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Een Prinses op Soestdijk geboren
De Blijde Gebeurtenis
in het Witte Paleis
Toestand van
Moeder en Dochter is goed

H.K.H. Prinses Juliana heeft hedenochtend
te 9.47 uur het leven geschonken aan
een

Dochter

De toestand van de Prinses en
van de Jonggeborene is goed

Een Prinsesje
geboren!
De klokken beieren over Nederland met
vreugdeklanken, herauten zijn uitgegaan om
r ond te bazuinen de blijde tijding van de gehorte van een Oranjetelg op Soestdijk. Door

neel de natie, zoowel in ons land als in de
koloniën en overal waar Nederlanders wonen,
w ordt beleefd het voor ons Volk en zijn Konifligshuis zoo belangrijke feit van de komst
Va n dit Prinsenkind. De wensch is in vervulling gegaan, een nieuwe toekomst daagt
voor het Vorstenhuis van Nederland.
Onwillekeurig komen thans vele herinnerir»gen op. Geschiedkundigen grijpen terug
naar een ver verleden, houden ons voor het
olkageluk in het gebonden-zijn van Vorst en
Volk. van Oranje en Nederland, dit kind:
Pand der historie. Ouderen onder ons weten
hoe het was op 31 Augustus 1880, toen
K °ningin Wilhetaiina het levenslicht aanVelen van de huidige generatie
u vertellen van de spanning, die was
aan de geboorte van Prinses
Wiana, de huidige gelukkige Moeder, op 30
r Ü 1909. De „blijde
gebeurtenissen" in ons
r stenhuis zijn de
laatste halve eeuw zeld1880, 1909, 1938, het zijn tussohenruimn van bijna
30 jaren, is het dus wonder, dat
Volk uitbarst in zulk een hartelijken jubel,
het met ongeduld deze blijde inkomste
■tat leven heeft verbeid!
Doch er is nog veel meer aanleiding voor
fe it, dat alle rechtgeaarde Nederlanders
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schouwde
runnen
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heden en de volgende dagen met dankbaarheid en vreugde in gedachten verwijlen op
Soestdijk, bij het wiegje van het geboren Prinsenkind, bij de sponde van de Koninklijke
Moeder. leder naar zijn aard en overtuiging,
in eenzaamheid of in gemeenschap, wijdt gedachten en gebeden, wensohen en verwachtingen bij dit jomige geluk. Omdat het voor
ons land van zooveel beteekends zal kunnen
zijn. En dan mogen we hier nog wel eens in de
herinnering roepen, hoe in de laatste jaren
de liefde voor het Oranjehuis in 't algemeen
sterk is toegenomen, hoezeer wordt beseft de
waarde van het bezit van een Landsvrouwe
als H. M. de Koningin voor Volk en Vaderland. Wanneer wij maar naar over de landsgrenzen heen zien, dan beseffen we eerst, hoe
rijk gezegend wij zijn.
Toen voor enkele jaren, betrekkelijk kort na
elkaar, H. M. de Koningin-Moeder Emma en
Z. K. H. Prins Hendrik ons ontvielen, waren
Koningin en Kroonprinses ons eenig Oranjebezit. En vele harten hebben wel eens onrustig geklopt bij de gedachten aan de toekomst.
Prinses Juliana wist meer en meer de liefde
van ons volk te verwerven, Haar optreden
naast Haar Moeder boekte winst op winst
doch een volledige overwinning behaalde Zij
eerst met de aankondiging van de keus Haars
harten. Och, het ligt alles nog zoo versch in
het geheugen, het is alles nog zoo kort geleden, het verschijnen van Prins Bemhard als
de lachende beminde, de verlovingstijd van
enkel zonneschijn en levensvreugde. Eh nog
slechts weinige dagen geleden, den 7den Januari, vierde het Prinselijk Paar zijn eersten
huwelijksverjaardag, een dag, die in stern-

mige ingetogenheid voorbijging.
Want
Nederland was in blij verwachten
blij
gebeuren, dat zeer nabij was.
naar een
Er was reden genoeg geweest, om den 7den
Januari de vlaggen uit te steken, al was het
alleen al door het voorrecht, dat Prins Bernhard zijn ernstig auto-ongeluk te boven was
gekomen en hij weer gezond en wel uit het
Ziekenhuis was teruggekeerd. Dat gebeuren
op den Muiderstraatweg heeft een schok doen
gaan door ons land; de aanvankelijke indruk,
dat het ongeval zoo erg niet was, heeft de
emoties weliswaar getemperd, eerst later, toen
het verblijf in het Burgerziekenhuis te Amsterdam zoo lang duurde, is beseft, hoe groot
het levensgevaar voor den Prins moet zijn geweest. De Prinses moet in Haar omstandigheden zich daarvan toch zeker veel meer bewust zijn geweest, dan het Nederlandsche
Volk zelf, omdat Zij zelf en Haar Moeder dagelijks aan 's Prinsen ziekbed vertoefden.
Het is naar Prinses Juliana, de blijde Moeder van Soestdijk, met in Haar armen Neerland's hope, dat op dit oogenblik aller gedachten uitgaan. Drie momenten komen ons
voor den geest, 10. de oude dominé Welter
de Kroonprinses
zegent het huwelijk in; 20.
aankondigend
de blijdvoor de radio, zelf
schap van het komende moederschap; 30. de
geschokte liefhebbende Vrouw aan het ziekechtgenoot.
bed van Haar ernstig gewonden
Deze drie momenten zijn in de harten van
diep gegrift
alle rechtgeaarde Nederlanders
en we zouden kunnen zeggen: hebben het
Ons volk
gebonden-zijn voor altijd verankerd.
gevoelt
uit het niet altijd even spontaan, het
Juhana
het daarom niet minder diep. Prinses

heeft vele malen voor de radio gesproken en
daarmee banden gelegd. Hoe heeft Zij in onze
huiskamer Haar verloofde ons
voorgesteld,
Zij
hoe heeft
daar den Crisisarbeid door Haar
woorden geschraagd! Dat alles zal misschien
in de herinnering verloren gaan de aankondiging van wat thans een „blijde gebeurtenis"
is geworden, was in haar eenvoud en oorspronkelijkheid om noodt te vergeten!
Heel Nederland juicht nu over de vervulling, 't lis blijde werkelijkheid geworden.
Sponde en wiegje in dat groote witte paleis te
Soestdijk missen niets aan goede verzorging
en hartelijke toewijding. Daarom was het zulk
een mooie gedachte onze stoffelijke bewijzen
van dankbaarheid niet te doen zenden naar
Soestdijk, maar in handen te geven van degenen, die wisten, waar moeders in gelijke
omstandigheden haar blijdschap zagen overschaduwd door zorgen. Naar de Koninklijke
Moeder en de nieuwe Oranjetelg gaan onze
gedachten en wenschen en gebeden, voor een
voorspoedig herstel, voor een voorspoedig opgroeien.
In dit Koningskind worde Nederland eenmaal rijk gezegend. Wij weten niet, welk lot
het eenmaal beschoren zal zijn. Het zijn fel
bewogen tijden, onzekerheid dreigt alom, doch
in ons land zijn Volk en Vorstenhuis nauwer
dan ooit aan elkaar gehecht. Een hoogstaande, diepvoelende Moeder, een blijde en serieuze
Vader, zij beiden en naast hen de gelukkige
Grootmoeder staren in dit wiegje en spreiden
daarover het zorgenkleed uit, blikkend vol
hoop en vertrouwen in verre toekomst. Die
toekomst kan niet donker zijn bij zooveel
glans van het heden, bij den hartelijken jubel
van de gansche natie.
Gode zij dank voor dezen blijden dag.
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ROND HET BLIJDE GEBEUREN
De laatste uren voor het
blijde bericht
Bij Paleis-lijn en telex

31 JANUARI 1938

Het groote nieuws wordt bekend
In de werkkamer van het A.N.P. in het
Badhotel was het Zondagavond niet voller of levendiger dan anders. Echter was
de spanning tastbaarder dan waar elders

Nu is dan 't schoone oogenblik gekomen
Waarnaar het gansene volk in hoogste spanning zag,
En de vervulling onzer liefste droomên
Werd ingeluid op dezen blijden dag.

ook.

