pareeren. Fa. wed. P. KOREND.- en H.kapper, Roden.
Br. fr. no. 441 bureau dezes.
BRANDER, Oudeweg 10.
Voor tijdelijk een Halfw»*
Een
nieuwe of gebruikte Kleermakersknecht, extern si.
Heete Luchtoven, veel ruimte,
Drinkwaterfilter pl.m. 20 a 30
centrum.
Br. fr. met opg. v. loon onde*
L.
Br. fr. no. 428 Bur. dezes.
Adres O. Ebbingestraat 76.
no. 431 bureau dezes.
ge '
Wegens miszetting een
Sprietzeil met fok voor klei- Alle soorten OUDE METALEN.
Stoommachines, vorderde Slagersleerling. N>*'
ne zeilboot. Te bevr. 's avonds Stoomketels,
Boteringestraat 98.
Bruggen, Schepen en Booten.
na 6 uur Grachtstraat 62.
i
SIMON DE JONG, Burchtstr.
Een Schilder, ongeveer 20 i*
Of te huur 5 Baggerbakken 10. Telef. 2198.
door
voor winkelwerkzaamheden.
BERNARD
FIKKERS
Scheepswerf N.V. Martenshoek.
Br. fr. no. 435 Bureau dezes1400 Steigertouwen, lang 5 M.
Tel. 131.
(gegarand.), 1 takeltouw lang
Voor direct, een Schilders'
130 tot 150 M., pl.m. 2 c.M. dia2 pracht H. Costuums (m. 56 meter. Aanbieding met uiterste knecht, bij J. ARENDS, Nieuw'
en 54) a f 12.50; zwart Colbert prijs wordt ingewacht onder landsweg 42. Haren.
en Vest (m. 50) f 7; Zomer- no. 16 Hulppostkantoor, UitEen Chauffeur-Monteur et»
(m. 50) huizermeeden.
pantalon f 3.50; Pak
een
Autowasscher. N.V. Garage
licht f3; Sportpak (m. 48) f2;
Helperoostsinge*
HELPMAN,
Damesmantel f 5.
Plm. 5000 k.g. puik Venhooi, 15-17.
Adres Marwixstraat 22.
ook wel oogst 1936, geperst,
door L. NIEBOER, Garrelsweer.
Een bekwaam Buschauffeur»
de Korenmolen
Op afbraak,
tevens monteur. Voor direct, v '
van H. FOLGERTS, Nieuwolda.
g. g: v. Leeftijd boven 21 jaarWed. J. KEEN & ZO"
Garage
Goedkoop vlak
gegalvaniNieuw-Amsterdam.
seerd stort vanaf f 1.40 per
plaat, groot 2.00 x 1.00 meter,
Een net Persoon, voor café
Voor direct, 2 flinke Hooierszeer geschikt voor het bedekken en kruidenierszaak.
Adres
R. DRENTE, OostUÖ»
van hooi of iets dergelijks.
Br. fr. no. 406 bureau dezes. (gem. Ezinge.)
Adres JAC. SALOMONS, Smederij en IJzerhandel.
Bekwaam Behanger en SchilPOLAK &
Surhuisterveen. der tegen zeer billijke condities. N.V., Eendrachtskade Z.z.
1»
Adres: v: Sijsenstraat 56a.
vraagt
geroutineerde
ZAKKEN'
Taaie blanke Esschen stammen. A. S. LEMMINGA, Zagerij
Bekwaam Timmerman voor INZETSTERS.
Scheemda.
verbouw-, timmer- en metselEen Linnennaaister voor eet»
werken a 45 cent per uur, ook paar uur, om de 14 dagen.
Een Recept
voor prima aannemen.
Hoog loon.
schuurpoeder, doet niet onder
Br. fr. no. 429 bureau dezes.
Br.
fr.no. 409 bureau dezesvoor „Vim", kostprijs bij fabriplm.
per
kilo.
cage
IA cent
Ingeschreven Buffetjuffrouw,
Aank. Kapster.
Succes verzekerd.
Adres Nw. Boteringestraat
ook wel voor seizoen, ook wel
Br. fr. no. 414 bureau dezes. op een dorp.
Een gevorderde Kapster.
Br. fr. no. 420 Bureau dezes.
Plm. 200 liter Melk per dag,
Coendersweg 39.
3 cent prov., bij Gron.
Dame zoekt zoo spoedig moBr. fr. no. 411 bureau dezes. gelijk betrekking als Juffrouw
Bekwame lste Kapster.
Goed loon.
huishouding.
Ongeveer 100 mud Roode Star v. d.
Br. fr. no. 442 Bureau dezesBr.
fr.
no.
418
Bureau
dezes.
Aardappelen, best van kwaliNette Waschvrouw.
teit en ongev. 6000 kg. gereDienst-, Dag- en Morgenm.,
Adres: Oude Boteringestr. 3»peld Vlas, bij F. J. SWART te Mej.
HEMMES, Tel. 5462. MeeuZoutkamp.
werderweg 110.
Een net Dag- of Morge»'
meisje.
Plm. 30 H.L. Consumptie- en
Huishoudster, 42 j., liefst
Oosterweg 12.
70 H.L. Voeraardappelen, bij R. Nette
KAMPHUIS, Engelbert a. d. bij Heer of klein gezin. Getuigschrift staat ten dienste. Br. a.
Beschaafde Meisjes, 20—25 i'
Borgsloot.
Mej. G. BAKKER p.a. den heer v. g. g. v.
Bureau „Rhode "
60 HL. dikke Voeraard. a 40 F. DE VRIES, D 117, Zuidbroek. Westerkade 9.
Aanm. Dono-j
Vrijd., Maand-, Dinsd. B—l u
cent. Adres B. DE BOER, Vries
Eenvoudige
Burgerjuffrouw 's avonds.
Zuidlaren.
vraagt betrekking
als Huis50.000 Kool, Spruitkool, Moes- houdster bij eenbaar burgerFRIGGE'S EXPRESS.
en Preiplanten, bij P. VEGTER, heer, in de stad, voor nu of la- Een flink Keuken-WerkmeisJ*
ter. Leeftijd 60 jaar.
St. Armen.
Moet als zoodanig werkzaak»
Br. fr. no. 440 Bureau dezes. zijn geweest. Loon f7.50 per
De Top van 1 H.A. 30 A. best
met de voll. kost.
oud-groenland.
Juffr. v. alle werk. Ook halve
dagen of namiddags.
H. MARTINI, Niezijl.
Voor direct een net Morgen'
meisje en Vrijdags den gehee'
Br.
fr.
no.
437
Bureau
dezes.
De Top van 1 H.A. best
len dag. Aanb. Vischmarkt "
groenland.
Net Meisje 30 j., voor d. en Z.Z.
E. WIERSEMA, Noordhom.
n., ook wel v. Huishoudster.
Voor direct, een flinke nette
Br. fr. no. 436 Bureau dezes.
De Top van plm. 1 H.A. hooiDienstbode, geheel zelfst. kul»'
land, bij Wed. G. v. d. WAL te
Een nette Jufft., m.b.1., als hende werken en koken. G.
Krewerd.
huishoudster, bij eenb. persoon, EVENDIK, O. Ebbingestraat!^
in de stad, v. g. g. v.
Plm. 25 ton beste Koernest,
Direct, een flink DagmeisjeBr. fr. no. 434 bureau dezes.
tevens te koop een goed onAdres A. BLOK, 2de Nieuw'
derh. Motorfiets (Indian Scout)
Nette Juffrouw, 40 j., als stad 37.
loopt
uitstekend, met
drie huishoudster, bij heer, dame of
maand wegkaart, prijs f 45.
Tegen 1 Juli, een flin*Le
bejaarde lieden.
Adres Mej.
Adres G. DE GRAAF, Ras- THEM, Verh.kant., Muurstr. 22a Dienstbode. Adres Hotel
quert (gem. Baflo.)
GANS, Meeuwerderweg 4.
Voor Juli, Augustus en SeP'
tember, op Schiermonnikoog
particulier (klein gezin), een
flinke Dienstbode, niet benede 11
Voor de plaatsen Groningen, de 18 jaar.
Groote Paarden met luxe en
Winschoten, Appingedam en
gang, 4—6 jaar oud en ongeBr. fr. no. 408 bureau dezes^
coupeerd, schimmel licht van Onderdendam met uitgebreide
bekwame en actieEen flink Werkmeisje,
kleur, licht bruine ruins en omgevingen,
ve Agenten voor vast salaris.
ben. 23 jaar, en een fl in „i
vossen met afteekens.
Voor Algemeene Verzekerings Jongste Kellner. Adres: Hote»
Adres H. BOLT, Kraneweg 50.
Maatschappij
in de branches v. d. WERFF, Schiermonniko o^
Groningen.
glas, ziekte en ongevallen, proTe Hoogezand, voor direct'
2 Kalverschetsen met opgaaf ceskosten, rijwiel- en ziektekoseen
beschaafd Meisje (intern
verzekering.
ten
van prijs.
Br. fr. no. 404 bureau dezes.
Br. fr. aan den Inspecteur te niet beneden 20 jaar, in l?eZ
te
Wildervank, Westerdiep 244/1, van 3 dames, genegen a 1
Eenige korven Bijen.
waarna bezoek en bespreking werkzaamh. te verrichten.
Br. fr. onder no. 74 aan **"'
Adres J. SMITH Azn., Over- volgt.
LEEMHUIS, Hoogezand.
schild.
RUIME BIJVERDIENSTE.
Een electrlsche HandboormaNet Meisje, niet ben. 25 ja»''
Actieve Dames en Heeren, in goed
prijs
chine. Br. fr. met
en om- het bijzonder zij, die veel relakunnende koken en *__
schrijving no. 423 Bur. dezes. ties
ken, tegen 1 of 15 Juli in rus*
hebben, zooals o.a. VERv. g. g. voorz.
n
COL- huis,
Ford of Chevrolet Truck, ZEKERINGSAGENTEN,
Br.
fr. Joh. de Wittlaan «"'
(TRICES)
PORTEURS
VENdraagvermogen 1000—1500 K.G.
Haag.
op Den
niet ouder dan 1930, moet in TERS enz. kuinnen zich
aangename wijze RUIME BIJRijksambtenaar stad, 4
prima condities zijn.
verschaffen. Bij deren, jongste 12 jaar, vraag
VERDIENSTE
inlichting
en
Br. fr. met voll.
geschiktheid wordt direct wegens voortduren**
prijs aan J. POSTEMA Jr., gebleken
Landbouwsmederij, Gieterveen. op verzoek de absolute alléén- ziekte vrouw, flinke Huishou*
vertegenwoordiging
verstrekt. ster. Br. fr. met opgave lee»
Een nog in prima conditie Geen borgstorting. Geen be- tijd enz. no. 438 Bur. dezes.
zijnde zes a zeven pers. Auto, drijfskapitaal. Refl. moeten te
ook wel ruilen tegen vijf per- goeder naam en faam bekend HËën Huishoudster bij Wedt»'
soons.
staan. Uitv. br. ond. R.R. 1921 zonder kinderen, pl.m. 40 jBr. fr. no. 425 Bureau dezes. Adv.Bureau RcALTA, Gron.
Br. fr. no. 419 Bureau dezes.
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Nieuwe stijging van den
goudvoorraad

BRANDWEERVEREENIGING

Tweedaagsch congres te

Eindhoven
Vandaag en morgen houdt de Koninklijke
Nederlandsche Brandweervereniging te
Eindhoven haar congres, waartoe afgevaardigden uit alle deelen des lands en zelfs uit
Seigië zijn gekomen.
Onder presidium van jhr. mr. J. M. van
Beyma werd hedenochtend met de jaarvergadering begonnen.
De secretaris der vereeniging, de heer Van
der Meulen, bracht het jaarverslag uit,
waaruit o.m. bleek, dat 59 gemeenten en
brandweren in het afgeloopen jaar tot de
vereeniging zijn toegetreden, waar tegenover
16 gemeenten en brandweren bedankten.
Zeven aangesloten gemeenten werden als
zoodanig opgeheven. Het ledental steeg van
562 tot 598.
Voor het geheele land is de toestand thans
zoo, dat slechts 52.79 pet. van de gemeenten
lid zijn met een bevolkingspercentage van
79.11; het aantal provinciale bonden heeft
het maximum bereikt, nu ook sedert 27
Mei 1936 de provincie Drenthe tot oprichting van een bond overging. Het totaal aantal individueele leden viel terug van 169
tot 141.
Tijdens het huishoudelijk gedeelte dezer
bijeenkomst heeft de voorzitter de afgevaardigden der Koninklijke Belgische Brandweerfederatie, de heeren Rambot en Dauby,
die met vele Belgische collega's aanwezig
waren, alsmede de vertegenwoordigers der
regeering, de heeren mr. D. G. W. Spitzen,
chef b.b. aan het Dep. van Binnenlandsche
Zaken en G. W. J. van Bierenberg de Boer
verwelkomd.
De penningmeester, de heer J. J Haarselhorst, legde rekening en verantwoording
van zijn beheer over, waaruit bleek, dat de
rekening sloot met een bedrag van f. 7334.39.
Het batig saldo bedraagt f 722.64, de begrooting werd vastgesteld op f6860.
In de bestuursvacature ir. H. B. J. Aikema
werd de heer P. de Graaf uit Den Haag gekozen.
In de middagvergadering hield de heer O
Gordijn Jr. een populaire causerie over:
„Brandweer en luchtbescherming", waarin
hij o.m. de lessen aan de instructeurs besprak.
De bijeenkomst werd besloten met diverse
demonstraties op het Frederik van Eedenplein.
Vervolgens werden de congressisten door
het gemeentebestuur ontvangen, waar zij
door den burgemeester werden toegesproken.

.

EEN ONTMOETING MET DRIE
TIJGERS
Sensationeel avontuur dat in
een bloedbad dreigde te
eindigen
Woensdag 2 Juni heeft zich op de onderneSumatra
een sensationeel avontuur voorgedaan, dat
gelukkig goed is afgeloopen, doch aanvankelijk in een vreeselijk bloedbad dreigde te
eindigen. De kebonbewoners werden namelijk
plotseling door enkele tijgers belaagd en het
scheelde niet veel of de administrateur was
als gevolg van zijn doortastend optreden door
een tijgerin aangevallen.
De administrateur der onderneming, de
heer J. L. Muller, ontving dien dag enkele
gasten uit Medan. Men zou een tocht door de
keboh maken en twee auto's stonden daartoe
gereed. Juist toen het gezelschap echter wilde vertrekken kwam het bericht, dat in een
tijgerval op den rand der onderneming een
prooi was gevangen.
dat
aldus de Dcli Crt.
Men begrijpt
dit avontuur de gasten nog aanlokkelijker
scheen en ijlings ging men naar den val, die
enkele dagen tevoren met behulp van boomstammen was ingericht, doch dien men zonder lokaas had gelaten, omdat er toch geen
tijgers meer in de buurt kwamen.
Ter plaatse gekomen, bleek de kooi gesloten te zijn en dus moest er zich een tijger
in bevinden. Men hoorde echter niets en terwijl het gezelschap oo een tien a twintigtal
meters afstand bleef, ging de heer Muller
vooruit om tusschen de omheining der kooi
'e kijken wat er zich binnen bevond.
Intusschen groeide het aantal belangstellenden en onder meer waren ook de assisten-D.
ten, de heeren M. W. Berrevoets en H.
Fontein, met hunne geweren nadergekomen,
alsmede talrijke Inheemsche tappers, die in
<ie omgeving werkzaam bleken.
Terwijl de heer Muller in de kooi gluurde,
sprong plotseling uit de rimboe een forsche
tijgerin te voorschijn, die gelukkig den admiHet
nistrateur niet in de gaten had.
..publiek" op een tiental meters afstand hief
°en afgrijselijk gegil en gekrijsch aan en het
'".leek. dat de tij gering hierdoor in haar bedoelingen werd gestuit. Zij stokte plotseling
-n sprong toen onder hevig gebrul weer terug
in de rimboe de aanwezigen doodelijk verschrikt achter latend.
Met behulp van veel lawaai en ketelmuzieK
hielden de tappers en gasten vervolgens de
tiigerin, die telkenmale weer naar de kooi
wilde-komen, oo een afstand en zoo kreeg
men gelegenheid door de snijlen van den val
een zich daarin bevindenden tijger neer te
ming „Marjjke" ter Oostkust van

—

schieten.

—

De-jagers verwonderden er zich over dat
het zulk een enorm exemplaar was en derkeer, alhalve schoot men nog een tweede
maar
Dit
bleek
openen.
vorens het valluik te
goed ook, want daarna constateerde men in
de kooi niet alleen een grooten tijger, doch
bovendien nog een kleine tijgerin.
De geheele geschiedenis had zich betreKkelijk snel afgespeeld en zooals uit het bovenstaande blijkt vielen er geen slachtoffers,
zoodat men met recht van een wonderbaarlijk goeden afloop kan spreken.

Mevr. dr. A. H. M. RomeinVerschoor
ontvangt den
dr. Wynaendts-Franckenprys
1937 voor haar studie
„Vrouwenspiegel"

Jaarvergadering te Leiden

DERDE BLAD

'N GEHEIMZINNIGE
NACHT

Weer f 50 millioen naar
Nederlandsche Bank
Het Egalisatiefonds zet zijn werkzaamheden steeds voort en zoo heeft het in de afgeloopen boekweek weer een bedrag aan goud,
thans f5O millioen, aan de Nederlandsche
Bank moeten afdragen, teneinde zich nieuwe
middelen te verstrekken voor haar operaties.
De Nederlandsche Bank bereikte daardoor
een nieuw hoogterecord in haar goudvoorraad. Deze bedraagt thans f 1.196.033.000 tegen f 1.146.060.000 de vorige week.
De wissels daalden van f 18.124.000 tot
van
f 17.880.000, de beleeningen stegen
f 170.686.000 tot f 171.268.000.
bankbiljettencirculatie daalde van
De
f823.920.000 tot f812.402.000, de assignatiën
verminderden van 1167.000 tot f 61.000, rekesteeg
van
f 551.606.000
ning-courant
(f57.625.000 van het Rijk en f493.981.000 van
anderen) tot f613.283.000 (resp. f69.298.000
en f 543.985.000). De totale direct opeischbare
verplichtingen bedroegen f 1425.8 millioen
tegen vorige week f 1375.5 millioen. De gouddekking bedraagt 83.93 pet. (v. w. 83.34 pet.)
en de dekking van goud en zilver tezamen
85.26 pet. (v. w. 84.70 pet.).

Heden werd in het Nutsgebouw te Leiden
de jaarvergadering van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde gehouden.
De voorzitter, prof. dr. G. G. Kloeke, hield
een openingsrede, waaraan het volgende is
ontleend:
In de laatste jaren doet zich ten gevolge
van de ontwikkeling van den radio-omroep
in toenemende mate de behoefte gevoelen
aan een beschaafde en zuivere Nederlandsche
uitspraak. Door velen wordt de vaststelling
van een norm voor de uitspraak bepleit, een
soort van standaard-Nederlandsoh, waarnaar
de radio-omroepers en verder allen, die in
het openbaar optreden, zich bij hun spreken
zouden kunnen richten. De vraag naar een
codificatie van het standaard-Nederlandsen
lijkt gerechtvaardigd.
Vanwege de vele associaties die met de
uitspraak verbonden zijn, lijkt het spr. evenwel niet waarschijnlijk, dat de normen,
waarbinnen de taal van beschaafde sprekers
zich beweegt eperimenteel-phonetisch kunnen worden gemeten. Spr kwam tot de conclusie, dat het „algemeen beschaafd" een
ideaal is, dat door velen niet wordt bereikt
en dat menigeen ten onrechte in de meening
verkeert, dat hij volkomen beschaafd spreekt.
De secretaris, dr. J. J. de Gelder, heeft vervolgens verslag uitgebracht over den staat
der maatschappij en van hare belangrijkste volvers en ander schiettuig wordt gewerkt.
Het is de vraag, of de onrust niet geleidelijk
lotgevallen en handelingen.
een ernstig karakter zal gaan aannemen.
buitengewone
Het bestuur benoemde tot
Uit een oogpunt van business is het tijdleden prof. Bryan Downs te Cambridge en
stip
der stakingen niet ongunstig gekozen,
te
Londen.
Maatde heer C. R. Boxer
De
zomer
schappij telt thans 632 leden, waarvan 44 omdat de bedrijvigheid alom door den
geen volledige rechten
van gewone leden aan het dalen is. Een groote stroom van orden herfst zal
hebben. De lijst der buitengewone leden ver- ders is verwerkt; eerst tegen bestellingen
te
men weer een toeneming der
meldt 79 namen.
registreeren krijgen. Het is derhalve te hoVoordracht voor den dr. Wijnaendts— pen, dat men in den tusschen tijd tot een
compromis zal kunnen komen en het is mede
Francken-prijs 1937.
de vraag, of op een gegeven moment RooseNa bestudeering van een aantal geschrifvelt niet zal moeten interveniëeren. Een derten van een zeer uiteenloopend karakter en gelijke interventie begint te dringen, daar het
over zeer uiteenloopende onderwerpen, bleven ook bij de spoorwegen niet pluis schijnt te
er tenslotte eenige weinige over en van deze zijn; een spoorwegstaking (de wettelijke betrok al dadelijk een drietal meer in het bij- palingen hieromtrent zijn echter ook in
zonder de aandacht, in alfabetische volgAmerika uiterst streng, juist vanwege het alorde: „Dr. Menno ter Braak", „Het Tweede gemeene belang, dat er mede gemoeid is) zou
desatreus kunnen worden, juist nu Amerika
Gezicht", mevr. dr. A. H. M. Romein—Verschoor „Vrouwenspiegel", mej. dr. Marie H. zich nog steeds, zooals gezegd, in opgaande
van der Zeijde „Hadewych", alle drie werken, lijn blijft bewegen.
waarin een zelfstandige persoonlijkheid zich
Het gevaar van de Amerikaansche arbeidsverhoudingen ligt niet bij de staking zelf;
heeft uitgesproken in een eigen oorspronkelijken vorm.
stakingen zijn immers begeleidende verschijnselen van een gunstig economisch getij;
Toen tot stemming werd overgegaan verwel echter bij het revolutionnaire element,
in de wereld zich begint te
wierf het boek van mevr. Romein-Verschoor dat geleidelijk
Zooals Mussolini het destijds
ontwikkelen.
de meerderheid,, weshalve de commissie zeide: „Men moet niet bevreesd zijn voor een
„Vrouwenspiegel" tot bekroning voordraagt, Wereldoorlog, maar wel voor revolutie of het-;
geen daarmede verband houdt". Het is toch
onder dank voor hét in haar gestelde verniet onmogelijk, dat uit de normale stakingstrouwen.
beweging in Amerika een revolutionnaire beweging gaat ontstaan; de grond daarvoor is
'Aan het einde der vergadering hield Anton er helaas aanwezig. Immers elk sociaal elevan Duinkerken een voordracht over „Waarment ontbrak er tot dusver, terwijl de tegende en beginselen der aesthetische literatuurstellingen in de Vereenigde Staten juist zoo
critiek."
enorm groot zijn.
Tot gewone leden zijn benoemd: W. V. Bay,
Binnenkort komen de tweede-kwartaalsdr. J. van Belonje, dr. S. F. H. J. Berkelbach resultaten der verschillende maatschappijen
van den Sprenkel, D. A. M. Binnendijk, F. A. ter publicatie. Deze resultaten zijn vanzelfBordewijk dr. W. C Braat, dr. H. Brugmans, sprekend fraai. De beurs echter verdiscondr. H. E. Buiskool, J. R. T. Campert, mr. J. teert de toekomst en niet het verleden. Men
H. Donner, Henriëtte van Eyck, B. van Eysweet, dat de uitkomsten over het derde
selsteyn, dr. H. T. Fokker, dr. P. H. G. van kwartaal
in het algemeen sterk bij die der
Gilse Chr. de Graaff, S. H. Hamburger (Hervorige kwartalen zullen terugblijven en het
Hammacher,
K
dr.
man de Man), A. M. M. J.
zou derhalve verkeerd zijn voor de speculatieKemH Heeroma, mr. R. Houwink, dr. J. H.
ve beleggers om op de komende tweedekamp, W. E. Keuming (Willem de Merode), kwartaalscijfers
hun verwachtingen te bouJef Last dr. O. Noordenbos, L. Polak, dr. H. J. wen. Alles hangt ervan af, hoe de naaste
Pos, proï. K. R. Post, dr. W. van Ravensteyn, toekomst zal worden. Hieromtrent is momenprof. B. J. O
Q. van Regteren Altena,
niets te zeggen. De daling op de grondSchrioke B. van den Sigtenhorst Meijer, mr. teel
stoffenmarkt houdt aan, zij het ook in langH. F. Wijnman.
tempo. Veel zal er wel niet van af gaan,
Tot buitengewone leden zijn benoemd dr. zaam
maar
evenmin mag men zeggen, dat er binJaberg
Berlijn
en dr. Kart
A. A. Hackel te
opnieuw 'n krachtige stijging zal konenkort
te, Bern.
men Gezien de groote belangenkwestie, welke
er verbonden is aan de grondstoffen en vooral ten behoeve van de groote naties, mag
worden verwacht, dat ter wille van den vrede
een zoodanige regeling wordt gemaakt, dat
een verdere stijging van beteekenis zal worden voorkomen. De huidige noteeringen laten
een meer dan behoorlijke winst en de dividenden zullen door een en ander kunnen
worden verhoogd, maar zooals gezegd, een
Nog steeds is de situatie in Wallstreet onindien er hausseveranderd. De zomerwarmte, de stakingen, beurshausse ontstaat, Een
stabiel algemeen
de seizoen-slapte en het goudvraagstuk doen factoren aanwezig zijn. gewenschte
voor een
nagehet
meest
prijsniveau,
de
gelden,
kooplust
terwijl
hun invloed
biedt niet dien priknoeg ontbreekt. Men moet niet vergeten, dat reëel welvaartsstreven,
kel, welke in den naoorlogstijd de beurzen
ook Europa destijds krachtig heeft meegeoorlog bestond op dit
werkt tot de koersstijgingen ter beurze. Maar beinvloedt. Vóór den
Europa is momenteel even apathisch als gebied een andere mentaliteit. Toen was men
aan het uiterst fijne appaAmerika zèif. terwijl velen hun beleggingen gewoon geraakt
f sleyen. In- en na
wereldbedrij
O.i.
kan
raat
van
het
reduceeren.
Vereenigde
in de
Staten
zulke groote flucechter
verwacht,
speciale facden oorlog kwamen
geen opleving worden
tuaties voor, dat men geen oog meer had
toren, die nu nog niet te overzien zijn, daaroog loopende en toch
gelaten, vóór den herfst en tot dien tijd zal voor de niet zoo in het
die tenslotte ons
factoren,
uiterst belangrijke
het kwakkelen blijven. Men behoeft niet beMen
verplaatste de
inzinking,
bepalen.
welvaartsleven
vreesd te zijn voor een scherpe
natuurlijke rendement naar
het
op
een
van
rekenen
aandacht
mag
men
doch evenmin
de groote en onlogische schokken van de uit
hausse van beteekenis. De basis van de conjunctuurlijn is nog steeds opwaarts gericht; haar evenwicht geslagen economische wereld.
den huidigen
bovengenoemde factoren echter maken, dat Deze „schokken" fascineeren
de schokken uit, dan
blijven
en
tijdelijk
terugrranipulant
zich
beleggers
speculatieve
de
aardigheid" meer aan.
trekken. Want ook koersen zijn onderhevig is er voor hen „geen
verhouinternationale
Hoe regelmatiger de
aan de wet van vraag en aanbod.
hoe
meer
men
worden,
zal
gaan
nietdingen
voor
een
stakingsbeweging
De
is
Amerikaan onduidelijk. Sommige groote be- terugkeeren tot de situatie, zooals deze voor
moet niet aldrijven hebben arbeidscontracten gesloten, den oorlog bestond. Daaraan
maar ook de beurs
erkenc'en de organisatie van Lewis, zoodat leen het bedrijfsleven, De
abnormale winstzich gaan aanpassen. plaats
men mocht veronderstellen, dat deze imgaan maken
na
1914
zullen
marges
gewormuun voor arbeidsonlusten waren
er
die
voor
1914 bemarge,
den. Toch zijn ook die bedrijven, zooals de voor de kleine
belegger
dient
de
weer
de
en
objecten
stond
General Motors, de Chrysler, weer
die toen bekrijgen,
terug
te
rust
mede
over
beweging
roerigheid.
De
slaat
van
geraakt aan sennaar de public utilities, waardoor hier en stond Nu is men gewoon gebeurtenissen.
In
daar de electriciteitslevering in het gedrang satie en aan sensationeelebijna elke dag een
is gekomen. O.a. staakt men bij de Consumers de laatste jaren vormde
heftige opwinding; meldt de
Power Company te Flint in Michigan en in periode van
een
tijdlang Seen sen,satie in den
ondercourant
dit district komen veel industriëele
verwikkelingen, genemingen voor. Deze industrieën ondergaan vorm van internationale
rampen etc, dan voelt
Spanje
in
stabeurtenissen
van
de
derhalve indirect de nadeelen
dat vreemd
men zulks als iets „onwennigs
kingsonrust. De staalstaking heeft zich mowij weer terugkeeEn
toch
zullen
Bethlehem
doet.
aan
uitgebreid
tot de
menteel ook
spannmg, al is deSteel in Cambria (Pennsylvania) waar 15.000 ren tot tijden met minder
nerveuse
menschheid
voor de
arbeiders hei- werk hebben neergelegd. De ze overgang
zal men rekewellicht moeilijk. Hiermede
spanning stijgt: bij de stakingen in de voorte houden, wanneer men beursperiode behoefde de politie nog niet op te ning dienen gaat
analyseeren. De juistheid
gevechten
tustoestanden
treden. Momenteel echter zijn
wij
hetgeen
hier opmerken vindt men m
schen stakers, werkwilligen en politie aan de van
reeele sensatiebenehdat,
feit
wanneer
het
orde van den dag, terwijl met traaneasbomzelf naar sensatie
publiek
uitblijven,
het
men, gummistokken en helaas ook met re- ten
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door HERMAN ANTONSEN
Het huis, aangeduid als „Hekelstraat No.
7" was een der vier, afzonderlijk staande
huizen aan de Hekelstraat.
Om het volgende goed te begrijpen is het
van het hoogste belang, zich de ligging van
die huizen duidelijk voor te stellen.
No. 1 stond het eerste. No. 3 stond eventjes verder. Dan volgde no. 5. En no. 7 waa
het vierde of laatste van het groepje.
De huizen stonden ongeveer op een afstand van tien meter van elkander verwijderd, zoodat ©r tien meter afstand was tusschen no. 3 en 5. tien meter tusschen no. 5
en 7, hetgeen dus ook precies de afstand
was, die er tusschen no. 1 en 3 lag. Op die
manier zou het mogelijk geweest zijn, ten
minste wanneer de ramen openstonden in
het ééne huis te hooren, wat er in het andere gebeurde als dat geluid tenminste de
sterkte van een gewoon gesprek overtrof.
Maar er is geen aannemelijke reden, om te
veronderstellen, dat op den avond, waarvan
hier sprake komt. de ramen van een dier

huizen

openstonden.

