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De overeenkomst
Een geheim aceoord?
van Lausanne en de houding
van Amerika.
Officieele

tegenspraak.

De overeenkomst van Lausanne is in sommige kringen tijdelijk verstoord geweest door
stellige verklaringen als zouden er te Lausanne een of meerdere geheime aceoorden
gesloten zijn. Er zou, zoo werd beweerd, zijn
een gentlemen's agreement gesloten tusschen
Engeland, Frankrijk en Italië en inhoudende
dat deze landen het ve.drag van Lausanne
eerst zouden ratificeeren, nadat een bevredigende regeling met Amerika zou zijn tot stand
gekomen. En Herriot heeft de geloofwaardigheid van deze geruchten versterkt door zijn
Verklaring, dat wanneer de overeenkomst
van Lausanne niet zou worden geratificeerd,
het plan-Young weer in werking zou treden.
Vooral de „Daily Herald" heeft zich met
geruchten druk bezig gehouden. Reeds
in ac tweede
week van de conferentie heb
ik er op
gewezen, aldus dit blad, dat de
verschillende
schuldeischers van Duitschland
zich om de onzekerheid omtrent de houding
van Amerika in het vraagstuk van de oor«Jgsschulden slechts daarom minder bekommerden, omdat de ratificatie van het verdrag
hiet voor laat in den herfst kon plaats vinden en men tegen dien tijd de plannen van
Amerika beter zou kunnen overzien. De
Duitschers hadden natuurlijk wel een vermoeden van deze bijgedachte en hebben wel
eens over den termijn van de ratificatie gesproken, waaraan echter weinig te veranderen viel, daar het parlementaire reces in
verschillende landen geen ruimte liet voor
bespoediging der ratificatie. Ook voor de
Duitschers zelf was het vraagstuk niet eenvoudig, daar het best mogelijk is, dat niet
■de pp 31 Juli gekozen Rijksdag het verdrag
2-1 ratificeeren, maar dat voordien eerst nog
nieuwe ontbinding noodzakelijk zal

borden.

Het vraagstuk was tenslotte geheel uit
öe discussies verdwenen. De Duitschers had-

oen

dus alle reden om te beweren, dat het

Vraagstuk van hun schulden nu geheel onaf-

hankelijk

was gemaakt van het vraagstuk
oorlogsschulden. In het veralgemeene
der
drag, dat zij hebben gesloten, wordt dan ook
niet het minste verband gelegd tusschen deze
twee kwesties.
Het lijkt nu heel onwaarschijnlijk, dat er,
zooals de Daily Herald zegt, een gentlemenagreement bestaat, dat inderdaad ten gevolge zou hebben, dat het verdrag van Lausanne een verdrag met dubbelen bodem is.
Het is bekend, dat het woord gentleman juist
bij gentlemen-agreements zoo schromelijk
wordt misbruikt. De openhartigheid van Herriot heeft in Amerika reeds onmiddellijk
weerklank gevonden. De vertrouwelijke halve
beloften, waarover sommige geallieerden en
in het bijzonder Engeland reeds beschikten,
zullen er niet gemakkelijk vervulbaar door
Worden.
Toch gelooft het blad niet, dat men aan
deze heele geschiedenis al te veel beteekenis
moet toekennen. Men kan op den weg, dien
men nu heeft ingeslagen, niet meer terugkeeren. Een niet-ratifiieeren van het verdrag zou
nooit tengevolge hebben, dat de betalingen
Van het plan-Young werden hervat, maar
integendeel, dat ook de schuldbekentenissen,
die Duif-chland beloofd heeft te verstrekken,
niet worden uitgeleverd. Het geheele geval
wordt dan ook beschouwd als een politieke
manoeuvre, maar men verheelt de gevaren
daaraan verbonden niet.
De officieele tegenspraken, zoowel van Engelsche als Duitsche zijde, zijn reeds gekomen, maar 't kwaad gerucnt is toch niet meer
te achterhalen. Of het in Amerika van eenig
effect zal zijn? De Amerikaansche bladen
schrijven ook, dat het gentlemen's agreement
bepaalt, dat in geval een herziening van de
schulden aan Amerika niet zou worden verkregen, het herstelverdrag van Lausanne niet
zal worden geratificeerd, waarna de wettige
status van de herstelquaestie zal terugkeeHooren tot die, welke bestond, alvorens hetbedoeDe
afgekondigd.
Ver-moratorium werd
ling van deze voorwaarde is, aldus wordt gezegd, dat, wanneer de Amerikanen geen vermindering van schuld toestaan, het planYoung zal herleven en op die manier het wettig recht van de vier Europeesche crediteur
staten op de 37 Young-annuïteiten zal worden hersteld.
Mocht dus in dit geloof Amerika eerder
geneigd zijn Europa te helpen, dan kunnen
deze geruchten van voordeel zijn, maar anders zijn ze enkel tot schade, want ze wekken
Weer opnieuw wantrouwen.
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Thomas Bata bij een vliegongeluk
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Nieuwe stakingen en nieuwe relletjes.

In den loop van den middag van gisteren is de staking
yan het personeel der
tramwegen in de arrondissementen CharleIn de nabijheid van zijn geboortedorp.
roi en Mons ingezet. Te Charleroi is een colonne van 1500 stakers komende uit Gilly
De Tsjechische „Ford”.
trots den tegenstand van de politie en de
gendarmerie
dé stad gedrongen. Twee
Hedenochtend heeft naar uit Praag wordt vrouwen die in
voorop liepen, roode vlaggen
gemeld, in de nabijheid van Ziin een ernstig zwaaiend en die
zelfs voor de pantserauto's
vliegtuigongeluk plaats gehad, waarbij de beniet uit den weg gingen, werden ingerekend.
kende Tsjechische schoenfabrikant Bata werd Eenige honderden betoogers slaagden er in
gedood.
tot het plein voor het Palais du peuple, waaiDe heer Bata wilde naar Zwitserland vliede socialistische Jeider Vandervelde- zich
gen. Op een hoogte van ongeveer 700 M. bevond, te geraken. De muiters maakten
stortte het vliegtuig nabij het vliegveld Ziin zich gereed om het volksgebouw te bestorneer.
men en hadden de ramen reeds ingedrukt,
De vlieger, die het toestel bestuurde, werd toen een brandweerspuit door de in het geop slag gedood.
bouw aanwezige socialisten op hen gericht
De heer Bata leefde nog, doch overleed tij- werd. Dit had ces nieuwen stormjoop tot
gevolg. Een wagen met brood van de sociadens het vervoer naar het ziekenhuis.
listische coöperatieve vereeniging, die juist
Biografische bijzonderheden.
over het plein reed, werd aangehouden en
geplunderd.
Thomas Bata werd in 1876 in Ziin in TsjeIn „Le Cravache*, het socialistisch orgaan
zoon
van
een
armen
cho-Slowakije als de
van de Borinage, verscheen de volgende opschoenmaker geboren. Hij leerde eveneens het roep:
Wij zullen
ontketenen.
vak, doch vertrok al gauw naar Duitschland
de revolutie
Binnen
uur moeten
allen, die de oorzaak
om daar de verschillende werkmethoden te zijn van48ons
lijden, onschadelijk gemaakt
bestudeeren. Vooral de machines, die het vak zijn.
steeds meer specialiseerden, vroegen de aanToen Vandervelde, op het balcon van het
dacht van den jongen Bata, die een zeer eerPalais
du Peuple te' Charleroi verscheen om
zijn
hij
al
zuchtig mensch was. In 1904 had
menigte
de
toe tetópreken werd hij uitgeeigen fabriek waarin al het werk, dat vroeger jouwd.
Men
gebeuren,
door machines laf was om schreeuwde hem toe dat hij te
met de hand moest
werd verricht. Tevreden met deze eerste beiders te zich aan het hoofd van de arresultaten was hij lang niet. Op een gegeven zegevieren. stellen en de beweging te doen
Later kit Vandervelde toch van
moment besloot hij met een aantal arbeiders de stoep van
het" gebouw eenige woorden
gaan,
Amerika
te
om
de
van zijn fabriek naar
spreken.
arbeidsmethoden daar te leeren. Deze reis
In officieele kringen acht men de revoluwerd beslissend voor zijn loopbaan.
tionnaire
beweging grootendeels bedwongen.
De fabrieken van Bata hebben een gewelDe bedoeling d«r communisten om de
waren
meegemaakt.
In
Ziin
ontwikkeling
dige
groote steden van het Vlaamsche land, Anteind 1930 32 Bata-fabrieken, waarin 16.000 arwerpen Gent, de industriecentra van West
beiders werk vonden.
Vlaanderen enz. voor de beweging te winOnder de ongunstige conjunctuur bleef nen is niet verwezenlijkt.
Bata niet bij de pakken neerzitten, integendeel, hij maakte groote vluchten naar alle
werelddeelen met het doel daar de mogelijkheid voor het stichten van nieuwe fabrieken
onder oogen te zien. Men zal zich zijn vlucht
van
naar Nederlandsch-Indië, welke kort geleden
plaats vond, herinneren. Zijn plannen waren
Het oordeel van
grootsch en vele, het vliegongeluk van hedenVonPapen van Churchill.
morgen heeft een wel zeer plotseling einde Gisteren
hebben we. weer twee uitspraken
gemaakt aan dit arbeidzame leven.
gehad over het
Lausanne. Rijkssucoeszeivan
kanselier Von Papen
tegenover een vertegenwoordiger der Duitsche pers :
„De huidige regeering moest eenvoudig een
situatie liquideeren die door alle vroegere
regeeringen sedert 'de onderteekening van
het verdrag van Vatsailles is geschapen. De
vraag of deze situeftie kan worden geliquideerd doordat Duitschland de geldigheid van
handteekening ontkent, waardoor het
Hoewel hier en daar nog on gerldhn, zijn
zich buiten de voor cmtuur- en rechtsstaten
over het algemeen geldende normen plaatst, moet ik zonder
meer met „neen" beantwoorden.
een
Aldus bleef voor een volk, dat zichzelf respecteert, niets anders over dan onderhandestemming.
lingen op grond van geconstateerde gegevens.
Wij gelooven, dat wij langs dezen weg een reDe revolutionaire beweging grootendeels
sultaat bereikt hebben, dat een _eer grooten
vooruitgang beteekent.
bedwongen?
Het verdrag van Lausanne, aldus von Papen,
begint
de
beteekent het volledig einde van het
oordcelen,
Naar de berichten te
revolutionaire stakingsbeweging in België systeem der reparaties, van de eenzijdige beeenigszins te luwen. Dank zij de aankomst, talingen zonder tegenwaarde, het is een verin de Henegouwsche industriecentra, van mindering van het groote gevaar der
nieuwe militaire detachementen, alsmede de transfers, dat voor Particuliere verplichtinbezetting van al de stations, belangrijke gen nog blijft bestaan, het is het einde van
groote
fabriekencomplexen, een systeem, dat de wereldeconomie in een
kruispunten,
enormen chaos heeft gestort. Het verdrag
bruggen, enz., blijkt dat de arbeidersbevolkan echter slechts worden uitgevoerd als een
king in de Borinage, het bekken van Chareconomische saneering i n Duitschland en de
leroi en het Centrumbekken tot kalmer inzichten te zijn gekomen. Ook de arrestatie wereld plaats heeft. Naar het oordeel van
van talrijke communistische leiders heeft deskundigen is het hoogst twijfelachtig, of
het gelukken zal de 3 milliard aan obligaties
daartoe aanzienlijk bijgedragen.
in het tijdperk van 12 jaar te plaatsen. Indien dat echter toch gelukt, dan beteekent
Ook het Vlaamsche land aangetast.
dit, dat Duitschland zijn financieel en econoDe communistische agitatie heeft echter, misch evenwicht in elk opzicht geheel heeft
herkregen.
ook het Vlaamsche land aangetast. Te Ninove schoolden stakers, die uit het WalenChurchill heeft in het Engelsche Lagerland waren gekomen en de plaatselijke arhuis het aceoord becritiseerd en bleek ontebeiders hadden opgeruid, voor een groote vreden. Hij zei 0.m.:
kunstzijdefabriek samen. Het scheelde wei„Binnen de 15 jaar na den wereldoorlog,
nig of de fabriek werd door de huilende en is Duitschland bevrijd van alle lasten verbende bezet. Deze ging evenschuldigd voor het herstel van de vreeselijke
schreeuwende
wel uiteen toen de gendarmerie zich gereed wonden, die het zijn naburen heeft geslagen.
maakte om met scherp te schieten.
Duitschland moet drie milliard mark betaElders in Oost-Vlaanderen, o.m. te Zottelen, maar Hitler heeft al verklaard, dat die
gem, deden zich eveneens incidenten voor. binnen enkele maanden niet meer dan drie
Bij de belegering van een fabriek van witmark waard zouden zijn. Men heeft gezegd,
goed werden twee zonen van den eigenaar dat Duitschland niet meer kon betalen. Dat
gewond. Een gendarm liep eveneens een is de zaak heelemaal niet. Duitschland wacht
op.
kwetsuur
om de gelegenheid te baat te nemen om zijn
Koning Albert, die enkele dagen rust was handel
weer tot bloei te brengen en dan de
gaan nemen in Zwitserland, is te Brussel geheele wereld te overvleugelen. Bovendien
teruggekeerd en heeft onmiddellijk de mizijn de leeningen, die door Engeland en de
nisters van Binnenlandsche Zaken en van Vereenigde Staten in Duitschland zijn gepaleize
ontboden,
voor een onOorlog ten
plaatst, veel en veel meer waard dan de herderhoud over de staking.
stelbetalingen die Duitschland heeft ver-
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welke
wijzen dat
de provincie Henegouwen
haar "centrum in het
resultaat is van een
heeft, inderdaad
complot. De draden van dit
revolutionair
complot, dat met zorg was voorbereid en
ineengezet, zouden loopen over Parijs en Berlijn naar Moskou. In sociaal-democratische
kringen zegt men evenwel niet veel geloof
te hechten aan deze communistische samenzwering, aldus de Brusselsche corr. van de
N R Crt."- De beweging is naar het oorleiders veel te diep en
deel der socialistische
om het werk van communisten
te algemeenzijn. Vast
staat nochtans dat
te kunnen
het eenige Belgische commuJacquemotte,
„PROMETHEE”.
DE
DE RAMP VAN
de vorige week herhaalnistische Kamerlid
De laatste hoop vervlogen.
delijk in telefonische verbinding is geweest
me t den Franschen communistischen leider
De duiker van de „Artiglio" heeft nogmaals
Cachin, die als bekend de vertrouwde is van
onderder derde internationale te
klopsignalen gegeven op den gezonkenmet
het de kopstukken
Volgens het parket te Mons (Berzeeër „Prométhée", maar hij ontving
Moskou. een
omvangrijke briefwisseling
minste antwoord.
v,__ft
gen) is
met
centra in Frankrijk, NederDe maritieme prefect te Cherbourg heelt
en
vlaggen.
order gegeven, halfstok te
Rusland in beslag geland, Duitschland
Ook zou het heele plan de camde communistische revolutiopagne van
het
bezit van de justitie zijn.
in
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DE BRAND OP DE „DEMPO”
HET VUUR ONTSTOND IN HET

Over het ontstaan van den brand op het
m.s. „Dempo" van de Rotterdamsche Lloyd
in de haven van Tandjong Priok, wordt thans
van officieele zijde gemeld, dat deze brand
zijn oorsprong moet hebben gehad in het
passagiersgoed: „Niet voor de reis".
De aanblik van de geloste en op de kade
uitgestalde passagiersgoederen leverde een
tafereel op van geblakerde kisten en koffers,
waaruit door het water beschadigde geschenken te voorschijn bulkten, waaromheen verschillende passagiers, die de onbeschadigde
restanten poogden uit te zoeken. Tot de meest
beschadigde artikelen behooren o.a. piano's,
boeken en lampen. Eenige praktisch verpulverde kisten, waarin vermoedelijk de oorzaak
van den brand dient te worden gezocht, zijn
onder bewaking der politie gesteld.
Een typisch bewijs van de onvoorzichtigheid van passagiers leverde de ontdekking op
van een voor een deel met petroleum gevulde
lamp in een koffer.
Het terrein van den Rotterdamschen Lloyd
werd den geheelen Zondag door drukte gekenmerkt.
De tabakslading is door middel van een
lichter weggevoerd.
Gistermorgen vroeg was 80 procent van
den inhoud uit luik IV gelost. De resteerende
20 procent, bestaande uit kapok en boengkil
is moeilijk te verwerken, daar deze lading
door de hitte is uitgezet en met koevoeten
moest worden losgewrongen.
Er zijn twee vuurhaarden ontdekt, een in
de bagage en een kleinere in de kapoklading
welke laatste vermoedelijk is ontstaan door
een vonk uit de voornaamste vuurhaard.
Slechts enkele kisten zijn geheel vernield.
Luik IV was in den loop van Maandagmorgen geheel leeggemaakt. De avery-grosse
verklaring wordt nader verwacht.
De datum van vertrek van de „Dempo"
is ongewijzigd gebleven op hedenochtend 9
uur.

COMMUNISTISCH INCIDENT

INDEN
ARNHEMSCHEN RAAD.
Een raadslid geschorst en onder groot tumult
door de politie verwijderd.
De vergadering van den Arnhemschen gemeenteraad werd gistermiddag ingeleid met
een communistisch incident. De heer BRUGMAN (c.p.) stelde mede namens zijn partijgenooten voor, om een adres van het
loozencomité tot verbetering van denwerktoestand der werkloozen, terstond in behandeling te nemen. Toen dit
voorstel verworpen
was, begon de heer Brugman
met het voeobstructie, door het vragen van
_en-_v,an
hoofdelijke stemming bij elk agenda-punt.
De VOORZITTER, burgemeester De Monchy, deed daarop het voorstel om
ten aanzien van een reeks voorstellen
den spreektijd tot een minuut per
voorstel te beperken.
De raad vereenigde zich daarmede,
doch de
neer BRUGMAN onderwierp zich niet
aan
de beslissing, doch ging door
met spreken,
ofschoon de vastgestelde tijdruimte
was overschreden.
Daarop ontstond een heftige discussie tusschen den voorzitter en de spreker. Onder
"""« in de vergadering stelde de
voorzitter voor om den heer Brugman on
grond van art. 72 G. W. voor
den verderen
duur den toegang tot de vergadering te
ont&
zeggen.
Dit voorstel werd aangenomen
stemmen (tegen de c.p. en s.d.a.p.)met 19—12

ffiL

De heer Brugman, die weigerde de zaal te
verlaten, werd door twee agenten van politie,
terwijl de heer BRONKHORST (s.d) protesteerde, verwijderd. Er volgde daarna tumult op de publieke tribune, hetgeen ontruiming tengevolge had.

Toen vervolgens met de behandeling van de
._i__£_- Werd voort ge gaan, nam de communist
DERCKS naar het voorbeeld van zijn
verdwenen partijgenoot, de obstructie ter hand
Hem
verging het als Brugman, doch toen
politieagent in de zaal verscheen volgde een
hij gewillig en de derde communist, de heer v cL
MEEBERG sloot zich vrijwillig aan
Hiermede was de communistische exodus
voltooid en kon in rustige sfeer worden voort-

HET VERBLIJF VAN H. M. DE KONINGIN
IN DE HARZ.
Thans naar Zwitserland.
Omtrent het verblijf van H. M. de Koningin en prinses Juliana te Schlerke in den
Harz vernemen: wij, dat het voortdurend door gewerkt.
mooi weer begunstigd is geweest. Talrijke
auto- en wandeltochten werden dan ook gemaakt. Bezocht werd o.a. de Hermannshöhle
bij Rübeland. Zeer belangwekkend was het
RIJWIEL MET HULPMOTOR IS EEN
bezoek, dat de vorstelijke personen brachten
MOTORRIJWIEL.
aan het slot Stolberg, gelegen bij het dorp
De uitspraak van den rechter.
van dien naam. De Koningin werd aldaar
ontvangen door den vorst Stolberg en diens
Men kent de verkeersamphibiën, de knetfamilie. Vorst Stolberg leidde H. M. persoonlijk door het fraaie stamslot van Juliana van terende plof-fietsen, welke met behulp van
een lichten motor den berijder met een
Stolberg, moeder van Prins Willem den
van 40 K.M. kunnen doen voortschieten vaart
Zwijger. Zeer bijzonder trok de aandacht de geen
't Is
motorrijwiel en 't is geen trapfiets,
aloude kapel, waarin Juliana van Stolberg in
1506 gedoopt werd. Het ligt in het voornemen hadden de autoriteiten uitgemaakt, 't Is beide
dus
zoo lezen wij in de „Tel."
van H. M. heden voor een kort verblijf naar En eigenaar
moest
de
een bel hebben en een hoorn
te
Zwitserland
reizen.
een rijwielplaatje alsook een nummerbord
Met alle formaliteiten en misverstanden die
hieruit voortvloeien.
UIT DE STAATSCOURANT.
Eenigen tijd geleden heeft nu de AmsterRechterlijke macht.
damsche rechtbank uitgemaakt, dat zoon
Bij Kon. besluit van 7 Juli is benoemd tot rijwiel met hulpmotor in ieder geval
onder
rechter in de arrondissementsrechtbank te het wettelijke begrip motorrijwiel valt. Dit
Rotterdam mr. J. Overwater, secretaris van was een beslissing op het hooger beroep van
den Voogdijraad Amsterdam 11.
iemand, die door den kantonrechter veroordeeld was wegens het negeeren van een
Notariaat.
waarschuwingsbord van het bekende moBij Kon. besluit van 7 Juli is benoemd tot del, met het opschrift „Verboden voor alle
notaris binnen het arrondissement Utrecht motorrijtuigen". Deze Amsterdammer vond
dat hij den weg waarover het ging. mocht
A. M. Brouwer, thans notaris te Meppel.
berijden, aangezien zijn vervoermiddel in
principe een fiets was, doch de rechtbank
College van regenten over gevangenissen,
bevestigde het vonnis van den kantonrechBij Kon. besluit van 7 Juli zijn benoemd:
ter. Zij beriep zich daarbij vooral op den destot voorzitter van het college van regenten kundige,
H. Zoetelief Norman, die voor de
over de gevangenissen te Leeuwarden mr. O rechtbankir. o.m.
H. Beekhuis, lid van dat college, en tot lid van ming van een verklaarde, dat de bestemrijwiel met hulpmotor tweehet college van regenten over de gevangenisledig
is, n.l. om voortbewogen te worden door
sen te Leeuwarden jhr. mr. W. H. Nahuys,
arbeidsvermogen, op het voertuig zelf blijofficier van justitie bij de arrondissementsvend
aanwezig, zoowel als door arbeidsverrechtbank aldaar.
mogen, dat daarop niet blijvend aanwezig is,
n.l. van den mensch, door trappen.
Middelbaar onderwijs
Derhalve is zoon voertuig een motorrijtuig
Bij Kon. besluit van 7 Juli is, met ingang in den zin
van art. 1 der Motor- en Rijwielvan 1 September, benoemd tot leeraar aan de wet, dat onder motorrijtuigen verstaat alle
R.H.B.S. te Tiel S. J. Geursen, thans tijdelijk rij- of voertuigen, bestemd om
uitsluitend
als zoodanig werkzaam.
of mede — door een mechanische kracht, op
Bij Kon. besluit van 7 Juli zijn, met ingang of aan het rijof voertuig aanwezig anders
van 1 Seatember, benoemd aan de R.H.B.S. te dan langs spoorstaven te worden voortbeRoermond tot leerares mej. A. Tam, tot leerwogen. Er is dus slechts te letten op de beaar A. Last, beiden thans tijdelijk als zoostemming.
danig werkzaam, en is wederom tijdelijk beledere plof-fietser zij dus gewaarschuwd.
noemd tot leeraar H. Spee.
Bij Kon. besluit van 7 Juli is wederom tijdelijk benoemd tot leerares aan de RH.B.S.
te Winterswijk mej. G. K. J Vergeer.

—

—

—

WERKTIJDENBESLUIT VOOR

BINNENLAND

Een meerderheid in den Raad (21—10) ging
met de invoering van een desbetreffende
paragraaf van de Arbeidswet aceoord. Een
minderheid achtte die invoering in de tegenwoordige omstandigheden niet gewenscht.

Bestuursverkiezing.

Ten slotte hebben vrijwel alle vóór- en tegenstanders in den Raa.d zich kunnen vinden ln
een compromis, dat een wat ruimere compensatie geeft dan het voorontwerp.
De vergadering werd voor een gedeelte door
den minster van Economische Zaken en Arbeid bijgewoond.

Onvoorzichtigheid van reizigers.

APOTHEKEN.
Advies van den Hoogen Raad van Arbeid.
De Hooge Raad van Arbeid heeft zijn advies
vastgesteld omtrent het voor-ontwerp van
een Werktijdenbesluit voor Apotheken.

De Hooge Raad van Arbeid heeft in zijn
9 Juli j.l. onder voorzitterschap van prof. mr.
P- J. M. Aalberse gehouden vergadering den
afgetreden voorzitter prof. mr. P. J. M Aalberse en de beide plaatsvervangende voorzitters, H C. M Gelderman en Zn. en E. Kupers,
bij acclamatie herkozen.

sü'a^tsrjï

Familieberichten 15 ets. per regel <t_j vooruitbetaling) elke regel meer 20 ets. Van buiten deze
Provinciën I—s regels f 1.50, elke regel meer 30 et

PASSAGIERSGOED.

werkverschaffingsdoeleinden.
Het congres werkt thans een nieuw voorstel uit, waarbij de door het Witte Huis bestreden punten worden verwijderd.

HOOGE RAAD VAN ARBEID.

ADVEBTENTIëN uit de 3 Noordel. Provinciën

In het advies wordt voorts stilgestaan bij
de vraag, of de compensatie, die het voorontwerp voor Zondagsdienst en nachtdienst
biedt, voldoende is.
Een aantal leden van den Raad ging met
de regeling van het voor-ontwerp aceoord.
Een aantal andere leden achtte de door het
voorontwerp geboden compensatie te gering.

DE LEIDSCHE STADHUISBOUW.

Nog twee Leidsche architecten worten
uitgenoodigd.

In de gisteren gehouden zitting van den
gemeenteraad van heden waarin andermaal

de bouw van een nieuw raadhuis behandeld
is, werd na uitgebreide discussies aangenomen o.a. het voorstel van den heer Huurman
om behalve de door B. en W. voorgestelde
architecten ook uit te noodigen de Leidsche
architecten Buurman en ir. v. d.Laan.
Verworpen werd het voorstel van den heer
Knuttel om in de plaats van den heer Kropholler den heer v. d. Vlügt, bouwmeester van
het fabrieksgebouw van Van Nelle. en indien deze niet in aanmerking wilde komen,
den heer Friedhof, bouwmeester van het
raadhuis te Enschede, te benoemen.

2

EERSTE BLAD.

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN DINSDAG 12 JULI 1932.

AUTO-TOERISTEN IN DE STAKING IN DE
BORINAGE.
vermijde het stakingsgebied
Men
Nederlandsche
Automobiel
Koninklijke
De
Club vestigt er de aandacht van automobilisten, die naar Frankrijk wenschen te gaan, op,
dat haar bij informatie ter bevoegder plaatse
is gebleken, dat het raadzaam moet worden
geacht om voorloopig zooveel mogelijk de Borinage te vermijden, zulks met het oog op de
aldaar heerschende onrustige stemming.
Zij die per auto hetzij naar Parijs of eenig
ander gedeelte van Frankrijk wenschen te
gaan, zullen goed doen hun route te nemen
hetzij van Luik of Brussel over Namen en
Givet, hetzij van Maastricht uit over Verviers, Spa naar Luxemburg en verder. Wie
niet opziet tegen een omweg kan natuurlijk
ook over Vlissingen en Breskens de kustroute
volgen over Ostende.
BENZINE IN AUTO-RESERVOIRS.
Opnieuw de heffing aan de
Duitsche grens.

De 8.8.N.. Bond van Bedrijfsautohouders in
Nederland, deelt mede, dat de Duitsche douane weder begonnen is autobussen en touringcars, die van ons land naar Duitschland
rijden, aan te houden, om de benzinevoorraad
in de reservoirs op te nemen en voor hetgeen er meer in is dan 20 L. invoerrecht te

heffen. Zooals bekend gold deze maatregel,
die in het laatst van 1931 werd ingevoerd,
oorspronkelijk voor alle motorrijtuigen, doch
later is er in zoover verandering in gebracht,
dat motorrijtuigen voor personenvervoer,
waaonder ook autobussen en touringcars waren te rekenen, niet meer aan deze heffing
onderworpen waren. Thans is men daarop,
zooals gezegd, weder teruggekomen.

DE ROOFOVERVAL TE NIJMEGEN.
uitspraak
De
van de Arnhemsche rechtbank.
De Arnhemsche rechtbank heeft heden uitspraak gedaan tegen den 27-jarigen schoenmaker E. B. F. L. en den 37-jarigen bakker
H. H„ beiden uit Nijmegen, die 2 weken geleden terecht hadden gestaan in verband met
den bekenden roofoverval op den Groesbeekschen weg te Nijmegen. In den nacht
van 21 op 22 April j.l. waren zij de woning
van den bejaarden heer J. Sm. binnengedrongen, en hadden op diens slaapkamer geprobeerd diens brandkast te forceeren. De oude
man was wakker geworden en door de indringers aangegrepen. Toen de dochter van den
ouden heer op het lawaai afkwam, hadden
de inbrekers de vlucht genomen.
De rechtbank veroordeelde beiden tot 3
jaar en 9 maanden gevangenisstraf met aftrek. De eisch was tegen beide verdachten, die
volledig bekenden, 5 jaar gevangenisstraf.

gen kerkschat der Peruaansche Jezuïten. Ze

heeft, nadat al twintig expedities tevergeefs
gezocht hadden, eer scha* gevonden, welke

zonder twijfel identiek is met den Davisschat.
De vondst is, naar wordt medegedeeld, in
hoofdzaak te danken aan de uitvinding door
een der deelnemers, den ingenieur Clayton,
uit Pennsylvania. Hij heeft een z.g. Metallophoon geconstrueerd, een soort electrische
wichelroede, waarmede speciaal plaatsen met
verborgen goud in de aarde gevonden kunnen worden. De vennootschap heeft met
steun van de regeering van Portorico de expeditie uitgerust, welke in Februari in zee is
gestoken. De Davisschat is afkomstig uit een
der brutaalste piratentochten der historie.
Davis had als Engelsch marine-officier de
opdracht in 1821 den onschatbaar kostbaren
Peruaanschen kerkschat voor een revolutie
in veiligheid te brengen en naar Engeland
te transporteeren. Hij liet de Peruaansche
bewakers vermoorden en maakte zich meester van den schat, dien hij op de Kokoseilanden begroef. Kort voor zijn dood deelde hij
een vriend het geheim mede en gaf hem de
plaats aan waar de schat begraven lag. De
vriend kon er echter slechts een deel van
vinden en sindsdien begon een jacht naar
den schat, waarbij het herhaaldelijk tot bloedige gevechten is gekomen, welke talrijke offers hebben gevergd, zonder dat de schat
gevonden werd. Ook de Engelsche autoracer
Sir Malcolm Campbell heeft eens een expeditie uitgerust, maar ook hij is onverrichter
zake weergekeerd.
Volgens de berichten moet de gevonden
schat niet minder dan 180 millioen gulden
waard zijn en talrijke gouden misgerei en
z
gouden baren tellen.

HET LiNDBERGH-DRAMA. Curtis veroordeeld. Curtis, de man, die als bemiddelaar
na de ontvoering van het kindje van Lindbergh zoon schandelijke en bedriegelijke rol
heeft gespeeld door te doen alsof hij met de
ontvoerders in verbinding stond, alleen om
daardoor geld te verdienen met dagbladartikelen, is gisteren te Flemington (New Jersey)
veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf en
duizend dollar boete.

FINANCIëN en ECONOMIE

DE ECONOMISCHE TOESTAND VAN
SURINAME.
Aan het jaarverslag van den hoofddirecteur van den Surinaamschen Bank is het
volgende ontleend:
Na een overzicht van het economische
leven van Suriname in 1931 wordt opgemerkt:
Wie den gang van zaken in Suriname met
aandacht volgt en belangstelling voor het
heeft, moet die toekomst wel met
GEMENGDE BERICHTEN land
groote bezorgdheid tegemoet zien. Mij beperkend tot wat ik persoonlijk heb gezien,
Lien Dijers voor den microfoon. Lien valt een steeds verder neergaande lijn in de
Dijers, de Nederlandsche filmster, die thans ontwikkeling van het land te constateeren.
tijdelijk in ons land vertoeft, zal hedenavond Van de in 1920 nog bloeiende cacaocultuur
in den loop van het avond-programma, is niets meer over, de suiker- en koffieculd.w.z. na de persberichten van Vaz Dias voor tuur is den ondergang nabij, het balatabedrijf,,,.een nog tot voor enkele jaren belangden A.V.R.0.-niimrofoon optreden.
Max Tak zal haar inleiden en een aantal rijke bron van inkomsten voor de bevolking
zoowel als voor de overheid, is geëindigd,
vragen stellen.
het houtbedrijf kan maar niet tot ontwikkeling komen, het goudbedrijf neemt meer
De militaire malversaties te Breda. Tegen en meer in beteekenis af. Tegenover dit alden sergenant-kok L. A. v. d. V., van het 6e les staat slechts de ontwikkeling van de
reg. inf. te Breda is gisteren door den Aud.bauxiet-winning, een inderdaad belangrijke
mil. bij den Krijgsraad te 's-Hertogenbosch bron van inkomsten, doch onvoldoende om
wegens het aannemen van steekpenningen de weggevallen of sterk verminderde bronnen van inkomsten te compenseeren. Deze
van den slager A. v. d. Goorbergh 14 d. gevangenisstraf geëischt. De Krijgsraad heeft loop der dingen heeft het Bestuur genoopt
steeds verder gaande bezuinigingen in te
hem vrijgesproken.
Luit. K. is veroordeeld tot f 25 boete, J. D. voeren, gebonden als het was door, ondanks
belastingverhooging, afnemende ontvangtot 2 maanden gevangenisstraf.
sten eenerzijds en de aan de Rijksbijdrage
gestelde grens anderzijds.
De werktijden van de bestuurders van
De vraag mag worden gesteld of de ecoauto's. De A. N. W. B. en de K. N. A. O hebnomische inzinking van Suriname zoo ver
ben zich met een adres gewend tot den mihad behoeven te gaan als zij thans gegaan is
nister van oeconomische zaken en arbeid, indien niet op de middelen, dienende tot
waarin zij mededeelen, dat hunne vereeniontwikkeling van het land, zoo doodend had
gingen herhaaldelijk klachten,
waaronder moeten worden bezuinigd.
zeer ernstige, bereiken over de onbehoorlijk
Daarnaast rijst vanzelf de vraag of het
en ontoelaatbaar lange werktijden van bezoo nog langer kan doorgaan. Het wordt hoe
stuurders van motorrijtuigen, vooral van langer hoe moeilijker aan de vastgestelde
groote en kleine vrachtauto's, verhuisauto's, grens van de Rijksbijdrage vast te houden,
enz.
de neiging tot stijging dier bijdrage is niet
De A. N. W. B. en de K. N. A. C. verzoeken tegen te houden en zal zich steeds krachtiger doen gelden naarmate Suriname ecohet daarheen te willen leiden, dat in het belang van de veiligheid voor het verkeer spoenomisch dieper zinkt
dig maatregelen zullen worden getroffen,
En zoo zal Suriname meer en meer het
waardoor een maximum rijtijd wordt ingezorgenkind voor Nederland worden en, ten
steld voor bestuurders van die categorieën onrechte, meer en meer den naam krijgen
van motorrijtuigen.
van het land waarvoor geen toekomst is
weggelegd.
De wil om Suriname vooruit te brengen is
Dankbare poes. Zondagmiddag werden aanwezig, zoowel bij den Minister als bij de
voorbijgangers op den Amstelveenschen weg
Staten-Generaal. Moge dan die wil tot
te Nieuwer Amstel getroffen door een klaaguiting komen in een daad.
lijk gemiauw, dat uit de boomen kwam. Het
Weliswaar vormen de thans bestaande
bleek, dat een poes, welke door een hond was
voor Nederland uitermate moeilijke, fiook
opgejaagd, reeds zes dagen in een der booomstandigheden een beletsel om
nancieele
men zat. Een wielrijder, door meedelijden met de uitvoering van een plan, dat waarbewogen, wist een ladder te bekomen en hierschijnijk groote opofferingen van het Moemede den tak te bereiken, waarop het beest derland zal vorderen, te beginnen, doch deze
gezeten was. Toen hij het dier wilde grijpen, moeilijkheid behoeft niet te weerhouden van
sloeg dit echter in zijn doodsangst zijn nahet overwegen en ontwerpen van de maatgels uit en trof den redder in het rechteroog, regelen, die genomen moeten worden. Men
dat zoo" ernstig gewond werd, dat voor het zal dan gereed zijn om. wanneer een econobehoud ervan wordt gevreesd.
misch herstel van Nederland de mogelijkheid daartoe opent, ook in Suriname met
De electrische fiets. Reeds eerder hadden energie aan te pakken.
Wij gelegenheid melding te maken van het
Het loslaten van den gouden -tandaard
electrische rijwiel, geconstrueerd in samendoor Engeland en de daardoor veroorzaakte
werking met de Philips fabrieken te Eindhoven, dat door een aantal rij wielfabrieken in daling van het pond sterling berokkende ons
den lande in den handel wordt gebracht. Van geen verlies.
Dividend wordt niet uitgekeerd.
de N.V. Handelmaatschappij R. S. Stokvis en
Zonen, afd. rijwielen, ontvingen wij thans
een folder betreffende het door deze firma
in den handel gebrachte electrische rijwiel,
Geldpolitiek der Vereen. Staten.
waarin men allerlei bijzonderheden over de
constructie en den bouw aantreft.
De Senaat heeft het wetsontwerp-Glass
aangenomen. Volgens deze wet kunnen Amerikaansche staatsfondsen dienen tot dekMet averij binnengeloopen. Het Engelsche king
der uitbreiding van de bankbiljetten in
stoomschip Henry Stanley arriveerde hedenomloop.
Tot oordcelen bevoegden zijn van
ochtend in de Nieuwe Waterweg met schade
dat de uitbreidig der biljettenmeening,
tengevolge
van
een
aanvoorschip
aan het
$
circulatie
800 mill. kan bedragen. Dit belading
is
varing in het Engelsch Kanaal. De
drag zou gelijk zijn aan dat hetwelk geonbeschadigd.
hamsterd is door het publiek, tengevolge van
de faillissementen in het bankwezen.
Oorlogsschip vergaan. Het oorlogsschip
„Bias de Zezo" is op het rif van Meissinox
nabij kaap Finisterre vergaan. De 320 opvarenden zijn gered.
Faillissementen.
De Davis-schat gevonden. Een der grootste
vondsten in de geschiedenis der schatgraverij
heeft een expeditie op de Kokoseilanden in
Midden Amerika gedaan. De expeditie, welke door een naamlooze vennootschap, voor de
opgericht,
uitgerust»
was
gelegenheid
en
verborgeroofden
op
zoek
naar
den
was

De Arrond. Rechtbank te Assen heeft gisteren failliet verklaard, Willem Freeling,
handelaar in bouwmaterialen te Oranjedorp
(Emmen).
Rechtercommissaris mr. F. M.
Pleijte; Cur. de heer R. Richie te Nieuw—
Amsterdam.

Pottjegort f 56.400, H. J. A. Ludder, Lonneker
f56.240, J. H. Jansen en H. Huizinga f 56.200,
J. de Bonk, Enschedé f 56.100. N.V. Kool en
Een arbeider weigert den steun volgens
Wildeboei f55.900. D. Reinhard f 55.850, I.
artikel 22. Hij kon zonder dat voldoende
Bos Warffum f 55.500, M. Wassing f 55.313,
in zijn onderhoud voorzien.
Kon. Rotterd. Bet. en IJzermij., Waning en
Co. R'dam f 55.200, K. H. Kastje f 55.200,
(Van onzen correspondent.)
VOOR GRONINGEN.
G. Knollema f 55.000, J. Swarts f54.900. J.
Schaap Hoogezand f 54.800, F. Wieringa en
DINSDAG 12 Juli.
Te Beilen werd voor ruim 4100 koeien dezer D. Steenhuis f54.468, N.V. Beton- en IJzer8 uur Harmonie: Concert van het Gron. dagen het bedrag ingevolge art. 22 van de bouw v.h. Gebr. Dunning f 54.120, E. en J. de
Symphonie Orkest „Kalma" en het GroCrisis-Zuivelwet uitgekeerd.
J. en W. Timmer
Boer, Delfzijl f 53.980,
ningsch Mannenkoor.
Door drie melkveehouders is het bedrag f 53.800, v. Zuilen en Luppen, Nijkerk f 53.600
waarop aanspraak gemaakt kon worden, niet H. Fokkens f 53.486, J. Ph. v. d. Leij f 52.600,
WOENSDAG, 13 Juli.
geïnd. Eén van deze drie, 'n arbeider, deelde J. Wassing f49.930, H. Barkhuis
en Zn.
8 uur Martinikerk: 4e Orgelvoordracht van mee uit principieele overwegingen bezwaar f 49.270, J. Noordewier f48.600.
Jan Zwart.
te hebben het bedrag in ontvangst te nemen,
Voor zoover geen plaatsnamen zijn genaar hij noemd, wonen de aannemers te Groningen.
daar momenteel zijn inkomsten
Bioscoop- en Cabaretprogramma's.
verklaarde
voldoende zijn, om in het onvan 8 tot en met 15 Juli.
derhoud van hem en zijn gezin te voorzien.
Geen animo.
„Walzer aus Wien", een
Luxor-Theater:
Tevens zouden B. en W. aanbesteden:
Weensche operette-film. Verder „Het ge„Het gebruik van lantaarnpalen van het
DE BEGROOTING 1933 VAN SMALLINGERLAND. Gemeentelijk
Electriciteitsbedrijf, voor het
heim van den derden nacht", een avonaanbrengen van objecten, dienende voor returen-film.
Cinema Palace: „Madehen in Uniform", geclame-doeleinden, gedurende drie jaren, inEen bezuinigingscommissie.
gaande 1 Augustus 1932 en eindigende 31 Juli
heel door vrouwen gespeeld en de klucht
(Van onzen correspondent.)
„M'n nichtje uit Warschau".
1935".
Hiervoor waren geen inschrijvingsbiljetten
Grand Theatre: „Zijn terugkomst" met CharDe heer G. Boelens heeft bij den gemeeningekomen.
lesFarrell en James Gaynor. Tweede hoofdteraad van Smallingerland een voorstel innummer „John Keith's misdaad", naar den gediend om over te gaan tot de instelling
roman van James Olivier Curwood.
van een raadscommissie, die B. en W. zal
Gegund.
Beurs-Theater: Emil Jannings als Keizer bijstaan in het aangeven van bezuinigingen
directeur
van
gemeentewerken heeft
De
„Quo
Nero in:
Vadis".
voor de komende gemeentebegrooting voor
van
aanleiding
naar
de onlangs gehouden
Aanvang der avondvoorstellingen 8 uur.
1933.
de levering van diverse
(Vintertuin Frigge: Meller und Wagner, Weenen W. hebben tegen de instelling van aanbesteding voor gemeente
B.
gegund:
aan de
sche humoristen, Doktor Caligari, geheimde commissie geen bezwaar vooral omdat zij materialen
L. no. 5: Het leveren van ijzerwaren, gezinnige experimenten en Liselotte Arff, aan de toelichting van 't voorstel ontleenen
reedschappen en aanverwante artikelen aan
solo-danseres.
dat de taak van hun college niet zal verande CV. Bolte en Gorter, Groningen.
deren. Trouwens dit zou ook wettelijk niet
L. no. 6: Het leveren van hout in diverse
zijn.
kunnen en ontoelaatbaar
Het zal de afmetingen aan J. Beishuizen, Groningen
bedoeling van den voorsteller zijn, dat de (ged.), N.V. Maathuis, Sappemeer (ged.) en
EN
algemeene richtlijnen, die bij B. en W. voor N.V. Nanninga, Winneweer (ged.).
het opmaken van de begrooting hebben geL. no. 7: Het leveren van diverse schoongolden in de commissie behandeld zullen maak- en aanverwante artikelen aan de fa.
GRONINGEN, 12 Juli.
worden. Door een dergelijk voor-overleg zal J. M. Bos, Groningen.
nauwere samenwerking worden verkregen
met de onderscheiden raadsfracties en kan
Examens.
met de verschillende inzichten beter rekeRijkstuinbouwschool
te Boskoop
Aan de
gehouden worden. Inderdaad zal het
ernstige waarschuwing ning
moeilijk zijn de begrooting voor 1933 op te behaalde het einddiploma de heer G. H. de
Vries, te Groningen.
voor
maken. Samenwerking in het belang der gemeente zal noodig zijn en daarvoor is aan
Geslaagd voor het toelatingsexamen R.H3.
De directie van het waterleidingbedrijf B. en W. steun uit den raad welkom.
S. te Assen, W. G. van Dijk, leerling van de
schrijft ons:
„Dr. de Vi_serschool" aldaar.
inbuiten
moeilijkheid,
welke
Door een
BRANDEN.
vloed van het waterleidingbedrijf ligt, beDe heer H. J. Criens slaagde heden voor
staat de kans dat op dagen en uren van
(Van onze correspondenten).
Engelsche Handelscorrespondentie
examen
sterk waterverbruik niet voldoende water
(Mercurius-diploma).
Brand
in
de
kazerne.
naar de stad kan worden getransporteerd,
Hedenmorgen waren werklieden bezig het
zoodat de druk plotseling gedurende korten
Aan de R. K. Mulo-school te Roermond
wegvallen.
tijd
kan
langeren
gelegen achter het militair kleedingterrein,
of
slaagden voor diploma A de heeren J. S. M,
nadrukkelijk
magazijn aan den Heereweg te asfalteeren. Bosch en Th. C. M .Woldring,
In verband hiermede wordt
beiden te Groverwezen naar de advertentie van het waDe teerpotten waren geplaatst in den doorningen.
nummer,
en
wordt
gebouw
van den
gang, welke leidt naar het
terleidingbedrijf in dit
Militairen Geneeskundigen Dienst. Door het
den inwoners dringend verzocht, zich nauwAan de R. K. school
Maatschappelijkoverkoken van de eene pot deelde het vuur werk te Amsterdam is voor
keurig naar deze advertentie te richten.
geslaagd voor het dide
branandere,
wegdruk
net
mede
aan
de
waardoor
in
het
zich
namelijk
Indien
de
leerares kinderverzorging en opvoedende massa naar het lager gelegen gebouw ploma
valt of sterk verminderd wordt, en er beding,
mej.
R. H. Wachters, hier ter stede
plaatse
ter
staat op zulk een tijdstip door slangen o.d. liep. De brandweer was spoedig erger
werd
bestreed
het
waardoor
vuur,
in een huis verbinding met loozingsobjecten en
of met grachtwaterleidingen, dan wordt het voorkomen.
De hoofddirecteur van Veenhuizen met
vuile vocht in het waterleidingnet gezogen
pensioen.
brand.
Broedmachine in
en met het drinkwater gemengd.
De heer A. W. Idzenga, hoofddirecteur der
Hedennacht ontstond te Tolbert bij den Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen heeft
In zulke gevallen _-» elders reeds herbrand,
doorheer M. v. d. V. een begin van
als zoodanig ontslag aangevraagd tegen 1
haaldelijk ernstige typihus-epidemieèn ontin het achdat een broedmachine, opgesteldknappen
a.s. De heer Idzenga heeft een
November
van diensttijd van
terhuis, vlam vatte. Door het
staan.
ruim 48 jaar. waarvan hij de
gewekt,
een asbestplaat werden de bewoners
jaren sinds 1912 te Veenhuizen heeft doorgeoplaaide.
Met
toedivlam
oogpunt
hooge
Vooral gevaarlijk zijn uit dat
toen reeds een
bracht. Hij is een selfmade-man. die steeds
recte aansluitingen van closets en urinoirs, geschoten hulp mocht het gelukken het vuur een streng doch humaan
beperkt
chef is geweest.
ongeluk
en verbindingen met grachtwaterleidingen te blusschen, zoodat het
Deze
materieele
schade.
eenige
zéér
intensief
betot
bleef
doordat het vuil daarin
wordt gedekt door verzekering bij de maatZigeuners langs de grens.
smet kan zijn.
schappij „Nederlanden".
dat
niet
oog.
het hier
Men houde in het
Zondagmorgen
probeerden een paar waalleen gaat om besmetting in eigen huis
gens
zigeuners
met
te Bellingwolde de grens
Een autobus vat vuur.
doch dat elk een, die deze aanwijzingen verte
passeeren,
wat
hun
evenwel belet werd.
Vermoedelijk door een verkeerde ontsteking Hierop zetten zij koers naar het Zuiden, zoowaarloost, oorzaak kan zijn van zeer geMij.
Stoomtramweg
besmetting
in de stad. geraakte de bus van de
vaarlijke algemeene
dat gegronde vrees bestond, dat ze het later
Dit risico blijft bestaan, zoolang de evenO .P. te Beerta in brand. De chauffeur Buter
bij
Bourtange zouden probeeren. De politie
genoemde moeilijkheid niet is weggenomen. trachtte onmiddellijk het vuur mester te was evenwel op haar hoede, zoodat aan overworden met de aanwezige snelblusscher, doch komen niet viel te denken. In den loop v. d,
deze bleek ten eenenmale onvoldoende te zijn, namiddag werden twee der vier wagens door
zoodat tenslotte erger werd voorkomen door de gendarmen van Rhede verder getransporhet
vuur met zand te blusschen. De chauftram-ongeluk te
naar Heede.
feur liep aan zijn handen nog vrij ernstige teerd bewoners in Duitschland klagen gewelDe
geneesbrandwonden op en moest zich onder
dig over den last van dit volkje, zoodat de
kundige behandeling stellen.
het zeker verstandig heeft geacht ze
politie
verongelukten
machinist.
Begrafenis van den
buiten de gemeente Bellingwolde te brenLandbouwerswoning afgebrand.
gen.
Hedenmiddag is te Oude Haske ter aarde
Gistermiddag brandde te Zwartschaap
De zigeuners waren afkomstig uit Turkije.
besteld het stoffelijk overschot van wijlen (Stuifzand) onder de gemeente Ruinen de
wagens zagen er onoogelijk uit. Het lag
van
machinist
de
De
Hoeve,
de
den heer A. van
landbouwerswoning af van Roelof Strijker Az.
stoomtram, die te Peize door zijn uiterste In korten tijd lag het geheele gebouw ttgen in hunne bedoeling in Rhede met hun bruibeer en apen een voorstelling te geven,
plichtsbetrachting zoo tragisch, bij de tramden grond. Twee koeien waren in de weide en ne
wat
evenwel door de politie verboden werd.
ontsporing om het leven is gekomen.
werden
met
eenige varkens alsmede huisraad
het
Academische
af
is
Ziekenhuis
Van het
moeite gered.
waarstoffelijk overschot via het sterfhuis
Hooibroei.
Kwestie Wolterbeek en van Dorp's Aannemers
hechtburen een krans aan den lijkwagen
boerderij met voorhuizinge van A. Zwier
gebracht.
Mij.—Drentsche Kanaal Mij.
De
Daar
naar het tramstation
ten
(onder Noordwolde) is door hooite
Meenthe
gebouwen
de
halfvan
het,
terwijl
vlag
de
is
De N.V. Wolterbeek en Van Dorp's, Aannebroei geheel afgebrand.
stok wapperde, in een goederenwagen geMij. heeft plm. 3 jaar geleden' een bemers
plaatst, die gehaakt werd achter de tram
werk aangenomen en uitgevoerd voor
langrijk
o schrijnende tegenstelling
van 9.37, welke
Kanaalmaatschappij. De aanGEMEENTELIJKE
AANBESTEDINGEN.
de
Drentsche
een groep kinderen op een uitstapje, evennemersmaatschappij
meent nu van laatstgenog
volkomener
eens met zich voerde. En
uitbreiding van het openbaar slachthuis. noemde te vorderen te hebben een som van
De
tegenstelling
tusschen
den
werd de schrille
f 150.000 op grond van het feit. dat zij door
Dood en het volle blije leven, door de voorhedenmorgen ten de Drentsche Kanaalmaatschappij niet volB.
en
W.
is
Namens
bijjagende treinen en de felle brandende zon. Raadhuize aanbesteed het bouwen van een
doende ingelicht was, o.a. dat de putten niet
Bij de wagon werd het woord gevoerd door administratiegebouw met bijkomende werdroog te houden waren met open
voldoende
van
F.
die
Strien,
heer
J.
Evangelist,
den
den
bij het Openbaar Slachthuis te Groninken
kwam doordat de grond,
hetgeen
bemaling,
bij
uitkomen,
dat er
in zijn betoog deed
gen. Inschrijvers:
moest
gewerkt
waarin
worden ,z.g.n loopzand
blijdschap
innerlijke
is
droefheid toch ook
Kuipers, Surh.veen f 128.600, H. BarkK.
de
was.
had
Drentsche
heengegaan
die
Dit
Kanaalmaathij,
door de wetenschap, dat
huis en Zn. f 114.000, H. Fokkens f 111.186, schappij moeten mededeelen. De Kanaalis, God heeft-leeren kennen en m Hem geH. A. Birza f 110.900, H. Ad erna en J. Rozema maatschappij was van oordeel, dit niet verloofde. Wij voelen, aldus spr., het aangrijf
110.900, F. Kooi Roodeschool f 110.500, Gebr. plicht te zijn, en beklaagde zich, dat de
pende van dit oogenblik, maar heerlijke nav.
d. Velde Grijpskerk f 109.400, F. O en J.
gedachtenis is de wetenschap, dat Van Hoeve Bijmolt Haren f 108.867, J. Noordewier uitvoering van het werk niet deugdelijk is
geweest.
trouw is gebleven tot in het uiterste, hachef 108.300, H. Fekkes, Wildervank f 107.982, A.
Dinsdag j.l. is, naar de ~N. R. Crt." meldt,
lijke oogenblik, trouw op zijn post en aan zijn ten Hof, Wildervank f 107.962, Lap en Heespr.
op
wekte
te
Zwolle in hotel Wientjes den geheelen dag
Heiland.
De
familie
105.850,
Heer en
rema Wins'im f 107.888, J. Wassing f
naar boven te blikken, want wel begrijpen we G. Ronner f 104.900,
en P. Pot een bijeenkomst gehouden over deze aangeleGebr.
J.
niet, dat iemand op middelbaren leeftijd is f 104.835, F. H de Vries f 104.600, A. de Vries genheid. Voor den raad van arbitrage van
den aannemersbond waren aanwezig ir.
heengegaan, maar God heeft daarmee Zijne Assen f 104.000, F. Oosterhof f 103.849, J. Ph.
Thijssen, ir. Postma en Van Looyen. Gehoord
bedoeling. En eenmaal zal eeh wederzien in v. d. Lei f 103.400, F. Wierenga en D. Steeneen heerlijk lichaam volgen. Hierop ging spr. huis f 103.400, J en W. Timmer f 102.8/)0, E. werden verscheidene getuigen, kanaalwachSommige
getuigen
Berghuis Warffum f102.750, K. Schutter en ters ,uitvoerders, enz.
in%ebed voor.
Om 9.37 uur vertrok de trein met zijn H. Wassink Aduard f 102.600, Gebr. E. en J. verklaarden, dat de geleden schade uitsluidroeven last.
H. de Vink f 101.570,, W. Visser, Leeuwarden tend te wijten was aan het onoordeelkunDe baar werd gedekt door eenige kransen, f99.678, J. Jansen en H. Huizinga f 99.200, dig .uitvoeren van het werk. Een beslissing
waaronder ook een van het personeel, waarVermoedelijk zullen
J. Swarts f 98.890, K. H. Kastje f 98.700, Gebr. werd niet genomen.
Schreuder, Zuidbroek f 97.862, Gron. Coöp.
van een deputatie eveneens volgde.
opnieuw getuigen worden gehoord.
Bouwondern. f 96.880, E en J. de Boer, DelfTe Oudehaske.
zijl f96.780, J. Blauw f 96.300,, A. Pottjegort
f94.700, M. Wassing f93.397, G. Knollema
Smokkelaar aangeschoten.
Uit Oudehaske seint onze correspondent:
f 90.200.
Zaterdagmiddag
waren enkele smokkelaars
dorp,
het
waar
Op het kerkhof alhier in
bij Rhede bezig hun vrachtje over
te
Brual
is,
werd
hedenStadspark.
hulprioolgemaal
geboren
Een
in het
de heer Ten Hoeve
de Ems te krijgen. Aangezien de bruggen
middag zijn stoffelijk overschot ter aarde bevaak bezet zijn met beambten of dat convan
Groningen
„Het
plaats
tram
tweede
lijk
per
werd
In de
is aanbesteed:
steld. Het
op den weg plaats vindt had men betrole
begraafplaats.
bouwen van een hulprioolgemaal in het
vervoerd tot dicht bij de
sloten
de smokkelwaar met een bootje over
personeel
van
en
het
moerriolen
Stadspark
en
met
toeleidende
Namens de directie
Bakker,
chef
de
Ems
te krijgen. Toen de smokkelaars
toegangskokers".
Hierop
schreven in:
de N. T. M. sprak hier de heer
aan
stapten en hun vrrachtje mede
directeur
aan
land
pl.v.
en
Boonstra
L.
R.
Jansen
67.400,
en
Timmer
f
in algemeenen dienst
woord,
65.900,
gevoelvol
wenschten
te nemen sprongen de kommiezen
Hamminga,
Haren f
f66.190, J. B.
de geopende groeve een
een
—Coeuit
het
veld
en achtervolgden hen.
Een
Hutizing,
als
zeer
en
J.
A.
H.
Winsum
hij
den overledene
waarin
hunner werd hierbij door het schieten der
plichtsgetrouw beambte herdacht en zijn vorden f 65.300, P. H. Offeringa, Uithuin de lendedank bracht voor hetgeen hij voor de N.T.M, zeermeeden f 65.244, H. Heres f65.200, K. ambtenaren aan de hand »*i
Evenhuis f 64.800, J. Dijkstra Haren f 64.780, nen gewond. Een partij smokkelwaar (talange jaren deed.
H. Huisman f62.700, J. v. Delden f62.634, bak) viel de ambtenaren in handen.
J. Hensema, O. Pekela f 60.870, N.V. Amsterd.
Aann. Mij. Adam f 59.700, J. Smit f 58.900, A.
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NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN DINSDAG 12 JULI 1932.