Nu raakt de kalmste Nederlander in vervoering,
Om dit, ons allernieuwste „Nationaal Bezit"
Nu welt in ieders hart een sterk' ontroering
Omdat wij allen weten en gevoelen dit

Wel waren eenige bijzondere maatregelen
noodig, omdat het A.N.P.-vertrek natuurlijk in het middelpunt der belangstelling
zou staan, zoodra bekend geworden zou
zijn,"dat de blijde gebeurtenis te verwachten was. in de hall van de A.N.P.-vleugel
zaten twee korporaals, die verdwaalde
sleriteraars in de hotelgangen in het oog

hielden.
In de A.N.P.-kamer waren de leden van den
staf aanwezig te zamen met de officieren van

dienst van het Departement van Defensie.
Deze waren kapitein Steenhauer en Ie luitenant Staring. In de A.N.P.-kamer beschikte
men aanvankelijk slechts over dezelfde aanwijzigingen als de overige journalisten. In den
loop van den avond werden deze aanwijzingen echter sterker en verdween de laatste
zweem van twijfel over de komende dingen.
.-Vol-spanning hielden wij de wacht.
De directe telefoonverbinding met het paleis, rinkelde een enkele maal en veroorzaakte
een moment van intense stilte. Neen, niets
bijzonders, slechts een simpele dienstaanwij
zing werd doorgegeven.
"Zoo werd het middernacht.
Langzaam verstreek uur na uur.
De conversatie stokte, slechts een enkele opmerking werd gemaakt, doch een ieder beleefde in zich zelf te sterk de historische beteekenis van dezen nacht om zijn gevoelens
in enkele nietszeggende zinnen tot uitdrukking te brengen.
-Langzaam gleden de uren voort. De nacht
maakte plaats
voor de ochtendschemering
en toen omstreeks 7 uur het daglicht in de
kamer scheen, was er nog geen verandering
gekomen. De stemming werd gedrukt. Waarom duurde het zoo lang? Zouden er bijzondere moeilijkheden zijn?
Geen enkel contact was mogelijk met het
paleis in de nachtelijke uren. In volkomen
passiviteit zaten de officieren en de A. N. P.mensehen rond het paleis-toestel en de telex: Afwachten
afwachten....
Een nacht was voorbijgegaan en nog was
het teere" geheim niet ontsluierd.
"Tegen zeven uur kwam de commandant
van de saluutbatterij Baarn even binnenloopen en vroeg of hij om zeven kon beginnen
met het afvuren der eere-schoten. Neen,

-

wachten....

■
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Het eerste signaal.
—
vTusschen kwart over negen en half tien:
dè paleis-telefoon belt.
De particuliere secretaris van Prins Bernhard, jhr.. mr. Dedel meldt aan de vertegenwoordigers van het Departement
van Defensie, dat het oogenblik gekomen
is om de batterijen de gereedstelling te
doen innemen.
Kapitein Steenhauer neemt de mededeeling in ontvangst en onmiddellijk
daarna vliegen de ordonnancen met de
telegrammen van de legerautoriteiten het
hotel uit.
Luitenant Staring voert een serie intercommunale telefoongesprekken om de
commandanten der saluutbatterijen in de
verschillende garnizoenen
namens den
minister van defensie opdracht te geven,
de gereedstelling in te nemen. Dit commando wordt dan nog eens telegrafisch
bevestigd.

Enkele minuten voor tienen rinkelt weer
de bel van de Paleis-lijn.
De spanning heeft nu haar hoogte punt
bereikt.
De passiviteit is omgezet in de grootste activiteit.

De blijde tijding
„Een Prinses geboren!”
Een lid van de A.N.P.-redactie en
officieren grijpen naar de telefoon.

een der

Het is jhr. Dedel.
Zijn stem, beheerscht als altijd, heeft
toch een bijzondere trilling, toen hij zeide: „Thans kan ik u mededeelen, dat
een Prinses geboren is".
„Een Prinses", wordt in de A.N.P.-kamer

herhaald.
Nauwlijks is dit telefoongesprek afgeloopen,
of het bericht: „Een Prinses geboren" aandacht militaire autoriteiten: 51 schoten",
wordt op de telex gedicteerd en onmiddellijk
daarna doorgezonden op het A.N.P.-net naar
de dagbladen, naar de garnizoenen, naar de
départementen, voorts naar omroepvereeniningen en naar het buitenland.
Slechts enkele seconden: de geheele wereld
van Oost tot West, in Europa en de Nederlancische gebiedsdeelen over zee, weten, dat
onze Prinses Juliana het leven heeft geschonken aan een dochter.
De telex heeft zijn werk gedaan en het is,
of er een abrupt einde is gekomen aan de
spanning, welke latent zooveel weken in de A.
NR.-kamer heeft geheerscht en welke in de
laatste uren tot de hoogste toppen was opgevoerd.
■

♦-

—

Dat hechter worden nog, zoo 't kan, de banden,
Die ons verbinden met ons dierbaar Vorstenhuis.
Laat dan alom de vreugdevuren branden
En laat het feestlied klinken in ons aller huis:

—

doordringen.

Dat, door de liefde van 't geheele volk gedragen,
Door zijn geluk alleen, ons aller harten woh,
Wij leven meer dan ooit mèt hen in deze dagen
En danken God voor dien Oranjezon!

Het Huis Lippe

Wij vernemen dat de namen der jonggeborene Prinses niet eerder zullen
worden openbaar gemaakt dan bij de
officiëele aangifte der geboorte door
Z. K. H. Prins Bernhard.

De afstamming van de
Prinselijke Baby
Nassau en Lippe,- deze

twee. Duitscihé vor-

De eerste voorvader van het Huis Lippe is
Edelhert Bernhard I, die omstreeks 1123 geleefd heeft en behoorde tot de kleine Westfaalsche ridder geslachten, waaruit langzamerhand dynastiehuizen groeiden. Na de „Edelherren zur Lippe" verschenen de Graven zur
Lippe in de geschiedenis (1528—1652). De grafelijke tak Lippe-Biesterfeld dateert van 1762.
Van 1897—1918 heeft deze tak regeerende
functie gehad en den troon van Lippe bezet.
Friedrich (1706—1781) was de eerste uit het
Lippische geslacht, die den naam Biesterfeld
verwierf. De stamvader van de tegenwoordig
nog bestaande vorstelijke linie Lippe-Biesterfeld bezat in het vorstendom Lippe geen regeerlngsmacht. Die SnSSht berustte bij het huis
Lippe-Detmold.