Alle vier huizen waren blijkbaar in denzelfden stijl en door denzelfden aannemer
gebouwd en
vertoonden dan ook groote
uiterlijke overeenkomst
Maar omdat de
straat van no 1 afdaalde, had no. 3 dientengevolge een stoeptrede meer dan No. 1
en No 5 had weer een stoeptrede meer dan
No. 3, terwijl No 7, omdat de grond daar nog
lager was, nog een trede meer bezat, dan
no. 5, dat .er vlak naast lag.
Het huis, als no. 7 aangeduid, werd bewoond door de familie Smit, van den heer
Jan Smit, die er gewoond had van den tijd
af, dat die huizen gebouwd waren, Smit
was boekhouder op een bankierskantoor en
zijn huisgezin verkeerde in redelijken welstand, al hadden ze het dan ook niet rijk.
In elk geval was er geen enkele reden, om
aan te nemen dat Smit in geldelijke moeilijkheden verkeerde.
En al evenmin was er in zijn vroegere leven- iets te ontdekken, dat op misdadige neigingen, of op een zucht tot overhaasting,
roekeloosheid of onvoorzichtigheid duidde.
Hij was in de buurt door iedereen gezien en
werd beschouwd als een meer dan middelmatig goed bridgespeler en kegelaar. Maar
als kaartsoeler. stond hij meer bekend om
zijn langzame dan om zijn handige spel.
Hier dient nog aan toegevoegd te worden,
dat Smit geen gehoor voor muziek had
Op dien bewusten avond van den zevenden April had 't 'allen schijn, dat de geheele
familie Smit te bed lag en lang vóór middernacht, rustig sliep.
Om het navolgende goed te begrijpen is
het van het hoogste belang, nauwkeurig op
de hoogte te zijn van de ligging der slaapkamers van de familie Smit.
of
De slaapkamer aan de rechterzijde,
noordzijde, de hoogste zijde van het huis,
die zijwaarts uitzicht gaf op de zijstraat,
was in gebruik bij de twee dochtertjes der
familie, Dora' en Flora, respectievelijk veergingen
tien en elf jaar. De beide meisjes,
op 'dezelfde school en zaten in dezelfde
klasse, hoewel Flora in aardrijkskunde veel
beter was dan Dora.
Het huis nu was twee verdiepingen hoog
en had een uitgebouwde keuken. Genoemde
slaapkamer, evenals aL de overige, lag op
de eerste verdieping Daar lag ook de slaapkamer van meneer en mevrouw Smit en wel
aan de voorzijde van het huis. Twee slaapkamers hadden het raam aan de zijkanten
van het huis en de vierde bevond zich boven de uitgebouwde keuken met een raam
_,_,,_
aan de achterzijde.
De slaapkamer aan de linker of zuidzijde
van het huis was die van Willie Smit, ongenog
veer twaalf jaar oud. Willie was ookApril
dien
zevenden
hij
op
op school, hoewel
Kineen beetje ongesteld was geweest. De
gewone
heel
opzichten
alle
deren waren in
had ook
normale kinderen en geen hunner
voorbestemming
neiging
of
minste
maar de
getoond voor slaapwandelen of iets dergelijks
Maar Willie kon wèl heel goed het
blaffen van een hond nadoen De slaapkamer aan de achterzijde van het huis, die
namelijk welke vlak boven de keuken was
gelegen 'werd bewoond door de dienstbode,
Frieda Helsenmem, een Noord-Duifcsche van
,
afkomst.
Het is van bijzonder belang er acht op
kamer door een trap
te geven, dat deze
verbinding
stond met de
in
rechtstreeks
deur met de gang,
keuken en door een
waarop de andere slaapkamers uitkwamen.
Het was dus mogelijk, ja zelfs zeer gemakkelijk, om uit deze kamer op twee wijzen
naar beneden te komen.
althans omtrent alen
Te middernacht
in dieoen slaap
geheele
familie
tijd, was de
vaststaand feit
verzonken. Dit kan als een een
voorbij ganomdat
aangenomen,
worden
nms üer
het
nergens
in
ger bemerkte, dat
dat bet
en
eenig
licht
brandde
familie Smit
daarna,
onmiüaei1214 v.m. was, toen hij
dij
lijk daarna nog wel. op zijn horloge keeknorDat
het licht van een straatlantaarn.
loge was pas gerepareerd en liep heel goea
nog
gelijk en den volgenden dag Hen het
avond.
even gelijkmatig als dien bewusten
Een uur later scheen de toestand als volgt
te zijn geweest: de familie was nog steeds
m de
in diepe rust, meneer en mevrouw
slaapkamer aan den voorkant; de oeide
meisjes in de zijkamer; Willie in de andere
zijkamer tegenover die van de meisjes; en
de Duitsche dienstbode in de achterkamer.
vinden,
Er is geen enkele aanwijzing voor te
huis
wakker
geheele
in
het
iemand
dat er
was geweest, of zich bewogen had tusschen
1.00 v.m. en 2.00 v.m.
Om 2.00 v.m. schijnt mijnheer Smit, die
nooit erg vast sliep, zich in bed te hebben
omgekeerd. Er is echter geen enkele reden,
om te veronderstellen., dat hij er uit rolde,
of dat hij zóó kwam te liggen, dat hij zich
gaat zoeken. Immers men kan geen blad opslaan of men vindt er commentaren over de
goudproblemen, over prijsverlaging van het
gele metaal en over de desastreuse gevolgen,
die een en ander zal hebben. Niettegenstaande alle autoriteiten, in Amerika, in Engeland herhaaldelijk publiceeren, dat geen wijzigingen in de goudpolitiek worden overwogen. En desalniettemin.fluctueeren koersen,
grondstoffenprijzen etc. door de vrees, dat er
„toch iets staat te gebeuren".

niet weer omdraaien kon, mevrouw
schijnt een oogenblik wakker geworden
zijm en gevraagd te hebben: „Wat
is -'£
er
Jan?" Smit moet geantwoord 'ï&_
ben: „Niks, ik draai me alleen maar een»
°;
om!" Mevrouw Smit zei toen: „Ooh"!
misschien „Zoo?"
Ze bemerkte echte*
tevens dat de wekker, die radiumwijzel;
heeft, precies op tien minuten over tw?e
stond. Maar. omdat die wekker gewoonÜJK
tien minuten per dag voorliep, zal het du*
dit in aanmerking genomen, denkelijk
werkelijkheid vijf minuten over tweeën 2e'
weest zijn, gerekend naar Amsterdamsche 11
tijd.

**

"*

"""""*
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Om 3.00 uur v.m. was de familie nog &_
pende. Er is geen reden voor om aan
nemen, dat ze iets anders gedaan hadden
dan slapen tusschen 2.00 uur v.m. en 3.0"
v.m. Een melkrijder, die er om drie v&
voorbij kwam, zag ten minste geen licht
het huis. De voordeur was gesloten en nie*»
wees er op, dat er aan die deur gemorreio
was. De melkrijder heeft geen enkele
broken ruit of opgeschoven venster gezienMaar de man was kortzichtig en slechts e»'
kele dagen in dienst van de boerderij, van'
waar hij de melk naar de stad moest rijdenHij was afkomstig uit Uddel een dorpje ölj
het Uddelermeer.

£

Om vier uur sliep de geheele familie SmI*'1*'

—"

aUf

Om vijf uur sliepen ze bij Smit nog
maal, zonder uitzondering. Ditmaal was d«
bepaling van het juiste tijdstip bijzondf
gemakkelijk, omdat er een torenklok in de
onmiddellijke nabijheid van het huis der
familie Smit juist vijf slagen liet hooren.

-"

_

Om zeven uur echter namen de gebeurte'
nissen een geheel ander verloop. Smit, die
altijd heel licht sliep en gewoon was, vrees
op te staan, kwam uit bed en begon zich te
scheren en te kleeden. Hij schijnt zijn klee'
ren op de gewone manier en in de gebruike'
lijke volgorde te hebben aangetrokken. Mfï
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkhe»0
kan men dit eerste half uur Smit bij al zi,n
handelingen volgen.
Hij schijnt naar de
badkamer te zijn gegaan (7.00 uur v.m.) een
bad genomen te hebben (7.01 tot 7.06 W*
v.m.) zichzelf geschoren te hebben met
veiligheidsscheermes en daarop duidelijk
vingerafdrukken nagelaten te hebben, zo°'
wel op het handvat van dat scheermes, a>s
op den rand van de badkuip, die wit-gf'
emailleerd was. Naar het schijnt is hij
7.24 naar beneden gegaan en heeft daar
krant uit de brievenbus gehaald. Maar d» 1
was zoo zijn geregelde gewoonte. Een viinj
nisman, die voorbijkwam, zei, toen hij SB_2
achter het openstaande raampje van
voordeur zag (Smit is namelijk gewoon, m
tijd dat voorraampje open te zetten en ne
te gaan sluiten na het ontbijt, om
lucht binnen te laten): „Goeie morregen!"en
keek daarbij op den torenklok, die zeer
te zien is, voor iemand, die aan de overzijdr
van de straat tegenover het huis van e
familie Smit staat, waar het 7.25 uur vJflj
was Waarschijnlijk heeft Smit geaflt'
woord: „Goeden dag!" of iets van dien aaf°'
in elk geval woordan van gelijke strekking

een

,

of

°*
°

Om 7.30 uur v.m. kwam Frieda, de Noord'
Duitsche dienstbode, beneden (ze.was toen
al geheel klaar met aankleeden), deed
keukenraam open en begon voor het on 1'
bijt te zorgen. Daartoe deed ze water
koud water
in een ketel, zette dien op he
gastoestel en stak dat aan met een lucife*:
hoewel mevrouw Smit er herhaaldelijk W
haar op aangedrongen had, dat ze daart u
het vuursteen-aanstekertje gebruiken z° _'
daartoe door mevrouw Smit speciaal aan
geschaft. Daarna begon ze te dekken
voor het genoemde ontbijt te <3orgen, d«*
dien morgen schijnt bestaan te hebben n
thee. brood en boter, kaas, koek en een & e,
kookt ei (d.w.z. vijf gekookte eieren, vo 1?
ieder lid van het gezin één). Er bestaat rn«
de minste aanleiding om aan te nemen e*,
er is ook geen enkele aanwijzing voor, d»
df eenig vergiftig bestan»
er. zich vergif,
deel in het voedsel bevond.

<

—
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Om 7.35 uur stond mevrouw Smit op ez,
maakte de kinderen wakker, waarna ze h*j>
hielp bij het aankleeden, voor zoover da
noodig bleek
Alle drie de kinderen ware
opgestaan.
gezond-en-wel

z?£

Om 8.00 uur zette de geheele familie efl;
uut, of misschi
was het 8.31 uur
in géén geval later da
8.32 uur
verliet Smit het huis, om z
naai' zijn kantoor te begeven, dat midde
in de stad ligt en zijn drie kinderen
zoover met hem mee omdat ?e dienzelfde
weg op moesten, om naar school te gaan-- '

aan het ontbijt en om 8.30

—

—

-

_

,_

+_?

Smit schijnt veilig en wel op kantoor
zijn aangekomen De kinderen bereikten
school zonder eenig ongeval. De No
Duitsche dienstbode wasohte den ontbü
boel om. En mevrouw zette zich in de vo .°._
kamer op den divan neer, om het laats
in de ~K-serie" verschenen
',
haal te lazen

°

(Naar

het Amerlkaansch van S.

LEACOC&

Dividenden.

Levensverzekering Mij. Arnhem, toenerni t
portefeuille met 416 verzekeringen »X e

f 1.953.269 verzekerd bedrag, zoodat tof*
stand steeg tot f83.033.842,
f147.774 (v. j. f235.192), grootendeeLs "X.
stemd voor reserve, aandeelhouders 8 PX
(onv.); Java-Sumatra Handel Mij., divtae»
1936 3 pet. (v. j. nihil); Industrial KaS?
pu
Corp. $ 0.50 (onv.) op gewone aand.:
?,U
kwartaalsdiviae 1
Service of N.-Yersey,
$ 0.65.
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NIEUWE

INGEZETENEN VAN
GRONINGEN
(Nadruk verboden.)

H. J. Dijken, zonder beroep, van Le Mont
(Zw.) naar Wassenberghstraat la.
J- Veldkamp—Aikens, zonder beroen , " -1de uwedde Pekela naar Nieuwe Weg 4.
B.
1 en geEini bloemist, van Den Helder
Haar m??
Ebbingestraat 62.
K. Barkhuis, zonder
Emme n naar Gerbr. Bakkerstraat 94a.
B-om
** beekman, magazijnbediende, van Amsterr La«e der A 203
M«J- H !" M. v. d.
verpleegster, van Heemstede naar H. W.
*tas
J. Borgere, landbouwer, van
Slijkstraat 243.
naar Eu/velgunnerweg 2. F. C. Breedkr_
van Norg naar Agricolastraat
la.
Bre ider en gezin, schipper, van Borger
tri
haar
Mej. J. Bron, werkster.
W J»Joc*terstraat 29a.
aren naar Selwerderstraat 38.
Mevr. B.
v d Veen, zonder beroep, van Haren
i
20.
F. Bulthuis, bakker,
Van &T Hunssestraat
m naar J c Kapteynlaan 18.
N. J.
en eohtg., lo« arbeider, van Noord*'Jk « zen
G. J. Oarels en
15a.
te»n ,**' m,Winschoterdiep
aohlnist N.S., van Wildervank naar 2e
lla —R van Dalen en gezin, kooplïian traat
Meppel naar Oosterkade 12a.
A. J.
hjof 4 1"- monteur, van Rotterdam naar SeringenDrenth,
J- F
zonder beroep, van Emftlen „~" Me
Kanaalstraat 15a.
J. Drenth en ge«in Wagenmaker,
van Landsmeer naar Verl.
<V,.„
34.
Mevr. de wed. T. Eelssemaberoep, van Winschoten naar
2iü_£2!r > zonder R.
E. Elema, zonder beroep, van
IS.
ïfcrrPark
naar Nw. Kerkhof Ba.
Mevr. M. C. de
Piet zonder beroep, van Wedde naar
B 220 —E- Fret) en gezin, 1.1. machinist
H.s'*
n Wildervank
naar Meeuwerderweg 131/la.
-p
*"*
y\_?- E. van Geuns, garagehouder, van Amster°cd. Kattendiep 31.
Mej. I. J. Hartberoep, van Zuidhom naar Beduftieriï
O. v. d. Heide, schilder, van
On,r?aat 189a.
4 na» l- N Ebbingestraat 104a.
J.
fciem*
van Zuidhom naar Reite■hatraT ra expediteur,
9a.
L. K. J. de Hond, reiziger, van
CaroMeweg 17a.
naar Norg
J. Huizinga, werk"lati
naar Verl. Frederikstraat 20a.
-s>. i van
Hofkamp, timmerman, van Hoogkerk naar
Mej. G. P. Janssen, zonder
39.
Apeldoorn naar Meeuwerderweg 14.
£=P, van
Jong, kantoorbediende, van Tilburg naar
BwJ?e
chinw 6weg 2
M Kampen en gezin, 1.1. maN S -' van Amsterdam naar Louise HenVl*n
raat 9a —L J Korstanje, zonder beroep,
»aarlem
naar Herman Colleniusstraat 72.
üjj , de wed. E. v. d. Kruyssen—Janssen en geMej. F.
JCU'jan. Norg naar Oranjestraat 6.
'W?' zonder beroep, van Vreeswijk naar aan
Mevr. C. M. van Leent—
Hriijr. °M de ouders.
van Zeist naar Schuit«t,di ca40. zonder beroep,
B. Liemtoerg, zonder beroep, van
Mej.
55
naar aan boord bij de oudere.
van
verpleegster,
Aohtkarspelen
rX'
59.
P. Meina, boerenknecht,
Va,/-Oostersingel
ren naar Gr Rozenstraat 51.
Mej. J. M.
Js,
Jq
religieuse, van Nijmegen naar Moesstraat
W. Mulder, kapper, van Hoogeveen naar
43.
J. W. Muller, empl. Ned.
5j lael-Mij., van Leiden naar Jozef Israëlsstraat
lenT"IDar1 J Neef en gezin, machinist N.S., van Arnar Sumatralaan 55.
Mevr. A. Ooster*Ük D ont
> zonder beroep, van Loppersum naar
van Roden
laar n!"— H Oudekerk. schipper,
Mej. F. Pels, hulp
»U (L 8^ 11 boord. Hoendiep.
e
huishouding, van Delfzijl naar Noorderetati0 J~ straat
ttu *
40.
Mej. W. J. Peters, religieuse, van
Mej. L. A. Poelstrai n naar Moesstraat 20.
te,, leerares Nijverheidsonderwijs, van WinschoPnaar Parkweg 77a.
J. Post, slager, van
-4ss
IC" naar Heiper Weststraat 38a.
B. Puister,
van Slochteren naar Jonkerstraat 3.
ïuj,
*»
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F. G. Rademaker—Hulsebosch, zonder
van Assen naar Buiten Damsterdiep 24/2a.
}} -Mej. G. Radix, zonder beroep, van Peize naar
iq?°r derbinnensingel 188. Mej. P. M. Reestman,

—

■«erjuffrouw.' van Hilversum naar Heerestraat
4ttH7_.Me J- c C. Reijenga, IJ. verpleegster, van

am naar st Jansstraat 4. —A. K. Saloberoep; van Vreeswijk naar aan
J. W. Sohreurs, zonder
°ij
de
ouders.
em
2. —G.
Schi van Amsteidam naar Guyotplein
en echtg., maohinist N.8., van WUMej. G. Sluiter,
Vfw,ank naar Helperbrink 42.
l ïa ?ster van Odoorn naar Oppenheimstraat
v an' ij~ Dames F. K. en C. R. Smit, zonder beroep,
naar Nassauplein 39a. L. v. d. Veen,
77 '«ter, van Opsterland naar N. Boteringestraat
&t«vL~- J. Vennema, banketbakker, van HeemS. K. de Vries,
ch,aii«naar Heerestraat 111.
uifeur, van Zuidhom naar Reitemakersrijge
Mevr. C. de Vries—Vijfsehaft, zonder bero©rT~ van
naar Kanaalstraat 17a.
J. P\Vift er Peize
Aohtkarspelen
van
manufacturier,
t
tn_f Jozef Israëlsstraat 11. —P. Winter, schoen\Vq,Uk' yan Bierurn naar Kerklaan 70. Mevr. H.
JöajMnuis—Eisses, zonder beroep, van Hairen naar
m Altinghstraat 29.
Mej. J. W. Wolf fcoupeuse, van Amsterdam naar Ged. ZuiN. Goudsmit, zonder beroep, van
Aijse ,^e P 8.
om naar Nassaulaan 31.
Dames R. en A.
a teliermeisjes. van Vlagtwedde naar Piet
Öit>n,

bo«o3
b ;J

ponder
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A. Langius en echtg., bloemen-

ar van Den Helder naar O. Kijk-in-'t JatMej. E. B. A. Niermann, leerares
25/1.
Van Eelde naar Oosterweg 102a.
R. Robakker, van Delfzijl naar Tuinstraat 36.
J_r- Taekema, zonder beroep, van Dokkum naar

-1S»

—

Lutmastraat

—

25a.

GEVONDEN

VOORWERPEN

REJDERWOLDERPOLDER

Bettenbroek,

v. Delfzijl.

Mr. Harm Smeenge, de
Antwerpen; Neerlandla, de Groot, v.
Hamburg; Saturnus, de Boer, v Londen; Lowland st. v. Harlingen; AMda Henderika, Buter;

v.

Dankbaarheid, Krikke;

.

Concordla,

Alt

Vertrokken:

dertrouw, v. d. Molen; Elizabeth, Wieringa; Pax,
Henderika Fokkina, Kremer; Trouwe
Drost;
Hulp Bont; Aalderlka, Zwiers; Avontuur, Klin-

.

Dankbaarheid, Funk, n Emden.
HARLINGEN, 14 Juni.
Aangekomen: Ned. m.s. Inuningham (steenkolen en stukgoed) van Huil; Eng sü. Lowland
(steenkolen) van the Tyne; Eng. s.s. Falcon
(stukgoed) van Lpnden.
Vertrokken: Ned. ms. Jura (aardappelen) n.
Londen; Ned. m.s. Atlas (aardappelen) n. Londen

RADIO-NIEUWS

—

SCHEEPSTIJDINGEN

—

,

II

muziek.

dingen.

Alderamin 14/6 v. Wabana n. Rotterdam.
Semiramis 13/6 v. Constanza te Alexandrië.
Macuba 13/6 v. Las Palmas n. Curacao.
Export 13/6 v. Delfzijl te Londen.
Hennie 14/6 v. Par n. Glasgow.
Texelstroom 13/6 v. Amsterdam n. Liverpool.
IJstroom 14/6 v. Amsterdam te Leith.
Indus, sleepboot, 14/6 v. Liverpool te Shields,
met het s.s. Vinemoor op sleeptouw.
Vechtstroom 13/6 v. Amsterdam te Huil.
Alhena, 8.-Aires n. Londen, pass. 13/6 Madeira.

%

X-,

JËM

M

1

W
'ÉjP^

>

/_f

_f
\__f
StfulSïï?

*^___-__H°
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van Roodeschool t/m. Winsum, Delfzijl t/m. Groningen Halte, Groningen t/m.
Nieuwe Schans, Stadskanaal Pekelderweg t/m. M.
Muntendam, Stadskanaal
=
H. S. t/m. Assen, Beilen,
Hoogeveen, Harlingen t/m.
Leeuwarden, Grouw = 1.,
Akkrum, Heerenveen, Wolvega, Steenwijk, Meppel,
Zwolle en Kampen
naar AMSTERDAM
Prijs hoogstens f 3heen en
terug.
Zie aanplak- en strooibiljetten.

WIE RIJDT MEE?
naar HENGELO-ENSCHEDE
Zaterdag heen, Zondag terug.
Baart de la Faillestraat 39.

WIE RIJDT
a.s. Zondag mee richting Apeldoorn en Arnhem, enz.
Inl. Ged. Kattendiep 19.

jI

!

*

/ I1 "

’

en smaak.
In boite nalure van 25
en 50 stuks of in blik,
10 stuks a 60 cent.

.i

/ I

A Karel

—

Donath-orkest,
—Börschel-orkest,

■

f

Er is maar één

I

7.30
6.50
9.50 Gramofoonplaten, 10.20 VolkS'llederenconcert, 12.20
MW&WÈk
Politiemuziekkorps, 1.35 Theaterorkest, 2.35 Ge«MIK lil IK !!! '■_:
varieerd concert, 4.35 Bergisch Landesorkest, 5.50
aggjr ,^g>,
Koorconcert, 6.20 Omroepkleinorkest, en solist.
|l'Ë"Mir
8.30 Omroeporkest en solisten, 10.50—12.20 Landesorkest Gouw Baden, boerenkapel, en harmonica-orkest.
322 M.: 12.20
Brussel. 322 en 484 M.
Kleinorkest,
Gramofoonmuziek,
1.30 Salon12.50
Elusa pass. 13/6 Elseneur.
Gramofoonmuziek, 5.20 Omorkest.
1.50—2.20
Drente m.s. 15/6 v. Londen te Vlissingen.
roeporkest, en Gramofoonmuziek, 6.50 en 7.23
Monica m.s., Antwerpen n. Memel, pass. 15/6 Gramofoonmuziek, 8.20 Omroepsyrnphonie-orkest,
Vlissingen.
10.30—11.20 Gramofoonplaten.
San Antonio m.s. 14/6 v. Tavira n. Londen.
484 M.. 12.20 Gramofoonmuziek, 12.50 SalonOAA GEBRUIKTE
Antwerpen
Java m.s. 12/6 v.
n. Hamburg.
orkest, 1.30 Kleinorkest, 1.50—2-20 en 5.20 GraUU DEKKLEEDEN
Mary m.s. 12/6 v. Brunsbuttel n. Danzig.
Kleinorkest,
7.35 Gramofoonmofoonplaten, 6.35
Zeeland m.s. 13/6 v. Niel te Charlton.
muziek, 8.20 Omroeporkest, 9-35 dito, 10.30—11.20 in
bruin geïmpregneerd en
Hilda m.s. 13/6 v. Groningen te Rotherhithe.
Salonorkest.
oliekleeden, waterdicht
zwarte
Prowess m.s. 13/6 v. Zaandam te Rotherhithe.
Deutschlandsender. 1571 M.
8.30 en weinig gebruikt, afm. 6x4,
Lark m.s. 13/6 v. Amsterdam te Deptford Creek.
Keulisch Omroeporkest, en solisten. 10.20 BeRian ms. 13/6 v. Antwerpen te Putney.
5, 8 x 6. Prijs 12, 14, 25
richten, 10.50 Viool en piano, 11.05 Weerbericht, 6 x
Hebe m.s. 13/6 v. Niel te Wandsworth.
gulden
per stuk.
Gramofoonmuziek.
11.20—12.20
Drittura nu. 14/6 v. Boom te Isleworth.
NIEUWE MARINEZEILEN
Cabo m.s. 14/6 v. Meppel te Wandsworth.
80 et. per meter.
Henderika ms. 14/6 v. Haatten te Charlton.
Oise m.s. 14/6 v. Skarrehage te Deptf. Creek.
WATERBORG,
Gebr.
GEMEENTELIJK RADIOBEDRIJF.
Confld m.s. pass. 14/6 Dover.
Lage
der
A
2.
Telef. 1226.
voorbehouden).
(Wijzigingen
Wea m.s. pass. 14/6 Dungeness.
Noordzee m.s. 13/6 v. Rotterdam te Swansea.
dagen
Lijn 1: Hilversum II alle
volledig progr.
Apollinaris V m.s. 13/6 v. Letterkenny te Li- Lijn 2: Hilversum I alle dagen volledig progr.
Keulen.» 456 M.

Orkestconcert, 8.50 E.

ilMk il>

—

—

LESSEN EN CLUBS

verpool.
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-

.

GOEDKOOPE TREIN

.
.

Woensdag 16 Juni.

2.20 n.m.— 5.20
5.20 n.m.— 6.20
6.20 n.m.— 8.00
11-00 n.m.—12.00
3.20 n.m.— 5.10
5.10 n.m.— 7.05
7.05 n.m.—10.20
10.20 n.m.—11.20
11.20 n.m.—12.00
3.05 n.m.— 6.20
6.20 n.m.— 7.10
7.10 n.m.—10.40

Lijn 3: Londen Reg.

Keulen
Londen Reg.
Hamburg

Lijn 4: Kalundborg
Hamburg

Keulen
Motala

München

Lijn 5: Droitwich
North Reg.
Droitwich
Londen Reg.
Lijn 6: Deutschlandsender

10.40 n.m.—12.00

4.20 n.m.— 5.20
5-20 n.m.— 6.20
6-20 n.m.— 7.20
7.20 n.m.— 8.05
8.05 n.m.— 9.20
9-20 n.m.—10.20
10.20 n.m.—12.00

Parijs

Brussel Fr.
Hamburg
Leipzig

Rome
Toulouse
m

■

a»

-

n.m.

n.m.

n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.

Donderdag 17 Juni.

8.00 v.m.— 9.20 v.m.
Droitwich
11-05 v.m.—12.20 n.m.
12.20 n.m.— 2.20 n.m.
Kalundborg
Londen Reg.
2.20 n.m.— 5.20 n.m.
Hamburg
5-20 n.m.— 6.20 n.m.
Keulen
6.20 n.m.— 8.00 n.m
Kalundborg
11.00 n.m.—12.00 n.m.
Lijn 4: Keulen
8.00 v.m.—10.50 v.m.
Hamburg
10.50 v.m.—12.05 n.m.
Keulen
12.05 n.m.— 2.20 n.m.
Deutschlandsender 2.20 n.m.— 3.20 n.m.
Kalundborg
3.20 n.m.— 4.20 n.m.
Deutschlandsender 4.20 n.m.—10.20 n.m.
Motala
10.20 n.m.—11.20 n.m.
Budapest
11.20 n.m.—12.00 n.m.
Lijn 5: Londen Reg.
10.35 v.m.— 2.20 n.m.
Hamburg
2.20 n.m.— 3.35 n.m
Droitwich
3.35 n.m.—12.00 n.m.
Lijn 6: Parijs
8.00 v.m.— 5.05 n.m.
Keulen
5.05 n.m.— 6.20 n.m.
Brussel Fr.
6.20 n.m.— 7.20 n.m.
en horloge bij W. Boelens, Mauritsstraat 4a;
Parijs
Het motorschip Saturnus, kapt. de Boer,
7.20 n.m.— 8.20 n.m
*eri'i?.
bij
Wolthuis,
liep hier heden als bijleggêr binnen.
ttiw-Fncierwagentje (speelgoed)
Kalundborg
Ra8.20 n.m.— 8.50 n.m.
ijzer
Parijs
van Lon2jjj*waat 70; een hond bij F. Litniaat, Hoendiep Het schip is beladen met oud
8.50 n.m.—10.50 n.m.
München
ïijaji ee n parkiet bij J. Staal, Rustluststraat 5; een den naar Hamburg.
10.50
n.m.—12.00 n.m.
bij B. Middel, Ooehoornsingel 47/1;
Dr oche bij G. Dekker, Turftorenstraat 22; een

.-
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# Atomisch-fijne korrel
# Ongekende speling in de |Ifs*to»*
belichtingstijd
VERKRIJGBAAR BIJ ALLE KODAKHANDELAREN.

st. n Bremen; Broe-

kenberg;

~*

E*.
£
# Panchromatische emulsie l

.

Zielstra; Onderneming, Vosse; Johanna, Drost; Risico, Kok;
IJselmeer, de Jonge; Eben Haezer, Westerhuis;
Emanuel, Klompier; Henri Matthieu; 3 Gebr.,
Lever, van Emden.
Kong

m——WmTm'

W

DE FILM VOOR
BETERE OPNAMEN

Binnengekomen:

Groot,

ARBEIDSBEURS

—

.*

* mmmWkm\\m\—\w—aWa—Wm^W—?