RIJKS-UNIVERSITEIT.
De rector-magnificus voor het
komende studiejaar.
Bv Kon. Besluit is voor het studiejaar 1932-*» benoemd tot Rector Magnificus der Rijkste Groningen, mr. H. van Goudoever, thans secretaris
van den Senaat.

"mversJteit
CHR

- INDUSTRIE- EN HUISHOUDSCHOOL.
nieuwe

Een

school met internaat wordt
gebouwd.

,

ons meldt is aan het bestuur der
vJ___ nr men
Gm_. " voor Cnr- Nijverheidsonderwijs te
v ?? guntll ng verleend, over te gaan
tot ?-^Kens t7edmg
van een Industrie- en HuisW^_.

-2. .Si
ne?dsondefwy °

001 met Internaat. Dit mag zeker
ve ,rbl -dend bericht genoemd worder. ."
V0 rstanders van
s
het vorige 3 aar was door voornoemd
en mooi bouwterrein voor dat doel
_aan _i Hoendiepskade
aangekocht,
Don.
gen ■£**} steeds toenemend aantal leerlinste.ri._- de behoefte aan een eigen school
dnngender, en reeds lang is het een
ideaal
bestuur en leerkrachten, om geheel h-t onderwi
Js in een eigen schoolgebouw t__ Unnen geven,
Men h
den bouw der
schooi Ti. gesnu spoedig met luxe,
toch aan
alle moric e Peend aan alle
tegenwoordig
ei
schen,
die
men
aan
h. t- v?
Jver heidsonderwijs stelt, kan vol(Joen t.
ginnen. Tegen Juni van het volSend'iaWord
t de voltooiing van het nieuWe gebrm
tegemoet gezien, zoodat met het
nieuwo Cursu
sjaar in September 1933 de
school i
genomen kan worden. Ongetwi! f_i_-e Drui
zal
eigen schoolgebouw den
een
bloei v n het
Nijverheidsonderwijs te
Chr.
_ronin-"
*"ngen -ggj. bevorderen.

vi

_

Rechterlijke macht.

-B. is op verzoek eervol ontslag ver-i__ Kmet
dank aan T. J. B. van der Meijden,
ais \
in het
k_„* kantonrechter-plaatsvervanger
Winschoten.
,■*£*on
benoemd is tot rechter-plaatsvervanger
Winschoten, mr. M. I. Polat recnt kank teprocureur
te Oude Pekela.
*■ advocaat en
22e

Zangersf eest van den Bond van
Gem. Koren.
«i
onder de
w ons blad van gisteren stond
vermeld : Tweede afdeeling : 4.
en Vriendschap te Niekerk (W.), 200
"«hten, d. m. z. 206 punten.

Kor Kuiler ontvangt een Fransche
onderscheiding.

Fransche

regeering heeft den heer Kor

«"uüer benoemd tot Officier de 1' Instruction
yublique ais erkenning van hetgeen hij voor
ue

Fransche

muziek heeft gedaan.

Boottocht Zoutkamp—Schiermonnikoog.
}jen schrijft ons:
Her-

"Dezer

dagen hebben de gezamenlijke
Jongens- en Meisjesvereenigingen
Noordhr.11Grijpskerk, Buitenpost, Dorkwerd,
è; ! en Saaksum, benevens de meisjesver. v.
Kollum, Munnikezijl en Seb.buren
1 uitstapje gemaakt naar Schiermonnikoog.

r?

schitterend zomerweer kwamen de
deelnemers van alle kanten op «e_Een aparte
ï,,ll en in auto's aacnstroomen.
salonboot van de N.V. Wagenborgen lag
„:*«
0 dit gezelschap gereserveerd. Door het
dp el dig aantal deelnemers waren de kosten
reis tot een minimum beperkt. Zon.*et de minste teleurstelling kwam de boot
Zoutu; de 274 deelnemers tegen elf uur bewoeer
voor
de
binnen.
Alle
weer
van Zoutkamp die dit gezelschap met
a
toejuiching en muziek, aan
h*}rgeweldige
kust verwelkomde.
klein batig saldo der reis werd besteed
1 bate van inrichtingen tot opbouw der
t?
qerv.

f? *

e_ers

kerk.

Staking te Middelstum.
te Middelstum—
landarbeidersstaking
to
esterwij twerd is gisterochtend ingegaan.
£. et getal stakers bedraagt een 60-tal geor-

in de Chr. en moderne landarbei-

Zeven landbouwers hebben het
«lrfsbonden.
contract geteekend. Op de bedrij-

van die

werkgevers

wordt gewerkt.

Motorongeluk.

heer van der S. te Musselkanaal reed

ter hoogte van het voormalig tolhuis
weg Rolde—Assen, vermoedelijk tenden
v °lge van
een defect aan zijn motor, in de
Hij kreeg een gapende wonde aan
jlv1 dijbeen, terwijl de motor zwaar werd be-

JJ
D^
Jfttisloot.

zadigd.
j,„rr. Wielinga van Assen verleende de eerste
en toen werd van der S. naar 't Wilhel-

te Assen vervoerd.
den dag werd de getroffene per
°P
o weer naar zijn haardstede gebracht.

ater
ut

_i,+

V-FEILEN,
n
h*

hier

.

11 Juli. De heer G. S. Mensema
is te Utrecht geslaagd voor het lste
gedeelte tandheelkunde.

LUCHTVAART

tp^Jl

DE INDIË-POSTVLUCHTEN.
uitreis 11 v. Djask (4.45) via Karatsjl

, odpoer (17.08).
\J °is thuisreis 11 v. Calcutta
te

Opstand in Sao Paulo.
RIO DE JANEIRO, 11 Juli (Reuter). In Sao
Paulo is een opstand uitgebroken. De opstandelingen zijn omsingeld, de kans op doorbraak is gering. Uit Monte Video wordt hieromtrent gemeld, dat d_ leiding van dezen
opstand berust bij kolonel Piguiredo. Een
aantal staten verleent steun.
Nader wordt gemeld, dat de opstand zich
uitbreidt.
(Reeds

in een gedeelte onzer vorige

(8.38) via Al-

Jodpoer (16.58).

oplage

vermeld.)

De 4-daagsche afstandsmarschen.
DEN HAAG, 11 Juli. Voor de Intern, vierdaagsche afstandsmarschen, welke van 26
tot en met 29 Juli a.s. te Nijmegen zullen
worden gehouden, hebben 2350 personen ingeschreven. O.m. nemen er aan de marschen
deel groepen uit Engeland, Noorwegen en
Frankrijk en eenige Duitschers.

**"

bc.__?.

j,

BRAZILIË.

SPORT.

NED. O.-INDIË.
(Aneta-dienst).

DE „DEMPO” VERTROKKEN.
Batavia, 12 Juli. Het m_. „Dempo" van
Rotterdamsche Lloyd is hedenochtend om
9 Uu
Priok
v r plaatselijke tijd van Tandjong
naar Rotterdam.

*

Nieuwe Statenleden.
Vervolgens worden de nieuwbenoemde Statenleden, de heeren J. Middelveld te Ruinerwold en J. Nijsing te Beilen beëedigd.

over de

Een interpellatie

SCHIETEN.
NOORD-NEDERLANDSCHE SCHERPSCHUTERBOND.

werkverschaffing.

De heer AKKERMAN (s.d.) vraagt dan verlof om een interpellatie over de heerschende
ongerustheid onder de werkloozen in verband
met inkrimping van de werkverschaffing.

Deze interpellatie wordt toegestaan aan het
Onder begunstiging van schitterend zomerslot der agenda.
weer hadden op 9 en 10 Juli te Tinaarlo de
De VOORZITTER deelt mede, dat de heer
jaarl. Schietwedstrijden plaats van den Jongbloed met kennisgeving afwezig is en
Noord-Ned. Scherpschuttersbond, waarvan dat de heer Kalter uit de S.D.-fractie is gede uitslag is als volgt:
treden en thans de O.S.P. vertegenwoordigt.
Korpswedstrijd afd. A.: 1. Korps Kon. MaNadat diverse zaken naar de afdeelingen
rechaussee te Groningen 221 p.; 2. Ver. tot verwezen zijn, krijgt de heer AKKERMAN
bevordering van 's Lands Weerbaarheid te gelegenheid voor zijn bovengenoemde interGroningen 209 p.; 3. Schietver. Groningen,
pellatie. Spr. noemt o.m. de steun van f7
per week plus 50 cent per kind veel te weinig
onderafd. V.W., te Groningen 203 p.; 4. Onderoff. en korporaals d.d. Schutterij te Grovoor de werkloozen, die uitgesloten worden
ningen 192 p.
van de werkverschaffing. Verder vraagt spr.
.--___"_
Personeele wedstrijd : 1. J. -. Mook Jr„ het college inlichtingen omtrent de diverse
Groningen 46 p. (9) (42); 2. J. H. Wolthers,
werkverschaff ingsobjecten
De VOORZITTER geeft een overzicht van
Groningen 46 p. (8) (42); 3. H. P. Vorenkamp,
Groningen 44 p. (43); 4. Ph. Kessler, Leeude verschillende objecten waardoor de heer
warden 44 p. (41); 5. D. H. Mulder, GroninAKKERMAN de overtuiging krijgt, dat hiergen 44 p. (40); 6 R. Feltman, Groningen 43 aan voorloopig nog geen gebrek is.
p. (43); 7 J. Schenkel, Stadskanaal 43 p. (41);
De heer KALTER (0.5.p.) is het niet met
8. M. van Groningen, Groningen 43 p. (40);
den vorigen spreker eens. Integendeel, vol9 A. Ebens, Groningen, 43 p. (40); 10. G. H. gens hem zijn er lang geen objecten genoeg.
de Jong, Groningen 42 p. (45); 11. H. BuurIn verband daarmede zou spr. in overweman, Hoogeveen 42 p. (43); 12. P. R. Reiziging willen geven de werktijden der arbeiders
ger, Groningen 42 p. (37); 13. W. Bolhuis, in werkverschaffing sterk te bekorten.
Groningen 42 p.; 14. T. Meijer, Groningen
Hierna verdaagt de voorzitter de vergade41 p (36); 15 J Stanlein, Groningen, 41 p. ring tot morgen.
(21); 16. W. Kamps, Groningen 41 p.; 17. J.
Doesburg, Groningen 41 p.; 18. J. den Ouden,
Groningen 41 p.; 19. J. Mook J. Jzn. 40 p.;
20. T. Prins, Groningen, 39 p.
Geluksbaan : 1. P. Huizinga, Leeuwarden
281 p " 2. H. Bouman, Groningen 275 p.; 3. J.
Noosten, Groningen, 271 p.; 4. J. A. de Vries,
OVERZICHT OCHTENDBEURS.
Leeuwarden 267 p.; 5. J. de Vries, Groningen,
p.;
7.
AMSTERDAM, 12 Juli. De stemming op de
267 p.; 6. F. Noorman, Groningen 265
R. Meijer, Assen 264 p.; 8. L. J. van Mourik, Amsterdamsche Beurs was hedenmorgen
Groningen, 261 p.; 9. P. Geist, Groningen kalm, ondanks de vastere stemming in Wall260 p.; 10. S. W. Westerman, Groningen, 258. street. De critiek, die in Duitschland en
Vrije baan: 1. J. J. Mook Jr. Groningen 58 Engeland op de overeenkomst van Lausanne
geleverd wordt,
p. (29-); 2. Ph. Kessler, Leeuwarden 58 p.
oefende een ongunstigen
(28 2-27 3-266 ); 3. P. Geit, Groningen 58 p.
invloed uit. evenals de afwijzende houding
(28 2 -273-26.; 4. J. de Vries, Groningen 58 p.
der V. S. tegen schuldschrapping. Voorts
(28 1 -27 4); 5. H. Buurman, Hoogeveen 58 p.
maakte de scherpe daling van den koers der
(27 3 ); 6. H. P. Vorenkamp, Groningen 57 p. Dawes- en Young-leening een onaangena(27 1 -26 4 ); 7. D. H. Mulder, Groningen 57 p.
men indruk, evenals de reactie in suiker(27 1 ); 8. J. Osinga, Groningen 57 p.; 9. Tj.
waarden, waarvoor geen .enkel motief beoverigens
Ebels, Groningen 56 p. (27 5 ); 10. H. Bouman, stond. De koersverliezen waren
Groningen 56 p.; (27 3-262-255 ); 11. G. H. de
niet belangrijk, uitgezonderd echter voor
suikeraandeelen.
Jong, Groningen 56 p. (27 3-262 -25«); 12. E.
Paulusma, Groningen 55 p. (2T-2&); 13. P.
Huizenga, Leeuwarden 55 p. (27*); 14. J. Mook
J Jzn., Groningen, 55 p. (27-26*); 15. R. FeltVoorloopige noteeringen, opgenomen pl.m.
man, Groningen, 55 p. (27-26 3 ).
twee
uur hedenmiddag.
gewoonlijk
De kampioenswedstrijd had als
.er
Amsterdam, 12 Juli 1932
en
feleioon
belangstelling
er
werden
in
deze
afveel
Aand. Koloniale Bank
59
deeling belangrijk hooger resultaten bereikt
Ned. Ind. Handelsbank
594
dan bij de het vorig jaar gehouden wedstrij„ Ned. Handel Mü.
66
den. Werd in 1931 de wissel-beker gewonnen
„
Van Berkei's P-tent
17
thans
wist
de
heer
J.
H.
Wolpunten,
met 85
Alg. KunstzijdefabT
284
kampioenstitel
te bethers, Groningen den
„ ünilever
97%
„
halen met het fraaie totaal van 92 p.
Philips (gem. bezit)
10%
korpsschutter
eveneens
werd
de
Hoogste
I „ Boeton
8
heer J. H. Wolthers te Groningen met 48 p.
73
1 » Redjang Lebong Mij
Dordtsche Petr.
'; m Koninklijke
f 1000
1264
„„ Rubber Amsterdam
40
Holland Amerika Lijn
2
» Kon. Ned. Stoomboot
„ Kon. Paketvaart
95
„„ Ned. Scheepvaart unie
50
49%
Stoomvaart Nederland
„
Int. Merc. Marine orig
Koningin
herdenkt in
„ Cultuur der Vorstenlanden
De Commissaris der
46
„ Handelsver
een rede zijn overleden voorganger en den
Amsterdam....
1634
„„ Javasche Cultuur
129
Gedeputeerde Schuurman en het Statenlid
Robaard.
10
„ Poerworedjo
Dcli Batavia
122
Dcli Maatschappij
121
(Van onzen correspondent).

BEURS VAN AMSTERDAM.
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VERGADERING VAN

DE STATEN VAN DRENTHE

De zitting van de Prov. Staten van Drenthp werd heden door den Commissaris der
Koningin» mr. R. H. BARON DE VOS VAN
der Koningin geopend.
STEENWIJK in naam
volgende:
het
hierna
Deze sprak vorig samenzijn
hebben een
ons
Sedert
aantal sterfgevallen onze kringen getroffen,
herdenking heden niet achterwaarvan deblijven.
Onze gedachten gaan
wege mag
daarbij in de eerste plaats uit naar het overliiden van den oud-Commissaris der Koningin in deze provincie, mr. J. T. Linthorst
Homan Ofschoon niet meer in zijn ambt
trof, zoo was
werkzaam toen de dood hem
geleden, dat wij
nog
zoo
kort
ziin afscheid voelen,
alsof aan het Provin.iin heengaan
ciaal Bestuur zelf een der leden was ontbij zijn aftreden
vallen De rust, die wij hem
h. hben toegewenscht, is hem niet lang gemeer dan op het oogenmind geweest. Nog
zijn ambt gevoelen
hlik van het uittreden uit
Homan
het uiterste
Linthorst
mr
wii hoe
gevergd ten dienste
van ziin krachten heeft
zijn
van deze provincie. De herinnering aan
zal
dan
ook
onverflauwd
leven en werken
bliiven voortleven.
Ni. t minder trof ons eenige dagen later
hP. overlijden van Uw medelid, den heer
q_huurman. Jarenlang heeft hij zich aan
gewijd. Lid van den Raad
Hp onenbare zaak
1898, wethouder
gesedert
van Meppe. 1902, werd hij den dagdier
na zijn
meente sinds
der Staten op 2 Juli
zitting nemen alshetlidCollege
van Ged. staten
1919 tot lid van
tot aan zijn overlijgekozen Onafgebroken
heeft hij deze functie bekleed. MeermaCommissaris
len trad hij op als waarnemend
de Staten
onder
der Koningin Ook vergaderd.hebben
z_n voorzitterschapinrichtingen, Talrijke bevan
waarbij het
belang betrokken was, zijn door
nrovinciaal
Zyn woord had gezag
in
hem waargenomen hij zitting had,
waarin
omdat het
elk
een krachtige overtuigedragen werd door
uitte op voor andersden___b die zich nooit
wijze. Daardoor werd sakenden krenkende
heer Schuurman voorden
met
menwerking
hen, die met h em ra aanraking
vruchtdragend voor het gewest
kwamen en
bestuur hij zoovele jaren

£

den

TELEGRAMMEN

De arbeid van een man als de heer
Schuurman laat een zegenrijke werking na.
Op dezen dag, waarop wij zijn bekende figuur voor het eerst niet meer in deze vergadering aantreffen, zij hem dank gebracht
voor alles, wat hij ten behoeve van deze provincie heeft verricht.
Slechts enkele dagen na het heengaan van
den heer Schuurman trof ons een nieuw verlies door het overlijden van het lid Uwer
vergadering, den heer H. A. Robaard. Ook hij
had zich jarenlang gewijd aan de belangen
van provincie en gemeente, al trad bij hem
uiteraard de gemeentelijke werkzaamheid het
meest op den voorgrond. Sinds 1911 lid van
den Raad van Hoogeveen en sinds 1919 wethouder dier gemeente, nam hij in laatstgenoemd jaar ook als lid d. Staten zitting. Zijn
bezadigdheid en nauwgezetheid bij de beoordeeling en behandeling van het Provinciaal
Bestuur zijn een waarborg, dat ook zijn nagedachtenis in deze vergadering zal blijven
voortleven.

stuurlfuncties
coTlege!

re-Ervoor
welks
S
medegewerkt.

heeft

'

_
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De

-

Oostkust

Senembah
Anaconda Copper
Bethlehem Steel
General Motors
Studebaker
United Steel Gew
Erie Gew

Southern

Raiü

13
130

8%
104

90
4

23&

[

Union Paeific
Wabash Gew
dito Preferente' A.

-

Voorloopige wisselkoersen om 12 uur hedenmiddag aan de Beurs
te Amsterdam.
(Niet officieel.)
(Per Telefoon.)
11 Juli 12 Juli
11 Juli 12 Juli
54
Ber
n
85
-_?_"af
'« 58
Weenen
35.25
34 50
Kn_L-_ .VA
_? 10 4787 H -witser!4B 32 48 32
Stockholm 45.45
45 374 N. Vork 2.48
2.48.25
"SlO
43.75 44 524 Brussel 34.75 34 46
e
7 &4 Wüaan 1265
_£_?
12.67
J
Madn
B.Aires
2010
20

°
ft£VP\

NAGEKOMEN SCHEEPSTIJDINGEN.
Kon. Holl.

Lloyd.

Waterland, uitr., 11/7 te Buenos Aires
Holland—Afrika Lijn.
Amstelkerk 11/7 van Aden naar Mombassa
Maaskerk

thuisr., 9*7 van Freetown
Rotterdamsche Lloyd.

itidrapoera

te Rotterdam.

12/7
Tapanoeli thuisr.,

Kota Inten uitr.,

H/7 van Liverpool

pass

HARLINGEN, 11 Juli.

Ned. s.s. Professor Buys v. Huil;
v. Goole; Eng. s.s. Groningen v.

Aangekomen:
Eng s.s. Dicky

Londen.
Vertrokken: 9 Juli: Ned. s.s. Noord-Holland n.
Goole.

M.S. „Jantje” te Delfzijl.
Gisteren kwam te Delfzijl ledig van Halmstadt
binnen het te Groningen thuisbehoorende motorschip ..Jantje", kapt. Smit. Het schip heeft bij
Halmstadt brand aan boord gehad, waardoor de
motorkamer, het achterschip en de roef geheel
uitbrandden. Het schip is hier op eigen kracht
gekomen om te repareeren.
M.s. „Oldambt”.
Het Nederlandsche m.s. „Oldambt", op reis van
Makslahti naar Abbeville met een lading hout,
arriveerde te Rendsburg met motorschade. De bemanning zal de reparatie zelf uitvoeren.

Venlo

St. Andries

11/7 Kaap

Rotterdam-Zuid-Amerika

Gua'rdafui

Lijn.

Alchiba, uitr., 10/7 te Montevideo.
Holland—Amerika

Lijn

-eerdam uitr., 11/7 te Vera Cruz.
Kon, Ned. Stoomb. Mij.

Nereus arr. 12/7 te Amsterdam.
Helder, uitr., 11/7 van Calao.
Hermes 11/7 te Alexandrië.
Luna. 10 7 te New Vork.
Meraupe. 11/7 's avonds 11.30 uur van Huil naar
Amsterdam.
Orestes arr 10/7 te Cavalla.
Ria, arr 117 te Sant Juan.
NEDERLANDSCHE EN VREEMDE SCHEPEN.
Batavier V arr. 12/7 te Londen.
Maartje arr. 11/7 te Antwerpen.
Drittura, m.s., Kajuiter 12/7 v. Genève te Aarhuua

(pag. 13 en 5).

De brand op de Dempo. Het vuur in de passagiersgoederen ontstaan.
(pag. 1 en 3)
De stadhuisbouw te Leiden.

(pag. 1).

Incident tijdens dé" Arnhemsche gemeenteraadszitting.
(pag. 1).
De ramp van de Pnofc-ethée. Alle hoop op
redding opgegeven.

(pag. 1).

De revolutie in Brazilië b__idt zich uit.

287

(pag. 3).

3GO

354

4105 -1060
28 23 £7 67
1098 1078
086
070

Bata, de schoenenfabrikant, met een vliegtuig doodgevallen.
(pag. 1).

10%
065

284
1168
377

2.78

1146

1146

950

948

068

(Maas)

Gemeenteraad van Groningen.

(pag. 1).

op 9 Juli 11 Juli 12 luli

Keulen
Lobith
St. Andries (Waal)
Westervoort
Maastricht
Grevenbicht

Het voornaamste nieuws van heden.

De stakingen in België.

Waterstandsberichten.

HANDELS- EN MARKTBERICHTEN.
Nadruk verboden.

Begrafenis machinist A. van Ht_t\ve.

Candidaatstelling Eerste

Een gedeelte der _\ar_tbcricbten

staat ui

(pag. 2).

Kamerverkiezing.

(pag. 5).

Prov. Staten van Drenthe.

fpag. 3).
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Marktbericht van de Vereenigin
„De Beurs”.
GRONINGEN,

... ...
... ..
. ._.
„. .
.. ..
.. ...
„ ..
„. .
"
„. -.-

Roode Tarwe
Witte Tarwe

100 k.g.
100

Zomergerst

100
100

.

J_°gge
Wintergerst

joo

Zwanenhalsgerst
Witte Haver
Gele Haver
Zwarte Haver
Rozijne Erwten

100

Wierdeboonen

100

100

100

100 «
100
Blauwpeulerwten 100
Groene Erwten
100
Schokker Erwten 100
100
Paardeboonen

*

12 Juli
0- 0c— Ti- - 0* —05 .75_ 6
5 :0 3 9Ü
6.2C—7 60
6. -6 85
6.25 6.75
6.
6.50
-o. -0.--0— -0
28 Juni
a--D

—
. .
t

;

;

-- —
C 5.50_5!8G
o
0
6.25-6 85 - 6.25-675
o
o.— C
—
G.——'. - 0
o--——
0
_'
'_ . _'
o
0
0
o!— 0.- --o! 0 —
o
— -._.o! ._.—'_—
-—.
.—
5.50-5.9 "
0

0

0

—

0—

Waalsche Boonen 100
100 »
Duiveboonen
100
Koolzaad
KarwUzaad
100
15—19—
G. Mosterdzaad 100
-—.
.— o.
.—
Kanariezaad
100
5 —6.25
5
6ió
Lijnzaad blauwbl 100
o.—
0
o.—
" C.
Idem witbloel
100 «
0— 0—
0
0.Blauw Maanzaad 100 »" 27 32
.Buit.l. Rogge en Gerst werden als volgt verkocht:
Rogge
5 25-550
100 _.g.
5.10-5.40
Voergerst
100
5.50-6—
5.40—5.80
Platte Mais
0.
o.— C. o.—
100
Ronde Mais
100
4.25 4.75 " 4 30—4.75
De korting en bijbetaling bedraagt p. 100 _.g. voor
(natuurgew. 75 k.g.) 10 et. per kg.
R. Tarwe
W Tarwe
72 m
10 m
m
Rogge
88
10
M
■

_.
-—.
.

.

—

---

'—

-

_ ._ _„_ „_.
„.
„. „ „
,

Kanariezaad
70 n 10
»
»
„
80
Winter Gerst
10
„
Zomer Gerst
65
10
Alle Haversoorten »
46 » 10 „
m
DE NOTEERINGSCOMAIISSIE.

OVERZICHT.
Het aanbod was heden heel wat ruimer dan de
laatste weken het geval was en ging de handel
over t geheel genomen bijzonder traag.
Van Rogge waren slechts eenige puike partijen
te verkoopen tot f5.80 5.90 en trok het artikel
overigens weinig attentie.
W. Gerst moest met veel ruimer aanbod belangrijk lager worden afgegeven; de gewone soorten vonden plaatsing van f 6—6.25, terwijl voor de
pelkwaliteiten van f 6.35—6.50 te maken was en
voor enkele puike partijen nog f 6.80 a 6.85 besteed
werd.
Z Gerst 15 20 ets. lager, werd verhandeld van
f 6.35—6.50.
W. Haver 10 15 ets. lager, vond koopers van
f 5.70—5.80.
Zwarte niet geheel prijshoudend, werd geplaatst
tot f6.70 a 6.75.
Voor Karwijzaad bestond weinig kooplust; voor
het beste zaad werd f 16 geboden.
Kanariezaad lusteloos, was met groote moeite
te plaatsen van f 5.75 —6.00, by exceptie f 6.15.
In de andere artikelen was geen handel.

_

__

MARKTNOTEERING.

le soort 2e soort 3e soort
f 210—220 f 170—190 f 110—120
f 170—180 f 120—130
f 170—190 f 120—140
Vroegm koeien
f 150—170 f 110—130
Vare koeien
f 000—-OOOf 000—000
Vaarzen
Voorj. kalv. koeien 1 000—000 f 000—000
11 16 et. 30—34 et. p. K.G.
Stieren

Kalf- en melkk.
Kalfvaarzen

-

90—110

-

siacntgewicht.

- uuu—oou
Slachtvee
56—58 - 46—48 - 32—36
per
42—44 - 30—36
Vette kalveren
K.G.
Melkschapen
f 11—15
00—03
Vette lammeren
7.00—8.50
Weide lammeren
4.00—7.00
Vette
f 12—16
-000-000 f 4.00—6.00 0.60—0.80 p. week
Biggen
Vette varkens
- 0.27—0.30
- 0.24—0.26
Zouters
0.25—0.28
Kalv. en pinken

60—uu

per Kg. slachtgew
Kg

slachtgew.

per

Weideschapen

2

3

EERSTE BLAD.

schapen
Loopvarkens

000—001)

-UUO—OOO

Ter veemarkt waren aangevoerd 557 runderen,
359 kalveren. 260 schapen. 475 lammeren, 39
paarden, 903 varkens, 635 biggen, 4 bokken,
totaal 3232 stuks.
Het kalf -en melkvee werd niet vlug en bij
kleinen aanvoer prijshoudend verhandeld. De prijzen voor het slachtvee, stieren en die der vette
kalveren liepen terug; de handel hierin verliep
zeer langzaam. De prijzen van f 2—3.50 bleven on-

veranderd.

In wolvee had de handel in alle soorten een zeer
slecht verloop, het aanbod was wederom gering.

Voor de vleeschvarkens ondergingen de prijzen
weinig of geen vearndering, in de zware spekvarkens was de handel verre van vlug, met eenigszins lagere prijzen. Ook de zouters liepen iets in
prijs terug. De handel in de biggen had mede een
traag verloop.

NOTEERINGEN.

Oliën

per 100 K.G.

Raapolie vliegend 31.
Lijnolie vliegend 13$, Aug. 9Ï, 9|, 9j, Sept -_>cc.

en Nov. 10.

—.

—,

Graannoteeringen (Binnenlandsche). Witte t\B_"roode tarwe
rogge 61—6J, Chevaliergerst
64—65, haver 61—6*; duiveboonen 9—lo, per 100'

-we

kilogram.
Karwij-aad 9—9 Jper 50 K.G.
Granen. (Not. Amsterdamsche Korenbeurs).
Mais. La Plata gele. disp. spoorvrij fB2, disp.
boordvrij fBl, verwacht 14 7 f7B. 157 f7B. 207 25 7
317 1
6/8 f 77. Levering Juli/Oct 78, Sept-

_

Dec. 79.
Gerst. Donau 28/9 verw. f 100.
Z.-Russische disp. f 102.
Tarwe. Austr. disp. f5.20. Rosafe 14/7 verw
f 4.90.
Rogge. La Plata disp. f 4.
Lijnkoeken. N. Am. loco disp. boord-spoorvrij f 6.25, levering Aug. f 6.30, Sept.-Dec f6.40.
Merk S. K. stoomende f 6.55.
Manilla oocoskoeken S. K disp. boo-d-spoorvrii
f 5.85.
Koffie. Juh 22g, Sept. 21Ï, Dec. 21*, Mrt. 21*.
Mei 21f.
Kalm. Geen omzet.
Suiker. Gelaten: Juli 6J, Aug. 6f, Sept 61,
Oct. 6J, Nov. 6i Dec. 7, Jan. 7i, Febr 7i, Mrt
7J, Apr. 7i, Mei 7|

.

.

Geboden: Juh 6}, Aug. 6|, Sept. 6}, Oct. 6?,
Nov. 6f. Dec. 6i, Jan. 61, Febr. 6{, Mrt 7,
Apr. 7. Mei 7|.
Kalm.- Geen omzet.
X 50 ton
Peper kalm. Juli 26, Sept. 22, Dec. 21$.
Kalm. Zonder omzet.
Rubber Crêpe I.
Gelaten: Juli-Sept. Bi, Oct.-Dec. 9, Ja_.-Mrt.

,

9è, Apr.-Juni 9s.

Geboden: Juli-Sept. 7}, Oct.-Dec 8, Jan -Mrt
BJ. Apr.-Juni 9.
Kalm. Omzet 30.000 K.G.
AMSTERDAM 13 Juh.
Aardappehnarkt. Langedijker muizen 3J—4 cent.
Andijker blauwen 6, Zeeuwsche eigenheimers 4J—
5, idem blauwen 5\—6. Overige prijzen onveranderd. Aanvoer 3 ladingen 19000 K.G.
ROTTERDAM,

'

Juli

11 Juli.
Mals op termijn.
Hoogste laagste vroeg, slotk. tot.slo_l
74

734
734
73*
74
November 744
Januari
755 i "lb%
Or__t 57 maal 50.000
September

734
73
74

734
734
744
75Jf

.

lb%

744
744

75
77

kg.

Tarwe op termijn.
Hoogste laagste vroegk

Juli

September

November

Januari

Omzei

tlotk.

vor.siout

455
430
430
4.40

465

4 574
4 324
430
4.40
440
3 maal 100 000

4.324
4 324
4.424

4374
440

450

kg.

ROT ERDAM. 12 Juli.

(Opening.)

Mais:
Juli 73, Sept 73}, Nov. 73J, Jan 75J
Tarwe:
Juli 4.47J, Sept. 4.20. Nov. 4.20, Jan 4 30.
ROTTERDAM.

12

Juli.

Ter veemarkt werden heden aangevoerd: 159
paarden. 42 veulens, 323 magere runderen, 770
vette runderen. 345 vette kalveren, 563 nuchtere
kalveren, 43 schapen of lammeren, 6 varkens, 23
biggen, 8 bokken of geiten.
Prijzen per 4 K.G.: koeien 15—19, 29—31, 34—
36 et., ossen 174—20, 27—29. 32}—35 et.. stieren
17}—19. 21—224, 40—46 et., vette kalveren 224—
274. 324—35, 44—46 et.
Prijzen per stuk van mager vee: melkkoeien
f 120—240, kalfkoeien f 120—240, stieren f 60—
290. pinken f 30—90. paarden 130—300,, slachtpaarden f 100—180. hitten f 20—50, vaarzen f 90
—150. biggen f 4—B, biggen per week f 0.40—0.80,
nuchtere fokkalveren f B—ls, nuchtere slachtkalveren f 3—7.
Overzicht: Op de vette markt aanvoer koeien
en ossen flink, handel traag, prijzen gelijk gisteren. Voor een enkele beste spoelingkoei wera
1 cent meer betaald. Aanvoer stieren tamelljK
ruim, handel iets beter, doch in de prijzen geen
venandering. Vette kalveren groote aanvoer, handel traag, goede soort willig, prijzen stationnair.
Een enkel prima kalf 14 cent hooger. Aanvoer
op de magere markt voor melk- en kalfkoeien
klein, handel williger, prijzen onveranderd.
Jong- vee met zeer geringen aanvoer en stille
handei Hier werden dezelfde prijzen met moeite
bedongen Nuchtere fok- en slachtkalveren ruime aanvoer, prijzen voor fokvee gelijk; voor den
dood waren de prijzen iets stijver. Aanvoer werKpaarden enz tamelijk, hoewel er niet veel kooplust was. De prijzen waren hooger. Biggen kleine
aanvoer, weinig handel en iets lagere prijzen.
Schapen en lammeren geringe aanvoer, geen
handel, geen noteering.
MAASTRICHT.

12

Juli.

Aanvoer boter 147800 K.G. Middelprüs f

12 Juli.
Aangevoerd werden: 80 melk- en kalfkoeien 80—
190; 22 vette koeien 110—220; 3 stieren; 36 vette
kalveren 12—34, 33 graskalveren 20—45, 88 nuchSNEEK,

tere kalveren 2—4.50, 161 schapen 6—ll, 65 lam-

meren 4—lo, 602 varkens 20—45, 228 biggen 3—7,
2 paarden, 5 bokken en geiten, totaal 1325.
Overzicht: Vette varkens per 4 kilo 12—14
et., zouters 13—14, koeien 25—30, kalveren 20—29.
Melk- en kalfkoeien zeer kalm, vette koeien
lager, vette kalveren vrijwel prijshoudend, graskalveren traag, nuchtere kalveren vrn'wel prijshoudend, schapen en lammeren zeer traag, varkens, zouters en biggen lager.
AMSTERDAM

11

Juli.

HANDELSBERICHTEN.

Koffie loco prijzen onveranderd.
Superieur Santos 29 et.
Maart f 74.
Robusta F-iq 24 et.
gestemd met handel per
Suiker, kalm

LIVERPOOL, 11 Juli.
Tarwe:
Juli 4.9 J4.9C
Sept. 4.-0Ï 4,103 4.104 4.101

Dec. 5.0* 5.04 -5-01 5.01.

LIVERPOOL, 12 Juli.
(Opening.)

Tarwe:
Juli —f ;
Sept. —ï;
Dec.
i

—

—M :

;

— t_;
—1_

BERLIJN 11Juli.

Tarwe:

Juli 256

—
——

Sept. 228 226J
Rogge:
Juli 186 1854
Sept. 180 179

1.20

4

EUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN DINSDAG 12 JULI 1932.
ADVERTENTIëN.

Morgen, Woensdag 13 Juli J
* hopen
** ouders onze geliefde Groot- **
**
**
K. DE HAAN

**
»*
*J
*
**

gep. Majoor v. Politie
en
T. DE HAAN—BOLHUIS
hunne 50-jarige Huwelijksdag te herdenken.
Groningen, Juli 193_.
Hunne dankbare Kleinkinderen.

*
***
*
*

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

Heden overleed zacht en kalm in den ouderdom van
ruim 82 jaar onze lieve Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader, de Heer

GEERT EDZKO's SMID,
Noorderkwartier.

Uit aller naam,
M. P. SMID.
De begrafenis zal plaats hebben Donderdag as 2y
uur nam. te Ommelanderwijk. Zij, die den overledene de2
laatste eer wenschen te bewijzen, worden verzocht om
2 uur samen te komen in 't Hotel de Ommelanden

V Verloofd:
JET R. WOUTHUIS
en
N. D. DIJKSTRA,
chem. drs.
Hoog-.eirk, 16 Juli 1932.
Zuidhom.

V Verloofd:
T. M. VELEMA
en
P. DALLINGA.
Siddeburen, 9 Juni 1932.
Helium.

V Verloofd:

WINI IMMENGA
en
O. G. MOLEMA.
Finsterwolde, 15 Juli 1932.
Beerta.
Eenigste kennisgeving.
V Verloofd:
TINEKE BOS
en
BRONS,
F.
phys. cand.
Den Haag, 17 Juli 1932.
Lindestraat 30.
Groningen, Petrus Driessenstraat 6.
Receptie: 3—5 uur.
V Ondertrouwd:
H. SMIT
en
MIEN DIJKEMA.
Groningen, Juli 1932,
Kerklaan 79.
Zuidwólde, Gron.
Huwelijksvoltrekking 26 Juli a.s.
Toekomstig adres Hoofdstraat
Warffum.
In plaats van kaarten.
V Ondertrouwd:
D. ROSEMA
en
K. LOURENS.
Sauwerd, Juli 1932.
Musselkanaal.
Huwelijksvoltrekking 30 Juli a.s.
V Getrouwd:
G. J. KREMER
en
M. WIERINGA,
die, mede namens wederzijdsche
familie hartelijk dank zeggen
voor de belangstelling, vóór- en
bij hun huwelijk ondervonden.
Godlinze, Juli 1932.
V Getrouwd:
K. HOVING
en
C. BULTHUIS,
die tevens, mede namens wederzijdsche familie hartelijk dank
zeggen voor de vele blijken van
belangstelling, vóór- en tijdens
tiun huwelijk ondervonden.
Zeerijp, Juli 1932.
Toekomstig adres: Bentincks-

laan, Hoogeveen.

V Getrouwd:
M. H. GEERTS,
Landmeter der Domeinen,
en
A. H. DEN HEIJER.
De Heer en Mevrouw
GEERTS—DEN HEIJER
getuigen, mede namens wedersijdsche familie, hun
hartelijken dank voor de vele blijken
/an belangstelling vóór- en bij
lun huwelijk ondervonden.
Leeuwarden, 11 Juli 1932.
Westersingel 40.
V Geboren:
KORNELIS PIETER,
Joon van:
B. v. DIJK en
M. A. v. DIJK—v. d. TUIN.
Groningen, 10 Juli 1932.
Eyssoniusstraat 3b.
Eenigste kennisgeving.
rOS. LETTINGA en
3. A. A. LETTINGA—SIJPKENS
jerichten met dank aan God de
voorspoedige geboorte van hunïen Zoon
MEERTINUS JAN HELENIUS.
Groningen, 10 Juli 1932.
Korreweg 110a.
Geen kaarten.

V Heden verblijdde ons de
leere met de geboorte van een
DOCHTER.
Ulrum, 9 Juli 1932.
K. JAGER.
A. JAGER—7. RIK.
i. J. BOUMAN en
3. N. BOUMAN—WESTERDIJK
;even kennis van de geboorte
ran hun Zoon
HIDDE KRÏ7i'NO.
Warffum, 10 Juli 1932.

Heden overleed, zacht en
kalm, in den ouderdom van
ruim 82 jaar, onze lieve Moeder, Behuwd-, -Groot- en
Overgrootmoeder

JANNA BALK,
sedert 4 September 1928 weduwe van JAN SMIT.
Groningen, 11 Juli 1932.
Singelweg 23.
Uit aller naam:
A. SMIT.
Heden overleed, zacht en
kalm, onze geliefde _l_n,
Vader, Behuwd- en Grootvader

HERMAN WILBRINK,
in den ouderdom van ruim
80 jaren.
Groningen, 11 Juli 1932.
Muurstraat 28a.
B. WILBRINK—BAKKER.
Winschoten:
A. KLOK—WILBRINK.
D. KLOK.
Groningen:

J. WILBRINK.
A. M. NEUT—WILBRINK.
E. NEUT.
Amsterdam:
M. MULLER—WILBRINK.
J. MULLER
en Kleinkinderen.

Heden overleed, tot onze
diepe droefheid, zeer onverwacht, onze geliefde Vader,
Behuwd-, Groot- en Overgrootvader, de Heer
HENDRIK KRÜSE,
in den ouderdom van ruim
79 jaren, laatst wedn. van Sj.
KROON.
Groningen, 11 Juli 1932.
Rademarkt 29M
Norg:

.

A. LUËRS—KRÜSE.
A. W. LUËRS.
Amersfoort:
R. WASSINK—KRÜSE.
W. WASSINK.
Groningen:

E. KLOUWEN—KRÜSE.
H. KLOUWEN.
J HOLLANDER.
H. HOLLANDER—

ROEMELING,
Kinderen, Behuwd-, Kleinen Achterkleinkinderen.
De teraardebestelling zal
plaats hebben op Donderdag
a.s. op de Noorderbegraafplaats. Vertrek van 't sterfhuis om 10.45 uur.

Heden overleed onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader
BENJAMIN WILLEM
VAN DAM,
in den ouderdom van 69 jaar
Groningsen, 11 Juli 1932.
Schoolholm 15.
Uit aller naam:
E. VAN DAM—MARCUS
Geen bezoek.
Eenigste kennisgeving.

Heden overleed, plotseling,
onze geliefde Vader, Behuwden Grootvader
PIETER KREMER,
in den ouderdom van 63 jaar
sedert 23 April 1919 weduwnaar van ANJE EMMELKAMP.
Haren, 11 Juli 1932.
Oldehove:
H. H. KREMER.
SJ. KREMER—BINKSMA.
Westeremden:
K. D. KREMER
en Kleinkinderen.
Eenigste kennisgeving.
Zij, die den overledene, de
laatste eer wenschen te bewijzen worden verzocht samen te komen op Woensdag
13 Juli om 3 uur (o. t.) bij
café THEDINGA te Oldehove

Heden overleed, nog zeer
onverwacht, mijn geliefde
Dochter
TRIENTJE DIEKEN,
in den ouderdom van ruim
46 jaar.
Thesinge, 10 Juli 1932.
Wed. J. DIEKEN—KREMER.
Eenigste kennisgeving.

Heden overleed, plotseling,
onze lieve Man, Vader en
Oom
HENDRIK DE VRIES,
in den ouderdom van ruim
56 jaar.
Onstwedde, 11 Juli 1932.
G. DE VRIES—DE GROOTH
HENDERICUS.
ANTJE DE GROOT.
De teraardebestelling zal
plaats hebben op Vrijdag 15
Juli a.s.
op de Algemeene
Begraafplaats te Onstwedde.
Vertrek van het sterfhuis
om 2 uür o. t.
Heden overleed, zacht en
kalm, onze innig geliefde
Man, Vader, Behuwd- en
Grootvader
FREERK WINDT,
in den ouderdom van ruim
65 jaar.
Farmsum, 9 Juli 1932.
Uit aller naam:
Wed. E. WINDT—HIJBELS.
Zij, die den overledene de
laatste eer wenschen te bewijzen, worden verzocht a.s.
Woensdag 2 uur ten sterfhuize.
Heden overleed, door een
hevige ziekte, ons geliefd

Dochtertje

ANTJE,
in den ouderdom van 7 jaar
en veertien dagen.
Termunten, 10 Juli 1932.
TH JAGER.
T. JAGER—KUIPER
en Kinderen.

n__s_i_-->_
Turfftorenstraai 19 in a.y _N_ j'; i_
Kunsttanden
voorh. Kl. Kr Kllewoog 4

Grijpskerk

Zuidhom, Juli 1932.
B. v. d. HAL—VAN DAM.
A. v. d. HAL.

.

betuigen wij
V
onzen hartelijken dank voor de
vele blijken van deelneming,
ontvangen tijdens de ziekte en
het overlijden van onzen geliefden Man, Vader, Behuwden Grootvader
HINDRIK BOS,
Delfzijl, Juli 1932.
Fam. H. BOS.
Bij dezen

F. R. ELSLO

De Uitbetaling der uitkeerin-

huize op

Maandag

18 Juli a.s.

PATERSWOLDE

Dansmuziek
BOERDERIJ Haren.
TE HUUR AANGEBODEN:
wegens sterfgeval, p. 1 Aug. a.s.
Een zeer net onderhouden

Boerenbehuizing

Oosterstraat 50a
Tel. blijft 1937

_ ..

jy

W

|

van 1859

(Statutenwijziging dd. 6 Mei 1932 goedgekeurd
bij Gouvernements-Besluit van 23 Juni 1932 No. 29)

-*

*m0

n.v. Geldersche Credietvereeniging

in zalm ot rosé, als boven, f 95
m. gebloemde vlisco biezen _.—

OPGERICHT 1866

REISSEIZOEN

Twee aanbiedingen die
niet tegenvallen

TeMvêkda

U

'

Safeloketten in Brand- en Inbraakvrije Kluis.

Buitenlandsch bankpapier - Credietbrieven

ALLE BANKZAKEN

VH.J.JUCHTER

VISCHMARKTIS-19

Vischmarkt 39*

Openbaar Slachthuis.

Tel.

3612,

Groningen

3080

Woensdagmorgen ÏO uur en ______H---«"«""""----_______J_____-____________i
■i—
s nam. 3 uur prima kwal. gekookt mager rund en var- __«----Haß--------------_--___________ BBH________«l
kens, leesch met bouillon a
6 pond t I.—"
Afkomstig van de
N.v
Gron. Slagersvereeniging
1 55.000.000.—
Kapitaal
TE HUUR: gedurende de maand
Reserretonds
f 46.300.000.—
Augustus

Amsterdamsche
Bank
...
....

APELDOORN.

HUIS,

gemeubileerd

bestaande uit 2 2-persoons en
een 1-persoons slaapkamer.
Verder kamer suite, serre, tuin
enz., onmiddellijk bij de bosschen en centrum dorp. Prijs
f 125. J. LOK, Hoogakkerlaan
no. 62/H.

REISGESCEJENK

voor Bloemenvrienden.
Neem als geschenk op reis
voor Uw familie of vrienden een aardige doos

BLOEMBOLLZI.

Te koop aangeboden:

(Herfsttijloos) mede.

Voor zeer goed tehuis gitzwarte
Xe e shoml. prachtdier, reu
weuens bijzondere omstandigheden. Br. ir., no 897. bur. dezes

Deze HERFSTTIJLOOS
bloeit binnen enkele weken
met een schat van fraaie
bloemen. Zet deze bol
voudig ergens heen en deze
bloeit zonder water of aarde
Per doos, inhoud 5 stuks, 90
cent.
Per stuk 18 cent

AANGEBODEN:

GEVRAAGD:

STILLE VENNOOT met f 1000.
Geen risico.
Br. fr. ond. no. 868 Bur. dezes.
MEISJE uit goeden stand, oud
27 jaar, zoekt plaatsing als

HUISHOUDSTER

Alleenstaande Dame,

ruim 30

VRIENDIN,

om gezellig en sportief om te
gaan.
Br. fr. ond. no. 867 Bur. dezes.