De regeeringsfunctie kreeg eerst graaf Ernst

stenhuizen, waaruit Prinses Juliana en Prins zur Lippe Biesterfeld (1842—1904) en wel in
Bernhard zijn ontsproten, zijn beide ontstaan 1897. Hij overleed in 1904 en werd opgevolgd
omstreeks 1100.
door zijn oudsten zoon, Leopold. Graaf Ernst
was niet dan na hevigen tegenstand van den
Het Huis Nassau
Het huis Nassau stamt af van een vóór 1124
overleden Graaf van Laurenburg (aan de
Lahn), wiens beide zonen Ruprecht en Adolf
de burcht Nassau bouwden.
Stichter van de dynastie Nassau, de eerste
Graaf van Nassau, was Walram I (omstreeks
1146—1198), een zoon van Ruprecht.
Twee kleinzonen van Walram I regeerden
tot 1255 het graafschap Nassau. In dat jaar
verdeelden zij het graafschap: Otto koos het
gebied benoorden de Lahn (Siegen, Herborn
en Dillenburg) en Walram kreeg de gebieden
ten zuiden van dit riviertje (Idstein en Weilburg). De Ottonische linie steeg in den loop
der eeuwen aanzienlijk in macht door verwerving van nieuwe bezittingen. In de veertiende
eeuw verwierf zij het machtige graafschap
van Vianden (leen van den Hertog van Luxemburg) en verschillende zeer aanzienlijke Nederlandsche heerlijkheden, toen Engelbert I,
graaf van Nassau, Diez en Vianden (1380
1442) Johanna van Polanen, erfdochter van
Breda huwde.
Toen Reinier van NassauBreda in 1544 kinderloos stierf liet hij al zijn
bezittingen, waaronder het prinsdom Oranje,
bij testament na aan den oudsten zoon van
zijn oom Willem den Oude, Graaf van Nassau.
Deze oudste zoon was eveneens Willem geheeten en geboren in 1533 op den Dillenburg.
Willem's levenstaak werd: de zelfstandigheid
der Nederlanden op de Spaansche monarchie
te bevechten.
De tak der Oranjes stierf in de mannelijke
linie uit met Willem's achterkleinzoon in 1702,
toen de koning-stadhouder overleed. De titel
„Prins van Oranje" ging in 1702 over op een
afstammeling van Jan den Oude, die de tweede zoon van Willem den Oude was. Diens zoon,
Prins Willem IV, werd de eerste stadhouder
en
van de Zeven Vereenig.de Nederlanden
diens kleinzoon de eerste Koning van Nederland, die in 1814 uit Engeland naar Nederland
overstak en door de aanvaarding van den
koningskroon het koningschap in Nederland
instelde.
De Ottonische tak van het Huis Nassau
stierf in 1890 in de.mannelijke lijn uit, toen
koning Willem 111 overleed. Diens dochter,
H. M. Koningin Wilhelmina, is de laatste
loot van den tak Oranje-Nassau. Door- het
huwelijk van de Koningin met hertog Hendrik
van Mecklenburg, uit welk huwelijk Prinses
Juliana in 1909 werd geboren, behoort Prinses
Juliana tot het huis Oranje-Nassau-Mecklenburg.

tak Schaumburg-Lippe op den troon gekomen.
Het geschil tusschen beide huizen, de zgn.
Lippische troonstrijd, werd beslist door het
Reichsgericht in 1905, bij welke beslissing de
nakomelingen van graaf Ernst tot de opvolging in de regeering van het vorstendom Lippe
gerechtigd werden verklaard. Door deze beslissing was de grafelijke tak Lippe-Biesterfeld
tot den vorstelijken rang verheven.
De broer van dezen Leopold was Bernhard,
die een jaar jonger was en in Pruisischen militairen dienst zou treden. Deze Bernhard
huwde in 1909 Armgard Kunigunde Alharda
Agnes Oda von Cramm. Uit hun huwelijk werden twee zonen geboren. De eerste was graaf
Bernhard Leopold von Biesterfeld, geboren te
Jena in 1911 en sinds 1916 Prins zur LippeBiesterfeld.

— Voor het Paleis Soestdijk

De vijf Peetmoeders van de Prinses
Juliana, Louise. Emma, Marie, Wilhelmina
zijn de namen van de Nederlandsche kroonprinses.
Haar eerste peetmoeder is Juliana van Stolberg, de ecihtgenoote van Willem den Oude,
ook wel Willem de Rijke geheeten, omdat hij
rijk aan kinderen was. Prins Willem I, de
strijder voor Neerlands onafhankelijkheid, en
Jan de Oude, beiden hierboven genoemd, waren twee harer zonen.
De naam Louise dankt H. K. H. aan Louise
de Coligny, de dochter van den vurig Protestantschen admiraal Gaspard de Coligny, die
in den Bartholomeusnacht gedood werd. Louise
de Coligny was één van de gemalinnen van
Prins Willem I.
Emma en Marie waren de namen van de
beide grootmoeders van Prinses Juliana, on-

Dat bracht twee keer een moeilijk parket
aan den anderen kant van den draad. De
stem werd minder positief en de overtuiging
sloeg om in een meer weifelend „niet zelf gehoord, maar gehoord, dat het voor de radio
is gezegd".
Elk risico vermijdend hebben we toen desondanks even het Algemeen
Nederlandsch
Persbureau opgebeld, dat ons verzekerde, dat
dit zoogenaamde radio-bericht slechts in de
fantasie van hen, die er over vertelden, kon
hebben bestaan.
De toevoeging was kenteekenend voor de
spanning, die toen al heerschte:
Dergelijke berichten krijgen we hier elken dag tegenwoordig. Uit alle deelen van het
land.
Zoo was het al voor Kerstmis, het blij verwachten na de fijnzinnige boodschap, die
de Prinses door de radio aan Haar volk gaf,
had zich tot spanning ontwikkeld, die zich
niet meer in het eigen binnenste liet beteugelen, doch naar buiten sloeg.
Overal.
Er waren plaatsen, waar men alvast 'aan
het versieren trok, om vooral niet te laat te
zijn.
Zoo was het omstreeks Kerstmis....