HARLINGEN, 15 Juni.
Animo (ledig) naar
Vertrokken: Ned. m.s.
Keulen; Noorsch s.s. Asgerd (ledig) naar Witte
Zee; Eng. s.s. Lowland (kolen) naar Delfzijl;
(stukgoed) n. Londen.
Overzicht van het aantal aanbiedingen van Ned. mj3. Immanuel
(stukgoed) n. Koningsbergen.
Presto
Ned.
m.s.
de
en
DisGemeentelijkewerkEoekenden aan
Aangekomen: Ned. m.s. Jantina (ledig) van
tricts-Arbeidsbeurs te Groningen, over de maand
Eng. s.s- Galacum" (anthraciet) van
Yarmouth;
Mei 1937.
Afdeeling mannen: ingeschreven aan het begin LJanelly.
der maand 4855 (4B30). nieuw ingekomen 1579
(1847), totaal 6434 (6067), waarvan geplaatst 468
(509), uit anderen hoofde afgevoerd 1328 (1169),
ingeschreven aan het einde der maand 4638 (4999)
Afdeeling vrouwen: resp. 349 (327), 356 (447),
704 (774), 268 (220), 104 (178), 332 (376).
Totaal resp. 5204 (5167), 1934 (2294), 7138 (7441),
VOOR DONDERDAG 17 JUNI.
736 (729), 1432 (1347), 4970 (5375, waarvan geheel PROGRAMMA
(4544)
(229),
totaal
werkloos resp. 4126
en 203
Hilversum I. 1875 M. 8.00—9.15 KRO. 10.00
432 S(4735). De cijfers tusschen haakjes zijn van NCRV.
B.oo—
11.00 KRO. 2.00—11.30 NCRV.
hetzelfde tijdvak in 1936.
9.15 en 10.00 Gramofoonmuziek, 10.15 Morgendienst, 10.45 Gramofoonplaten 11,30 Godsdienstig halfuur, 12.00 Berichten, 12.15 KRO-orkest
2.00 Handwerkles, 2.55
en Gramofoonmuziek,
Gramofoonplaten, 3.00 Voor de vrouw, 3.30 Gramofoonmuziek,
3.45 .Bijbellezing, 4.45 Cursus
handenarbeid voor de jeugd, 5.15 orgelspel, 6.15
Gramof.platen, 6.45 Enikrateia-kwartiertje, 7.00
Berichten, 7.15 Journalistiek weekoverzicht, 7.45
Kon.Ned.Stoomb.Mij.
Reportage, 8.00 Berichten ANP. Herh. SOSberichten, 8.15 Kamerorkest Ars Nova et AntiBerenice 15/6 v. Genua te Venetië.
,-Voorkomen is beter dan
Calypso, Hartlepool n. Malta, pass. 14/6 n.m. gua, en soliste. 9-00 9.30
Vervolg concert, 10.00
genezen", causerie.
Gibraltar.
Berichten ANP. 10.05 Gramofoonmuziek, 10.45
Stella 15/6 v. Beyrouth n. Pyli.
11.00—12.00 Gramofoonplaten.
Gymnastiekles,
Venus 15/6 v. Civlta Veochia n. Napels.
Ajax 15/6 v. Setubal n. Calais.
Hierna: Schriftlezing.
Agamemnon uitr. 14/6 te San Juan de Porto
Hilversum 11. 301 M. AVRO-uitzending.
Rico.
8.00 Gramofoonplaten, 10.00 Morgenwijding, 10.15
11.00
Juno 15/6 v. Istanboul te Bourgas.
Gramofoonplaten, 10.30 Omroeporkest,
Nereus 15/6 v. Kopenhagen n. Gdynia.
Opening 17de Intern. Landbouwcongres, 12.00
Hebe 15/6 v. Danzig n. Kopenhagen.
Omroeporkest en solist, 1.00 Gramofoonplaten,
Alkmaar 14/6 v. Curaijao n. Liverpool.
1.15 Kovacs Lajos' orkest, 2.00 „Frankrijk in de
Bennekom 15/6 v. Curagao n. Cristobal.
17de eeuw", causerie. 2.30 Orgelspel, ensemble
J. Kroon, en Gramofoonplaten 400 Voor zieken
Java—New-York Lijn.
en thuiszittenden. 4.30 Ensemble J. Kroon, 4.50
Tabian 15/6 v. New-York te Batavia.
Voor de kinderen, 5.30 Kovacs Lajos' orkest, en
Kota Radja 14/6 v. Batavia n. New Vork.
6.30 Sportpraatje, 7.00 orgelconcert en
soliste.
Lij.
Silver—Java—Pacific
zang, 7.40 Literaire causerie, 800 Berichten A.
Salawatl 14/6 v. Calcutta te Los Angeles.
N. P. Mededeelingen, 8.15 Omroeporkest, en soDjamibi 15/6 v. Puget Sound te Manilla.
listen, 9.00 Reportage, 9.15 Vervolg concert, 10.00
AVRO-Dansorkest, 11.00 Berichten ANP. Hierna
Halcyon Lijn.
tot 12.00 Gramofoonplaten.
v.
Vlaardingen.
Stad Schiedam 15/6
Lulea te
Droitwich. 1500 M.
n 25 11.50 DansNEDERLANDSCHE EN VREEMDE SCHEPEN. muziek (gr.pl.) 12.10 BBC welsch-orkest, en
solist. 1.05 Sopraan en bariton, 1.35—2.20 Het
Beursplein 14/6 v. Lulea n. Rotterdam.
Sylvan-Trio, 3.10—3.30 Causer ie
It occurs to
Jobshaven 14/6 v. Taboü n. La Pallice.
me", 3.35 Stedelijk Orkest Margate, en solist.
Mark 14/6 v. Malmö n. Norresundet.
5.05 Variété-programma, 5,35 BBC-Dansorkest,
Theamo 15/6 v. Dublin te Belfast.
6.20 Berichten, 6.40 „This and that", causerie.
Friesland 14/6 v. Kopenhagen n. Stettin.
BBC-Harmonie-orkest, en solist. 7.50 BBCHumfoer, sleepboot, 14/6 v. Las Palmas naar 7.00
Orkest, 8.20 Al Collins' Band 900 Taalkundige
op
sleeptouw.
Rotterdam, met de Oceanica
causerie, 9.20 Berichten, 9.40 BBC-Theaterorkest,
Oostzee, sleepboot, 14/6 v. Bizerta te Sete.
10.20 Kerkdienst, 10.40 Piau«voordracht, 11.10
Remi m.s. arr. 15/6 te Vlissingen.
Payne's Band, 11.50—12.20
Wega en West Vlaanderen m.s. arr. 15/6 te Antw. Declamatie, 11.30 Jack
Dansmuziek (gr.pl.)
Batavier V 15/6 v. Rdaun te Gravesend.
7.10, 8.20 en 11.20
Radio Paris. 1648 M.
Jonge Elisabeth, Dakar n. Duinkerken, pass. 14/6
Gramofoonmuziek, 12.50 Orkestconcert, en zang.
Ouessant.
2.20 Gramofoonmuziek. 2.50 Concert, 4.05 Zang
Petronella 14/6 v. Saigon n. Tarakan.
Alioth 14/6 v. Rio de Janeiro n. Bahia Blanca. 5.05 Radiotooneel,
7.23 Gramofoonplaten, 8.05
Zang, 8.50 Nationaal Orkest, 10.50 GramofoonMirach, Archangel n. Zaandam, pass. 14/6 Lo-

v. Londen te Newburgh.
11 gedeponeerd aan het Hoofdbureau van Dr. Colijn m.s. 12/6 v. Lerwick te Newburgh.
Irishman m.s. 14/6 v. Shields n. KopentWit^
e Jle te Groningen, Marünikerkhof en aldaar Flying
hagen.
]_ .««vragen, alle werkdagen van lli uur v.m. tot
'uur n.m.
Meeuw ms. 12/6 v. Londen te Huil.
z *kk miantellband', en vulpotlood, eensleutel, een Twin m.s. 13/6 v. Par te Goole.
in etui, een rozenkrans, een broche, Sirius ms. 12/6 v. Huil te Immingham.
plaat, een muts, een portemonnaie Junior m.s. 14/6 v. Great Yarmouth Roads n.
Hl.» peperen
eej, ln'houd, een springtouw, een zakkam in etui, Novatie m.s. 12/6 v. Capelle te Great Yarmouth.
ms., n. Danzig, was 14/6 10 u. 5 v.m,
m. kousen, een ceintuur, een sleutel, een Melissa
an|J,
mijlen W. van Pentland Pirth.
80
rijwielplaatje,
handschoen,
een
een
?
een
sti-ei
te Klaipeda.
koralen, een lipssleutel,- een dameshand- Hoop op Zegen m.s. arr. v.10/6
Sck?B
Duisburg
Sursum
Corda
m.s.
11/6
te Pillau.
rjLe'n> een erniaille bord.
aar,<t llav,olgende voorwerpen zijn als gevonden Emmaplein, Narvik n. Rdam, pass. 14/6 Udsire.
$ta„°,eseven en te bevragen aan de daarachter- Stolwijk 14/6 v. Stratoni te Sundsvall.
Zonnewijk 15/6 v. Morphoubaai n. Rotterdam.
adressen:
Winsum 14/6 v. Rotterdam te Buenos-Aires.
eer
enrijwiel,
bij
Berghuis,
Gebr.
Friesche
stra "eg 14e een beerenrijwiel bij L. Laan, Farmsum
13/6 v. Rosario te Buenos-Aires.
V, 4r?r Weststraat 2i3a; een heerenrüwiel bij D. H. Zijpenberg 12/6 v. Rosario te Buenos-Aires.
geren Graspad 21: een damesrijwiel bij APetr. Hiend'rikszstraat 40; een heerenDELFZIJL, 16 Juni. Op de Eems vond gisT Boersma, Lorentastraat; een heeren- teren de goed geslaagde proefvaart plaats van
'"ijawi ei
Jong, Nw. Boteringestraat 85; een het ms. „Leny", gebouwd op de werf van Gebr.
eW Diibij DeVeHenvan,
Lissabonsteeg 15; een ring van Diepen te Waterhuizen voor rekening van
bh e L.
Bokma,
Oosterhaven 22/14a; een kapt. G. de Groot te Kampen, onder klasse Budames
',
a.ctP
Bei S asc 'h met inhoud bij dr Polman, Heeresln- reau Veritas.
een hondje bij Jde Boer, Amibonstraat
l%.''a;
Het schip is gebouwd met plaatsteven, bak en
<W een zweep bij S Koekkoek, Lodewijkstraat 31; kruiserhek. Midscheeps is op een dekhuis de
terd / lng met sleutels bij T. v. Weeren, Winscho- Mannesmanin mast geplaatst met aan de voorW.z T3a; een autoped bij J. Hoekstra. zoowel als aan de achterzijde een Mannesmann
6f£"=POVenstee
g 28; een sleutel bij E. Hoekzema, laadboom, waarmede een gewicht van twee ton
öavirt
ïitvp
66a; een zak aardappelen bij P. Tep- kan worden geheschen.
13; een hond bij E. Albers, Gr.
De lieren zijn op dit dekhuis, waarin de mo»w
6; een sportmantel bij K. Wester- toren voor de aandrijving van de lieren zich bew Kerkhof 24a; een tortelduif bij R. Bultje, vinden, opgesteld.
straat 41 i een dekkleed bij L. Heidenrijk, De afmetingen van het schip zijn: 40 X 7.60
rijwiel-plaatje bij Bekker, X 3.40 M. Het deadweight bedraagt plm. 450 ton.
HoQ v?traat 6;13; een
een vulpen bij J. K. Franke, VioVoor de voortstuwing is in de motorkamer een
_i__. een r ijW i eipiaatje bij R. Palm, Deutz motor van 300 P.K. geplaatst, terwijl hier
nne nsingel 6a; eenige losse oenten bij H. verder nog een huipmotor staat opgesteld voor
Êowt
Stajykamp. Zuiderdiep 102 ; een zak veevoer bij F het aandrijven van de hulpwerktuigen en de
W. Frisostraat 60a; een muts bij H. Nap, dynamo. De verlichting is geheel electrisch. De
Joz |J62a; een portemonnaie met in- ankerlier wordt eveneens door een Deutz motor,
houViaLpü
?r aëlsstraat
G. Gr ave, Kerklaan 40; een mantelband die onder het bakdek geplaatst is, aangedreven.
bii
'v- ö Kolk, Mutia Fidesstraat 6a; een Het schip, dat ruim aan alle gestelde eischen
Kuikman, Nieuw- voldeed, werd na de proefvaart zeer ten genoe«tra?;Pak37; met handdoekbij bijB. M.
Laarman, Lodewijkgen door den kapitein overgenomen.
een oorbel
str
Ï7a 20; een sleutel bij G. Aalders, Nieuwstraat

.-
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DELFZIJL, 15 Juni.

voorwerpen zijn als ge- Deneb m.s. 12/6

j

16 Juni.
Vier Gebroeders, m.s.,

Binnengekomen:

.

GROMNG-N, 15 Juni 1937.

—

—

—
—

'

—

—

—
—

—

-

—
—

-

_ '
«6tna.naar

—

meisjestasch bij A. Folkers, Botertiiep 89; een etui
met inhoud bij J. Loonstra, Barestraat 5; een vulpen bij K. de Koning, Hortensialaan 71b; een
vulpotlood bij A. Drewes, Moesstraat 38; een portemonnaie met inhoud bij W. Kamminga, Flankeurspoort la; een autoped bij H. J. Jagt, Corir
cordiastraat 32a; een glacé handschoen bij J.
Schat, Westlnghousestraat 13b; een kinderschoentje bij M. Westenlbrink, Hortensialaan 64b; een
jonge hond bij wed. Th. Oort>ach, Ganaevoortsingel 53; een rljwlelplaatje bij J. F. Kluivingih,
James Wattstraat 36a; een paar knielaippen bij G.
Dijstelberge, W. de Ranlfczstr. 14b; een armbandhorloge (dames) bij T. Puricke, Helper Molenstraat 12; een rijwielplaatje bij F. Zwaagman, Papiermolen 40; een rijwielplaatje, in etui bij P.
Voorbraak, Helperwestsingel 9a.
Bij de Gemeentetram, Akkeretraat, Groningen,
zijn de volgende voorwerpen als gevonden aangegeven en aldaar te bevragen:
Een pakje, twee parapluies, vijf paar handschoenen, een ringetje, een portemonnaie.
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Lijn 3: Brussel Fr.

MOEDERCURSUS
van hef „Groene

Kruis'

Groningen

OPROEP! JEUGDIGE WERKLOOZEN

In het. Consultatie-Bureau leeftijd 17—25 jaar, die de gelegenheid zoeken om zich geesteaan het Sophiaplein zal weer lijk en lichamelijk in een prettig Werkkamp te ontwikkelen, geeen Moedercursus worden ge- lieven zich te melden. Plaatsing spoedig. Br. fr. no. 432 bur. dez.
geven op Dinsdag en Vrijdag
gedurende 5 weken.
AANGIFTE uitsluitend schriftelijk vóór 21 Juni a.s. bij de
Docente Zr. A. P. DIJKSTRA,
Friesche Straatweg 21a.
Onkosten: Alléén verplichte
aanschaffing van den leidraad

a f I.—.

HET BESTUUR.

FRANcAIS
donne lecons de conversation.
de grammaire et de correspondance commerciale.
HENRI DE SAINT—OBIN,
Helpman.
Emmastraat 19a

I

I

De HILMIJ trekt zelf onder Notarieel
toezicht en heeft géén slaapnum- 1
mers.
Schryf dus spoedig in! I

—

_____________________________________

Leeraar Boekhouden
geeft lessen a f350 p. mnd.

Serieuze opleiding.
Br fr. no. 1351 bureau dezes.

Lessen aangeboden

Wij verkopen, franco Groningen en Winschoten

voor 1.1. U.L.O. en lagere klassen H.8.5., door ervaren onderwijzer met einddipl. 5-j. H.B.S.
Speciaal Wiskunde. Toezicht op
huiswerk, f 1.25 per uur. Meerdere uren per week goedkoper.
Br. fr. no. 422 Bureau dezes.

10 pond prima PLUKVET (uitsluitend
gemalen) voor slechts f2.00
10 pond BLADREUZEL (desgewenscht
gemalen)
f 3.10
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ZOMERD EKENS in fraaie
ruitdessins en effen bloemen.
kleuren, 150 X 200
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DEKENS WASSCHEN!
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Laat nü, met de warme dagen en
Uwe vacanties, Uw wollen dekens
wasschen bij

f245

ZAALBERG, in Leiden

EN DIT IS DE NIEUWE ARDIE TROPF!

i

....

.1

I

L

■"

wij halen ze
Een telefoontje
bij U op en bezorgen ze binnen
korten tijd als nieuw terug.

Nu uit voorraad leverbaar.

——- Zeer billijk!

De mooiste en meest moderne motor in de belastingvrije klasse. Uitgerust met
de nieuwe 125 cc. ARDIE-motor met vlakke zuiger en kruisstroomspoeling,
drie versnellingen en dubbele uitlaat.
De topsnelheid bedraagt pl.m. 75 K.M. per uur, terwijl de TROPF slechts 1 L.
brandstof gebruikt op 45—50 K.M.
Verder blijft dit type ruimschoots beneden 60 K.G., zoodat het is vrijgesteld
van de Personeele Belasting en een wegenbelastingkaart voor een kwartaal
slechts f2.75 kost.
De wielen zijn speciaal verzwaard, zoodat de TROPF beter geschikt is voor
duo-gebruik dan elk ander merk in deze klasse.
Als iets hee) bijzonders wordt dit type ook geleverd met een normale acculicht-installatie (ook in deze uitvoering is het gewicht minder dan 60 K.G.)
Dan bedraagt de prijs f270.—.
Vraagt prijscourant of demonstratie aan ons of onze agenten:

BURMANN
GROOTE MARKT

TEL. 756

N.V. GRON. RIJWIEL- EN MOTOR-INDUSTRIE
Groningen
Telefoon 39
Poelestraat 27

-

-

ITlTctrlscÏhlTkËnl
is voordeelig I

.4

INTERLQCK

Normaal Pappoeder

voor bestrijding aardappelziekte (samengesteld volgens eischen
Wageningen) leveren wij U in- elke hoeveelheid.
Aardappelsproeimachine, geel koperen Platz en Calimax en Krimpen.

BOLHUIS ZADEN
Speciaal afd. bestrijdingsmiddelen

I De rijk

geïll. brochure No. 18, met een voorwoord van Clinge Doorenbos, I
I wordt op aanvraag gratis toegezonden door de S.M. ZEELAND, Vlissingen I

Wat doe. ik
DAAR mee?

i_B-^---^WIMWIa----W----------B-----Ml

Vacantie in ZWITSERLAND
is voor iedereen mogelijk
met

lossing heel eenvoudig: koude
aardappelen, koude groente,
koud vleesch, koude visch, alles

het HOTEL-PLAN.
»

maakt men met een scheutje
Salata tot een heerlijk schoteltje. Gameer met wat stukjes
tomaat en
klaar!

Schitterende 9-daagsche reizen, „alles m c. 4
■
inbegrepen", vanaf
"*"■
Boekt Uw arrangement bij de officieele vertegenw.:

4

REISBUREAU KRUIZE,
O. Kijk in 't Jatstraat 31 Tel. 461

-

f 40.000.000.—

Reserve
9.500.000.-Kantoor GRONINGEN: Munnekeholm 10

COUPONS
BANKGARANTIÊN

SIGAREN "
10 stuks 30 cent,
f 1.50, 500 franco.

■■^■■■■«■■n_H_--H_HB__BI

NIF7EN
af. L. 11
É

—

Telef. 5799

lii'laal
OVERTOLLIG 1
HAARVERWIJDERING| STRANDTENT f7.50
1.1

met garantie voor niet mcci
terugkomen.
Schoonheidssalon OLDENZIEL

Guldenstraat 10.

y2

Fa. A. KWINT
WINSCHOTERDIEP 7

kist

1

,

TEL 601
GIRO 12123

Straatzand wit en geel.

Reformhuis Aptroot,

—

m.

per

ZANDGRAVERIJ ONNEN

in flessen a 65 cent.
Carolieweg 31.

JUMPERS

Wester &

de

GRONINGEN

Groot

HEERESTRAAT

CONSISTENTVET
SPUITVET

CARBID
Beleefd aanbevelend,

°rijFWEßken

WARTE-GRONINGEN

CYLINDER
AUTO
DYNAMO

[ MOTOR

WAGENSMEEB
-CARDAN
VET

TEERPRODUCTEN
Tel.

Groningen

■■"■■■■■■■■■■■■i Wanneer U een huis huurt»
.Vullij al'jTll allf'-'J betaalt U een of meerdere
s aren buur, zonder dat et
|f
m *m*M^ A l ll\ t\mill'l'll[
\\mmmmimA maar één steentje Uw eigendom wordt. Wanneer U onze eerste Klasse Stofzuiger huurt vooj
60 cent per week is ze na 2 jaar of eerder Uw eigendom. Eerst
eenige dagen vrijblijvend op zicht, pas daarna kunt U koopeO
of huren. Onze naam waarborgt U voor goede en langjarig*
garantie. Een vertrouwensartikel zooals een Stofzuiger koop*
toch geen verstandig mensch aan de deur gelijk lucifers
schuurpapier of van onbekende zaken of vakmenschen. DuizeO'
den zijn hierdoor reeds gedupeerd. Dagelijks krijgen wij te duu*
gekochte prullen in onze reparatiewerkplaats.
Ook onder d«
duurste machines treft men wol scherende, lawaai makende,
onpractische machines. Door onze langjarige rijke ervaring °P
motoren- en stofzuigergebied konden wij een machine coO'
strueeren tegen den laagst gestelden prijs welke in ieder hutS
tot volle tevredenheid kan werken. Weest voorzichtig en bc*
denkt: EERST IN HUUR, IS VEILIG EN SEKUUR.

Wmi
__\ il

MODERNE

\
j

L. DUURSMA - ZONEN
- 1146-

St. Lucasstr. 2

HERMAN

-

[ MACHINE

4'll'lnil
lll

>l

°*

SLOCHTEREN.

ACCREDITIEVEN
INCASSO VAN WISSELS EN DOCUMENTEN
op binnen- en buitenland.

S-"

I

Tuin- en Landbouw.

TUINNETTEN

CHEQUES

ZUIVER CITROENSAP

voor

Voor aardbeien, kersen, bejasen
enz. in alle breedten en lengten,
nieuwe getaand a 8 et. per M.2
Verder getaande zeevtsohnet.
ZAAD CENTRALE

EFFECTEN

CITROENEN ZIJN DUUR !
Gebruik nu

Probtnr Salata vandaag
"ent. Verkrijgbaar In ftat"chtn van 25,42'/j m 80 et.
Overal verkrijgbaar.

—

*
LAGE DER A lil
V __# | kTT

WIJ HEBBEN STEEDS EEN GROOTE
VOORRAAD IN MODERNE

Zlcht, nd ngen
OP AANVRAAG

S
SALATA

70 Kantoren In Nederland.

REKENING-COURANT
DEPOSITO'S
VREEMD GELD

—

DUYYIS'

DE TWENTSCHE BANK N.V.
..
.. Kapitaal

,

Het dagelijksch- probleem voor
de huisvrouw: „restjes". Met
Salata bij de hand, is de op-

-

—

Tuingrond zwart, Leemzand
voor wegenbouw, vette leem
voor buizenbedd. en dorschvloeren. Bestellingen ook bijE. MULDER, Holwierde; J.
VAN LIER en Zn., Bedum,
Tel. 39; L. KONING, Marfcenshoek, Tel. 309; J. VREDEVOOGD, Ruischerbrug, Tel.
4; J. A. MOESKER, Wildervank, Tel. 437; en bij uw
plaatselijke vervoerders.

(Het

minste tandbederf,

indien U poetst met wat goeds, dus met

__

Tube 60 en 40 et. Doos 20 et.

I»

I

IVOROL

——i

Gevraagd in Schoenzaak een

lste Bediende.

Prima verkooper-étaleur. Bekendheid met de betere fabrikaten en orthopaedie strekt tot aanbeveling.
Brieven met uitvoerige inlichtingen, opgave van verlangd
salaris en zoo mogelijk bijvoeging van portret onder no.
413 bureau van dit blad.

J. van der Meer

-

SERIEUSE

HUWELIJKSBEMIDDELING

VRIJE PETROLEUM
voor geregelde levering
Br. fr. onder no. 426 bureau dezes.

_____________________________________++

mm Hygiënische Artikelen
Doeltreffend!

GUMMIWAREN

■!*

Onschadelijk»

ELASTIEKEN KOUSEN. 'BREUKBANDEN en BUIKGORDELSNiet goed geld terug!
Nergens goedkooper ol
Vraagt onze concurreerende prijscourant

beter'

deSALAMANDER

GRON.
OOSTERKADE Ha
Zuinig en solied adres voor alle door gepens. Hoofd der School. GROOTE KROMME ELLEBOOG 22 GR ONIHGEN bij de
Rietdekkèrswerken.
Bur. „AMORE", Hilversum.

Turftorenstrtfl

vierdeblad

Bij het Gouden Jubileum der
Harddraverij-Vereeniging Groningen
Grepen

uit een

Dit

jaar is het een halve eeuw geleden,
(je Groninger Harddraverijvereeniging werd opgericht en haar werk,
dat zoo belangrijk is geworden voor de
Paardenfokkerij in het Noorden, aanvatte. Dit feit zal worden gevierd met
groote en belangrijke jubileumdraverij op de couxses van 11 Juli.

van zelf, dat de geschiedenis
v *teteenspreekt
j*hüi vereeniging als deze, een belangrijke
een paardenland als het Noorden bij
i_. Daarom hebben we ons gewend
t**tek
n' «en secretaris der jubilaresse, den heer
die door z^n lan gdurige lie:f
hekK ikensfeitelijk
met zijn vereeniging is

-

>

«lengegroeid. Door

zijn vele herinnerinnamen als Hirey, Anselor, Krylaty
A?, Linsca 11, Vent d'Ouest, Dops, Vauban,
v_? teven voor hem ook als steunpilaren
Lp?r de drafsport de heeren Stolk, Schuyl,
jsppold, Ockhorst, Wassenaar en de vakvan de geslachten De Boer, SideUs Witteveen en»Ensing.

jjh aan

**

.

F/p Weet u hoe men tot het initiatief om de
leniging op te richten is gekomen?
,j/~- Belaas ontbreken de notulenboeken der
jaren, maar bij het 12K>-jarig oestaan
oorkonde uitgegeven, waaruit blijkt,
.bij een bezoek aan een kortebaandraverij
j/ Sappemeer door eenige Groninger heeren
over de wenschelijkheid van de
onrgesproken
ijV i,chting eener Harddraverij-Vereeniging
<3p rron ingen. Tot die heeren behoorden o.a.
C. heeren H. Hommes en A. J. Sormani, die
*jer <_ eerste voorzitter en secretaris
tj

ivf'

*erden.
Maar voordien werd er op 28 Augustus

- al geharddraafd?

.w
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"u"— Ja zeker, maar dat geschiedde onder
s 5 auspiciën van Volksvermaken en het be3ur daarvan voelde er niets voor dat er

kwam van een speciale HardVereeniging. Toch lieten de heeren
niet van hun stuk brengen en organihun beide jaarlijksche draverijen
resp. op Pinkster in en iaat in
baan
et seizoen, dus na den 28sten.
De opzet was dus niet om dadelijk te
met lange baandxaverijen?
maar wel werd er spoedig een
Neen,
rC~
J,°öünissie voor de Lange Baan benoemd,
ook heeren van elders, zooals bij
°°rbeeld
toen reeds bekende heer T.
v"elstra, vandeMarssurn,
zitting namen.
Zijn
namen
bekend van de
meer
nog
u
«T~~
bestuursleden?
dagen van de „Diiw Men sprak in die
en bij de
ctie", evenals bij de Harmonie
en die werd gevormd, met de
de Grave,
rftde genoemde, door de heeren E. Doornbos,
P. K.
J- E
J- v. Lessen en K. Wiersurn. De heer v.
>"
i?ssen
zou de eenige oprichter zijn, die naar
e hoopten
het gouden jubileum zou kun* meemaken, maar voor eenige weken is

h?'**

-s*h
" overleden.

--

halve

eeuw

paarden-historie

Praktisch wel, maar toch zijn er eerder
nog draverijen gehouden op Oosterbroek,
het landgoed van jhr. Q. P. A. de Marees
van Swinderen, een groot liefhebber. Blijkbaar was zijn trainingbaan toch niet vast
genoeg, althans in een verslag van den heer
v. Wickevoort Cormmelin is te lezen de verzuchting, dat er een volgende keer meer
strijd, maar minder stof mocht zijn!
Men is daar zeker ook niet lang gebleven?

SPORTNIEUWS

van den heer Vos, om
zijn terrein, oorspronkelijk het eigendom
van den heer W. A.
Scholten Sr. aan den
te huren.
Korreweg
Zoo werd in 1899 en
1900 een serie draverijen en ponyrennen
gehouden, die zoogoed
slaagden, dat men
daarna van Vogelzang
afzag.
De baan was daar,
geloof ik, zeer over-

Athletiek

Avondwedstrijden District
Groningen en Drenthe
Matige verrichtingen.