Reparaties door

Technische Dienst

—

"_

VERHUISD naar

GEKLEURD

Woensdag, Donderdag en Zaterdag DAMESPYAMANo 440

RADESINGEL 11
Spreekuren van 8-8. Rff
W->_i—_■""■*"
'"OQSTER-TRA-T23
_L_

Dierenarts

NILLMIJ

Café AMSING

TANDHEELKUNDIGE PHILIPS' RADIO

_I-INIKS

I

———.
in zalm of rosé indanthren
katoen, van dichte fijne kw. 1 «0
met gebloemde vlisco kraag ■'___

_________

KLINIEK

N.V. Levensverzekering-Maatschappij

NACHTHEMD No. .42

jaar, zoekt een haar passende

______________________H

|

en wel 'svoorm. 8_ —I__f uur
(pi. tijd) voor de dorpen BIERUM, LOSDORP en GODLINZE
en 's nam. 2—6 uur (pi. tijd)
voor de dorpen KREWERD,
SPIJK en HOLWIERDE.

Tandarts POTT
AFWZZIG.

N

De Nederl.-lndische Levensverzekeringen Lijfrente-Maatschappij
geeft kennis, dat haar naam gewijzigd is in:

N

gen aan de Melkveehouders zal
plaats hebben ten gemeente-

AFWEZIG
is van 15 Juli tot 1 Augustus

[l

Gemeente BIERUM.

of Hulp in de huishouding. Sal.
geen vereischte. Br. ond. no.
D.P. 301 Adv. Bur. ReALTA,
Leeuwarden.

te Appingedam

Over het algemeen zijn alle verbindingen van de drinkwater*
leiding met loozingsobjecten e.d. verboden. Zij zijn in dezen tij»
bovendien gevaarlijk, daar zij bij mogelijke vermindering vaden druk in de stad besmetting kunnen veroorzaken.

Stadsklokkenist,
en
Holstraat 5

M.JHESSELINK

is vanaf Zaterdag 16
tot 31 Juli

bestaande verbindingen van de drinkwaterleiding met eige''
watervoorzieningen (b.v. brandleidingen of bedrijfsleidingen
met gracht- en grondwater) worden verbroken.

JAKOB EVERTS
Organist

Voor 2 Vriendinnen bestaat gelegenheid om de laatste 3 weken
v. Aug te komen inwonen in een
huisje op Schierm.oog. Kosten
f 35 samen. Br. fr. no. 893 Bur. d.

Dr.BRüMMER

closetpotten, urinoirs en z.g.n. Indische douches, indien *|
direct op de waterleiding zijn verbonden, worden afgekoppe''
en aangesloten op spoelbakken,

voor gevorderden en beginncnden. Opleiding examen NOV.

Drs. wil tegen zeer billijke
condities PRIVAATLES geven ln
de stad Groningen.
Br. fr. ond. no. 886 Bur. dezes.

heeft dè praktijk
HERVAT

geen badkuipen met bodeminlaat en geen bidets met bodem'
douche gebruikt worden,

ORGELLESSEN

hervat Woensdag
de praktijk.
Huisarts

geen aan kranen verbonden slangen in waschkuipen, spo*'
bakken, fonteinbakken, gootsteenen of dergelijke hange*

Het Bestuur van het «Groene
Kruisi deelt mede, dat vanat
Donderdag 14 Juli zitting
zal worden gehouden in het
Wijkgebouw aan de Kastanjelaan
iederen Sen en 4en Donderdag der maand om 3 uur (off. tijd)

Wis- en Natuurkunde.

Huisarts

De DIRECTEUR DER GEMEENTE-WATERLEIDING verzoetf
de inwoners dringend, er op te letten dat:

Consultatiebureau voor
Zuigelingen

met stalling voor 12 st. hoornvee, en paardestal, met ongev.
4 H.A. grasrijk groenland en 1
H.A. bouwland met de daarop
staande gewassen en een groot
aantal vruchtboomen en zwarte
bessenstruiken, alles gunstig st.
en gelegen te Haren.
V Bij dezen betuigen wij Te bevragen bij K. BOLWIJN,
onzen hartelijken dank voor de
27, Groningen.
betoonde belangstelling, bij ons Verl. Heereweg
25-jarig huwelijksfeest ondervonden.

Waarschuwing

COLBERTCOSTUM ES

en Gebitten.

sedert Januari 1918 weduwn. van GEERTRUIDA M. SMID.
Ommelanderwijk, 10 Juli 1932.

N. MENNES
JANKA H. NIEBOER
R. MENNES—KLAASSEN
en
geven kennis van de geboorte
BERNARDUS GA.MPHUYZEN. van een Zoon
Groningen, 15 Juli 1932.
WILLEMINEJS.
Tuinbouwstraat 154.
Adorp,
10 Juli 1932.
Prinsesseweg 65.
Winsumerweg 291a.
Thuis: Tuinbouwstraat 154, Boerderij „Klein Klooster".
A—6 uur.

D. JONGSMA

EERSTE BLAD.

een-

Een dankbaar reisgeschenk.

Telefoonnos. 1683, 2045, 635 en 178.

Behandeling van alle Bank- en Effectenzaken
Verhuring van Safeloketten.

Groningen, Oude Ebb.str. 14

WILT U
prima Meubelen
tegen de laagste prijzen, dan is
Uw adres

G.SEUTE,oosterstr.4B

-

_________■____■_——__i——-_-_-----------—-______——___—___W
g/Êk

mm

|fl

Wa% I

mM mm

■
__■

tot 1500. — Ambtenaren, alsmede werk'
0%I fso.—
lieden en bedienden met flinke burgerposittö
I ook zonder borg. Billijk tarief. Lage at'
I lossing. Geen verzekering, noch spaarkas o. d
(postz. v. antw Ag.schap
m 9N.V.Nationale
Volksbank, dagel. 9—12,2-6. Za'nl '»ond. en schritt.
)

FSH— -&_——-■__■_■ terdag 9—l, Gelkiugestr. 14a. Groninge"

ZAADIIOORDIJK

TUINCONCERT

te geven door de Gem. Zangvereen.
„ORPHEUS" en de Mannenzangver.

„ZANG EN VRIENDSCHAP"

Directeur van beide koren E. M. MARI SPIJKER
op ZONDAG 17 JULI 1932, in de HARMONIE.
Aan den vleugel:

Mevrouw S. C. Spijker-v. d. Ploeg.

Kaarten verkrijgbaar a f 0.35 alles inbegrepen in de Sigaren-

magazijnen van de H.H. XJBINK, Tusschen beide Markten, en
en 's avonds aan de kas.
Aanvang 8 uur.
Opening 7 uur.
Leden v. d. Harmonie vrije toegang op bewijs van lidmaatsch.
Bij ongunstig weer in de groote zaal.
BAL NA.
BLOEMHOF, Heerestraat

Telefoon 3745

2 Crapauds, 4 Stoelen, hoog
stoffeering, .Dressoir, Tafel,
Spiegel, alles eiken f 110.-. 4
Crapauds, verschillende modellen f 100.-. Alles m. garantie.

Oosterstr. 43
Meubelmakerij, Stoffeerderij,
Behangerij, reparatie en opnieuw

bekleeden.

HAMMINGH's
Cognac fane

REIZIGER INvoorDEhetCHOCOLADE-BRANCHE
Noorden ENERGIEKE JONGEMAN.
GEZOCHT

niet boven 25 jaar. bekend met banketbakkers, comesnog in onopgezegde betrekking. Zonder uitstekende referenties onnoodig
Brieven onder no. 891 bureau v. d. blad.
te solliciteeren.

tibles-handelaren en kruideniers, thans

—

I

Bijkantoor: GRONINGEN, Gr. Markt 19

UITHUIZEN.
BEZOEKT

morgen na afloop der Draverijen en Uw
Menkemaborgh
aan

bezoek

Hotel „'t Gemeentehuis" (.._ KIEL)

— Telefoon No. 11.
AMSTEL BIEREN
—
HOLT.

Hoofdstraat 176

— Uw kleeding

PRIMA CONSUMPTIE

Aanbevelend, J G IN T

I

■"

■■

111111111,

—il

_|ll_i

-*

■■111

W'

verzorgt
HOYER
I
tegen zeer verlaagde prijzen

|^^___H_-__-_-_______K_______________B____--C^

TWEEDE BLAD

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN DINSDAG 12 JULI 1932.

UIT DEN GEMEENTERAAD
VAN GRONINGEN.
OVERZICHT.
84 graden, zoo las dr. De Waard gisteravond van de thermometer at.
De Raad
transpireerde. En zooals in een spoorcoupé, de een deed een raam open, de ander een raam dicht, deur open, deur dicht.
Maar nu moet men niet denken, dat wegens
de groote hitte haast gemaakt werd om
spoedig de frissche lucht te kunnen opzoeken en ergens een biertje te gaan dringen voor de in het zweet des aanschijns
Neen hoor,
presentie-gelden!
verdiende
ne t middeinachtelijk uur was gepasseerd
alvorens we op straat stonden.
wat er dan wel voor belangrijks te doen
was? Eerst ging het nog al vlot met de
a genda, die tot 33 punten was aangegroeid. Toen het advies van B. en W. inzake de uitbreiding van de route van den
autobusdienst
Groote Markt—Prinsesseweg
aan de orde was,
wisselden de fractie-genoten de
en wethouder De Jager
heeren
Onnes
van gedachten, wat natuurlijk
gemakkelijker
ouiten den Raad om gedaan had kunnen
worden. Misschien was het ook wel een ofiicieele herhaling! We hoorden, dat deze
de belangstelling van
olle - e houdt, het oogenblik wordt thans
echt_ r
geschikter
00"p„,.. iet geschikt geacht. Of
wel zal
„naaste"
toekomst
d
e
Volepn .in
zeer de vraag!
Lari'_ iktgen
overbodig is gediscussieerd
over
ters-wegers
me
van granen. Wanne
+
enmin
aanstonds
de voorzitter
ste
de _W
laatst ntln - gegeven had, welke hij op het
den Raad verstrekte, dan was ons
hepi
Maar de
R-__ Wat C°PV bespaard gebleven.
vadn moest het eerst doen met het advies
en W. En daaruit puttend bleek
* n B.weinig
vertrouwen in het werk van
p,
h
lege en in het onderzoek van den gei_p_ +
van eenige jaren geleDe heer
dezer
zake
te stellen.
Te ui,
wilde nog eens weer een commissie
van leden van Raad benoemen om deze
neele geschiedenis te onderzoeken, over de
rechtspositie van de meters-wegers als semigemeente_ amDtenaren en hun toekomst
Hiervoor waren echter maar 12 van de 35
aanwezige leden te vinden. En toen dit
s mislukte hebben enkele raadsleden alle
wijsheid, die er maar te halen was uit de
«oor handen zijnde gegevens de heer ArKe s tastte zelfs tot 1603 terug
ter tafel
gebracht om zich vierkant te verklaren tegen het standpunt van het College, dat
jneters-wegers geen gemeente-ambtenaren
kunnen heeten. Maar daar kwamen de critici van de koude kermis thuis. Wethouder
van Hoeve had al gezegd: „als vanavond
geen beslissing valt in den geest van deze
voordracht, dan zullen de graanhandèlaren zelf hun meters-wegers aamstellen en
w ordt dit semi-officieele corps van 21 man
geheel overbodig", en daarop de burgemeester: „de critiek op het CoUege doet onrecht
a an, historisch noch juridisch zijn
deze
öienschen ambtenaren, het gaat er nu. om,
welke weg de beste is om voor de positie
Van dezen een oplossing te vinden. En die
B. enW. in deze voordracht, bij aanne?jen
ming waarvan een conferentie zal volgen
'''et de betrokkenen, met de commissarisvoor de Korenbeurs, met de graanhaneventueel met de Kamer van Koophandel. De meters-wegers zijn niet gebaat
den naam „gemeente-ambtenaar, maar
Zuilen er door worden geschaad". Toen
meerde het vertrouwen in het College weer,
begrijpelijk
de heer Kolthek was
b °os omdat de uiteenzetting van den voorzitter z.i. in de toelichting bij de stukken
nad behooren te staan. Men vond tenslotden moeizamen uitweg van het hersteld
vertrouwen in de toevoeging aan de voordracht, dat aan den Raad mededeeling zal
worden gedaan van het resultaat van het

f
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rente-archivaris

ou.
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sen
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nader

.

overleg.

. Veel
drukte bracht ook de vraag van den
r Zuidema aan B. en W. betreffende het
*Jee tot aanwijzing van geschoolde werkPlan

*°oze arbeiders naar de werkverschaffing.
Wanneer het de werkloosheid betreft dan
2.n de sociaal-democraten aanstonds op
vollen stoom om eventueel communistische
En als de poconcurrentie te overtroeven.spreektrompetten
dan rechtstreeks de
jjtici
der vakbonden zijn, dan wordt de raadsvergadering even tot een protestmeeting.
**at de quintessens van de zaak dan meestal
verduistert. Hetgeen jammer is. Nu stonden scherp tegenover elkaar het onrecnt,
dat vakarbeiders wordt aangedaan, wanneer
Ze naar de werkverschaffing moeten
alsof
*?et d e bedoeling zou zijn zonder selectie
daartoe over te gaan
en de financieele
'ast, welke de werkloosheid od de schouders
?er gemeente legt, zoodat die straks niet
'anger te dragen zal zijn. Het eene nu is
r?n
even groote waarheid als het andere.
tvt aar deze oplossing?
Waar nu al geen werkobjecten genoeg zijn
?*& de ongeschoolde werkloozen aan den
be id te houden en het rouleeringssysteem
P,
l
hoe wil men
jj moest worden toegepast,
Qan
door
dezen nieuwen maatregel de lasn van de gemeente van een nog grootere
r;
«roep
werkloozen afwentelen op het Rijk!
Lijkt zoon soort blindemanspolitiek als
elkaar de lasten op de schouders wil
°c «uiven) terwijl de t,ron , waaruit geput
jnoet worden, voor beide lichamen toch
netzeifde is. En als de wethouder dan de
?aak nog gaat ver dedigen met cijfers, die
'Preken
-van verhoogde gezinsinkomsten,
Qa n
ontschiet ons ten eenenmale de lijn
le toch voeren moet
naar bezuiniging!
ls de nood dwingt
en de cijfers van
wethouder Van Hoeve laten geen twijfel of
we staan aan den rand
zal men
voor harde maatregelen nietdan
mogen tenigEn als de vakarbeiders, die
Werklo OS zijn,
mede hun offer zullen moeten
r eng en, dan zal
ook daar niet veel aan te
en zijn. Maar dan moet het in ieder ge1
cC ee n practisch en doelmatig offer zrjn!
tn om met dit plan nu zoo afzonderlijk te
omen op grond van den dreigenden finanp,
le elen
der gemeente lukt ons ook
l niet toestand
juist. Indien we voor onze stad ook
pe
* n bezuinigingsplan noodig hebben —en
laat het Col?* zal daar aan twijfelen
dan
aanvatten oi
probleem
het geheele
c__.
voor
een algemeene commissie doen aanvatten en niet allerlei plannen en ideeën
telkens met het spook der leege kas verdezoo komt men er nooit! dag begon,
*ldus luwden,
toen de nieuwe
ac daverende protesten
tot een algemeen
aceoord, dat B en W. hun beschikking nog
*°Men opschorten totdat een reeds yastge-
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den,

steld nader overleg met de vakgroepen zou
hebben plaats gehad en een motie-Zuidema
tot intrekking door het College van advies
zou zijn voorzien. Daar kon ook niemand
bezwaar tegen hebben.
Wethouder Van Hoeve had een kwaden
avond. De burgemeester sprong hem enkele
malen bij, wat hard noodig was. Maar de
critiek op dezen wethouder zal nooit te
straf kunnen zijn, omdat deze portie van
het Collegewerk door geen der andere leden gewild, den heer Van Hoeve indertijd
is toegestopt, ofschoon men vooraf wist,
dat hij voor deze taak"niet berekend zou
zijn. De critiek op wethouder Van Hoeve
zal dus steeds terugkaatsen od de hoofden
van het heele College, dat het zoo gewild
heeft. Daarom zullen we hoofdschuddend
zwijgen.

Omdat het zoo warm was*

Eerste Kamerverkiezing.
DE

CANDIDAATSTELLING TE GRONINGEN,

DRENTHE,

OVERIJSSEL,

GELDERLAND

EN ZUID-HOLLAND.
Op Vrijdag 29 Juli a.s. zal in de provincies
Groningen, DrenZuid-Holland en Overijssel,
verkiezing
van leden
de
the en Gelderland

voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal

-

plaats hebben.
Voor deze verkiezing werden heden candidaat gesteld :
Door de S.D.A.P.:

Drenthe,
de provincies Groningen,
Mendels,
:
M.
E.
Overijssel en Gelderland
Rugge wethouder der gemeente Groningen,
T. SaunL M Hermans, J. H. A. Schaper,
ders-Blauwboer, D. Bartels en J. H. Anema.
In Zuid-Holland : A. B. de Zeeuw, F. L. Ossendorp, P. Danz, G. F. Lindeijer, L. v. d. Wal,
A Kieviet, L. A Donker en I. G. Keesing.

In

Door de

R.K.

Staatspartij.

Water!
Als de zon de ledematen
Tot gestoofde peren maakt
En een ieder naar verfrissching
In de loome warmte haakt,
Wat is water dan een uitkomst,
Hoe komt water dan aan bod!
Water is in deze dagen
'n Koel en toch zoon groot genot!
Als de warmte u komt plagen
En u haast amechtig wordt,
Welk een weelde de seconde,
Dat g' u in het water stort!
Wat is 't heerlijk dan te plassen,
In rivier, zee of kanaal,
In een zwembad of een badkuip,
Of maar in een waterstraal!
Als de warmte al te hevig,
Al te stevig nu begint,
Dan is water nog datgene,
Waarin men verkoeling vindt.
Laat de zon een ander branden,
Tot de adem wordt gestremd,
Er is redding voor dengene,
Die dan in het water zwemt.
Wie niet zwemmen kan, geeft water
Toch genot, want 't is zoo best,
Als men slechts met zuiver water
Slok na slok zijn dorst eens lescht.
Wat kan water heerlijk smaken,
Waf is water dan toch fijn,
Te verkiezen boven alles,
Want bij dorst is water wijn!
Slechts één soort kan men nu missen
Nu gij van vacantie droomt,
't Regenwater, dat uw plannen
Al te gulweg overstroomt
Regenwater stelt zoovelen
In hun plannen hard teleur,
Regenwater kan boderven
Kleeren en een goed humeur
w
TON RUYGROK.

5

kunnen wekken.
Over de details van het rapport spreken
we ons nog niet uit, temeer, omdat ook het
oordeel der regeering en haar argumentatie
zullen moeten afgewacht.
Dit echter mag men reeds nu zeggen: Wie
één der voorgestelde maatregelen afwijst,
heeft den plicht er iets anders tegenover te
stellen.
en dit is de hoofdzaak
de saWant
neering van onze financiën kan langer uitstel niet lijden.
Het werk van 1923—1925 moet worden voltooid.

—

—

-

Kopenhagen Nice in
een „kayak”.
Interessante onderneming van
een Deensch journalist.
Velen zullen zich bij het lezen van bovenstaanden „kop" hebben afgevraagd wat een
„kayak" is. Het antwoord is heel eenvoudig:
een bootje, dat op Groenland zeer veel wordt
gebruikt en vervolgens in Denemarken een
geweldige populariteit heeft verkregen. De
„kayak" is het best te vergelijken met onze
kano, zij wordt gemaakt van canvas over een
houten frame. Het is een uiterst betrouwbaar
bootje; het bewijs hiervan wil de Deensche
journalist Peter Jerndorff—Jessen, die ons
Zaterdag een bezoek bracht, leveren met een
langen-afstandstocht, welke, na volbrenging,
een prachtige prestatie mag worden genoemd.
De heer Jerndorff—Jessen is medewerker van
Deensche zoowel als Amerikaansche bladen
en tijdschriften, onder andere het „National
Geographic Magazine" en vertoeft beurtelings
in Amerika en Denemarken. Hij is thans, na
een verblijf van enkele jaren in laatstgenoemd land, op weg naar Amerika, den afstand Kopenhagen—Nice legt hij op origineele
wijze, namelijk in een „kayak", af. Op 5 Juni
is hij uit de Deensche hoofdstad vertrokken,
ongeveer midden September denkt hij aan
de Rivièra te arriveeren. Vandaar vertrekt hij
op de gewone wijze weer naar Amerika.
Het doel van het eerste gedeelte van zijn
reis, tot Nice, is te demonstreeren, dat de
Deensche „kayak" uitstekend geschikt is lange reizen te maken. De heer Jerndorff-Jessen
is eerst door de Oostzee gegaan, over Kiel en
Oldenburg bereikte hij Delfzijl om Vrijdagavond in Groningen aan te komen, waar hij
door de roeivereen. „De Hunze" zeer hartelijk is ontvangen. Vanmorgen is hij verder
gegaan, onze groote steden als Amsterdam,
Den Haag en Rotterdam zijn in zijn route
opgenomen. Zijn reis gaat dah dwars door
België op Parijs aan. Over Marseille denkt hij
tenslotte Nice te bereiken, waar hij bij aankomst een afstand van ongeveer 3000 K.M.
zal hebben afgelegd. Een behoorlijk reisje,
wanneer men de afmetingen van zijn
„kayak", die den naam „Viking" draagt, in
aanmerking, neemt. Deze zijn namelijk: lengte 4.65 M., breedte 0.65 M.
Tot dusver was de reis heel goed verloopen, zoo vertelde de heer Jerndorff-Jenssen
ons, al viel de Oostzee ook niet mee. Den
langsten afstand, welken hij in open zee,
aan één stuk had afgelegd, bedroeg 18 K.M.
De ondernemende journalist was vol goeden
moed ten aanzien van het verdere deel van
zijn reis. Hij had niet eerder met ons land
kennis gemaakt, doch was hier in Groningen
reeds verrukt over de hartelijke wijze, waarop men hem overal had ontvangen en geholpen, met name ook in Delfzijl.
Wij hebben den heer Jerndorff—Jessen, van
wiens start te Kopenhagen wij gisteren een
foto op onze fotopagina plaatsten, onze beste
wenschen voor zijn orginieele reis megegeven.
Zonder twijfel zal hij, al paddelende, overal
veel bewondering voor deze sportieve daad,
welke een behoorlijke dosis energie en doorzettingsvermogen eischt, ondervinden.

UIT DE

WEERBERICHT.
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naar waarnemingen, verricht in den morgen
van 12 Juli. Medegedeeld door het Kon. Ned.
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In de provincies : Overijssel, Groningen en
Drenthe (gelijkluidende lijst) Ant. J. Schoemaker te Deventer, J. C. van der Lande te
Nijmegen (zittend lid), H. Ruyter te Arnhem,
Groningen, J. W.
In de provincie Zuid-Holland : mr. A. van
Dr H W Takkenberg te
Mr. J. R. H. v. der Hoeven te Rotterdam, jhr. mr. dr. N. C.
en
Andriessen te Utrecht
de Gijselaar te Wassenaar, H. v. Boeijen te
Schaik te Den Haag
W. IJsVoorburg, prof. dr. j r. Slotemaker de
In de provincie Gelderland : J. J. Arnhem,
te
Bruine te Wassenaar,
M. Krijger Jr. te
selmuiden te Arnhem, H. Ruyter
Mr.
J.
R. H. van Vriezenveen, prof. dr J Jde Zwaan te Leiden,
Utrecht,
te
J W Andriessen
Schaik te Den Haag, G. W. J. van Koeverden B. van Eesteren te 's-Gravenhage en mr. dr.
te Buren en mr. E. H. J. Baron van Voorst tot J. van Bruggen te Dordrecht,
Voorst te Beek (bij Nijmegen).
(De Statenclubs in de provinciën GelderOverijssel, Groningen en Drenthe
land
(groep II) besloten deze lijsten te verbinden).
PERS.
In de provincie Zuid-Holland : prof. dr. A.
(z.1.)
Heemstede,
F. L. D.
te
M A A. Steger
Nivard (z.1.) te Rotterdam, jhr. mr. L. E. M.
HET RAPPORT-WELTER.
von Fisenne te Rijswijk (Z.H.), H. J. Kuiper
Het
„A
1 g. Ha n d e 1 s b 1 a d" (lib.) schrijft
te Haarlem, W. C. J. J. Bn. van Voorst tot over het bezuinigingsrapport
onder het opSteenbergheVoorst te Den Haag, mevr. F.
schrift „Harde waarheid" en besluit:
Engeringh te Soesterberg, mr. H. W. J. M. de
„Maar hier heeft de regeering een taak,
Jong te Den Haag, J. D. de Kok te Loosduinaast
de versobering. Het plan-Welter rechtnen, ir. H. W. J. Thunissen te Den Haag, F. vaardigt de wedden-verlaging
terecht met
N. V. Quant te Den Haag.
een verwijzing naar de dalende index-cijfers.
Ook de werkloozensteun kan op die gronden
Door de Liber. St.partij „De Vrijheidsbond”:
worden verminderd, al lijkt ons hier een
Drenthe,
soepele maatstaf noodig. Maar in haar criIn de provincies Groningen,Smeenge
te siswetgeving is de regeering verschillende
Overijssel en Gelderland : mr. H.
malen met maatregelen gekomen die de prijAmsterdam (aftr.), Joan Gelderman te Losser (aftr.), H. D. Louwes te Westpolder (Gr.), zen van artikelen van levensonderhoud verVoorzitter Gron. Mij. van Landbouw, mr. A. hoogen, en zij heeft tot dusver vrijwel alles
G A. Ridder van Rappard te Tiel, voorz. nagelaten, om de lasten van het bedrijfsleGeld.-OVerijss. Mij. v. Landb., J. L. Nijsingh ven te verlichten, en aldus de productiekosten te helpen verlagen of de arbeidsgelegente De Wijk, Voorz. Kon. Ned. Landbouw Comité prof. dr. B D. Eerdmans te Leiden, lid heid te helpen vergrooten. En toch is dit
alles als complement van een alomvattende
v d 'Tweede Kamer, mr. H. E. Oving te Habezuinigingsactie onmisbaar. Ook de arbeiren mr A. C. van der Feltz té Voorst.
dersklasse, voor zoover zij Zich in het partiIn de provincie Zuid-Holland : ir. J. Koster
culiere bedrijfsleven hardnekkig tegen elke
Forte Heerlen (aftr.), mr. P. Droogleever
tuyn te Rotterdam, mr. H. J. Knottenbelt, aanpassing van loonen aan omstandigheden
verzet, schiet te kort in h„ar algemeene taak,
mr dr M M. G. Schumann, mr. dr. E. C. van die
boven het klassebelang uitgaat. En hetDorp, prof dr. G. M. Verrijn Stuart, mr. L.
geldt voor diegenen onder de ondernezelfde
Trouw te Brielle.
mers, pachters, huiseigenaars, banken, enz.,
Woningraad.
die nog probeeren prijzen en kosten op een
Door den Vrijzinnig Democratischen Bond:
peil te houden dat niet meer
in overeenstemOverming is met de veranderde verhoudingen.
In de provincie Groningen, Drenthe,
Westerdijk
te
J.
B.
ijssel en Gelderland :
Het bezuinigingsvraagstuk heeft dus talUithuizermeeden, ir. S. L. Louwes te Zwolle, rijke uitloopers, die niet kunnen worden verAlgem. Bond van Woningbouwvereen.
mevr. J. Marcus- onachtzaamd. Maar het kernprobleem het
ir J M L Otten te Meppel,
Asbrengen van evenwicht op de begrooting,
Nijland te Apeldoorn, mr. M. S. Kalma te
Te Hilversum vergaderde de Nationale
is zeer urgent. Vóór 1 Januari 1933 moet er
sen en dr. H. A. Zwijnenberg te Enschede.
Woningraad.
De voorzitter mr. dr. v. d.
mr.
M.
Zuid-Holland : 1.
gehandeld kunnen worden.
In de provincie
En wij weten Bergh, sprak in zijn openingswoord van de
te
Haarlem,
te
Jan
Schilthuis
thans
nog
Slingenberg
niet met zekerheid, of en in hoemoeilijkhelen, die zich ten aanzien van den
's-Gravenhage, mr. W. H. M. Werker te 's- verre de regeering de voorstellen der comwoningbouw voordoen. Bij de bespreking
missie zal willen overnemen.
Gravenhage en mevr. W. A. L. Ros-Vnjman
van
het jaarverslag werden woorden van
te 's-Gravenhage.
Er is dus niet veel tijd meer. Een regeering
die voor de tekorten staat die hier worden dank gebracht aan de;i secretaris mr. Bommer, voor het werk verricht in het belang
aangewezen had veel vroeger moeten beginDoor de Staatkundig Geref. Partij:
nen met plannen maken en handelen. En in van den Woningraad. Getracht zal worden
In de provincies Zuid-Holland, Gelderland
dat opzichj; is het rapport als het ware een om' alle bouw vereenigingen, aangesloten te
van Houdt te Rijssen, critiek
en Overijssel: J. W. Rotterdam,
op de regeering. Maar des te meer krijgen, opdat steeds meer invloed kan
lid Tweede is snelle actie
ir C N van Dis, te
thans noodig. Dat legt een worden aangewend.
groote verantwoordelijkheid op
Kamer Staten-Generaal, A. J. Kersten, RotDe aftredende leden van het bestuur, de
ons gouverterdam lid Prov. Staten Z. H., A. Hoogendijk, nement. Maar ook op de
heeren
R. Boomsma, R. Dorresteijn en H.
zij
critiek.
Dat
zakelijk weze, en ons een
terwijl in
Zeist en J. van Bochove te Zeist.
de
overdaad van Zwang werden herkozen,
stembusopgeblazenheid bespare!"
plaats van prof. dr. J. A. Veraart, die wegens tijdsgebrek zich genoodzaakt zag arls
Door de Communistische Partij:
(a.
„De
r.)
en
Standaard"
bestuurslid te bedanken, werd benoemd de
driestart:
Groningen, Overijssel
In de provincies
Voor wat de eindcijfers aangaat brengt het heer J. H. Maenen.
Beerta, G. Perv.
d.
Veen
te
L.
frelderland
geen verrassing. Op een
Breedvoerige discussie volgde bij punt 8
van een dikke
fors te "Oosterbeek en W. Douma te Nieuw- honderd millioen guldentekort
jaar 1933 van de agenda, waar gesproken werd over
voor
het
C
werd algemeen gerekend. Zoo doet ook de den invloed van de huidige crisis op de
-n de provincie Zuid-Holland :
Commissie. Echter laat zij de mogelijkheid exploitatie van vereenigings- erf gemeentejj v Welzen te Leiden, W. Reuderink te
open van nog nadere voorzieningen; acht zij
Schoutense
Gouda.
te
Het standpunt van het bestuur
Rotterdam en
een tweede bezuiniging van nog eens 100 mil- woningen.
aangenomen, evenals het rapport van
werd
lioen niet uitgesloten.
Door de A.R. Partij:
inzake den bouw van z.g.
Wij durven het wel wat sterker zeggen. Met de commissie
Woningen
door woningbouwvereeniEigen
Gelderland, Overijssel, een 100 millioen is het budget
In de provincies
niet voldoende gingen.
Groningen
jhr.
Citters,
S.
van
gesaneerd.
Op een cijfer van 150 millioen
"Drenthe en
Zaterdagmorgen
hield de heer Allessie,
Rrummen (aftr.), prof. mr. P. A. Diepenhorst, moet o.i. worden gerekend.
We
hebben wethouder voor sociale aangelegenheden te
(aftr.), ir. G. Hofstede te Blokdaarmee niet het jaar 1933 op het oog, doch
Amsterdam
Hilversum eene inleiding over de ontwikspreken in het algemeen over
-_i mr J L Bouma te Emmen, jhr. J. Beede toekomst keling
Oosterbeek,
van de Volkshuisvesting te HilverD.
H.
der
Blokland,
jaren.
R.
e.v.
ia. rts van
Bierurn), mr. G. J.
En in dit verband veroorloven wij ons een sum.
warrenstein, Spijk (gem.
Sybrandij te Almelo en H. Hummelen te critische opmerking. Het rapport handhaaft
over het algemeen den tegenwoordigen omBesloten werd om zoo mogelijk de volZuid-Holland : prof. mr. vang van ons staatsbestel.
jaarvergadering te
gende
Groningen te
De voorgestelde
houden.
a Anema te Haarlem (aftr.), mr. P. E. Briët bezuinigingen zijn z.g. uitdunningsbezuiniRuppert te Utrecht, gingen. D.w.z. we houden alles wat we hebte Leiden (aftr.). S. J.
te
Severijn
Utrecht, J. van der ben in stand; we verzorgen dat voortaan
De dag werd besloten met een bezichtinmf dr Jechter op de armoedigst denkbare wijze; we ging van het stadhuis en de woningen van
Molen te Renkum (burgemeester), W. Warprof mr. V. H. Rutgers gaan niet in een kleiner
huis wonen en de bouwvereenigingen te Hilversum.
naar té Sassenheim
J. F. Reitsma te Rotterdr.
schaffen
de
doch
Amsterdam,
af,
auto
zoeken
het op* de
te
H. W. Hovy te Amsterdam en boter, de kaas, de suiker, het rookvleesch bij
dam mr. dr.
van Keil te Ede.
de boterham.
A Baron van Hekeren
Dit woord van critiek bedoelt intusschen
allerminst iets af te dingen op den arbeid KUNST
WETENSCHAP
Door de Christelijk Historische Unie:
der
Zij kon moeilijk anders hancommissie.
Groningen,
provincies
Drenthe,
In de
delen dan ze deed: Want zoodra dieper inOverijssel en Gelderland : mr. w. L. Baron grijpende
maatregelen aan de orde komen,
Rectoraat rijksuniversiteiten.
Wijhe,
te
J. w. J. Baron zoodra over
de Vos van Steenwijk
verhuizing, over het verlaten
Bij Kon. besluit van 22 Juni is voor het
de
Steenwijk te Diepenheim, mr
de Vos van
dr. der grootere en het betrekken der kleinere studiejaar
1932—1933 benoemd tot rector
G Kolff te Geldermalsen, mr. dr. C. O p
moet worden beslist, komen anderen magnificus der Rijksuniversiteit te Leiden
te Bennekom, prof. dr. J.' dè woning
Baron Creutz
aan
het woord. De commissie moest zich wel
Leiden, J. Knoppers te Meppel, j.
J. H. Zaaijer en te Utrecht dr. C. G. N.
Zwaan te Jr.,
in hoofdzaak bij het bestaande aansluiten. dr.
Vooys
de
Vriezenveen,
J.
e.
Krijger
M.
Wolthuis te Dat kon niet anders. Maar daarom zullen
Vroomshoop en mr. G. Vïxseboxse te Almelo. haar
voorstellen geen algemeene bevrediging
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De ondiepe depressie bracht in geheel
Frankrijk en het Oosten van Engeland onweer of regen en ligt nu over het Kanaal en
ons land, waar nog zeer hooge temperaturen worden gevonden, terwijl de afkoeüng in
Frankrijk is uitgebreid.
In Duitschland
houdt de Oostelijke wind met zonnig en zeer
warm weer nog aan. Scandinavië had in het
Noorden reeds afkoeling. Het Z. O. is ook
nog zeer warm. De hooge drukking in het
Westen neemt niet zoo snel meer toe, maar
heeft zich toch over Schotland en lerland
uitgebreid, zoodat na enkele onweersbuien
en regenbuien waarschijnlijk koeler, maar
toch vrij zonnig weer zal terugkeeren.
Hoogste bar.st. 765.7 te Stornowaij.
Laagste bar.st. 757.3 te Jan Maijen.
Verwachting, geldig tot den avond van
Woensdag 13 Juü, zwakke tot matige winden
uit Westelijke richtingen, zwaar tot half
bewolkt, aanvankelijk nog kans op onweer

of regen buien, koeler.

Barometerstand te Groningen.
Gedurende het laatste etmaal.

Nationale

:

:

Temperatuur hcdenmidd. 12V* u. 86 gr. Fa
Windrichting : O.
Morgen gaat de zon op om 4.55 's morgens

en onder om 9.16 n.m.
De maan komt morj>en op om 521 n.m. Eu
gaat onder om 12 47 v.m.
Zondag 17 Juli V. M.
Lantaarns van alle rij- en voertuigen op om
9.46 n.m.

°Tr.

EN

-

Orgelvoordrachten in de Martinikerk.
Het Woensdag door den heer Jan Zwart
van Amsterdam te geven orgeleoneer
staat uit de volgende nummers:
1. Voorspel en Koraal Psalm 75 : 1.
2. a. Pastorale,
D. Scarlatti.
b. Gavotte,
G. E. Martini.
3. Concerto (Bes dur) no. 2,
G. F. Handel.
a. Moderato e Maestoso
Allegro.
b. Adagio
Allegro.
4. a. Cantilene Pastorale.
A. Guilmant.
b. Grand Coeur alla Handel,
Idem,
c. Prière et Berceuse,
Idem.
5. Toccata (G majeur)
Th. Dubois.
6. Aria Serioza,
S. Karg Elert.
7. Voorspel en Koraal Psalm 66 ; 1.

—

—

TWEEDE BLAD.

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN DINSDAG 12 JULI 1932.

6

Dreigende conflicten op verschillende
plaatsen.

Eext. Het hoofdbestuur van den Ned.
Landarbeidersbond had de landbouwers tot
een bespreking over de loonen uitgenoodigd.
Slechts een werkgever was aanwezig. De arbeidersor-gnisatie heeft daarom besloten binnenkort de poging om ook voor het landbouwbedrijf ze komen tot eene loonovereenkomst voort te zetten.

GRONINGEN.
HOOGEZAND, 11 Juli. Boven het bericht
nopens de V. V. V. feesten alhier is per abuis
geplaatst: zomerfeesten-Sappemeer inplaats

van Hoogezand.

GRIJPSKERK, 11 Juli. Blijkens een advertentie in dit blad zal vanwege het Groene Kruis op Donderdag 14 Juli alhier een
consultatiebureau voor zuigelingen worden
geopend, dat tot doel heeft:
1. het geregeld geneeskundig toezicht op
het gezonde opgroeiende kind in zijn eerste
moeilijke levensjaar;
2. het geven van deskundige raad en voorlichting bij de voeding en verdere verzorging;
3. het brengen van juiste idee en meerdere
kennis in de gezondheidsbegrippen der be-

Slochteren. Dezer dagen had opnieuw
tusschen eene delegatie uit de landboujvvereeniging en vertegenwoordigers van de moderne en chr. iandarbeidersbonden. Van arbeiderszijde werden de
loonvoorstellen der landbouwers niet aanvaardbaar geacht en aan gedrongen in. elk volking.
Het bestuur van het Groene Kruis hoopt,
geval het geboden tarief voor' het zichten
dat
alle jonge moeders in de gem. Grijpsverbeteren,
en vast
van granen belangrijk te
niet alleen van het dorp Grijpskerk,
kerk,
per
op
stellen
f
14.75
tot
f
16.75
H-A.
te
maar
ook uit Visvliet, Pieterzijl, Kommerzijl
opnieuw
De werkgeverscommissie zeide toe
Niezijl
en
trouw van deze gelegenheid zullen
met de betrokken landbouwers te zullen vergebruik maken.
gaderen.

een bespreking plaats

_

Gar r el swe e r. De landbouwers alhier
hebben aan de landarbeidersbonden voorgesteld voor 1932,33 de loonen en tarieven in te
voeren, welke zijn vastgesteld in het voor het
dorp Ten Post afgesloten collectief contract.
Indien de leden der beide arbeidersorganisaties met dat aanbod aceoord gaan dan zal
voor het eerst hier ook een collectieve loonovereenkomst worden afgesloten.

BEDUM, 11 Juli. Onder architectuur van
den heer A. Wiersema alhier werd aanbesteed
het bouwen van een winkelhuis voor den
heer E. Vaat-tra te Zuidwólde. Laagste inschrijvers: timmer- en metselwerken: P.
Koopman te Zuidwólde f 2293; glas-, verten behangwerken: J. Martens te Zuidwólde
f 224.50. Gegund.

Holwierde. Op eene alhier gehouden
vergadering van landarbeiders, aangesloten
bij de moderne en chr. landarbeidersbonden,
is besloten tegen Maandag 18 Juli in staking
te gaan, indien de landbouwers niet tot overleg inzake de regeling der loonen voor
1932/33 bereid zijn.

Vanwege ,de Vrijz.
UITHUIZEN, 11 Juli.
Dem. Kiesvereenigingen van Uithuizen en
Uithuizermeeden, werd hier Zondag op „Menkemaborgh" een landdag gehouden, met als
sprekers de heeren F. E. H. Ebels, lid der
Tweede Kamer en dr. A. v. Raalte, van Amsterdam.
De beginselen der vrijz.-dem. partij werden
uiteengezet, waarbij uitvoerig behandeld
werd de huidige crisis, en het pas uitgekomen
bezuinigingsrapport van de commissie-Welter aan een beschouwnig werd onderworpen.
Medewerking werd verleend door de muziekvereeniging „Crescendo" van hier, die
de aanwezigen op goede muziek onthaalde.

Wirdum. De landarbeidersbonden hebben per circulaire aan de landbouwers alhier
bericht dat voor hunne bedrijven op Maandag 18 Juli de staking zal ingaan, indien
vóór dien datum geen collectief contract tot
stand is gekomen.
Aan de landbouwers
wordt alsnog tot Donderdag 14 Juli gelegenheid gegeven voor een bespreking.
Harkstede.
De landarbeidersbonden
hadden de voorgaande week al de landbouwers te Scharnier en Harkstede uitgenoodigd
voor eene bespreking tot vaststelling der loonen. Geen der landbouwers had aan de uitnoodiging gevolg gegeven. De arbeidersorganisaties hebben nu de landbouwers opnieuw
tot eene conferentie uitgenoodigd op a.s. Vrijdag Mislukt ook deze bespreking dan zal
vermoedelijk een loonconflict niet uitblijven.

.

Ten Boer. Op een plaatsgevonden con-

ferentie zijn eene looncommissie uit de land-

bouwers en de vertegenwoordigers der moderne en chr. landarbeidersbonden overeengekomen aan landbouwers en aan landarbeiders voor te stellen voor 1932/33 een collectief contract in te voeren, dat vrijwel gelijkluidend zal zijn met dat van het district
Fivelingo. Slechts voor losse en koppelarbeiders is er ten opzichte van het uurloqn eenige afwijking.

Beurs van Amsterdam
(Draadlooze dienst)
Amsterdam. 11 Juli 1932.
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Wegens zijne vesti-

ASSEN, 11 Juli. Alhier is

bij

gesteld.

EMMEN, 11 Juli. De kinderen der eerste
der gemeente Emmen, die
te Barger-Compascuum. hoofd de heer J»
van Brummelen, hadden Zaterdag school-

openluchtschool

feest. De kinderen werden bij de school deS
morgens eerst bezig gehouden met spelletjewaarvoor aardige prijzen beschikbaar waren.
Daarna werd in 2 pramen naar Klazienaveen
gevaren naar de speeltuin bij hotel Wierenga
In de schitterende speeltuin konden de kinderen hun hart ophalen aan de vele attracties en voor allen was de tijd veel te gauW
om. Met de pramen werden de kinderen ook
weer naar huis gebracht.

HOOGEVEEN, 11 Juli. Door den heer G. de

Jonge, architect N. I. V. A. alhier, is voor mej.
B. Hartlief, onderwijzeres te Fluitenberg

de Justitie

(Ruinen) aanbesteed het bouwen van een
burgerwconhuis aan den Pesserytraatweg te
Hoogeveen.. Laagste inschrijver werd: bouwwerk Hartgers en Boer f 3853; loodg.werk P. J.
ten Kate f269; electr. P. J. ten Kate f69;
schilderw. Jac. Padding f 397, allen alhier.
Gunning in beraad.

voorgeleid en na verhoor in arrest gesteld de
19-jarige H. M,. wonende te Barger Com-

is aan den heer N.
Winkler—Prins, vroeger arts alhier, op zijn
verzoek eervol ontslag verleend als lid der
Gezondheidscommissie gezeteld te Appingedam. De Commissaris der Koningin heeft
in zijn plaats benoemd den heer E. H. Botjes arts te Woldendorp.

pascuum, die bekend heeft het kind, waarvan zij in de maand Januari bevallen was,
in het veen te hebben begraven. Het lijkje
werd begin dezer week door J. Kuipers op
30 c.M. diepte in het veen gevonden.

STAD HARDENBERG. 11 Juli. Onder architectuur van gebr. Boxman te Nijverdal werd
heden door den Raad van Commissarissen
der Hardenberger Bank aanbesteed: 1. het
bouwen van een bankgebouw met boyenwoning te Hardenberg; 2. het loodgieterswerk;
3. het glas-, verf- en behangwerk; 4. de electrische lichtinstallatie. 'Laagste inschrijvers
waren: 1. Opdendries en Ter Avest; Nijverdal f 7397; 2. H. Otten, Hardenberg f 376.77;
3. H. B. Scheffer, Hardenberg f 835; 4. gebr.
Coes, Hardenberg f 109. Gunning aangehou-

ROLDE, 11 Juli. De begrooting dezer gemeente voor het dienstjaar 1932 is door Gedeputeerde Staten goedgekeurd.

HARKSTEDE, 11 Juli.
Gisterenmiddag
werd in den tuin van Staalstra een concert
gegeven door drie zangkoren n.l. Garmerwolde, Woltersum en Hamweg. Het fraaie weer
had weer veel publiek gelokt, dat met volle
aandacht luisterden naar den schoone zang.
Een dankbaar applaus was dan ook telkens
hun deel. Een gezellig jass-band zorgde voqr
de noodige afwisseling op den dansvloer.

WESTERBORK, 11 Juli. Onder het rundvee
van den landbouwer J. van Halen alhier is
mond- en klauwzeer geconstateerd.

—

Tot schoonmaker der o. 1. school te ZwigWillems aldaar.

gelte is benoemd de heer R.

ZUIDBROEK, 11 Juli. Dank zij het ijverig
werken van de dames-collectanten, bracht de
vlaggetjes-verkoop ten bate van de afd.
Zuidbroek van het Centraal Genootschap
voor Kinderherstellings- en Vacantie-Kolonies ruim f 68 op.

den.

BEILEN, 11 Juli. In deze gemeente is ingevolge art. 22 der crisis-zuivelwet voor 4515
melkkoeien uitgekeerd een bedrag van

BURGERLIJKE STAND,

f 10.158.75.

TEN BOER, maand Juni
Geboren: Derk, z. v. H Woldhuis'en St v _.
Linde. Ten Post; Elisabetfi, d. v. B. Mulder en G.
Bolhuis, Garmerwolde; Sjoerd Jan, z. v. J. ae
Roos en S. Drost, Sint Armen; Jellina, d v H.
A. van der Zijl en J. Cornel, Ten Boer; Heriü'erika. d. v. R. Rusthoven en G. Vegter, Ten Post;
Metta Christine, d. v. J. Wierenga en L Sluiter,
Woltersüm; Annie Ann-atte, d v. L. Wiersurn ca
A. Mittendorp. Thesinge; Henderioa, d. v. R.
Boer en A Postma, Thesinge; Eitje, z. v. J. Havenga en G. Koning, Garmerwolde.
Ondertrouwd: J. Boss 29 j„ Noordwolde en C.
Dijkema 29 j., Thesinge; K. Bakker 21 j., Den
Heides en J. van der Nat, 21 j., Ten Post; E.
Compaan 37 j., Ten Post en F. Wierenga 39 J.i
Lellens.
Getrouwd: K Postma 22 j.. Sint Armen en K_

—

„

8»;

11 Juli.

—

Bij het binnenvaren
MEPPEL, 11 Juli.
van de Haven der Landbouwbank kwam de
WINSCHOTEN, 11 Juli. Inzake de berooRijnaak „Werner" uit Ruhrort (D.) vast te
Op verzoek van het comité „autotocht ving van een bedrag van f 235 ten nadeele zitten in de brug in den Meursingeweg. De
voor ouden van dagen" deelen wij mede, dat van een koopman, gepleegd op 29 Juni j.l. eene helft lag in de haven, de andere (achaan de rijtoer op Woensdag a.s. zullen deelter paardenmarkt te Zuidbroek, is de. voorter) versperde de Smildervaart. Reeds ruim
nemen 161 ouden van dagen in 53 luxe autoloopige hechienis van R. L., bierhuishouder te 2 etmalen zit het schip vast en werd de lamobielen. De rondrit door de gemeente vangt Hessenbrii (alhier) verlengd.
ding gelost en in andere schepen overgeladen
aan te 12.30 en zal gaan door de volgende
A. N.,' venter-zanger alhier, van medeOver deze brug, speciaal voor de bank geplaatsen: Woltersum 12.40; Ten Post 12.45; plichtigheid verdacht, is op vrije voeten gebouwd, gaan vele voetgangers, wielrijders en
langs den Stadsweg naar Ten Boer 12.55; steld.
melkkarren. De brug liet men'op het schip
Sint Armen 1.00; Thesinge 1.10; Garmerwoldalen en vulde het brugdek met planken aan
de 1.15; alles oude tijd. De heer Stoll zal op
den weg aan. De haven is nog onlangs uithet vliegveld te Eelde demonstreeren van
gebaggerd.
FRIESLAND.
4.40—5.30 (wettelijke tijd).
KOOTEN, 11 Juli. De toestand van het
RUINEN, 11 Juli. Ingevolge de crisis-zuivel14-jarig
meisje van F. de Bruin alhier, dat
APPINGEDAM, 11 Juli. De gymnastiekveronlangs op beestachtige wijze is mishandeld, wet 1932 is voor 3629 koeien een totaal beeeniging „Bato" herdacht Zondag den dag, laat zich thans goed aanzien, 't Is te hopen drag van f 8165.25 aan 738 melkveehouders
dat zij 25 jaren geleden was opgericht, teruitgekeerd.
dat het kind geheet" fcerstelt.
wijl de heer Koster al dien tijd directeur en
Een groot aantal
voorzitter was geweest.
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DELFZIJL,

ging te Groningen,

TEN BOER, 11 Juli. Ingevolge de Crisiszuivelwet 1932 is aan 330 veehouders voor 2180
melkgevende koeien uitbetaald een bedrag
van f 4509.
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BUINEN, 11 Juli. Gistermiddag gaf de gemzangvereeniging „Aurora* te Borger, onder
leiding van den heer Ph. W. Thöne, een uitvoering in 't hotel Uneken. De gegeven zang
viel zeer in den smaak. Een gezellig bal was
het slot van deze uitvoering.
Door de A. N. W. B. werd bij het café
G. Doedens een r.ieuwe handwijzer geplaatst.
Daar zich op dat punt verschillende wegeö
kruisen, zal dit werk van de A. N. W. 8., door
het reizend publiek zeer zeker op prijs worden-

SCHOTERLAND, 11 Juli. In deze gemeente
sonen en vereenigingen gezonden, welke een is ingevolge de Crisis-Zuivelwet in totaal uitfleurige aanblik gaven in de kleine zaal van gekeerd een bedrag van f 22.400.
het hotel Kraaima, alwaar het bestuur receptie hield en waarvan velen gebruik maakSCHIERMONNIKOOG. 11 Juli. In deze
ten om hun gelukwenschen aan te bieden.
gemeente
is aan melkveehouders krachtens
Des avohds werd in den tuin van genoemd
crisis-zuivelwet
in totaal voor 219
de
programma
een
uitgevoerd
hotel
waaraan melkgevende koeien, 1932.
uitbetaald
ëen gezamenmedewerkten, behalve de meisjes- en dames-, lijk
van
f
492.75.
bedrag
afd. van „Bato" de muziekvereen. D. H. O.
en een keurploeg van Rapiditas uit Groningen. De voorzitter der feestcommissie, de
DRENTHE.
heer Sietzes, sprak een openingswoord en
PATERSWOLDE, .11 Juli. In de Vosbergen
voor de pauae nog een herdinkingsrede. De werd Zondag onder groote belangstelling een
heer Koster werd door „Bato" gehuldigd concert gegeven door de geheeionth. zangdoor aanbieding van een gouden horloge met vereen. „Abstinentia" te Groningen, dir. de
inscriptie. *Nog voerden het woord de burheer Henk Geerssinga. Nadat 'de voorzitter
gemeester van onze plaats, de heer Bakker
een
enkel woord tot de aanwezigen had genamens de Werkliedenvereen. „Harmonie", sproken,
werden verschillende liederen ten
waarvan de heer Koster ook dit jaar 25 jaar gehoore gebra
.ht, dat bij het publiek zeer in
lid is geweest, onder aanbieding van een meden
smaak
vielen.
daille en de heer Denijs als voorzitter van S.
G. V. Het programma viel, getuige het applaus zeer in den smaak en het woord van
EELDE, 11 Juli. Door de gemeente- en
medewerkers,
rijkspolitie
dank aan de
waarvan enkelen
werden dezer dagen eventjes elf
bloemen ontvingen, was zeker op zijn plaats. personen verbaliseerd, wegens visschen in
Aan het langst werkend lid (19 jaar) den verboden water en wel in het z.g. Kleine
Meertje, eigendom van prof. Schoute te Groheer Stalman werd een barometer aangeboden, waarna nog een zeer gezellig bal dezen ningen. Naar men ons mededeelde zal
streng worden toegezien.
feestdag besloot.

bloemstukken waren door verschillende per-
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Am.Gi_n__t. Cv. A. $
Am. Hide Leather $
*-dito Cert v p. A $
B',
Am. Sm. & Rel. $ -'7
Cont Llno) ün. A.
w l i 81 4
Farbenind. C. i. A.
C
n«
$
Pisk Rubber .v.A.