"

derscheidenlijk van moeders- en vaderszijde
en Wilhelmina heet H. K. H. naar Haar moeder, de tegenwoordige Koningin.

geboorte-aangifte bekend
gemaakt worden

Eindelijk heeft de Blijde Gebeurtenis, de
geboorte van het Prinsesje, de toekomst van
Vorstenhuis en Vaderland, de spanning gebroken, die weken en weken ons land, ons
volk, ons dagelijksch doen en laten heeft beheerscht. Weken van wachten, weken van telkens weer de vraag: „Zou nu vandaag de
blijde tijding van het Witte Paleis van Soestdijk komen?"
Eindelijk heeft deze sfeer haar ontspanning gekregen, ontspanning, die geen ontlading is. Want, zooals zij weken lang met
spanning was geladen, zoo is zij dat thans
met vreugde alom.
Blijdschap vervult onze lage landen over
de geboorte van het Prinsenkind, wiens
eerste geluidjes thans de stilte van verwachten in het Paleis hebben gebroken, het Prinsenkind, wiens komst door geheel ons land
met zooveel spanning is verbeid.
Spanning!
Hoe lang is het al weer geleden, dat die
merkbaar werd?
Enkele dagen na Kerstmis was het, dat we
van twee verschillende kanten werden opgebeld met de vraag, of het ons al bekend was,
dat binnen vier-en-twintig uur het Prinselijk
Kind zou kunnen worden verwacht. Beide lezers hadden het voor de radio gehoord.
Zelf gehoord? En voor welken zender
dan, was natuurlijk onze eerste vraag, teneinde onmiddellijk tot de bron te kunnnen

En onze stille beden, onze liefste wenschen,
Gaan uit naar onze dierb're Koningin
En naar die beide stralend-jonge menschen,
Die nu vereend weer, vormen een gezin,

Zullen niet voor officiëele

DE SPANNING

***

Er is een kind, een Koningskind geboren,
Er woont een klein Prinsesje op Soestdijk,
Nooit gaat Oranje voor ons volk verloren!
Nu voelt héél Nederland „den koning zich te rijk"!

De namen van de Prinses

EERSTE BLAD

Baarn in feeststemming
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Wie het niet gemakkelijk hebben geha° {Sl
die dagen, dat waren de vaders en
die ten lange leste niet meer wisten, hoe *■
ongeduld van de kinderen te
Ze kenden de liedjes op school op hun
en nog steeds liet het Prinsje of Prinse«e
zich wachten.
Ons blondgelokt buurmeisje van negen
in haar ongeduld geen uitzondering:
$
Als het nu 's nachts komt, meneer,
u dan direct naar de krant. Wordt u dan »
beid?
Ja, maar wat wou je dan?
te j),
Dan moet u mij direct wakker ma»
want dan wil ik beslist niet meer slape*l,
Maar wat wil je dan 's nachts doen?
Ik ga direct de vlag uitsteken!
.$*
Zoo leefde het te verwachten blijde ge°
ren in elk kinderhart
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Nieuwsblad-versiert

De velen, die in de
het zekere teeken hadden gezien, bleven v$
beschaamde kaken tegenover hen, wien
de toekomst daaruit hadden voorsp»
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waar

moment

Twee dagen later verscheen temidden ? $
deze algemeene spanning het
van dr. De Groot met de mededeeling, dat f
Blijde Gebeurtenis zeker niet eerder dan
één of twee weken mocht worden verwa
Men zou zoo denken, dat dit bericht
baar als een uitlaat voor de ten top f? eS
gen spanning zou worden aanvaard.
Maar dat vertikte men doodeenvoudig e\
U weet het aan de krant natuurlijk
beter. Vertelt u nu eens, wanneer
0{
U hebt toch gelezen, wat dr. De Gr°
heeft gezegd?
efl
Jawel, maar dat is natuurlijk al e jj.
maar ..om de menschen wat te kalmeer» {
Vandaag of morgen komt het bericht,
weet u ook wel
$
Arme dr. De Groot, wat is hij in die eers
dagen na zijn communiqué miskend!
m
Die miskenning was even onuitroeibaar
de meening, dat wanneer de Blijde Gebeß jj
tenis op een Zondag zou plaats vinden,
tot Maandagmorgen zou worden geheim
houden.
En als het gerucht, dat op Vrijdag 21
nuari in onze stad de ronde deed, dat *%
nog maar een kwestie van enkele uren z
zijn....
Dat kon niet anders, want
.«j
Want
het Nieuwsblad bracht zw
Oranje-versiering aan
En dan kon het niet lang meer duren.
O zoo!

droeg de staan
,p
De dagen verstreken in spanning en » jj
Het getik van het telex-apparaat werd op middag bracht het bericht: „De Prinses
onze redactie met meer nauwlettendheid be- uitgereden".
êj
luisterd dan gewoonlijk.
In de huiskamers stond de radio van
Een snelle serie korte tikken, die aan'het morgens" vroeg tot 's avonds laat aan
*dr
waarschuwingsbelsighaal pleegt vóóraf te
In elk gesprek was Soestdijk het o*lo,
": =
gaan, was voldoende om naar de telex té vlie- werp.
De spanning groeide.
gen en te kijken of inderdaad het te verTotdat
wachten groote nieuws op het papier zou
$
verschijnen. Maar de serie tikken bleek even
Totdat vanmorgen het blijde bericht
vaak een loutere toevalligheid te zijn, het spanning tot het verleden deed behooren- j«
vinnig belgeratel bleef uit en op het papier geschiedenis, waaruit we hierboven eïl
stonden slechts marktberichten te lezen, of grepen deden.
Het blijde bericht:
„gewoon nieuws". Alles was gewoon nieuws,
hoe schokkend het ook mocht zijn, want in
die dagen bestond er eenvoudig niets anders
Een Prinses aeboren !
*
dan het groote nieuws, dat alleen Soestdijk
to»"
De werkweek was anderhalf uur oud,
kon brengen.
plotseling-,
als door een electrischen &.$&
En we begrepen, hoe het kon gebeuren, dat
een wachtmeester van de artillerie minder de alle werkzaamheden en deze geheele n- e$
wacht bij een telex dan het gebulder der ka- week, die een zooveelste reeks van dag»
nonnen had kunnen verdragen en het bij het nachten van wachten had afgesloten>
geheimzinnige zwarte kastje met zijn vernuf- ander aspect kregen.
Half tien
se'
tig samenstel van onderdeelen, opgaf. Minder
bekend met de techniek van het apparaat Een belgeratel zet in, dat seconden eP
had hij geen oog van het papier durven af- conden lang aanhoudt.
Het waarschuwingssignaal
houden en voor hem waren er zelfs geen
f gCr
Het sein, dat nu elk oogenblik het »
marktberichten om den tijd te dooden, want
e
zijn apparaat was voorbestemd om alleen de nieuws kan worden verwacht.
r $'
Nu wordt er aan geen ander werk tnee
blijde tijding op het melkwitte papier te
dacht. Nu wachten we slechts op het t
brengen.
Dat waren de eerste Januari-dagen, die we belangrijke zinnetje op het telex-appar *t..'i
Minuten verstrijken en het lijken
telkens getrouwelijk besloten met een „Tot
Pc
En toch is in werkelijkheid de tijd ia
vannacht op de redactie, want nu zullen we
tweede belsignaal kort.
er toch wel worden uitgebeld"
rt
Weer klinkt langdurig de bel
gebeld!
uOSe
Er uit
e
%
De telefonisch aangeslotenen onder ons
En in een oogenblik staan wij allen
hebben de laatste weken thuis vlijtig deopen- over de telex
slaapkamerdeur-politiek beoefend. Met dichte Eindelijk houdt het bellen op
\ni-'H
1
Een seconde van ingehouden spann*
deuren ontkomt hun het telefoongerinkel anders ook niet, maar in dezen tijd van hoogste En dan verschijnen op het papier drie0 j
hoogspanning mocht geen deur hun legerstede den, die het hart vol doen worden, v $ »
„Pr
scheiden van het apparaat, dat in de nach- dankbaarheid en vreugde:
telijke uren de brenger van het schoonste dochter gebore n".
..«
Dan is er geen seconde te verliezen-*'
nieuws voor Nederland en Oranje zou zijn.
Want wie zou door een stomme deur één De bulletins moeten de deur uit. "" " , uj
De provincie moet worden opgebeld
seconde later dan noodig bij de hand willen
5
En nauwelijks hangen de eerste bvUe
zijn?
de telefoons ratelen onafgebroken.
***
Is het bekend, meneer?....
Zondagavond 9 Januari.
Een Prinsesje geboren?
t( ja g'
Op het telefoonkantoor komt vannacht
Fees
Wanneer
is
nu
de
Nationale
een reserve-ploeg op. En de telex in de kaGaat dat en dat ook door?
p.4
zerne wordt vandaag al bewaakt. Dat zou Wij antwoorden
K
eerst niet eerder gebeuren dan morgen, dus.... En in aller stemmen ligt de Waïl .j,
Onze collega, die dit bericht door onze di- vreugde
«, w
verse telefoons strooide, legde al zijn gewichVan buiten klinkt het feestgedruis*"*
tigheid in dat woordje „dus".
onze redactie door