Gisteravond heeft het District Groningen

en Drenthe van de K. N. A. U. op het Stads-

zichtelijk?
;
park alhier zijn eersten avondwedstrijd geJa oorspronkelijk
houden, welke maar matige belangstelling
feitelijk te klein ni.
heeft getrokken, hetgeen wel goeddeels op
500 M., maar reeds in
rekening
zal moeten worden geschreven van
1902 kwam een veraangename weer. Hierdoor blehet
minder
stand
tot
grooting tot
deelnemers, vooral uit
verschillende
ven
ook
bijna 800 M. die feesprovincie
weg,
terwijl
eveneens enkele
de
ingewijd
telijk werd
juryleden verstek hebben laten gaan. Dat
o.a. met een spannenF. F. Leopold met Chilo aan den Korreweg
laatste was oorzaak dat de wedstrijden minsucces
draverij die een groote
der vlot verliepen dan anders. Koude en
DE
werd door de
medewerking van den Frieschen liefhebber het bloed kruipt waar het niet gaan kan, regen hebben vanzelfsprekend ook invloed
Ja, ik heb op het Noorder Sportterrein gehad op de prestaties, welke beneden de
H. Schaap en ook van Sake Witteveen.
jaren op de tweede rang gestaan verwachtingen bleven. Niettemin was er op
de
meerdere
kwam
Groningen
Gemeente
En toen.
en
moest
minstens
een uur voor den aanvang verschillende nummers aardige strijd. Bij
et het uitbreidingsplan?
„Terwijl in 1891 meetings werden geaanwezig zijn, om de hoekplaats naast de de dames tusschen Brunhilde en Atalanta,
eerste rang te kunnen krijgen. Ook was er welke laatste vereeniging het verschil met
houden op 18 Mei en 26 September te
NAAR HET STADSPARK.
zij het nog niet zoo sterk op
een seizoen gelegenheid om vanaf het ten Brunhilde
Oosterbroek,
vind ik
Paterswolde, dus
loopnummers
te
de
steeds kleiner maakt.
draverijen
land
de
aangrenzende
we
ons
Noorden
Hebben
1% jaar moeten behelMej. Koopmans won de nummers hoogvoor 1892 reeds Vogelzang genoemd. De pen met een ingekort.parcours,
en was het volgen. Men stond daar ongeveer tegenover
mooier dus dan op de 2de springen, kogelstooten en discuswerpen,
heeren hadden zich daarvoor ten zeerste bestuur blij, dat het Stadspark gastvrijheid de finish, veel tentoonstellingsjaar
vonden haar clubgenoote mej. Valentien het numMen was wel huiverig, of rang.
In het
ingespannen, omdat de jonge Majesteit, wilde verleenen.
om mer verspringen. Op de loopnummers bemijn
overbodig
het
ouders
het
heelemaal
van
de afstand
hart van de stad ook
Koningin Wilhelmina, op 24 Juni de
Brunhilde evenwel de eerste plaatsen,
weer te groot zou blijken, maar nu het naar de draverijen te gaan en genoot de zette
terwijl
ook de 100 meter, dank zij mej. Veldtentoonstelling
zelf
zoo
in
de
voorkeur.
Van
het
achterbezoeken.
Het
bij
draverijen
Stadspark
gekomen
rennen en
zou
de
trek is
man
voor
deze vereeniging was, evenals het
bocht
juist
de renbaan ook niet te ver.
terrein af kon men echter
een
was in dat jaar op den langsten dag zulk Groningers is
speerwerpen.
Mej. Vos werd daar eerste met
van
de
baan
zien
en
ik
„vernuverde"
Vogeiza
zelf
daar
nog
u
meegemaakt?
Hebt
ng
me dan 's middags zoo goed en zoo kwaad 23.45 meter, eenige centimeters voor mej.
noodweer, dat de versieringen ter Harer
—Nee, ik ging voor 't eerst mee met mijn
Pieksma van Atalanta. Een all round athleeere aangebracht, door den storm totaal grootvader naar het Noorder Sportterrein, als het ging.
Men zou dus kunnen zeggen, dat uw te bleek mevr. Prijt, die bij het hoogsprinaandeelhouder
of
kindedie
als
twee
dames
vernield werden, bijv. in de Brugstraat ren mee mocht nemen,
gen, kogelstooten, tweede werd en eveneens
ik was toen 7 jaar liefhebberij tegen de verdrukking in is geopgenomen in de estafette ploeg van
was
kanten
groeid
zag men met levensgevaar voor de voorvan
de
en
dat
u
de
zaak
wel
van
alle
nog
50 jaren
slechts 40
en loop dus
verhuizing Brunhilde, welke op de 4 X 100 meter eerste
de
de
hebt
Wanneer
Van
heb
ik
niet
bekeken.
heeft
jaren
Het
mee.
allereerste
eerepoort
afknappen.
bijgangers een
werd.
naar het Stadspark plaats gevonden?
alle programma's bewaard, maar van de laleek er op den Zondagmorgen dan ook tere
Bij de heeren bleek Rapiditas in Meppelink
In 1923 zou op Zaterdag 12 en Zondag
wel, zoodat de genummerde exempla—
een aanwinst te hebben gekregen. Deze
13 Mei de nieuwe baan met een tweedaagallerminst op, dat men naar Vogelzang ren in mijn archief de 200 benaderen, omathleet won de 100 meter in 11.5 sec, terwijl
sche meeting worden ingewijd, maar de liefdat er ook wel enkele van andere banen tuszou kunnen gaan. Ontijdig werd daarwaren
zullen
zich
ook
het lioogspringen, hink-stap-sprong,
aanwezig
hebbers
die
toen
zijn.
schen
kogelstooten voor Rapiditas
discuswerpen,
Zaterdags
om één en ander afgelast, terwijl later
troosteaan
het
vooral
grooherinneren dat
uw grootvader uw
U hebt dus
gerit
was.
De Rap.'er Keizer trad daarbij op den
na
een
rijders
weer
was
en
de
Majesteit
op
er
stond
uit
te
loos
liefhebberij
dat
Hare
te
bleek,
danken?.
er onherkenbaar voorgrond. A. V. Groningen bleef meester
In de eerste plaats aan hem, maar toch kiekt werden, omdat ze modder.
te gaan. Toen het weer zich herstelde
op de loopnummers, behalve de 100 M., dank
De muvan
de
mij
uitzagen
tengevolge
niet
te
ouders,
mijn
het
aan
ook
die
zij stayers als Kamps en Woltjer. Ook de
kon tenslotte niet meer aan rennen gemakkelijk wilden maken en mijn liefhebziek werd op de tribune ondergebracht, omzijn om het Zweedsche estafette was voor de volgelingen
worden gedacht, maar één draverij van berij zwaar op de proef wilden stellen en dat het anders niet mogelijk zouden
moed er van Stuling. Rapiditas' eerste ploeg wisselspelen
„Houdt
niet
bekende
lied
te
dat
ik
een
wilden hebben
3-jarigen en een match vonden nog bijv. beslist
de hier slecht en gaf tenslotte op. Voor de
maar in".
.„
"
kaart voor de eerste rang kreeg.
rest verwijzen we naar de uitslagen, doch.
(Slot
volgt).
plaats. Zoo kon worden voldaan aan den
blijkbaar
dan
rïat
bewezen,
wel
u hebt
wie daarop een conclusie wil bouwen, worde
specialen wensch van de Hooge Gast, die
er aan herinnerd, dat baan en springbak
klaarblijkelijk van Haar Vader geërfd
in slechten toestand verkleedden. Eigenlijk
een blamage voor Groningen!
had de belangstelling voor „het Paard".
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KONINGIN
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NAAR GRONINGEN
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THIJS IJS EN DE TOOVERSPIEGEL

——

Hoe bedoelt u dat? ?
Wel, Koning Willem 111 heeft destijds
in Borculo een Koninkl. Stoeterij gehad van
Engelsehe volbloeds om de fokkerij van een
snelgaand Nederl. paard te bevorderen en in
Friesland loofde hij dikwijls een gouden Kqningszweep uit. Toen de Stoeterij in 1850
werd opgeheven werd er een nieuwe gevestigd op het Loo en daar werden ook, ter
eere van buitenlandsche gasten, wedrennen
gehouden.
i— We dwalen zoo onwillekeurig af van
Vogelzang, maar was de baan daar even
groot als nu in het Stadspark?

Kogelstooten Dames:

8.90.

Discuswerpen Dames:
1 T. Koopman AtoL
33.82; 2 B. Prijt Brunh. 29.55; 3 E. Veldman

Brunh. 29.19; 4 Tj. Richie Brunh. 27.37.
4 X 100 M. estafette: 1 BrunhlTde I 56.6; 2
Brunhilde EU 57; 3 Brunhilde II 57.5; 4 Atalanta.
Finale 100 M. Dames: G. Veldman Brunh. 13.7;
E. Valentien Atal. 14; C. Glaudé Brunh. 14.3.
Finale 100 M. Haseren: 1 H. Meppelink Ra-p.
11.5; 2 Kuiper Rap. 11.7; 3 H. Hoven Actief 12;

—

3000 M. Heeren: 1 G. Kamps AVG 9.52.6; 2
J. Bakema Rap. 9.53; 3 H. Busscher Rap. 10.26.3.
800 M. Heeren: S. Woltjer AVG 2.06.5: J. Ba>kema Brunh. 2.15.2; H. Rutgers Actief 2.16.3
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S

—

—

FEUILLETON

HET ROODE KENTEEKEN
door OTTWELL BINNS.
(Na-ruk verboden.)

8:

qj?e1

'

liet hun niet de gelegenheid dat te
maar rende naar de deur en sloot die

ach*«.ter haar dicht. Een paar seconden staarde
naar de gesloten deur
en tot
Norma Charlton.

tj_

"

en wendde zich

Een plotselinge aanval! fluisterde hij.

jijnëe loof, dat u een beetje voorzichtig moet

met die jonge dame, Miss Charlton.

*"" Waarom?
Ssst!
Laten
fte t

we zachtjes praten als

over de afwezige hebben. Want ziet u,
Weten niet in hoeverre zij afwezig is.
"*" O, maar dat is belachelijk!
ÏAlaT bespottelijk! gaf hij glimlachend toe.
,ye

...

vin dt u het niet eigenaardig, dat zoon
de „Dusty Miller" is?
doet er op het oogenblik niet toe.
ïjp, z
v ej j. °u het beste zijn als u dat teeken op een
Plaatsje borg en dat niet aan dat
Voe
geitje vertelde. Begrijpt u?
Pop

s Je aan boord van
L?ar
dat

f..

""""" «a, maar
schijnt
haT Het
op

te waaien, onderbrak hij
luiden toon. Als het nog erger wordt
dat e oude Dak wel saan slingeren. Ik hoop,
Ck ,u geen last van zeeziekte hebt, Miss
Toen liet hi er Iluisterend op volSen "ng: eSpreek een beetjeJ hard. gehoorzaamde
v erbaasd ze ook was,
Meisje en ging in op wat hij gezegd had.
ik opscheppen. Mr. Domville? antWon Moet
de
-y
met een geforceerd lachje, dat
fccht
uter
oprecht klonk.
er Nee, lachte hij terug. Maar wanneer u
\V aJiiïet tegen kunt, zult u wel gauw Miss
achterna gaan.
Ik
echt....
hoop
>,e
Wepr ..Dusty Miller" richtte zich op en dook
eejP neer en tegen de kajuitsdeur kwam
aai, p^ot selinge slag, alsof er iemand tegen
ïe jL gegooid werd. In een oogwenk was
Domville overeind gesprongen en in

Wrt

hèt°

——
—
——
—
—

—

—

Of Thijs schrok
dat hoef je niet te vragen; het
29.
scheelde slechte een haar, of hij was heusch den afgrond in geslagen !
Hij stond weer op; hij was heel boos. „Wat een gemeene streek",
dacht hij, na 'n korte poos; „ik ben nog nooit door een machine
neer geslagen; daar zal ik Leo rekenschap van vragen ! En 'k heb
een buil, toch op zijn minst zoo gr00t.... a15.... als een halve
kokosnoot
"'
En toch laat hij den moed niet zakken; hij gaat, nog wel een
maar
beetje duiz'hg, voort om Leo Dickie Dons weer af te pakken
laat hij er nu goed op letten, dat hij zijn voet niet weer op zoon
naar ding moet zetten....

~-

drie stappen was hij bij de deur. Hij wierp
haar vlug open, maar zag niemand en de
kajuitstrap was leeg. Hij sloot de deur weer
en ging naar zijn plaats terug.
Niemand, zei hij lachend.
Maar er viel toch iemand tegen het
paneel, zei het meisje gespannen.
Ja, antwoordde hij. Waarschijnlijk Miss
Wakinshaw, die misschien weer een aanval
van duizeligheid kreeg.... Is het noodig om
nog meer te zeggen?
Nee. Maar ik kan niet begrijpen....
Ik ook niet. Dat dametje is een probleem. Ik kan niet begrijpen wat zij met
uw zaken te maken kan hebben, tenzij ze
moet probeeren uw vertrouwen te winnen.
Ze past niet bij kapitein Amos Smith en zijn
vroolijke trawanten. En als ze het op dat teeken van u gemunt heeft....
Dat kan niet! Het kan voor haar niets
beteekenen.
Dat kunt u natuurlijk het beste weten.
Ik weet niets, behalve dat iemand erin geïnteresseerd is en dat ik geronseld ben, omdat ze er mij van verdachten met u in het
geheim te zijn.
Op dat oogenblik kwam de Chineesche
steward binnen met een stuk gebraden
vleesch. Het gezicht van den man was een
uitdrukkingsloos masker en hij scheen Miss
Wakinshaw's afwezigheid niet op te merken,
maar toen hij de kajuit verliet en zich omdraaide om de schuifdeur te sluiten, zag
Terry de amandelvormige oogen met een
eigenaardige uitdrukking op zich gericht en
hij dacht bij zichzelf, dat er hier weer een
man was, die meer in hem geïnteresseerd
was dan hij had willen toegeven. Hij zei er
echter niets van en een oogenblik later nam
"Norma Charlton al zijn aandacht in beslag.
Ik geloof, dat ik het geheim maar moest
vertellen
Niet wanneer u het zelf niet volledig
wenscht, Miss Charlton, zei hij vlug.
U bent mijn vriend, zei het meisje rustig. Wanneer u gelijk hebt, schijnt het me,
om me te
dat ik op u moet rekenen

—

Verspringen Heeren: 1 3. Eimens AVG '26 5.90;
2 D. Huisman Rap. 5.82; 3 J. M. Oostefhof AVG
'26 5.65.
Hoogspringien Heeren: 1 J. Meijer Rap. 1.70; 2
C. v. Teems Rap. 1.55; 3 Th. Verdegem AAV
1.45.
Hinkstopsprong Heeren:
1 D. Huisman Rap.
12.96; 2 J. M. Oosterhof AVG 12.85; 3 A. Schoenmaker AVG 12.66.
Speerwerpen Heerero: I G. W. Wiltems AVG
42.59; 2 J. Keizer Rap. 38.61; 3 J. Steehman

AVG 36.36.

Discusw<2rpen Heeren: 1 J. Keizer Rap. 35.77;
28. J. Bosman AVG 32.40; 3 C. Westerbeek
AVG 30.55.
Kogelstooten Heeren: 1 J. Keizer Rap. 11.83;
28. J. Bosman AVG 11.77; 3 C. Westerbeek
AVG 10.63.
Zweedsche estafette: 1 A. V. Gron. '26 2.12.4; 2
Rapiditas II 2.23.4; 3 A.V. Gron. '26 2.24.5.

(Maandagavond vervolg.)

hoede te nemen, waar op het oogenblik een
Chineesche vrouw voor zorgt. Het teeken is
alleen maar het
eh
zullen we zeggen
net recu voor het kind? Het bewijs als u
wilt, dat ik inderdaad de persoon ben, die
het moet ontvangen
niets meer. Daarom
kan ik het interesse niet begrijpen, dat
andere menschen voor het stukje ivoor betoonen. Het kind, een zoontje van mijn broer,
kan niets voor hen beteekenen. Ze kunnen
onmogelijk eenig interesse in het twee jaar
oude jongetje hebben...-'
Maar waarom zijn ze dan in u of in dat
kenteeken geïnteresseerd? Ze moeten er eenvoudig toch wel eenig belang bij hebben—
Is uw broer dood?
Nee. De moeder van het kind wel.
En heeft uw broer u het teeken gestuurd?
Niet direct. Ik moest naar het huis van
een Chineesch koopman gaan
een vriend
van hem in Kowloon. Van hem heb ik het

— —
—

—
——
—
—
toe,
—

—

ontvangen.

Dat schijnt me een omslachtige manier
peinsde Terry en na een oogenblik gedacht te hebben, vroeg hij: Weet iemand
anders hier van af?
Een Amerikaansch advocaat, aan wien
de grootvader van hetjongetje de zaak, voor
hij stierf, toevertrouwd heeft en die den
laatsten wil van den ouden man uitvoert.
Hij heeft een klerk heelemaal uit San Francisco over laten komen om de boel voor mij
in orde te maken.
Neemt u me niet kwalijk, Miss Charlton,
ik wil niet nieuwsgierig zijn, maar wou wel
graag alles precies weten- U zei, dat de advocaat den laatsten wil van den grootvader uitvoerde. Bedoelt u daar zijn laatste wenschen
of zijn testament mee?
Beide, antwoordde het meisje.
Ik veronderstel, dat er geld is
Een flauwe glimlach gleed over het gezicht
van het meisje. Zooveel, dat het belachelijk
is de som in verband met een kind van twee
jaar te noemen. Maar
de naam van den
grootvader was Van Houten.
Toch niet de Van Houten?
helpen
Ja.
Ik ben geheel tot uw dienst, zei Terry
Phew! Terry Domville's gefluit drukte
ernstig.
meer uit dan woorden het hadden kunnen
Des te meer reden waarom ik u in vertrouwen zal nemen, Mr. Domville. En het doen. Een oogenblik zei hij niets, bracht
geheim is werkelijk maar heel eenvoudig. zich vele mogelijkheden voor den geest. Van
Ik ga naar Broome om een kind ónder mijn Houten was een Wallstreet-koning, die in

—
—
—
—
—

1 T. Koopmans Ata!.

10-86; 2 B. Prijt Brunh. 10.13; 3 J. Helder Atol.

grondslag van
öe Hoe werd de financieele
VAN VOGELZANG.
„_2, ___«_""
'vereeniging gelegd?
het hdmaat*
contributie bedroeg f men
av.iT
De lengte was 1250 M. dus ruim 100 M.
noemde
f 10— per aandeel, wat
maar men nam de rechtspraak zoo
meer,
het
verAan
deelgerechtigheid".
van
op, dat er vier juryposten elk van vier
serieus
maar
de
toegekomen,
is men nooit
deelgenootschap
voogden" werden aangesteld. Er
„toeziende
verbonden aan het voor een aan- waren echter
meerdere bezwaren, omdat men
nagaat,
dat
vele Als u
1 van f 10.— levenslang vrij entree kon voor de accomodatie feitelijk noodig had
is het begrijpelijk dat kleine stukjes land, die niet toebehoorden
ïor den genoten, danheeft
gezegd, zulke leden aan de fam. Meddens, van wie de baan zelf
te eeniger tijd
ll schadelijk voor de vereeniging. Toen is werd gehuurd. Er waren daardoor zooveel
lid moeilijkheden met het terrein, dat een speu® bepaling gemaakt, dat menookalleen
de
ciale commissie werd benoemd cm alles te
toch
confso.—
en
twu borden voor
regelen en toen men tenslotte de huur niet
blijmoest
lid
buitengewoon
van
een
v2°utie
vernieuwde, was er zooveel werk door die
betalen.
oude,
gedaan, dat er voorgesteld werd
leden:
commissie
erQ U kent dus nu drie soorten
betrokken
leden te benoemen tot eerede
buitengewone.
en
nieuwe
Vereeniging.
nog
heeft
ook
lid
der
vereeniging
De
-Jfto is hetgekend,
Was het geen bezwaar om ook bij slecht
als bijv. de heeren H.
geleden
zijn
0l
die
er
weer
zoo ver buiten de stad te moeten
? hmes en J. E. Scholten. maar
j*|enwoordig niet, en ook de groep oude gaan?
ttftn wordt natuurlijk elk jaar kleiner.
De oude liefhebbers spreken nog zoo
VIA KORREWEG......
over hun herinneringen aan de feesteuitgangsdagen naar Vogelzang, achter
spe
Dat is waarschijnlijk één van de redenen
v:atk>n De Punt. Was dat de eerste lange
geweest, dat aangenomen werd het aanbod
ZTf'h, die uw vereeniging in gebruik had?

een

Hoogspringen dames:
1 T. Koopmans AtoL
1.45; 2 B. Prijt Brumh. 1.40; 3 en 4 E. Valenüen
Atalanta en H. Vam Rossuim Atol. 1.30.
Verspringen Dames: 1 E. Vaten/tien Atol. 4.76;
2 L. Benninga Brunh. 4.40; 3 A. Vos, Brunh. 4.34.
Speerwerpen Dames. 1 A. Vos Brunh. 23.45;
2 A. Fieksma Atol. 23_2; 3 G. v. d. Zee Brunh.
19.80.

—
——
——
—
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zijn onmetelijken rijkdom Rockefeller dicht
op de hielen zat en als een jongetje van twee
jaar dat alles zou erven, was het heel wei
mogelijk dat alle kinderroovers en boeven
van New-York tot Chicago en van daar tot
New-Orleans en Frisco het op hem gemunt
hadden. In de Vereenigde Staten was iets
dergelijks een ware industrie en zoon rijk
kind zou een verleidelijke gijzelaar zijn. Maar
er waren dingen, die hij nog niet begreep en
daarom vroeg hij verder:
Is die advocaat een eerlijk man?
Hij en mr. Van Houten gingen als twee
broers met elkaar om. Hh' is bezorgd voor
het kind.
uw broer?
En de vader van het kind
Waarom mag het kind niet bij hem
blijven?
De bezorgdheid in de bruine oogen werd
dieper.
Mr. Van Houten hield niet van mijn
broer. Maurice en Lisbeth zijn er met elkaar
van door gegaan. Hij heeft het hun nooit
en Maurice heeft geen
kunnen vergeven
geluk gehad. Maar hij wil niet dat hij in
den weg staat van zijn zoontje, dat den naam
van zijn grootvader zal krijgen.
En u?
O, ik ben zijn voogd
tezamen met Mr.
Sarony, den advocaat.
Terry Domville dacht meer dan hij aan het
meisje liet merken.
Deugt niet, was zijn oordeel over Maurice
Charlton, maar hierdoor was het mysterie
niet opgelost. Hij dacht een oogenblik na en
maakte toen weer een opmerking.
Maar al is Sarony boven alle verdenking
verheven, dan is zijn klerk dat nog niet. Als
hij het werkelijk geweest is, die alles voor u
in orde gemaakt heeft, dan zou ik zeggen
dat het een schurk is
Al deze geheimzinnigheid
U begrijpt het niet. Daar heeft Maurice
op aangedrongen. En Mr. Sarony had de
een of andere geldige reden om het daarmee eens te zijn.
Heeft hij u niet verteld wat dat voor een
reden was?
Nee! Hij wilde niet wegens laster vervolgd worden en hoe minder ik wist des te
beter.
Dan was er natuurlijk iemand, die, volgens hem, zich in de zaak kon mengen. Ik
ben benieuwd wie.
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—

—

—

—

——
—
—
—
—
—
—

—

—

Ik heb er geen idee van.
Terry Domville staarde afwezig naar het
donkere patrijspoortje. En in het glazen
cirkeltje zag hij, als in een spiegel, een beeld
zich vormen
het beeld van drie mannen
in een theehuis te Kowloon. In aandacht
verzonken aanschouwde hij het visioen, dat
zijn geest hem voorgetooverd had en ingespannen nam hij den man in zich op, die
bij Chan en den dikken kapitein van de
„Dusty Miller" gezeten had en die zoo duidelijk van een andere sociale standing was.
Die kerel, fluisterde hij hardop.
Wie? vroeg Norma Charlton vlug.
De man, die met den Chinees en den
kapitein van dit schip in dat theehuis was.
Hij paste heelemaal niet bij hen. Ik heb
zoon gevoel, dat hij de man was, dien uw
Mr. Sarony op het oog had. En als ik gelijk
heb dan is hij op de een of andere manier
in het kind en alles wat er met hem gebeurt
geïnteresseerd
Er is niets meer te vertellen?
Nee, niets, behalve dat we uit een van
Maurice's brieven meenden op te maken, dat
hij vijanden had, waarvoor hij zijn verblijfplaats verborgen wilde houden. Dat is alles
wat ik er van af weet.
Dat zou natuurlijk een verklaring kunnen zijn voor de omslachtige wijze, waarop
uw broer te werk gaat, begon Terry, brak
toen plotseling zijn zin af en riep luid uit:
Wel, verdraaid!
Hebt u iets bedacht?' vroeg het meisje
vlug.
Ik kreeg ineens een idee. Kapitein Amos
Smith
Ja? Ja?
Veronderstel, dat hij heel toevallig een
van de mannen is, die uw broer—
Lieve deugd! fluisterde het meisje.
Misschien is hij van plan u als gijzelaar
vast te houden, of, wanneer hij de geschiedenis van uw broer kent, te trachten het
kind in handen te krijgen en zoodoende uw
broer tot iets te dwingen.... Het is waarschijnlijk bekend, dat het kind de erfgenaam is?
Het heeft, geloof ik, in de helft van alle
kranten van de wereld gestaan
de erfenis
van de Van Houten-millioenen was een belangrijk nieuwtje, weet u.
Ja, natuurlijk.
(Wordt vervolgd).
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Tennis
De

N.L.T.B.-competitie

het

in

Noorden

Uitslag Larken: 1. Gér, st. B. Niestern, Farmsum, gez.t. 1.7.45; 2. Dukersje, st. H. Oosting,
Delfzijl 1.7.50; 3. Li, st. E. Stuut, Siddeburen,
1.15.35.
Na afloop reikte de vice-voorzitter de
heer B. H. Staal de prijzen in het watersportgebouw „Sans-Souci" uit.

de kampioenscompetitie hebben
Zuidhom I en Swift I (Hoogezand) reeds
gespeeld. Ofschoon de wedstrijd niet geheel
is uitgespeeld is de stand s—l voor Zuidhom
voldoende om ook de kampioen van 2 A. te
kunnen ontmoeten. Het Leeuwarder Pingpong is in deze afdeeling Zondag kampioen Aegir
geworden. Tot het laatste moment heeft de Internationle Nereuswedstrijden
Aan de internationale Nereus-wedstrijden,
G. L. T. B. hier de kans gehad, doch de opgave in Leeuwarden bleek te zwaar te zijn, welke op 26 en 27 Juni zullen worden gezoodat de eer aan de Leeuwarders moest houden, nemen ook de Groningers Aegir en
worden gelaten. Deze dient dus volgens het De Hunze deel. De studenten komen uit in de
programma tegen Zuidhom I te spelen om Overnaadsche Vier, met als tegenstanders
uit te maken aan wie de hoogste tenniseer Amstel, Die Leythe, De Hoop, Nereus, Njord,
Triton en Willem 111. Verder met de jonge
van de Noordelijke provinciën toekomt. Ofschoon de Leeuwarders over een uitnemend acht met als tegenstanders New Colledge,
team beschikken, gevormd uit spelers met Oxford, Akademischer Ruder Club Rhenus,
Ruderverein. der Essener Turn- und Fechtwedstrijdroutine valt toch niet te ontkenclubs, Amstel, De Hoop, Laga. Nereus, Njord
nen, dat Zuidhom op haar eigen betonen
Triton. De Hunze komt uit in het numlastige
tegenstander
banen een
is. Vol belangstelling zien we dezen strijd dan ook mer stijl- en snelroeien voor dames in sciff
met mej. H. Lolkema tegen De Amstel, De
tegemoet.
111 en
In de 3de klasse haalde Grijpskerk I het Hoop, De Maas, X>3 Vliet en Willemnummer
gladde
vier
in
het
verder
met
de
k
ampioen
tegen
stukje
sterke
uit om
de
Scheemda, op de baan van de laatste nog stijl-snelroeien met als tegenpartijen Sport
Nautique, Universitaire de Bruxelles en
wel een gelijk spel te bevechten. Een kraDe Vliet.
nig besluit van de enthousiaste Grijpskerkers.
Niet minder verrassend was de 6—2 nederlaag, die de 3de klasse kampioen Roden in
Groningen van de Cream Crackers kreeg
te slikken, waarmee deze laatste club de
ALGEMEENE BESTUUR A.N.W.B.
eerste puntjes binnenhaalde. Een prestatie
Het algemeen bestuur van den Kon. Ned.
die zich mag laten zien ofschoon de onvoltalligheid van de Rodenaren hieraan wel Toeristenbond A.N.W.B. heeft te Amsterdam
onder voorzitterschap van den heer Edo J.
niet vreemd zal zijn geweest.
Bergsma zijn zomervergadering gehouden.
De beslissingswedstrijd Grijpskerk ll
In zijn openingswoord heette de voorzitter
Haren IU bracht nu een overwinning van
eerstgenoemden, waarmee Grijpskerk het den heer H. P. J. Bloemers, burgemeester van
Arnhem, welkom in deze vergadering, welke
afdeelingskampioenschap behaalde.
Het is dus nu de tweede keer dat Haren hij voor de eerste maal bijwoonde, nadat hij
reeds eerder 't lidmaatschap had aanvaard
in gezicht van haven is gestrand. Ook tenvan het dagelijksch bestuur, waarin hij
verrassingen.
nis is soms vol
werkzaam is met al den ijver, de toewijding
Het wachten is nu op de promotiewedstrijen kennis, die steeds zijn werk voor de gekampioenen
kunden. Van de 10 3de klasse
nen er 5 promoveeren naar de 2e klasse. meenschap kenmerkt.
De heer Kolfschoten, burgemeester van
Zondag a.s. wordt met deze wedstrijden beEdam heeft daarna, onder instemming der
gonnen. Waarschijnlijk zal dit voor sommige clubs moeilijkheden opleveren, daar de vergadering, een hartelijken gelukwensen
gericht tot den voorzitter van den heer Edo
reis wel eens een bezwaar kan zijn.
J. Bergsma, ter gelegenheid van diens 76Scheemda,
naar
het
WinZoo moet Roden
verjaardag.
-sten
(Leeuwarschoter Sla Raak naar L. T. S. II
De balans over 1096 werd goedgekeurd en
den) en Ready (Oude Pekela) naar Grijpshet dagelijksdh bestuur werd decharge
kerk 11. De tegenstander van Oké II is nog aan
niet bekend, terwijl Zondag a.s. de wedstrijd verleend. Besloten werd de voorziening in de
Wildervank—Stadskanaal zal uitwijzen wie vacatures in het algemeen bestuur voorloopig aan te houden.
van deze twee aan de promotie mag deelTot stemgerechtigden werden gekozen, in
nemen.
afd. Hl (Zuid-Holland) wegens het overlijden van den heer W. G. de Knokke van der
Meulen te Voorburg en in afd. VII (Gelderland), wegens vertrek naar het buitenland
van den heer E. Goppel te Velp, de heeren
TOMMY FARR SLAAT WALTER NEUSEL IN mr. H. J. Santman te Rotterdam en P. A.
Rutgers, bondsconsul te Nijmegen.
DE DERDE RONDE K.O.
Voor

Roeien

en

naar

de Hunze

de

.

.

Toerisme

—

Boksen

Engeland schijnt thans in den Britschen
kampioen in het zwaargewicht Tommy Farr
weer een bokser van wereldformaat te hebben. In zijn met spanning verbeide gevecht tegen den Duitscher Walter Neusel
behoefde Farr gisteren niet eens de volle
twaalf ronden uit te boksen. In de derde
ronde reeds beleefden de 12.000 toeschouwers, welke in het Harringay Stadion te
Londen aanwezig waren, de knock out van
Neusel.
Na zijn overwinningen op den vorigen
Britschen titelhouder Ben Foord en den
vroegeren wereldkampioen Max Baer heeft
Farr zich door deze prestatie in korten tijd
in de voorste gelederen van de zwaargewichtklasse weten te plaatsen. Neusel, die
reeds overwinningen tegen de vorige Britsche kampioenen Jack Petersen en Ben
Foord bevocht, heeft hiermede zijn eerste
nederlaag tegen een Engelschman geleden.
Farr besloot het gevecht met een prachtig
harden rechtschen hoek op de kin, waarop
Neusel tegen de planken ging. Hij probeerde zich nog op te richten, maar hij was te
„groggy" en onder lulde toejuichingen verliet de Britsche kampioen als k. o. overwinnaar den ring.
Hoewel Farr mooie aanbiedingen had gekregen om in de Vereenigde Staten te komen boksen, verklaarde hij na het gevecht,
dat hij nog niet naar Californië zal gaan,
aangezien hij eerst in Engeland nog belangrijke gevechten zal leveren.

Zeilen
ZEILVEREENIGING „SANS-SOUCI".
Zondagmiddag hield bovengenoemde watersportivereeniglng op het Schildmeer „West
End", onder ideale weersomstandigheden
haar eersten bekerwedstrijd in de 16 M.2 kl.
Acht jachten startten om 3 uur 15. Na een
ronde was de stand als volgt: voorop de Rakker IV, bedreigd door de Sietsia, terwijl Duveltje als derde volgde.
De tweede en laatste ronde bracht nogal
eenige verandering doch de Rakker IV bleef
voor, niet meer bedreigd door de Sietsia die
zelfs gepasseerd werd door Duiveltje hetgeen
bij de finish nog een aardig duel opleverde
ten vcordeele van Duiveltje. De Libel wist zich
te handhaven.
Uitslag 16 M.2 klasse: 1. Rakker EV, st. G.
Aibbrlng Overschild, gez. t. 1.22.30 (beker);
2. Duiveltje, st. mej. C. Visscihèr, Appingedam,
gee.t. 1.24.30; 3. Sietsia, st. K. Oosting, Delfzijl!, gez.t. 1.24.3(1; 4. Lilbel, st. J. F. Mulder,
Appinigedam, gez. t. 1.25.45; 5. Trio, st. G. E.
Sander, Farmsum 1.26.58; 6. Discovery, st. G.
Wijnstok, Farmsum 1.27.20; 7. Harrie, st. D.
Oosting, Delfzijl 1.28.30; 8. Hanny, st. B. H.
Staal, Usquert, uitgevallen.