*

fi»

f-Ha

„

-.

oert,„ ï Aanct
C. v. 10 Aand $
C. v. A
C. v. A

Anaconda Copper
Bethlehem St.
Gen Aviation
Un. States Leather
Wintershall.
Zweedsche Lucifer Mij-

N. B v. A

Alg N.-Ind Elec.
Ned.-Ind. Gas Mij. Cy.
Ass. Gas &. Electr.

N. B. v. A.
C. v. 10 A. $

Electr.. en Gas
Mij.
N. B. ». A

°9414

8%
'■> ■'-,

IJSia

2Vm 24
614 63
4
34
Mij.-en.

161

165

1744 1744
1% 14

Alg. Exploratie Mij.
Boeton Mijnbouw
Redjang Lebong Münb-M.

$

'■'

10

Aand

dito
dito

Petroleum.

dito
dito
dito
C. v. 10 A. A. $
C. v. 10 A. $
C. v. A $

Dordtsche Petr. Ind. Mü.

Kon Petroleum Mij.
Perlak Petroleum
Continental Oil Cy.
Shell Union
Tide Water Ass. Oil

24
4»

Ned.

Scheepv.

Unie

Cult. Mij. der Vorstenl.
dito
dito
Handelsvereen. Amsterdam
Javasche Cultuur Mij.
Ned.-Ind. Suiker Unie
„Poerworedjo", Suiker-Ond.
Deli-Batavia
Dcli Mij. f 1000
Oostkust f 1000
Senembah
Kreuger

dito
Suiker.
G. Aand
Winstaand
Aand
dito

dito

dito
Tabak.

Aand...
Cert. v. Aand

Cert.

& Toll

v. Aand

Aand
Diversen.
Aand

_

Spoorwegen.

C. v. 10 Aana. $
Cert. v. Pref. Aand
Tex.
c. v. 10 A $
Miss. Kansas
Wabash Railw.
Cert. v. Aand
Rubber.
„Amsterdam" Rubb. Cult.
Aand
Bandar Rubber Mü
A...
Deli-Batavia Rubb.-MU.
dito
dito
Hessa Rubber Mü.
Chlcago Milw.
dito

Leniboe Rubber
Majanglanden Ver.
Oost-Java Rubber Mij.
Rotterdam Tapanoeli Cult. Mij.
Salatri P_ntatioi_s Cult. Mij.
„Serbadjadi" Sum.-Rubber
Silau Sum. Rubber Mij.
Sumatra Rubber Cult. Mij.
Ver. Ind. Cult. Ondern.
Cert.
Intere. Rubber
Prolongatie:

100

2»„

24

99

8

84
724 734

117 113
1324 1274
74
744
ll
5

4

4'fe 4
3^s 3

Scheepvaart.

„Holland-Amerika Lijn"
Aand
dito
dito
Gem. Eigend. v. A
Aand
Kon. Ned. Stoomb. Mij.

Kendeng

ACTIEVE FONDSEN (NOTEEBINGEN VAN GROEP A).
Bank- en Credietinstellingen.'
—
V__
L.K. H.R.
76
78
Koloniale
Bank
Aand
574 58
62
188
187
(f
1000)
58
Ned. Ind. HandeLsb.
dito
604
105 1084
1000)
(f
Ned. Hand. Mü.
63
68
69
O. v. _...-.
83
844
C. v. A. R. H
288
Fransche Banken (3)
35
36
Aand
1004 1134
Reichsbank (Duit-Che)
ïïu 2804
Industrieele Ondernemingen,
2us 20934
Alg. Kunstzijde Unie
364 364
Aand
284 284
'284
87
894
v. Berkei's Patent
dito
164 174
97
50
Cert. v. Aand
49
Calve-Delft v
18% "
Centrale Suiker Mij.
Aand
184 184
18
194
dito
434
Holl. Kunstzüde Ind.
iü4 16%
dito
54 57»;
Intern. Viscose
1% 14
dito
314 319 i Küchenm. Int Accoust.
92
dito
54»
Küchenm Int. Uitr
20
Oü
20
Aand
95
Ned Ford Aut. MÜPhilips' Gloeltfabr. Gem. Bez. v. A
52
52
75
75
724
Pref. W. A
84
74 84
84
Philips' Gloeil.fabr.
O. v A
102
174 l-jï
1034 1004
Unllever f 1000

(Buitenland).

v. 10 A.

C.

R. v. C. v. A $

Indische Rubber Comp.

29

—

en H. Groenevèld, Garmerwolde,

Mijnbouw.

158
Diversen.
81.h.v.-Vriessev. A 48
50
Houth. Albert- A. 24
Hh. Will.- Pont A.
9
8
dito
Pref. Aand.
20
21
Maxwell L. G. A.
134
Muller en Co. W A
54 64
Ned. Mij. Havenw. A 171^
Sabang
Zeehaven
A. 60
Peruv Corp. C.v.A.
14 \%
5
dito C. v. Pref. dito
54
Sears Roeb. C.v.A. $
114 12%

Sedep

.

204

J2*
1"
20

A.

Rongga

Petroleum.

Steaua Romana

Theecuit.Mij.

Banjoewangi

Kon. Nd. Petr. f 100 1304 1295,
Moeara Enim P Mij. 146
rarakan Petr. Mij. 2194 2194
13 50 950
Zd. Perlak Pr. A.
Phoenix Oil&Tr. C.
164 164
Shell Un. Cv. 50 A. $
134

Mij.
Java-C.-J Lijn

574 584

126

Thee.

Amst.

Cities Service Cy.
Middle West Ut.

»
w»*

SoekowonoLdb.My.

65

Holl. St.

Industr, Ondernemingen.
86
Alg. Nont Mij. A 83
8% 9
Bat. Marg. a_r. A.
v. d. _-eign C. vA. 132
id. pref. winst a. A.
794

id. pref. winst a. B.
Cartonf.Sch-iten A
Gouda Kaarsen A.

63

Scheepvaart.
A.
A. 294
EC. H. Lloyd dito
4
Kon. Paket-Mij. d.
904
Mij.
Maas St.
dito 23
Nievelt Goudr. A.
104
dito 44
Rott. Lloyd
st. Mij. Nedert d. 47
3t. Mij. Oostzee d.
64
Int. Merc. Mar f
24

94%
674
7u

74

Stand.Brands CvA $
Studeb. C. v G. A. $
Un. States Steel $
56
dito C. v. Pr. dito 56
Electr.- en Gas Mij.-en.
»_. %
Centr. Publ Serv. $
North Am. Cy. $
164 164
Handelsondernemingen.
A.
94 94
Banda Hdlv.
Borneo Sum. H.Mij. 1134 115
Dcli Atjeh H. Mij. 674 695{
Int. Hdlv. R'dam A 118 123
Lindetev Stokv. A. 54 67
Ned. Wol Mij. A. 28 294

Singk. Tin-Mij. A.

19

394'

Arendsb. Tab.-Mij.
Besoeki T.-Mrj. A.
Holl. Sum. T.-Mrj.

864
114 11yle
4
44
23% 234»
24

Mijnbouw.

964

13
62

Tabak.

Billiton Mij.
A. 185
0.-Borneo Mij. A. 2034" 204
dito
Pref. dito 404 414
Salida Mijnb.
A.
44

AANDEELEN, WINSTBEW., c. d.
Bank- en Credietinstellingen.
Amst. Bank Aand. 80% 854
Bank Ass.
dito -4?»
71
Geld. C.-Ver. dito 7ü

Incasso Baiik aito
N.-I. Esc. Mü. dito
Nederl. Bank
A.
Ned. Hand. Mij. A.
Ned. H.-Mij, eert.
Rott. Bankv.
A.
'iwentscne Bank A.

85
7

86

Aktieb. Aand.

Ougrée Marih. Af

'.'4

854 854
354
03

85
7

Gen. Motors C.v.A.
Kerm. Copp. CvA. $

Spoorwegen.

Blaauw 20 j., Ten Post; G. Blink 26 j., Wierlngen en G. Veltman 23 j., Woltersüm; J. Zonderman -50 j., Garmerwold- en J. Piek 45 j., Garmerwolcle; J. J. Doornbos 30 j., Schildwolde en T.
J Wiersema 24 j.. Ten Boer;
J. Boss 29 }~
Noordwolde en C. Dijk,ema 29 j„ Thesinge.
j„
Overleden: H. Hofstede 61
z. v. W. Hofstede

A
A
A.
A.

A

A
dito
dito
Aand
dito

v. Aand

24

2

16

1294
4%

44

—

2

114 1334;
494 52

524

47
2850
171
12634

173
133

'

894
94

484

2990

1674
131

94

914

1234 123
120 121%
44
1324 130

14
146
24
3

14

14

3

14

34

434 42
354 31
164 164

44
35

214 80
69
734
404 40
52
534
64 «w
54 64
134 13
13J4 \»y.

55

21

3iu

874
j

1

23

31

27

t%

1

BEURSOVERZICHT.
De invloed van Lausanne op de beurs. Bekoeld optimisme. Rubberwaarden gedrukt.
De afwijzende houding, die in de verantwoordelijke Amerikaansche kringen aan den dag wordt gelegd ten aanzien van
een schrapping der oorlogsschulden alsmede de actie der rechtsche partijen in Duitschland tegen het resultaat Lausanne, bekoelden het optimisme op de Amsterdamsche Beurs. De handel
kromp sterk in en daarbij had het aanbod de overhand, zoodat
meerendeels lager noteeringen tot stand kwamen. In Koninklijke
ging zeer weinig om en zelfs de beroepshandel ondernam nagenoeg niets. De koersfluctuaties waren gering op een met 5 pet.
verlaagd koersniveau. Van de Industrie-papieren openden Philips
enkele procenten lager, doch haalden het verlies later weer in.
Aku's bleven op peil. doch Unilevers verloren iets van hun koers.
Suikeraandeelen verdeeld. H. V. A.'s eerder beneden het vorig peil,
doch verschillende minder courante soorten lagen hooger. Rubberwaarden gedrukt, al kwamen er weinig belangrijke verschillen
tot stand. Tabakken bleven op vorig niveau gehandhaafd. Voor
scheepvaartaandeelen bestond begin Beurs eenige vraag, waardoor
Scheepvaart Unie's belangrijk hooger kwamen. Het avance bleef
niet, volkomen gehandhaafd. Yankeeös prijshoudend. De Youngleening begon willig, doch verloor iets en kwam op 694.
Prol. 1 pet.

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN DINSDAG 12 JULI 1932.
APVERTENTIëN.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS
van
OLDEHOVE
brengen ter openbare kennis,
dat de gemeentelijke grintweg
van Frijtum over Balm_hui_en
met ingang van Maandag 18
Juli 1932 tot nadere aankondiging zal zijn

5W Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Groningen
is het faillissement van H. BANDRINGA, zonder beroep, woneji-

de te Groningen, op 8 Juli 1932

OPGEHEVEN.

De Curator:
Mr. W. H. DOMMERING.

Verkooping

Boerakker

Eekwerderdraai.

m&twJ: \

,

(Tolbert).

Maandag 18 Juli 1932 bij inzet en Maandag 1 Augustus 1932
D
palmslag, telkens des nam.
3 uur, zal in het café van
°Rai
J DE BOER
te Boerakker onder
Niebert krachtens art. 1223 B.W.
Publiek worden verkocht:
Eene nieuwe

-

"

NOODPRIJZEN!

behuizing

HUISHOUDSTER.

Wegens overproductie in de Twentsche
Textiel-industrie kunnen wij aanbieden
een groote partij BEDLAKENS
uitsluitend onze eigen solied bekende

PICNIC

—

.

gË-WËTlnjviaakGLAZEN

GARNWERD.

Op Zaterdag 16 Juli 's nam. 5
uur, (zonnetijd) zal in 't café

Eén kwaliteit. Alleen de beste.
%
X ;1' 1)&
2 Liter.

24"*

ten verz. van de 21
22
23
25 cent.
bijgelegen tuingrond, groot HAMMINGH"
VRIES, publ.
A.
DE
Mej.
erven
20
en
GUMMIRINGEN
staande
3
ets.
centiare,
_. ii' e
de
B oerakker onder Tol- a contant worden verkocht
nette
geheele
tr-V' JaDij de brug, in eigendom
geheel compleet f2.50.
Bd. SMIL£oebehoorende
UA
te Nietap. aan
best. uit: eikenh. latafeltje, Groningsch
D. LELSZ,
mah. commode, tafels, stoelen,
Notaris te Groningen, kamer- en kookkachel, spiegel, Stoeldraaierstr. 25. Heerestr. 80
Tel. 1927—3268.
Turfsingel 33.
_.
régulateur, veeren bed, linnenrek, blik-, glas- en aardewerk
Onze flesch is prima.
en hetgeen meer zal worden geMonster op aanvraag gratis.
presenteerd.
Na afloop hiervan verkooplng
van het net onderh.
Wij brengen iets aparts op dit
S,
j_°P Vrijdag a.s. te 2 uur zullen
a. d. gebied, uit eigen bandagefabriek
Huize „ASTORIA" aan de waarin kamer en kamertje
tuintje
te BANDEN, geheel van elastiek, 22
oude Kijk in 't Jatstraat 61, ten weg, keukentje met
aren.
Aanv.
gr.
1.50
Garnwerd,
verzoeke van het Bestuur der
c.M. boog, prima pasvorm naar
gemeente Emmen, publiek a dadelijk.
maat
contant worden verkocht:
H. v. d. KLEI,
vanaf
Notaris te Ezinge.
V De onbekende en bekende <mr BETER VINDT U NIET -mr£
schuldeischers van de onder het Betaal dus geen woeker-prijzen
voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap Alléén wij kunnen U dit leveren,
Fabrikaat Lendis & Pyr, Lsaria, van den. heer ALBERTUS WILgéén ander kan dat.
enz., 3 tot 15 Amp. Gebruikt HELMUS GAAIKEMA, in leven
doch in goeden staat.
wonende te Zuidhom en aldaar
overleden 28 November 1931,
GERH. BLEEKER,

bei _

Steriliseerketels

INBOEDEL

PUBLIEKE

BUIKBANDEN

HU I

J"

x

165

x

235 c.M., normale dagprijs
van heden 2.30, thans
240 c.M., normale dagprijs
van heden 2.50, thans

Op Vrijdag 22 Juli 1932, 's av.
1 uur (dorpstijd) in het hotel
VOS te Baflo, zal ten verzoeke
van de familie DAMMINGA
gorden verkocht:

Het Woon- en Winkelhuis

m

È

B\or

m

imm^SmÊ^SA^lSSS

YISCHMARKTIS'-19

vraagt

Jende aan den heer J. BROEKMAN te Kolham, op Vrijdag 15
Juli a.s.,
DOOR.

P. DENIJS,
Notaris te Slochteren.

voor direct

.

Meisje
beschaafd huiselijk
ver

boven 18 j. met
keef, als hulp in de huishouding. Salaris f 25 p. m.
Met vakkennis de voorkeur.

WÊf Bandagist, zoowel dame als

heer.

LAMPEKAPPEN
Zijden kappen 50 cM.

diag. 2.95, 3.98, 4.95

yfc.

te

GRONINGEN

Keurig

_
net onderhouden

INBOEDEL,
eikenhouten SALON-AMEUBLEMENT
stoelen,

w.o. pracht
dressoir, 2 ruime crapauds, 4
spiegel;'crapaudstel met modern

6

B

y
S

.

S

en

_*.A

-

u-_fere

I

°rkn_L.SilB

..

____________-____-K_i

__

_

*«?„

r(

.

k Zonda s te consulteeren
f

* 5.-

Hooge der A 35, Tel. 4685
(Hoek

Visßeherstraat.)

-

:;: 'ir

.

7

~'i
7:|

"jan

i ____Cr
___jm__B___T

'__H

hoede

LI

Nergens zoo goed.
Nergens zoo goedkoop.
In CAFÊMEUBELEN zijn wij ook
goedkooper. Prima Café-Stoelen
f 2per stuk. Stoelen met leer
de 6 stuks f 11.50. Klapstoeltjes
80 cent. Klaptafels f 2.75, enz.
Meubelmakerij „GRUNO",
Schuitendiep 3-5-5/2. TeL 5078.
bij St. Jansbrug.

)

Weest op Uw hoede voor vliegen,muggen,
__>

___}

iijjj «*_»„" /AA
»ï,eren // \
Ij!
j ij Vlooi» V

wespen en andere gevleugelde insecten.
Denk niet alleen aan het verstoren van
Uw rust, maar denk bovendien nog aan

Verdelg de vliegen, muggen en andere
insecten. Sproei Flit. Let op het handclsmerk op de gele bus met de zwarte band:
de Fln.oldaat.

Flit wordt nooit los verkocht, doch uitsluitendin deze blikken

'

'

naar
N.V. A. B. O.
Poelestraat 33
Tel. 4330

-

DEZE MAAND STOELEN
OPNIEUW BEKLEEDEN.
met leer f 1.25, met moquette f 2,
met rug en zitt f 2, met moquette f 3; fauteuils f 2, met moquette f3; met rug en zitt. f 3,
met moquette f4.50.
F. LAMÉRIS, Nieuwe Boteringestraat 16. Telef. 4540.
AUTO- en MOTORBANDEN
met de hoogste korting.
N.V. A. B. O.
Poelestraat 33
Tel. 4330.

-

J

poo<ft
»_

___r_ v'

FLI T

\\

g—sf

-

Permanent Dijkhuizen

_.

Jy weest op uw

S
lUUt niet m€t kaartCn
Stelniet uit

KOOP AAN:
6000 K.G. ZWARTE BESSEN
X

*'_______1

flH___.

h den
V
Zon **S*"nd 17 Juli alhier te con_*__
ssulteeren.
n
ir Alleen
deze week uitvoerig consult f I.—
-»*

I

..

*

_.__-____! __?
»_f _r___l______r
|_^mumamz^'AP */____._r

Tuinbouwvereeniging „Paterswolde"
ca^Vunnenkast. BIEDT
TE

haa-dkachll,

:

_3___f_______r_l2_f%fU_i

Jgs? 'WJm\

-

Prima kwaliteit. Lage prijzen.
Reparatie-Inrichting v. Koffers,
Tasschen enz. Tel. 4640. Ganzevoortsingel 40 bij het Museum.

Voor

Groote voorraad:

van

.

Werke ZICHTMACHINES, Afleggers, Graanmaaiers, Zelfbinders en F. J. K.
Puzenat Grasmaaimach. worden
er thans nog 5 stuks van leder
fabrikaat voor spotprijzen verkocht.
DEMONSTRATIE van graanmaaier, zelfbinder in legerig
graszaad a.s. Donderdag of Vrijdag bij den WelEd. Heer WOLLERICH te 0.-Pekela, inlichtingen over' karwij oogst 1932 te
bekomen bij de Heeren: J. TIJ-

ACCESSOIRES

MAESTRO GIOVANNI.
ïffto- .".,."^^ _ . °°
InVomspoeSlg
°

«JJjJ;

_^h_^B_^y?

Oo_-er_traat 35

leer en trijp, apart dressoir en buffett g"*
ac_ine,
salonspiegels, mah. commode, als nieuwe
Wk „Naumann", prima BRANDKAST
pl.ni.
WPt
AMEUBLEMENT (massief eikenhout) met
me
K
P
V
kapokmatrassen, spiegelkast, wa&chkast en »S Meeden
"*nsdag 13 Juli 's avonds 7 uur bij den Seer.
_.
A ___AT_r_.
-IAKTLIEF.
die
|
tevens nadere inlichtingen verstrekt.
marmer, SERRE- en TUINMEUBELEN,
electr. salon- en
sierkussens
loopers.
tapijten,
t
e
fn
en trap.
flebeUI het niet dat wanhopige dames met
lampen, ligstoelen, fauteuils met leer
en
.B
tongklok
moderne
pBrman ten
fornuis,
wit
tot ons wenden om hulp. Wat
?" en
__n v«._,
Wo
een
verlogen moeite
dersch. tafeis, eikenh. SALONORGEL,
eenige
tijd!
Weest U verstandiger. Neem
wandversienngen,
kengereedschappen, beelden en
dadelijk
een
origineele
len jaeger enz. enz.
«r-o. naars" BILMede zal worden verkocht een lste klas „WagenaarJART, geheel compleet, enz. enz.
a
e.K„ vw
Bezichtiging op Woensdag, 13 Julides
voorm.
midd. 6-9 uuren op den verkoopdag van
15
cent.
uur. telkens tegen betaling van
*u_
De golt voor de gedistingeerde vrouw
O. WOLKERS,
Orders en inlichtingen bij den makelaar
Teleph. 767.
Deurw.,
DE BOER
■-,- p_ner_traat

I—

Vraagt offerte!

_BTxf-3

Raadpleeg

Op DONDERDAG, 14 JULI 1932, des namiddags te worden
zal ten verzoeke van principaal, publiek a contant

-Vinsuiner Zall. Prijs per'fl
bus f 0.75 en 11.35. Bij Apoth. I
en Drogisten.

REISKOFFERS

ii-ty______r_r

,

UPEMA, Gieten

VERKOOPING

kloven, barsten, steenpuisten I
en bloedvinnen en likdoorns
gebruikt men Oprechte I

telef. 4638, steeds in voorraad houdt: schoten.
Groote partij AUTOBANDE-V, ~~
zoo goed als nieuw, diverse merALLE STANDAARD BINNENDEUREN. ken.
Spotprijzen.
Poelestraat 33
Ook Buitendeuren in vuren, grenen N.V. A. B. O.TeL -4330.
en teakhout, alsmede binnendeuren
Vraagt LOO MAN's
in andere modellen en afmetingen
verkrijgbaar.
Zeer lage prijzen!

Magere Rolhammen (Achterhammen) 4—B pd., 50 et p. pd.
Magere Rolhammen (Voorhammen) s—lo pd, 35 et. p. pd.
Geldersche Beenhammetjes
B—l 2pd., 35 et. p. pd.
Levering franco Groningen.

BELANGRIJKE PUBLIEKE

■ Smetten I9

H.H. ARCHITECTEN EN AANNEMERS. pedo. Bindertwine prima Sisa],
.
De N.V. Deurenfabriek te Hoogeveen eerste kwaliteit 25 ets per K.G.
GEBR. DE GROOT,
Folkingestraat 47a.
levering. Onderdeelen v.
maakt U er op attent, dat zij in haar franco
alle bestaande machines bij ons .
filiaal te Groningen, Violenstraat 14, teF.bekomen.
.. KEMPER, TeL 55. Win- i

„DeDraadvoTm"

een

Oude Kijk'in't Jatstraat 47
Tel. 1752 - Tel. 1752.

DENS, N. Beerta, R. BURINGH,
Blijham, BRÜNING, Blijham, E.
B. DIJKEN, N. Beerta, Machine
zonder motor of draaiende tor-

b/h. Heercpleïn GRONINGEN Prima BLAUW- en FANTASIECOSTUMES n. m f45 Maatkl.m.
%mr Paskamers aanwezig.

(Bontekoe) Meppel,

De VERKOOPING »van de on'oerende goederen, toebehoo-

zwaar gehalte en Uw vruchten
zijn tegen bederf bewaard. Door
ons wordt geen 2de kwaliteit geleverd.

Om nog meer bekendheid te

B»s.

ATTENTIE!

f2.70 per Liter

H.H. Landbouwers.

mMSaw^^

È §____)>V_f^_N^^
MmOJm*lUmfWÊaf^i_^a
______f_____

Voor kwaliteit
waakt

VOORTHUIS

Hotel-Rest.

verkocht:

*"

dubbele weefsel)

a

en Deutsche

GASAanv. terstond; betaling 1 van de BENOODIGDE
dorschcamSeptember a.s.
de
a.s.
OLINE voor
leveren franco op de
Voor bezichtiging wende men pagne. Te
plaats.
geven
aan te
Zich tot A. TILLEMA.
G. KUIPERS.
Seer.:
De
B. KEVER,
Notaris te Warffum.

onze prima

brengen aan onze HERCULES

vraagt prijsopgave

DAMMINGA.

>
'llt**

-t 85

_____fl_______^^^^^

jnet schuurtje en de v.a.i.a.l.v.
bekl. van 5 are 25 ca. erf en
Srond, doende jaarl. op 1 Meitot vaste huur f7.—, staande DE COÖP. STOOMDORSCHVER.
eh gelegen te Baflo. het. laatst In „ODOORN EN OMSTR. G_V."
eigen gebruik bij Mej. Wed. J.

GAAT NIET

(***

**" 60

worden opgeroepen Coehoornsingel 15

Verkooping te Baflo

Bederf niet Uwe vruchten met
zoogenaamde
Inmaakbrandewijn of 2e kwaliteit, maar neem

JOS. BEERES

150

b|i Magazijn Hygiea

om voor Vrijdag 15 Juli 1932 ten
kantore van den ondergeteekende te Ezinge te verschijnen ten
einde aan hen door de erfgenamen rekening en verantwoording van hun beheer kan worden afgelegd. Indien er geen
verzet plaats heeft, zal na gemelden datum dadelijk tot uitkeering van het saldo worden
overgegaan.
Namens de erfgenamen:
H. v. d. KLEI,
Notaris te Ezinge.

Waarschuwing

No. 4694 onze standaard kwaliteit

voor gelijkstroom,

Deurwaarder,
Tel. 3475.

niet wegens sterfgeval.

i

.
f3.75

186 K. W. U. meters

rijdt bode LUERS, Norg

bever en Brandewijn

onze origineele kwaliteit, met 12 jaar garantie bij 12 stuks,
150 x 240 c.M., normale dagprijs
O 30
van heden 3.20, thans
«"
165 x 240 cM., normale dagprijs
o 50
van heden 3.55, thans
«"

.

A.s. Donderdag

fabrikaten. Deze pryzen, die ruim 30 pCt.
BENEDEN DE VOOROORLOGSCHE PRIJZEN ZIJN, vormen voor U een buitengewone
gelegenheid of geldbelegging

CordontWljn

Warenhuis,

VEILING.

7

Tu^c/^^y^

Op Vrijdag 15 Juli 1932, des
nam. 2»/_. uur (zonnetijd), zal
voor den heer G. WIERSEMA te
GEVRAAGD: voor direct te
Eekwerderdraai
B O E L D A G Leeuwarden bij Weduwnaar m.
worden gehouden van:
3 schoolgaande jongens, waarvan de jongste 12 jaar
Tarwe,
Een flinke
3.58.00 H.A. Z. tarwe; 2.65.00
H.A. Zw. haver; 2.32.00 H.A. Z.
gerst;
1.20.00 H.A. boonen; Hulp van dagmeisje aanwezig.
1.71.00 H.A. gr. erwten; 93 Are Br. fr. lett. B.A. 172 WOUTERS
suikerbieten; 45 Are voederbie- Alg. Adv. Bureau, Leeuwarden.
n en zal worden verhuurd
Voor Uw
5.35.00 H.A. weiland.
Betalen 1 November 1932, mits
solide borgstelling.
Papieren Servetten met TaSamenkomst bij „Papenburg"
-ellooper en bordjes
Eekwerderlaan.
a. d.
Damast Tafellakenpapier en
2e veiling in café VAN DER
Servetten. Papieren HandLEEST bij de Eekwerderdraai.
doeken, enz., bij
Wirperceelen
Haver
a.
Firma
2
d.
WILLEM KAMERLINGH
dumermeedenweg vooraf te bePelsterstraat 11
Papier- en Kantoorboekhandel
zichtigen.
A. H. WERUMÊUS BUNING,
Notaris te Loppersum.

2.30.00 H.A. W.

GESTREMD.

__

Veld vru c htenboeldag

TWEEDE BLAD.

Door

eigen fabricatie

WENDPLOEGEN,

Opruimihg van eenige nieuwe
tweescharigen vanaf f 19.50.
Cultivatoren vanaf f 35, 9-tands.
F. J. KEMPER, Tel. 55. Winschoten.

LUXE AUTO met CHAUFFEUR
te huur, 7 cent p. K.M.
Tevens gelegenheid chauffeeren
te leeren per luxe auto, f 2per
uur, alles inbegrepen.
R. BUITER, Nw. Kijk in 't Jatstraat 60.
IS UW AUTOBAND DEFECT?
A. B. O. vulcaniseert hem direct.
N.V. A. B. O.
Poelestraat 33
TeL 4330.

-

VERLOREN:
op den weg Roden over Peize
een GRIJZE DAMESMANTEL.'
Terug te bezorgen tegen belooning Hot. Appelbergen, De Punt.

VERLOREN:"

100 RENTEZEGELS van f 060.
Terugbézorging tegen belooning
wordt verzocht fabriek Tonden
Foxhol.

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN DINSDAG 12 JULI 1932.

8

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

Voor de reis:.
Verkades
pondsblikjes Biscuits
oya
Xe
J 0.90
_. K
P blikje
. n'p!
Five
0 Clock)
1.15
Vergeet mij niet » »

Nanette)
Othello)

"

"

«e

Het Zaansche lis

Zwanestraat 3, Telef. 3082

OOSTEREND TERSCHELLING.
Nette Woning, waarin 2 a 3
slaapkamers, m. keuken, prachtige omgeving, vrije duinen.
Huurprijs billijk. Te bevr. Wed.
BAKKER, Oosterend, Terschell.
Een groot Pand groot 44 bij 11
Meter, met groote zolder, zeer
droog, electr. licht, waterleiding,
zoo noodig met kantoor voor
alle bedrijven in te richten aan
den Hoofdweg Groningen.
Te bevragen LA GRO, Woninggids.

Wegens omstandigheden een
mooi Winkelhuis voor f 9.50 per
w. met verplichte overn. Prima
stand. Br. fr. no. 885 Bur. dezes.
Boyenwoning in het centrum
voor klein gezin.
Br. fr. ond. no. 884 Bur. dezes.

Het Café Haddingedwarsstr.
Br. fr. ond. no. 889 Bur. dezes.
NAAR MAAT f I.—.
Het Café met boyenwoning,
MENSINGA MONNINGH Nieuwstad 34.
Gediplomeerd, Coupeuse
Br. fr. ond. no. 890 Bur. dezes.
Heereweg 69.
NES (AMELAND).
WAT GOEDS VOOR WEINIG
Vlak bij 't strand een groot
GELD.
Zomerhuis voor 10 personen, tot
6 Aug. OFFRINGA, Kollum.
Compleet eikenhouten Ameublement, Dressoir, met ingebouwde
Woning Radebinnensingel
theekast. Een groote, spiegel en TeEen
bevragen
F. GROENE VELD,
bijpassende tafel, 4 stoelen, 2
Rademarkt
21.
«rapauds gestoffeerd met moderne trijp of moquette, alles in
In de stad voor de zomermoderne uitvoering, onder ga- maanden
een groote Tuin, met
rantie f 165.
v. een patiënt.
Zomerhuisje,
G. CREMER, Meubelfabriek,
no.
892 Bur. dezes.
ond.
Br. fr.
Nw. Ebbingestraat 8.

PATRONEN

Groot Bovenhuis onm. b. de
Een partij ZAADKLEEDEN
Groote Markt. Prima stand.
om graan te drogen.
Gesch. v. pension. Aanv. direct.
Brugstr.
32,
Gron.
Fa. KOOS,
Huur f750 p. j. Ook le en 2e
étage apart. Te bevr. ZEEVEN's
KARWIJKLEEDEN
Woningbureau, Groote Markt 9,
KOOLZAADKLEEDEN
alhier.
Lage prijzen.
Fa. Sj. v. d. BAAN, N. EbbinHet Heerenbovenhuis aan den
waarin 2 kamers enKorreweg
Groningen.
gestraat 91* Tel. 671,
suite, 2 sl.k., keuken, balcon,
Groote partij ACHTEREINDEN bergplaats en fietshok, alles gelijkvloers. Adres: Korreweg 126.
zeer billijk in prijs.
Firma KOOS, Brugstraat 32,
MODERNE BOVENHUIZEN.
Groningen.
Nw. Boteringestraat, 6 ka., f 450.
Heerlijke ROLPENS 50 et. p. p. Korreweg, 6 ka., f 530.—.
Nabij Korreweg, 5 ka., f450.—.
10 pond voor f 4.50.
Gorechtskade, 4 ka., f416.—.
ALKEMA, Kraneweg 36. Tel. 512 Coendersweg, 5 ka., f416.—.
Oosterhamrikkade, 8 ka., f650.
KAMPEERTENTEN,
Nassaulaan, 6 ka., f 650.—.
CONSUMPTIETENTEN,
Oppenheimstraat, 6 ka, f 429.—.
VLAGGEN.
Idem, 5 ka., f416.—.
Vraagt
conditiën.
Voorts: BOVENHUIZEN:
PotteWIERINGA,
Fa. G.
Nw. Bleekerstraat f416.—.
bakkersrijge 14. Telef .191.
Marwixstraat f 338.—.
Winkelhuis
N. Stationsstr. f 650.
gelegenheidsaanbieding.
Extra
2 crapauds, 4 stoelen, bekleed Te bevr. Woningbur. DIJKEMA,7
m. kwaliteit moquette of effen Poelestraat 32a. Tel. 4204. Na
trijp, ronde salontafel met 2 uur 4990.
bladen, mooi dressoir met ingeVoor billijke prijs nette Bobouwde theekast samen voor yenwoning
met mooi uitzicht v.
fauteuils,
12.50,
i
f 160. Divans
kinderen, staande
z.
menschen
clubstoelen,
stalen
verstelbare
Bala- en te bevr. Winschoterdiep W.z.
gezondheidsmatrassen,
sjoelbakken, no. 13.
tum, linoleums,
alles tegen zeer lage concurrente
Tegen 1 Augustus de Kelder
prijzen. Onze mooi afgewerkte van
het perceel Poelestr. no. 21.
eigen fabrikaat meubelen levejaren bewoond door de fam.
Vele
voorraad
groote
uit
onze
wij
ren
Fruit- en GroenSANDERS,
J.
voordeelige
bijzonder
tegen
prijzen. Komt U zonder ver- tehandel. Te bevr. H. L. SINGER,
Poelestraat 21.
plichting eens zien.
MEUBELFABRIEK INTERIEUR In 't .entr. ruim Pakhuis, pi.
P. OOSTRA, Heerestraat 84
voor ongev. 5 auto's a f 6 p. w.
In 't centr. aan 't vaarwater een
groot Pakh., 28 M. diep met
schitterende bovenw.
Inl. gratis Woningbureau v. d.
Heerénhuis, Helpman, bev.: ZWAAG en Co., Westerhaven2 ka. ens., ke., tuin, kelder, le straat 18a.
étage: 3 slaapka., badk., 2e étaPakhuisruimte, 60 M. geschikt
ge: zolder, dienstb.ka.
auto's te stallen, vlak bij
voor
Aanv. 1 Sept. a.s. Huurpr. f 950 de Verl. Visscherstr. Te bevraplus
rioolbel.
plus waterl.
gen Pottebakkersrijge 21.
Te bevr. ZEEVEN's WONING9,
alBUREAU, Groote Markt
Vrijstaand Pakhuis Centrum.
hier.
Huurprijs zeer billijk.
Br. fr. ond. no. 869 Bur. dezes.
LANDHUIS
aan den Paterswoldscheweg, f 8
Een Pakhuis of Werkplaats,
per week. Aanv. direct of later. staande
Jonkerstraat 19. Te be59a.
Te bevr. Noorderhaven
vragen Ganzevoortsingel 38.
Wegens omstandigheden een
Kantoren of Woning, magaBenedenwoning E. Th. a Thuesen terreinen, ook in gezijnen
sinklaan 17. Direct te aanvaara. d. Patersw.weg 96-98.
deelten
den.
Te bevragen Haddingestraat.
NORG.
no. 11. Tel. 37 en 159.
Het zeer mooi gelegen ZomerWerkplaats of droog Magazijn,
huis „Sonnehoeck", tevens uitneembaar. Aanvaarding direct, ca 100 M2.
Oudeweg no. 6.
of bij nader overleg. Prijs billijk.
Te bevragen Holsteinlaan 16,
NES AMELAND.
Haren, of Heerestraat 1.
Gem. Kamers en slaapgeleEen burger woning om de genheid p. dag en per week. Inlichtingen O. METZ, Nes Amehoek Nieuwstraat A 257.
land.
T. KUIPERS, Zuidhom.

Te huur aangeboden

.

Een Winkelhuis met gr. wo-

ning aan gr. vaarwater.

Bevr. Sluiskade 11b.

AMELAND.
Te Hollum gem. Zomerhuisjes,
6 pers., 2 min. v. h. strand. Nog
vrij vóór 25 Juli en na 13 Aug.
Sterk vermind. prijzen. InlichH. ZONDAG, Burg.
tingen
Schönf.singel Winschoten of H.
ZUIL, Anna Paulownasiraat Ma,
Groningen ('s avonds na b uür).

Mooie ong. Voorkamer.
Gelkingestraat 25a.

—

NES.
AMELAND
Gemeubileerde Kamer met keuken en slaapkamer.
Br. letter H. Hulppostkantoor
Nes (Ameland).
Een mooie Woonk. met open
plaats en closet spoeling, voor
eenb. persoon of bejaarde lieden
Te bevr. Winschoterdiep 33 Wz.

Degelijk Pension, met vrije
Benedenhuis. Petrus Campersingel, 2 ka. ensuite, keuken, kamers, of huiselijk verkeer.
Brugstraat 23a.
tuin, 2 slaapka. Aanv. direct.
Huurprijs f 535.— p. j. pi. waterl.
Wegens vertrek een gunstig
Te bevr. ZEEVEN's WONINGBUREAU, Groote Markt 9, alhier bek. staand Pension, ged. bezet
met bill. overname en huurreBenedenhuis, P. Campersingel. ductie: tevens te koop 4 Gas2 kamers ens., keuken, 3 slaapka. radiatoren.
Huurprijs f575.— p. j. Aanv.
Br. fr. ond. no. 853 Bur. dezes.
nl.m. September.
Een goed en rustig Tehuis m.
Br. fr. no. 894 bureau dezes.
desgepension,
uitstekend
AMELAND.
wenscht ook zonder pension,
Nog eenige Zomerhuisjes ln liefst voor Dame. De kamers
de duinen, bij strand en bosch zijn mooi gelegen en hebben een
_g Nes
pracht uitzicht. Loopendediep 8.
Voor 29 Juli en na 20 Aug.
Prima Pension voor een a
Vraagt prospectus. Beleefd aanbevelend R. DE GRAAF, Akker- twee personen, vrije kamers.
Adres: Prof. Rankestraat 24a.
woude, Tel. no. 15.

Een prima loopende 2 cylinder
Ruime Weide voor jong vee;
Solide Perceelen Helpman,
J. E. nieuwb. ben. en bovenw. f 9250 Motor, ziet er uit als nieuw voor
volbl. Stier aanwezig.
HAMSTER, Middelstum.
en f9100.—, huurpobr. ruim spotprijs 165. Tevens een prima
9 pet. Inl. Woningbur. v. d. Damesrijwiel f 12.50.
Ruime Weide voor vee door ZWAAG & Co., WesterhavenB. KANON, Padangstraat 20.
J. H. WIERINGA, te Munneke- straat 18a, Tel. 1478.
zijl.
Pracht Indian Scout geheel
elders,
electr.
f 115. Na 6 uur. PrinsenWegens vertrek naar
Afgesl. ruime Auto-Box, gel. het keurig onderhouden Landstraat 43.
Herman Colleniusstraat bij de* huis je „Zonnewende", gr. pl.m.
Of ruilen prima 1 cyl. Motor,
Watertoren.
BV_ are, mooie sier- en groenAdres St. Lucasstraat 1.
gerief, als nieuw.
veel
tentuin, verder
Cortinghlaan 39.
boschrijke omgeving, staande a.
Luxe Auto's m. en z. chauf- d. Boterdijk te Paterswolde en
4 jonge sneeuwwitte Keesjes,
feur, tevens 7 persoons auto's.
te bevragen bij T. W. DE VRIES zeer
mooie Dameshondjes.
Garage v. HEUKELEM, Radealdaar.
Singelstraat no. 2.
binnensingel 40, Telef. 4887.
Keurig net Burgerhuisje, pr.
Z.g.a.n. Heerenrijw., m. remOp Terschelling een 4-pers. uitzicht in het plantsoen, f 1800
naaf,
Tent, 4 week f2O. Te koop voor
le klas Damesrijwiel, zuiO. Ebbingestraat 21a.
nige prijs. Poortstr. 24, Hoogte.
f 35.—.
Br. fr. ond. no. 865 Bur. dezes.
Bij den Meeuw.weg wel onderNieuw Heerenrijwiel even behouden BEHUIZING met afz.
Nu
AMELAND NES.
bovenhuis, huuropbrengst f 600 reden, heeft gekost f52.
spotprijs. Paterswoldscheweg 62.
Kampeertenten, te bevragen bij p. j. Vraagprijs f.6400.
J. BEIJAARD, Winkelier, Nes Voor geldbelegging zeer geschikt
Een z. g. a. n. le klas TransAmeland.
Tevens 2 Woningen b. d. Nw. portrijwiel,
met nieuwe banden
Kiik in 't Jatstraat, huuropbr. Koopje f 18.50.
Stalstraatje 13
Studie-piano's.
Koopprijs
f2600.
Te
j.
p.
f2BO
Fa. WOLTHERS. Heerestr. 39 bevr. JONKHOFF's Woningbur. bij de Groote Markt.
Heerebinnensingel.
Een prachtig le Was Eng. Damesrijwiel
met best- banden en
Goed onderhouden kl. Wolamp
f 16.50. Lage der
ning op nette stand. Koopprijs electr.
no. 9a.
A
'\
f 1500.—.
Winkelhuis geschikt v. groenBurgerhuis met vrije zijgang
tezaak. Aanbiedingen Woning- f 5000.—.
2 Bakfietsen, waarbij 1' bakTranspbureau TOOMS & Co., NassauBurgerhuis met idem f4200. kerswagen, Driewielers, 2
gebruiKTe
ortrijwielen,
stuks
20
laan 59. Tel. 63.
Idem idem f3000.—.
Heerenrijwielen,
pracht Burgerhuis Dames- en
Spilsluizen
Gedeelte van een Woning of voor slechts f5500 en f6200.
Kinderrijwielen in alle maten
étage met keuken door jongelui M. ZUIDEMA, Tuinbouwstr. 62a. bij ALB. LEVERMAN, N. Ebbinprijs van 5—7 gulden.
gestraat no. 43.
Br. fr. ond. no. 845 Bur. dezes.
Of te huur: Een groote zoo
Dames Fongers Fiets, le soort
goed als nieuwe royale WinkelDoor menschen z. k. nette behuizing, waarin meer dan 30 C, m. zadeldek en klokslot. In
Woning, omgeving Moesstraat, jaar een
Manufacturen- en zeer goeden staat, weinig berehuur ongeveer f 5 tot f 6.
Heerenconfectiezaak wordt ge- den f5O. St. Lucasstraat Ba.
Br. fr. ond. no. 880 Bur. dezes. dreven. Bij verkoop kan er een
Gebruikte Piano voor f 75.
groot gedeelte als eerste hypoEen Zomerhuisje aan het Pa- theek
Br. fr. ond. no. 887 Bur. dezes.
blijven. Te
over
beleend
terswoldsche Meer van 23 Juli bevragen bij den eigenaar E.
Eiken Huisorgel. Na 8 uur.
tot 8 Aug., eenigszins gemeubi- PANMAN, Veendam.
Adres: Frieschestraatweg 5.
leerd. Brieven met prijsopgaaf
adres Boekhandel BOOMKER,
SLOEPEN
BOOTEN.
Moderne
Tafel f3.50,
Haren.
Voor zeer lagen prijs enkele Bijzettafel feiken
2.
Ronde tafel, Manieuwe Sloepen en Booten, 14-18
Heer vraagt per 25 Juli voor vts.; gaan ver beneden kostpr. chinetafel. Kapstok f2.50.
Adres: v. Julsinghastraat 40.
tijdel. Zit-Slaapkamer of beiden weg. Inlichtingen Grijpskerk,
liefst gemeensch. maalt, in be- Jonkerslaan A 129a, Tel. 15.
Zeldzame Gelegenheidskoop.
schaafd milieu.
huwelijk
per dag aan J.
Wegens overgaan
driejarige
makke
Een beste
SCHUTTEVAER, „Zeerust" Wijk volbloed Vosbles merrie met pa- een modern eiken Salon-Ameuaan Zee.
blement. Pracht * Dressoir, 4
pieren wegens overcompleet.
Stoelen, 2 Crapauds in vochtBOOTSMAN, LandAdres:
M.
Tegen 1 of 15 Aug. ongem. Zitecht velours en tafel. Heeft
MaarTiuizen,
Winsum.
bouwer
en Slaapkamertje met kookgekost f 195 voor f 145.
Huiskamer-Ameublement,
legenheid of gebruik van keu4
Een best zw.bont Koekalf,
ken. Br. fr. met volledige prijs- moeder aanwezig. H. FUNCKE, moderne eiken Stoelen, 2 Fauopgave ond. no. 882 Bur. dezes. Kantens.
teuils in moquette en Tafel,
heeft gekost fB5 voor f65.
Een nette Slaapkamer a f 1.75
Een derde Kalfskoe, a.s. te
Br. fr. ond. no. 874 Bur. dezes.
tot f 2 p. w. in 't Westen d. stad. kalven bij J. LENTING, SiddeBr. fr. ond. no. 879 Bur. dezes. buren, Akkereinden.
Eiken Fauteuilstel en Tafel,
gebruikt f 25, tevens eiken BufEen best zwartbont Koekalf fet, spotprijs. Gerbr. Bakkerstr.
bij A. SCHUTTER, Moesstraat no. 108a.
no. 127.
Eiken Boekenkast f 7.—, Thee(direct
te
Voor geldbelegging
Een best zwartbï. Koekalf, bij
meubel f5. C. A. EVENHUIS,
aanv.) TWEE modern gebouwde H. BIERLING, Rademarkt 27.
Nieuwe Boteringestraat no. 23.
HEERENHUIZEN met afz. BoEen beste Waakhond, Winvenh., voor- en achtertuin.
Een 2-pers. Ledikant met maHuuropbr. samen pl.m. f 1700. schoterdiep O.Z. 114.
tras.
Te bevragen Landstraat
Te bevr. JONKHOFF's WoningLocomobiel
met
defecte
no.
10a.
Een
bureau, Heerebinnensingel 5.
vuurkist, 10 p.k., en een 2-pers.
Kantoor- of Etalagelampen.
'25, z.g.a.n. b. met beste
Ford
NIEUWBOUW VERHUURD
Leens,
Te bevr. Schuitendiep no. 39.
WEBER,
F.
W.
motor.
f 12800 verhuurd f 1165
Tel.
26.
f13200 verhuurd fl2OO
Een rundleeren Jas zoo goed
f 10400 verhuurd f 868
Zelfbinder,
als
nieuw.
Mc.
Cormick
Een
Te bevr. Noorderhaven 59a.
Noorderstationsstraat 54.
links snijdend, in zeer goeden
staat van onderhoud. Te bevraOf te huur: een goede WinEen partijtje Manufacturen,
gen bij H. MARING, Smederij te
bovenh.,
apart
vrh.
kelbeh., met
w.o. ook kinderjurkjes en jonKrewerd.
ruime hyp. aanwezig. Te bevr.
genspakjes, zeer geschikt voor
M. ZUIDEMA, Tuinbouwstr. 62a Een gebruikte Mercedes Schrijf- venter.
Br. fr. ond. no. 878 Bur. dezes.
Rijw. en
Zaak in Verfwaren en Dro- machine. N.V. Gron.
Poelestraat
27.
Industrie.
Motor
stand,
in Grogisterij, prima
Moderne "Grafhekken, nieuw,
ningen.
en
gebruikt, voor spotprijzen bij
omstandigheden
een
Door
Br. fr. ond. no. 828 Bur. dezes. Studebaker
Coach, in buitenge- H. WATJER, Westerbinnensingel
banden en no. 13.
Voor liefhebbers der binnen- wone staat. Nieuwe
gegarandeerd.
wordt
in
alles
Eengezinswoninstad 2 keurige
Te zien Garage
AFBRAAK.
gen, dicht b. d. Boteringestraat Spotprijs f435.Coehoornsingel
67
„CENTRUM",
ramen,
balken,
deuren, plankelectr. en closet. Kooppr. fll5OO
en lathout, 1600 Pannen, 100 M.
samen, ook apart te koop. Opbr. Groningen.
hard grauw puin. Te bezichtigen
pl.m. f 7per week ieder. Te beVrachtwagentje Van Spoorhuis 16, Bedum.
Een
Ford
vragen K. NIEHOF, Radijsstr.
1929 met open laadbak, groot
no. 38a.
150 Liter Melk, ook wel bij
2 bij 1.70 M., ook genegen met
leveren.
te
ged.
dichten
laadbak
om desverl. aan huis te lev.
prachtig
HoWegens vertrek
J. RITSEMA, Westeremden.
Br. fr. ond. no. 895 Bur. dezes.
tel Café Restaurant op welvarende plaats in de prov. met gePrima Chevrolet 2 d. '25 f 235.
Pl.m. 3500 K.G. nieuwe Sjalotheel nieuwe inventaris, rijke
Overl. 6 cyl. Touring sloop f 75 ten bij S. BRUINS, te Usquert.
Prijs
broodwinning verzekerd.
Truck Ford Comp. p. laadb.
billijk. Inl. v. d. ZWAAG & Co.,
De pluk van pl.m. 300 le soort
f35.
D. OOSTEN, Wolvega, Tel.
Westerhavenstraat 18a.
zwarte bessenstruiken door de
no. 35.
Coöp. Zuivelfabriek te Vries.
Z.O. der stad zeer net modern
4-pers. 2-deurs gesloten Chegebouwd BURGERHUIS, bev.:
3000 Preiplanten.
kamer ensuite, keuken, 3 slaapk. vrolet Auto '26 in prima staat
Papiermolen 31.
zolder en open pi. voor f 6000.
met wegkaart. Spotprijs f225.
Te bevr. JONKHOFF's Woning- Nw. Kijk in 't Jatstraat 60.
2 voer in opper staand Hooi.
bur. Heerebinnensingel.
Een prettige en goedkoope vaN. OOSTERVELD, (Velland)
Geldbelegging. Centrum ruim cantie met mijne 4-persoons F. Onnen, gem. Haren.
en solied keurig onderhouden N., zeer mooie wagen, weinig
Pand. Huurwaarde ruim f9OO. geloopen, benzine 1 op 12. Van V/z H.A. klaar in opper staand
Vraagprijs f 10.000. Woningbur. particulier voor fBOO contant. Hooi.
JAN POELSTRA, Winsum.
DE VRIES, O. Ebbingestraat 21a.
Br. fr. ond. no. 863 Bur. dezes.
Chevrolet voor elk aannemeStad, nieuwb., nog eenige
HEERENHUIZEN
lijk
schitterende
bod.
Br. fr. 'ond. no. 849 Bur. dezes.
met tuin en gang,- benedenw.,
m. apart verh. bovenw. Dec. te
Een Ford Cabriolet met Dicky
aanv. f9750, op naam.
Voor direct te aanvaarden,
WESTPHAL, Woningbur., Haren Seat, (nieuw) van f 2240 thans moderne VILLA of HEERENf 1650.
HUIS met tuin omtrek Helpman
Een Ford Sedan de Luxe 20.000 of Verl. Heereweg.
VOOR GELDBELEGGING.
f 1350.
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN. K.M. geloopen prijs
Br. fr. met prijs ond. no. 870
Roadster
met
Chrysler
Een
Huurw.
Nieuwbouw Helpman.
Bureau
dezes.
Dicky Seat. Keurige wagen. Pr.
fBOO. Kooppr. f9lOO.
Oppenheimstraat, 2 perceelen. f950.
Een- of tweepersoons goede
Huuropbr. ca. flBOO. Koopprijs Veenk. Automobiel-Mrj., Stads- Kano.
kanaal.
Br. fr. ond. no. 855 Bur. dezes.
f 20.000.—.
Riouwstraat. Vraagkoopprijs
Gebruikte vastliggende tweeEen 2-persoons Austin 1931,
fB5OO. Huuropbr. f728.—.
Een Chevro- persoons Kano, billijke prijs.
Alexanderstraat. Vraagkooppr. zoo goed als nieuw.
Br. fr. met aanb. van bezichlet 1927 nette wagen en een
fB5OO. Huuropbr. f728.—
holle tigingsplaats ond. no. 857 Bur.
Winkelhuis aan hoofdstraat klein Draaibankje met
spindel 80 c.M. tusschen centers dezes.
in 't Noorden der stad. Huuropbr. ca. f 1600. Kooppr. f 16500. ook ruilen aan wagen niet ouder
pak
Een alleszins mak en eerlijk
Te bevragen Woningbureau dan '29. 1 Gillet 1927 met
Garage
Werkpaard
DEEN,
van 4 tot hoogstens
prima
f 145. P.
DIJKEMA, Poelestraat 32a, Tel.
jaar. Brieven met naaste prijs
7
20.
Glimmen.
Tel.
Na
7
uur
4990.
4204.
kleur en andere omschrijving
Groote voorraad gebr. Draai- worden ingew. bij J. GEERTS,
Twee ruime BEH. met afz.
Bovenh., goede belegging, huur- stroom Motoren 380 Volt, voor Bzn., Oranjestraat 23, Assen.
opbrengst f 1534. Direct te aanv. extra lage prijzen. De motoren
Een gebruikte Woonwagen
worden onder garantie geleverd.
Vraagprijs flB4OO.
te
een billijke prijs.
Tel.
voor
ZUURMAN,
192,
WoningFa. K.
Te bevr. JONKHOFF's
Br. Ir. no. 750, bureau dezes.
Winschoten,
bureau, Heerebinnensingel.