»

**

*#

Maar het Oude Jaar vergleed en

—

«grooS

Dus kon er dezen nacht iets bijzonders S
beuren.
Dus moesten we dezen nacht meer op 0l
hoede zijn dan ooit.
h 9.
En dus was onze slaap gelijk die der
zen
gfl)
En düs was het geen wonder, dat een »j
ons midden in den nacht nog half sla?pfonaar zijn telefoon wandelde, hoewel de tel»
nist werkelijk niemand voor hem had..."'

spanning aan het Nieuwe Jaar over.

Het is tien minuten voor tienen. De Amsterdamschestraatweg ligt stil in den regenachvoorbij houden
tigen morgen. Auto's
de
bestuurders
staeven in voor het Paleis en de
nst
van
naar
zijwaarts,
ren even
"i>
het Prinselijke Gezin en dan snorren de auto's
» «„mets bijweer verder. OogerischijnhJ* van
alle kanten
Doch
dan
komen
zonders.
z« P°s9*}""*fotografen, op de fiets en
waar
zy nu
zich
voor
teeren
het
gestaan doch
reeds zoo vele dagen hebben rheld,
dat er
thans staar, zij er met
aan dervruchwerkelijk een einde zal Komen
van het
teloozen wachttijd, want- «.ewiex
op hun hoeA. N. P. heeft hen gewaarschuwd
aan met g,evaarlyke
de te zijn. Auto's snorren
en b« het
tegenover
zwaaien parkeeren zij
er
mt en al
Paleis, journalisten sprin&en
spoedig begint het ook
r °o«scn op handelijk te worden, dat er ie tó
den is.
f minuten
Dan plotseling, het
blijde be- boren was.
het
voor tienen, springt ineens
Met luider stemme werd door één der hericht op de wachtenden aan:
rauten
de volgende oorkonde voorgelezen:
de telex het heeft
Uit hotel Trier,
„Aan de burgerij van Baarn wordt hieruit het Ba*gemeld, en bijna
bij
kond gedaan, dat ons heden op het
in razende vaart
hotel. van waar auto's ndeïl
Paleis Soestdijk een Prinses is geboren.
WUiven er
komen aansnellen.
Dat
het Gode moge behagen, dat Zij
en weer geloowordt zenuwachtig heen
groeie en bloeie tot vreugde van Haar
mond tot mond:
pen, en dan gaat het van
Prinselijke
Ouders en tot heil van Volk
veroorzaakt een
„Een Prinses». Deze
en Vaderland. Lang leve het Prinselijk
op den straatlevensgevaarlijk
Paar".
-11
i
eu stuiven auto's en
richting
weg: In alle
zelfs een
De proclamatie werd op alle hoeken, voor
~ t
Hei wordt
weg. -rtet
,
motorfietsen
_paleishek, dat het gemeentehuis, op de Brink, bij het sta,
het
oogenblik leeg voor
en overval, waar maar menschen tezaen waarvoor de tion
men waren, voorgelezen, voorafgegaan en gethans gesloten word1,
volgd door trompetgeschal
rijksveldwacht post va»wekend worden van de
tJJ i,--i
na u
het* &*■
Onmiddellijk
trok
blijde gebeurtenis ten
elee uwsch kleedij te
Als het tien uur is, luiden de klokken in
ken drie herauten m
prins eiyke Re- Soest reeds.
de
De saluutbatterij van Baarn
n
paard door de straten va
dg h
schiet reeds, naar later bekend wordt, heeft
H
bevolking
sidentie om de
r een pr inses ge- zij reeds te 9.55 geschoten, dus vrijwel gelijkstellen van het feit, dat

snorren

GEBROKEN!

In de Prinselijke residentie
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tijdig met het oogenblik, dat het b eJ e{
I ) ,l
telex doorliep..ln de omgeving
w » >ii
leis is de batterij echter nauwelijks
zij wordt overstemd door de kerkkio* rKi' {
de sirenes, die wonderbaarlijk snel in y $~,
zijn gesteld. Nu dringt het ook door 00-[V»
publiek, en er zijn vele vriendelijk*
gangers, die den journalisten en \O/ ■A,
met stralend gezicht komen inlic
Prinses". Men ziet een colonne rijks**,'» $?
ters op de fiets uitrukken, het zijn *o&\%,
nen„ die te kwart over tien precies o»
ert
ging van het verkeer in de hand zuliei
Tusschen tien en kwart over tien PP
dus het normale verkeer langs
oo
straatweg. Auto's snorren voorbij, acn
p,,
niets vermoedend, doch de meeste
<V
toch. vooral wanneer voor de woning
brigade-commandant der
pai j,
heer van Amerongen, tegenover n ell
een vlag aan den mast wordt gehesc
ke ceremonie plechtig voor het » #$ J.
manschappen plaatsvindt. De inziw_e de
auto's begrijpen spoedig, wat er aan e u $
„{
is en raampjes worden opengedraaiot"
v>
Ja, zegt dan de rijksveldwachter,
u
vraag is gericht, „een Prinses", riJ»
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NIEUWSBLAD VAN HET

is uitstekend, men ziet
de nand drukken en stugpen breed lacnen Het voorbeeld
müe vla tegenover
bet paleis is aanstekem
Ij.j-o's, flip6l o meter voorbij de vlag zijn er al
(L »&ar
nationale kleuren voeren: er is
gerekend. Van de gebouwen in
.°P
j|°itig
ev Van het postkantoor, van de ca5
Va VaU n Woon
huizen, van de werkplaatsen,
<k
WS'ge h
overal waait na
S
a nrtuten de vlag.
L aUvea n te kwart over tien de deRrjksverstil wordt, omdat
rsregeliP k weer
ingegaan,
s
ë
auto's
het
zoodat
nipt
He r^svpLmeer kunnen passeeren, dan zijn
ïtt
hters> wier taak het is op de
teh teö Pui-rt
Van
w egen het autoverkeer teV hoi h
tevens inlichtingenbureaux ge»)j
r
nt wie laat zicb nu den toegang
g hei
v0 6en Paleis Soestdijk in deze dagen ontvragen: „Wat is er dan
ïiW,nder
s/" en de veldwachter heeft een
J3e bui
fai 6e\vin- hrj begrijpt, dat de automobilist
êeVen ,t aan zi Jn aanwijzingen gevolg
is dj,' als hij hem eerst inlicht. En zijn
ok: een Prin ses, doorrijden".
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Hoe

de blijde mare

Den

Haag

te

ontvangen werd

kanonschoten

De

heel Nederland de blij-

op

het Malieveld

ïiar^
het land is gegaan, de blijde
V Urtaerji door
eetl
feit
is geworden en in geheel
%h Hd e n
ver over de grenzen de bange
j
)° vele