STILLE NO. 9
GESCHREVEN DOOR

CHARLES
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Korfbal
N.K.V.-programma 17 Juni.
3e klasse Centrum.
Groningen: VOG 3—Nic 4 (7} uur), J. de Roos.
Groningen: Gronitas—Nic 3 (7J uur), C. B. van
Malta.
N.K.V.-programma 18 Juni.
3e klasse Centrum.
Groningen: Gruno 2—Gruno

(71 uur), J. H.

Hommes,

Adspiranten klasse BIL
Westend 2—Ons Belang 2, B. Kuiper.
N.K.V.-programma 19
Adspiranten klasse Bil.

Juni.

Nic—FEO, D. Huizinga.
Adspiranten klasse C.
Ons Belang—Gruno, W. Stenekes.
Oranjewijk—Nic, H. Julslng.

Westend—'t Noord Oosten, H. Veenstra.
N.K.V.-programma

le klasse:
Groningen:

man.

Hoogezand:

20 Juni.

VOG—HBS (3} uur), J. J. SchuurUNI—Rivas, R. F. v. d. Wijk.

Kolliam: SBO—HBS, uitgesteld.

Hoogezand: UNI—VOG. uitgesteld.
Ruischerbrug: Rivas—Rohda, uitgesteld.
2e

klasse Oost:

Musselkanaal: MlA—Voorwaarts

2, K. E. Moorlag
Oude Pekela: Blauw WH>—UNI 2, (U uur), H.
Kuilman.
Alteveer: GESH—UNI2 (4 uur), T. v. d. Laan.
2e klasse Centruim:

Sohan-mer: Siol—SßO 2, uitgesteld.

Kolhatn: SBO 2—Siol, J. Maat.
Groningen: 't Noord Oosten—Cß 2 (11 uur), J.
J. Swint.
Groningen: VOG 2—Hermes 2 (2 uur), J. H. J.
Jansen.
2e klasse West:
Opende: OKO—Wees Kwiek, M. Hummel.
3e klasse Centrum:
Groningen: Gronitas—Gruno 2, uitgesteld.
Borgweg: Rohda 2—Nic 4, K. Platje.
3e klasse West.
Enumatil: Quick—WK 2 (terrein SSS), J.
Pakes.

BURGERLIJKE STAND
GRONINGEN, van 14 en 15 Juni.
Bevallen: J. Helder geb. Hayfeans z.
K.
O. van Nes geb. Bob z.
H. Seesink geto. de Jong
d.
K. Fraiquin geb. Loer z.
G. Bitter geb.
Kiewiet z.
R. M. C. van de Stadt geb. Leendertz d. A. G. Majoor geb. Dokter d.
J. Reinders geb. van der Burg d.
A. Hartsuiker geb.
T de Vos geb. Damhoff z.
Ufkes z.
C. J.
Kouwenberg geb, Leurs d.
G. Holienga geto.
Wüma d.
C. F. S. Kutoes geb. Kotous d.
H. E.
Morgenstern geb. Goos z.
A. Boersema geb.
Postina lvl. z.
Overleden: W. E Wories 76 j. man van J.
Klaassen.
B. Wolbers 75 j. man van E. A. Fernhout.
A. Bosman 67 j. v.
E. Diderioh 69 j.
weduwe van E. Vriesema.
H. Braam 83 j. man
van M Prins.
W. H. Dagelet 60 j. v.
H. P.
Bodde 54 j. man van E. G. Zijl.
J. Drent 79 j.
weduwnaar van A. Buisman.
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welke zijdelings de fabrieksaardappelteelt be
treft, n.l. de controle op de uitpootregeimSBehalve de oppervlakte-controle op de verbouwde oppervlakte op grond van de verleende uitpootvergunningen, worden daan»
tevens systematisch de opgaven inzake <}*
oppervlakte bouwland betrokken, waarmede
grondstofvoorziening
de grootte der uitpootvergunningen nauw
samenhangt.
Evenals voor alle andere toewijzingen en
uitkeeringen krachtens de Landbouw-Crisis(Van onzen landbouwmedewerker).
wet 1933, vormen de naar waarheid gevorderde opgaven der georganiseerden het basisTer voorkoming van misverstand, dient materiaal.
In weerwil van tal van reguleerende
daarbij in acht genomen te worden, dat
bepalingen met betrekking tot den veraardappelen, welke verbouwd worBen op grond van onjuiste opgaven verkrebouw van fabrieksaardappelen, de leve- slechts de
uitpootvergunningen voor gen toewijzing of teeltvergunning is onrechtring aan de fabrieken en den verkoop den krachtens de
matig en stelt den betrokkene aan ernstige
fabrieksaardappelen voor vermaling in aanvan het aardappelmeel, heeft de ordemoeilijkheden bloot.
merking komen.
ning ten opzichte van de grondstofvoorziening der aardappelmeelindustrie
Andere aardappelen, voor consumptie in
verbouwd,
voor het oogstjaar 1937 geen verderen het binnenland, export of veevoer aardappelbeding buiten de
voor
blijven
zonder
voortgang gevonden.
meelfabricage.
De vrije aankoop van fabrieksaardappelen
Ten vorigen jare werd evenals trouwens heeft
reeds thans in voorkoop plaats voor
voor dit jaar de leveringsplicht der aandeel- f 1.35 per 100 K.G., soms nog hooger, maar Wettelijke Ziekte- en Ongevallenverzekeringhouders van de coöperatieve fabrieken, autoongeveer in overeenstemming met den van
matisch in overeenstemming gebracht met Overheidswege m het uitzicht gestelden richtGisteren werd in de Harmonie te Groninhet percentage, dat de overheid van de nor- prijs. Tevens ontmoet levering zonder maalgen
de jaarlijksche algemeene vergadering
fabrieksaardappelen
heeft
male uitpoot voor
loon bij de aardappelmeelfabrieken als regel gehouden van „De Federatie voor O. V.", betoegestaan.
geen bezwaar, daar uiteraard bij 60 pet. van drijfsvereeniging in den zin der Land- en
Daarnevens was het in 1935 slechts den normaal de grondstofvoorziening over 't geTuinbouwongevallenwet 1922, tevens belas»
fabrieken toegestaan aardappelen ter -'ermablijft. Waar inmiddels met de uitvoering der Ziektewet.
onvoldoende
nog
heel
ling aan te koopen, zoodat de aandeelhouUit het jaarverslag bleek, dat de uitgefabrieken tot 3 gefusioneerd zijn, is deze
ders, die geen aardappelen verbouwden of 6omstandigheid
natuurlijk veel gunstiger.
oefende
controle op de verzekerden ingevolge
lieten verbouwen op verhuurde boerderijen,
uitpoot tot 42 pet. van de Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922
1936,
Over
toen
de
feitelijk van hun leveringsplicht waren normaal was teruggeschroefd, zijn de fabriaanleiding gaf tot de opmerking, dat zich Ü*
ontslagen. Voor 1936 werd dit niet gecontievenredig den tijd van het vlastrekken en in dien van
omgekeerd
cagekosten
daarmee
nueerd, zoodat deze landlooze aandeelhouders hooger geweest, echter zonder dat de Regeehet bietenrooien, abnormaal veel gevallen
weer aan hun leveringsplicht moesten wor- ring daarin door een verhoogden richtprijs is voordeden
van hyperfunctie met als gevolg
den herinnerd ten gerieve en ten voordeele tegemoet eekomen. Derhalve ageert de Veenpeesschedeontsteking
e. d. letselen, welke
van de fabrieksaardapneltelers, die geheel of koloniale Boerenbond nog steeds via het Kon. voor een groot deel toegeschreven
moegedeeltelijk buiten de coöperatieve fabrieken Nederl. Landbouw Comité, om daarin de nooten worden aan gemis aan training tengestaan.
en gerechtvaardigd geachte verbetering volge van de nog steeds heerschende werkDaar gedurende de teeltbeperking om de dige
bewerkstelligen.
loosheid.
te
beschikbare grondstof als het ware gevochten
gros
fabrieken
tot
der
Opgevallen is het, dat van half December
Inmiddels
heeft
het
geen
voorwordt, is het bezit van aandeelen
op
regel
sluit
als
af
boekjaar
het
1936
tot Februari 1937 zich een ongekend
dusver
—
recht meer, hetgeen tot uiting komt bij veruitgekeerd, aantal griepgevallen heeft voorgedaan. KliAugustus
per
31
f
I.—
100
K.G.
neergang
en
opkoop daarvan. Dat te dezen
tot f 1.20 konden matologische invloeden zoowel als een verterwijl
bestaat, kan geconcludeerd worden uit de gaan. verschillende reeds
minderd weerstandsvermogen tengevolge van
waar
stukde
situatie bij de cartonindustrie,
of
het
fibetwijfeld,
echter
zeer
economische omstandigheden zullen hiertoe
Het
wordt
ken andersom staan en de aandeelen in
nancieel beschot bij een even middelmatigen hebben medegewerkt.
coöperatieve fabrieken, vanwege den moeiDe grootste frequentie in het aantal ziekteoogst aan de gestelde verwachting zal kunnen
lijken strooafzet, ver boven pari noteeren.
gevallen
werd met uitzondering van Decembeantwoorden.
Voor 1937 hebben aanvankelijk plannen
jaar Is een ber bereikt in Augustus, dus in het hoogvorig
het
tegenstelling
met
In
fabrieksaardappebestaan om de beschikbare
seizoen van het akkerbouwbedrijf. Den kortbeduidend deel van den oogst voor exportlen naar een bepaald ordeningsplan te vervoorjaar bewaard, echter sten gemiddelden duur vertoonde December.
doeleinden
tot
dit
deelen over de fabrieken. Tot dat doel had zonder dat het tot export van beteekenis is
De financieele resultaten van de ongevalde Regeeringscommissaris voor den Akkerdan nog lenkas zijn zeer gunstig te noemen, immers,
prijs
maken
ook
gekomen,
en
de
te
onderling
ernstig
Veehouderij
op
bouw en de
onkosten maar ampel dekte. ondanks de omstandigheden, dat de reserve
overleg aangedrongen, om bij het bepalen de gemaakte
mogelijk werd voor koersverschillen van effecten is opgevoorjaarscampagne
geen
Daar
houden
rekening
van zijn houding
te kunnen
partijen in voerd tot 10 pet. van de beurswaarde van het
gemaakt,
resteerende
deelen
de
met het resultaat daarvan.
compensatie ingestelde deeffectenbezit op 30 December van het vereen
daarvoor
ter
geblenegatief
uiteindelijk
Dit resultaat is
K.G.,
slagjaar en dat aan de algemeene reserve
per
100
van
f
I.—
naturatieregeling
ven, doordat geen overeenstemming kon welke tot half Juni in stand zal worden ge- een bedrag van ruim f 13.000 is toegevoegd,
tó
worden bereikt tusschen de fabrieken onderover
het
afgeloopen
jaar
kunnen
afgerekend
houden.
ling, welke te onderscheiden zijn in particuDe veevoederwaarde heeft echter in de worden op gemiddeld 1.09 pet. van het
liere en coöperatieve, en de laatste nog eens
Veenkoloniën weinig beteekenis, verzekerd loon. Over de laatste vijf volle
vee-arme
in de hoofdgroep, welke het Aardappelmeel zoodat een en ander voor 1937 niet tot speboekjaren bedroeg het omslagcijfer gemidVerkoop Bureau vormt en de vanwege hun culatie
animeeren.
deld 11.43 pet. van het verzekerd loon.
export
zal
op
capaciteit belangrijke minderheid van drie
omstandigheid,
Door ruime schattingen in vorige jaren
nog
bijzondere
Tot
slot
een
fabrieken, welke zioh vanouds van den gekon een belangrijke winst worden geboekt op
de
De reserves bedroegen 52
pet. meer dan vijf jaren geleden.
Quaregnon. En waar de eigenaar Graaf de
De administratie-kosten bedroegen pl.m.
Maratte is, die niet gewoon is om onderaan 16 pet. der totale lasten.
te staan en verleden jaar met deze loten
Aan de reserve van de ziekenkas werd voof
reeds de hoogste plaats bezette, is een der- koersverschillen van effecten een bedrag va»
gelijke demonstratie dus wel een groote repl.m. f2.500 toegevoegd, zoodat deze reserve
clame en uiting voor de fokwaarde van Esthans 10 pet. bedraagt van de beurswaarde
trekpaardentenoonstelling
poir.
van het effecten-bezit op 30 December 1936.
Vermeldenswaardig 'bij deze kampioenDaarentegen werd op de algemeene reserve
11.
de een bedrag van pl.m. f 7300 in mindering
schappen is, dat de kampioen hengst
geBrussel, 13 Juni.
voskleur heeft en de kampioen merrie een bracht. Met de leden kon worden afgerekend
bruine kleur. Dit is wel teekenend nu men op gemiddeld 13.27 pet. van het verzekerd
De slag is gevallen, de kampioenen zijn in België algemeen de opvatting heeft, dat loon. Sedert 1 Mei 1931 steeg de reserve met
er. Duidelijker is de zaak er echter niet op de schimmelkleur te veel de overhand heeft ruim 500 pet. Het omslagcijfer bedroeg over de
geworden. Zoo in het algemeen genomen gekregen. Maar het feit, dat de beide kamlaatste vijf volle boekjaren gemiddeld 17.24
lijkt ons de 48e tentoonstelling niet zoo gepet. van het verzekerd loon. De administratiepioenen niet de schimmelkleur hebben, belukkig. In ons vorig verslag hebben wij er
wijst toch wel, dat de kleur wel aan mode kosten bedroegen pl.m. 17 pet. van de totale
reeds gewag van gemaakt, dat verrassingen onderhevig is. Trouwens de bruine kleur dolasten. Per uitkeeringsgeval bedroegen deze
niet uitgesloten waren, gezien de hengsten, mineerde dit jaar meer dan ooit.
kosten f8.82. Het aantal leden steeg met
die men aan de kop had geplaatst en de uitDe beste klassen vonden wij dit jaar de pl.m. 2 pet. Het aantal geschillen bedroeg 46,
slag van de hengsten met afstammelingen.
kleine maat, waar aan den kop in 14 waarvan de vereeniging in het ongelijk
3-jarige
Indigolo Delmatte van den bekenden fokSouveraan de Wisbecque, een machwerd gesteld.
stond
ker Deleener uit het Henegouwsche land Is tige zoon van Cupidon de Kerque. Ook het
In het verslagjaar trad het H. 8.-lid, de
na lang wikken en wegen tot kampioen uit- koppaard van de klasse driejarigen Rève II heer G. Stiekema te Kloosterburen, als zoogeroepen. Zijn sterke tegenstander was de Gibecq, een zoon van Envië du Kat, is danig af, na van de oprichting der bedrij fsEspoir de Horlebeque. Indigolo is geen beseen extra hengst, de tweede was een zoon vereeniging af lid van het hoofdbestuur gete kampioen, het is een hengst met een gevan Cupidon de Kerque, die ons niet soortlg weest te zijn. In zijn plaats benoemde de Minister van Sociale Zaken den heer J. Takkenweldige romp, zijn beenwerk is wel gaaf, genoeg was. Veel liever zagen wij de 3e Rendoch niet in evenredigheid met het geheel. qeur de Vraimont, een zoon van Benjamin berg te Kloosterburen.
De directeur der vereeniging, mr. C. f.
de Rognon, terwijl ons in het bijzonder opEen echte Belg is het niet. Dat men het er
Haarman, hield een inleiding over het rapook niet zoo mee eens was in het algemeen viel Marques de Thuillies, een zoon van Espoir de Quaregnon, stond vierde, doch deze port van de Commissie, ingesteld door het
bleek wel toen deze kampioen werd uitgefloten. Wij begrijpen het systeem trouwens gebeende en typische hengst hadden wij bestuur der Federatie van Bedrijfsvereenigingen, tot bestudeering van de „Onderlinge
ook niet. Had men een hengst als Justicier, minstens tweede.
tweejarige hengsten groote maat verhouding tusschen bedrijfsvereenigingen"eerste in plaats van tweede gezet, dan had
De
Vervolgens werd nog van gedachten gewismen een kampioen kunnen uitroepen, die was niet overwegend, een uitzondering wilseld over diverse vereenigingsaangelegenhet Belgische type vertegenwoordigt, doch len wij maken voor de eerst geplaatste Domino zoon, een zwaar gebeende reus. In heden.
men had nu 6 hengsten voor het kampioendeze klasse heeft men heel wat hengsten
schap in den ring, waarvan geen enkele het
de goedkeuring zullen
door België zoo verheven en doorgevoerde geplaatst, die nooit duidelijk,
halen en het is niet
waarom men
type had.
die hengsten gaat primeeren. De tweejariEspoir
de
Ook wanneer men
Horlegen kleine maat was beduidend beter, veel
beque kampioen had gemaakt, zou dat nog meer typische en gebeende dieren, doch veniet beteekenen, dat hij het gewilde type len met te weinig stuk. Aan den kop kwam
daar stelde. Bij al zijn beste eigenschappen Pompier du Tombois, een zoon van Waterloo
doet hij in de croupe meer denken aan een de Montigny, en een vos. Een zware, breede,
Shire dan aan een Belg.
diepe hengst met beenen.
Van de merries is kampioen geworden
Het bezoek was vandaag enorm groot; de
Edith de Steenkerque, een 6-jarige bruine hitte heeft de liefhebbers niet kunnen weermerrie van Graaf de Maratte. Zij Is inderhouden om naar Brussel te gaan. Het was
imposant schouwspel, die fraaie dieren
daad een merrie van het type zooals Beleen
gië wil, breed, diep, grof en gespierd. Zij is in het groote gebouw. De fanfares konden
een dochter van Espoir de Quaregnon, die het applaus en zweepgeknal niet overstemgisteren als stamvader geslagen werd. Door men. Na een angstige stilte bij een moeilijke
dit geval komt het nog duidelijker uit, dat keuze van de jury voor het kampioenschap,
de plaatsing van Cupidon de Kerque boven barstte het gejubel met te grooter kracht
Espoir onjuist was, want behalve deze kamlos.
pioen merrie had hij nog drie merries, die
Toen wij weg moesten, zaten de duizenaan het kampioenschap deelnamen. En den in afwachting op de komst van den
hoewel wij de keuring van de loten niet Koning der Belgen, die persoonlijk de prijhebben mede gemaakt en van de plaatsing zen weer kwam overhandigen. Zoo is dit 48e
dus niet op de hoogte zijn, hebben drie loten Concours National weer met een geestdrif't Spijt me, dat ik u doe schrikken,
van vier merries daaraan deelgenomen en tige manifestatie voor het Belgische Trekmeneer, maar ik heb me verrekend, 'k Dacht»
dit zijn allen dochters van Espoir de paard gesloten.
dat ik midden in de bank zou uitkomen.

LANDBOUW EN VEETEELT

dus voor de
meenschappelijken verkoop
totstandkoming van de Ned. Aardappelmeel
Centrale, die de teelt van fabrieksaardappelen regelt en tevens het aardappelmeel cenafzijdig had gehouden.
traal verkoopt
De Regeeringscommissaris heeft daaruit
conclusie getrokken, door den aankoop en de
levering der fabrieksaardappelen geheel vrij
te laten, behoudens de beperking van den
leveringsplicbt voor aandeelhouders tot 60
pet. van normaal.

—

De

der
en

Aardappelmeelindustrie
zij
wat
dies

meer

De Federatie

—

PAARDENFOKKERIJ

De

Brussel

te

—

O. V.

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN WOENSDAG 16 JUNI 1937
KERK- EN SCHOOLNIEUWS
» 6f
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Zilveren ambtsjubileum.

-

-

Chr v d Vliet > G«ref Pred- te Utrecht
heden zijn zilveren ambtsjubileum. Ds.
V. f?
diende de gemeenten von St. Pancras,
Öostt»
Itoe £end, Haaerswoude, Vlissingen en sinds
utrecht.
Van der Vliet, is heden uitstedig.

***

S.

"

Grand RaptWs Michigan

voor

'«"A.) dg, h. Ligtenberg te Lisse.

te Metslawier mocht
de? Gereformeerde kerk
week haar 50-jarig bestaan herden**H v B6
>or deze berdenkingssamenkomst waren,
v^iaVvr5Ver
t!
in leven de oud-predikanten uitge-

'

- --

>

om een kort woord te spreken,
Plaatselijke predikant ds. Biersteker las bij
dezelfde Schriftwoorden, als waar">«ê "ffivang
Langhout, Indertijd te Anjum, de kerk
Wfwtueerdw had.
s de Vries van Voorburg, zoon
Van 'ri mr
n eersten predikant sprak daarna de geuit. Herna sprak ds. Beukema van
orP naar aanleiding van ps. 123.
lij; '=ns de classis Dokkum sprak ds. van MouViej. namens de gecombineerde gemeente Nia&. ouderling Slagman.
Ben*eester Sijtsma sprak namens het col*Bp,
*6 ,
van B. en W.
Jubileum.

a.s. hoopt ds. J. S. Langen, emeritus

van de Geref.
Jaj£ amtotsjubileuim
-**

Kerk te Waarder

zijn

te herdenken.

45-

HERV. KERK.

W?dankfc: voor

Assen door dr. E. Emmen te

te Wyngaarden cand. L. Brasser
n
te Bck en
cand J HooSenkalïtP
Üto2ü

'

''

Ds. J. Warners
i. £arSchiermonnikoog is plotseling overleden ds.
OvJ: ners, Ned. Herv. predikant aldaar. De
ene werd in 1905 geboren, hij werd In '28
'Wri-Qloaat
W
in Noord-Holland om 26 Augustus
bevestigd te worden tot predikant
te
Compagnie.
On 26 April 1931
werd hem door het classicaal
besff van Heerenveen
eervol ontslag verleend
k
bevordering
tot emeritus-predikant.
fj
4 5i jaar
buiten den actieven dienst te hebb^
"W eestaan, vatte ds. Warners in het vorige
predikambt wederom op, waar hij op
Il
*er aan de Ned. Herv. gemeente van
werd verbonden.

Jubileum pater Leemreise.
Eerw. Pater Venentius
thavL 2eer
m het Carmelietenklooster te

Leemrelse,
Hoogeveen,

<sijn e Zaterdag jX zijn 40-jarig priesterfeest.
al<ï&a w was meerdere jaren prior en pastoor
en neemt nog steeds de zielzorg waar
j~.net Rijks Psychopathenasyl te Avereest.
ty<vS"derdag
17 Juni zal dit jubilé feestelijk
ra en herdacht.

-

NED. ISR. GEM.

Ned. Israëlietische

hoofdsynagoge.

van <ien kerkeraad der Ned.
J^aeiiW -Vergadering
hoofdsynagoge te Amsterdam zijn
tot
Vrefioïï?
ei*urg

adjunctrabbijnen de heeren:
en J. H. Dunner.

.

I.

Examens
Academische Examens.

** h^?
3

n (Rüksuniversiteit). Doctoraal rechten:
A. A. Vornholt.
'en natuurkunde, letter F,
aats w

—'"
Keesom.
Bèvn^ ".
erd tot doctor In de wis- en natuur*& taatS? Proefschrift getiteld: Experimenteele
wosi rp n€niatlsche behandeling van eenige exe

de heer J. van Valkenburg,
r,4anv,,, te Schiedam.
aa>Pen nd doctoraal Indisch recht mr. H.
'oraal geneeskunde mej. A. C. H. de Nooyer
J

(Gem. Universiteit).
Doctoraal
a
e taal en letterkunde (Fransch) mej.
E an6ch
er
nan
Heybrock.
Can s*l<
en de heer 3. P. O
e„ iaats rechtsgeleerdheid mej. D. Bruinsde heer A. W. U. Oldtman.

van notabelen is uit zijn. midden tot kerkvoogd benoemd
de heer W. Faber, directeur der Rotterd. Bankvereeniging. Zulks in plaats van den heer Tog-

______________________________________

LEEUWARDEN, 16 Juni. Benoemd tot beneficiaat van het' Sjaardemaleen Wiepke v. d. Linden te Leeuwarden, leerling van de derde klas
Geref. Gym. te Huizum, bij Leeuwarden.

afl_H_HaaT

AFLOOP VAN VERKOOP
MEPPEL, 16 Juni Gisteren werd door den architect A Baart te Leeuwarden voor de N.V. Kon.
Pharmaceutische Fabrieken v.h. Brocades Stheeman en Pharmacia alhier, aanbesteed, het bou-

__
______
______

wen van een laboratoriurngetoouw alhier, afmetingen 20 X 20 M., hoogte 20 M., met kelder.
Het hoogst werd ingeschreven door de Beton-

VOORJAARSPRUZEN
TOT 1 JULI

*»>w

*1

VV__f
\jj BpSSK|X

ijzer Mij. v.h. Roeien en Helne te Nijmegen met
f 65.260, het laagst door E. Statema Ezn. te Bolsward met f51700. De begrooting was f54768.

V

fBrTPIT

16 Juni. Ten overstaan van den
heer notaris W. I. Poelma te Stadskanaal (O.)
werd in het café Bick te Mussel, ten verzoeke
van den heer H. B. Wever en kinderen aldaar,

de

K.
ty cr < W. van Engelenburg, J. D. Fokkinga,
Gelder, jhr. M. Gevers, A. H. de
s 7anDorss
er > A. Hellemans, mej. J. KerJ n
**€%! " v. B. Missel, P. J. Papenhuijzen, A. van

is
*.

'

-

Diverse

Examens.
Geslaagd voor
hik wo«ia I nQ Cs-Gravenhage).
J Weidema en P. Scherpenzaal,
'den
nï"
van Lonkhuijzen, Amster?*>&, ei *£°hi L
°vaila »" v d Plaats,
West-Terschelling en

Eenennaam,

'

'

"de heer

1 1
8U

Veere.

B. N. A. (Amsterdam).
J. van Straten, Hardenberg:

opzichter

weeksch ol Klokkenberg (Nijmegen).
e heer E Rommer, Leeuwarden,
surus Kweekschool (Hilversum). GerQ?„
e heer H. Spijker, Slagharen.
ln nistratle (Den Haag). Geslaagd: R.
lk
" s
Forhuln, IJlst; H. K. Hazen£?, oiri„^ ;

-- - -.°

-

m St

r^

'

R^ ?l
e r.k; °J c
«
lnanciën

Heise, Ruinen.

<Den Haag). Geslaagd:
var,
va
h der
Laan, Veendam.
ee, c hool Sneek. Geslaagd de heeren
s' de*j,?*
c
■,Wdansen, M. Hes-linga, A. Gietema,
°UDer,i.
\»
v
Bouma.
h, ooi
168 J Zw;!'86 handwerken slaagden nog de daC. Wybrandy en P. Slump.

' *"

"
-nïiï?-'

.-

Leeuwarden.

Geslaagd de
Pietersen te Leeuwarden, J. RoSnu? uis tU u lns
t« ,xrler H Scheffer te Birdaard, R.
J Zant «ma te Warga.
tw '

»iPhof

-

te Dokkum. Geëxamineerd 6
w.v. 1 werd afgewezen.
ïi
rt.Tu ldaten
611 R vis6
Zwaagwesteinde;
ïvr,,^
A pisser
lrw<>ude; G.«'de Vries Dokkum;
hi',,;v i<*sins, Iïï_! n*(W
Wiersma SijbrandaDJ
«SS,
0
z^n afgeloopen. Van de 24
öer
*»
Beslaag-, terwijl 1 leerling
L,
EUag<l voor het Staatsexamen

" ** GronlnL~
D?%i_.m

4* "&?;
E

'

'D-

*

Rijkskweekschool. Eindexamen

FarmSedi'm,: - AMrirt
tens, IS
Delfz\H; A. Lakamp. Appin«ul
&I
U
rman
J.
Stedum;
Olsder,
WinVow 11ttiermeri» " h«t ex.
v. onderw. afgeloopen.
1,8
Witf*
noe nuttige
"..
handwerken en handenar"s

8d

heeren: J. Visker,

'

'Hfflu^'___TfHU

'litmißTtll''
lllimilin

van deze uitknipsels, tezamen met 6 Rinsobons naar:
Levers Zeep Mij. N.V., Afd. Geschenken, Vlaardingen. Indien
n w woonplaats een Sunlight Geschenkendepot is gevestigd,
unt U e bons en "'^"'P s6 s a| daar persoonlijk inwisselen.
Eenmaal in het bezit van zulk een ijzersterke badhanddoek
zu k
2e ser direct gaan sparen voor een tweedel Bedenk
echter, dat deze aanbieding geldig is tot uiterlijk 31 Juli 1937.

'' '
\

\I
1

'

publiek geveild:

1. Huis met erf en land te Mussel, groot
1.20.35 hectare.
2. De beklemming van 1.39.40 hectare land
aldaar
doende jaarlijks op 1 Met tot vaste
huur f 16.
Beide perceelen te zamen verkocht voor f4450
aan den heer J. H. Schutte te Mussel.
3. Land in de Reitstreek te Mussel, groot
2.45.55 hectare. Verkocht voor f 4200 aan mej.
wed. E. Gelms te Mussel.
4. Twee aandeelen in de Stoomdorschvereeniging „Mussel", elk groot f25.
Verkocht voor f46 aan den heer Th. Schuur
te Mussel.
WINSCHOTEN, 16 Juni.
In het Hotel Vrijheid werd gisteravond ten overstaan van den
heer notaris J. B. le Grand, ten verzoeke van
de fam. Angerman, krachtens recht, bevel, publiek verkocht: een burgerhuis, met erf en tuin
aan den Blijhamsterweg te Winschoten, groot
10.80 Are, bewoond door den heer Jager.
Kooper de heer O. Boelmans, te Stadspolder,

NOORDWIJK, 16 Juni. Ten overstaan van
den heer notaris Bruins te Grootegast werd in
hét café Van der Velde alhier, publiek verkocht
en verhuurd:
1. Voor mej. de wed. Blauwijkel te Noordwijk:
het topgras van ruim 3 H.A. land aldaar, in 5
perc, voor f324.—. De naweide daarvan, In 1
perc, voor f 174.—.
2: Voor den heer J. Hofstee te Noordwijk: 4
perc. topgras aldaar voor f368.—. De naweide
van 3 perc. voor f 150.
3. Voor de Diaconie der Ned. Herv. Gem. te
Noordwijk: a. het topgras van: 1. de Tweemad
van Van der Meulen, voor f 82.; 2 de Palter,
voor f 7; 3 de Sleutjen, voor f 65; 4 het Oude
Veen, voor f 138; b. de naweide van: 1 de Tweemad. voor f 44—; 2. de Sleutjen, voor f 22; 3
het Oude Veen, voor fBO.
4. Voor de Kerkvoogdij en Pastorie der Ned.
Herv. Gem. alhier: het topgras van a. de Valllaatskampen, in 9 perc. voor f 449; de naweide
daarvan in 3 perc, voor f163;
b. het topgras van het Zuideinde van de Oude
Venne. voor f 16.
LEEUWARDEN, 16 Juni. Door de architecten
Nleuwland en v. d. Vegte te Huizum is aanbesteed voor de Onderlinge brandwaarborgmaatschappij Woudsend te Woudsend de verbouw van
de kantoorgebouwen. Hoogste inschrijver was de
heer P. en P. van Dijk te Sneek met fB5OO en
laagste de heer J. Geertsma te Terwispel met
f5853. De begrooting was f6500.
GRONINGEN, 16 Juni. De uitslag van de aanbesteding van de afbraak van den ijaerenbovenbouw voor enkel spoor bij de draaibrug Winschoterdiep is als volgt:
11 inschrijvers. S. de Jong i 647; fa. M. Simmeren f645.20: G. Riddering f 621; fa. Wolf,
Zuidbroek f600; fa. J. de Vries, Velsen f 485;
J. Bultje f 465; J. G. Steensma, Lemmer f 420;
M. R. Bos, f400: G. Blauw, Zuidbroek f 325; G.
J. Bruil, Eefde f264:
G. Lubbers. Zuidbroek
f 100. Waar geen plaatsnaam vermeld, wonen de

—.

inschrijvers te Gromingen.