Te huur gevraagd

■

-

Te koop aangeboden

__

_^^

Te koop gevraagd

■

TWEEDE BLAD.

Je koop

gevraagd Gevraagd Personeel

MOTORRIJWIEL.
Jongens voor spijkerwerk. B-ePrima Motorrijwiel, in uitste- ] -kendheid met het werk vereisch'
kende conditie, deskundig on- te. Leeftijd 16 a 17 jaar.
derzoek toegestaan. Liefst van Agricolastraat 29.
Gebrs.
WATERparticulier.
BORG, Lage der A 2.
Een tweede Kappersbediendft
uitstekend kunnende scheren e"
Gebr. kruissn. Piano of Huis- ; haarknippen pl.m. 18 j.
orgel. Br. fr. met opgaaf v. prijs,
Adres L. WIERTSEMA, Blij'
merk enz. ond. no. 852 Bur. dez. hamsterstr. 32, Winschoten.
NORTONPOMP.
Voor direct een flinke Slager**
Prijsopgaaf gevr. voor het slaan bediende voor alle werkzaamhevan NORTONPOMP in de gem. den. Extern, door B. KLEIN M
Haren pl.m. 10 M.
Stadskanaal.
Br. fr. onder no. 9190 WESTENBORG- Adv. Bureau, Gron.
Een nette Bakkersbediend
16 a 17 jaar, voor direct.
Bagagedrager voor Ford 1930.
M. BOER, Brood-, Koek- eö
Br. fr. met prijsopg. onder no. Banketbakkerij, Garstestraat
851 Bur. dezes.
Winschoten.
-_'
Kookfornuis,
groot
Een extra
Leerjongen.
Een flinke
geschikt voor café door E. WEESLOTEMA, rijwielh., RijkS*
NING, Zuidlaren.
straatweg, Haren.
Badkuip met geyser.
Een flinke -Spitter, voor pl.m.
Br. fr. ond. no. 881 Bur. dezes.
3 week. H. MEIJBOOM, Kweel
2 rechte Steektrappen breed ker, Haren.
plusmin. 9 Oc.M., lengte pl.m.
In de stad gevraagd eenige
4—4.50 M. K. L. MEERTENS,
bekwame Dames en Heeren, voof
Bonnen (Gieten).
de afd. Kapitaal Verz., door eeO
Veel geld betaal ik voor alle. van ouds gevestigde Levensvera
soorten gedragen Heerenklee- Mij.
ding. WILLEM v. DAM, FolkinBr. fr. no.
872 bureau dezes. \
_—
_—.—_
-_.
gestraat no. 53.
Apothekers-Assistente in Dro<
2 stel Schuifdeuren met portieken a pl.m. 2 bij 2.20 M.
gisterij. Voor een of twee mid"'
dagen per week.
Br. fr. ond. no. 860 Bur. deze&

-

.

-*

Aanbieding Personeel

H.H. KAPPERS.
Nette Bediende Chr. beg., bekend met het heerenvak zoekt
plaatsing' daar waar gelegenheid
is het damesvak bij te leeren.
Br. fr. letter Z. Poststation,
Vriescheloo.\
H.H. KAPPERS.
2e Bediende van 1 tot 10 Aug.
noodhulp met engave van loon.
Br. fr. ond. no'. #59 Bur. dezes.

"

Een Leerling-WinkeljuffrouW»,
A. MELLES, tricotages, GuM
denstraat 8.
_l

Wij vragen voor onze stoffen*'
afdeeling een prima Verkoopster:

bekend met het vak.
Tevens plaats voor een aan-1
komende Verkoopster, bekend
met het vak.
Plaats voor een leerling-Win*
keijuffrouw.

„De BONNETERIE", Heerestr.

.

Een flinke aankomende Win*

Chauffeur-Monteur zoekt in keijuffrouw door Firma J. Th. !
Garage pi. Ook wel intern, on- v. d. LINDEN VAN S., AkerkstE.
verschillig waar.
10, Groningen.
Br. fr. ond. no. 883 _>ur. dezes.
Een flink Naaimeisje voor
Een bekwaam Monteur-Chauf- verander-atelier. Aanb. bij P. S.
feur op Bus of Vrachtauto.
BAKKER, A-kerkhof.
Br. fr. ond. no. 850 Binv dezes.
Voor direct flinke Witgoed2e MODISTE.
naaisters.
Correcte 2e Modiste (Duitsche)
Aanb. voor 6 uur Bruine Rul*
extern. Brink 42, Assen.
terstraat 6.
Eenige flinke Leermeisjes onNet Burgermeisje voor de huishouding, tegen 1 Augustus, in-' het costuumnaaien te leeren.
Aanb. 2de Willemstraat 32.
tem, v.g.g.v.
if
Br. fr. ond. no. 864 Bur. dezes. *
Op ons Atelier kunnen voo_
Dame voor de huishouding, direct geplaatst worden, een
flinke NAAISTERS en
paar
salaris geen vereischte.
Br. fr. ond. no. 896 Bur. dezes. LEERLINGEN.
Adres J. E. NIBBELKE en C0.,.
Meisje, m. 1., zoekt plaatsing Bleekerstraat 12.
als Huishoudster, in klein gez.,
liefst geheel als huisgenoote. In
Een fl.inke Festonneerster.
d.t. in overleg. Br. fr. ond. no.
Atelier GOCKEL, Zuiderkerfc61 aan Fa. H. HOFF Sr., Uit- straat 10.'Na 6 uur Zuiderkerkhuizen.
straat 10a,
flink Leermeisje
Een net
(costuumnaaien.)
Adres M. KOETEJR, _acobij->

Gevraagd Personeel

nerstraat 7tV

Op advocaten-kantoor wordt
Jongste Bediende gevraagd.

Bij de F_ï. KAHREL's Thee
Pelsterstraat- 5-7, worden Pakmeisjes gevraagd.

Br. fr. no. 876 bureau dezes.

In Zuidhom gevraagd door
oude onderlinge Levensverz. Mij.
Net Dagmr:isje, P.G., pl_n. 13
een Heer voor 't aanbrengen van jaar. Zondags vrij.
posten Kapitaal Verz.
Oude Botei'ingestraat 7a.
Br. fr. no. 873 bureau dezes.
Een Dienstmeisje, voorloopig
Gevraagd door Official Ford als noodhulp.
Dealer in flinke plaats in de
OosterhaverJ Z.z. 2.
——___—____
prov. Groningen een lste Monteur, welke in staat moet zijn de
Net Dagmeisje.
leiding der reparatie-afdeeling
Aanb. 's avoöds tusschen B—9
op zich te nemen.
uur. Mevr. VAN? STEENBERGEN
Alleen zij, die door en door
V. VOLLENHC. VEN, Tuinbouwmet de Ford-werkmethodes en dwarsstraat 6a..
Ford-gereedschappen
op
de
hoogte en gehuwd zijn, alsmede
Voor direct, e en net zelfstaneen leeftijd hebben van onge- i dig Dienstmeisje , v. g. g. v., grooveer 30 jaar, komen in aanmer- te wasch buitenshuis. Aanmelden 's avonds na 8 uur. Mevr,
king.
Brieven met uitvoerige inlich- i GOUDSMIT, Nas; saulaan 31.
tingen omtrent opleiding, vakRadeC. M.
kennis en vroegeren werkkring,
Dagmeisje
net
vraagt
14a,
getuigvan
markt
alsmede afschrift
20 jaar. Chr.
schriften en opgaaf van ver- beslist boven de mshuis).
langd salaris, worden ingewacht beg. (wasch buite
onder no. 888 bureau dezes.
Een net Dagmei ;sje, omstreeks
Een oude Levensverz. Mij, 16 jr. Zondags vr. Vj. Aanb. tusvraagt in Leek een actief Heer schen 7 en 9 uur Nw. Ebbingevoor 't aanbrengen van posten straat np. 63.
kapitaal Verz.
flinke R.K.
Voor direct een
Br. fr. no. 871 bureau dezes.
zelfstandig
Dienstbode, welke
str.
2 hoek
bekwame
verdere
Rekan
werken.
Ooster
Gezocht
clamevèrkoopers voor het in gePoelestraat.
heel Nederland goed bekende
Erwi-Scheermesje, tegen hooge
Een Morgenmeisje, Aanbieden
provisie. Aanmelden heden van tusschen 7 en 8 uui ' 's avonds
6—B en morgen van 12—2 uur bij Prinsesseweg 4a.
ERWI-Depot, Carolieweg 17a,
Een net Morgenmei. sje, niet
Groningen.
Gron.,
jaar, twee _heele daDrenbeneden
provincies
Voor
1 gen. Loon16f3.50.
Petrus
Omtre
Overijsel
filiaalhouders i
the en
gezocht voor grootere plaatsen Campersingel
Br. fr. no. 875 bureau dezes.
en voor omstreken, goede ver-

.

—

<

dienste.

*

Een net Meisje, pl.m. ' 11 Jaar,

Aansprekers- voor hulp in de huishoi iding en
Eenige nette
Dragers van alle gezindte en 2 kinderen.
dezes;

„.

Br. fr. ond. no. 858 _ui '■"

vele en goede relaties.
Br. fr. no. 829 bureau dezes.

Een flink Dagmeisje ir Cv» groot
Welbespraakt Colporteur voor gezin, loon f3O per maan.4, met
vollen kost.
het aanwerven van clientèle.
Alleen zij, die beste reljfërenBr. fr. ond. no. 861 Bur. dezes.
ties kunnen overleggen, geil, 'even
Eenige nette Dragers.
hierop te schrijven.
Br. fr. ond. no. 856 Bur.
Br. fr. no. 830 bureau dezes.

~

ffiezes.

Direct, in Chr. gez., voor* 1 d_f
Voor direct nette Loopjongen,
Aanb. en nacht, net flink Meisje... 15
goed kunnende fietsen.
BIEBERICHER,
Ban- i a 16 jaar. J. DE GROOT, ki l>vee7—B uur
kerij „Aurora", Zuidhom. J"
ketbakker, N. Bot.straat 70.
Direct een flinke Huishoudster
Nette Loopjongen, 15—16 jaar. niet
beneden de 30 jaar. ChrisENKADÉ, Oudeweg 6.
telijke beginselen, bij
;n
Een Piccolo, niet beneden 16 met kinderen, uit den werk.
ARBEIDSBEURS,,
den
stand.
Aanb.
iaar
i
afd.' Hotelbedrijf, Martinikerkh. Br. Ir. ond. no. 848 Bur. deze. s,

<

:

~
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NIEUWSBLAD van het NOORDEN
ILLUSTRATIE PAGINA

Te ZWOLLE
werd een buitenschool „De
Ambelt", geopend van de
vereeniging tot
bestrijding der
tuh.

DETRAMONTSPORING

r-iilnsp.

BIJ PEIZE. Het stoffelijk overschot

*an den omgekomen machinist A. van Hoeve is hedenmorgen

Per

Drachtstertram naar

Oudehaske vervoerd om daar
te worden.

begraven

DE FILMSTER LIEN

DE GRONINGSCHE GYMNASTIEKVEREENIGING „VLUGHEID EN KRACHT”
gaf te Baflo een goedgeslaagde demonstratie. Vooral het tafelspringen viel in
den smaak.

DEYERS brengt haar
vacantie door in eigen
land. Ze vermaakt
zich uitstekend te
Zandvoort.

van

Enschede.
BURGEMEESTER EDO BERGSMA nam afscheid
oudsten
De burgemeester (rechts) neemt afscheid van zn
wethouder.

ROOSEVELT, DE

GOUVERNEUR
NEW-YORK
is candidaat der
Democraten voor
het presidentschap
der Vereen. Staten.
Op een van zn
verkiezingsveld
tochten ging hij
verkleed als
Indiaan.
VAN

-

_

,

IN HET TENNISTOURNOOI ENGELAND-DUITSCHLAND OM DEN DAVIS
_»CUI- CUP

TENNISTOURNOOI

L\ HET
het heerenu
-te Grünewald
en Perry (Engeian"-»

aan
Dessert en Prenn (DuitschlandL

DE

BIJ

DE

INTERNATIONALE

TENNISWEDSTRIJDEN

TE

NOORDWIJK werd Von Kehrling winnaar heeren single.
Aten ziet hem hier in actie tegen Timmer.

TURNKRINGKAMPIOENSCHAPPEN

AAN DE KUST VAN CALIFORNIË ligt een schip,
dat uitgerust is met een toestel waarin vier personen tegelijk naar den bodem der zee
kunnen afdalen.

zijn Zondag gehouden en vermeldden ook een relay-race. Winnaars werden de ploegen van
Oiympia (heeren) en Brunhilde (riamf-K.

Clichés N. N. CUcfiefabr., Groningen
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LEGER DES HEILS.
Afscheidssamenkomst N.O.
Divisie-Officieren.

Gisterenavond was de groote Hamburgerzaal van het Concerthuis hier ter stede tot
ln de uiterste hoeken bezet.

De samenkomst, die onder leiding stond
van den kolonel Stankuweit, werd op de gebruikelijke wijze geopend door kapiteine Van.
den Hoeve van het korps Leeuwarden.
Van den Commissaris der Koningin in deze
provincie was een sympathiek schrijven ontvangen, alsmede ook van de burgemeester

van

Groningen.

Jhr. mr. D. R. de Marees van Swinderen,
oud-president der Rechtbank alhier, had een
uitvoerig schrijven tot den scheidenden divisie-officier gericht, waarin dank gebracht
werd voor den door het L. d. H. verleenden
steun bij de uitvoering van de sociale wetten.
Hij sprak de hoop uit, dat in Groningen ook
nog eens een kinderhuis zal verrijzen.
De sprekers.
Achtereenvolgens spraken kapitein RUIJSINK (korps Poelestraat) namens de veldofficieren in Groningen; de korpssergeantmajoar SANDEE (korps Viaduct) namens de
plaatselijke officieren in Groningen; kommandeure STAAL als leidster van het achterbunrtwerk hier ter stede; troepleider VOS
(korps Poelestraat) namens de padvinders(sters); kapitein DEURLOO (korps Hoogeveen) namens de officieren in Friesland en
Drenthe: Envoy van de VI_ASAKKER (korps
Harlingen) namens de plaatselijke officieren
in Friesland en de gezinsbondsecretaresse
zuster VOS (korps Poelestraat) namens de
gezinsbondleden.
Een en ander werd afgewissel door het
zingen van vaarwelliederen door diverse onderafdeelingen.

Namens de Chr. Werkliedenvereeniging
„Patrimonium" sprak de heer LUTTER. Innig
dankbaar was spr. voor de wederzijdsche
prettige samenwerking met het korps en den
heer Van Loo.
De eerste spreekster der scheidende officieren was de adjudante DAMEN. Deze vrouwelijke officier is ruim 6 jaren werkzaam
geweest als divisieschrijfster; zij zal nu worden belast met de verdere verzorging van de
baby's in het moederhuis te Rotterdam.
De leider der jeugdbeweging, de majoor
HUYG, alhoewel nog maar slechts „maanden" als zoodanig in het Noorden werkzaam,
gevoelde zich reeds thuis.
Deze officier
richtte voornamelijk een woord tot de padvinders (sters) en spoorde hen aan hun motto
„redden en dienen" steeds in het oog te blijven.houden
Ook tot de jongeliedenwerkers
sprak hij bemoedigende woorden.
Ook mevrouw HUYG sprak enkele woorden.
Mevrouw VAN LOO verheugde zich er in
Groningsche te zijn. Het werk. wat zij als
vrouw voor le diverse gezinsbonden te doen
had, werd haar haast te veel. waarom zij
dan ook erkennen moest, dat meer gedaan
had behoeven te worden.

.

Majoor Van Loo voert het woord.
Nu was de tijd genaderd, dat de heer Van
Loo naar voren trad. De spontane sympathie betuigingen die uit de groote vergadering opstegen bewezen al spoedig de goede
verstandhouding tusschen haar en hem.
Allereerst dankte de heer Van Loo de
inmiddels ter vergadering gekomen zijnde
heer Spoelstra, voorzitter,
der commissie
voor de geestelijke verzorging van de tewerkgestelden in Drenthe, voor zijn aanwezigheid.
Met eerbied herdacht spr. wijlen ds. van
de Wall, wiens groote belangstelling in het
werk van het L. d. H. spr. memoreerde.
Hoe deze prediker als een krachtig held
is weggerukt.
Verder bracht spreker dank aan alle officieren, plaatselijke officieren, jongeliedenwerkers, muzikanten enz. voor hun trouw
steeds door hen aan den dag gelegd. Ook
de typiste van het divisie hoofdkwartier,
mej. Beverwijk, dankte spreker.
zag majoor Van
De heer SPOELSTRA
Loo met weemoed uit Groningen vertrekken, het deed spr. leed. Bij uw vaarwel
aldus spr., gevoel ik wat een steunpilaar
u waart in de commissie voor de geestelijke verzorging van tewerkgestelden. En als
wij straks onze gebouwen zullen openen in
Laudermarke en Reederveld. noodig ik u
reeds uit, daarbij tegenwoordig te willen
zijn met uw vrouw.
Nu werden de scheidende divisie-officieren op de door het L.. d. H. gebruikelijke
wijze „vaarwel" gegeven waaraan de kolonel Stankuweit de woorden uit Joz_a 1
voegde „wees sterk en heb goeden moed..."
Heel velen maakten van de gelegenheid
gebruik, persoonlijk afscheid van de officieren te nemen.
De korpsen uit Groningen. Friesland en
Drenthe, alsmede de Evangelisatieautö, waren vertegenwoordigd.

In ons artikel van Zaterdag j.l. staat 0.m.:
„In de Internationale Kweekschool te
Londen zullen dit jaar 4 Nederlandsche
jongedames Hoogeschool-ontwikkeling ontvangen".

Dit moet eijn:
„In de Internationale Kweekschool te
dit jaar 4 Nederlandsche
Londen, zullen
jongedames, met Hoogeschool-ontwikkeling,
opgeleid worden tot officier van het L. d. H."

MILITARIA
Op 24 Augustus a.s. zullen van de lichting
1932 worden ingelijfd de gewone dienstplichtigen,'toegewezen aan de Zeemacht, _e ploeg.
De voorgeoefende gewone dienstplichtigen
der lichting 1932, bestemd voor de officiersopleiding bij de onbereden artillerie, inlijvingstijdvak 16—25 November a.s., worden,
voor zoover zij na 1 Juli van dit jaar, na
voldaan te hebben aan het examen voor reserve-sergeant, in den rang van sergeant-titulair zijn of worden aangesteld, nader ter
inlijving bestemd in het tijdvak van 16—25
Juli a.s. Is inlijving in dit tijdvak niet meer
mogelijk, dan wordt hen, voor den tijd van
een jaar, uitstel van eerste oefening verleend.
De voorgeoefende gewone dienstplichtigen
der lichting 1932 van de infanterie der le, He
en Ille div., van wie verwacht werd dat zij
vóór 1 Juli j.l. zouden voldoen aan het examen voor reserve-sergeant of vóór 15 Juni

j.l. aan dat van dienstplichtig sergeant en
in den rang van sergeant-titulair zouden
worden aangesteld, en die, in verband daarmede, ter inlijving werden bestemd in het
tijdvak 16—25 Juli a.s., zullen, voor zoover zij
vóór of op het tijdstip van inlijving niet in
dien rang aangesteld zijn, nader ter inlijving
worden bestemd in het tijdvak 16—25 October a.s., onderofficiersopleiding, 2e ploeg.

M.F .VAN DER SCHANS

Men schrijft ons :
Gistermidjdag werd op het Esserveld aan
den schoot der aarde toevertrouwd, het stoffelijk omhulsel van „Meester van
Van de lichting 1933 zullen in het algeder
Schans", tot den dag van zijn dood ondermeen voor de officiersopleiding in aanmerwijzer aan de Christelijke School in de Olieking worden gebracht de tot gewoon dienstplichtige bestemde ingeschrevenen, die in het mulderstraat.
bezit zijn van het diploma eind-examen H.
Als zoon van den bekenden meester van
B. S., 5-jarigen cursus of Gymnasium of der Schans van Middelstum, was ook hij
daarmede overeenkomend diploma of, van voor het onderwijs opgeleid en diende hij de
het einddiploma van een der nader door den chr. scholen te Middelstum, Warffum en
Kampen. Van 1 Febr. 1906 af, onderwijzer
Minister van Defensie aangewezen Middelbare technische scholen. In het algemeen aan de school van den heer J. Zuithoff leerde
worden van de houders van één der hiervoor hij meer dan 26 jaar, plichtsgetrouw en vol
bedoelde diploma's de meest ontwikkelden toewijding, aan de kinderen de dingen van
het eerst gekozen.
dit leven, maar mocht ze ook eiken morgen
wijzen op Jezus den Verlosser van zondaren.
Ook Donderdag j.l. ging hij als gewoonlijk
aan zijn arbeid. Al spoedig gevoelde hij zich
niet in staat zijn werk voort te zetten. En
nog dienzelfden dag nam God hem tot Zich
„als in den slaap".
En thans stonden rondom de groeve zijn
DE GETIJBEWEGINGEN EN DE AFSLUITING treurende familie, zijn vrienden en collega's,
zijn leerlingen en menig oud-leerling.
DER ZUIDERZEE.
Ds. D. van Dijk, Geref. predikant, sprak
Ged. Staten verwachten geen verhooging der woorden van troost tot de weduwe en haar
kinderen, wees 'allen op de sprake, die uitvloeden doch zijn te dezer zake diligent.
gaat van dit plotseling sterven en wekte de
aanwezigen op steeds bereid te zijn, zelfs
In de Statenvergadering van 28 Juni j.l. zijn
op voorstel van den heer H. J. Zijlma twee midden in den arbeid, om God te ontmoeten.
De heer J. Zuithoff sprak namens het pervragen tot Ged. Staten gericht, die verband
en de leerlingen woorden van waarhouden met de veronderstelde mogelijkheid, soneel
deering, waarna de kinderen zongen
van
dat ten gevolge van de afsluiting van de
en eeuwige trouw, n.l. ps.
Zuiderzee de vloeden langs de Groninger vergankelijkheid
103 : 7 en 8.
kust hooger zouden gaan oploopen.
Nog sprak ds. J. Willemze, Herv. predikant,
Ged. Staten deelen mee, dat de getijbeweals
oudste bestuurslid van de Ver. tot bevorgingen aan de kust reeds geregeld nauwkeudering van Chr. Lager en Mulo Onderwijs,
rig worden nagegaan, ten einde eventueele
waarna de zoon van den overledene dankte
veranderingen te kunnen vaststellen. Sedert
voor
het betoonde medeleven in deze droeve
lange jaren worden zoowel te Zoutkamp als
dagen.
te Delfzijl ten behoeve van den Algemeenen
dienst van den Rijkswaterstaat de zeestanden opgenomen, als regel door middel van
een registreerende peilschaal en bij gebreke
De
daarvan door waarneming op de stijdstippen
van hoog en laag water. De uitkomsten worden verwerkt in de geregeld ter beschikking
van Ged. Staten gestelde periodieke gegevens
van den Algemeenen dienst, waarbij o.a. voor
H.W. en L.W.-standen maand-, seizoen- en
jaargemiddelden en grensstanden worden
bepaald, terwijl ook de buitengewoon hooge Mislukte besprekingen.
Tariefsverhooging
standen op den voorgrond worden gebracht. kon niet in het vooruitzicht worden gesteld.
Vergelijking van deze uitkomsten over den
tijd vóór de afsluiting met die, welke over een
(Van onzen correspondent.)
periode van een aantal jaren daarna zullen
worden verkregen, zullen eventueele, door
De besprekingen tusschen een commissie
Ged. Staten overigens niet verwachte, veruit de kanaalgravers te Witteveen. de hoofdanderingen in de hoogte der vloeden aan het
besturen van de drie Veenarbeidersorganilicht brengen. Bijzondere maatregelen daarsaties
en den Rijksinspecteur voor de Werktoe behoeven derhalve door hen.niet te worin Drenthe, waarbij ook tegenverschaffing
den getroffen.
woordig
was
de directeur der GrondverbeteZouden de waarnemingen ïn strijd met de ringsmaatschappij
te Nieuweroord: hebben
verwachtingen aantoonen, dat de vloeden
geleid. De werkleiding was
niet
tot
resultaat
afsluiting
ten gevolge van de thans voltooide
loonen te verbeteren, erkende
der Zuiderzee hooger oploopen dan vroeger niet bereid de aan
wel
dat
deze
den lagen kant waren,
voorziening
het geval was, dan zullen de ter
maar meende de oorzaak daarvan te moeten
in de belangen van de waterkeering noodige zoeken
de minder goede stemming die
werken ingevolge de ook reeds in de tweede onder bij arbeiders
de
heerscht. De Rijksgestelde vraag vermelde bepaling, op nader
inspecteur
meende
zich
wat de tarieven beHarentwege
door de Kroon of van
vast te
stellen wijze, voor rekening van den Staat treft bij het oordeel der werkleiding aan te
niet
worden uitgevoerd. Ged. Staten nemen aan, kunnen sluiten, zoodat tariefsverhooging
dat de Regeering op dit punt haar aandacht in uitzicht kon worden gesteld.
gevestigd zal houden en, indien de uitkomVoorts is bij een bespreking, welke plaatssten der hierboven bedoelde waarnemingen
noodige
aanleiding
geven,
gevonden
tijdig
de
heeft tusschen de hoofdbesturen en
daartoe
maatregelen tot verhooging en verzwaring den Rijksinspecteur, in tegenwoordigheid van
de werkleiding, aan de hoofdbesturen mededer zeeweringen zal treffen. Intusschen zal
gedeeld, dat voor hen zal gelden wat voor
ook het College de uitkomsten der waarnemingen geregeld doen nagaan en indien deze ieder geldt, dat zij zonder toestemming van
het mochten leiden tot de overtuiging, dat de de Rijksinspectie of de werkleiding, bedoeld
zeeweringen niet onveranderd mogen blijven,
is de directeur van de Grondverbeteringsmaatschappij en de hoofdopzichters der Ned.
zal het niet nalaten zich ter zake met de Regeering in verbinding te stellen.
Heidemaatschappij, niet op de werkverschaffingen mogen komen. Indien zij echter hun
BEVORDERING VAN HET ELECTRISCH
voornemen om de werkverschaffing te beKOKEN.
zoeken ter kennis brengen van den Rijksinspecteur, zal deze zorgen dat de betrekkelijke
De proeven in Haren gaan misschien niet bazen weten dat er vakvereenigingsbestuurdoor. omdat deze gemeente een vergelijkingsders komen en moeten worden toegelaten op
proef met gas wenscht, die volgens Ged. Stahet werk. Dit is slechts als een maatregel
ten tot onjuiste gevolgtrekkingen zou kunnen van orde bedoeld en niet als een poging om
leiden.
de bestuurders der arbeidersorganisaties van
Bij Statenbesluit van 1 December 1931 het werk te weren.
werd een bedrag van f 30.000 ter beschikking
van Ged. Staten gesteld ten behoeve van de
bevordering van het electrisch koken. Het
voordeel van een dergelijken maatregel werd
in de bij die begrooting behoorende toelichde
ting nader uiteengezet. Daarbij werd medegedeeld, dat tusschen het electriciteitsbedrijf
Groninger
en het
en de gemeente, Haren reeds een briefwisseling gaande was over de maatregelen, welke
noodig zouden zijn om tot toepassing van
electriciteit voor kookdoeleinden in die gemeente over te kunnen gaan. Mochten de
onderhandelingen met Haren niet tot overIn beginsel besloten tot oprichting van een
eenstemming leiden, dan lag het in de begemeente
eigen orgaan.
doeling te trachten met een andere
tot een regeling voor de invoering van het
gebruik van electriciteit voor kookdoeleinden
Op uitnoodiging van de Drentsche Boerente geraken.
bond kwamen de besturen van bovengenoemHoewel nog geen zekerheid daaromtrent de organisaties bijeen in het stationskoffiebestaat, moet thans met de mogelijkheid, huis te Assen ter bespreking van belangrijke
dat ten aanzien van de in de gemeente Hakwesties.
ren te houden proefnemingen geen overeenDe voorzitter van den Drentschen B. 8.,
stemming zal kunnen worden verkregen, inden
heer Oldenbanning te de Wijk, leidde de
derdaad rekening worden gehouden. De genieuwe beweging, als zijnde van het grootste
belang voor de propaganda binnen en buiten
meente stelt haar medewerking namelijk afhankelijk van het nemen van vergelijkende de landbouw.
proeven tusschen koken op gas en koken met
De Drentsche B. B. heeft zich reeds eenielectriciteit, welke proeven zij zoodanig germate georiënteerd wat betreft de kostencalculatie, die nogal bemoedigend bleek te
wenscht in te richten, dat deze naar de meening van Ged. Staten aanlejding moeten gezijn. Overheerschende factoren zullen natuurlijk zijn de grootte van de oplaag en hoe
ven tot het maken van onjuiste gevolgtrekkingen, waardoor het belang der electricivaak het blad zal verschijnen. Men heeft
teitsvoorziening zou worden geschaad. Voor voor de uitgave o.m. het Drentsch Landbouwblad gepolst om in combinatie daarmee de
het geval voor deze daarop gegronde bezwageuitgave te doen geschieden. Voor de finanren geen oplossing zal kunnen worden
ciering zal een op te richten „Propagandavonden, zullen de door Ged. Staten beoogde
maatregelen dus elders moeten worden genofonds" dienstbaar kunnen worden gemaakt.
De besprekingen, die op de inleiding van
men.
tot de conWordt daartoe overgegaan, dan zouden zrj, den voorzitter volgden, leidden
clusie dat unaniem er voor gevoeld wordt
mede in verband niet de belangstelling, welom met eenige proefnummers in zee te gaan;
ke in andere gemeenten door de kookdemonMij.
tot
keuken
der
daarvoor zijn de van verschillende zijden toeproef
straties in de
gezegde fondsen reeds meer dan toereikend.
Aanleg en Exploitatie van Laagspanningswaarvergadering kon reeds kennis nemen van
maatregelen,
die
De
ontstaan,
netten is
gestelde artikel.
spoedig
overtuiging
het eerste ter kennismaking
mede thans naar hun
voor een veertientot
werd
langer
algemeen
niet
Over
't
begonnen,
dient te worden
daagsch verschijnen gevoeld; als naam denkt
één gemeente willen beperken, doch de proefen Maatschappij.
men zich: LandbouwVoorburg
nemingen tot meer gemeenten willen uitbreizal als Hoofdmocht
heer
J.
Smid
te
daarbij
noodig
De
den. Voor zoover het
Staande de vergadering
blijken de voorwaarden, waarop de provincie redacteur fungeeren.
instelling eener Perscomhaar medewerking wil verleenen, en wel meer werd besloten tot uit drie leden, uit iedere
missie, bestaande
in het bijzonder, voorzoover deze de verdeeen ander nader zal
ling der kosten betreffen, eenigszins te doen der Bonden één, die een
voorbereiden.
beraadslagingen
j„j„„„«, „„,
uitwerken en
afwijken van die, welke bij de
Propagandafonds zal
het
instelling
van
bovenaangeDe
het
Staten,
welke aan
van de
in iedere provincie krachtig worden ter hand
haald besluit voorafgingen, werden medegege
ll
deeld, zouden zij daartoe gaarne vrijheid beTer naaere formuleering van een werkprozitten Er zal voor worden gezorgd, dat het gram
binnennaast het beginselprogram zal
toegestane bedrag van f30.000 niet wordt
worden vergaderd.
met
den
heer
Srrud
kort
overschreden.

Provinciale Staten

Werkverschaffingen in Drente.
—

De Drentsche Boerenbond

Boerenbond

Friesch Agrarisch Comité.

DERDE BLAD.
Een adres aan de regeering.

Nog legde de voorzitter de vergadering een
adres voor, dat namens den Drentschen B. B.
gezonden zal worden aan de Regeering, met
het verzoek het mondeling te mogen toelichten, waarin wederom met kracht wordt
aangedrongen op maatregelen tot verwerking
van het groote surplus' aan aardappelmeel,
door het te bestemmen tot vermenging in
het broodgraan of tot varkensvoer.
De vergadering onderstreepte bij monde
van de Veenkoloniale aanwezigen dit adres,
welks inhoud werd geoordeeld te zijn de echte
oplossing van den Veenkolonialen nood.
Een volgende vergadering zal wellicht ook
een deputatie van de zusterorganisatie uit
Overijsel worden uitgenoodigd, wijl deze bezig is groote vorderingen te maken.

Eén
's.-;*-»

zoon

Boom

men niet missen. Maar
jaarlijks gaan duizenden hec-

-ou

tares

J»; A

fc-,'_-;?

bosch door brand verloren! En die mist men wèl.
Spaar ons nationaal bezit,

(Ëaf&k ROOKT NIET IN
twSJÊr BOSCH OF

Groninger Bond

HEI

van Oud-leeringen bij het Landb.-Huisboudonderwijs.
i

Begunstigd door mooi zomerweer hield bovengenoemde bond voor de eerstemaal een
landdag en wel te Paterswolde.
Nadat de presidente, mej. H.
Kuipers
te Schildwolde, de ruim honderdG. aanwezigen had verwelkomd, verkreeg mej. H. v. d.
Heide, directrice van „de Vonk" het woord,
om een inleiding te houden, getiteld: „Het
meisje van dezen tijd". De spreekster vertelde op boeiende wijze, hoe de meisjes vroeger
moesten leven, hoe ze tegen vooroordeelen
moesten strijden, wanneer ze zich op één of
ander gebied, wat nu niet direct tot gewoon
vrouwenwerk "gerekend kon worden, wilden

bekwamen.

Het meisje van tegenwoordig geniet meer
vrrjheid, maar daar tegenover staat, dat ze
ook meer verantwoordelijkheid op zich laadt
Deze vrijheid moet echter niet leiden tot
ongebondenheid, door zich bijv. te uiten in
het zoeken van vergetelheid in danszalen
enz. Vooral de natuur biedt gelegenheid te
over om ontspanning te zoeken. Vooral moet
de kennis verrijkt worden, en de vrije tijd
besteed worden voor meerdere ontwikkeling.
Dat de aanwezigen de uiteenzetting op
prijs stelden, bleek uit het daverend applaus.
Daarna werden eenige uitstapjes gemaakt in
de schcone omgeving.
Tenslotte voerde de afdeeling Appingedam
nog eenige volksdansen uit. waarna de presidente deze geslaagde landdag sloot.
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LANDBOUW EN VEETEELT

Gezondheidsdienst

in de

voor vee
provincie Groningen.

Verslag van de t.b.c.-bestrijding over het
seizoen 1931-1932.
Aan de t. b. c.-bestrijding, uitgaande van
de Gezondheidsdienst voor vee in de provincie Groningen is in het seizoen 1931-1932
deelgenomen door: systeem A 1025 veehouders met 9430 koeien; systeem B resp 746
en 11967.
In het aantal koeien zit een goede vooruitgang. Er schijnt onder de veehouders een
neiging te bestaan om het onderzoek niet
elk jaar, maar periodiek, om de 2 of 3 jaar
te doen geschieden. In de commissie is dit besproken; men meende het te moeten ontraden, omdat wij nog te weinig van de verspreiding weten en van de plaats waar de
ziekte wegkomt.
Verslag van het bestuur van de

van practiseerende

vereeniging

Dierenartsen.
Uit het verslag van den secretaris van den
Gezondheidsdienst blijkt, dat de deelname
bestrijding
aan
jare grooter

de
telken
wordt
De bedoeling van de massale t. b. c.-bestrijding wordt dus beter begrepen en daarmede
zijn wij een flinke schrede voorwaarts gekomen.
Uit de gegevens van het secretariaat blijkt
ook, dat er hier en daar een verplaatsing
is van deelname, m.a.w. er komen streken
met nieuwe deelnemers, doch omgekeerd
gaat in andere gebieden de deelname terug
o.a. zelfs zeer sterk in een der fokstreken. In deze laatste meent men, dat
het resultaat van de oogreacties beïnvloed kan worden, door de tuberculine uit
te spoelen of de etter bij positieve reactie weg
te wisschen. Zeker, bedrog is mogelijk, doch
niet gemakkelijk, want door vergelijkende
onderzoekingen is gebleken dat ingedruppelde en in-gemasseerde tuberculine zich
niet uit het oog laat spoelen en dat het wegwisschen van de etter niet de ontsteking opheft van het oogslijmvlies, zoodat het voor
den veehouder toch niet zoo eenvoudig is
om een dierenarts, die op zijn qui vive is, om
den tuin te leiden.
Een belangrijke factor bij de bestrijding is,dat er meer lijn komt in de werkwijze. De
eerste paar jaar is het een zoeken en tasten
geweest van de verschillende dierenartsen;
in dien tijd hebben wrj eikaars ondervindingen getoetst, de vóór- en nadeelen van verschillende onderdeelen in het systeem gevoeld en gaan nu volgens één lijn verder.
Gebleken is dat sputumonderzoek naast het
klinisch onderzoek een belangrijk hulpmiddel is om een aantal open lijders op te sporen, zoodat dit dan ook veel meer wordt toegepast dan in den aanvang.
Gebleken is ook, dat een gevoelig oogslijmvlies op de indruppeling van tuberculine kan
reageeren zonder dat het dier tuberculeus is,
zoodat bij de indruppeling er dus wel degelijk op gelet mag worden dat dit oogslijmvlies gezond en normaal is. Hieruit volgt dus
ook dat meestal niet onmiddellijk na het opstallen met het onderzoek kan worden begonnen, omdat juist m den laatsten tijd van
de weideperiode door het natte koude weer
de runderen gemakkelijk 'n licht catarrh van
het oogslijmvlies oploopen. Ook stof, zooals
bij het dorschen, kan bij de opgestalde dieren gemakkelijk een dergelijke lichte afwijking veroorzaken, die na indruppeling tot
verkeerde conclusies aanleiding zou kunnen
geven. Wenscheüjk is het daarom dat de dierenarts zich vóór het indruppelen op de
hoogte stelt met bovengenoemde omstandigheden.
Dat er een verschuiving plaats vindt naar
het Rijkssysteem is alleszins toe te juichen.
In het afgeloopen seizoen vielen hieronder

J

de helft van alle onderzochte dieren,
met een gemiddeld reactiepercentage van
4.4 pet, terwijl bij het Friesche systeem het
reactiepercentage 11.2 pet. bedraagt
De volgens het Rrjkssysteem gemerkte reageerders blijken op de markt niet zooveel
minderwaardig te zijn en worden doorgaans
bestemd voor de vetweiderij, zoodat ze na
verloop van korten tijd voor de slachtbank
oestemd worden en daarmee van het tooneel
verdwijnen.
Tengevolge van het feit dat de reageerders
door het gat in het oor niet zooveel minderwaardig worden en door het begrip dat deze
dieren aan het vrije verkeer worden ont- I
trokken, wat een der pijlers is van de t. b. cbestrrjding, zullen we in de toekomst kunnen
verwachten dat er een steeds sterkere verschuiving naar dit Rijkssysteem zal ontstaan,
tegelijk ook door het feit van de financieele
steun welke bij dit systeem wordt gegeven.
We wenschen hier nog te wijzen op
de onjuiste meening van velen,
die
denken
een
dat
rund, voorzien van een
nummermerk in het
Vrl
n
b c' Dit is natuurlijk ab_?_.
surci, want !?
deze*■nummers
beteekenen niets
anders dan dat het dier is onderzocht
op
zyn aangebracht ten behoeve
en
--v.
ntrole en de administratie
f.
ue * a ~om- van het reactiepercentage
in 3
jaar tijds van 17.2 op
pet. wijst op een
8.6
mOO re S ltaat A 1
eeeft het geen juist en zui, vanwege
"
ver beeld
het feit dat niet steeds in
Jaa
beslagen zijn onderzocht,
v,
♦
f
toen weKt
net de overtuiging dat met de gein het alSemeen verbetering
te
e
ruim

Verslag van het secretariaat.
Over de reageerende dieren hebben wij wel
uitvoerige gegevens, welke
verwerkt zijn in
onderstaande tabel:

Zwartbonten:
1932 1931
Alle oude koeien 5711 reageerden 18.51 25.91
2-j. koeien resp. 2530 reageerden 7— 1134
1-j. koeien resp. 2746 reageerden
1.67 3.96

Zwartblaarden:
1931
AlLe oude koeien 4827 reageerden 10.15 12.67
2-j. koeien
2493 reageerden 4.21 5.83
l-.j. koeien
3090 reageerden
1.23 1.07

ZUIVELFABRIEK BORGER.
BORGER, 11 Juli. In het café Hm. Oostingh werd de algemeene jaarlijksche ledenvergadering gehouden van de coöperatieve
stoomzuivelfabriek en Korenmalerij „Borger"
onder presidium van den heer J. Berends.
De rekening en verantwoording werd onveranderd goedgekeurd.
Besloten werd het ballanssaldo der afdeeling zuivel, f 6213.22, te bestemmen voor afschrijving en reserveering. Het balanssaldo
op de afdeeling malerrj, groot f 1874.87, werd
geheel voor afschrijving bestemd. De uitbetaalde melkprijs bedroeg omgerekend per 100
liter melk f 4.92, bij gratis teruggave van karnemelk en wei.
De algemeene onkosten daalden dit jaar
met ongeveer f 0.20 per 100 L. melk. De omzet der malerij bedroeg ongeveer f 110.000.
In een uitvoerig rapport gaf de heer Boelens de verzekering, dat het melkonderzoek,
met alles wat daaraan vast zit zeer juist en
correct wordt uitgevoerd.
Als nieuwe leden voor de rapport-commissie werden aangewezen de heeren G. Kuik en
J Abeen, te Westdorp. Het aftredend bestuurslid de heer E. H. Pott te Borger en het
lid van de commissie van toezicht de heer
L. Hamming te Borger werden herkozen.
Door sommige leden werd naar de rentabiliteit der kaasmakerij gevraagd, de directeur lichtte de vergadering hierover in, alsmede over de melkverkoop in de Veenkoloniën enz.
Besloten werd ook met de kaasmakerij op
dezelfde voet voort te gaan.

Geitenkeuring

Westeremden.
WESTEREMDEN, 11 Juli. Zaterdagnamiddag had bij het café Alting alhier de tentoonstelling en keuring van geiten plaats van
de dieren behoorende aan de leden van de
Geitenfokvereen. alhier. De uitslagen luidden: Oude geiten: 1. K. Mulder te Stedum,
2 en 3. S. v. d. Laan, 4. E. Huttinga, beide
alhier. Éénjarige geiten: la. W. Huizinga,
lb. Hk. Balkema, beiden alhier. Jonge geiten:
1 .Hm. Balkema, 2. P. Tepper Sr., 3 en 4. S. V.
d. Laan, 5 en 6. K. Mulder.
De heer Hm. Balkema, secretaris, reikte
aan de winnaars met een gepast woord de
verschillende geldprijzen uit.

Chr. Jongeren Boeren- en Tuinders Bond.
Donderdag 15 Sept. a.s. zal te Ede de jaarvergadering gehouden worden van de Chr.

Jongeren Boeren- en Tuinders Bond in Nederland. Het Tweede Kamerlid, de heer J«
Schouten zal als spreker optreden.

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN DINSDAG 12 JULI 1932.

De

regenval

van 29 Mei.

Gedupeerde landbouwers trachten Rijkssteun
voor den aardappelverbouw te krijgen.
(Van

onzen correspondent.)

Ds. L. J. Wesse 1 d ij k te Opwierda (classis
Appingedam) nam Zondag J.l, afscheid van de
Ned. Herv. gem aldaar, na een bijkans 5-jarlg
verblijf. Tot tekst had de naar Willemsoord vertrekkende predikant genomen Hand. 8 39b. HIJ
werd toegesproken door den burgemeester van
Appingedam, door den consulent ds. E. Syperüa
van Tjamsweer, door ds. A, N. Tonsbeek van
Appingedam, namens den kerkeraad aldaar, door
ds, J, J. Talens van Garrelsweer namens de classis Appingedam en door den ouderling G. Huisman namens de gemeente. Toegezongen werd de
zegenbede vervat in Ps. 134:3: „Dat 's Heeren
Zegen op TJ daal!"

:

SMILDE, 12 Juli. Onder presidium van
burgemeester G_rrits vergaderden gisteravond in het hotel de „Oude Veenhoop"
landbouwers, welke door den geweldigen regenval van 29 Mei in hun bedrijf gedupeerd
De heer R. Willem ze, cand. t. d. H. D.,
14 Aug. a.s intrede te doen te Schaarsberz.n. In zijn openingswoord zei de voorzit- denkt
ter, dat uit de opgaven blijkt, dat er plm. gen (Geld.), na bevestiging door ds. J. Willemze
Groningen.
"0 H.A. aardappelen
van
verschillende van
landbouwers verrot zijn. Waar nu door De heer J W. Hoogeveen, evangelist te
den Minister over 1932 steun aan de aardRuinerwold, benoemd als godsdienstonderwijzer
appelverbouwers is toegezegd, had hij met brj de Ned. Herv. gsm. te Arnhem, zal op 13
genoegen zijn steun aan de commissie ge- Sept. a.s. tot zvjn dienstwerk worden ingeleid.
Beven om bij den Minister van OeconomlDs. M. D. Gijsman te Nw. Pekela, bevestigde
sche Zaken en Arbeid te bepleiten dat aan
Zondagmorgen j.l. de heer Th. A. Vos, cand. t.
de landbouwers van
wie de aardappelen d. H D. van Groningen als 2e predikant der Ne_.
verrot zijn hier voor
dezelfde steun zal Herv. gem. te Nw. Pekela, die als tekst voor zijn
predicatie gekozen had Joh. 1 43: „En hy leidde
worden uitbetaald, als voor een goed gewas zou worden uitgekeerd. Den heer Meshem tot Jezus". De bevestiging geschiedde in de
's Middags deed de jeugdige predibracht namens de vergadering dank kerk-Boven.
intrede in de kerk-Beneden, sprekende over
aan den burgemeester voor het nemen van kant
Joh 1 : 29. laatste gedeelte: „Zie het Lam Gods
°-e leiding
Spreker dat de zonden der wereld wegneemt". De nieuwe
en toegezegde teun.
wees er op, dat voor de regeering in dezen predikant werd hartelijk toegesproken door ds. J.
seen adeel zit daar zij bij een goeden ver- G W Vennaat van Ommelanderwijk, door ds.
trouw den steun zou moeten getalen; alW Spliethoff, Evang. Luth. predikant te Nw.door den voorzitter van Christelijk Jeugd«» ls net meel niet a£mwezig en d it iS m Pekela,
werk Groningen, door ds. A. M. Knottnerus
geven
omstandigheden bij overproducBRzn van Zuiderwoude (N.-H.) en door ds. H.
tic ?f,
200
dat
vijftig
er
Besloten
werd
R
J Rerjenga van Augustinusga (Pr.). Het zangScent 6
zong een zegenbede voor den nieuwen herkoor'
voor
onworden betaald
kosten Ha 1 zal
leeraar.
met der enGijsman
commissieleden
een
der
sprak als consulent en namens ce
den hï
Ds
medegaan
naar den gemeente Boven Pekela.
Staande werd toegezonHaa_ m eester zal
den Minister deskundig voor te gen Ps. 134 3.
d, oUwers
uit een naDurif?e gemeente
Bedankt voor 's Heer Arendskerke ds. J. P.
Wareri
f
n ter
v d Waal te Grrjpskerke te(Z.); voor Lage Vuurvergadering aanwezig.
sche' ds. P. J. Steenbeek Oudewater.
Beroepen te Someren ds. R. Meeuwenberg
te Driel.

:

sen

-

.
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NED. HERV. KERK.
ORGELRESTAURATIE EN EEN ORGELKWESTI.
kt- anorgel Jn de Hervormde kerk te Heerenveen
,s door de firma J. C. Sanders te Utrecht
_fri

-

er estaureerd.
rw.r zi ne
dispositie en vakkundige intonatie
is*> ih°
-'
tnans dit orgel een van die oude instrumenten
die door Albert Schweit_er om hun
sc hoonheid geprezen worden.
7?^
net orgel werd in 1790 door den

orgelmaker

te Leeuwarden gemaakt. Op een
£. van Gruizen
«"apenschiid
in het orgelfront staat „Gelegateerd

Sch

de Weledelgeboren Vrouwe, Mevrouw Marn I?nnema van Scheltinga, weduwe van

—

_.

Op een der pijpen van het orgel staat de inerste Pyp in 't orgel geset door
van Scheltinga, oud 12 jaar. Anno

scriptie „Dese

De kosten van deze restauratie werden door
"■ .willige bijdragen van de gemeenteleden bijeengebracht.

°Oi dit orgel speelt zich nog een niet oninteressante kwestie af tusschen de kerkvoogdij en den
Nederlandschen Klokken- en Orgelraad. Voor de
restauratie vroeg de kerkvoogdij advies aan den
Kiokkenraad, die haar de namen van twee firma's noemde voor de uitvoering van dit wer_.
Waar een andere firma, die blijkens ingewonnen
inlichtingen goed bekend staat en waarmede de
kerkvoogdij reeds vroeger in relatie stond, veel
»a_er in prijs was. werd besloten aan deze het
*erk op te dragen Nu het werk is uitgevoerd,
ï-igert de Raad 'het herstellings- en vernleu*üigswerk te controleeren. zooals is voorgeschrev e_ De kerkvoogdij, van oordeel dat zij in dezen
sommeerae
correct heeft gehandeld,
doen,
plicht

«aarop den Raad in dezen
*&araan niet werd voldaan

zijn

te

Ds. J. Bootsma „Bloemendaal”, Loosduinen.
Zondagmiddag nam ds. J. Bootsma, na een 45-jarige ambtsbediening afscheid als geestelijk verzorger van de inrichting „Bloemendaal" te Loosduinen naar aanleiding van de woorden uit
Coll. 3 : 14 en 15. Hem werd staande Ps. 121 :1
en 4 toegezongen.
CHR. GER. KFRK.

Aangenomen naar Hoorn (N.
Dijkstra te Haulerwijk.

H.)

_

ds. J.

Hillegom.

De Bond v. Knapenvereenigingen.
De 8e Bondsvergadering van den Bond van Chr,
Geref Knapenvereeniging-n zal gehouden worden
op 13 Aug. a.s. te Hilversum.
Chr. Geref. Mannenvereen.
De Bond van Chr. Geref. Mannenvereen. hoopt
zijn jaarvergadering te houden op 3 Aug. a.s. in
het kerkgebouw te Rotterdam. Ds. K. G. van Smeden zal spreken over „De pluriformiteit der kerk"
en ds. K. Janssen, leger en vloot-predikant te Den
Haag over „De toren van Babel en de hedendaagsche crisis". Dit zal de 2e Bondsdag zijn.
Bond van Chr. Geref. J. V.
De jaarvergadering van den Bond van Chr.
Geref Jengel Vereen, wordt gehouden op 10 Aug.
a.s in de Chr. Geref. kerk te Rotterdam. Behandeld zal o.m. worden conclusie Radiorapport.
Het Bondsbestuur kan zich met de conclusie
vereenigen, maar acht om practische redenen oe
Radiouitzending van den Bondsdag niet ge-

wenscht.

kwestie in kort
De
Beding door den rechter te doen beslissen.