I

&h

lan& e dagen de zoozeer ver-

%'ige %reugeDrok en, plaats makend voor uitsta- eQ r> gde, over de geboorte van een
C<Wp r anjetelg, heeft ook de Koninklijke

haar feestelijke klanken over de stad en in
strijd met alles wat anti-lawaaicampagne
het geluid van auto-claxons
heet, snerpte
door de lucht, belden de trambestuurders extra luid en weerklonken fabriekssirenes.
De Residentie vierde reeds op den vroegen
morgen feest, zoo werd het blijde nieuws in
de Hofstad ontvangen, zoo waren de eerste
reacties en allen, die het sohoone historische
moment beleefden, het voorrecht hebben gehad het te mogen beleven, zij allen kwamen
er diep van onder den indruk.

Hoe Amsterdam reageerde
„Er is een Prinses geboren". Deze blijde
mare vloog vanmorgen van mond tot mond,
in minder dan geen tijd was de geheele
hoofdstad op de hoogte van de blijde gebeurtenis, die' met zooveel spanning, zoon intens
medeleven en met zooveel verlangen door heel
de bevolking werd tegemoet gezien.
Gejuich, opgewondenheid en blijdschap allerwege. Vlaggen worden geheschen. oranjewimpels sieren de gevels. Als een electrische
vonk verspreidt het heugelijke bericht 'zich
door de city, door de buitenwijken, in kantoorgebouwen,
werkplaatsen scholen en ln
de cafés.
De eere-schoten donderen
allerwege staakt men den arbeid. Jong en
oud, arm en rijk begeeft zich op straat, getooid met oranje. De scholen zijn vrij, duizenden kinderen ontvluchten de schoolgebouwen, trekken door de bevlagde straten,
zingen hun vaderlandsche liederen en stralend
van blijdschap dragen zij de tijding waarop"
heel Nederland wachtte verder uit.
„Er is een Prinses geboren", dat is de groote en blijde tijding. In enkele minuten is de
kalme stemming van den Maandagochtend
veranderd in die van een hoogtijdag. Men
bejubelt oranje, men is gelukkig en blij met
het jonge Ouderpaar.

Vi? Per

die de blijde mare verkondigde, in
aJ^i^a'
er verstorven, of men haastte zich
dekten.
'ejj» "in. dit heuglijke nieuws te doen
rf

v°orzichtigen, die reeds bij voore
Mi, v o bii zich hadden gestoken, haalden
Vi, Van sc hijn en tooiden zich met dit beV' Aanhankelijkheid aan ons VorstenW«ij tn n voorzagen zich hiervan bij de
g opgedoken verkoopers en
*ich °&ste s ersla
op
en
aller gelaat weerspiegelde
W efle
gedachte: „een
"ns
domineerende
sje
o?

ri

6

t^ >

ls geboren".

de inmiddels verschenen
WHcü H werden
ui
t
handen der krantenjonde
Sesr
V
i?
eli
om
zich
toch maar zoo spoedig
"6 < Jk v"
uit Soestdijk
het
laatste
J 1 te kunnen nieuws
hoo°gte
stellen.

De kanonschoten
t_

ü

*JIl

% '"iet

Zwaardreunden

.

i,°°k vele

ze over de Residentie.

geweest, die

Hagenaars

niie verheugen in het bezit van
VHo
f er "om een of andere reden niet
Sei,..?
t
erd hadden en die zich nog niet
„\ r

’» aate J,k adden begeven,
,%>g

die plotseling

wer-

door kanongebulder en aldus
'eiT We" iktverwittigd,
dat het gewichtige
i^thu! 11was.

S, r
waren na het sein, dat de
S\£h * tenis spoedig zou kunnen worden
Vo
geven van eereschoten

Niirt*V u

°r het

in stelling gebracht en
de ontvangst van het Telexdeed de batterijrtf iyNaVL de blijde mare
losbranden, dat
sc
het
eerste
hot
n
omtrek kon worden gehoord en
t>t
gel matige tusschenpoozen
door
gevolgd. Zwaar dreunden de
de sta d en velen, wier aandacht
ur
T'ievpiS getrokken, spoedden zich naar
6
sia iön om dit bijzondere schouwspel
Steeds meer nieuwsgierigen
C'tai 'de*
dit
e
2ich
in de nabijheid van
«ch ven 0
11 VteH f ent en vol spanning telde men
het er 51 zouden zijn
-. "J.Ses
% 95 of 101
een Prins.
uit het
b 'c ht doWerd van de kazerne
ge°rgegeven.
Prinses
„Een
5
al de y.Schote n". Enkele seconden later
ilet eerste schot en om 10.13 het
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Het
verschijnt

Nieuwsblad

Wij maken er onze lezers op
attent, dat het Nieuwsblad
morgen, op den Nationalen
Feestdag, vvèl verschijnt.
De Pers heeft, juist in deze
dagen, een taak tegenover het
publiek te vervullen, welke niet
gedoogt, dat de berichtgeving
over zulk een belangrijk gebeuren onderbroken wordt.
In de stad wordt de courant
echter vroeger dan anders
bezorgd.
golf.

de Prinsesse-
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Het teekenen der felicitatieregisters te
Den Haag.
In een vertrek van het Paleis Noordeinde
lagen den geheelen dag felicitatieregisters ter
teekening gereed. Onder de eersten, die hun
handteekening in deze registers zette, was de
deken van het corps diplomatique, de heer A.
de Pury, gezant van Zwitserland. Hierbij zij
aangeteekend, dat van het Zwitsersche gezantschapsgebouw reeds dadelijk na het eerste
kanonschot de vlag werd uitgestoken.
Zeer vele anderen volgden het voorbeeld
van den deken. Gezanten, leden van het Permanente Hof van Internationale Justitie en
vele Nederlandsche autoriteiten, civiele
en
militaire, begaven zich naar het Paleis Noordeinde om op deze wijze van hun belangstelling in de vermeerdering van het Koninklijk
Gezin te getuigen.
VREUGDE OP EFFECTENBEURS EN
DIAMANTBEURS.
Op de effectenbeurs te Amsterdam was hedenochtend van den officiëele handel niets te
bespeuren. Men was reeds bezig de beurs te
versieren en als een voorproefje voor het verloop van zaken tijdens de middagbeurs was
men al bezig met het afsteken van vuurwerk,
zoodat er alle aanwijzingen waren dat het
effectenbedrijf zich hoofdzakelijk zou bepalen
tot uitingen van vreugde over de Koninklijke
geboorte. De stemming bij het bekend worden
van de geboorte was dan ook juichend. Dit
was ook het geval in de beurszaal voor den
diamanthandel, waar een zeer feestelijke
stemming heerschte. Er was wel geen officieel
vreugdebetoon, maar de uitingen van blijdschap waren er niet minder om.
Tegelijk met de Prinses geboren.
Het echtpaar Tegenbosch—Kempel te 's Hertogenbosch is verblijd met de geboorte van een
dochter, vrijwel op hetzelfde oogenblik, als de
prinses werd geboren. Het meisje zal demzelfden naam krijgen als het prinsesje.
Radio-toespraak uit Keulen.
De consul van Nederland te Keulen heeft
hedenmiddag voor den zender van Keulen een
radio-toespraak gehouden tot de Nederlanders
in West-Duitschland ter gelegenheid van de
„Blijde Gebeurtenis" te Soestdijk.