Wales-Anthraciet

&,.*..

BURGERLIJKE STAND
HAREN, maand Mei.

Geboren: Aaltje, d. v. A. Barelds en F. Boekholt, Onnen; Tjesse, z. v. H. Staal en J. Zaagman, Haren Henidrika Janneke, d. v. F. Pattje en
J. de Boer, Haren; Jan, z. v. L. Vrieling en M.
Berends de Jonge, Hoornschedijk; Anna, d. v. A.
Nijenhuis en A. Stoffers, Haren; Diena Roelfiene,
d. v. A. Vrieling en A. van der Es, Haren; Jantje,
d. v. F. Buiter en A. Bakker, Haren; Eitje, z. v.
F. Roelfsema en W. E. Waijer, Haren; Aaltje
d. v. H .de Lange en T. Vennema, Onnen; Greta
Marie, d. v. IJ. E. Dijkstra en H. E. Mulder, Haren; Pieter, z. v. K. Horst en B. Bakker, Haren;
Rika Andrina, d. v. N. Oosterveld en R. Nijdam,
Onnen; Aüda Hermina Mairgaretha, d. v. H. Wildeman en B C. A. Sanders, Haren.
Ondertrouwd: G. Onnes 20 j., Groningen en H.
Veldhuis 20 j., Haren; O. S. de Waard 27 j.,
Grijpskerk en F. Bennema 26 j., Haren.
Getrouwd: E. Schönberg 39 j., Hoogezand en J.
Sohurer 31 j., Haren; H. Hekman 38 j. en T.
Eletna 39 j., Onnen: L. Berends 26 j. en H. Hooiveid 26 j., Onnen; H. Terpstra 2$ j., Zuidïaren
en J. Haak 21 j., Glimmen; O. Hammenga 28 j.,
Slochteren en G. F. Kamps 22 j., Haren; H. Horst
28 j. en C. H. Sjotobema 28 j., Haren; H. Bruinius
31 j., Groningen en B. van der Veen 32 j., Haren;
L. Bruinius 27 j. en G. v. d. Veen 30 j., Haren; J.
Huiser 30 j., Haren en M. J. Stratman 27 j., Eindhoven; A. van Bergen 36 j., Eelde en G. Smid
33 j., Glimmen; H. Woudwijk 32 j., Sappemeer en
M. Staats 31 j., Onnen; E. Roorda 34 j., Veendam
en J. B. Holtrop 31 j., Haren; W. Tuinman 22 j.
en M. Kok 26 j., Haren; E. Venema 28 j., Onnen
en A. de Groot 28 j., Groningen; K. Molanus 27
j., Hoogkerk en E. Dik 26 j., Haren; J. Weessies 25
j., Baflo en H. Bouwsema 22 j., Haren; H. van der
Veen 26 j., Groningen en A. Rademaker 20 j., Haren; C. Vorstentourg 28 j., Rotterdam en A. Hut
33 ]~ Haren; J. Kamps 54 j., Haren en G. Sehuilingh 35 j., Groningen; J .H. C. Rabius 24 j.,
Veendam en R. Bruining 23 j., Glimimen; R. P.
Boer 30 j., Haren en A. ter Veer 31 j., Essen; R.
W. Keiser 34 j., Groningen en E. J. Slemelink 22
j Haren; L. Kazemier 32 j., Slochteren en A. G.
Hoving 29 j., Haren: B. Muntendam 25 j., Makkum en C H. de Boer 23 j., Glimmen; K. Zwaneveld 23 j., Slochteren en S. Schuil 26 j., Haren;
J. W. Andriessen 27 j., Borculo en F. G. Bran<3sma
26 j., Haren.
Overleden: A. G. Groenman 73 j.., vr., Haren;
J. F. van Dam 16 j., d., Haren; A. Eizinga 4 j., d.;
Haren; E. Hogentoirk 49 j. m. v. G. Bouwman, Haren; F. B. Pesman 28 j. vr. v. K. Noorman, Haren:
M. Ritsma 51 j. m. v. R. Bolhuis, Haren; L. van
Dam 65 j. man v. B. B. Frank, Haren:j. H. Brinks
vr., Glim69 j. m., Noordlaren; G. Venema 75
men; A. Breuker 50 j. vr. v. J. Zuideveld, Haren;
M. Bosman, 8 mnd. d.
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Wegens sterfgeval is de zaak VRIJDAG

18 JUNI na

12 uur GESLOTEN.

Fa. H. P. BODDE
Heereweg 29.
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H.H. Onderwijzers, Besturen
van Vereenigingen,
leiders bij het houden van tochten met ouden
van dagen, en verder allen, die zich dezen zomer
belast zien om een gezamenlijk uitstapje zoo
goed mogelijk te doen slagen.
U
dit
jaar
Indien
met uw klasse, vereeniging of gezelschap

LEEK

Uiltje'sgeloofsbrieven,kwaliteitsvan 60-jarige reputatie getuigen, zijn U een waarborg, dat elke Uiltje Sigaar die
U koopt, in elke prijsklasse een
superbe sigaar is. Binnenwerk

papieren die

niet

opgenomen, wijzigt dit dan alsnog en gaat

in uw route hebt

WEL
De SPEELTUIN

LEEK

naar

van het

dekblad zijn zonder uitzondering uit de beste tabakken
van den wereldoogst, 'n Zeer
nauwgezette stuk-voor-stuk-contróle waarborgt U gelijkmatige
vulling, dus prima, koelen brand,
en daarmede het volle genot
van deze fijnste aller sigaren.
en

HOTEL „DE DRIE PROVINCIëN"
is n.l. uitgebreid met een attractie, geheel nieuw voor Nederland. U zult er thans aantreffen, behalve de reeds bekende
Lustige Waterval, het electr. Vroolijk Rad enz. enz.

een

,

P. J. Wuite.
tnL° Nieukerke,
?«€i-en
a rse xamen natuurkundig ingenieur
van den Bergen, A. Bierman,
Bop»
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Teneinde het kopen van de nieuwe Rinso nog aantrekkelijker
te maken, hebben wij besloten tijdelijk gratis prima badhanddoeken ter beschikking te stellen. Knip daartoe het opgedrukte etiket, dat zich op de voorzijde van het Rinso pak beVindt en waarop staat „Verbeterd product nu 15% vetter
sop", uit. Zend 6

EN AANBESTEDING

(Tech nisohe Hoogeschool). Candidaats
>*S.atUtot,
ingenieur de heeren G. Boersma,
j,

,vrGe

'

Benoemingen.

LEENS, 15 Juni. Door het college

voor f3OOO.

R. KATH. KERK.

e

®fo /

De moderne chemische en technische wetenschap
heeft wederom een triomf behaald, van groot belang voor
/
S
Ss
ieder, die een wasmachine bezit. Rinso, het populaire kwali/
teitsmerk, is thans door de hulp der moderne wetenschap een
geheel ander product geworden, waardoor het nu bij uitstek geschikt
Deze nieuwe Rinso lost in
is, om gebruikt te worden in alle typen wasmachines.
onmiddellijk
'"lauw water op en
zeeppoeders
tegenstelling met tot nog toe bestaande
is.
Hierdoor wordt bij
„overvet"
schuim,
overvloedig
daar
de
nieuwe
Rinso
vormt een
gebruik van Rinso een reinigende kracht verkregen, die absoluut ongeëvenaard is en
de vuilste was zelfs zonder vóórweken in de kortst mogelijke tijd helder wit maakt.

MUSSEL,

NED.

*

Geëxamineerd 6 vr.
candidaten. Geslaagd de
dames: R. Jansen, Groningen; T. Venekamp,
Niekerk; J. Wierenga, Groningen; H. Dijk, Oldëhove; A. Hofman, Opende; A. Leppers, Winsum.

tema, vertrokken.

De kerk te Metslawier.

°odS2
Jïr80

voor de Akte L. O. de heer W. Visser, Kollum.
En de dames: J. H. Nijland, Wierden en E.
J. Venama, K. E. Pijnakker en D. W. Grimmelius te Groningen.
Eindexamen Rijkskweekschool.
Geslaagd

's. s K.e P e n te Voorburg (2de pred. plaats)
Keiaer te Vrtjhoeve 's Grevelduin-Ca-

6"kt

ADVERTENTIEN

Akte L.O.

GEREF. KERK.

*

Groningen

15

VIERDE BLAD

Spoorbaan.

miniatuur

Het succes op de wereldtentoonstelling te Brussel. Ingericht
voor de grootste gezelschappen.
Ruime parkeerterreinen
Aanbevelend A. REIJNTJES.

UILTJE

—

Schaffendes Volk

-

Dusseldorf

WEEK-END-TRIP NAAR DUSSELDORF
PER LUXE TOURINGCAR.
Heenreis 26 Juni, 1.30 n.m.; terug van Dusseldorf 27 Juni, 6 uur 's avonds. Prijs f 5.75 per

persoon,

fi

SIGAREN

BfflaßFlltt^
Zwemmen Stadspark-vijver a.s. Zondag

pas niet noodzakelijk.
Aanmelden uiterlijk Woensdag 23 Juni bij REISBUR. WIJNNE
De inschrijving voor de 1500 Meter
& BARENDS, Zwanestraat 37, Tel. 78 en 5900, en bij Fa. WILLY is verlengd tot en met Vrijdagavond bij Vaardiffheids-Zwemtocht
Willy Loos, Noorderbad,
LOOS, Oude Boteringestraat 14. Tel. 466.
Helperbad, Gem. Badinrichting.

GROENE KRUIS.
Afdeling Marum.

Het Bestuur
vraagt een

der

afdeling

Wijkverpleegster-

Huisbezoekster.

■HB Dusseldorf
_\

Wlft

Salaris fl4OO plus 4 jaarl. verhoogingen van f5O. Halve pensioenpremie voor rekening van
de zuster.
Brieven vóór 26 Juni aan den
Secretaris K. WINTER, Marum.

H

A

Coöp. Boerenleenbank
Grijpskerk.

È

„Schaffendes

H

■

J

roepf U naar Duifschlands grootste tentoonstelling

-

-

Groote Tuinshow Industrie Stedenbouw
Groot Lunapark aan dan Rijn.
78 H. A. groot 42 Hallen
30 Paviljoens
20 Restaurants en Café's

-

-

Reeds meer dan 1 million bezoekers hebben de tentoonstelling In de eerste 4 weken bezichtigd.

fl

fl

fl

fl
_S

De Bank is wegens vacantie
van den kassier van 21 tot en
met 26 Juni

GESLOTEN.

1 ' lü 11 1

Hl

HET BESTUUR.
S. M. MEJEUR, gedipi. Coupeuse
Japonnen maken vanaf
f 2.50-4.00.
Mantels f7.50 " Complêts f6.50
Keurige afwerking en nieuwste
mod. Prinsesseweg 97, Gron.
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60°/oReductie op de Duitsche Spoorwegen
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Inlichtingen; Duitsch Verkeersbureau, Kaiversiraat 111, Amsterdam G.
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geëindigd.
Groningen, 14 Juni 1937.
Ossenmarkt 1.
De Curator:

De publieke verkoping op
Donderdag 17 Juni 1937, des
nam. 3 uur (zomertijd) van een
perceel grond, eigendom van H.
G. DIJKSTRA, zal NIET plaats
hebben in Café POLL, doch in

Moeder, waarom zou U voor
het bad van Uw kinderen zeep
gebruiken die minder verzachtend is dan Palmolive, de olijfolie-zeep die voor de teere huid-

en

naar LONDEN en verder ENGELAND

Aanbesteding.
GECOMMITTEERDEN uit het
Hoofdbestuur van
genoemd
Waterschap zijn voornemens
op Maandag, 28 Juni a.s, des
namiddags 5 uur (wettelijke
tijd) in logement UFFEN te
Loppersum op aldaar ter inzage
liggend bestek en voorwaarden,
aan te besteden:
HET RUIDEN EN
OPSCHOONEN:
a: van de kanalen, in 14 per-

per BATAVIER LIJN

Trainer
Door de Voetbalver. „Zuidbroek" wordt voor de zomermaanden (1 avond per week)
een

Trainer gevraagd.

Br. fr. met opgaaf van condities te zenden aan den Secr.
J. JAGER, Heiligelaan, Zuidbroek.

H.H. JAGERS.
In een mooi jachtveld te Ees
(ruim
1300 H.A.) 3 MEDEJAGERS gevraagd. Inlichtingen
te verkrijgen bij H. NIJENHUIS
te Ees.

f 350 ter leen gevr.
tegen nader overeen te komen
voorwaarden.
Br. fr. no. 415 bureau dezes.

REISGEZELSCHAP.
Heer, 22 j., zoekt Heer van plm.
dezelfde leeftijd, voor vacantiereis naar Frankrijk (Parijs
enz.) en/of België in Juli of
Aug. Br. fr. no. 433 bur. dezes.

Net Dienstmeisje vraagt een

VRIENDIN,
plm. 25 jaar.
P/a. Verl. Heereweg 146/2.

VRIENDIN.
Net Burgermeisje, 23 jaar, kantoor, vraagt dito VRIENDIN.
Br. fr. no. 410 bureau dezes.
Gehuwde buitenlandschè dame
van goeden huize in de stad
Groningen ZOEKT OMGANG
met andere buitenl. dame, leeftijd ca. 30 jaar.
Br. fr. no. 407 bureau dezes.

HUWELIJK.

Alleenst. Wedn., zoekt langs
dezen weg in kennis te komen
met Dame of Wed., z. k., leeft.
45 tot 55 jaar, liefst niet geheel
onbem., G. G. Br. fr. liefst met
foto, onder no. 439 bur. dezes.

Eau de Cologne,

-
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KRUIZE

REISBUREAU
Oude Kijk in 't Jatstraat 31
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Telef. 461

■
gne
I CHOCOLADE
pakken bijzonder
HAGhL

E=!

■

IMBDASaOifRI'S)
EFFECTE1KA1T&W wmf
\m
11 OUDE BOTERINGESTRAAT 17if
m ►SROitiiniSEiti
Hf
OPGERICHT
S
1Ö50 4

S

►TELER 526A4044

S

5

DEPOSITO'S

j?

4
>
REKENING-COURANT*

►VREEMD BANKPAPIER

REISCREDIETBRIEVEN

ASSURANTIËN
► KLUISINRICHTING
►
VJ] BEWAARPLAATS

W

'

4
4

Prachtig sterk corset met

breeden binnenband. Van
achteren geveterd. Steungevend voor zwaardere

figuren.

Prijzen vanaf

■

W

KOFFERS EN EIGEN J
BRANDKASTEN'

|I2S| KNOCH
Naaimachines
schok zijn de volmaaktste
stTsk en de soliedste
Er

DE GRONINGER BEGRAFENIS VEREENIGING

TELEFOON 496

ZWANESTRAAT 3a.

2

■■

M

bij

I

(uitgezonderd

■
- ■

bm*er

Z\__ Woensdag a.s.

—■

Heerestraat 48

"

levert U steeds de betere bediening tegen de e ee
r *,ï,,
laagst mogelijke prijs, n.1. vanaf
le klasse bediening voorzien van eiken kist en rouwkoetsen
vanaf f95.—.

een pracht Permanent van
f 2.00 of f 2.50?
HEEREN, een goed geknipt hoofd?

DAMES,

Naar Kapper Veenstra, Zuiderd. 131. Tel. 416

__\y_______^^^SSm

beter

Vert. Noor del. Provincies:

JAN SCHUUR

VOOR

MEUBELEN, TAPIJTEN, BEDDEN*

TELEFOON 42
VEENDAM

BALATUM, RIJWIELEN
en STOFZUIGERS

5 le kl. krachten. Zaterdags wordt in de Heerensalon ook geknipt.

I

-

STEENTILSTRAAT 12-14
D. WOLTHEKKER
Bij een Empire Maatcostuum wordt alles zoveel
mogelijk met de hand gemaakt, hierdoor een uiterst
solied costuum, wat jaren mee gaat, en tot op het
laatst zijn model behoudt.

POST- en SPOOR-

É
1

EMPIRE MAATKLEDING |

Ameland-Nes
De bladen hebben de aankomst van eenige Spaansche
vluchtelingen op Ameland gemeld. Om eventueel misverstand te voorkomen, wordt
bericht, dat deze niet bij
ondergeteekende zijn gehuisvest.

Wed. A. Metz
PENSION NES OP AMELAND

SLIJTERIJ

PIET ASMUS
STEENTILSTR. 31.
TELEFOON 2636.

[Ober,
geef mij maar

OP

GEM.

horloges met
eerste klas

een f leschje

Het gaat rooxt

prijs

JACO BSTRAATI6

Onverstoord,
„Extra" kwam,
„Extra" nam
Van 't begin
Holland in,

12.50

Fluitende Merels
of Lijsters

Fookink's iaam
Fockink's naam,

blijven op zang. indien "O
ze geregeld voedert met

„Extra" keus

fe

Zaadnoordijk's

**__

Lijstervoer
P_^^V

—La_P~,>

Frico
J

L

—

„HERMES"

van
den

REPKO "-__

BETALINGSCONDITIE*

vanaf fl 1. p. week
wende men zich tot

Zwitsersch
werk
voor
%

voor R.Van 16.75 voor
».#»
Van 12.75
15-steenig Ankerwerk met
compensatie-balans, derhalve geen gangafwijking!

p. pd. 25 et., p. kilo 45 et.
ELKE WEEK VERSCH!

ZAADNOORDIJK
in Vogelzaden
Ebbingestr.
O.
14 - Gron.

Fl. 3.25 p. Ltr. (Ind. Kruikfl.)
"SrKpiii--',eHos»»"

]*/

25 JAAR

MARKIEZEN.
Nieuwste dessins.
Oudste adres.
Laagste prijzen.

Je adres voor prima Fa. G. WIERINGA,
Pottebakkersrijge 14. Tel. 191.
gedistilleerd.
per L. f2.25
JENEVER
Weggeloopen:
per L. f2.30
BRANDEWIJN

per L. f2.65
COGNAC
Sponsen VOORBURG
Crême's
Zeepen
per L. f 1.90
Pasta's etc.
Tandborstels
OUDE KLARE per literskruik
vanaf f 2.65
Centraal Apotheek
Het door u bestelde wordt
Pagenkamp
zonder verhooging door de geHeerestraat 32 Tel. 1691 heele stad bezorgd.

- -
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iederen werkdag van Rotterdam. Boekingen en inlichtingen bij de officiëele passage-agenten

ceelen;
van het Damsterdiep, het
z.g. Nieuwe Diep of omgraving ten Zuiden van

Appingedam, de Groeve,
het Kattendiep en de doorsnijding van het Tuikwerderrak.
De inschrijvingsbiljetten moeten worden ingezonden uiterlijk
den dag vóór de aanbesteding
bij den Voorzitter van het Waterschap, den Heer P. H. VEENDORP te Loppersum.
Loppersum, 15 Juni 1937.
Gecommitteerden voornoemd:
P. H. VEENDORP, Voorzitter.
J. D. v. d. MUNNIK, Secretaris.

0(S

m

figuur"!

H. A. KEVERLING BUISMAN,

Waterschap Fivelingo.

M

Voor 't
„zwaardere

Café Holman
Notaris, Groningen.
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DE OÜJFOLIE, DIE IN PALMOLIVE IS VERWERKT, BESCHERMT DE TEINT DER JEUGD!

Goed en goedkoop reist U

Mr. R. TEN KATE.

Stroobos

GEWASSCHENKONDENWORDEN.beSLOTEN WIJ VOOR HET DAGEUJKSCHE
BAD VAN DE WERELDBEROEMDE CANADEESCHE VIJFLING UITSLUITEND
PALMOLIVE ZEEP TE GEBRUIKEN.

toen de bab.es met water

,

-éWW*W
Ml
M

".* Door het verbindend worden der eenige uitdeelingslijst
is het faillissement van G.
PRUMMEL, gepensioneerd ambtenaar, wonende te Groningen,

EEN LES VOOR MOEDERS...
EN VOOR ELKE VROUW-

1

DE CANADEESCHE VIJFLINGEN
UIUINNt WERDEN
WtKUbN BIJ HAAK
HAAR OhGE
BOORTE, EN OOK NOG EENIGE
TIJD DAARNA GEBAAD

NAHAARBADJE!

X
W& @V (j)

zeep

j

WAT.
ZIEN ZE ER LIEF EN FMSCH UIT.

___tWK
f<*

voorde VÜFUNGENPIONNE...

1

'Xfe__*r \ SNOEaGEV^GDIO^EOVER DIE

b:

VIERDE BLAD

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN WOENSDAG 16 JUNI 1937

verkoopen wij in onze 8

TRANSPÓRTRIJDERS
GEVRAAGD
10-tons

in het bezit van
wagen.

vracht-

filialen

-

_VU UW PRISMAKIJKER
Wij REINIGEN

JUSTEER-"

Hygiënische Artikelen Patent Artikelen Runhardt, Oosterstr. 68, Tel. 237?
Gummispuiten enz.
'n Pijp koopen kan men ot*

Vakkundige inkoop.

Dus nergens goedkooper of beter.

zoo te zeggen overal,

„DE

maft'

Pijp
'n
Mooie
NOORDERPOST"

Vraagt prijscourant.
Een groote, zwarte ruwhaVermoedelijk
gerige HOND.
Groninger Auto Bevrachtingswond aan een van de achteronderneming
pooten. Belooning voor terugkoopt men bij
bezorging of voor degene, die
LEEUWARDEN. Peperstraat 3
GRONINGEN: Zuiderdiep 30
aanwijzing kan doen.
Telef. 689.
Hoofdkantoor: AMSTERDAM Postbox 748
VENNEMA, Heerestraat 111. Ceramstraat 20.

G. A. B. 0.,

en

-

-

R. NIEZEN '__*?**.'

VIJFDE

BLAD

Provinciaal
Nieuws
GRONINGEN

UIT HOOGEZAND-SAPPEMEER
Verloting V.O.N.K.

de in de ijstent te Hoogezand gehouden
r oting van
de zusterver. „Vonk" zijn de
lToi 2en 6gevallen op de volgende nummers:
K_, 81 1465 908 1944 2424 1552 206 1632

,__
Vaal

230 2249

522 1547 1384 1191 1955
4
1397 101 2456 2492 2395
1736 780 696 581 1784
2298 1121 1353 1740 2140
598 223 1013 1210 2313
2314 1290 645 1484 656
2038 765 1298 877 1817
1341 ra 320 1358 1449
1511 2271 2460 1950 2236
1675 831 1107 344 2479
2333 1647 2257 1134 458
1535 53S 827 2461 302
1207 1577 2306 2331 116
2406 2034 1730 109 1033
756 2062 1686 lö's3 1758
119 1129 453 883 1972
1456 1233 1206 518 1843
247 1205 2297 1875 1241
457 841
92 80 2500
1815 720 1409 120 1861
744 398 2292 2124 1950
761 1041 1826 1521 2117
290 2053 1508 1361
1411 481 1281 1263 2328
1167 1850 166 582 950
1895 837 239 1970 1490
1182 1626 1631 2437 1594
1825 2283 410 1501 1762
884 848 629 958 1079
310 616 1324 2173 686
653 721 1044 1431 1366

267 1527 2223 1199 1462 1928

llw

1259
55
192
1973
533
752

iX?"
_Z°
,_J

j£J

ISfIS

1555

l<_

1700

202 6
lilt
i£* 2322
IftfS 1738
75
«Ur~ 103 0

l_l
_'_
__\
£<_

1646
1936
2109

1303

918

Itó 1550
_l 2172

11«r 19W
639
a°o7
i'_ 365

IliS
■l_

2254
1656

__

l_ 2442
Iftß?
£_■ 436
565

Ï898
Uv£
ll>ï7 951

144

1361
1349
1806
460
17
1693
1593
246
1967
1969
2083
928
451
682
505
1008
1169
145
851
84
871
2159
123
421
1080
2416
1287
1334
949
1186

°
° "

-

-

"

1832
1178
668
1642
1802
670
2397
2047
164
973
813
32
1513
1958
361
755
217
766
2262
1908
2121
1567
23
2470
1218
2305

787

2196
439
829
403
1313

Muzikale rondgang.

ohr *anfarecorps Juliana te Hooge-

W!f

directeur de heer Mulder
fanfarecorps
Cnr
De Woudklank te
Swl* en directeur de heer
Verver, in het
geh
1 6° muzikanten hebben gisteravond
Se*
Iï,rs, muzikale rondgang door de gemeente

-

"gezand gemaakt.
paw? stoet vertrok te

8 uur van het Ooster}#**> trok vervolgens langs Kal'kwijk, Nieuwe
su^>, Van Royenstraat, Spoorstraat, Brugaat en Hoofdstraat tot de Bonthuizerbrug,
"**r hij werd ontbonden.
Al werkte het weer niet mee, toch was de
langstelling nog groot.

.

UIT WINSCHOTEN
Kerk en Vrede.

werd in hotel „De Wintertuin"

algemeene
w*n de

ledenvergadering gehouden
afd. Winschoten van „Kerk en Vrede"
J>ro °atig saldo zal worden aangewend voor
voor de komende winterEr werd besloten geen afgevaardag.^lll^llnaar de algemeene vergadering te
UgTvV 01"n6 te zenden. Voor de wintercampagne
worden gezocht met den
l VrouwenDond voor Vrede en Vrijheid
Het k e ver sadering niet gewenscht een
toon
te houden voor het Rasent International contre la dierre 7?le,rn
Der- ! e Militarisme, gezien de te korte voorr6Wing. Hierna sluiting.
j»

*

V

'*

UIT VEENDAM-WILDERVANK

-- - -

„De Postduif".

GEMEENTERAAD NIEUWOLDA.
Bij de ingeitoomen stukken was een bericht
van Ged. Staten, dat de bouwverordening betreffende het „bedstedenvewbod" door dit
college was gewijzigd, daar de Raad zijn
medewerking niet verleende. De heer H. Heeren werd op zijn verzoek eervol ontslagen
met ingang van 15 Juni 1037 als ambtenaar
van den burgerlijken stand. De voorzitter
deelde mede, dat als tijdelijk opzichter de
heer Meier uit Oostwold was benoemd en dat
B. en W. gaarne zagen dat de belooning voor
brandweerlieden voor de nachturen op f 0.75
zou worden gebracht en voorts, dat het college voorstelde f 2.50 te betalen aan degene,
die het eerste alarm bij brand meldde, zii.st.
werd aldus besloten.
De gemeenschappelijke onderwijzerswoning
van Midwolda en Nieuwolda werd aan het
hoofd der school te Oostwolderpolder, den
heer H. Koopman, met ingang van 1 Februari 1037 verhuurd voor f 203 per jaar. Besloten werd de ontruimingsterimijn van 5
woningen in de Krate te verlengen met 1
jaar, dus tot 1 Juli 1938. B. en W. adviseerden
afwijzend te beschikken op het adres om
venbetering van de Oomkenslaan, maar tenslotte werd tevens besloten het paardepad
te verbeteren. Het reglement voor de levering van electriciteit zal worden verlengd,
terwijl de correspondentie geopend zal worden over de kosten van tijdelijke aansluiting
in de hoop deze lasten terug te brengen voor
licht van 40 op 20 cent, voor kracht en
kraoht en lioht van 20 op 16 cent.
Naar aanleiding van een schrijven van den
directeur van het Centraal Capitulanten bureau werd besloten voor wegwerkers geen capitulanten te benoemen. In de begrooting
1936 en die van 1037 werden eenige wijzigingen gebracht.
*
LEEK, 16 Juni. B. en W. van Leek benoemden den heer J. van Anken wonende te Middelstum en werkzaam ter secretarie van
Stedum tot tijdelijk ambtenaar ter secretarie
alhier.

HELLUM, 16 Juni. Gisteravond vergaderden het bestuur en de ingelanden van het
waterschap „Veenkanaal" in café Hansen te
Helium. De boeken en bescheiden, nagezien
door de heeren H. Koning en F. Koster, waren in orde bevonden. Décharge werd verleend. Daarna las de secretaris, de heer .1. E.
van Tiddens de begrooting voor, die de vergadering spoedig goedkeurde, terwijl men
verder besloot het Veenkanaal als vLschwater te verpachten. Bij de bestuursverkiezing
werden de heeren J. L- de Boer te Schildwolde en J. E. van Tiddens te Helium met
algemeene stemmen herkozen.
SOHARMER, 16 Juni. In de gisteravond ge-

houden vergadering van ingelanden van den

Scharmer-Oostpolder werd als bestuurslid
herkozen de heer A. Begeman te Scharnier.