De

kerkelijke kwesties in de
Ned. Herv. Kerk te Ulrum.
(Ingezonden).

De gewezen predikant van Ulrum, ds. B. Wisheeft gemeend den rusttijd van zijn emete moeten gebruiken om zich met „een
in de
*Oord van persoonlijk verweer", dat ook vijana
en
ter. werd aangekondigd en aan vriend
*erd toegezonden, nog eens tot zijn oude gebeente te richten.
Had dit woord inderdaad in den geest gestaan
?&_ de laatste regels, die van vergevens gezindheid willen getuigen, dan had dit afscheidswoord
waardig karakter kunnen dragen en misschien zelfs opbouwend kunnen werken.
Maar helaas, het is een opeenstapeling geworden van verwijten en onwaarheden en het lust
°hs niet deze één voor één te bespreken of te
Weerleggen Trouwens, de uitspraak der bevoegde
kerkelijke besturen heeft dit overbodig gehaakt Dat ook hier geen partijzucht of rich-

tingsstrijd hebben geheerscht, zal wel duidelijk
sijn aan ieder, die weet dat de commissie uit het
I'rov Kerkbestuur, welke de kwesties te Ulrum

heeft onderzocht, overwegend uit orthodoxe leden
de schuld voor
bestond Neen, met het leggen van
drempel der pastorie

i

dien

allerminst gezuiverd.
leggen

opbouw vereenigen.

De Kerkeraad en Kerkvoogden der
Ned. Herv. Gem. te Ulrum.
(Andere bladen,' die deze brochure aankondigden,
beleefd verzocht dit „Ingezonden

worden
°ver te nemen.)

Afscheid, bevestiging en intrede.
van
Zondag nam ds. J. T. Huisman, afscheid
prede Ned Herv gem. te Woldendorp met een
ik
dikatie'over Joh. 14:27b: „Mijne vrede geef de
U". Na de predikatie werden toegesproken
Kerkbeaanwezige collega's, de kerkeraad het
stuur, en verder allen die hem in de uitoefening
Van zijn beroep hadden bijgestaan.
v an
Daarna werd hij toegesproken dooi' <knamens
Leeuwen van Winschoten
het"jlaKikaa*
bestuur, ds H. van Dijk van Nieuwolde namens
den ring en den consulent ds. L. Moolhuizen van
Oostwold namens den kerkeraad wtoegezongen
_l" -en
scheidenden leeraar staande werd
Ps. 121 : 4.
d. Vlies
denkt ds TA. vhet
„NedNaar we vernemen
beroep
Gasselte,
die
te
pred
Herv
öaar zijn vorige gemeente F«>rtugaal <Z "H >
aangenomen, Zondag 7 Aug. as. afschep
heeft
te nemen Waar ds. v. d. Vlies 1 Nov 1931 zijn
slechts
intrede te Gasselte deed, za hrj alsdan
r uim 9 maanden
aldaar werkzaam zrjn geweest.
.Ds. R Riphaagen, gekomen noCMvm
v*[f ml
den, werd Zondag j.l. door ds. K. A
ac
van zutphen, als predikant
De
Herv gemeente te Zutfen.
had als tekst voor zijn bevestigingspredicatie
24
Ds' Riphaagen deed intrede met 2 Cor".toe1:na
hem
welkom
riep
het
Zijn bevestiger
toens kerkeraad. ringpredikanten en piaatseiy^c
1
collega's Toegezongen werd het 2e vers van oezang 245.

-

J^

£cd.

GEREFORMEERDE KERKEN.
J. Bos te Mariën-

Beroepen te Ulrum ds. A.
berg
Bedankt voor Nijmegen
Vlissingen.
Beroepen

land.

ds.

Wiersinga

Schoolrelaties.

HEERENVEEN, 10 Juli. wij meldden destijds,
dat de leerlingen van de hoogste klasse van de
o. 1. school 2 A alhier ln correspondentie waren
met scholieren van een dergelijke inrichting te

Zaterdag a.s. gaan deze thans een paar dagen
bv him Hoonische vriendjes logeeren en ieder bij
diegene met wie briefwisseling gehouden is Het
hoofd der school, de heer Stedehouder, is mede

de gast.

NOORDBROEK, 11 jull r*. heer j Ploeger ts
met ingang van 13 Juli aangesteld tot kweekellng
met akte aan de openbare lagere school (Zuiöerschool)

alhier.

P.T.T.
POSTKANTOOR GRONINGEN.
onbestelbare brieven en briefkaarten
van welke de
afzenders
onbekend zijn. Terug
ontvangen in de
2e
Lijst

van

helft der maand Juni 1932.
Brieven Binnenland.
Wed Breeman, Armen (3 stuks), E. Broekman,
Stadskanaal, «Burgemeester en Wethouders, Groningen,
J. van Doorman Amsterdam, »Felix
Rattenbroodfabriek, Den Haag, 'Gemeentelijke
Reinigingsdienst. Den Haag

*H Hendriks, Winschoten, J. E. R„ Winschoten E Klein, Amsterdam (Aangeteekend), «Kraneweg 65 ?, "Kuiper
en Van Gelder, Groningen, Molenschot en Zn.,
Groningen, 'Nieuwsblad van het Noorden, Groningen, Onderlinge Molenverzekering. Utrecht,
*P. Penninge, Sebald-buren, Pension Greta, de
Bilt, Posthumus, Groningen. D. de Regt. Rotterdam, G. Rozeboom ?. A.
Scheepstra, Roden
(van Zuidlaren), F Schut. Oldenzijl.
P. van Slooten. Harlingen, Klaas Smeding, IJmuiden, *A.
W Spiering. Groningen. G Timmer, Groningen,
S. Toffe. Zuidlaren, J. Vriesma, Groningen (van
Hoogkerk), Wallington Lister, Amsterdam, G.
Wieringa, Groningen, *Witte Dora. Groningen,
mevr. v. d. Woude,
Oosterwold, mej. v. Wrj_,
Groningen.
*D. Zeedijk. Groningen, 'Henrl

w.

Zweering,

stum

te Oudshoorn ds. C. Vonk te Baar-

Stichting evangelisatiegebouw.

Naast de pastorie van ds. Rethel, Gereformeerd
predikant te Jubbega, zal een evangelisatiegebouw
gesticht worden.
Ds. R. Middelveld.
geref. pred. te Hoogkerk,
Middelveld,
Ds R
den dag waarop hij voor 30
herdenkt 20 Juli a.s. Hyum.
Hierna stond hij van
iaar intrede deed te
1907 1912 te Nw. Buinen en sinds 22. Dec. 1912
te Hoogkerk.

Heerenveen. *H.

(van Middelstum).

j

zijlstra, Middel-

Briefkaarten Binnenland.

te

Aap, Zwolle, N. Dodde Beets (van HoogH. van Dijken. Holwlerde. A. Goelema,
Oosternieland. H Huizinga, Rotterdam, Jo
Kleine, Hasselt, D.' en J. Koers. Harlingen, R. V.
d Meer. Helpen, G. Poker, Wageningen. mevr.

A. G.

kerk),

.

Reese, Rotterdam, F Tonckens, Den Haag, Vrij
Evang. gemeente. Nieuweschans, Wieringa. Bedum, J. Wüdeboer, Groningen, 3 stuks zonder

adres.

Brieven Buitenland.

E.

Buitjes, Norden,

Anton Muller, Duitschland,

Margot Frankel, Cöln.

Briefkaarten Buitenland.

VRIJE EVANG. GEMEENTE.
Beroepen te Nieuwvliet (Z.)
ds. J. I.
Wijck te Kortrijk (België).

v

Bos Lorens, Dortmund, Gretchen Göste, Hanell,
Heinrich Swarborg, Ville Hansen Kopenhagen,
J. C. Knap, Szenburg, Franz Mittendum,
Duitschland Anton'Muller, Duitschland, E. Vcllotatika, Berlin

* Beteekent 'met

ALG. DOOPSGEZINDE SOCIËTEIT.
Beroepen te St. Anna Parochie ds. v. _.
Water te Amersfoort, voorheen te Uithuizen en
Baarn.

belast.

(Nadruk verboden.)

GEREF. KERK IN HERST. VERBAND.
Beroepen te Amsterdam (Centrum) ds. J
Diepersloot te Andijk.
EXAMENS.

Academische Examens.
Amsterdam. (Gem. Universiteit). Aanvullingsexamen art. 135 der Wet op het H. O. de heer
p. A. H. Deiters.

Amsterdam 'Vrije Universiteit). Doctoraal NeHprlandsche letteren de heer W. J. C. Buitendijk,
Amsterdam (cum laude).
prouaedeutisch theologie: de heeren A. van
(cum laude) ;
ri__ Berg Voorburg
J. D. Koers,
Noordwijk aan Zee en K. J. A. Fernhout, Smilüe
utrprht (Rijksuniversiteit). Apothekersexamen
heer C. A. Schnetkamp.
tweede gedeelte de
Examens.
Geslaagd voor 2e
_ grooteDiverse
stoomvMrt de heeren W. A. H.
stuurman
Dinnenet en J.
(Machinisten). Geslaagd voor
_ Gravenhage.
de heeren H. L. Schwab, Amsterdam
nravenhage. (Stuurlieden).
w__i.

E

P
Krimpen aan de Lek en
N Ho-gendijk,

wSHr- e^uirna

diploma

P. Stère

°de

*

. ''

M.U.L.O.-examens.
e
d n M U L
n te
Bij
v-o.
en
G To
ouute°n
e
b.
k_S:
M.
H
Vnes H
EE.

a
de?-.

port

HANDELS- EN MARKTBERICHTEN.

vrijzinnigen is de

dit verweerschrift met gevoelens
neer. Het is weli treurig,
afkeer naast ons
dat in plaats van ootmoedig zwijgen, het eenige
■wat hier passend was. een beslecht geding weer
gemeente meer dan
t*-rdt opgerakeld, nu onze rustige,
opbouwende
ooit behoefte heeft aan
brachten.
Mogen allen, die boven richting en persoon,
Geloof en Kerk willen dienen, zich met ons tot
Wij

Schoolbouw Grijpskerk.
Staten hebben de beslissing omtrent het besluit van den Raad betreffende ac
plaats, waar een m-suw schoolgebouw te Grijpskerk zal worden gesticht, verdaagd
Gedeputeerde

_■„_
te
D. Biesma
Tweetal te Wormer de heerenLeiden,
beiden
te
Groningen en W. F. Laman
heeren W. F.
cand t d H D.: te Schiedam ds
Hillegom, beiden
te
Smits
en
G.
Leiden
Lamante
Beroepen te' Schiedam cand. G. Smidts te

kerkvoogdij overweegt deze

de deur der

School in de gemeente Emmen wegens
besmettelijke
ziekte gesloten.
_. KLAZIENAVEEN. U j-mi. Hedenmorgen is de
Katholieke school alhier vóór tenminste 6 weken
gesloten wegens besmettelijke ziekte onder de
leerlingen (Diphtheritus).

:

KERK- en SCHOOLNIEUWS

«por

selaar Pjjperkerk, A. v. d Veen, M Zijlstra te
Tietjerk, S. Reitsma, J. Wiersma te Jellum, S v
d. Laan te Heerenveen, a Tadema, J. Bosscha te
Wolvega, A. Robijn te Huizum.
K. Inia te Tietjerk,
J. Miedema te Minnertsoha, J. Koopmans te Huizum, L. de Jong te Wartena, J, Liezinga te Surhuizum, J. v. Halen te Augustinusga, P. Spijksma
te Winsum, A. Strating te Twvjzel
Herexamen twee, niet bevorderd vier
Bevorderd naar klasse 3: L Scheffer te Vrouwbuurt, D. Bultsma. H. de Vlies te Veenklcoster.
W. Keizer te Pietersbierum, T. Schuurmans te Akkrum, J. Hoogkamp te Huizum, K. Reinders te
Haulerwijk, J. Nauta te Boksum, W. Salverda te
Kollum, W. Struik-ma te St Jakop, M Vrrj te
St. Jacob, J. Marinus re Huizum, H. de Vries te
Franeker, T. Boersma te Oude-Lerje
Niet bevorderd vier.
Bevorderd naar klasse IV: S Alberte, M Eppinga te Harlingen ,B. Feitsma, K. Katsma, W v
Koeveringe, H. Land. T. Okma. G. de Vries, K'
Roosjen te Diever, D. Schuitmaker te Andijk, H
Scholte te Wirdum, F. Smiide te Harlingen, P.
Sikma. te Oenkerk, A. Bos, j. Troelstra te Heerenveen, S Zwart.
Herexamen twee, niet bevorderd vier
De leerlingen achter wier namen geen plaatsnaam is vermeld wonen te Leeuwarden.

d^S
&,

-ipTor i

£

J

A Hoenderken
TTntema, E. R. B- Lamberts,
Afgewezen 7 candidaten.
* I'Hl Mulder.
! n
j.

!_,__-.

Chr.Kweekschool te Leeuward.
W-ia.

—

—

»«_-.

naar
L. Das, L.
d Werff
Heerenveen, A. Bultsma, v.
_ ß?vc«derG Land
Brouwer
A.
Boersma Menaldum, £__«_:
Huizun.
ie

BoiS

klas 2:
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DERDE BLAD.
UITHUIZEN. 11 Juli.

Veilingsvereeniging „Uithuizen en Omstreken".
Aardappels: presenten I 1.20—2.05, eerstelingen
I 0.75—1.55, eigenheimers I 0.95—1.30, muizen I

0.90—1.20 alles per 35 K.G.
Eieren 2.50—2.60 per 100 stuks, komkommers
I—B per stuk. bloemkool 5—30. meloenen 20—
1.50. roode bieten 16, kropsla 5—30. witte koo!
40, postelein 35. peterselie 10—20, roode kool 40
—55, sjalotten 15—70, komkommers 10—90, andijvie 25—40, snijbiet 5, alles per kist.
Meirapen 6—7. kroten 13—30, spitskool 4—20
witte kool 46—54, pootuien 20—21. inmaakuien
8—22. sjalotten 10—15, roode peen 9—26 rabarber
11—23, roode kool 61, alles per 5 stuks of. bos
Augurken 30—50 per 100 stuks. Peulen 14—29,
doppers en doperwten 12—15. slaboonen 28—30,
stamboonen 25—36. tuinboonen 5—6, roode bessen 21—26. zwarte bessen 19—20, kruisbes 7—lo,

.

aardbeien 18—36, tomaten 26—30, frambozen 6—
40, alles per K.G.

WINSCHOTEN, 11 Juli.
Veilingsvereeniging „Winschoten en Omstreken."
Aardbeien I 12—28, id. II 13—18 per KG..

aardappels

1.90—5.10

per

100 K.G.,

augurken,

middel 45,, id klein 39 per 100 stuks, bessen rood
13—15, id. zwart 14—15, kruisbessen rijp 7—B, id.
groen 4—5. boonen z dr. 26—33, per K.G.. w.
boonen 11—12 per 100 stuks ld. 4—5 per K/D.,
bloemen 1.90 per 100 planten, doppers I 9—12, ld.
II I—s per KG., witte kool I 4—5, roode kool I
8 savoye kool 4—5. per stuk, spitskool 0.60—2.20
bloemkool I 3—5, id. II I—3. witte komkommers
I 5—6.20. id II 4—5, groene id I 3 20—4 10. 10.
II 1.90—2.5- per 100 stuks, wit stek 20—60. groen
id. 30—40 per kist, meloenen 35—66 per stuk,
postelein 5—7. peulen 6—lB, per KG., peterselie
15—16 per chip. roode bieten 2.20—2.70 per 100
K.G., rabarber 1 50—2.30 per 100 bos. kropsla 0 40
—2.20 per 100 krop, tomaten A 30—33, id B 28,
id. C 25—26, id CC 22, inmaakuien 11—16 per
K.G.. inmaakuien 53—55 per spint, wortels B—ll
per K.G., id 3—4 per bos

MUSSELKANAAL. 11 Juli.
Veilingsvereeniging „Musselkanaal en Omstreken"
Bloemkool, reuzen aanvoer J—6 per stuk. kropsla J—n per krop. augurken 55—60 per 100 stuks,
bieten 2J—4 per bos, andijvie I—2 per krop. aarabeien 13—16 per pond. wortelen 3—5 per bos of
3—6 Per KG., boonen d. w 14—17 per pona,
zwarte bessen 11—14, roode bessen B—ll per K G
komkommers 2—9 per stuk, meloenen 10—55 per
stuk. roode kool 7—ll per stuk. witte kool 6—9
per stuk. aardappelen 2—3 per K G tomaten 5—
15 per pond, kersen 14—16 per pond. kruisbessen
4—6 per pond, uitjes 55—60 per spint

,

Visscherijberichten.
Weekoverzicht.
ZOUTKAMP, 11 Juli. In de afgeloopen week
werden 1200 KG garnalen aangevoerd voor de
consumptie en 90000 K.G. garnalen voor de drogerijen. De vangsten van de consumptie-garnalen
zijn in de afgeloopen week gelijk gebleven aan
de voorgaande week. In het geheel werden echter
30000 K.G drogerij-garnalen meer aangevoerd,
dan de voorgaande week Het is echter jammer
dat de drogerij-garnalen zeer klein van stuk zijn

Weekoverzicht Noordzeevisscherij.
De NoordzeevisscheriJ was in de afgeloopen
week niet zoo goed als de voorgaande week.
In totaal werd door 6 trawlers aangevoerd'
gewone schol 5850 pond. kleine schol 8200 pono
zetschol 1250 pond, wijting 650 pond, tong 1050
pond, tarbot 1850 pond, rog 19 stuks en poon 1000
pond.
De gemiddelde prijzen hiervan waren ongeveer
gewone schol f 11—12. kleine schol f
5—6 zetschol f 18—23, schar f 4—6. poon f 7—39 wijting
f 3—5.80, tarbot, groot, f 30—40. id klein f 15—
20, tong f 25—60. De prijzen zijn allen per %
pond berekend
HARLINGEN, 9 Juli. Gemeentelijke Vischafslag
Aangevoerd werden 287 K.G ansjovis
f 7.45—7.50 per 100K.G. i tal geep f 0.67 per tal.

—

11 Juli. Gem. Vischafslag. Overzicht afgeloopen week. In de afgeloopen week werd aangevoerd: 6542 K.G. ansjovis. 5! KG groote 17J
K.G middel en 40 K.G. kleine tong; 76 pond
groote, 190 pond middel en 164 pond kleine schol,
10 pond tarbot, 23 pond griet, 100 pond schar,
8 tal haring, 46 \ tal groote en 28 tal kleine geep
Voor ansjovis werd f 7._5—7.50 per 100 K.a.
voor groote tong f 94 per 100 K.G voor
besteed:
middeltong f 51 per 100 K.G., voor kleine tong
f 15 per 100 K.G„ voor groote schol f 14.50 per
100 pond. voor middelschol f 8—8.50 per 100
pond, voor kleine schol f 3.50 per 100 pond, voor
tarbot f 17 per 100 pond, voor griet f 17 per 100
pond, voor schar f 4.50 per 100 pond, voor haring
f 1.15—2.25 per tal, voor groote geep f 0.67—4.75
per tal. voor kleine geep f 0.27—2.90 per tal.
De aanvoer der vorige week was belangrijk
minder dan die van de week daaraan vooraf-

.

gaande.
De ansjovisvangst liep terug met 407 KG., de
tong met 155 K.G., de schol met 5050 pond, ac
tarbot met 37 pond, de griet met 102 pond, de
schar met 151 pond, de haring met 51 tal.
Bot en poon werd de vorige week niet aange-

NW.-AMSTERDAM, 11 Juli.
Veilingsvereeniging „Spes Nostra.

Aardappels 2—3. kruisbessen 13, peulen 6—9,
postelein 6—7. doppers 7. tuinboonen 3. sjalotten
7, alles per K.G., rabarber 3. peen 2—4. bieten

2—3 per bos. tomaten A 11, id. B 9—lo, id. C 7,
id. CC 7, kriel 1, aardbeien 16. uien 9, bessen
zwart 12, id. rood B—ll.8—11. ld. wit 9. wagenaars 11,
dubb. wit 14—16, framboozen 19—25. kersen 22
alles per pond, meloenen 40—60, kropsla I—2,
kool witte 7—9. id roode 7—9, id savoye 6. 10.
spits 3—4, id. bloem I 3—4, II 2. 111 1, witte

komkommers 1 B—9, II 5—6, 111 4, IV 3, groene
id. I 6, II 5. 111 3.

HOOGEVEEN, 11 Juli.
Hoogeveensche Veilingsvereeniging.

Bloemkool I 4—6. id II 2—4, witte komkommers I 9—12, id. II s—B. groene id. I 6—7, id. II

4—5, meloenen 45—70, tomaten 16—17 per pona,

peulen 7—lo, doppers 7—9 per KG., aardbeien
B—lo per pond, zwarte bessen 14—15, roode bessen 11—13 per pond. wortels 3}—6 per bos. sla
\—l per krop. postelein 5—6. inmaakuitjes 19—■
21. tuinboonen 3—4, dubbel wit 25—29 per K.G.,
perziken 3—_ per stuk. kruisbessen 6—B per K.G.,
bieten 3—5 per bos. spitskool 2—3 per stuk. andijvie IJ—2J per krop. rabarber 2J—3 per bos,
augurken 40—60 per' 100 stuks. Handel vlug.
Prima aanvoer van kwaliteitsgroenten.
COEVORDEN,

11 Juli.

Ter veemarkt waren aangevoerd: 15 oude varkens, 394 biggen. 300 stuks pluimvee.
Us prijzen waren als volgt: drachtige varkens

f 19.50—30 loopvarkens f 7—12. biggen per weeK
f 0.90—1.10, kippen f 0.60—0.90. hanen f 0.50—
0.60, jonge hanen f 0.20—0.60, alles per stuk.
De handel was traag.

STEENWIJK, 11 Juli.
Ter veemarkt waren aangevoerd: 68 koeien, 50
varkens, 1 schaap, 1 geit. 187 biggen, 2 lammeren
Prijzen: vette koeien f 0.48—0.54 per K.G.. kalfde koeien f 145—180. melkkoeien f 100—160, guste
koeien f 90—140, vaarzen f 85—125. pinken f 50
—75, kalveren f 20—35. vette varkens f 0.26—0.28
per KG., drachtige varkens f 30—40, magere
varkens f 7—9, biggen f 5 —6, schapen B—l2,
lammeren f 4—6. geiten f B—lo.
Eieren per 100 stuks f 2.50—3.25.
Handel matig.

HARDENBERG. 11 Juli.
Heden waren ter markt aangevoerd 11 touwvarkens. 970 jonge biggen. Voorts 34 paarden.

.

Handel onbeteekenend.
Men besteedde voor 6-weeksche biggen f s—B.
B—lo-weeksche biggen f 6—ll alles per stuk.
Nog waren aangevoerd 79000 stuks eieren. Prijs
f 2 50—2.80 per 100 stuks.

BURGERLIJKE STAND.
BORGER van 4 t/m. 9 Juli.
Geboren: Johannes Jakobus z. v. O. Middel en
E. C. Raatjes; Arend z. v. J. Schuring en W,
Kappe; Jantje d. v. W. Onrust, en W. G. Karuiegieter; Hbiderikus z. v. A. Kuiper en J. Bouw-

man.

Ondertrouwd: K. Steinfelder 23 j. en E. Boelens: E. Rabbes 25 j. en J Welling 19 j.
Getrouwd: P. de Jonge 23 j. en G. Wups 21 J.
Overleden: J. Wolters 50 j., m. v. S. Oving; Anna Bunk 11 m.
SMILDE, 5 t'm. 11 Juli.
Geboren: Aaltje, d. v. H. Hulst en A. Hatzmann: Remmeltje, d. v. J. B. de Vroome en H.

van Son.

APPINGEDAM, 5 t/m. 11 Juli.
Geboren: Jantje, d. v. G. Sinnema en A. Hoving. Jukwerd; Etje, d. v. W. Sissingh en G.
Zwaneveld. Appingedam.
Ondertrouwd: J. W. Plantinga 28 i„ Zuidlaren
en S Bos 28 j„ Marsurn; J. van Dijken 29 j.,
Amsterdam en A Bolt 28 j., Appingedam; A.
Volhand 42 j. Appingedam en S. van Dam 26 J_
Groningen.

Getrouwd: P. Fransens 23 j. en T. Kaper 21 J.j

Appingedam.

RADIO NIEUWS

voor Woensdag 13 Juli.
Hilversum 1875 M. 6.45—10.00 VARA. 10—
10.15 VPRO. Verder VARA. 6,45—7.00 en 7.30—
7.45 gymnastiek. 8.00 Gramofoonmuziek. 10.00
voerd. Alleen de geep bracht een totale vermeerMorgenwijding. 10.15 Uitzending voor arbeiders in
dering van 67 tal.
de Continubedrijven. 12.00 VARA-Septet o. 1. v.
Aangevoerd werden 11 Juli: 743 K.G ansjovis Is Eyl,
zender, 2.15 Onze
f 7.50—7.60 per 100 K.G., i tal haring f 0.80 per keuken, 1.45 n.m. Verzorging
door P. J. Kers Jr., 3.00 Piano-recital door
tal, 11 tal geep f 0.51—2.35 per tal
Jonkvrouwe E. Sickinghe, 3.30 Voor de kindere—,
m. m. v. h VARA-tooneel, 5.30 Gramofoonmuziek,
LEMMER, 11 Juli. Door 18 vaartuigen is heden 6.00 OVDB.
Orgelspel door Joh. Jong. 7.00
420 K.G. bot aangevoerd, door 8 vaartuigen 100 Lezing, 7.15 6.30
Orgelspel. 7.45 Lezing, 8.00 VARAaal,
10
tal
geep
K.G.
voorts
en 20 K.G baars
orkest o.
v. Hugo de Groot, 8.30 „OvergeschaBot gold f 30.20—35.50 per 100 K.G., aal f 0.55 keld op 1.
Genève".
9.10 Vervolg Concert, 10.00 Uit—0.67 per K.G., geep f 1.20—1.70 per tel en baars zending voor den Algem.
Ned. Bond van Handelsf 23.40 per 100 K.G.
en Kantoorbedienden. 10.15 n.m. Orkest, 11.00
Peraberichten, 11.15—12.00 Gramofoonmuziek
OOSTERWOLDE, 11 Juli.
Huizen. 296 M. Uitsluitend NCRV. 8 uur
Op de heden alhier gehouden weekmarkt werden aangevoerd: 64 biggen f 4—7, 2 geiten f 7—12 Schriftlezing. 8.15 Morgenconcert, 10.00 NCRV da42 kippen f 0.70—1.00, 15 hanen f 0 80—1 10 8 meskoor. 10.30 Ziekendienst. 11.00 Harmoiüumb-konijnen f 1.20—2.00.
speling door M. T. Jurjaanz, 12.00 Politieberichten, 12.15 Middagconcert, 2.30 Gramofoonmuziek,
3.00 Concert, 5.00 Kinderuurtje, 6.00 Concert, 7.45
N.
C. Persbur., 8.00 Canllonconcert. 9.00 Lezing,
DRACHTEN. 11 Juli.
dun.
Zang, 10.30 Gramofoonmuziek.
9.30
Veilingsvereeniging „Smallingerland"
Daventry. 1554 M. 12.20 Orgelconcert, 1.06
Bloemkool 1}—12 per stuk, rabarber 24—25,
sjalotten 29 per 10 bos, aardbeien 16—26 per K.G. Gramofoonpl., 1.50 Verslag Cricketwedstrijd. 1.55
wortelen 4—9, per bos, kropsla 5—25 per 10 krop, —2.50 Jack Martin's Hoteïorkest. 3.50 Sted. Orkest Bournemouth. O.a. Symphonie No 34 in C,
komkommers 1}—7 per stuk, peulen 2} —15, postelein 2—B, tomaten 26—29, aardappelen 2—4J, Mozart en Pianoconcert No. 4 in G, Beethoven.
stamslaboonen 26—40. doppers 4—7. tuinboonen 5.05 Orgelconcert. 5.35 Kinderuur. 6.50 Haydn's
s—B, alles per KG., meloenen 40—60, per stux, Pianomuziek, 7.50 Leslie Bridgewater's Harp-kwinkruisbessen 6—7, roode bessen 17—25, witte bestet, 8.20 BBC-dansorkest, 10.00 Muziek uit het
sen 23—24 per K.G., beetwortelen 5 per bos, St. repertoire van The Camargo Ballet Society. O.a.
Jansuitjes 4}—6 per bos, spitskool 2}— s p. stuK. Krakowiak, Glinka. 11.00—12 20 Dansmuziek.
Par ij s „Radio Paris" 1725 M. 8.05, 12.50 Gramofoonpl., 9.05 Radio-tooneel: „Harmonie" van
HEERENVEEN, 11 Juli.
Duvemois
Ter veemarkt waren aangevoerd 42 vette varKalundborg. 1153 M.
12.20—2.20 Concert,
26—28
et..
K.G.,
kens
183 zouters 27—28 et. per
Omroeporkest. 5.20—5.50 Gramofoonpl.,
3.20—5.20
biggen
140
f 5—9. 4 nuchtere kalveren f 2—4, per 8.20 Skandinavische
Volksmuziek door Mannenstuk. Handel kalm.
en solisten, 10.20 Volksliederen. O.a. Molly
Eieren. Aangevoerd 50570 kippeneieren f 2.25— koor
on the shcre, Grainger. 11.20—12.50 Dansmuziek.
2.50 per 100 stuks.
Langenberg. 473 M.
7.25—8.20 Concert,
12.20—1.10 Concert. 1.20—2.50 Concert, 2.50 Gramofoonpl., 5.20—6.35 Concert. 8.20 Dansmuziek,
9.30 „Das Marehen vom kleinen Opichi". muziek
PATERSWOLDE, 12 Juli.
van Edm, Eysler, 10.55—12.20 Concert.
Op de gisteravond gehouden aardbeienveiling
Rome. 441 M. 9.05 „Poliuto", opera in 3 actes
van de veilingsvereeniging „Paterswolde" bedroeg
de aanvoer 2200 K.G. De prijzen varieerden van van Donizetti.
14 tot 20 cent per K.G. Frambozen 47 et. p, K.G.
Brussel. 508 en 338 M. 508 M.: 12.20 Max
Alexys' orkest, 5.20 Concert, 5.50 Gramofoonpl.,
6.50 dito, 8.20 Concert. Caecilia-koor. 9.20 Concert,
BEILEN. 11 Juli.
11.00 Max Alexys' orkest.
Op de markt waren heden aangevoerd: 525
338 M..' 12.20 Max Alexys' orkest, 5,20 Orkest,
varkens. Dr. motten f 30—62, guste motten f 22 6.20, 7.20 Gramofoonpl., 8.20 Concert, 8.50 Gramo—48, loopvarkens f 11—20, biggen per week f 0.80 foonpl., 9.20 Concert, 11.00 Max Alexys' orkest.
—1.00. vette varkens per K.G. f 0.22—0.28.
Zeesen. 1635 M. 8.20 „Pelléas et Mélisande",
Boter per K.G. f 1.40, Eieren p. 100 stuks f 2.50
muzikaal drama in 5 actes van M. Materlinck.
Handel tamelijk vlug, prijzen iets lager.
10,20 Berichten en hierna tot 12.20 Marschen en
Duitsche dansen.
Motala (Stockholm) 1348 M. (30 KW) 436 M.
MEPPEL, 11 Juli.
(75 KW). 5.25 Kinderuurtje. 5.50 Declamatie. 6.20
Noteering Gemeentelijke Zuivelbeurs.
Kaas: Gouda 40+ f 17—17.50, id. 20+ f 8.50— Gramofoonpl., 8.20 Solistenooncert, 5.05 Causerie,
9.35 Koorconcert, 10.05 Berichten, 10.20—11.20
9.50, Edam 40+ 1 16—17, id. 20+ f 9—lo, Leidsche 20+ f 10—11, Broodkaas 40+ f 17—17.50, Dansmuziek.
alles per 50 K.G.
Boter: per K.G. f 1.20.
Programma

il

GRONINGEN,

11

Juli.

Veiling ..Eeensgezindheid", Helpman."
Dubbele witten z dr. 25—32}, stamboonen z.
dr. 27—30, tuinboonen A sl. capucijners 10—17,
doperwten B—l 4, peulen 9—15, aardappels IJ, St.
Jans uitjes B—l2l kruisbessen s—lo, roode bessen 17J—22}, aardbeien 10—30, frambozen 40—53,
peen 4—9. a lle per K.G.
s
Meloenen 42», rabarber 4—5. komkommers 4
B}, bloemkool "l—ls boonekruid 2, bieten I—s,
peen 2—3, spitskool I—3, sjalotten I—3, rooae
kool 8. alles per stuk of per bos.
Spinazie
andijvie 10—35. kropsla 10—
25, sjalotten25—40.
peterselie 10—25, seldery 20,
10—20
postelein o—2o snijmoes 0— 10, snijbiet 10—20,
komkommerstek
10 alles per mand of kist.
Augurken per 10Ó stuks 50 et.
HOOGEZAND—SAPPEMEER. 11 Juli.
In veiling werd heden betaald: rijen komkomle kwal f 4 60—5.40, id. 2e kwal.f 3.40—3.90,
mers
bloemkool le kwal f 1.10—2.00, id 2e kwal. f 1.00
1.60, spitskool f 1—2.20, kropsla f 1—1.60, witte
kool f 4.60—6 70, roode kool f 7.80, augurken, frjne
f 0.35—0.45. id. grof f 0.35, andijvie f 2.30—3.40
alles per 100 stuks
Peen f 2.60—4 20 per 100 bos, peen los f 2.20—
3.60 per 100 pond, peulen f 3.70—5.20, doperwten
f 2.20—3 40, tuinboonen f 1.60—1.90, stamslaboonen f 11.20—12 20, tomaten A f 10.10—11.20, id. B
f 8.30—9.40, id C f 9,10—9.20 alles per 100 pond,
meloenen f 0.25—0.48 per stuk.

—

—

—

LOPPERSUM,

Veiling.

11 Juli.

Aardbeien 6}—ls, tomaten 5}—8, roode bessen
4} —12 zwarte bessen 10—12. kruisbessen 1}—3,
tuinboonen 4—
frambozen 11—12, alles per pond,
4}, stamboonen d. w. 21—31, peulen 15—19, doppers 2J—lO inmaak uien 10—11, eigenheimers
4}—5, eerstelingen 3} —51, presenten 4}—6, alles
per K G Bloemkool I—l4. spitskool 3, witte kool
4}, kropsla I}—2}, komkommers s}— 7, perziken
l|—7i, kippen 0.40—0.60, alles per stuk, kroten
2—5, roode peen 3}, inmaakuien I—l} per bos.
Kippeneieren 1.90—2 50, eendeneieren 2.20—4.10
augurken 30—37} per 100 stuks, groente 8 et. per

,

kistje.

Aardbeienveiling.

.

Stemming

flauw.

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN DINSDAG 12 JULI 1932.
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BIJ DEN AFLOOP DER CONFERENTIE
VAN LAUSANNE.
GERINGER GEESTDRIFT DAN TE LOCARNO
1925, GENÈVE 1926 EN IN DEN HAAG
1929.
DE MOEILIJKE POSITIE VAN VON
PAPEN IN DUITSCHLAND.
DE POPULAIRE
HERRIOT.

—

—

(Van

onzen correspondent).
Genève, 9 Juli 1932.

Locarno, Genève, Den Haag, Lausanne!
Vier etappen op den weg naar de FranschDuitsche toenadering, waarbij te Lausanne
ongetwijfeld de minste geestdrift geheerscht
heeft, althans naar buiten gebleken is.
Te Locarno in October 1925 algemeene illuminatie van het zoo fraai aan het Lago
Maggiore gelegen stadje, dat zich zoo gaarne
na de geslaagde conferentie de „vredesstad"
noemt. De geheele bevolking op de been om
Briand en Stresemann en niet minder ook
den succesvollen bemiddelaar Chamberlain
toe te jubelen! En op den boottocht den volgenden dag, dien de gelukkige Briand aan
de journalisten aanbood,
traden zelfs de
meest nationalistische Duitsche journalisten
tot de „Club der Locarnisten" toe, zich althans één dag inbeeldend, dat de FranschDuitsche tegenstellingen tot het verleden behooren.
Genève in September 1926! Duitschland's
toetreding tot den Volkenbond, Briand's welkomstrede ter begroeting van Stresemann
het hoogtepunt van Briand's Geneefsche
dichterlijk-verheven welsprekendheid, Stresemann's geestdriftige antwoord op net onmiddellijk daarop volgende journalisten dejeuner, de te Locarno aangevangen nieuwe
aera der Fransch-Duitsche betrekkingen
wordt hoopvol voortgezet.
Den Haag Augustus 1929! Na een maand
lang vol spannende onderhandelingen, die
vaak op het punt stonden afgebroken te
worden, wordt op Koninginnedag het aceoord
van Den Haag onderteekend. .Rijnland-ontruiming door de Franschen en aanzienlijke
Als
vermindering der herstelbetalingen!
Briand en Stresemann uit de conferentiezaal in het gebouw der Eerste Kamer het
Binnenhof betreden, speelt het muziekkorps
der Haagsche politie het „Nun danket alle
Gott"! Honderden Hagenaars zijn op de
been, om de staatslieden, die met succes een
nieuwe etappe in het belang der FranschDuitsche toenadering afgelegd hebben, toe te
juichen. Doch de „Club der Journalisten" is
reeds niet meer compleet: Fransche en Duitsche nationalisten hebben de eendracht verbroken, Briand en Stresemann worden in
hun eigen land heftig aangevallen voor hun
verzoeningspolitiek.

Lausanne, Juli 1932! Briand en Stresemann
gestorven, Herriot en Von Papen moeten het
aangevangen werk voortzetten. De financieele verplichtingen, die Stresemann in Den
Haag in 1929 op zich genomen heeft, zijn onvervulbaar gebleken; de „Club der Locarnisten" is door bijna alle Duitschers verlaten;
groeiende Fransch-Duitsche verbittering
doet de feestdagen van Locarno 1925 en Genève 1926 een ver verleden schijnen. De wereldcrisis begint echter weder de oogen voor
de noodzakelijkheid van internationale samenwerking te openen. Meer de nuchtere
Stem van het verstand dan de edele aandrift
van het hart brengt Duitschers en Franschen
nogmaals tot overeenstemming; doch als op
9 Juli 1932 de verdragen van Lausanne onderteekend zijn, heerscht er niet meer de
feeststemmnig van Locarno, Genève en Den
Haag; te veel vraagteekenen verduisteren
trouwens nog de toekomst; en de bevolking
van Lausanne neemt nauwelijks notitie van
het „historische" feit; de teleurstellingen der
laatste tien jaren met al hun „historische"
en toch slechts tot nieuwe teleurstellingen
leidende internationale conferenties hebben
de wereld sceptisch gemaakt.

Zal het met minder uitbarstende geestdrift begroete werk van Lausanne misschien
een duurzamer uitwerking ten goede hebben
dan de zooveel vreugdevollere verwachtingen
opgewekt hebbende vorige etappes van het
werk der Fransch-Duitsche toenadering?
Hiervoor zal in de eerste plaats dan noodig
zijn, dat de vraagteekenen verdwijnen, die
thans nog achter de uitzichten op ratificatie
van de verdragen van Lausanne moeten geplaatst worden: de houding van Amerika en
die van Duitschland.
Als Amerika niet bereid zou zijn den Europeeschen bondgenooten hun schulden uit
den oorlog kwijt te schelden, gelijk dezen
Duitschland zijn schulden vergeven hebben,
dan stort het geheele werk van Lausanne
weer ineen. Ook te Washington zal, zoo min
als te Lausanne, des tém van het gevoel den
doorslag geven. Uit sentiment zullen de Amerikanen niet tot prijsgeving hunner rechten
besluiten. Wanneer zij misschien toch er van
af zullen zien de rol van een Shylock in deze
te spelen, dan zal het zijn, omdat zij zich
herinneren zullen, dat ook Shylock tenslotte,
vleesch
ondanks zijn aandringen op het pond
dit toch niet gekregen heeft. Zoo zou het ook
Amerika kunnen vergaan; hun blijven aandringen op betalihg, zou schuldenaar en
schuldeischer tot verderf kunnen worden.
President Hoover is zich reeds goed hiervan
bewust; zal hij het wagen ook op het gezond
■verstand der kieres te bouwen?
Ook de houding van Duitschland is onder vier Duitdanks het verstandige inzicht
sche ministers te Lausanne (Von Papen, Von
Neurath, graaf Schwerin-Krosigk en Warmbold), nog onzeker. Eigenlijk zijn alleen de
grootste politieke tegenstanders van het kabinet-Von Papen, de socialisten en de democratische staatspartij, voorstanders van het
optreden der Duitsche delegatie te Lausanne.
Zullen Hitler, Hügenberg en Brüning bij den
aanstaanden verkiezingsstrijd in hun wedijver om den gunst der kiezers, wien de toezegging van Von Papen dat Duitschland nog
drie milliard mark betalen zal niet populair
kan zijn, bij de aanstaande verkiezingen de
leuze ,Los van Lausanne" aanheffen en dus
bij voorbaat de zekerheid brengen, dat de
ook de vernieuwe Duitsche Rijksdag, hoeverdragen
van
kiezingen mogen uitvallen, de
zal?
ratificeeren
niet
Lausanne
De populairste van alle staatslieden te Lausanne is zonder twijfel Herriot geweest. De
ons van
weinige aardige herinneringen, diebijblijven,
Lausanne
zullen
te
Conferentie
de
zijn alle aan de persoon van dezen zoo echt
menscheiijken staatsman verbonden. Zijn
gezicht droeg nimmer een diplomatiek masker Men kon den barometerstand der ConEn
ferentie steeds van zijn gezichtenaflezen.
tevens onsteeds wist hij aan de geduldig
met een
geduldig wachtende journalisten duidelijk
te
heel
toestand
enkel woord den
Herriot,
schetsen Zoo herinner ik mij, hoe
na de laatste reis van Von Papen naar Berlijn en diens stuggeren terugkeer te Lausan-

weemoedig een Duitsch journalist vroeg:
„Zeg mij eens, wenscht het Duitsche volk wel
eerlijk een toenadering tot Frankrijk?" Dat
de barometerstand bedenkelijk naar omlaag
gezonken was, was hierna niemand meer
twijfelachtig! Een andere keer, toen de barometer ook nog niet op gunstig weer stond en
allerlei geruchten van verdaging of zelfs afNe,

INGEZONDEN
Steun aan den landbouw.

M. de Red
Er schijnt eenige beroering te komen in
breking der Conferentie de ronde deden, deed
het niet-landbouwende deel van onze beHerriot ons na afloop der ministers-besprekingen het volgende verhaaltje: „Toen ik volking in verband met den regeeringssteun
die aan den landbouw wordt gegeven, en
aan een Engelsch admiraal, die een belangrijk aandeel aan den wereldoorlog genomen zulks blijkt uit enkele ingezonden stukken
had. eens vroeg, op welk oogenblik het hem in deze courant.
Het betoog van den een is correct en
de meeste moeite gekost had zijn kalmte te
steunt op zakelijke argumenten, zooals dat
bewaren, antwoordde hij, dat er in het geheel niet zulk een oogenblik bestaan had. van den heer Kolthek, (al ben ik het er
Want, zoo verklaarde hij, in de eerste plaats trouwens in geenen deele mee eens), het betoog van een ander, die zich niet anders
was ik Engelschman en dan bovendien admiraal! Laat mij thans, ofschoon ik nóch dan X noemt is gekenmerkt door een oppervlakkigheid en een meerdere of mindere anEngelschman, nóch admiraal ben, dien Brittipathie tegen de boeren in 't algemeen. Een
schen admiraal op deze Conferentie toch mogen navolgen!" Een duidelijker démenti, dergelijke houding, die altijd fatale gevolgen
dat de Franschen er niet aan dachten de met zich brengt is zeker ten sterkste af te
Conferentie tot een breuk te doen komen, keuren.
Het geheele betoog van X geeft duidelijk
had bezwaarlijk kunnen gegeven worden.
te kennen, dat hij schrijft over aangelegenHet aardigst was Herriot echter in zijn omgang met de vertegenwoordigster van het heden, die hem vreemd zijn, ook al woont hij
dan, zooals hij zegt, te midden van een platDuitsche Wolff-Bureau, een jonge Germaantelandsbevolking. Er heerscht over 't algesche, wier goudblonde, om het hoofd waaiende harendos Herriot er toe gebracht had, meen veel onkunde over de positie van de
haar met „Loreley", die immers met gouden boeren, en tot zekere hoogte is dat verklaarkam haar gouden haar kamt, te betitelen. baar, omdat onze georganiseerde landbouw
beslist te kort schiet in zijn belangrijke taak
Eens, toen er weder een afkoeling tusschen
om de meeningen van niet-landbouwers te
was,
en
ontstaan
doch
Papen
Herriot
Von
verhelderen, en inzicht bij te brengen omHerriot zijn optimisme toch nog steeds behouden had, sprak hij de jonge Duitsche met trent de positie en de beteekenis van onzen
een variant op het bekende Loreley-lied toe: landbouw voor de samenleving.
Ik bedoel niet, dat nog meer jammerklach„Die Luft wird kühl, aber es dunkelt nicht!"
ten naar voren moeten worden gebracht; in(Men weet, hoe de bekende versregel in
Heines gedicht het niet slechts koel, doch tegendeel, klachten hebben wij zoo langzamerhand al genoeg gehoord. Maar het had
ook donker, laat worden!).
duidelijker moeten uitkomen, dat de landDe sympathieke wijze, waarop Herriot met
deze vertegenwoordigster der Duitsche pers bouwcrisis, die reeds in 1921 is ingezet, het
gevolg is van de geleidelijke ontwikkeling
omging, vond gisteren haar bekroning, toen
van averechtsche toestanden, waarbij het
de beslissende bespreking met den Duitschen
Rijkskanselier gehouden was, waarop deze overgroot deel van ons volk op te grooten
voet leeft, ten koste van den landbouw.
definitief zijn toestemming tot de verschilMen heeft jammer genoeg uit het oog verlende voorstellen van Herriot en MacDonald
loren, dat de landbouw den grondslag vormt
gegeven had. Na de angstige dagen van
van het economische leven, en dat tevens de
spanning van deze week was Herriot zoo opgelucht blijde, dat zijn eerste daad was, toen landbouw den grondslag moet leggen voor
het algemeen loonniveau. Wijkt men daarhij de wachtende journalistenschaar weder
aanschouwde, een kus op de beide wangen van te ver af, dan zal zulks onherroepelijk
der jonge Duitsche te drukken! Een verdere moeten leiden tot ontwrichting.
In de 40 jaren, die achter ons liggen, heeft
inlichting over den afloop van het onderhoud was hierna overbodig! Een tweede kus men de, groote fout begaan, dat men de bewas voor een Fransche journaliste bestemd, looningen in de stedelijke en industrieele bewaarna Herriot met zijn breede armen beide drijven heeft losgerukt van deze basis.
De stedelijke arbeider verdient bijna het
dames in één gemeenschappelijke omarming
omvatte, aldus de toenadering tusschen dubbele van den landarbeider, dit is reeds
Frankrijk en Duitschland symboliseerend. een zeer verkeerde toestand, maar nog erger
is, dat de boer nog op geen stukken na deze
Wie dacht hier niet tevens aan het „Seid umlagere loonen kan betalen.
Beethoven's
de
Millionen!"
uit
schlungen,
Dat is niet alleen in ons land het geval
volkerenverbroedering bejubelende Negende
een
maar
waarvan
diezelfde
Herriot
eveneens in andere landen. Heel het
Symphonie,
economisch leven is daarmee van zijn fundader warmste bewonderaars is?
ment weggeslagen en mede als gevolg daarvan heeft men in bijna alle landen om ons
heen steeds hoogere tariefmuren moeten optrekken, om de zoogen. onbeschutte bedrijven, waarvan de landbouw wel het voornaamste is, te beschermen.
In ons land heeft men wel de sociale
strooming van de ons omringende landen
gevolgd, maar men vergat, den plicht tegenover den landbouw geheel en al.
gunste
van
een
ten
De demonstraties
Men negeerde tot voor kort alle maatremenggebod.
gelen, die het dreigende gevaar voor den
landbouw zouden kunnen afwentelen. Ons
Men schrijft ons uit de Veenkoloniën:
land werd een vuilnisbelt, waarop alles kon
Nu de „Veto", de Veenkoloniale Tentoonworden neergeworpen, zelfs als de omrinstelling te Stadskanaal voorbij is en we een
terugblik slaan, meenen we wel te mogen gende landen uitvoerpremièn gaven, of vaconstateeren, dat een der meest bezochte lutatrucs uithaalden.
Het vrijhandelsbeginsel, dat uitgaat van de
stands, die was, waar de drie aardappeldatgene
veronderstelling, dat ieder land
meelfabrieken „De Twee Provinciën", „Westerwolde" en „Onder Ons" door middel van moet produceeren, waartoe het, als gevolg
een complete bakkerij en machines, oven, van klimaat en bodem, zich het best eigent,
dat werd geheel met voeten getreden. Als gevolg
een bakker en een kok demonstreerden,
gemengd
tarwebloem
daarvan kunnen andere landen met progebak
van
brood en
met aardappelmeel uitstekend van smaak is, ducten hier aan de markt komen, die onder
en niets inboet tegenover gebak van zuiver normale omstandigheden het best en het
goedkoopst hier geproduceerd kunnen wortarwebloem.
in
de
verheugen
den. De landbouw is dan ook feitelijk reeds
bakkerij
mocht
zich
De
belangstelling van alle officieele personen de laatste 12 jaren onmogelijk gemaakt, en
geheele inzinking
die de tentoonstelling bezocht hebben. Na de dat het niet eerder tot eenonze
Commiskomt
omdat
landbouw in
gekomen,
is
dadelijk
wijdde
al
de heer
opening
saris der Koningin van dit Gewest en ook heel veel opzichten technisch een hoogte
heeft bereikt zooals men dat elders in de
Mevrouw hun hooge aandacht aan dit belangrijke vraagstuk voor onze veenkoloniën. heele wereld niet zal aantreffen.
Tegen de chaos in de wereld en de afwijToen op den laatsten dag Z. Ex. de Ministerzende houding, die de regeering tot voor kort
President, Minister van Binnenlandsche Zaheeft ingenomen, tegenover de bedreiging,
ken en Arbeid vergezeld van den heer ComJ.
Buisdie onzen landbouw van zoo vele kanten
Koningin
en den heer
missaris der
omringde, kon echter de beste techniek niet
kool Rijks Insp. v. d. Werkverschaffing, Burop, en zoo werd het in de 20er jaren reeds
gemeester van Delfzijl, de stand met een beop een debacle zou
zoek vereerden, werd bij de geserveerde velen duidelijk, dat het
was
en
Dit
zelfs zoo erg, dat
gepresenteerd
uitloopen.
moeten
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thee
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normale
huuren
bij
meegebracht
tevens een taart, die
overeenstemming
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door
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van
Tjarda
die Mevrouw
bleven met het indexcijfer van de kosten
eigen personeel had laten bereiden. Het gevoor
bruikte meel voor deze taart was uitsluitend van levensonderhoud, de landbouwer
aardappelmeel en de taart was uitstekend. zijn zorg en zijn werk totaal geen vergoeding
de landbouwboekDit voorgaan van de hoogste vrouwe van ons ontving, pc cijfers van overtuigend
zulks
kunnen
houdingen
het
doel
bezullen
hoop,
dat
gewest geeft sterke
aantoonen.
reikt zal worden.
Vóórdat de algemeene crisis in 1929 uitDeze hoop is ook zeer versterkt door het
brak
was de landbouw reeds in hooge mate
Regeeringscommissaris
bezoek van den heer
mannen in ons land
voor de aardappelmeel-industrie, van den kwijnend. Vooruitziendegeleden
reeds gezien,
Regeeringscommissaris voor de Tarwe-wet, hebben 10 a 12 jaren
dat het noodzakelijk mis zou loopen, en om
van de leden der Commissie-Lovink, de heekan ik nieren Dr. H. J. Lovink, Mr. J. J. Scholten seer., een enkele daarvan te noemen,
grooten wijsgeer
J L Nysing, voorz Nederl. Lanb. Com., J. mand minder dan onzen
zijn brochure „TeeKok, Veendam; van de leden der Tweede Bolland aanhalen, die inopmerkte,
ds"
reeds
dat de geWeitkamp
Tij
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en J.
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nadeel van de landbouwende bevolking, zoovan de Burgemeesters van Wildervank, Onstwel
van boer als van arbeider.
Gasselte,
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Het platteland lag geheel onbeschut tegenBorger en Emmen.
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Deze belangstelling der autoriteiten kan over de overheersching
wetgeving
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tot
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tot 't bereiken van het
bedrij ven kon tenslotte afgewenteld op den
bijdragen Maar eveneens kan dat een andere groep, wier belangstelling evenzeer op rug van het platteland.
Dit verstoorde evenwicht komt bijv. duideprijs gesteld werd, namelijk bestuur en leden lijk
vakmentot uiting in de broodprijzen. In 1913
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Even voordat de tarwewet in werking trad
wege de standhouders absoluut gecontroleerd
pervoorgeschreven
kostte
de tarwe 6 cent en hetzelfde brood
aardappelmeel
in
dat
plm. i 23.5 et. Verschil 17.5 et. De grondstofcentages aan de tarwebloem werd toegeprijs was dus 2/3 van voor den oorlog en de
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worden, het brood blijft
moet meer recht gedaan
Een maatregel, die nationaal beschouwd ons volksbestaan
worden en weer gegeven worden de plaats
slechts voordeel geeft en geen nadeel.