Weenen en in geheel Oostenrijk met groote
blijdschap vernomen.
Men heeft hier groote sympathie voor Prinses Juliana en men gedenkt Haar verblijf te
Haar
Weenen, te Mittershill en Innsbruck.
verschijnen
vandaag
in
alle
Weensche
foto's
middagbladen.
Op het Nederlandsche gezantschap werd het
nieuws het eerst vernomen. Weldra wist het
kolonie.
de geheele Nederlandsche
stonden
aan het toestel te
Nederlanders
De
juichen van pleizier. Op het gezantschap en
het consulaat-generaal werden de rood-witblauwe vlaggen met oranje wimpels, die allang
klaar gelegen hadden, uitgestoken. Ook van
huizen was de Nederlandenkele particuliere
uitgestoken.
Een Nederlandsche
sche driekleur
vlaggen
uitgestoken,
vier
had
n.l. het
firma
rood-wit-blauw, het oranje-blanje-bleu, de
vlag van Lippe en het Oostenrijksche rood-witrood.
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Van de leerlingen der school voor
reserve-officieren te Utrecht.
Het voorlezen van de dagorder, waarbij de
blijde gebeurtenis werd bekend gemaakt, ontketende onder de leerlingen der school voor
reserve-officieren der onbereden artillerie te
Utrecht een uitbundig enthousiasme. Dit enthousiasme vond zijn hoogtepunt in het vertrek van den estafettelooper, die als eerste in
den keten van posten opgesteld tusschen de
kazerne en het paleis Soestdijk wegsnelde om
aan de Prinselijke Woning eene oorkonde te
bezorgen, waarbij de leerlingen den gelukkigen Ouders hunne eerbiedige gelukwenschen
aanboden.
Aan de estafette, die door het bestuur der
leerlingen-vereeniging werd ontworpen, namen
alle leerlingen
118 in getal — deel. De oorkonde was door eenige a.s. reserve-officieren
opgesteld en gecalligrafeerd en werd aangeboden door het bestuur der leerlingenvereeniging. De voorzitter der vereeniging, de korporaal mr. H. F. L. Wensink, overhandigde als
laatste estafettelooper de oorkonde ten Paleize.
Al deze teekeningen en letters
zijn in
uitgevoerd. De
kleuren
nam
estafette
een aanvang nadat de commandant van de
school de leerlingen had toegesproken.
De
deelnemers werden per auto langs den weg
uitgezet, terwijl de estafette reeds een aanvang
had genomen. Klokke twaalf uur verscheen de
laatste looper langs het pullmann-monument
te Soestdijk en gaf de oorkonde over aan den
korporaal Wensink, die er mee in den Scester
vleugel in het Paleis verdween.

Groote vreugde in Nederlandsche kolonie.
De geboorte van het vorstelijk kind is te
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flinke Dochter.
De toestand van Moeder en Kind is op het oogenblik zeen
bevredigend.
Dr. J. DE GROOT.
Dr. C. L. DE JONGH.
vurigen wensch naar het heugelijke bericht.
Overal ontplooide zich, reeds voor de blijde
tijding bekend werd, de driekleur.
Rappe
handen haastten zich nog om aan de versieringen de laatste hand te leggen en velen vierden reeds feest, voordat dit nog verantwoord
was. Later, toen de goede afloop bekend
werd, werden zij gelukkig door de werkelijkheid in hun overtuiging bevestigd.
Doch terwijl dit geseind wordt
het is nu
vlak na het oogenblik, waarop het heugelijke
bericht inderdaad binnenkwam
zijn reeds
alle indrukken van in spanning gehouden gevoelens vergeten door het glorieuze moment
van kwart over vijf in den namiddag, toen het
definitieve bericht met blijde ontroering op
het kantoor van Aneta te Batavia werd ontvangen. Onmiddellijk werd met alle beschikbare middelen het verblijdende nieuws op de
meest snelle en uitgebreide wijze rondgezonden. Dit had tot gevolg, dat binnen een kwartier de geheele Indische archipel op de hoogte
was van het verblijdende nieuws en dat in
alle huiskamers door de radio het Wilhelmus
weerklonk, ontroering wekkend bij iederen
luisteraar.

—
—

Ondanks de wetenschap van reeds weken, dat dit geluk ons kon toevallen, bleek
toch dit moment van ontroering te groot
voo:r velen om het te verwerken.
Prachtig blinkend in de namiddagzon
zweefde een K. N. I. L. M.-vliegtuig met twee
oranje-linten aan den romp bevestigd, over de
stad om de bevolking kond te doen van het
heugelijke feit.
Tegelijk werden de eereschoten door extra
batterijen afgevuurd, begonnen de klokken te
beieren en loeiden allerwege de sirenes.
De schepen in de haven van Tandjong Priok
werden in feesttooi gezet. Overal weerklonken volksliederen.
Zij, die voor het eerst in Indië een ware
oranje-stemming aanschouwden, begrepen nu
eerst hoe diep de aanhankelijkheid aan het
Vorstenhuis in Nederlandsch-Indië is geworteld.
Ook de autoriteiten die van de blijde tijding
kennis namen deelden met de burgerij in de
algemeene vreugde. Hoe groot deze wel was
werd ook getypeerd door een stormloop op de
kanonnen op het Waterlooplein, alsof men
wilde meehelpen aan het lossen van de voorgeschreven 51 vreugdeschoten.
Overal is de
feestviering thans in vollen gang.

Groote belangstelling in Engeland.
De blijde gebeurtenis aan het Nederlandsche
Hof is te Londen het groote nieuws van den
dag. Alle middag-edities brengen het bericht
op de voorpagina, groot opgemaakt met foto's
van Prinses Juliana en Prins Bernhard en
lange berichten over de gebeurtenis.
De „Evening News" zegt in een hoofdartikel,
dat Engeland Prinses Juliana, die hier zeer bemind is en het Nederlandsche Volk oprecht
gelukwenscht. De
toejuichingen,
waarmee
Prinses Juliana en Prins Bernhard te Londen
werden begroet in den kroningstijd, waren de
uiting van een gevoel, dat thans opnieuw aan
den dag treedt.
De Nederlandsche zeelieden te Londen vieren
de blijde gebeurtenis aan boord van
hun
schepen en in het Nederlandsche tehuis voor
zeelieden.
Toen het nieuws aan de oevers van
de
Theems
bekend werd, naderde de „Hontestroom" juist zijn ligplaats bij de London
Bridge. Havenarbeiders riepen de bemanning
toe, dat er een Prinses was geboren, waarop de
Nederlandsen zelieden .met gejuich .antwoordden.