WOIiDENDORP, 15 Juni. Verdacht van diefstal is door de Rijks- en gameenteveldwachter aangehouden H. P., wonende te Zuidbroek. Na verhoor is verdachte ingesloten in
de marechausseekazerne te Nieuwolda.
WAGENBORGEN", 15 Juni. Het gaat met
de gymnastiekvereeniging „Vitesse" eigenlijk niet zooals dat wel wezen moest. Zoo
langzamerhand hebben de oudere leerlingen
ongeveer allen bedankt en bleven alleen de
kleineren over. Om propaganda voor de
club te maken, werd besloten eens een optocht te houden door het dorp, het muziekcorps „Ons Genoegen" werd bereid gevonden deze optocht op te luisteren. Zoo werd
dan Zaterdagavond onder het prachtigste
zomerweer een optocht gehouden. Om zeven
uur werden de gymnasten onder leiding van
den heer De Groot, opgesteld, terwijl ook de
muzikanten zich opstelden. Hierna vertrok
men en ging het in optocht door het geheele dorp, een keurig en prachtig gezicht
was het al die kleine gymnasten in hun
keurige kleedlij en zoo flink in de maat
loopende en dan de muziek, in een flink
tempo worden de marsenen en meerdere
stukken gespeeld. Al spoedig volgde een
groote menigte den optocht, terwijl overal
groote groepen menschen langs den weg
stonden. We twijfelen niet af deze propaganda-optocht zal wellicht eenige ouderen
doen besluiten lid te worden of weer lid te
warden van de gymnastiekvereeniging of
lid te worden van de muziekvereeniging
„Ons Genoegen."

vereeniging hield een wedvlucht van
do°rn af, afstand 128 K.M. De duiven
gelost om 7 50 uur Aankomst eerste
fluit
i
NIEUWE PEKELA, 16 Juni. De koopman H.
col 10-36.50 uur. E!r waren 41 duiven in con- K., alhier, die van de gemeente een partij
Si,rs- De uitslag werd: 1, 5 E. Meyer, 2 H. oud ijzer had aangekocht en voor het vervoer
<Wu ers 3 M H Erents, 4, 12 H. Bijl, 6 E. Ol- hiervan een vrachtauto had gehuurd, kwam
7, 9, 13 J. de Vries, 8 J. Drenth, 10
hiermee door een verkeerde manoeuvre van
wijsbeek, 11 H. Boelens.
den chauffeur in het Doorsneekanaal terecht.
Met behulp der talrijke omstanders gelukte
„De Zwaluw” Wildervank (Streekje).
het spoedig de zaak weer op den wal te brengen. Dat een ongeluk echter nooit alleen
tyeri Postduivenver. ,De Zwaluw" hield een komt, ondervond ook K. De auto werd ondervan Roermond af, afstand 236
aangehouden door de marechaussee, die
ven los om 8 uur; aankomst eerste weg
opmaakte wegens
een
3-tal
i oln 11.53.2 uur. E>e volgorde van aan- een te verprocessenverbaal
k o>'"st
lading,
uitstekende
en het niet in
werd: 1. 7 J. Smalbil, 2, 4, 6 H. Kuiper, orde zijn der rij- en nummerbewijzen.
-3
H. Hazelhoff, 5, 11, 26, 27 J. Pomp,
8' _> K.29 Sterenborg,
Ij u
9. 17 D. J. Heijes, 10, 25
Door de postduivenver. „De Luchtbode"
°sting 13, 15, 16 G. Jonker, 14, 18, 20 H. alhier,
v u Laan,
werd een wedvlucht gehouden van
19 J. Vos, 21, 22, 23, 28 G. Korthuis. Roermond af. Afstand 219 K.M. De duiven
werden om 8 uur in vrijheid gesteld. Aankomst eerste duif 12.12 uur. Snelheid 51.85
per uur. De uitslag was: 1, 4 B. Ossel;
K.M.
HOßN 16 Juni Iye postduivenver. 2. H. de Vries; 3 5, 6, 7 B Klok; 8, 9 J. Molt>'tt
Huis" hield een wedvlucht van Roerhoop; 10. H. Scheltens; 11. H. Kuiper; 12. G.
229 K.M. De duiven werden Wiering 13. H. Niewoonder.
om 7, aiu"rafstand
gelost. Aankomst le duif 11 uur
26
14 sec Aankomst 15e duif 12 uur 38
ol'
De uitslag was 1 en 3 M. Koop, 2
en ; sec. Hommes,
5, 7, 9 en 10 J. Drenth,
8e
STADSKANAAL, 15 Juni. Door de postduiH Werksema 6 > n 12> 13 en 15 J H venver.
De Luchtpost te Stadskanaal werd
'
een wedvlucht gehouden van Roermond af
(2e toer), afstand pl.m. 210 K.M. In concours
waren 60 duiven, welke om 7.30 met Zuid15 Juni. In het lokaal bij Oostenwind in vrijheid werden gesteld. De
alhier is gisteravond onder uitslag van de eerste 12 duiven is als volgt:
vooi>_7+' Kerk
scnap van den ne€r J Joosten een A. Laan 1, J. Branbergen 2, 8, K. Hohenstein
Jr. 3, 4, 11, J. Dieters 5, 7, B. Lokken 6, F.
gehouden van het distriet c
Schomaker
9, 10, 12.
Aanwezig
hteren
van
den
N.C.L.B.
!Sp
Vos
Aankomst le duif 11.23.51, snelheid 53,923
hoofDw de heer J. T. Pannekoek, lid van het K.M.
per uur. Aankomst 12e duif 12.36.17,
6 interne
snelheid 40.319 K.M. per uur.
aangelegenheden kwafl-et n * in bespreking verschillende door
gen
gegeven adviezen, te volïiiet »} n zooals voorkomt, werkgevers zich
.STADSKANAAL, 16 Juni. Onder voorzitterc n trn fi noU| den aan de overeengekomen
schap
c
van den heer J. B. Tempel vergaderde
den ledenraad
P°nen Tot lid van
7«
in
het
hotel Dopper de algemeene handelsWaato, €er J- Joosten gekozen en tot diens
ver.
Uit het jaarverslag van
„Stadskanaal".
de heer L. Westerhuis te
secretaris
heer
M. J. Olbhof, bleek,
den
den
dat de vereeniging thans nog ruim 80 leden
telt. De kas sloot met een batig .saldo van
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ruim f 82. Het aftredende bestuurslid de
heer A. G. Bosman werd herkozen.
Hierna kwam in bespreking de dienstregeling enz. van de autobusdiensten.
Uit de vergadering werd medegedeeld, dat
nieuwe electriciteits tarieven op komst zijn.
Daarom werd besloten voorloopig een afwachtende houding aan te nemen. Bij de
rondvraag deelde de voorzitter nog mede, dat
het bestuur der Handelsvereeniging aan de
K.N.A.C. had verzocht bij de z.g.n. Gele Klap
verkeerspijlen te plaatsen en dat deae zaak
bij de gemeentebesturen van Wildervank en
Onstwedde in voorbereiding was. Op een
vraag van een der aanwezigen betreffende
het weder in exploitatie brengen van de
spoorlijn Stadskanaal— Ter Apel, deelde de
voorzitter mede, dat van de handelsver. Musselkanaal het verzoek was binnengekomen
een eventueele actie te steunen. Aangezien
volgens zeer betrouwbare inlichtingen de
mogelijkheid niet is uitgesloten, dat de lijn
op goedkoopere wijze weer in exploitatie kan
worden gebracht, werd besloten een dusdanige actie krachtig te steunen. Tot slot werd
de afsluiting van geopende bruggen nog besproken.
(

FRIESLAND
Provinciale Friensche Luchtbescermingscommissie
Te Leeuwarden werd een vergadering gehouden van de Prov. Friesche Luchtbescher-

mingscomimissie.

In het jaarverslag werd melding gemaakt
van het overlijden van mr. M. J. P. D. baron
van Harlnxma thoe Slooten, kringcomimissaris voor Friesland van het Ned. Roode Kruis,
die als lid van de commissie Van Beijma mede den stoot tot de oprichting der commissie
heeft gegeven. Hoewel bij de vaststelling van
het reglement de mogelijkheid van uitgebreider werkzaamheden werd voorzien, was toch
de hoofdreden van de oprichting der Commissie de gebleken wenschelijkheid over geheel Friesland verspreid geneeskundige reddingsploegen te vormen en op te leiden, opdat bij en na een luchtaanval op een behoorlijke verzorging van getroffenen staat zou
kunnen worden gemaakt. Dit is dan ook het
eerste geweest, waaraan de Commissie aandacht heeft moeten wijden.
Het in verband met het te verwachten gebruik van strijdgassen bijzondere karakter
der hulpverleenig, maakte het voor alles
noodzakelijk den artsen, die als leiders der
ploegen en der plaatselijke geneeskundige
diensten op zouden treden, de noodige voorlichting te geven. Daarom werd Friesland
verdeeld in 6 districten met ieder een leider
aan het hoofd. De gezamenlijke districtsleiders werden in de gelegenheid gesteld een
cursus in de behandeling van gaspatienten te
volgen die door dr. T. p. Feenstra, leeraar
aan de militaire gasschool te Utrecht werd
gegeven.

Nadat de geneesheeren de noodige gegevens hadden ontvangen werd met de opleiding der reddingsploegen begonnen. Het doel
dat de commissie zich heeft gesteld, n.l. een
reddingsploeg van minstens 10 leden in iedere plaats waar een
gevestigd is, werd
vrijwel bereikt.
Aan de bijdragen van particulieren is
groote behoefte. De regeling, dat zoowel door
provincie als gemeenten een bijdrage van
At cent per Inwoner zou worden verleend,
werd slechts door de provincie en een minderheid der gemeenten nageleefd. In enkele
gevallen werd bericht ontvangen, dat de zorgelijke toestand der gemeente financiën het
brengen van de gevraagde bijdragen op de
begrooting van het jaar 1935 niet toeliet,
doch dat voor het jaar 1937 opnieuw onder
het oog zou worden gezien, of subsidie zou
kunnen worden verleend.
Dat ondanks de onvoldoende inkomsten
toch aan uitbreiding der werkzaamheden kon
worden gedacht, vindt zijn oorzaak in de omstandigheid, dat de gasmaskers, die volgens
het oorspronkelijk plan ten behoeve van de
opleiding der reddingsploegen zouden worden aangeschaft, door de totstandkoming
van de wet betreffende bescherming tegen
luchtaanvallen voor rekening der gemeenten
konden worden gebracht. De oefeningen die
in de afgeloopen maanden in Friesland hebben plaats gevonden, hebben nog eens ten
overvloede aangetoond, dat een voortdurende en degelijke oefening in het gebruik van
gasmaskers niet kan worden ontbeerd.
Ten gevolge van het een en ander konden
de uitgaven voor gasmaskers worden foepeilkt
tot een bedrag van plm. f 1700.
Ook kon de opleiding van gasverkenners
ter hand worden genomen. Te dien einde
werd een reukmeetinstallatie vervaardigd
door den heer Cath, met behulp waarvan
spoedig eenige geschikte gasverkenners uit
elke gemeente kunnen Worden uitgekozen,
die dan in de gelegenheid zullen worden gesteld een cursus te volgen met de bedoeling,
dat zij dan verder de opleiding van de overige leden van den gemeentelijke gasverkenningsdienst kunnen verzorgen.
De commissie trad toe als lid van de Ned,
Ver. voor luehfcbesoherming.
Tot leden van het dag. bestuur werden benoemd jhr. J. de Jonge van Zwijnsbergen te
Beeteterzwaag en de heer J. Busquet te Heerenveen.

DE HEER J. BLEEKER
Als burgemeester

GEÏNTALLEERD

van Dordrecht.

Gistermiddag is de heer J. Dleeker als burgemeester van Dordrecht geïnstalleerd.
Na zijn aankomst aan het station begaf de
burgemeester zich naar het Raadhuis, waar
de gemeenteraad en tal van ambtenaren
aanwezig waren om hem te begroeten De
loco-burgemeester, wethouder J. Sanders,
sprak den nieuwen functionaris toe.
Spr. zeide dat in een stad als Dordrecht,
met haar sterk uiteenloopende godsdienstige
en politieke richtingen de eene groep meer
met de benoeming zal instemmen dan de
andere, doch niettemin aanvaarden allen den
burgemeester met de grootste instemming.
Vervolgens hing spr. den burgemeester den
ambtsketen om.
In zijn antwoord dankte de burgemeester
H. M. de Koningin voor zijn benoeming en
bracht verder den minister van Binnenlandsche Zaken dank.
Het was niet louter vreugde, wat in spr.
omging, toen hij van zijn benoeming kennis
kreeg en Opsterland moest verlaten. Spr.
zeide alles te zullen doen om voor Dordrecht
een goed burgemeester te worden. Hij hoopte
daarbij op de medewerking en voorlichting
van de zijde der wethouders.

UIT LEEUWARDEN
Prov. Staten

UIT FILMLAND
SCENARIO EN REGIE-PLAN.

van friesland.

De eerste zitting van de Staten van Friesland in dit jaar zal geopend worden door
den Commissaris der Koningin, mr. P. A. V.
baron van Harinxma thoe Slooten, op 6 Juli

In zekere opzichten gaat Ernst Lubitsch,
nog verder. Hij is een vakman bij uitnemendheid en wijdt in het bijzonder aan de

Provinciale inkomsten en uitgaven van
Friesland over 1935.
Uit de rekening der provinciale inkomsten en uitgaven van de provincie Friesland
over 1935 blijkt, dat de ontv. f7.591.267.79
waren* en de uitgaven f 7.392.913.37, zoodat
er een batig saldo is van f 198.354.12.
Uit het overzicht blijkt verder, dat de
directe belastingen zijn meegevallen, uitgezonderd de opcenten van de inkomstenbelasting, die met f 14755.35 onder de raming
bleven. Verder ziet men, dat de schipperij
zwaar onder de crisis heeft te lijden, daar
de kanaal- en bruggelden alle beneden raming bleven, waarop enkele uitzonderingen.
De uitkeering van het rijkswegenfonds bleef
ruim f54000 beneden de raming.
De schippers adresseeren.

In de vorige zitting van de Prov. Staten
van Friesland werd een voorstel aangenomen, om de schippers, wier schip beneden
de 40 ton was, geheel vrij te stellen van
bruggelden en die beneden de 50 ton bleven,
half geld te laten betalen.
Nadat dit besluit een maand in werking
was gesteld, hebben de schippersvereenigingen in Friesland „Algemeene Schippersbelangen in de Noordwestelijke gemeenten van
Friesland" en „Eigenhandel-Schippersvereeniging De drie Provinciën" een adres naar
Ged. Staten gezonden, waarin ze aandringen
op nog meer vrijstelling en verlaging, omdat nu de grootere schepen meer moeten
betalen, dan de kleinere.
Gedeputeerden stellen de Staten voor dit
adres voor kennisgeving aan te nemen, daar
men zoo wel moet komen tot afschaffing
van alle bruggelden, zal men allen tevreden
willen stellen.

KOLLUM, 16 Juni. De raad der gemeente
Kollumerland besloot tot wijziging in de heffing van besmettelijke-ziekten-gelden overeenkomstig een schema van den minister.
Eervol ontslag werd verleend aan den heer
G. Westerbrook als hulp-keurmeester, wegens benoeming tot opzichter le klasse aan
de gemeentelijke slachtplaats te 's Gravenhage. Medewerking werd toegezegd aan het
bestuur der bijz. u.1.0. school te Kollum ter
verkrijging van een bedrag ad f 8.35 uit de
gemeentekas voor aanschaffing van leermiddelen. Gewijzigd werd een besluit waarbij het
rentepercentage voor geldbelegging 3 7/8 pet.
was, dit op ZA pet. te brengen.
Aangebracht werd op de begrooting 1937
een post op de kapitaaldienst, groot f 22.500
voor de verbetering van een gedeelte weg in
de kom van Kollum, de weg door Oudwoude,
de Munnikelaan en een. gedeelte weg te Kollumerzwaag. De prijs van f 0.50 per M.2 van
een strookje grond van den heer D. E. Feitsma te Grijpskerk werd gewijzigd in f 0.30
per M.2.
Voor de door Ged. Staten gevraagde wijzigingen in de bouwverordening werd een
Commissie benoemd voor een nader onderzoek.
De rekeningen 1936 van het Electriciteitsbedrijif, het Burger!. Armbestuur, het Tehuis
voor Ouden van Dagen en het vleeschkeuringsbedrijf werden voorloopig vastgesteld.

Ernst Lubitscb.

dialoog veel zorg. Hij zoekt dan ook van den
beginne af contact met de schrijvers van zijn
films, zoodat het scenario en zijn regie-plan
gelijktijdig tot stand komen. Voordat Lubitsch b.v. aan de nieuwe Dietrich-film „Angel" begon, liet hij den beroemden scenarioschrijver Frederick Lonsdale uit Engeland
komen om met dezen het draaiboek te bewerken.
King Vidor is een andere regisseur, die
zijn activiteit tot het gebruik van de schrijfmachine heeft uitgebreid. Hij schreef het
verhaal voor de film „De Texas Rangers" en
werkte maanden lang samen met Louis Stevens aan de samenstelling van het scenario.
De meeste der regisseurs, die de „papieren
methode" volgen, staan geen veranderingen
in het scenario meer toe als men eenmaal
met het opnemen begonnen is. Lloyd en De
Mille bijvoorbeeld zullen zelfs de kleinste wijziging niet meer toelaten. Zij stellen scenario
en rolbezetting tot in alle bijzonderheden
vast, vóórdat er een meter film door de
camera geloopen is.
Vidor is daarentegen wat soepeler en houdt
nogal eens rekening met speciale omstandigheden, die een wijziging in het scenario
rechtvaardigen. Hij nam Louis Stevens mee,
toen het filmgezelschap naar de vlakte van
Nieuw Mexico trok om de buitenopnamen
voor „De Texas Rangers" te maken en iedere
avond bespraken Vidor en Stevens de scènes,
die den volgenden dag opgenomen zouden
worden. Dikwijls filmde Vidor een scène op
twee manieren en monteerde daarvan de
beste in zijn film.

REGIE OP PAPIER.
Als de camera's beginnen te draaien, heeft de
regisseur zijn werk bijna gedaan.
Onder de camera zit, in zijn traditioneele
vouwstoel, de regisseur. Hij laat repeteeren,
hij geeft aanwijzingen aan de acteurs en
hij
actrices en
daar is hij berucht om
laat scènes, die hem niet bevallen, overspelen
en overspelen en nóg eens overspelen. Met
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andere woorden: de regisseur beheerscht de
opname.
En toch is het werk, dat hij dan doet, maar
een klein deel van het heele procédé, dat
regie-voeren heet. De moderne regisseur namelijk, regisseert zijn film op papier. Wanneer hij met de opnamen begint, heeft hij
zestig procent van zijn werk voltooid. Het
filmen
vormt ongeveer twintig procent
APPELSCHA 16 Juni. Maandagavond ont- van hetzelf
werk en het monteeren van beelden
stond door tot nog toe onbekende oorzaak
geluid
en
vormt de overige twintig procent.
brand in de arbeiderswoning van P. Buist
Lloyd,
Frank
een van de knapste regisseurs
aan de 3e wijk alhier. Het vuur greep zoo
van
vertelt, dat hij het grootste
tijd,
dezen
snel om zich heen, dat, toen de brandweer
volbrengt terwijl het
regietaak
zijn
aanwezig was, aan blusschen niet meer te deel van
scenario geschreven wordt. Hij vormt zich
denken viel. De woning brandde dan ook geheel uit. Eenig kleinvee kon worden gered, dan reeds een beeld van de complete film, hij
noteert, hoe hij de verschillende scènes zal
doch de geheele inboedel ging verloren. Verzekering dekt de schade. Omtrent de oorzaak opnemen en zelfs worden de camera-instellingen vastgesteld. En wanneer hij aan de
wordt een onderzoek ingesteld.
opnamen begint, heeft hij alleen maar zijn
op papier staande programma af te werken.
Cecil B. de Mille is een van de pioniers van
DOKKUM, 16 Juni. De voor enkele jaren deze „papier-techniek" en door 't volgen van
aangelegde asphalt-betonweg Dokkum-Middit systeem bij de verfilming van „De trek
huizen vertoonde nu reeds zulke ernstige ge- naar het Westen" werd bewezen, dat de
eigenlijke opnamen véél sneller dan bij
breken, dat de gemeenteraad van Oostdongeradeel op deskundig advies besloot tot vereenige
andere methode gemaakt konden
nieuwing van het wegdek.
worden.
In de
eveneens nog nieuwe
asphaltbetonweg Dokkum—Oostmahorn moesten
eveneens verschillende vernieuwingen plaats
vinden. Heden werden de verbeteringswerken
in beide wegen onderhands aanbesteed.
Ingeschreven werd als volgt: fa. D. Drooge
10.491.987 liter. De boterproductie bedroeg
en Zn., Harlingen f79.666; Wegenbouw Maatk.g. (v. j. 373.549.7 k.g.). De ge420.687.1
schappij Utrecht f 79.400; HoHandsche Beprijs per k.g. boter is f 1.53 (v. j.
middelde
ton Mij., Den Haag f 79.250; N.V. Aannemers
1.58).
f
en Wegenbouwbedrijf P. C. Zanen, Haarlem
De gemiddelde melkprijs per 100 liter bef76.847; Nederlandsche Beton Mij. Zaandam droeg
f 4.03, met inbegrip van de 10 pet.
Begrooting
f 76.790.
f 78.500.
uitke<aring
f 4.43 (v. j. zonder uitkeering!
De gemeenteraad besloot het werk te gunnen aan de laagste inschrijfster behoudens f 3.85, met 10 pet. uitkeering f 4.22).
Het gemiddeld onkostencijfer der botergoedkeuring van Ged. Staten.
fabriek bedroeg per 100 liter melk f 0.524
(v. j. f 0.54).
Het gemiddeld onkostencijfer der kaasper 100 liter onen poedprfabriek bedroeg
dermelk f 0.83 (v. j. f 0.745).
Het aantal leden, aangesloten bh de Controle vereeniging bedraagt 97, met gezamenlijk 685 koeien. De afschrijving op gebouwen, vloeiveld, machines en transportmiddelen bedroeg in totaal f 7325.-, bijschrijving
reserve
f 2714.835, extra melkgeld 10 pet.
te Zuidwolde.
f 43.352.95.
Aan melkgeld werd uitbetaald f 433.529.545
Aan het dezer dagen verschenen jaar(v. j. f 375.486.845), alzoo een vermeerdering
verslag van de Coöp. Stoomzuivelfabriek
de
van
f 58.042.70. De extra-uitkeering aan
„Eendracht" alhier over het boekjaar 1 Mei
bedroeg dit jaar f 43.352.95 (v. j.
leden
1936—1 Mei 1937 ontleenen wij het volgendus een vermeerdering van
de: Het aantal leden vermeerderde met 22 f 36.785.09), Het
gemiddeld vetgehalte
der
f 6567.86.
en bedroeg op 1 Mei j.l. 696.
bedroeg 3.31 pet. (v. j. 3.29 pet.).
melk
Gedurende het boekjaar werd de boter
1 keer in de 2e klas, doch 51 keer in
klasse la gekeurd, terwijl de fabriek over
1936 in aanmerking kwam voor een premie
van f 50. en een diploma, toegekend door
de N.C.Z. In het jaarverslag van deze
exportvereeniging was het rangnummer der
fabriek van de 62 aangeslotenen 7b (v. j.
13).
Eveneens werd de fabriek door de
Coöp. Zuivelfabriek en Korenmalerij.
boter- en kaaskeuring te Assen een diploma
Het aantal
uitgereikt met 71.09 punten.
keuringen bedroeg 53 en het rangnummer 6.
In het verslag van de vergadering van boDe aangevoerde melk bedroeg in fabriek vengenoemde organisatie is abusievelijk wegen ontroomer 1936/1937 10.751.028 liter, in gevallen dat het voordeelig saldo voor de afdeeling malerij bedroeg f 2934.72^.
1935/1936 9.762 610 liter, alzoo een vermeerdering van melkproductie van 988.418 liter,
w.v. aan de ontroomer 296.155 liter.
boterbereiding
Voor
bestemd
werd
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DRENTHE
Coöp.

Zuivelfabriek

Eendracht

UIT ZUIDLAREN
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UIT ASSEN
Poging tot doodslag.

Te Assen is gisteren in arrest gesteld Jan S.
arbeider te Barger Oosterveld, verdacht van
poging tot doodslag op zijn buurman De
"Jonge

aldaar.

Beëediging.

De rechtbank heeft- gisteren beëedigd als
ambtenaar van den burgerlijken stand te
Meppel den heer H. Sikkens aldaar en als
ambtenaar van den burgerlijken stand te
Coevorden, den heer L. J. Harms aldaar.

UIT MEPPEL
Spoorwegwerken.

In den laatsten tijd zijn door de directie der
Ned. Spoorwegen belangrijke werken nabij
Meppel aanbesteed. Allereerst de bouw van
een tweetal tunnels ten behoeve van de groote Ceintuurbaan, die om Meppel is geprojecteerd. Reeds voor eenige maanden is met de
daaraan verbonden een
aanvang gemaakt en de bouw begint reeds
"te vorderen.
Eèn werk van veel grooteren omvang is
echter de verlegging van de spoorbaan ten
Zuiden van het emplacement en wel ter
lengte van ongeveer 1500 meter, waardoor de
bocht bij de z.g.n. bottenforanderlj zal worden afgesneden. Er zal een nieuwe baan op
eenigen afstand ten Westen van de oude
worden gelegd, die in gebruik zal blijven, totdat de eerste geheel gereed zal zijn. Dan zal
in een nacht, als de laatste treinen gepasseerd zijn de nieuwe lijn aan weerszijden
aangesloten worden. In Augustus wordt met
dit wertk begonnen.

UIT EMMEN
Onderwijs jubileum.

Donderdag 24 Juni zal de heer Joh.
Reitsma alhier den dag herdenken, dat hij
25 jaar bij het onderwijs werkzaam is geweest. Sinds 1 December 1920 is hij werkzaam
aan de Gereformeerde school, hoofd de heer
P. Wildvank alhier.

gekozen de heer J. Meursing Ozn., terwijl
de leden der commissie tegen melkvervalsching werden herbenoemd.
Na nog eenige bespreking werd een bestuursvoorstel om voor de keuring van
stieren een bedrag van f 100 uit te trekken,
met bijna algemeene stemmen aangenomen.
Op voorstel van der heer Jipping werd besloten die keuring te houden op den fokveedag der Ver. van Veefokkers in de gemeente
Anloo te Armen.

NIEUW-AMSTERDAM, 16 Juni. In café
Braam werd een bijeenkomst gehouden van
leden der coöp. bakkerij „De Vooruitgang",
onder voorzitterschap van den heer Bos te
Emmen.

Medegedeeld werd dat het bedrijf niet meer
zelfstandig zal voortbestaan, doch als* filiaal
der coöp. „Steeds Voorwaarts" te Emmen.
Voorts werd de Haka-film en een paar teekenfilms vertoond. Door den heer Van Amstel werd een propagandistisch woord gesproken.

Den laatsten tijd zijn verschillende personen veroordeeld voor diefstal van ijzer en
andere thans waardevolle metalen. Tegen
G. v. d. W. en J. V., beiden alhier, die ook
reeds zijn veroordeeld, is thans weer procesverbaal opgemaakt voor poging tot dergelijke diefstal.

TINAARLO, 16 Juni. De landbouwvereeniging vergaderde onder presidium van den
heer J. Greving in het café Oosterop. Na betaling van stikstof, brandstoffen en landbouwzout, volgde bestelling van kalizouten
en stikstof bij het O B. op vertrouwensorders.

GIETHOORN, 15 Juni. Tot controleurs
voor de gemeentelijke vaargeldheffing zijn
benoemd de heeren W. Doze en H. Sloothaak,
alhier.

HANDELSREGISTER
KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN
VOOR DRENTHE (MEPPEL).
Gebezigde afkortingen.

O. K. duldt aan dat de betrokkene eene openbare koopvrouw is in den zin van art. 168 fan
tiet BurgerUJJ- Wetboek.
B. e. geeft aan dat bepalingen zijn gemaakt,
die de handelsbevoegdheid der betrokken per«o-

—-- —

tien beperken.

Eigenaar,

Een vrij groot kwantum werd opgegeven. Tevens werd de wenschelijkheid naar voren
gebracht, dat ook kalizouten op gehalte werden onderzocht. Het bestuur zeide in deze
overweging toe.

SMILDE, 16 Juni. Een viertal jonge vossen
Werd opgemerkt in het Pelinck's bosch te Bo-

voor een ieder kosteloos ter inzage. Afschriften en uittreksels van de inschrijvingen wonden tegen geringe vergoedingverstrekt)

ROLDE, 16 Juni. De jachtopziener G. Huishalfwassen vossen, die zich ophielden in de bosschen van
het Westerveld van Rolde.

man alhier verschalkte twee

Onae plaatsgenoot, de heer J. Sohutrup,
is benoemd tot keurmeester van den keuringsdienst Drenthe van den N. A. K.

WESTERBORK. Op een nieuwe bespreking
tusschen een commissie uit de landbouwvereeniging te Westerbork en vertegenwoordigers van de moderne en Chr. landarbeidersbonden is onder nadere goedkeuring der leden overeenstemming verkregen over den
inhoud van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1937-'3B. Voor de gewone werkzaamheden is het uurloon der mannen vastgesteld op 27 et. en voor het koren inhalen
op 32 et.
NIEUWEROORD. De landarbeidersbonden
hadden dezer dagen de landbouwers te
Nieuweroord tot een conferentie uitgenoodigd. Alleen de voorzitter van de afd. van den
Christel. Boeren- en Tuindersbond was aanwezig. Deze zegde toe de afsluiting van een
contract met de leden van genoemde organisatie te zullen bespreken.

(Dossiers liggen

NIEUWE INSCHRIJVINGEN.

Tiekstra's schrijfmachinehandel, Meppel, Brouwersstraat 36, handel in en reparatie van schrijf-

machines, alsmede handel in kantoorbenoodigdheden. E.: J. Tiefcstra (5981).
B. Tent Sr., Reilde, Asserstraartweg löOa, aard-

appelhandel. E.: B. Tent Sr. (5979).
J. B. de Vroome, Smilde, Polakkenforug B 70a,
huishoudelijke- en luxe artikelen en galanterieën.
E.: J. B. de Vroome (5980).
T. Schaafsma, aand-, grint en putohandel, schipper, Zwartsluis, Sluisstraat 270. E.: T. Schaafsma
(5982).