DE V.E.T.O. EN HET

AARDAPPELMEEL.

DERDE BLAD.

en de positie, die hem van rechtswege toekomt. Met armbedeeling mag dat niets te
maken hebben. leder weldenkend mensch zal
inzien, dat een welvarende plattelandsbevolking een welvarende middenstand in stad
en provincie met zich meebrengt.
De landbouw is het slachtoffer geworden
van verkeerd economisch inzicht en nu enkele steunmaatregelen naar voren komen,
blijkt het, dat het publiek over 't algemeen
niets begrijpt van den toestand.
Het is echter absoluut zeker, dat zoo geen
steunmaatregelen zouden zijn gekomen, binnen zeer korten tijd al onze tot dusverre intensief bebouwde landbouwvelden braak
zouden liggen. Een bedrijf van plm. 50 H.A.
zou bij intensieve exploitatie jaarlijks een
verlies geven van plm. f 10.000, zooals ieder
ingewijde zal kunnen becijferen.
Behalve misschien mijnheer X en enkele
anderen zouden al de boeren, de arbeiders,
neringdoenden en ambachtslui op het platteland, globaal genomen 95 pet., aan ontreddering ten prooi worden en zeker 80 pet.
van de ingezetenen van de stad Groningen.
En dat alles omdat regeering en volk zijn
afgedwaald van het fundament van alle samenleving, dat is de landbouw.
Deze groote dwaasheid, welke door de besten van ons volk altijd wel duidelijk is ingezien, drijft de landbouw in 't nauw, ook
al vertoonen de meest kapitaalkrachtigen
nog een levensstandaard waaraan X zich
ergert.

Maar het is wel zeker, dat zij dezen levensstandaard nog beter kunnen voeren zónder landbouwbedrijf dan mét een bedrijf,
omdat zij de beschikking hebben over vergaard kapitaal, dat vaak over vele geslachten, door uitsparing van dikwijls de meest
noodige levensbehoeften, is bijeengebracht.
Men kan een dergelijke ver gedreven spaarzin afkeuren, en het tegenwoordige geslacht
heeft volgens X zich er reeds voor een groot
deel aan ontworsteld, het kan toch wel nuttig zijn als in de toekomst bij plattelanders
zoowel als bij stedeling een stuk van deze
mentaliteit weer wat meer naar voren komt.
ledere landbouwer, welvarend of niet,
staat dus voor de keus óf de regeeringssteun
te aanvaarden óf zijn bedrijf over te doen,
misschien aan minder bekwame krachten.
Persoonlijk is voor heel veel boeren de steun
een gruwel. Er zijn er zelfs onder, en dat zijn
gewoonlijk degenen, die meer karakter dan
inzicht hebben, die er aanvankelijk en misschien nog wel, zóó afkeerig van waren, dat
zij niet eens hun tarwe voor de tarwewet
hebben willen opgeven. Bijzender tragisch
doet zulks aan, vooral omdat er uit blijkt,
dat deze goede menschen, die zoozeer op onafhankelijkheid prijs stellen, totaal onbekend blijken te zijn met de diepe oorzaak
der ontwrichting, anders zouden ze zeker
niet aarzelen de zoozeer noodige hulp te aanvaarden.
En zoo zal dan noodgedwongen de f 200
millioen steun geaccepteerd moeten worden,
en deze steun is zelfs nog veel te weinig want
zou aan den landbouw de plaats gegeven
worden, die hem van rechtswege toekomt,
dan zou minstens jaarlijks 300 millioen van
den consument naar het platteland moeten
afvloeien.
Wat de landbouw thans aan steun ontvangt zal niet mogen worden beschouwd als
alsook
een gift, waarvoor boer en arbeider, platteneringdoende en ambachtsman ten
lande nederig dankbaar behoeven te zijn,
maar als herstel van aangedaan onrecht en
verwaarloozing van den landbouw in al de
jaren die achter ons liggen.
Ons land zal zich in de toekomst wellicht
nog meer opofferingen moeten getroosten
ten bate van den landbouw. Het is zeer wel
mogelijk, dat de verplichting van 25 pet.
binnenlandsche tarwe in het brood in de toekomst nog beduidend opgevoerd zal moeten
worden. Het brood zal er niet minder om zrjn
en al de tallooze millioenen, die thans voor
aankoop van tarwe naar het buitenland
gaan, kunnen in ons land blijven en de tijd
kon wel eens komen, dat wij deze millioenen
hard noodig hebben.
Maar wij moeten zoo langzamerhand weten, dat wij één volk zijn, en dat alle groete steupen elkaar noodig hebben om elkaar er
niets
en
zeker
is
tijden,
moeilijke
in
nen
geX,
die,
een
van
minder dan artikelen als
heel onkundig van de problemen, geroepen
meent te zijn ons volk voor te lichten. Deze
Ik heb nog maar een greep gedaan.
zaak zal nog op tallooze andere manierenop-te
verdedigen zijn, want het materiaal tot
ik zal
bouw is zeer ruim voorhanden, maar
en
vergen
mogen
geen
ruimte meer
thans
hoop hiermee iets ten goede te hebben bijdragen.
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hebben overgenomen. Dit toch is zoo absurd
als het maar kan, want ik ken legio bejaarde
menschen, die hun boerderij aan kinderen
verhuurd hebben, en van die huur moeten
leven. Dus die menschen wil de inzender ól
op hun 70 a 80-jarigen leeftijd weer zelf laten boeren of ze naar het burgerlijk arm-

bestuur zenden.

3 en 4. Geen steun aan boeren, die een
onbezwaarde boerderij bezitten of die een
inkomen hebben van minstens f 2500. Dienaangaande moet mij van 't hart, of u een inkomen van f 2500 misschien beschouwt als de
grens voor noodzakelijk levensonderhoud. B
dat werkelijk het geval en hebt u misschien
een zoodanig inkomen, dan kan ik mij indenken dat u medelijden hebt met een arbeidersgezin met 5 kinderen, dat misschien een
inkomen heeft van f 800 a f 900 op zijn
hoogst. Zulke menschen komen zeker niet in
aanmerking steun te genieten, want dit i»
gekapitaliseerd een vermogen van f 62500,
berekend naar een rente van 4 pet. Maar,
geachte heer, die mogen er dan bij u in de
buurt wel bij bosjes zijn, ik verzeker u, dat ze
hier met een lantaarntje gezocht moeten
worden. U had daarom verstandiger gedaan
die grens te stellen op f 1000 a f 1500, waarmee 90 pet. der boeren in de door mij bedoelde streken zeer zeker in hun nopjes zouden zijn.
5, 6 en 7. Indien in toepassing werd gebracht het laatste punt zou ik mij met de
anderen kunnen vereenigen, want mijns inziens hebben de arbeiders al veel te lang gewerkt in ontginnigen, welke, tenminste in de
naaste toekomst, niet de minste kans op
eenig rendement geven. Zoolang dit echter
niet het geval is, zijn de boeren wel genoodzaakt, willen ze zelf den mond nog eenigen
tij dopen te houden, zooveel te bezuinigen als
mogelijk is, alhoewel het niet voor hun plezier is, dat hun akkers geen bemesting en
bewerking krijgen, zooals het behoort. Verder
moet me nog van het hart, dat de inzender
zich verschuit. Dat vind ik laf; wil men
strijd voeren, men doe het met open vizier.
Beleefd dankend voor de verleende plaatsruimte
M. R. BRUST, Harkstede.

Mijnheer de

Redacteur.

Wat staat thans meer in 't middelpunt der
publieke belangstelling. En geen wonder, immers allen worden hierin betrokken ; 't _U
we betalen, dan wel ontvangen, 't Lokt tot
critiek op personen en zaken, ook „'t Nieuwsblad" heeft ons uit zijn lezers deze kwestie
van alle zijden doen belichten. „Recht en
Vrijheid" kwam met een beschouwing van
een zijner lezers. Dan hooren we stemmen
van diverse schrijvers. Zoo lezen we van 'n
paar welgestelde landbouwers, die respectievelijk f5OOO en f 13.000 steun ontvingen.
Zij zijn eventueel verantwoord door den
wetgever en hebben zich niet te verontschuldigen. In Grijpskerk en misschien elders eert
verkeersstremming van luxe auto's om steun
op te halen. Zij zijn verantwoord door den
wetgever.

Ook de aanduiding luxe auto's is mis ; immers wanneer die heeren ingevolge de door
ons goedgevonden wetgeving hun steun gaan
halen, hetzij per auto, per fiets of te voet,
doet dit niets ter zake. Zij haalden den huO
rechtmatig toekomenden steun.
De critiek der laatste dagen beschouwend
Wenscht u rechtvaardiger wetten ? Hoe ?
Wat ? Wie zal ze maken ? Onze regeering ze-,
telt in Den Haag. Wij hebben daar de behar*
tigers onzer gemeenschapsbelangen. Wij
dat zijn de stemgerechtigde Nederlanders
hebben ontegenzeggelijk de besten uit de
besten tot regeering geformeerd, om voor
iederen staatsburger te doen wat 't beste is.
Ook de steunwetten, betrekking hebbende op
den landbouw, zijn door hun zorg en wijsheid ontstaan.
Waarom ik deze inleiding hier neerschrijf ?
Omdat logisch geredeneerd, elke critiek op
den steun aan den landbouw er naast is. Is
de wet ten behoeve van deze steunverleening
foutief, ondoelmatig, verkeerd ? Dan moet
deze critiek op de wetten makers, op het
parlementaire werk worden geleverd. Maar
hoe nu ? Dan leveren we critiek op de door
ons zelf gekozenen. Laat ons in onze critieic
voorzichtig zijn en logisch in onze beoordeeling. De verwarring in dezen is ontstellend
groot, dit getuigden de stemmen, die opgingen. Is de fundeering onzer maatschappelijke orde de juiste, dan hebben we geen foutieve critiek te leveren, öf de basis onzemaatschappij is verkeerd öf de critiek op de
gevolgen dezer erkende en gewilde maatschappijleer is foutief.
Er werden gevallen genoemd van steun
f5OOO en van f 13.000. Aan wie de schuld?
Voor deze heeren was dit enkel een voordeelige handelstransactie. Hierin is niets
vreemds. 't Is gebaseerd op de wet als iedere
andere onderneming die werkt om winst. Onze maatschappij zooals die in werkelijkheid
is, is geen philantropische instelling en de
landbouwers, hetzij ze met hun geld op de
boerderij zitten, in de stad of in Haren wonen, zijn geen philantropen.
Aan u, Redactie, onzen dank.
Hoogachtend,
K. SIJTSMA.
Adorp, Juli 1932.
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Geachte Redactie.
Vergun mij eenige opmerkingen te make n
aangaande het ingezonden stuk onder bovenstaand hoofd van X. Deze dient daarmee
den heer Louwes van repliek inzake diens
ingezonden stuk. Het is niet mijn bedoeling,
daarop in te gaan, wijl de heer Louwes zeker
verin staat mag worden geacht zich zelf te cendedigen. Wel wil ik attendeeren op het
Hij toch
traliseeren van genoemden heer X. gegevens
naar
locale
zekere
gaat zoover
(die ook nog moeilijk te controleeren zijn wegens het niet noemen van den naam des
inzenders) de geheelen provincialen boerenzijn
of het moest al
stand te beoordeelen,
draagt
hoog
zoo
zijn
genoemde
heer
hart
dat
dat voor hem het hoogeland de provincie
Groningen uitmaakt. Over genoemde landRECLAME VAN DE SPOORWEGEN.
streek zal ik het dan ook niet hebben, omkan
Het viel mij de laatste weken telkens op,
dat ik op dat gebied weinig weet en niet
hoe er op verschillende stations van de N. S.
beoordecelen, in hoeverre steun daar noodig is. Gaat echter de geachte inzender zrjn aardige reclames gemaakt werden, voor het
kring van 100 boerderijen trekken m de reizen per spoor. Dezer dagen was ik op het
station De Punt, en was in de gelegenheid de
Gron. Veenkoloniën, Westerwolde enik een
gedaar gemaakte reclame van nabij te bezichgroot gedeelte van de Woldstreken,
loof, zijn oordeel zou een gansch ander zrjn. tigen. Eenvoudig en keurig van wit en rood
van gemaakte steenen, in een net grintvak, geDan komt hij aandragen met woorden dien
flankeerd door dalia's en andere bloemen,
ergernis, dat verschillende menschen tot
steun moeten bijdragen, die zelf onder de werd daar het reizen per spoor, als veilig,
lijsnel en confortabel voorgesteld, terwijl een
crisis lijden, maar. mijnheer X, waaromvoor
platteland
vliegend wiel (het bekende insigne van de
van
het
die
menschen
den
het meerendeel aan de crisis? Toch zeker maatschappij) ook met kleurige bloemen geomdat de boer niets, maar dan ook absoluut vuld, het geheel voltooiden. Toevallig verniets heeft in te komen, ja, aanzienlijk moet nam ik. dat die reclame belangeloos door
bijpassen op al het werk, dat hij met zrjn het personeel in orde was gemaakt in de
gezin verricht. Dan het becritiseeren der behoop de aandacht van het publiek te trekzuinigingen op arbeidsloon etc, och, geachte ken, en er de lust tot een spoorreis door op
heer, ik zou degene wel eens willen zien, die te wekken. Een bewijs, hoe het personeel mebij al zijn schade zoo philantropisch was, el estrijdt voor zijn maatschappij, wat mijns
dat hij niet bezuinigt waar dat maar eenigsinziens zeer te prijzen is. Gaarne wil ik
zins mogelijk is, terwijl, u geeft het toe, de dan ook door deze* de aandacht doen vestiarme boeren het niet kunnen.
gen op bovenstaande reclame.
Dan haalt de schrijver aan, wie wel stefn,
De Punt.
Mevr. D.
wie dien niet mag genieten.
1. Geen steun aan boeren die langer dan
15 jaar op hun boerderij hebben gewoond.
Dit zou ook al weer onbillijk zijn, omdat ik
verschillende boeren ken uit dien tijd, die
hun bedrijf niet gaande zullen kunnen houden.
2. Geen steun aan jonge boeren, die de
boerderij in de laatste jaren van hun ouders

VIERDE BLAD
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BRUINTJE BEER IN DROOMENLAND.

GEMEENTERAAD VAN GRONINGEN
Op 't oogenblik geen uitbreiding aan tram- en autobusdiensten in de stad. De rechts-positie der meters-wegers. Geen gemeente-ambtenaren. De Raad krijgt later mededeeling van de beste oplossing die in overleg, ook met betrokkenen, zal worden getroffen voor de positie van dit overbodig geworden corps. De voordracht inzake dereorganisatie
van het onderwijs aan de Zeevaartschool uitgesteld. -De
wijziging Motor- en Rijwielverordening en van het reglement
der politie na kleine wijziging goedgekeurd. De kwestie van
de aanwijzing van geschoolde werklooze arbeiders naar
de werkverschaffing tot na een nadere conferentie met de
vakorganisaties aangehouden.

waarbij aan de huidige moeilijkheden van de
meters-wegers wordt tegemoet gekomen.

-

H. Kolthek.

-

-

'savoSds^l

Van
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Maandag U SeP tember
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de heer H P>

-. -

Gouf de leden Zorge'
o

JongediJk Lettinga

'

Adres van het bestuur der Stedelijke Vereeniging „Het Groene Kruis", houdende verzoek om een subsidie voor 1933 ten behoeve
van de consultatie-bureaux voor zuigelingen.
Gevoegd bij de begrootingsstukken.

DE WERKVERSCHAFFING IN DE TOLBERTER
PETTEN.

ADRESSEN.

Klachten over den opzichter.

H Bottinga. houdende verzoek
on. . e , van
ngin g van den termijn van ontruirn r,Jg der
woning

Adres van tewerkgestelden bij de Werkverschaffing in de Tolberterpetten houdende
klacht over het optreden van den opzichter

_

onbewoonbaar
Torenstraat
25/1.
Naar
T_-

verklaarde

B. en W. om advies.
res van de N v Usfabriek „de Zuid,

- om herziening van
houdende verzoek
£o°i
en aanslag
in de rioolbelasting voor het
___.

" t_!

jaar

1929
DE VRIES

De heer
(c. h.) dringt er op aan
ij b ÜliJkheidsoverwegingen adressanten toch
«ge-moet

te komen.
De heer KOLTHEK ( r. en v.) ondersteunt
<"t verzoek, er eveneens op wijzende, dat de
verjaring te kort
is.
Wethouder Jt. REININK (v. d.) antwoordt,
jpt de Raad in hooger beroep beslist heeft,
vatuat hierop niet ingegaan kan worden.
voor notificatie aangenomen.

_

aldaar.
B. en W. stellen voor het adres als zijnde
ongeteekend voor notificatie aan te nemen.
De heer SMIT is daartegen, omdat men in
de werkverschaffing wreed is en bespreikng
daarom wenschelrjk is.
De VOORZITTER wijst erop, dat het niet
aangaat maar briefjes, die ongeteekend worden ingezonden, in den Raad te bespreken.
Voor notificatie aangenomen.
Schrijven van den heer R. P. Cleveringa,
houdende verzoek om ontslag als voogd van
het Roode- of Burgerweeshuis en een schrijven van denzelfde om ontslag als lid, tevens
secretaris van 't College van Curatoren van 't
Stedelijk Gymnasium.
Wordt ingewilligd met dankbetuiging.

Adres van de Contact Commissie van de
Adres van F. Hofman houdende verzoek om
Plaatselijke Turnbonden, houdende verzoek
meer steun.
0r verbetering der gymnastieklokalen.
Naar B. en W. ter afdoening.

van de
e«Adres
Schermvereeniging

Gymnasiasten Gymnastiek„Siegfried", houdende
aan het bovenomschreven

fcdres.

OPHEFFINGEN ZEKERHEID.

Voordracht van Burg. en Weth. tot opheföe heer MOLENDIJK (s. d.) dringt op een
der zekerheid, gesteld voor den voorfing
"Poedig advies aan.
maligen
gaarder B. Kap, groot f2OO.
.Wethouder REININK zegt dat voor zooveel
Conform besloten.

hogelijk toe.

Naar B.

en W. om advies.

Voordracht van B. en W. tot opheffing der
gaarders H. Brink

Groningen zekerheid, gesteld voor de
va *dres van het bestuur der afd.
en H. Stoker Hzn.
Sigarenwinkeliers
v ft den Ned. Bond van
Conform,

besloten.

verkoop door middel van
°e|*effende endenopheffing
van het verbod van

koop van rookartikelen
'erbevoegd
bij de stukken.

.Adres
van
v

de dragers bij de Begrafenis
ereeniging „Het Noorden", houdende verde begraafplaats „Esserveld" te voorzien
7 1! eene gelegenheid ter verkrijging van

dek

ar»vkwater.
N
,j. aar B. en
*?MTr

_

(c

hangen.

ONBEWOONBAAR VERKLAARDE
WONINGEN.

aan kinderen,

W. om advies, nadat de heer
p.) op voorziening heeft aange-

Adres van

de afd. Groningen der Ned.
Esperanten Vereeniging waarin wordt
aaiïgedrongen rekening te houden met het
Verzoek van de Groningena Esperanto Klubo
eene straat te noemen Dr. L. L. Zamen-

Adres van de wed. J. Vos en de wed. Bakker, houdende verzoek om verlenging van den
termijn van ontruiming der onbewoonbaar
verklaarde woningen, geteekend nos. 731-2 en
73-3 aan het Gedempte Zuiderdiep, met advies van Burg. en Weth.
B. en W. stellen voor afwijzend op het
Verzoek te beschikken.
Conform besloten.
WIJZIGING VAN DE VERORDENING OP
DE WEGENBELASTING.
Ten bate van de houders van dorschtoestellen
zonder tractors.

"ofstraat.
Gevoegd bij de stukken.

Adres van mej. K. C. Gorter houdende
verzoek om ontslag als onderwijzeres aan de
1. school aan de Klaprcoslaan.
°- Wordt
ingewilligd met ingang van een naöer door B. en W. te bepalen tijdstip.

FEUILLETON.

EEN DAPPER MEISJE.
(Nadruk verboden.)

23)

Edith Drayton huiverde achter haar paraPlotseling begreep ze Clifford Revel's mosol.
*lef. Als zij Revel ooit gehaat had, deed ze
dat nu.
nHet was een heerlijke namiddag en de
oever

zag er op zijn mooist uit; aan den
jonden gouden populieren en donkere taxis"oomen in weelderigen tooi. Spoedig kwamen
aan een stuwdam, waarover het water als
ölver glansde en schuimde in het zonlicht;
etl even daarna bereikten zij het eiland.
zei
„,~- Het lijkt hier wel een sprookjesland,verdith, terwijl ze voor het oogenblik haar
driet vergat. Ik zou ook dolgraag aan den
Aderen kant van het eiland eens een kijkje
gaan nemen.
Lord Claxtone sprong dadelijk overeind en
Vf oeg haar of hij haar vergezellen mocht.
Ik beroof u van uw welverdiende rust,
T
Claxtone, zei Edith, terwijl zij door de

~

—
.—
_—
—. —

£ord

—

liepen.

.
hoeveel

Ik wilde, dat ik u kon zeggen,
ik u vergezel dan daar te blijven zitantwoordde hij blozend.
Zij kwamen aan een open grasveld, dat
haar de oever van de rivier leidde en Editn
staarde afwezig naar het water.zijn ? vroeg ze
Waar zou Lord Fane nu
?*ch af, zeker bij het blonde meisje dat hij
"ef heeft en _roote bitterheid welde in haar
°P en zij zuchtte.
—" Bent u moe ? vroeg de jongeman.
Ik geloof wel een beetje, antwoordde arj
Het is hier warm in het open veld.
Hebt u uw parasol niet meegenomen ?
Als u even gaat zitten om uit te rusten, zal ik
om hem te halen.

uever

Voordracht van Burg. en Weth. nopens wij-

ziging van de verordening op de heffing van
een belasting wegens het gebruik der
wegen bij de gemeente Groningen in beheer
en onderhoud en binnen haar gebied gelegen.

No. 8

—

Zoo blijft Bruintje dan op den bodem van de zee alleen.
„Wat vreemd is dat," denkt hij, „er is toch water om me heen en
ik word in 't geheel niet nat."
Hij wandelt verder en ziet, dat hij zich bevindt in een soort van laan.
Hij denkt: „ik zal maar verderop eens kijken gaan. Straks kom ik hier
wel weer."
Weg wandelt Bruintje Beer.
(Morgenavond vervolg.)

Gedeputeerde

Staten zijn van oordeel,
uit de Provinciale weggeldverordening de bepaling betreffende de heffing van
weggeld van dorschtoestellen behoort te vervallen en zulks met terugwerkende kracht
tot 1 Mei j.l.
Burg. en Weth. stellen een verordening tot wijziging der verordening op de
heffing der bedoelde belasting voor. Deze
verordening zal worden geacht 1 Mei 1932
in werking te zijn getreden
Conform besloten.

dat

OVERPLAATSING EENER ONDERWIJZERES
Voordracht van B. en W. nopens overplaatsing van een onderwijzeres van school
XV in de Nw. Boteringestraat naar schooi
XLII in de Jan Hissink Janssenstraat.
Aan school XLII
een vacature ontstaan
door de overplaatsing van mej. A. Weert
naar school XIII. B. en W stellen voor mej.
H. R. M. van der Sluis van school XV naar
die in de Jan Hissink Janssenstraat over te
plaatsen
Conform besloten.

_

AFSTAND IN ERFPACHT.

bezwaarlijk. Besproken is ook om na October
een 10 minuten proefdienst van Groote
Markt via Vischmarkt, Munnekeholm naar
het Station te houden. Dit vergt 2 bussen of
wel f 12000 voor een half jaar kosten en dat
meenen B. en W. thans niet te mogen doen.
De heer ONNES vraagt welke de bezwaren
dan wel zijn.
Wethouder DE JAGER wijst op hen, die
onderweg moeten instappen en bij wijziging
een kwartier zullen moeten wachten. B. en
W. meenen, dat geen proef mag worden genomen, die zooveel kost.
Conform de voordracht wordt dan besloten.
VERORDENING VEEMARKT.
Voordracht van B. en W. ten geleide van
een voorstel der commissie, bedoeld bij art.
197 der Gemeentewet, tot wijziging der verordening betreffende de Veemarkt
De wijziging bedoelt het verhandelen van
vee buiten het marktterrein tegen te gaan.
De heer v. ERP (r.-k.) zou het gemakkelijker vinden als geen bepaalde straten voor
het verbod aangewezen werden. Hoe zal de
poltie dit controleeren ook ten aanzien der

aflevering.
Prof. v. d. POT (1.) antwoordt, dat dit
onderwerp ook geregeld is bij de Veewet, die
de gemeente niet meer de vrije hand laat.
Alleen- kan iets geregeld worden in het belang der openbare orde en gezondheid. Daarotn zijn die woorden er in opgenomen. De
bedoeling is den handel op plaatsen, waar
die niet op zijn plaats is, te voorkomen.
Er zullen echter wel eens gevallen tusschen
door sluipen.*
De VOORZITTER kan zich hierbij aansluiten en wijst er op, dat de gezondheid, in
verband met wrak vee. hier toch wel in het
REKENING GEZONDHEIDSCOMMISSIE.
spel is.
De heer v. ERP voorziet niet, dat het beVoordracht van B. en W. tot goedkeuring reikte doel thans bereikt zal worden.
van de rekening der Gezondheidscommissie
De VOORZITTER wijst er op, dat Utrecht
over 1931.
op dezelfde wijze werkt.
B. en W. stellen voor deze rekening, sluiConform de voordracht wordt dan betende in ontvangst en uitgaaf met f 1669.85 sloten.
goed te keuren.
Conform besloten.

Voordracht van Burg. en Weth. tot het afstaan in erfpacht van een heemstede aan H.
Suk.
B. en W. stellen voor hen te machtigen tot
den afstand in altijddurenden erfpacht aan
H. Suk, arbeider te Oude Pekela, van de
heemstede, gelegen onder de gemeente Oude
Pekela, bij de Stad bekend als Verdere Heemen Westop 28 en kadastraal bekend gemeente Oude Pekela Sectie A nr. 1120, ter
grootte van 2.17 Are.
Conform besloten.

DE AUTOBUSDIENST GROOTE MARKTPRINSESSEWEG.
Afwijzend advies op het adres van

„Het

DE RECHTSPOSITIE VAN DE
METERS-WEGERS VAN
GRANEN.

Afwijzend advies van B. en W. op het adres
van het Nationaal Verbond van gemeenteambtenr .

Centrum”.

Advies van B. en W. op het adres van het
bestuur der buurtvereeniging „Het Centrum" betreffende het geven van uitbreiding
aan de route van den autobusdienst Groote
Markt—Prinsesseweg.
B. en W. berekenen bij inwilliging een
verlies van jaarlijks f40.000 en stellen voor
afwijzend te beschikken.
De heer ONNES (1.) acht het zeker niet
toelaatbaar, dat zonder meer de gevraagde
dienst wordt ingesteld. Maar kan lijn 3 niet
gedeeltelijk busdienst op het station worden?
Wethouder DE JAGER (1.) antwoordt, dat
dit inderdaad onder oogen is gezien. B. en
W. en de commissie achten dit echter te

Advies van Burg. en Weth. op het adres
van het Hoofdbestuur van het Nationaal Verbond van Gemeenteambtenaren in Nederland
betreffende de -rechtspositie van de meterswegers van granen.
B. en W. stellen voor:
I. afwijzend te beschikken op het adres
van het Nationaal Verbond van gemeenteambtenaren;

11. B. en W. uit te noodigen om in overleg met Commissarissen voor de Korenbeuren de vereeniging van meters-wegers te komen tot de vaststelling van eene regeling,

Ze zat een poosje naar het vallende water
ze twee menschen langs
te luisteren, toen
zag
wandelen,
pad
smal
dat naar de rieen
ze liever niet gezien werd,
vier leidde. Daar
trok ze zich terug en wachtte, lusteloos tegen
tot ze voorbijgingen. Ploteen boom geleund,
seling hoorde ze Lord Fane's stem en ze zag
dat het blonde meisje bij hem was.
Een oogenblik leek het Edith, alsof de heele wereld in gloed stond ; een vurige vlaag
haar Bleek en stil
van jalouzie verteerde
handen ineen geklemd,
stond ze daar, haarlippen
gedrukt.
de tanden in haar
teruggaan, liefste, hoorde ze
we
Zullen
Lord Fane zeggen, of ga je liever naar de
?
stuwdam
Eventjes nog naar de stuwdam, klonk

niets van verteld" En woont u hier in het
dorp ?
Ja, in het kleine hotel. Kunt u met ons
meegaan, vroeg Lord Fane. Ik hel__ een heeleboel te vertellen, maar waar logeert u ?
Zij antwoordde hem zonder hem aan te
kijken.
Ik logeer hier niet. Ik ben met een gezelschap uit de stad gekomen. Lord Combermere heeft ons geinviteerd, zij zijn op het
eiland.
Lord Fane keek naar de andere zijde van
de rivier en zag Lord Claxtone daar aan den

en liepen de brug
.Ml gingen haar voorbij bezorgd
op,
hoe
en teeder
merkte
Edith
vasthield en haar over de
hil Leia's hand
Toen Lela de brug
«"malle planken leidde.
ze
zich
om
naar Lord Fane
keerde
over was
een lichte kreet van verbazing en
n
toen ze Edith Drayton zag staan.
zich snel omgekeerd had,
T-ird Fane, diejuffrouw
Drayton !en ging
ripn "
Edith,
U bent wel de laatste per__iiV haar toe. Paugley
Weir verwachtte te
soon, die ik op

Edith Drayton, terwijl ze achterover leunde
in haar stoel. Mevrouw Drayton, die doodop
uit Paugley terug gekomen was, was met erge
brug, zei Lord Fane.
hoofdpijn naar haar kamer gegaan.
Ga jij vast naar de boot, Lela, verzocht
Na een poos werd er gebeld en Edith hoorhrj.
Ik breng juffrouw Drayton even naar de voetstappen de trap opkomen; een blos
haar vriend.
kleurde haar wangen en haar oogen begonEdith nam afscheid van Lela en gaf haar nen te schitteren.
een kus op het blanke, zachte voorhoofd.
—Meneer Revel, werd aangekondigd.
Lord Fane en Edith Drayton zwegen eerst
Clifford Revel kwam binnen en er kwam
een oogenblik, toen zei hij :
een zachte uitdrukking op zijn gezicht, toen
U begrijpt zeker wel waarom ons huwehij het meisje in de stoel zag.
lijk een tijd geheim wordt gehouden, juffrouw
Wat lief van je, mompelde hij, terwijl
Drayton ?
hij zijn hoed neerlegde en zich over haar
Uw vader ?
heen boog, haar arm met zijn slanke vinJa, zuchtte hij.
Het verbaast mij, dat gers aanrakende.
Clifford u er niets van verteld heeft.
Zij keek niet op.
Een vurige gloed kwam in haar oogen.
Lief? zei ze. Hoe bedoel je?
Waarom had hij het voor haar verborgen ge—Lief om op te blijven, legde hij uit. Ik
houden ? VToeg ze zich af
Welk duister weet, waar je vandaag geweest bent. Ik ben
spel speelde hij ?
Claxtone tegengekomen en die vertelde het
Hij vertelde niets, antwoordde ze kalm. mij. Ik hoop, dat je een prettigen dag gehad
Ik zal Lela meebrengen wanneer wij hebt?
in de stad zijn, zei hij haastig, want Lord
Bijzonder prettig antwoordde ze, en nu
Claxtone had hen herkend en kwam naar hoorde hij pas de scherpe, bittere klank in
hen toe.
haar stem.
Doe dat.
— Of soms niet? Was de tocht te lang en
Hallo, Clax ! riep hij, toen de jongeman de dag te warm? Ik heb deze bloemen voor
hem een hand gaf.
je meegebracht. Orchideeën uit Nice.
Neen, maar Fane, wie zou dat gedacht
Dank je, sprak ze koel. Wil je ze mishebben jou hier te zien ? Ben je ons uit de schien even op tafel leggen?

"

_

. uitte'
-?hrik

—

—

Z1

__.' Ik ben even verbaasd u te zien ! En daar
Lieve Lela, mompelde zij,
is Lela Temple!

.

terwijl ze haar hand uitstak, wat ben ik blij
je
is hier met mij, viel Lord Fane in
Haar grootvader heeft een betrekP rede
aangenomen.
in Duitschland
Begrijpt u het niet, vervolgde hij zachblik in zijn oogen
met een gelukkigen
om den mond.
trek
Lela
en stralendenLela Temple, maar
Lela
niet langer

*
kfnK

—

tiel
m

leek het alsof
e/oogenblikhaar
kwam.

- Fane'£

er

een diepe
_,rfsternis over trok een Toen, met
groote
strakke blik in
zelfbeheè'sching
oogen weg en met een geforceerd

__

glim-

naar
ze zich naar Lela toe.
lach
ie wendde
ben
*>? bllJ mompelde zij
Ik, ik

\
En
getrouwd
? Daar hebt u rny
bent u werkelijk

—
—

stad achterna gekomen ?
Ik
Neen, Claxtone, was het antwoord.
logeer hier, maar absoluut in afzondering,
begrijp je!
Probeer hem over te halen met ons mee
te gaan, juffrouw Drayton.
Edith schudde het hoofd en Lord Fane
lachte zachtjes.
Neen, dat zal niet gaan.
Hij nam Edith's uitgestoken hand, en boog
zich erover heen en zei met zachte stem :
Tot ziens, lieve vriendin. Toen keerde hij
zich om en ging naar Lela terug.

—
—
—
—

—

oever staan.
Lord Claxtone zal wel ongeduldig worHOOFDSTUK XXV.
Hij ging even van me
den, hernam Edith
weg om mijn parasol te halen en ik dwaalde
Het licht van een half dozijn kaarsen wierp
als een schaap van de kudde af, zonder te een zachten gloed op de lieflijke gestalte van

—

—

vermoeden, dat Ik u hier tegen zou komen. Ik
moet nu terug.
Ik zal even met u meegaan over de

—
——

—
——
——
——
—

—

—

—

— —
—

—

De heer KOLTHEK
(R. enV.) heeft voorgesteld deze voordracht ter nauwkeurige studie in
een Raadscommissie
te brengen, die na
een maand rapport
zal uitbrengen. Spr.
licht dit voorstel toe,
betoogende, dat het
hier een materie betreft, die niet zoo
maar ineens bestudeerd kan worden.

De heer GASAU (s.-d.) ondersteunt dit
voorstel, omdat deze materie niet eenvoudig
is. Bij het zoeken van een oplossing komen
vragen naar voren, waarvoor spr. nog geen
antwoord weet. Aanhouding zonder meer
zou niets anders beteekenen dan uitstel. Het
lijkt spr. beter, dat een commissie van vijf
leden wordt benoemd, die de zaak nog eens
ernstig in studie zal nemen
Den heer VISSER (a.-r.) lijkt het voorstel
overbodig, omdat B. en W. de zaak grondig
hebben onderzocht. Als ze niet voldoende
bestudeerd is door enkele Raadsleden, dan
kan de voordracht worden aangehouden.
Wel zou spr. er iets voor voelen enkele
raadsleden in de commissie, welke met de
Commissarissen der Korenbeurs tot een oplossing zal trachten te komen, te benoemen.
De heer VAN ZANTEN (v.-d.)
begrijpt
niet waarom het voorstel-Kolthek' is ingediend. Wanneer men maar eenigszins vertrouwen stelt in B. en W., kon men toch een
oordeel vellen op het advies van B. en W.
Komt de commissie tot een andere conclusie,
dan moet men daarop immers ook afgaan.
Prof. v. d. POT begrijpt ook niet waarom
een commissie noodig is. Het gaat hier maar
om de verhouding tusschen de gemeente en
de meters-wegers en die is door B en W.
duidelijk uiteengezet. Spr. betoogt vervolgens, dat overleg dient te worden gepleegd
met de Kamer van Koophandel, die bereid
was de kwestie der meters-wegers onder haar
hoede te nemen. Maar dat overleg kunnen
B. en W. ook plegen
Dr. DE WAARD (d.-p.) ondersteunt het
voorstel-Kolthek, ook omdat er z.i. hier een
moreele taak der gemeente is. Het kan daarom geen kwaad als deze moeilijke zaak eens
door andere oogen, dan die van B. en W.
wordt bezien.
De heer GROENEWOUD (a.-r.) is tegen
benoeming van een commissie, omdat de
zaak daardoor op de lange baan wordt ge-

schoven.

Wethouder y. HOEVE

aat

nier

(c.-h.)

antwoordt,

penculum

in mora is. De Vereeniging van Graanhandelaren is voornemens zelf een
corps van motorwegers in te stellen,
omdat de tarieven
thans te hoog zijn.
B. en W.
hebben
met haar vergaderd,
omdat zij dit plan
gaarne zullen verhinderd zien. De
handelaren zijn
hiermede
aceoord w*u"">a*r van Hoeve.
gegaan, in zooverre, dat zij de beslissing
van hedenavond zullen «fwachten. En daarom dringt spreker op afhandeling aan.
De heer KOLTHEK zegt de bedoeling gehad te hebben een meer rechtvaardige oplossing voor de meters-wegers te verkrijgen,
omdat spr. meent, dat zij wel ambtenaren
zijn, al is dat misschien juridisch te weerleggen. Spr. ontkent, dat het rapport van
een raadscommissie hetzelfde is als dat
van B. en W., omdat het college in de
eerste plaats zich op gemeentestandpunt
stelt.
De heer Gasau (s.-d.) wijst den heer Van
Zanten er op, dat deze in de kwestie van
het Villapark wel een raadscommissie noodig
achtte. Spr. betoogt, dat B. en W. thans
toch ook wel met voorstellen hadden .kunnen komen. Spr. zal voor het voorstel-Kolthek stemmen.
Prof. v. d. POT bestrijdt den heer Kolthek
waar deze het had over de juridische zijde
van het advies en herhaalt zijn vraag of
overleg gepleegd is met de Kamer van Koophandel.
De heer ARKES (r.-k.) concludeert dat
de heer Kolthek door vijf menschen uitgemaakt wil zien of de meters-wegers ambtenaren zijn. Dat. wil spr. niet en daarom zal
hij tegenstemmen.
De heer VAN ZANTEN repliceert. Spr. kan
niet inzien, waarom de commissie noodig zal
zijn.

Hij keek haar met saamgetrokken wenkbrauwen aan, maar gehoorzaamde onmiddellijk.

—
—

—

op welke manier
Wat heb ik gedaan
je beleedigd? vroeg hij, want ik zie, dat je
boos op me bent?
Ik ben niet boos op je, was het koele
en bitse antwoord,' ik heb niet genoeg eerbied en achting voor je om boos op je te 'kunnen zijn.
Wat was er gebeurd, dat haar zóó Ibezield
had?
Ga verder, alsjeblieft, verzocht „.ij.
Een poosje geleden bood je me je hand
aan, begon Edith na een lange stilt.. Je deed
geen beroep op mijn hart, maar op mijn eerzucht en daar ik je hield voor wat je was
een gewetenlooze avonturier en intrigant
accepteerde ik op een voorwaarde: dat je
markies van Farintosh zou zijn.
Precies, zei hij kalm, en ik was tevreden.
Ik ben er blij om, zei ze met bittere
ironie, dat je met de voorwaarden genoegen
nam, want je zult nu moeten toegeven, dat
ik mij niet aan die belofte hoef te houden,
omdat de voorwaarde nooit vervuld kan
worden.
Waaróm niet? vroeg hij, volkomen be-

"

——

——

——

—
—
—
——
—
—

daard.

begon zij. Toen hield zij op
Omdat
en vestigde, voorover geleund, haar donkere
oogen op hem.
Omdat ik Lord Fane ontmoet heb. En
het meisje, dat hij lief heeft, Lela Temple!
Zoo? klonk het kalm.
Ik weet, wat je voor mij verborgen hebt,
wat je voor mij geheim gehouden hebt.
Wat weet je dan? vroeg hij, zijn oogen
strak op haar gevestigd.
Ik weet. dat zij getrouwd zijn. zei zij op
minachtenden toon. Zij zijn getrouwd en jrj
wist dat. Je bedroog mij.... en jezelf. Waar
blijf je nu met je grootspraak en gebluf?
Je hebt geen kans markies te worden of erfgenaam van den markies!
(Wordt

vervolgd.)
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Wethouder VAN HOEVE antwoordt prof.
v. d. Pot, dat de K. v. K. in 1925 het corps

bedreigingen, maar in overleg getreden om op de Heerebrug rijdt en de verkeersagent
gezamenlijk een oplossing te vinden. Gehet stopteeken geeft, men toch verplicht is
Wilde overnemen. De Raad wenschte dit niet meenschappelijk zal worden vergaderd om door te rijden, omdat de verordening bepaalt,
waarom er sedert dien geen besprekingen de tarieven te verlagen, de ouderen der medat men op een brug niet mag stilstaan. In
zijn gehouden. Den heer Kolthek antwoordt ters-wegers af te voeren en te pensionneedit verband vraagt spr. een soepele toepasspr. dat B. en W. ook wel degelijk rekening ren. Vervolgens is men van plan de oversing.
hebben gehouden met de belangen van de blijvenden te verdeelen in los en vast persoDe VOORZITTER : Het artikel kan worden
meters-wegers.
Thans is er reden om te neel. De meters-wegers zijn werkgevers, die aangevuld met de woorden : „Anders dan op
concludeererf, dat er wellicht een redelijke in drukke tijden krachten in dienst nemen, aanwijzing _er politie".
oplossing voor de meters-wegers mogelijk is. voor wie ze plakken. Intusschen is het moDe heer GASAU wijst er verder op, dat in
gelijk, dat de plannen zich nog in een anvan minder dan vijf Meter breedte,
straten
De motie-Kolthek wordt dan verworpen dere richting zullen ontwikkelen.
parkeerverbod heerscht. Maar dit is toch
een
met 12 tegen 23 stemmen.
De VOORZITTER zegt, dat de Raad B. en ongewenscht bij de zaken in die straten.
Vóór stemmen de leden Gasau (s.-d.), ZuiW. onrecht doet als gemeend wordt, dat B.
erg voor soepele
Prof. v. d. POT is
d-ma (s.-d.), Hollander (s.-d.), mej. Gorter en W. niet met het lot der meters-wegers toepassing. Men moet niet
waaraan men
weten,
(s.-d.), Hollander (s.-d.), Baarveld (s.-d.), zijn begaan. Het corps bestaat alleen nog
zich te houden heeft. Ook ten aanzien van
Polling (s.-d.), Schaper (s.-d.), Kolthek (R. maar uit traditie en er worden stappen gehet verkeersverbod in de nauwe straten.
en V.), De Waard (d.-p.), Stuive (c.-p.), daan hun werkzaamheden op andere wijze
De VOORZITTER antwoordt, dat het parSmit (c.-p.)
te doen verrichten, daar men het corps overkeerverbod
zeer nadrukkelijk is voor nauwe
■De heer STUIVE (c.-p.) voert dan het bodig is gaan vinden. Historisch en juridisch straten.
woord over de voordracht. De meters-wegers zijn de meters-wegers geen ambtenaren. Zij
De heer VELLEMAN (v.d.) juicht de voorbebben de gemeente verzocht de financiehebben een positie, die steeds gezocht en gedracht
toe. De practijk zal moeten uitwijzen
ring over te nemen. De gemeente heeft echwenscht is geweest. Het vorig jaar nog is of dit reglement
voldoet aan de eischen.
gevreesd
geen
ter
financieel contact.
ze niet zoo slecht geweest als
werd.
Conform
de
voordracht
wordt besloten.
Thans zijn er plannen waardoor de meterswegers
geillimineerd
worden. Dit willen B.
Als de leden: onderling gaan praten, dankt
HET PLAN VAN UITBREIDING.
en W. voorkomen. De bedoeling is, dat B. en
spr. hen voor hun belangstelling.
W. met belanghebbenden, de K. v. K, de
Voordracht van B. en W. nopens het ontgraanhandel en de Korenbeurs overleggen werp
De heer Stuive vervolgend, betoogt dat wat er in het belang
tot herziening van het plan van uitder meters-wegers kan breiding
(Zuidelijk grondgebied).
meters-wegers door de gemeente worden begedaan.
genomen
worden
Aan thans
forConform besloten.
noemd, waarom hun thans onrecht wordt meele besluiten hebben ze niets. De door
aangedaan. Patroons zijn ze niet, maar zeden heer Van Hoeve medegedeelde plannen
VERGOEDING L.O. WET.
geltjes behoeven ze ook niet te plakken.
staan
evenwel niet vast. Niettemin is spr.
": Spr. dient een motie in, waarin de Raad,
overtuigd, dat het de voorkeur verdient, dat
van oordeel, dat de noodtoestand bij het B. en W. de onderhandelingen voeren. De
Voordracht van B. en W. tot voorloopige
corps meters-wegers, voorzieningen eischt Graanhandel is ten volle tot overleg bereid. vaststelling van de vergoeding uit de geyoor waarborging van hun levenspositie, uitmeentekas, als bedoeld bij art 100 der LaSpr. zal iedere verantwoordelijkheid afwijzen
spreekt, dat de meters-wegers onder het als de Raad de meters-wegers als ambtenager Onderwijs wet 1920 over 1931.
Ambtenaren-reglement worden geplaatst en ren zal aannemen. Dit
B. en W. stellen den Raad voor te besluibedreiging
is niet als
dat hun corps wordt gereorganiseerd.
ten:
op
maar
van
grondt
bedoeldt,
de
kennis
hun
De heer KOLTHEK meent, dat de conclude vergoeding uit de gemeentekas als
positie, op practische gronden.
sie der voordracht niet steunt op sterke moheer KOLTHEK voelt als ernstige grief bedoeld bij art. 100 der Lager Onderwijswet
De
tieven. Allesoverheerschend is de vraag of de het verschil tusschen de voordracht en de 1920 over het jaar 1931 voorloopig vast te
meters-wegers ambtenaren zijn. Spr. meent thans gegeven toelichting. De
Raad staat stellen:
van wel en oordeelt, dat dit moeilijk kan geheel nieuw tegenover de zaak na de toe10. voor de Vereeniging tot bevordering
worden betwist. De gemeente moet zich niet lichting van den voorzitter en daarom zou van Chr. Lager- en Meer Uitgebreid Lager
zoo zeer op het standpunt stellen, wat hier aanhouding wenschelijk zijn. De wethouder Onderwijs op f 21253 45;
juridisch juist is. Men kan de meters-wegers is over spr.'s argumenten heengeloopen. Spr.
20. voor de Vereeniging tot Stichting en
als ambtenaren beschouwen, zonder in conInstandhouding van scholen voor L. O. op
ziet verder van het woord af, maar protesflict te komen met de wet. In Leeuwarden teert tegen een dergelijke behandeling.
Geref. Grondslag op f 15662.75;
gebeurt dat ook. De wet spreekt van ambteDe heer GASAU neemt gaarne genoegen
30. voor de Sint Willibrordusvereeniging
naren bij beheer van bedrijven, maar de met de nadere toelichting, hoewel betreuop
f 5588.64;
meters-wegers worden door B. en W. aanrende, dat die nu eerst is gekomen. Spr. wil
40.
voor de Schoolvereeniging in de parogesteld; op kosten der gemeente worden ze werken in de richting van
de beste oplosvan het H. Hart van Jesus op f 6672.86;
gekeurd; B. en W. ontslaan en beëedigen ze. sing en meent, dat wel degelijk rekening chie
50. voor.de Vereeniging voor Chr. NatioDe werktuigen zijn van de gemeente, doch moet worden gehouden met de plannen van naal
Schoolonderwijs op f 1295;
bedrijf
uit
baten
van
het
bekosworden
de
de Korenbeurs. Spr. meent dat het goed zal
voor de Groningsche Schoolvereeni60.
meters-wegers
absotigd. Het blijkt dat de
zijn, dat de Raad op de hoogte zal worden
op f 1734;
ging
luut niets te zeggen hebben. Werkwijze, vergesteld met den gang van zaken en met de
70. voor de Vereeniging tot Stichting en
goeding, alles wordt voorgeschreven evenals genomen besluiten. Daarom stelt spr. voor
de verdeeling der gelden. Een boetestelsel dit in de conclusie der voordracht vast te Instandhouding van Kweekscholen met den
Bijbel op f 6284.58.
wegens verzuim is ingesteld. Spr. gaat het leggen.
Conform besloten met aanteekening, dat
reglement verder na en concludeert, dat het
De heer ARKES zal na de toelichting van
bijzonderheden den voorzitter voor de voordracht stemmen. de heeren Smit en Stuive geacht willen worbedrijf tot in de kleinste
tegengestemd.
door B. en W. wordt geregeld. Een ander
De heer STUIVE zegt, dat de wethouder den te hebben
heeft er absoluut niets in te zeggen. Daarom vrijwel geen enkele gedane vraag heeft beAFSTAND IN ERFPACHT.
zijn, volgens spr., de meters-wegers ambteantwoord. Spr. erkent, dat na de toelichting
naren in den zin van art. 1 der Ambtenarenvan den voorzitter de zaak anders is geworAdres van W. Heinders te Waterhuizen,
wet. Spr. wijst er dan nog op, dat er een den en zal nu zijn motie intrekken.
houdende
verzoek van afstand in erfpacht
opzichter door B. en W. wordt aangesteld, die
Wethouder VAN HOEVE betoogt, dat de van een heemstede.
B. en W. stellen den
gesalarieerd wordt uit de opbrengst van het
graanhandel positief van plan was eigen
voor goedgunstig
hierop
Raad
in
hun
advies
bedrijf. Er is dus ook een financieele vertegen
verlaagd
menschen te huren
een
loon.
op
het
te
beschikken.
houding. Trouwens de erkenning van de
verzoek
De VOORZITTER: „Nu niet meer zoo poConform besloten.
meters-wegers als ambtenaren
heeft toch sitief".
blijkbaar ook voorgezeten bij het ontwerpen
Wethouder VAN HOEVE: Als die plannen
der verordening 1903 inzake het benoemen doorgaan, wordt heel het corps meters-weGEORGANISEERD OVERLEG VOOR DE
der meters-wegers. Dat staat er met zooveel gers overbodig. Het voorstel-Gasau neemt
AMBTENAREN.
woorden duidelijk in. Spr. betreurt het, dat spr. over.
in het advies een passage voorkomt, waarin
Voordracht varï Burg. en Weth. nopens de
De voordracht wordt daarna z. h. st. aandat de meters-wegers in genomen.
betreurd wordt,
Commissie van Georganiseerd Overleg voor
minder bevoorrechte omstandigheden zijn
de Ambtenaren in dienst der gemeente.
komen te verkeeren éan vroeger. In de beste
B. en W stellen den Raad voor te besluiten,
REORGANISATIE AAN DE ZEEVAARTSCHOOL.
rtyden is nauwelijks f34 per week verdiend,
de Noorderafdeeling van de Vereeniging van
waarom spr. hoopt, dat' B. en W. deze pasLeeraren en Onderwijzers in de Lichamelijke
sage zullen terugnemen. Tenslotte citeert
Opvoeding in Nederland gerechtigd te verVoordracht van Burg. en Weth. nopens klaren
spr. een advies van oud-wethouder v. d. Berg
tot het aanwijzen van een vertegendie meende, dat pensioneering niet buiten reorganisatie van het onderwijs aan de Zeewoordiging in de Commissie van Georganide bevoegdheid van B. en W. ligt. En ook vaartschool. REIN-NK vraagt aanhouding, seerd Overleg voor de ambtenaren in dienst
Wethouder
waar het hier een klein corps betreft, acht
der gemeente.
spr. het rechtvaardig! dat de meters-wegers waartoe z. h. st. besloten wordt.
Conform besloten.
als ambtenaren wordten beschouwd. Spr. zal
VERKOOP VAN GROND.
dan ook tegen de voordracht stemmen.
DE WERKVERSCHAFFING.
De heer GASAU heeft het betoog van den
Voordracht van Burg. en Weth. nopens
heer Kolthek met instemming aangehoord
Van den heer Zuidema is het voorstel ingeverkoop van grond aan het Winschoterdiep
en kan zich daarbij aansluiten. Spr. herinde volgende vraag te richten tot B.
komen,
nert aan wat in 1925 werd besloten en hoe W.z.
en
W.:
De heer G. J. P. Ros te Haren heeft zich
het toen toegezegde advies nimmer is verKunnen Burg. en Weth. mededeelen, welke
schenen. Spr. wijt dit aan de moeilijkheid aangemeld als gadingmakende voor het motieven voor het College hebben gegolden
aan deze gemeente toebehoorend perceel
van de materie. Spr. bestrijdt ook met verte besluiten met ingang van een nader te beschillende argumenten het standpunt van bouwterrein, gelegen op den Zuidelijken palen datum ook de geschoolde werklooze arB. en W. ten aanzien van de positie van de hoek van het Winschoterdiep W.z. en de beiders aan te wijzen om tewerkgesteld te
meters-wegers
als gemeente-ambtenaren. H. L. Wicherstraat.
bij de werkverschaffing ?
B. en W. stellen den Raad voor tot verkoop wordenheer
Spr. kan niet met de voordracht meegaan,
Z-TDEMA (s.d.) had verwacht,
De
over te gaan.
voor en aleer hij weet wat met de metersdat de vraag aan de raadsleden conform het
Conform besloten.
wegers zal geschieden. Gaarne zal spr. verreglement van orde,
nemen, welke maatregelen B. en W. denken
was rondgezonden.
SPLITSING VAN HEEMSTEDEN.
te kunnen nemen.
De vraag is gesteld
Dr. DE WAARD (d.-p.) zegt na de nauwdoordat B. en W.
Adressen van M. Twiest en S. Oosting, te
keurige uiteenzetting van den heer Kolthek
aan
de vakcentrales
vergunvan meening te zijn, dat het advies van B. Stadskanaal, houdende verzoek om
een schrijven hebtwee
met
ning
heemsteden,
splitsing
tot
van
en W. ook juridisch niet te verdedigen zal
ben gezonden, meladvies van Burg. en Weth.
zijn. Spr. meent dan ook dat na de uiteendende, dat B. en W.
Conform
besloten.
zetting ook van den heer Gasau het doodbesloten hadden de
vonnis over het advies is geteekend.
geschoolde werklooERFPACHTVOORWAARDEN.
De heer ARKES (r.-k.) betoogt, dat er
ze arbeiders naar de
sinds 1603 nauw verband bestaat tusschen
werkverschaffing te
Voordracht van Burg. en Weth. tot aanvulhet
Gemeentebezenden. Spr. was
Voorwaarden, waarop
ling
„Algemeene
der
stuur en het corps de uitgifte in erfpacht van gronden, der geverbaasd over dit
meters-wegers. Spr. meente Groningen zal geschieden".
besluit, omdat B. en
J. Zuidema.
zet dit nader uitW. eerder steeds een
behandeling van de voordracht van
Bij
de
een en concludeert, 17 Mei nopens de uitdoening in erfpacht der ander standpunt hebben ingenomen. Verdat duidelijk blijkt, door den in uitvoering zijnden straataanleg meerdering der werkloosheid kan geen modat de meters-wetief zijn. 1 Juli 1931 waren er 1431 werkloozen
omgeving van den Korreweg te ontsluigers geen baas in in debouwterreinen,
en op 1 Juli 1932 3096. Op 23 Juni hebben de
en
W.
in
verhebben
B.
ten
bedrijf
zijn.
het
vakcentrales van B. en W. een uitnoodiging
den
Raad
band met een desbetreffenden door
constateert
Spr.
toezegging gedaan een
ontvangen om op 28 Juni een bespreking te
geuiten
wensch
de
addertje,
hier een
hebben en op 6 Juli is het besluit genomen.
wijziging
van
de
omdat n.l. de Raad voorstel in te dienen tot waarop gronden Dat is zeer vlug. Jammer genoeg gebeurt dat
Voorwaarden,
,Algemeene
van Commissarissen
niet steeds ten aanzien der werkloosheid. Wat
binnen het grondgebied der gemeente geleder Korenbeurs
is er 28 Juni besproken. Aan de orde kwam
erfpacht
uitgedaan",
kunnen
worden
gen,
in
aangedrongen heeft
H. F. Arkes.
zouden
de bespreking over de geschoolde arbeiders.
deze
voorwaarden
in dien zin, dat
op
tariefsverlaging
bepaling,
welke
Het
heeft spr. gefrappeerd, dat in de plaats
aangevuld
met
een
wórden
èn gedreigd heeft anders zelf het meten en
van
en W. de inspecteur der RijkswerkveringeB.
erfpachter
de
dat
geeft
den
zekerheid
wegen ter hand te zullen nemen. Daarvoor val
schaffing zat. De Christ. en R. K. Centrales
niet
voornemens
is
na
het
gemeente
de
spr.
zijn B. en W. blijkbaar gezwicht. Ook
waren tegen de uitzending. Niemand, behalve
einde van het recht de erfpacht-overeenvraagt naar de plannen, die B. en W. ten
de Wethouder en de Rijksinspecteur stelde
hij
geruidaarmede
te continueeren,
opzichte der meters-wegers koesteren en komst
geop het standpunt der uitzending. De
zich
voren
in
kennis
zal
worden
tijd
men
te
zegt, dat hij alleen voor de voordracht zal steld. Zooals B. en W. den Raad toen reeds Rijksinspecteur beantwoordde de sprekers.
stemmen, als eenige raadsleden worden bezou die kennisgeving naar hun De wethouder deelde mede, dat het de bedoenoemd, die B. en W. zullen assisteeren bij mededeelden
meening
uiterlijk
drie jaren vóór het einde ling was eens over het aanhangige onderwerp
het plegen van overleg met de Commissariste worden gedaan.
van gedachten te wisselen. Ook zeide hij, dat
van
het
recht
dienen
sen der Korenbeurs.
zou worden gehouden met de wenrekening
bepaling
voor
in
te
B. en W. stellen
deze
" De heer VAN ZANTEN verklaart met de
schen
der
vakcentrales. Maar dit blijkt wel
lasschen.
voordracht te zullen meegaan.
aan de Vakcentrales. De vakbesloten.
uit
den
brief
Conform
Wethouder VAN HOEVE antwoordt, dat
arbeiders
tellen
300 modern georganiseerde
indien de meters-wegers ambtenaren zouden OMZETTING RECHT VAN HUURCERTER. werkloozen. Op dit
oogenblik zijn 200 werkdit een bijzondere categorie zou zijn.
werkverschaffing
getrokken,
loozen naar de
Voor hen is geen grondslag en ook geen saterwijl er 2ÖO niet geplaatst kunnen worden.
Sappemeer,
Adres
van
G.
Schut
te
houdenlaris vastgesteld.
de verzoek om omzetting van het recht van Waar wil men nu met de geschoolden heen.
STEMMEN: „Onbezoldigde ambtenaren".
Spr. gelooft, dat het de bedoeling is, hen
Wethouder VAN HOEVE wijst er op, dat de huurcerter van twee heemsteden aldaar ln aan te
wijzen voor de werkverschaffing om,
meters-wegers ook geen wachtgeldregeling een erfpachtsrecht, met advies van B. en W.
weigeren,
als
ze
van hen af te zijn. Maar dat
Conform besloten.
hebben. De (heer Kolthek' heeft over beheer
van de overheid niet
bedoeling
mag
toch de
gesproken, maar spr. meent, dat beheer
W.
waarschuwen.
De miSpr.
wil
B.
en
zijn
geslaat op de financiën, en daar staat de
interpellatie-Kupers gebij
heeft
de
nister
gealleen
Die
heeft
de
zaak
meente buiten
zegd, dat hij niet zal aarzelen hen, die verreglementeerd. Dat in de verordening 1903
antwoordelijk zijn, bij klachten daarover te
over ambtenaren is gesproken, noemt spr.
onderhouden Door uitzending haalt men de
maatregelen,
die
'een vergissing. Wat nu de
geleide
geschoolden 'uit hun vak. Heeft het College
van
en
Weth.
ten
Burg.
Voordracht
genomen zullen worden, betreft, betoogt spr.
Commissie,
bij
voorstel
bedoeld
deze zaak wel goed bekeken ? Men is geneigd
van
een
der
in
Rotterdam
dat men in Groningen evenals
wijziging
zeggen, dat voor deze handelwijze geen
tot
te
Gemeentewet,
moet handelen. Spr. erkent, dat er steeds artikel 197 der
woorden van afkeuring zijn te
een nauw verband heeft bestaan en daarom van de Motor- en Rijwielverordening en van fatsoenlijke
meent te mogen constateeren,
Spr.
van
Politie.
vinden.
Reglement
zullen B. en W. ook ernstig streven naar een het
Haag
hier geen aandrang heeft uitDe heer GASAU betoogt, dat indien men dat Den
oplossing. B. en W. zijn niet getswicht voor

■

■.

.

"

.

■

NIEUWE
VERKEERSBEPALINGEN

VIERDE BLAD.

geoefend. Maar welke zeer bijzondere reden
hebben B. en W. dan, vraagt spr. Waarom is
hun standpunt van voorheen veranderd. Zijn
B, en W. alsnog niet bereid hun besluit in te
trekken ?
Wethouder VA-T HOEVE deelt mede, dat
het besluit is genomen om tijdig maatregelen
te nemen teneinde te komen tot oen vermindering der uitgaven voor de groep, die volgens de rijkssteunregeling ten laste der gemeente zijn, en die de begrooting van dit
jaar aanmerkelijk zullen overschrijden.
Spr. licht verder toe, dat hij spreekt over de
werkloozen, die ohdër de Rijkssteunregeling
vallen. Od 4 Juni waren er 1506 valiede werkloozen e/i op dat tijdstip in het jaar 1931
572. De uitkeering bedroeg 15 mille, in 1931
vijf duizend en in 1930 twee duizend. Van 1
Januari tot 4 Juli is f 1800 per dag uitgegeven. De begrooting was geraamd op f 190.000
en als het zoo doorgaat zal het tekort
f368.000 bedragen. Deze vermeerdering van
uitgaven zien B. en W. met zorg tegemoet.
De regeering heeft tot heden 14 pet. bijgedragen of 50 mille tegenover een uitgave van
648 mille. Om tot vermindering van deze
uitgaven te komen geldt als eerste middel
aandrang bij de regeering om meer steun
te verleenen. Die aandrang is nog niet gewijzigd en gedeeltelijk reeds met eenig succes
bekroond. Het tweede middel is de geschoolde
arbeiders naar de werkverschaffing te zenden. Dit is een ernstige zaak, die ernstig
overwogen is. Hier was geen aandrang van
Den Haag, maar het is een besluit van het
college. In aanmerking komen fabrieksarbeiders, metaalarbeiders, beton- en granietwerkers, straatwerkers en bouwvakarbeiders. Ondersteld mag worden, dat zij in staat mogen
worden geacht het werk te doen. De maatregel wordt dus in het belang der gemeentefinanciën genomen, want bij uitzending naar
de werkverschaffing zal de Rijksbijdrage
grooter worden. Over het besluit zijn de vakcentrales gehoord. Het is de gewoonte, dat
indien er werk komt in hun vak, direct telefonisch verbinding wordt gezocht met de
werkverschaffing. Ook is gezegd, dat zij niet
kunnen opwerken tegen de anderen, maar
daarom is er trainingtoeslag.
Inderdaad hebben B. en W. vier jaar geleden een ander standpunt ingenomen, maar
de tijden zijn veranderd. Ook is gevraagd, in
verband met het rouleeringssysteem, waarom
het aantal tewerkgestelden nog uitgebreid
wordt, maar de Rijksir_pecteur heeft geantwoord, dat er thans 6000 tewerkgestelden zijn
waarop een vermeerdering van 200 uit Groningen niets uitmaakt. Wat de loonen betreft, betoogt spr., dat de verdiensten iets
meer zullen zrjn dan de steun, hetgeen spr.
met voorbeelden verduidelijkt.
De VOORZITTER merkt op, dat het de bedoeling van B. en W. is alleen hen er heen
te sturen, die goed met de schop kunnen
omgaan.
Den heer ZUIDEMA is het niet onbekend,
dat de steunuitkeering in hooge cijfers loopt.
De motiveering van den wethouder kan niet
door den beugel. Heeft de wethouder speciaal
nagegaan hoe de toestand in de gezinnen der
geschoolden is? Had hij dit gedaan, dan zou
het besluit niet genomen zijn. De wethouder
komt met cijfers van de. loonen, die onjuist
zijn. Voor de stad-Groningers wordt de maatstaf aangelegd, die ook voor de plattelanders
geldt. Spr. wijst nog op een in een vorige vereadering door den wethouder gewraakte uitlating van spr. over het rouleeringssysteem,
die nu blijkt juist te zijn. En nu wil men
er ook nog de geschoolde nheen zenden. De
toestand wordt nu zoo, dat de overheid de
lasten overhevelt op de ziekenkassen. Men
zegt, dat deze zaak ernstig is overwogen,
maar spr. gelooft daar niets van. Het is spr.
wel wat al te vlug gegaan. Wie kan nagaan,
dat een arbeider, die fijn werk gewend is,
niet uitgezonden wordt. Men krijgt nu weer
hetzelfde als met de transportarbeiders en
de chauffeurs. En de trainingstoeslag is een
Judaspenning. Heeft het geheele college het
besluit genomen?

Wethouder RUGGE: „Neen."
De heer ZUIDEMA vervolgt, dat het hem
bekend is, dat niet het geheele college achter het besluit staat. En dan schermt de wethgouder er mede, dat nog meer opofferingen
zullen moeten volgen. Dat is van dezen wethouder voor Sociale Zaken te verwachten.
Beter ware het, dat de werkloozen eerst medisch werden onderzocht, opdat kwam vast
te staan, dat zij geen nadeel van de tewerkstelling zullen ondervinden. Spr. vindt het
noodig, dat de Raad een uitspraak doet en
stelt voor, dat de Raad het besluit als ongewenscht aanmerkt en B. en W. uitnoodigt
het in te trekken.
De heer POLLING (s. d.) sluit zich bij den

heer Zuidema aan. Spr. twijfelt er aan, dat
het besluit ernstig overwogen is. Gaat de
Riaad met het be-

sluit aceoord, dan
zal dit voor de
bouwbedrijven

groote moeilijkhemeebrengen.
den
Wat de bemiddeling
van de Arbeidsbeurs
betreft, betoogt spr.,
dat de bouwvakarbeiders voor 95 pet.
zelf werk moeten
zoeken. Gaan de
geschoolden nu naar
werkverschaffing,
de
R.'Polll__.
dan zal de wans op
vakwerk weg zijn.
Hij, die zich belangrijke offers getroost om
zich eenigszins tegen werkloosheid te verzekeren, zal dus nu een kaart krijgen voor de
werkverschaffing. Ongetwijfeld is de toestand
daar veel beter dan vroeger, maar de kwaliteit van den geschoolden arbtider, die naar
de werkverschaffing gaat, is niet zoodanig,
dat hij daar een behoorlijk loon zal kunnen
verdienen. Tegenover de meening van den
heer Buiskool, die zeide, dat 200 menschen
uit Groningen nog wel geplaatst kunnen worden, stelt spr. die van den heer Nijenhuis,
die niet weet, waar het op deze manier moet
heengaan. Het resultaat van deze maatregel
zal zijn, dat men de gelegenheid voor de
provincie-arbeiders openstelt om de plaatsen
in de stad van de geschoolde arbeiders, in te
nemen. Met de motle-Zuidema kan spr. zich
geheel vereenigen en hij beveelt haar bij den
Raad aan. B. en W. helpen mee een deel der
arbeiders nog dieper in de poel van ellende
te storten.
De heer MOLENDIJK (s.d.) merkt op, dat
de wethouder de materie niet voldoende beheerscht, anders zou hij, wetende, dat er zooveel verontrusting heerscht, niet zoo rustig
hebben zitten voorlezen. Spr. wijst erop, dat
de contactcommissie, die de regeering voorlicht, gezegd heeft, dat in het Noorden des
lands geen werkverschaffingsobjecten meer
zijn. Zij zal in het Noorden bijeenkomen om
te overwegen, welke arbeiders uit de wexk-

verschaffing kunnen worden genomen. _ïaaj
de wethouder weet dat blijkbaar niet, koB»
daarentegen met een voorstel tot uitbreidüvan het aantal tewerkgestelden. En de ar
beiders gaan er in en komen er niet weer u'"
Dit beangstigende gevoel heerscht in GrO"
ningen. Daarom dringt spr. op opschortiw
van het besluit aan. In de redeneering val!
den wethouder zit de tegenstrijdigheid, da'
de wethouder eerst zegt, dat de arbeiders &»
offer moeten brengen, terwijl hij even laf
zegt, dat ze in werkverschaffing meer zulle"
verdienen. Spr. wil er op wijzen, dat de _->"
reële kant der zaal veel gewichtiger is da"
de stoffelijke en betoogt, dat de politie^ 6
vrienden van den wethouder de arbeiders 1*
het moeras hebben geholpen.
De heer MILJOEN (r.k.) onderschrijft voeen groot deel de argumenten van de heere»
Zuidema en Polling. Menschen, die een va»
hebben geleerd, hooren niet in een werkvet'
schaffing thuis, als de tijd niet dringt. En d*
laatste gelooft spr. niet. Ook spr. wijst <#
het gebrek aan werkobjecten en verklaar»
dat de regeering tegenover de bouwvakarbei'
der niet naar recht en billijkheid hand«j
Ook spr. hoopt, dat het besluit weer zal wo*'
den ingetrokken.
De heer VAN ZANTEN kan nog niet vol'
doende over de zaak oordcelen, waarom s»
voorstelt de vraag naar B. en W. om advttl
te zenden en het besluit voorloopig op T
schorten.
Den heer VISSER (a.r.) gaat de mot»
Zuidema tever. Spr. kan echter niet voldoe!*
de over de zaak oordcelen en ondersteun!
de motie-van Zanten.
Wethouder VAN HÓEVE zegt, dat hetge«4
de heer Molendijk gezegd heeft, hem ni«
bekend is.

De heer
genoeg.

MOLENDIJK: Dat is treurtó

Wethouder VAN HOEVE wijst erop dat aH
personen zullen worden tewerkgesteld
die geschikt zijn.

Jeen

De heer ZUIDEMA : „Dat kennen we".
Wethouder VAN HOEVE betoogt verde_|
dat in het algemeen zij zullen worden aaö'
gewezen, die er voor in aanmerking komenEr zal een nauwkeurige schifting plaats vinden. Spr. kan met het voorstel-Van Zantenl
aceoord gaan.
Het

voorstel-v.

aangenomen.

De

Zanten wordt dan

z. h.

*

VOORZITTER deelt mede, dat de volzal worden

gende vergadering 1 Augustus
gehouden.

Daarna sluiting.

UIT GAARDENIERS BRIEVENBUS.
H. C. D. te G. Uw rozen worden beschadoor twee soorten van bladwésplarven.
De eene soort eet aan
de knoppen, die hierdoor niet kunnen open komen, de anderf
soort schaaft de bladeren af tot
de opperhuid
aan den tegenovergestelden
kant Der-rlijlf*
larven kunnen met succes worde» bestred*"
met Verikrimp, dat ik reeds meermalen b*
genoemd en dat zoo langzamerhand wel
een universeel middel tegen vijanden
de rozen zal worden beschouwd. Er zijn ecb'
ter geen universeel-middelen en dus is oo*
Verikrimp er geen, maar
de genoemd 6
bastaardrupsen kunt u met een 2—2.5 petoplossing, liefst tegen den avond gespoten»
wel dooden.
digd

va»

E. H. te G. Uw vragen, die u in een eerdef
ontvangen, ongedateerden brief hebt gesteldi
werden beantwoord. De klimroos had meeldauw of het z.g. wit, waartegen VerikrifflP
een geschikt bestrijdingsmiddel is, als he*
vroeg genoeg en herhaald wordt toegepastAls het wit reeds ernstig is opgetreden, kan
men probeeren het te stuiten door herhaald
te sproeien met 2.5 pet. Californische papTot mijn spijt kan ik den naam van het
boompje niet noemen.

H. te O. H. De Dahlia's worden bescha-

digd door wantsen en haar larven. Deze dieren steken hun langen zuigsnuit in de nog
onontplooide bladeren en in de bloemknop-

pen. De bladeren ontwikkelen zich abnormaal
en met gaten, de bloemknoppen leveren geen
of scheeve bloemen. Het is mogelijk, dat ö
wel eens een wants hebt gezien en deze
een kever hield.
Ter voorkoming van de beschadiging moet
men elke week stuiven of strooien met Pomona of Nicotinedust. Zwavel helpt niets.
Oorwormen kunt u vangen in bloempotjeS,
half gevuld met houtwol en omgekeerd op de
stokken gezet, waaraan de Dahlia's zijn vastii

voor

gebonden.

B. H. te G. Uw vraag is indertijd beantwoord. Indien ik mij goed herinner, heb iK
geschreven, dat m.i. de paddenstoelen aaö
de Clivia geen schade berokkenen, maar dat
zij op den grond groeien, omdat u niet verteerden bladgrond hebt gebruikt of misschien ook onverteerden ruigen mest. ve
soort van den paddenstoel was niet te bepalen.
Nu schrijft u, dat de bladeren, aan deo
top geel worden. Dit kan het gevolg zijn van
slechten toestand der wortels, die weer veroorzaakt kan worden
door ongeschikte»
grond, b.v. zure eikenbladaarde. Clivia's verlangen een voedzame aarde, waarin de planten stevig vast worden opgepot. Kijkt u eens
na of aan deze eischen is voldaan, of de
aarde niet te droog-is en of de wortels wel
gezond zijn?

C. T. te S. Het insect, dat bij u in kleerenkasten en bedden voorkomt, is een kevertje.
dat Typhaea heet en dat vooral verblijf

houdt in kelders, stallen en schuren op
schimmelend hout, en onder schimmelend en
rottend stroo en afval van plantaardige»aard. Ik zou dus moeten vermoeden, dat u#
huis vochtig is, en dat u wellicht onderbedden met stroo hebt. Flit en dergelijke middelen zijn meestal niet in staat om kevers
als deze te dooden. Bovendien komen zij niet
in de schuilplaatsen. Het beste is, dat u veel
lucht, de zon in uw huis laat schijnen, vochtig stroo vervangt door frisch enz., kortom
de levensvoorwaarden voor de kevers ongunstig maakt of geheel wegneemt. Daarmee
komt u verder dan met het toepassen van
bestrijdingsmiddelen.
P. GAARDENIER.

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN

HANDELS-REGISTER.

Coöp. Zuivelfabriek „Utingeradcel G. A." Uting-radeel. Akkrum. Uitgetr. best.: S. J. Mulder.
Ingetr.: best.: S. B Kingma.
Gebr. Dikkerboom en Sijbrandi, Haskerland,
Oudehaske, B 364, aannemen en uitvoeren van
grond-, bagger- en bouwwerken. De vennootschap is verlengd met acht jaar en eindigt 31
Dec. 1939, behoudens stilzwijgende verlenging telkens één jaar. Ingetr. venn.: F. A.; E. A. en A.

"

Gebezigde afkortingen.
O. K. duidt aan, dat de betrokkene eene openkoopvrouw is in den zin van art. 168 van het

)are

-urgerüjk Wetboek.
B. P. geeft aan,

'dat

_

__

Vennoot(en).
Venn.
H. V. (achter een familienaam) beteekent, dat
Je betrokken persoon gehuwd is onder huwewaarbij geheel of gedeeltegemeenschap van goederen

Halcyon Lijn.

Rotterdam n. Port Vesme, pass. 10/7
Ouessant.
Stad Zaandam 10/7 v. Aberdeen te Vlaardingen.
Stad Dordrecht, Vlaardingen n. Lulea, pass. 10/7
Holtenau.
Stad Amsterdam 9/7 v. Lulea n. Vlaardingen.
Stad Haarlem 9/7 v. Bagnoli n. Bona.
Java—New

Salawati, Java

VEENKOLONIEN

-

gaszuivering).
aarde
N.V Wünne & Barends' Cargadoors- en Agentuur kantoren, Delfzijl, Marktstraat 2, cargadoorsbedrijf en passage- en reisbureau. Benoemd
tot comm.: W F Oosterheert, Groningen.
(voor

£

S

Ei^t

Venlc,

VREEMDE SCHEPEN.
Maja, Ourapao n. Shellhaven, pass. 10/7 Dover.
Atlas pass. 9/7 de Needles, Plymouth n. Soutlxton.

H.Nieken, Numero Een, schuitevaarder.

_

WIJZIGINGEN.

FRIESLAND

(LEEUWARDEN).

Laan, Haskerland, Nijehaske, HeeK H. v
H. v. d. Laan,
renwal A-78. veehandel. V.: K.
Schoterland, HeeKfflehaske- Fa B. H. Snijder.
7, wildhandel. V.: J. Snijren.--n Ó Koemarkt
Vries, Harlingen VoorSj.
de
Heerenveen;
der
de Vries, Harlingen;
V.:
SJ.
kruidenier.
63,
straat
84
kleermakers. V:
Zonen,
Eewal
Wittevèen en
A P Wittevèen; H v. d. Woud Tzn.. A. de HoV. d. Woud Tzn.;
ven6ben.. veehandel. V.: H. Beetgum,
41, veeMenaldumadeel.
S

FRIESLAND (LEEUWARDEN).
kruideAndringa,
.S.
Mr P J. Tro-lstraweg 13,
Elêr. Uitgetr E.:
S Andringa.
Centrale Woningbouw, Bleeklaan 181, expl. van
koningen, enz Uitgetr best.: Joh.. de Jager
Coöp. Dorschvereen. „Samenwerking , Ooststeinngwerf, Elsloo Uitgetr. best.: J. H. Schurer. Ingetreden best.: H. de Vries.
_~;„__
Coöp. Zuivelfabriek
,L-injeberd
Uitgetr best.: J. B. Wind. Ingetr.

Ziilstra
handel V.' S. Zijlstra,.

,

Beetgum.

G-ft-Ttand,

„Harich",

Uitgetr. best.: P. Lootsma. Ingetr. best..

Balk.

ADVERTENTIëN.

1lop IJZEREN TRAPPEN

De LANDBOUWVER. „WAGENBOBGEN e. O." wenscht

aan te

besteden:

I

Öe levering van:
pl.m. 38000 kg. Slakkenmeel;
pl.m. 25000 kg. Superfosfaat.
Voorwaarden zrjn te bekomen
bij den secretaris C. WIJCHGEL.

I
I

I

~MOOIE

AANGEBODEN

met gezellig tehuis voor Dame
of Heer, op leeftijd, lichte verpleging geen bezwaar.
Br. fr. ond. no. 862 Bur. dezes.

EN

Texelstroom 9/7 v. Plymouth n. Bristol.
Maartje m.s. 8/7 v. Larient te Par.
Katwvjk, Barry n. Caen, pass. 9/7 Lizard.
Hontestroom, Amsterdam n. Liverpool, pass. 9/7
Lizard.
Strype, Rotterdam n Oardiff, pass. 10/7 Lizard.
Buizerd m.s. 5/7 v. Borga te Jersey.
Pollux m.s. 7/7 v. Munksund te Padstow.
Annie m.s. 8/7 v. Crookhaven te Cardiff.
Cornelia B m.s. 9/7 v Liverpool te Eastham.
Eland m.s. 8/7 v. Limerick te Weston Point.
Robert m.s. pass. 9/7 Cape Wrath.
Castor m.s. 9/7 v. Uleaborg te Aberdeen.
Gazelle m.s. 8/7 v. Hartlepool n. Fraserburgh.
Pelikaan m.s. 8/7 v. Londen te Middlesbro.
Albatros m.s. pass. 10/7 Flamborough Head.
Mars m.s. 9/7 v. Lynn te Goole.
Roberta m.s. 9/7 v. Bogense te Grimsby.
Renmis m.s. 9/7 v. Antwerpen te Grim-by.
Zeehond m.s. 8/7 v. Grimsby n. Delfzijl.

-!

I

Vlissingen.

Twin

m.s., Antwerpen

VUssingen.

n.

Queensboro, pass.

10/7

Groenlo 11/7 v. Dordrecht te Wasklot.
Immanuel m.s. 8/7 v. Antwerpen te Isleworth.
Zeeland m.s. 8/7 v. Rumpst te Deptford Creek.
Apollinaris VI m.s. 9 7 te Greenwich.
Betsy m.s. 9/7 v. Brussel te Londen.
Aldebaran m.s. 9/7 v. Antwerpen te Londen.
Apollinaris IV m_. 9/7 v. Antwerpen te Londen.
Tromp m.s. 9/7 v. Antwerpen te Deptford Creek.
West-Vlaanderen m.s. 10/7 v. Craster te Deptford
Creek.
Henderika m.s. 10/7 v. Maassluis te Vauxhall.
Leeuwarden 10/7 v. Harlingen te Londen.
Meuse m.s. 10/7 v. Antwerpen te Londen.
Lingestroom 10/7 v. Amsterdam te Londen.
Zeeland 10/7 v. Maassluis te Vauxhall.
Harmina m.s. 9/7 v. Gravesend n.
Gees m.s. 9,7-v. Gravesend n. Gravelines.
Catharina m.s 9/7 v. Gravesend n. Folkéstone.
Zeeland 10/7 v. Hamburg te Grangemouth.

—

Drente m.s. 9/7 v. Horsens te Holtenau.
Fscaut m.s. 9 7 v. Rouaan -n. Antwerpen.
Jupiter m_. 6/7 v. Rafsö n. Burea.
Marne m.s. 10/7 v. Rouaan n. Amsterdam.
Oise m.s. 11/7 v. Rouaan te Parijs.
Oost-Vlaanderen m.s. 8/7 v. Fowey te Hamburg.
Pollux m.s. 8/7 v. Pitea te Wadebridge.
Sambre m.s. 10/7 v. Rotterdam te Middlesbro.
San Antonio m.s., Stockholm n. Rouaan, pass. 9/7
Holtenau.
Zeemeeuw m.s., Bakker, 9/7 v. Apenrade te Hol-

tenau.

W. Komdeur. 10,7 v. Trangsund te
Burea.
Venus m.s., H. Waker, 9/7 v. Koningsbergen te
Jupiter m.s.,

Mostij n.
Harry
L. Veldman 9/7 v. Oxelsund te Roven.
Gazelle m.s., L. Mulder, 10/7 v. Westhartlepool
te Fraserburgh.
Eland m.s., F. Middendorp, 9/7
Westonpoint n.
Strosay on Wiek.

v.

Scheepvaartbeweging te Delfzijl.
Aangekomen te Delfzijl 11 Juli: Elisabeth. Kie-

pe, Wiljalem, Hulshof; Elisabeth, Barüing; Willy,
Schepere; Helena Maria, Hennes; allen v. Em-,
den; Iris, Wedema, v. Munksund; Oabo, Pronk, v,
Helgoland; Hunze 6, Karel, v. Bremen; Atos. st.,

v. Archangel; Geesziena, Tuntler, v. Harbilrg;
Alida, v. d. Molen, v. Hamburg; Ant je, Krocnv
v. Langeoog; Patria,, Green, v. Kiel, 3 Gebr., Vos,
v. Stralsund; Zeehond, Nooitgedacht, v. Grimsby.

Vertrokken: Hoop op Welvaart, Fekkes; Elisabeth, Mulder; Avontuur. Jager, Fardo, Koster;
Hillechina, v. Diepen; De tijd zal 't leeren. Dijken, allen n. Emden; Gruno. stoom, n. Hamburg;
Ingeborg, Worden, n. Hamburg.
Scheepsbouw.

Op de Waal bij Nijmegen werd een goed geslaagde proeftocht gehouden met het nieuw gebouwde motor-kustschip „Velocitas" en gebouwd
brj
de N.V. Scheepswerf Gebr. v. d. Werf te

Deest voor rekening van den heer R. J. Kunst
te Groningen.
Dit schip, gebouwd onder speciaal toezicht van
Bur. Veritos voor de Groote Kustvaart, heeft ar
metingen van 36 x 6.40 x 2.70 M. en eén bruto
tonnernaat van 196} Register ton.
Het vaartuig werd na de proefvaart door den
eigenaar overgenomen en betuigde deze zijn volle
tevredenheid over de keurige afwerking en practische uitvoering van den bouw.
Van dezelfde werf werd te water gelaten het
nieuw gebouwde motor-tankschip „Compotar"
zijnde het 2de vaartuig eener serie van 3 stuks
dezer schepen voor Fransche rekening. Deze hebben afmetingen van 28.50 x 5.20 x 1.65 M. en
zijn ca. 130 ton groot en voorzien van een DeutzDieselmotor 38 P.K. alsmede een oliestokende
Donkey-ketel voor de verwarmingsinrichting der

tanken.

1 jaar schriftelijke garantie,
ook met 1 gulden per week.

Jp

Wuhe/tda II

y.H

320

Bernisse 8/7 v. Rotterdam te Hamburg.
Jonge Anthony 9/7 v. Algiers te Valencia.
Alwine m.s. 9/7 v. Hamburg n. de Noordzee.
Dorothea m.s. 8/7 v. Aarhuus te Hamburg.

A. M. E. G. Stofzuiger
f49.50.

rails te koop aangeboden (13 treeds) tegen zeer I
voordeeligen prijs, zeer geschikt voor winkel ot |
magazijn, ook te veranderen voor brandtrap. Klaar I
te bezichtigen bij

AANGEBODEN:

f ■■■"

________!(_-_*

:

;.:^ ï;

$ÊL\ _Ï^a__
ti^nlfhi ".4

__

Ook
Voor nu of met 1 Nov.
pet.
hij gedeelten a
Br. fr. ond. no. 846 Bur. dezes.

gevraagdT

m

compl. o. gar. f 2.—, f 3.50, f 5.—

watergolf
f 0.50

met haarwasschen

- heerestr. 75

1

—

tel. 3334
■-

Een solied adres voor prima

Aardappelmanden

tegen

lagen prijs is

T. VERSOL

JLhJf' v _wïaar"

Nov. a_.

permanent wave

v/h. kuhlman

mijn
pijnenifMtimls
__
■
__#____/

Spilsluizen 16, Groninger,

..
.
Aar-appelmandën

VI£>CHMARKTIS.IQ |

**

.

Fa. DE HOOG & SMIT

reints

J.JUCHTER

„Ik leed oiraoodige

f55000 op sol, lea_s.Hyp.

met 1

n.m. 1 u. Ouessant.
Pluto 11/7 v. Musel te Oporto.
Perseus 10/7 v. Kopenhagen te

u.

Z. van Cape Raoe.
Parkhaven, B. Ares n. Hamburg. 10/7 v. Funchal.
Veerhaven. Mobile n. Bremen, was 10/7 12 u. 5 vjn.
360 mijlen W.Z.W. v. Valentia.
Ebro, sleepb., n. Ceuta, was 8/7 3 u. 5 n.m. 256
mijlen Z.W. van Ouessant.
Theano, Rotterdam n. Dublin, pass. 10/7 Lizard.
Noord-Holland 10/7 v. Harlingen te Goole.
Leeghwaber 9/7 v. San Nicolas n. Madeira v. o.
Schelde, sleepb., 10/7 v. Rotterdam te Hamburg,
met de lichter Frisia.
Catharina m.s. 11'7 v. Londen te Hellevoet-luis.
Zuidland m.s. 9/7 v. Nieuwpoort te Antwerpen.
Anna m.s. 107 v. Londen te Antwerpen.
Cornelia m.s. 10/7 v. Londen te Antwerpen.
Seine m.s. 10 7 v. Londen te Antwerpen.
Wega m.s. 10 7 v. Londen te Antwerpen.
Mercurius m.s. 10/7 v. Londen te Antwerpen.
Brabant m.s. 10/7 v. Londen te Antwerpen.
Meteoor m.s. 9/7 v. Memel te Gent.
Nyssiena m.s. 11/7 v. Londen te Brussel.
Westland m.s., Antwerpen n. Shoreham pass. 10/7
mijlen

Streefkerk uitr. 11/7 te Port Said.

(VEENDAM).

Jonge Johanna, Port Talbot n, Philippeville, pass.
N.m 10 u. Ouessant.
Jonge Johanna, Port Talbot n. Philipptville, pass.

Katendrecht n. Rouaan, was 10/7 n.m. 6

Gdynia.
Holland—Britsch-Indië Lijn.

OPHEFFINGEN.

Wieringen.
Noordstad m.s 5/7 v. Halden n.Philippev-Ule,
pass.
Jonge Elisabeth, Sunderland n.
9/7 Ouessant.
Eems m.s. 5/7 v. Memel n. Watchet.
Zwerver m.s. 7/7 v Kopenhagen n. Loitz.
Apollinaris 111 m.s. 7/7 v. Aalborg n. Nykjöbing.
Celaeno, n. Montreal, was 10/7 5 u. 20 v.m. 100
mijlen W. van Wiek.
Themisto, n. Montreal, was 9/7 11 u. v.m. 30
mijlen Z. van Valentia.
Duivendrecht, Santos n Gibraltar v. 0., pass. 10/7
Fernando Norohha.
Mirza, Rouaan n. St. Kitts v. 0., was 10/7 8 u. 40
v.m. 240 mijlen Z. van Valentia.
Mitra, Curacao n. Hamburg, was 10/7 12 u. 45 v.m.
420 mijlen Z.W. v. Valentia.
Scopas 9/7 v. Port Said n. Engeland.

9/7 Finisterre.

v. Havre;
wordt 12/7 n.m. 5 u te Amsterdam verwacht.
Theseus 11/7 v. Amsterdam te Kopenhagen.
Aurora 10/7 v. Faro n. Cadix.
Nero 10/7 v. Amsterdam te Gothenbuxg.
Oberon, Grangemouth n. Paramaribo, was 10/7 1 u.
45 n.m. 50 mijlen O. van Niton.
Ganymedes, Middl. Zee n. Am-terdam, pass. 11/7

NEDERLANDSCHE

VEENKOLONIEN

Singapore.

Lloyd.

Kon. Ned. Stoomb. Mij.
Simon Bolivar thuisr., 11/7 n.m. 5 u.

comm.:

,

:

Lijn.

11/7 v. Rotterdam te Batavia.
v. Londen te Hamburg.
Sibajak uitr. 11/7 v. Belawan.
Kertosono uitr. 11/7 te Belawan.
Kota Agoeng uitr. 8/7 v Singapore.

H Mooibroek Wildervank, Stadskanaal, Semsstraat 5. wagenmaker. Zaak per 1 Juni 1932
overgedragen aan R. Speelman.
H Polter Pzn Winschoten, Blvjhamsterstr. 12,
P. Polter Hzn.
kruidenier Handelsnaam gew. in:
T Schuringa, Vlachtwedde, Ter-Apel, H. 594,
vervenersbedrüf en aardappelexporthandel. Het
bedrijf omvat thans mede den handel in ijzer-

VEENKOLONIEN (VEENDAM).
Smclair Petroleum Company S. A. (F), Vlachtwedde, Ter Apel (Hoofdz Brussel, Rue Royale
130; hoofdkant voor Nederland: Den Haag, HoreS T), handel 'in petroleumproducten. Dir.: H. A.
£
Jr., Parijs Adj.-dir.: J. Voogt, Den Haag.
Hassan
r oe.-h.: J j zwart, Den Haag. Chef brjk. GroA.
J. Jiiites, Groningen; idem Nrjmegen: en
J
Blekxtoon Niimegen: idem Amsterdam
Amsterdam;
f*-Wjk. H-om: D N. Wentholt.
C.
Ctonnchem:
bijk.
en sub.
Nielson,Rotterdam
idem Utrecht: A. W. KnipRotterdam:
en
r; idem Maastricht en sub bijk.
*mahoven: E. M. J. H. H. de Beaumont (4525).

9/7 Gibraltar.

Kota Agoeng

(VEENDAM).

De Nederl Bank N.V., Adam. Uitgetr.
D Rahusen' en C. L. Bressers.

(11134)

Lijn.

pass.

Kota Pinang 10/7

(LEEUWARDEN).

Electrische Drukkerij „De Volharding", BleeK&an. Venn : A v Kesteren en B. Aurich (11135)
Gebr. Wittevèen Gr Hoogstraat 24, dames- en
neerenkleermakerij Venn A. F. en I. Wittevèen

8/7 v. Calcutta te
Rott.

NIEUWE INSCHRIJVINGEN.

FRIESLAND

York

n. New-York,

Silver—Java—Pacafic
Bengfcalds

J G. Wierdsma.

Uitgetr E.:

Lijn.

Stad Zwolle,

Fa. Gebrs. A. en H. Hendriks, Smallingerland,
Drachten, Molenend Z.Z. 56, timmerman en aannemer. De maatschap is ontbonden. Het bedrijf
wordt door H. Hendriks, voortgezet.
R. Kroese, Workum. C 37, manufacturen. Uitgetreden E.; R. Kroese.
Peperstr.
1., horlogemaker.
G N J Rolf,
Overl. _.: G. N. J. Rolf.
Technisch Handelsbedrijf v.h. IVlarijnen, Zaalland 80, grooth. in techn.- en electro-techn. art.
Uitgetr comm : Prof G. Brouwer.
J G.' Wierdsma, Bolsward, De Dijk 14, slager.

Comm.
Commissaris (sen).
I>ir. = Directeur (en).
E. = Eigenaar.
F.
Filiaal
V. = Vereffenaar.

wordt afgeweken.

Holland—Australië

Grootekerk thuisr. 10/7 v. Gibraltar.

A Dikkerboom

bepalingen zijn gemaakt,
«e de handelsbevoegdheid der betrokken persoden beperken.

Viksche voorwaarden,
_k van de wettelijke

SCHEEPSTIJDINGEN.
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Heerebinnensingel _>
Groningen

Aardappelmanden

f 18000 op le Hypoth.

over kapitale boerderij, ruime
overwaarde.
Br. fr. ond. no. 847 Bur. dezes.

De grootste sorteering
in alle soorten
MIDDELEN -m$
GUMMIWAREN
-^g
-«g
ELAST. KOUSEN
BREUK- en BUIKBANDEN -»g
-Tpg
HOSPXINNEN
Z_3KENVERPL. ARTIK.
~m%
HYGIËNISCHE

PENSION DOLDE

de

Boschrijke omgeving

f3.00 p. p. p. d kinderen beneden tien jaar f 1.25.

„Na gé-öfi-ien _}d Kalzan te „ebben gebruikt, aarzel ik niet te zeggen: Kalzan-

Hotel „Wageningen"
B. DOEDENS.
■______________

RIJWIELFABRIEK
Erven H. BURGERS. Yelp,
Opgericht Groningen 1887)
Levert rechtstreeks aan parti«
culieren prima

fe KLASSE RIJWIELEN
«net torpedo terugtrap of dubbel remwerk tegen den prijs

van:

freehweel en bandrem:
Heeren f 40, Dames f 41.50.
"Weer en wind f 2.50 extra. Compleet met kettingkast, bel, tasch
en bagagedrager. Met 1 jaar
garantie. Geen tusschenhandel.
Levering franco.
ID*-; 45-jarige ervaring garandeert prima kwaliteit.
Met

_

-«.„dèrfuncties?

_ë_?k óv-rw-nnen!
uiï_-ar oorzaak *_-«*?Door dit
!!!_■ het lichaam.
n het
K_lza
met
L.. "h k
kalkgebre_
'
heffen,
ka

■zult

I

gi]

cc

weer

"*"

on gestoorde

j!_i_-__ieten.Enom" nMzaneen--^^
s kan
_^K
'

Dit is JE adres i

-g-Dam.s-l-

Steeds ruime sorteering voorradif
Hygiënische Artikelen
(.nm mi w aren
Vronwenspuiten

met gebruiksaanwijzing.
Oudste en meest bekende adres
in Nederland

c§

DE SALAMANDER -|

Groote Kromme Elleboog 2J 2
Groningen, bij de Turttorenstr

moet U goed doen.

.nD„_.\

«o f 2.25
n.r-.rp.

\\

£&$*p**
0

\ Nft_t_

,

De reticule is vervangen door de vlotte leuren
tasch. Geen wonder, de moderne vrouw is
vlot en vief. Haar silhouet stelt andere eischen.
Zoo heeft ook de Falcon de ouderwetsche
parapluie vervangen. De moderne vrouw is
niet meer bang voor regendruppels in haar
gezichtje, sinds ze weet, dat die gezonde
tintelende wangen haar flatteeren.

.

,

tandbederf,

I

BOEK

CADEAU

ledereen die deze week onderstaanden bon Inzendt, geven
wij als cadeau bij wijze van
reclame het mooie en rijk geïllustreerde KINDERBOEK

bloed-

dru^enz).

,

DEZE WEEK

ons beste en mooiste KINDER-

Als ge kiest tusschen parapluie en Falcon,
dan kiest ge tusschen kasplantjes-natuur of
stralende gezondheid.

„winterkwalen»,

het voorkomt en geneest
winterhanden en -voeten en
overwint al die zwaktetoegebrek
stan£ en die
kalk in het lichaam voorkomen (algemeene zwakte,

i -BO

"" **

—

Boven*

KALZAN
. . . fê^SS&segm
-M.2S

GRONINGEN
b/h. Heereplein
Bandagist.
Deskundige
pp- Let op dit adres. ~V£

omdat he
dien
Uw geheele gestel sterkt,
bok Uw verdere gezondheid
ten goedekomen. Kalzan vergroot het weerstandsvermö'
gen tegen

■■ Magazijn Hygiea
Coehoornsingel 15

-

tabletten zijn een zegen voor de vrouwen,
die, zooals ik, op geregelde tijden veel
van pijnen te lijden hebben. Ik heb die
pijnen vanaf mijn 15e jaar gedragen als
een noodzakelijk kwaad. Kalzan heeft
voor mij gedaan al wat het beloofde te
zullen doen en het spijt mij alleen, dat
ik dit uitstekende middel niet eerder
heb gekend."
Mejuffr. M A. te %,

cii derOsten
,_n_t 6>«
Waarom zoudt
en
md*e
Gij
ru
der
stoornissen
Vele
, J _i -_r_n vinden name—r

Heeren f 46; Dames f 47.50.

wino-ïeiTÏiess^^^^^

-—

—r \
\
""""" '-\\
_fil*O«-0^

r

dat het bier soe
leuk kon iijn._,

Het Meikoningin.net je

*s___/

Het boek is fraai gedrukt op
houtvrlj papier en voorzien van
26 Illustraties en gebonden ln
band.
gekleurd
echt linnen
Voor papier, druk en bindkosten
I.— per
berekenen wij slechts
boek. TJ ontvangt dan het mooiste vacantle-boek voor Uw kind.
Onze prima uitvoering is U bekend.

’

-_-_---.

RECLAME-BON

53

Hollandsen Uitgeversfonds
t
_____>_ 1-02©, Amsterdam/
NAAM
ADRES
PLAATS

VIERDE BLAD.

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN DINSDAG 12 JULI 1932.
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Sla zonder „EDIK" is geen sla, ja dat weet ik.
Opruiming - Opruiming
I

|J. J. MERTENS /1

DAM ES HO EDEN
Voor Uw Vacantie een leuk

REIS- of

I
|I

FIETSHOEDJE

Nouveauté's in Vilt!!

C. en N. BODEWES, Zwanestraat 41
GRONINGEN

BLOEMENMAGAZIJN

ROOKT
DE
NIEUWE
_____________________
IMPORT-SIGARET
0. E.

I

CAROLIEWEö 12

ff

Telefoon 5079

Wij verkoopen ook deze week nog onze
prima zuivere eigen gesmolten REUZEL

i

Voor de maag

of gaat Uw ontlasting wat traag, bij gal en slijm of hooldpijn,
hiervoor zijn

in bussen van 10 pond netto voor f2.50
in bussen van 5 pond netto voor f 1.35
in pakjes van 1 pond netto voor f 0.25

en

in bussen van 10 pond netto voor f2.—
in bussen van 5 pond netto voor H.lO

Zuiver gesmolten SPEKVET
Kruiden
Wortelboer's
Wortelboer's Pillen ,UDEMA = Gieten

bestemd.
bekend.
duizenden
bij
Dit is reeds

I

Overal verkrijgbaar

ATTENTIE!

TABAK!

Garage NANKMAN
"Vgen TAXI TARIEF

Lichte Rooktabak 50 et. p. pd.

HUNKERT
Telet. 4437.

" HEEREN

Trots opruiming of korting kunt U verreweg
het voordeeligst Uw KLEEDING koopen

voor de kleine afstanden,
grootere afstanden heel billijk

Heerestraat 105,

Tel. 3862 2 lijnen

J. H. G. GORT

Particuliere
Detectived-enst. ELECTRICITEIT.
Radebinnensingel 22.
Chaufïeeren leeren f 20.—

Br. fr. no. 1714, bureau dezes.

Rabenhauptstraat

S-KHATJS

.

LARGE SIZE 30 et ) per 10 stuks
SMALL SIZE 25 et )

Carolieweg 22

Voor aanleg en onderhoud is u
het beste en goedkoopste uit bij
H. SIPKES.

INFORMATIES.
ONDERZOEKINGEN.
GEHEIME OPDRACHTEN.

ZIE ETALAGE

19. Tel. 4453.
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Iclo vnnr
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H
regen
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Sr-'-r. ~.

Ondergoed

Sportfrock

der mouw
Kniebroek
elastiek

....

zon1.25
met
1.25

Macö

_„£Sïïs? x

..
..

Borstrok
Kniebroek
Lange broek
Hemd

2.10
1.80
2.20
2..5
<*

Amerik,
Ondergoed

Gekleurd

Wol Net-

Tricot

hemden

B. V. D.
Shirt
1.95
Kniebroek
1.95

Fabr. Benger
Pantalon
3.35
Borstrok
2.55

Geknoopt tricot
Keepkool Ondergoed.

..

..

krimpvrij
Borstrok k. mouw

..

3„0
Pantalon
Hemd k. mouw
3_sq

.

Restanten
-_.

zijden tricot
derpakken met 20
ti _suumß
HC t*- kra
'

———————————— ————————————— ——————————————— —————————————
..

i

Korte mouw o>Bo
Kniebroek bijpas110
send

I

Reissokken

Sokken

_______________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sterke Jaspé sokken in katoen
35 cents.

-

P

gg

■> naar

cents

Oxford

Pyama
_estreent
gestreept

_„-

Pyama

zepnyr
zeDhvr

2 95,

tres

?..... .3.75

Sokken

Sokken

Fil d'ecosse gewerkfc 55—75—85
en hooger.

Wol gewerkt
vanaf
1.50.

—___—_____—___-__—

—_——-——____-___

Zwempak

Zakdoeken

prima

per Vz dozijn
Wit
1.00
Gekleurd
1.60

Katoen
Wol

....

1.25
1.95

..

FFRS
Il 60 c.M c.M 70 c.M 75 c.M
> 15.— .16- 17.— 18
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hQ-Fkks
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Stoomen
Overal duurder
nergens beter

JAPONNEN

tiidellik
slechts

JrL
netto

BnßMlni VI SCH MARKT 15.19
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Vraagt

_fl

■■

.ff»

j—-

Nethemd

B-i

Efi

N.V. „P. A. M."

SALPA i.EER
versterking

iptc

Interlock

■

>

II

Oerner
Tel. 4493-484

Th* New Sis Sodom

£ m

DOD G E - DE NAAM ZEGT ALLES.

B

£

DODGE is een kwaliteitswagen, die thans
door scherp concurreerende prijzen, de
goedkoopste Kilometer geeft.
De luxe Automobielen zijn te leveren in 30 verschillende modellen en kleuren:
Uit voorraad leverbaar 4, 6 en 8 cylinder, in verschillende kleuren
vanaf f2595.—, met gepatenteerde zwevende kracht, freewheel,
volautomatische koppeling, centrifuse remtrommels, x kruisbrugversterking van het frame; kortom met de nieuwste
verbeteringen.

Vrachtauto's, Chassis van 2y2 S ton
van 5-25 ton
Trekkers
Vraagt het aan de bezitters der DODGE LUXE,

zoowel als
VRACHTAUTO'S, welke adressen we U gaarne verstrekken.
Alvorens een auto aan te schaffen, vraagt onze sterk verlaagde
prijzen.
Aanbevelend,

N.V. DAMSTER AUTO MIJ.

—

Dodge Dealer voor de geheele Provincie
Deering Tractor Dealer voor Groningen en

■
32 P.K. f 2350 : 48 P.K. f 3950
N.B. Zoekt U een gebruikte Auto?
Noord-Drenthe

We hebben in luxe auto's: CHRYSLER, MINERVA, CHEVROLET, OVERLAND, FORD, enz.
In Vrachtauto's: CHEVROLET, RENAULT en FORD.
In Autobussen: DODGE. RENAULT en FORD, _5 «’ 2fl _*#?

"■!

m\