R. Brallen en Zoon, Meppel, Mr. Harm Smeengekade 12, metselaar en aannemer. Venn.: R.
Bralten en G. Bralten (5983).
H. Lufting, Emmen, Klazienaveen B. O. 607
(Postbest. Nw.-Dordrecht), aardappelhandel. E.:

ANLOO, 15 Juni. In de vergadering van H. Lufthlg (5984).
de Coöp. Stoomzuivelfabriek, ander leiding
van den heer Hrm. Hamming, bracht de
directeur, de heer E. Buiter Gzn., rekening
WIJZIGINGEN.
en verantwoording uit over het afgeloopen
K. Jonker, Emmen, Bairger-Oosterveen 8.0. 10,
boekjaar. De producten-prijzen zijn nog
steeds te laag. De bedrijfsresultaten der schoenhandel. üiitgetr. E.: K. Jonker. Ingetr. E.:
M. Jonker. De handelsnaam is thans: J. M.
fabriek evenwel kunnen vrij goed genoemd J.
Jonker.
worden.
N.V. De Provinciale Drentsche en Asser CouUit het jaarverslag nemen we over, dat rant,
Assen, Torenlaan 20, drukkerij. Uitgetr. ais
werd verwerkt 4.730.776 k.g. melk of Comm.: mr. J. Linthorst Homan.
416.985 k.g. meer dan het vorig Jaar. Aam
H. Smalbil en Zn., Emmen, Nieuw-Weerdinge
490, schildersbedrijf en drogisterij. Uitgetr. venmelkgeld werd uitbetaald f 201.058.85 of gewordt
middeld 4.25 cent per k.g. Het gemiddeld noot wegens overlijden: H. Smalbil. De zaak
als eigenaar,
vetgehalte bedroeg 3.27 pet. Aan ondermelk door vennoot G. Lukkien voortgezetSmalfoil
en Zn.
den naam G. Lukkien v/h. H.
werd geleverd 686.357 liter voor een bedrag onderHansma.
Assen, Marktstraat 16, boek-, muL.
werd-173.211
Geproduceerd
van f 2706.21.
ziek- en kunsthandel, leesbibliotheek. Uitgetr. E.:
k.g. boter en voor 1 k.g. boter was benooL. Hansma. De zaak wordt thans gedreven als
dig'd 26.2 k.g. melk.
vennootschap onder de firma L. Hansma. VennooDe resultaten van den straat- en kleinverkoop ten: mej. M. C. H. A. Hansma en W. Binneweg.
waren: Afgeleverd werd 184.984 liter volle Het bedrijf is thans: boek- en kunsthandel en uitgeverij.
melk, 656.6 liter room, 27.770 liter karneA. Mol, Meppel, WoJdstraat 4, dameskapsalons.
grootopbrengst
van
den
De
pap
melksche
eigenares wegens huwelijk met nieuwen
Uitgetr.
verkoop boter bedroeg f 235.825.50, waarvoor eigenaar:
J. E. Timmerman.
A. Mol. Ingetr. E.:
aan crisisheffing werd betaald een bedrag De handelsnaam
is thans: dameskapsatans „Mol",
bracht
kleinverkoop
boter
ad f 42 739.33 De
het bedrijf: dameskapsalons en winkel in parfueen bedrag van f 20.770.88 op. De botermerieën en toiletartikelen.
J. A. Boom en Zn., Meppel, 2e Hoofdstraat 25,
omzet huisverkoop bedroeg 547 k.g. meer
Uitgave van nieuwsbladien en periodieken, uitgedan het vorig jaar. De onkosten der zuivelverij en drukkerij. Met ingang van 1 Mei 1937 is
afdeeling bedroegen f 0.54 per 100 k.g. De
Assen opgeheven.
omzet in de maalderij bedroeg 1.321.290 k.g. het bijkantoor te
Azn., Assen, Kruisstraat 18, boekhandel.
Vos
B.
maalf98.358.37.
Aan
bedrag'van
voor een
Uitgetr. E.: B. Vos Aen. Ingetr. E.: G. R. Wieloon werd ontvangen f 3040.95 ('t vorig jaar lenga. De handelsnaam is thans: Boekhandel Gernoggesteun betaald ben R. Wielenga v/h. B. Vos Azn.
en aan
f 3700.13)
f 8324.80 ('t vorig jaar f 22.761.76). Het
voordeelig saldo bedraagt f 5457.23. Na een
voorstel van het bestuur werd besloten
OPHEFFINGEN.
2K> pet extra-uitkeering voor geleverde
melk uit te keeren, als gevolg waarvan de
Firma F. Klijzing, Steenwijkerwold, no. 43, kruidenierswaren en manufaofcuren.
melkprijs iets hooger komt te liggen dan
Advertentie Bureau E. Derks Hzn., Meppel, Sta4.36. Het hiervoor benoodigde geld gaat van
tionsweg 40. Agenturen en makelaar in assude winst af. Het dan nog resteerend bedrag rantiën.
wordt aan de reserve toegevoegd.
Met bijna algemeene stemmen werden tot
bestuursleden herbenoemd de heeren R.
Rabs te Armen, H. Ebels te Armen en H.
Sloots te Gasteren en als lid van de Commissie van Toezicht de heer H. Staal te
'Anloo.
Tot' lid der financieele commissie werd

TEN BOER maand Mei.
Geboren: Anna d. v. B. Woldendorp en J.
Dikkema te Garmerwolde; Annechien d. v. K.
Groenwold en J. Polkersma, Ten Boer; Eisten d.
v. J. Godlieb "n A. Ganzeveld, Woltersum; Anje
d. v. E. Doornbos en H. ten Have, Overschüd;

v. A. Koopman en J. Bosker, Thesinge;
Klasina d. v. G. J. Koenderink en T. Kuizenga,
Ten Post; Janna d. v. J. Maat en M. Kuil, Garmerwolde; Trientje d. v. R. Nauta en J. Hazenberg, Garmerwolde; Mattje d. v. S. J. Slagter en
M. Riensema, Ten Boer; Hilje d. v. L. Tammenga en R. Beugelink, Woltersum.
Ondertrouwd: H. Hofstede 23 j„ Sint Annen
en A. Westerkamp 19 j., Siddeburen.
Getrouwd: H. Bosker 26 j., Ruinen en B.
Roelf z.

Schreuder 17 j., Ten Post; G. Oosterloo 60 j.,
Hellendoorn en H. Ruben 43 j., Woltersum; R.
I. Rispens 33 j. Usquert en G. Dijkstra 26 j.
Garmerwolde; G. Bakker 30 j. en G. Huizinga
25 j., b. v. Ten Post; J. Kolstein 25 j., Oosterhoogebrug en J. Ridder 25 j., Thesinge; P. Groothof f 24 j. Garmerwolde en T. Vink 24 j. Ten
Boer; W. Schrikkema 27 j. en A. Koopman 20
j., b. Thesinge; B. Balkema 29 j. Garmerwolde
en S. Plijter 22 j. Thesinge; J. Venema 25 jr.
Middelbert en G. Nieborg 27 j. Garmerwolde;
P. Heersema 28 j. Woltersum en J. Schröder 22
j. Overschüd; K. H. Veldman 28 j. Woltersum
en T. Hoogeveen 23 j. Ten Boer; O. Wierenga
30 j. Woltersum en W. Hinrichs 20 j., Overschüd;
A. J. Bolhuis 33 j., Groningen en P. Bakker 29
j.

Wittewterum.
Overleden: J. Borgman 5 m., jongen; J. van
der Woude 60 j., m. v. H. Woldhuis, Thesinge;
H. Boer 54 j., wed. v. E. Betke, Ten Post.
APPINGEDAM, 7 tot en met 13 Juni.
Geboren: Elite z. v. H. Doornbos en K. Noorman te Appingedam.
Getrouwd: H. van Til en J. de Jonge.
ADORP, maand Mei.
Geboren: Jakob, z. v.#P. Bos en J. Hes, Sau-

werd.

Ondertrouwd: H. Kloosterman, 30 j., Kantens
en G. Bolhuis, 28 j., Wetsinge; F. Douma 22 j.,
Bedum en A. de Vries, 26 j„ Sauwerd;
W. van der Molen, 36 j. Grootegast en H. de
Vries, 32 j. Sauwerd; G. Vogel, 28 j. Wetsinge
en A. Spoelstra 24 j. Grijpskerk.
Getrouwd: F. Miedema, 36 j. Stedum en A. J.
Landman 28 j. Wetsinge; J. Boer 26 j. Adorp en
H. de Boer 22 j. Grijpskerk, H. Kloosterman en
G. Bolhuis. F. Douma en A. de Vries; W. van
der Molen en H. de Vries.
Overleden: R. Tibstra 63 j. Sauwerd, wed. v.
J. Alders; G. Sipsma 77 j. Sauwerd, wed. v. A.

Hummel.

—

De inbreker:
Komt maar rustig binnen,
meneer, uw vrouw slaapt als een mannot.
EN FABRIEKEN
KAMER VAN KOOPHANDEL
VOOR FRIESLAND (LEEUWARDEN).
NIEUWE

INSCHRIJVINGEN.

J. Numan, Surhuisterveen, galanteriehandel.
E.: J. Numan.
J. Haveman, Lemmer, broodslijter. E.: J. Ha-

veman.
„Lederwaren-Sportartikelen De Jong" Leeuwarden. E.: A. de Jong.
Wed. J. Brouwer, Lemmer, bakkersbedrijf. E.:
Wed. J. Brouwer geb. A. Feitsma.
M. van der Hoek, Harlingen, fotografie, foto-

en projectiehandel. Venn.: M. A. S. en J. M. van
der Hoek.

A. Selva en F. Bomben, Sneek, vervaardigen
Venn.: A. Selva en F.

van granitowerken.
Bomben.

Steenhouwerij Hofstra, Sneek,
verkoop v. grafmonumenten en

tuursteen. E.: A. Hofstra.
WIJZIGINGEN.
Coöp.

best.: D. Tolman.

best.:

steenhouwerij,

handel in na-

StoomzuivelfabriekTj. „De

Wijnjeterp. Uitgetr.

Oostenrijk

BURGERLIJKE STAND

DEDEMSVAART, 16 Juni. In hotel Steenbergen te Dedemsvaart werd de jaarvergadering gehouden van de Coöp. Boerenleenbank,
kassier J. Huizinga, onder voorzitterschap
van den heer K. te Velde.
Er traden in 1936 21 nieuwe leden toe. De
vermeerdering der spaargelden bedroeg
f 59.776,58. In plaats van den heer T. J. Schuring, die bedankte, werd tot bestuurslid gekozen de heer H. Sloots. In diens plaats werd
tot Md van den Raad van Toezicht gekozen
de heer E. Pepping.

E
F.
Filiaal.
Commissaria(aen).
Comm.
V.
Vereffenaar.
Vennoot(ten).
Venn.
(B. P.): Beperkte Procuratie.
11. V. (achter een familienaam) beteekent, dat
de betrokken persoon gehuwd is onder huwelijkiche voorwaarden, waarbij geheel of gedeeltelijk.

vensmilde. Jachtopziener Wolting toog, gewapend met een geweer, er met eenige helpers
op uit om het bosch van deze ongewenschte
bezoekers te zuiveren. Het gelukte twee het
doodend lood toe te dienen, één levend te
vangen. Eén wist zijn leven door een overhaaste vlucht te redden.

RBEIDSOVEREENKOMSTEN

NIEUW-AMSTERDAM, 15 Juni. Aan de
aandeelhouders der Coöp. aardappelmeelfabriek „Excelsior" zal voor de 3e maal uitkeeZUIDWOLDE, 15 Juni. Onder architecring worden gedaan op geleverde aardappetuur
de fa. K. A. Hakkert te Dedemslen. Deze uitkeering bedraagt 20 et. per 100 vaart van
werd door het Bestuur der Coöp.
kg. van 400 gram.
Zuivelfabriek „De Eendracht" de aanbesteIn totaal zal dan zijn uitgekeerd f 1.20 per ding
gehouden van het buitenverfwerk der
100 kg. van 400 gram, gemiddeld gewicht.
fabriek en directeurswoning te Steenbergen.
Laagste inschrijver M. Zwart, Zuidwolde,
perc. I f 148.-. perc. II f 425.-, in massa
NIEUW-BUINEN, 16 Juni. De postduivenver. „De Trouwe Duif" hield eenige wedvluch- f 555.-. Gegund.
ten. En wel een van Toury, afstand 640 K.M.
In concours waren 33 duiven. Aankomst als
volgt: 1 W. Beishuizen, 2 H. Kip, 3. J. Rotman,
4 G. Kloen, 5 J. Bakker, 6 H. Mulder.
Voorts een wedvlucht van Orleans af, afstand pl.m. 670 K.M. In concours 17 duiven.
Aankomst als volgt: 1 H. Nieweg, 2 J. O v.
Duyn, 3 H. Nieweg, 4 P. Jonker.

Ijzerdiefstal.

—

VIJFDE BLAD

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN WOENSDAG 16 JUNI 1937

Vooruitgang"
Ingetr.

Broekstra.

P. Bonnema, Workum, hotel, café, garage.
P. Bonnema.
J. D. Wolthers, Franeker, koek- en banketbakker. Overl. E.: J. D. Wolthers.
H. J. Visser, Leeuwarden, timmer- en bouwbedrijf. De zaak is verplaatst naar Lekkum, Lekkumerweg 40.
I. A. Bakker, Stavoren, smederij, handel in rijDe handelswielen, kachels, electr. artikelen.
naam is gewijzigd in: I- Bakker—a. Bakker.
N. V. Friesche Textiel-Groothandel, Leeuwarden. Uitgetr. comm.: Mr. I. M. Kan.
N. V. IJmuider Vischhandel H. Glastra en Co.
beh. f il. Nieuwestad
Leeuwarden (fll.). Uitgetr.thans
gevestigd: Voor56: J. Westra. Dit fil. is

Overl E.:

BAFLO maand Mei.
Geboren: Pieter Andi-eas z. v. P. A. Wiersema
en A. J. Westerdük; Albertje d. v. A. Vonk en
T. Kuiper; Cornelis z. v. M. R. Fokkens en G.
Haak.
Getrouwd: E. Wiersum 26 j. en S. van Dijk
25 j.; H. Ruiter 34 j. en A. Middel 23 j.; J. Styfhoorn 22 j. en A. van Ofet 26 j.
Overleden: G. Wierenga 83 j., wed. van R.
Otevering; A. Mulder 78 j., wed. van W. de
Graaf.
MEEDEN, maand Mei.
Geboren: Anja Frederika d v G. Stfpkens en
A. R. T. Wenmiger; Frooiwe Elizabeth d v E. H.
Edzes en F. Dinkla; Haraiina Ettina d v J. Diekema en B. Reiteema; Tonnis z v M. Meedendorp

en E. Venema.
Ondertrouwd: Jacob v. d. Laan 23 j. v.
Scheemda en Metje Venema 22 j. v. Meeden;
Hendrik Dijk 29 j. en IJtje Drenth 25 j. b. v.
Meeden; Luppo Kruizenga 25 J. en Harbke Groo-

ten 25 j. b v Meeden.

Getrouwd: Jacob Jager 23 j. v. Muintendaim en
Hendrik je Bakker 22 j. v. Meeden; Jacob v. d.
Laan en Metje Venema.
Overleden: C. Nieland 76 j. wedn. v. M. Alberts.
MIDWOLDA. maand Mei.
Coba, d. v. H. v. d. Schans en G.
Haaijer; Aapko, z. v. K. H. Buurmeijer en G.
Koetje; Elizabeth, d. v. G. Mulder en E. Kamminga;
Jan, z. v. H. Grooten en F. Zweep;
Trijntje, d. v. W. Waaüfcens en J. v. d. Laan;
Koert Menno, z. v. T. Koning en E. Sportel.
Getrouwd: R. M. Bentum 32 j., WÜdervank en
G de Lange 25 j., Midwolda; L. Buurmeijer 27 j.
en J. M. Uuldriks 20 j„ Midwolda; H. G. Ophol'
34 j., Bellingwolde en A. H. van Zuilen 28 j., MidGeboren:

wolda : J. Oostland 28 j., Nieuwolda en T. Carolus
23 j., Midwolda; F. Mutingih 26 j., Bieruim en E.
Görcs 24 j., Midwolda; H. J. Feikens 26 j. en T.
Baas 22 j., Midwolda; S. Westerhuis 32 j., Midwolda en A. H. Süthmann 28 j., Holtlhusen (Dld.) ;
A. Fridriöhs 23 j., Oude Pekela en S. Twiest 18 j.,
Midwolda: G. Lutter 24 j., Onstwedde en H. H.
Grooten 23 j., Midwolda; C. Nuis 23 j., Midwolda
en P. Peper 19 j., Beerta; H. Kruise 24 j., Wedde
en W. E. Mulder 22 j., Midwolda; J. Smiöh 25 j.,
Scheemda en W. H Kuiper 24 j., Midwolda.
Overleden: S. Elderman 41 j. vr. v. J. Kamminga; levenl. aang. k. v. J. Smit en B. de Boer.

Express Weenen-Parijs ontspoord
Acht passagiers gewond, van wie één ernstig.

WEENEN, 15 Juni. (Havas). De expresstrein Weenen—Parijs, die gisteravond vaO
het Westerstation te Weenen was vertrokken, is vanmorgen bij het passeeren van he*
station Daalas in Arlberg ontspoord. Negeil
wagons, waaronder de restauratlewagen, liepen uit de rails. Zeven passagiers werden
licht gewond, terwijl een achtste ernstige"
kwetsuren opliep.
Het ongeluk schijnt te moeten worden
toegeschreven aan het slechte functioneeren
van een wissel. Gelukkig had de trein zij»
spoorwegverkeer
vaart verminderd.
Het
loopt voorloopig over Beieren.

OUDE-PEKELA,
Fokko

Mei.

*"

**"

BEILEN 9 t/m. 14 Juni.

Geboren: Jan z. -v. J. Oortwijn en E. Beuving
te Hijken; Lukas z. v. G. Vredeveld en N. Mulder te Beilen.
Getrouwd: H. Stevens en G. Oldenkamp.
Overleden: H. Veenstra 65 j., m. v. J. Doeven J
dans te Beilen.
SMILDE 8 t/m. 14 Juni.
Geboren: Sijtse z. v. A. Bosma en T. van
Goor; Marcus Mozes z. v. I. E. van Spier en

R. de Jong.
Getrouwd: M. Hoogeveen en H. K.

Smilde.
Overleden: Berend Brouwer 49 j.
PEIZE

April

Eleveló'

en Mei.

z. v. J. Veenstra en P. Okken; Harm Arjen z. v. J. Wiersema en F. va»
Zwol; Bareldina d. v. W. Oldenburger en OSiegers; Antje d. v. G. Vijfschaft en M. Rozeveld; Thijs z. v. G. Kosters en H. Bebingh.
Overleden: T. Doedens 70 jr., vr. van Th. Wie'
kema; Grietje 11 j., d. v. W. Arends en T. Hagenauw; Berendina 6 j., d. v. P. Ansing en GDouwes; J. Stroetinga 60 j., wed. v. K. Ebbinge;
H. Dekker 66 j., vr. van G. Timmer.
Getrouwd: H. Busscher 33 j., Roden en GVentnga 18 j. Peize; H. Gelling 24 j. Peize e»
G. van Bergen 19 j. Leek; H. S. de Vries 23 JHaren en O Vijfschaft 23 j. Peize; J. Stekker
27 j. Peize en H. Koops 26 j. Peize; J. de Boe'
20 j. Peize en J. Gritter 18 j. Peize; E. WierinS
28 j. Norg en R. Beijker 27 j. Peize.
Geboren:

Jannes

DIEVER, 1 t/m. 15 Juni.
Geboren: Eitje, d. v. M. van Goor en J. Mulder:
Bouke, z. v. J. van der Veen en K. Tel; Cornelisz. v. E. Alberts en J. Douma; Lambertus, z. v. «"
Dijkman en G. Jonker.
Overleden: K. van Wester 22 j, z.; A Jonkers 9
wkn., d.
Geboren:

BEERTA, maand Mei.
Geboren: Fenna, d. v. R. Vogt en S. de Jong;
Geertje, d. v. H. Vos en A. Drent; Jaaneke Stien-

maan

z. v. H. Hemmes en FT.
Streunding; Jantje d. v. E. Horlings en J. Zout*
man; Pieter z. v. R. Kloosterman en H. Bunt,
Edso z. v. P. Luttjeboer en A. J. Mejeur; Hilie'
chiena Tjardina d. v. A. de Haan en H. Stubbe;
Maria d. v. H. Houwen en M. Bolhuis; Willem
z. v. J. Kuiper en Tj. Kuiper; Jan z. v. G. de
Boer en B. Smit; Ernst Jacobus z. v. Pr. Meijer
en J. Veldkamp; Gerhardus Johannes z. v. ">"
Reininga en C. O Meijer; Geertje d. v. L. de
Haan en G. Warntjes; Geertje d. v. P. Zijl en
M. T. Bodewes; Simon z. v. P. Zijl en M. T'
Bodewes; Wilt z. v. H. Pabhuis en A. van der
Tuuk; Bernarda Jozefa d. v. G. Vroom en HE. J. Ahlers; Baltus Harm z. v. B. DennekamP
en D. Mans; Josephus Harmannus z. v. G. R. B'
Wortelboer en M. E. Geling; Harm z. v.
Dijkhuis en F. Meijer.
Ondertrouwd: J. Cornelissen 22 j. en J. Huize'
bos 19 j.; L. Bonsema 36 j. en J. During 32 i-">
3. Kuiper 26 j. en H. Haan 22 j.; P. L. Bloem*
hoff 29 j. Ulrum en Gr. Bouland 23 j.; 3.
Hoogstraten 24 j. Winschoten en H. Venem»
20 j.; J. Vast 28 j. Vlagtwedde en M. de Haan
29 jaar.
Getrouwd: D. Schmidt en H. Mulder; K. JZijl en M. E. Weering; N. W. Sulman en GrPathuis; Pr. Dijkstra en J. B. M. Grol; G. Koerts
en A. Pater; E. H. van der Veen en Gr. Dammer; D. Aikens en J. Bakker; J. Zijl en W. E.
Klok; G. Grave en H. Haan; A. Korte en GrSagel; E. Bodde en Gr. Hemmes; B. Lap e»
J. Tempel; J. Heek en M. Savenaje; S. Graver
en A. Zijl; J. Cornelissen en J. Hulzebos: I"
Bonsema en J. During; J. Kuiper en H. HaanOverleden: Saartje Sioots 46 j., vr. van M>
Walters; Hillebrandina Kleve 74 j.; Jan 7 jz. v. P. Bos en W. Prins; Jan Tillema 61 j., mvan G. J. Niessink.
Geboren:

ZWEELOO, maand Mei.
Janna, d.

v.

W. Schualing

en 3o_

Henderika, d. v. T. Wiebing en B'
Meijering; Annigje, d. v. Joh. Meijeringh en BUdens; Geert, z. v. H. Jeuring en J. Hoving.
;
Ondertrouwd: J. Vos 24 j. en T. Reinders 23 JA. Wenning 27 j. en J. Brink 29 j.
S. Scheltens en H. J. Nijhoving: B"

Masselink;

streek 4 ben. en staat onder beheer van W. tje.
Aldershof; Jannie
d. v. B. Wendelaar en G. Dijksterhuis;
Epke,
A.
Getrouwd:
Maatschap de Witte en Kuperus Marssurn, Ali. d. v. K. H. Doornbos en
en M. Nap; Wutofoo, z. v. H. J. Amholts en A. van Veen; J. Been en H. Lub'
veehandel. De handelsnaam is gewijzigd in: V. d. v. G. Mulder
Schuur;
Wiert,
Derk
z. v. J. Meter bers; J. T. Lubbers en J. de Wolde; R. Wiebinp
Kroeze en G.
S. L. de Witte.
S. Kuperus
Bent.
Uitgetr.
en
L.
v.
d.
en J. Masselink; K. Elting en H. Abbing; A. Kf 1"
Plat,
Bozum,
P.
bakker.
e.: P. Plat.
j.
49
33
pers en H. Frensen; H. Weerman en A. HuteimS'
Wiertsema
en
E.
Iwema
„Bergumerdam"
Melkproducten*»*""
Getrouwd:
E.
Coöp.
j., Beerta; J. Leeuwerke 29 j., Beerta en T. M. J. Vos en T. Reinders.
Bergum. Uitgetr. best.: K. T. Oosterhof. Ingetr.
T
Kruizinga 27 j., Wijmeer (D.); M. Brouwer 21 j.,
Overleden: J. H. Masselink 78 j. wedn. V. J
best.: O. van der BurgHoltkamp
j.,
Beerta;
17
E.
j.
M,
Geerties;
C.
K. v. Veen 65
m.
handel in Termunten en
D. Walta, Harlingen, timmerman,
D. J. Walta.
Piersuim 27 j., Winschoten en E. Leeraar 23 j.,
brandstoffen. Uitgetr. E.: fouragehandel
RODEN maand Mei.
Beerta; W. J. Koek 24 j., Finsterwolde en F.
en kruiF. de Haan, Wolsurn,
Kleinhuis 23 j., Beerta: R. Hut 31 j., Beerta en A.
Geboren: Grietje d. v. K. Cazemier en F. van
denier. Uitgetr. E.: F. de Haan.
Ebens 25 j., Nieuwesöhans; H. B. Pens 22 J., der Velde, Nieuw-Roden; Frans z. v. W. v»°1
Coöp. Zuivelfabriek Wommels. Uitgetr. best.:
Oude Pekela en J. Modderman 24 j., Beerta; W. Hoogen en W. Kranenborg, Nietap; Leende»"
M. D. Reitsma. Ingetr. best- S IJ. Reitsma.
S. Meltema 23 j. en B. F. Tonkes 24 j., Beerta;
Assurantie SoAlbert z. v. K. van Rij en G. van der Veen»
O. B. A. S. (Onderlinge Brand
ciëteit) Huizum. Overl. ees"ell<l: **. L. Halbesma. R. J. Weert 26 j., Onstwedde en G. v. Delden: Roden; Roelfien d. v. E. Holman en H. Gunte*24 j., Beerta; W. Franken 28 j. en M. Hartman Nietap; Geertien d. v. A. Been en H. Scheep'
Reglement is gewijzigd. Voor "ïedrijfsverzekering
25 j., Beerta; D. Smook 24 j., Nieuweschans en stru, Lieveren; Henderkien en Egberdina d. v.
is thans een bijzonder reglement vastgesteld.
Waterleiding Gebied A. Bos 19 j-, Beerta; H. Drent 29 j., Scheemda Schuiling en G. Timmer, Lieveren; Hindrik z. y
N. V. Intercommunale Uitgetr.
en H. Weerts 24 j., Beerta; H. Ottmga 22 j. en K.
H. de Vries en A. Arends, Roden; Marchien _\:
L. R. v. BeLeeuwarden, Leeuwarden.
v. H. Maris en N. Middel, Roden; Jan z. v. 5'
heer: J. G. Jansonius. ingetr. l, r. v Beheer: Fransen 20 j.. Beerta.
Overleden: Th. Mulder 79 j. m. v. S. Helweg; Beu ving en A. Veninga, Roden; Willem z. v. I*'
Mr. W. Hoekstra.
a-«„sé^_.
van der Velde en W. R. Oudman, Roderwolde- 1
J. S. Bosma, Nijlamer, vrachtrijder en aardE. Evers 59 j. wed. v. N. J. Barlagen.
Ondertrouwd: H. Hessels 32 j., Ooststellingwer
appelhandel. De aardappemandel is opgeheven.
en W. de Groot 23 j. Roden; B. Klaassen 38 h
J. C. Kuiken, Oudebildtzijl, tim
C. Kuiken
Drachten en C. Ekas 30 j. Roden; L. Meijer
Mer- en aannemersbedrij l tJe maatschap is weWEDDE, maand Mei.
j. en F. Beuving 29 j., b. Roden; T. NotenbomeI
gens overlijden van C. J Kl en ontbonden. De
Margaretha Aleida d v H. Smid en
Geboren:
29 j. Grootegast en J. Vorenkamp 26 j. Steel}'
zaken worden door J. C. Kuiken voor eigen reA. Caron; Jan z v H. H. Hazelhoff en C. J.
kening onder eigen naam voortgezet.
Middel; Geerttna Egibertina d v E. Botjes en G. bergen; H. Kok 25 j. Nietap en M. Renken 1°
r,e
j. Groningen.
Boornbergum,
,
<
Coöp.
Stoomzuivetfa*best.:
Thools; Alberta Htomina d v J. Eelsing en
* LJe Aardema. In- A.J. Z.Veleroa;
Getrouwd: H. Doedens 22 j. en J. Belga 19
Kortehemmen. Uitgetr.
Hendrik z v J. Koning en H. Korte;
b. Roderwolde; A. Spaan 25 j. en R. Cazemie,1
getr. best.: G. R. de JongStientje d v E. K. Moorlag en A. Dammer; Pe„injnwalden
Coöp. Stoomzuivelfabriek
en Omtrus z v N. Kruizinga en M. H. HindTiks: Luken 20 j., b. Roden; M. Dijkstra 28 j., Marum en
streken" Giekerk. Uitgetr. best.: Ha S. Castelein. Jam z v A. -Kenter en L. G. Mulder; Trijntje d v A. Pater 27 j., Nieuw-Roden; K. Boer 30 j.
veren en L. Hamming 28 j. Vries; J. Hecker «r
Ingetr. best.: H. S. cwftentorug
J. Mansens en P. Klok.
j. Leek en G. Douwes 24 j. Roden; T. MeskeIJ
v.h. Hubert Jans & Co.,
N. V. Houtimport
Ondertrouwd:
Hinderikus
Abtoas 23 j. te Belj. Smilde en R. Arends 27 j. Roden; R. ~B_',
30
Harlingen. Ingetr. proc.h.: J. van der Meulen. lingwolde
j.
Wedde;
en Teelke Zuurke 21
te
sels en W. de Groot; L. Meijer en F. Beuvin|;
Siepko de Groot 24 j. te Bellingwolde en Albertje
OPHEFFINGEN.
Heidekamp 22 j. te Wedde; Jan Tiddo Mulder H. Kok en M. Renken; B. Klaassen en C. EkaS27 j. en Geppina Alberttoa Hayes 23 j. te Wedde, T. Notenbomer en J. Vore nmpka. TA
Hafa, Kollum, fabricatie van handwerken. V.: Engel Dekker 22 j. en Antje Streunding 18 j. T. Notenbomer en J. Vorenkamp.
Overleden: M. de Vries 66 j., m. v. G. Ploe°'
te Wedde; Jan Roelf Slart 45 j. te Bellingwolde
C. Kok, Kollum.
Roden; J. Smeltekop 73 j., wdn. v. G. Bosn» 8;
Harlinger Chemische Industrie „De Storm
en Johanna Bessemtoinders 31 j. te Wedde; BeLeek; W. Arends 70 j., m. v. J. Beuving, Rodei*'
Harlingen, rend Perdok 31 j. te Terrounten en Grietje Mansmeeuw" (N. V. i. o.) >» "Vndatie,
garnalendrogerij. V.: 3. c üe Jonge, Voorburg. sens 30 j. te Wedde: Harm Koolhof 32 j. en E. Belga 81 j. m. v. I. Borgers, Roderwolde.
Liefka Kuiper 21 j. te Wedde: Lukas Kuilman 33
j. te Wedde en Grietje Tjaöbes 28 j. te 's-GraGEDEPONEERDE BALANSEN.
venhage.
Getrouwd: Harmannus Basüidus Cyrenus SanCoöp. Condensfabriek „Friesland" Leeuwarden
Boerenleenbank, Murmerwoude.
ders, 23 j. te Oude Pekela en Sieverdiena SterenDonkerbroek.
„„
borg 24 j. te Wedde; Hendrik Louwdijk 26 j. te
St. Johannesga.
Wedde en Eisten Roelfsema 24 j. te Onstwedde;
Ried.
n
Luken
Houwen 23 j. te Bellingwolde en Fenna
Anjum.
Vos 20 j. te Wedde; Wubbertus Doedo de Groot
Leeuwarden.
26 j. te Groningen en Mietba Catëharina Piet 25 j.
" Zuivelbank,
Eindexamen Sted. Gymnasium te Groningen.
SpaarAbbas; en Teelke Zuurkc;
en Voorschotbank „Boaz", te Wedde; HinderikusAlbertje
Heidekamp: Engel
Tweede groep. Geëxamineerd 12 candidaten
Siepko de Groot en
_\Kak k uni
Dekker en Antje Streunding.
Geslaagd voor afd. A: W. H. de Boer, mej. H. 2'
N. V. Algemeene Verzekeringmij. „De PhilanOverleden- Jantje Borgers 81 j. wed. van L. Dijkema. A. H. M. Haarman, A. M. HBxtz, mejthroop", Bolsward.
»
Kuilman; Jan Rotgers 86 j. m v Engeltje Hut;
H. Lim'borgh Meijer, mej. M. C. Schepman, RNoord Friesche Middenstandsbank N. V. LeeuTjairko ten Have 35 j. m. v. Anna Pieterdina MenWaard, mej. A. P van Woerkom, mej. A. B. va~,
warden.
Wijhe. Het examen wordt voortgezet met 3 &"
singa (overleden te Winschoten) ; Antje Kruizinga 53 j. vr v M. Hesseling (overleden' te Windidaten.
Alle wijzigingen moeten aan het Handelsregis■
ter worden opgegeven. Verzuim is strafbaar in- schoten)
gevolge de wet.
T?i nkpriTfla
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