Vervolg pag. 5
TELEGRAMMEN

HOE HET BERICHT IN WEENEN WEED

j

feestvreugde

OFFICIEEL COMMUNIQUE
H. K. H. Prinses Juliana heeft heden, den 31 sten Januari 1938,
des voormiddags te 9.47 uur, het leven geschonken aan een-

Estafette naar het paleis Soestdijk
Op de korte

3

EERSTE BLAD

DE BLIJDE GEBEURTENIS TEN PALEIZE
TE SOESTDIJK

moraen wèl

De N.C.R.V.-microfoon, die op het bewuste
tijdstip juist een Russisch gramofoonplatenconcert bezig was te verwerken, stokte om één
minuut over tien plotseling zijn Slavische geluidenstroom, waarna ee n extra signaal aankondigde dat een bijzondere mededeeling zou
volgen. Geen luisteraar die dat niet begrepen
zal hebben: het was de tijding van de Prinselijke geboorte. De lichtelijk geëmotioneerde
stem van den omroeper had nauwelijks de lang
verwachte volzin beëindigd, 0f de N.C.R.V. liet
er de gelukwensch op volgen, die zfj namens
en
de luisteraars richtte tot het Koninklijk Huis
en
tot het Nederlandisehe Volk. Het programgeboorte
ma bood vervolgens plaats aan een reeks revan de spontane reactie in den lande
portages
Op de lange golf,
op het vernemen van de saluutschoten. De
sirenes van schepen, dokken en silo's in de
De plotselinge verheugende tijding dat in Rotterdamsche haven slingerden hun geloei
het Prinselijk Geiain een Koninklijke Doch- niet alleen door den regenachtigen lucht maar
aether, de klokken van de St.
ter was geboren, heeft in de radio-omroep ook door den 's
Jacobskerfc te Gravenhage luidden niet aluiteraard een ingrijpende programma- leen voor de hofstad, maar voor gansch het
wijziging teweeg gebracht.
land.
beide
zenders
uitzendingen
De
over de
herinnering
worden vandaag verzorgd door de V.A.R.A.
Stroom van gelukwenschen.
en de N.C.R.V. en het laat zich licht begrijpen, dat onmiddellijk toen het heugelijke
Naar wij vernemen, zal de eerste huls van
saluutbatterij Baarn, welke om 9.55 het
bericht de omroepstudio's bereikte, het op de
heeft gelost, aangeboden worden
eere-schot
dat oogenblik uitgezonden programma aan H. K. H. Prinses Juliana en Prins Bernwerd onderbroken om den omroepers gele- hard.
Een stroom van gelukwenschen en van
genheid te geven mede te deelen dat een
bloemstukken werd reeds korten tijd na het
prinses was geboren.
bekend worden van de geboorte van een Printijdop
ses ten paleize Soestdijk bezorgd.
Toevallig kwam de blijde tijding
het
Het eerste felicitatie-telegram was van den
stip dat op den Hilversumschen zender de
V.A.R.A. gedurende 20 minuten het veld moet GouverneuK-Generaal van Nederlandsch-Ingroote
ruimen voor de morgenwijding van de V.P.R.O. dië. Het eerste bloemstuk was een
mand van witte azalea's met oranje-strikken,
dat is omstreeks 10 uur.
Nauwelijks had op dat tijdstip de V.P.R.O. aangeboden door de beide Baarnsche oranjezich aangekondigd of twee minuten later verenigingen. Daarna kwam een prachtige
kwam de V.A.R.A. terug voor het uitspreken bloemenmand van de gemeente Baarn met
van de belangrijke volzin die het lang ver- een oorkonde en onmiddellijk daarop een
wachte bericht inhield. De omroeper deed. dit bloemstuk van burgemeester Van Reenen.
nadrukkelijk en met plechtige intonatie. De
Ovatie voor dr. Colijn
V.P.R.O. heeft daarna'„den op zijn Maandagschare scholieren heeft hejubelende
ochtendprogramma staanden kerkdienst bijna
Een
zonder vertraging kunnen afwerken.
denochtend omstreeks half elf een ovatie geaan onzen Minister-President, dr. H.
Toen dit afgeloopen was kwam de V.A.R.A. bracht
Colijn. Voor het Departement van Algemeene
terug met het „Wilhelmus", gevolgd door een Zaken zongen zij net zoo lang „Lang zal hij
toespraak van drs. E. Boekman, den wethou- leven", totdat de heer Colijn voor een der
vensters verscheen
glimlachend en wuivend
der voor kunstzaken te Amsterdam. Het pro- dankte voor deze en
onverwachte en hartelijke
gramma is vervolgens zoo gewijzigd, dat het hulde.
de
Óp verschillende departementen werd
tot 12 uur een karakter in overeenstemming
heuglijke
tijding
door
den
aan
de
Minister
met de blijde gebeurtenis droeg, waarna het ambtenaren medegedeeld en ook daar kwam
de stemming er spoedig in.
dagelijksche repertorium werd afgewerkt.
De Tweede Kamer bijeen.
Hedenavond om vijf minuten voor midderIn verband met de geboorte van een Prinses
nacht zal Paul Huf ons volkslied declameeren,
is
de Tweede Kamer bijeengeroepen tegen
ton
orkestmuziek,
begeleiding
van
besluite
met
Woensdag
a.s. des middags te half drie.
van de uitzending van dezen dag.

e t bi-- Welke zien ditmaal noode de eer De radio-omroep
hL
ëa
tk an, hJde gebeuren binnen haar veste zag
g6v
onmiddellijk na het vernemen
tyding opgemaakt om uiting te
C?
aln
s ver Ji lang ingehouden blijdschap over
g in de Koninklijke Familie.
VUle *eiiiv rderin
waren de woorden van den radio-

NOORDEN

Opkomst van dienstplichtigen een dag
uitgesteld
Niet morgen

maar Woensdag

opkomen
In verband met den Nationalen Feestdag
op 1 Februari heeft de Minister van Defensie

bepaald,

dat alle personen,
die op dezen
datum moeten worden ingelijfd of in werkelijken dienst moeten komen, op 2 Februari behooren te verschijnen op plaats en uur voor
deze inlijving of opkomst vastgesteld.
De burgemeesters en korpscommandanten
ontvangen geen nadere mededeeling.

Ook Indië viert feest

—

als heden beleefde Indië nog nimop onverklaarbare
was alsof iedereeen
dag
de groote dag zou
deze

Een üae
TYIAr

Het

De K.N. I. L.M. mag op
Australië vliegen

dat
Toestemimng der Australische regeering.
Hoewel het publiek slechts over de enwelke ook in NeSYDNEY, 31 Jan. De Australische regeering
kele aanwijzingen beschikte,
op allerlei ma- heeft besloten de K.N.I.L.M. toe te staan
-5p -land bekend waren, dronggeheele
haar
Indische luchtdienst tot Australië uit te breiden, gelijktot de
nieren de spanning
van den vroegen tijdig met de instelling van den Britschen
bPvolkine
be
nf door, waardoor
wüze voelde,
vr\n

"

-

'°'„ L

verpleegsters, verkondigde a;
KLOK VAN AVONDLICHT, geluid door de verheugde
de omwonenden in Haren de groote gebeurtenis.

in den namiddag onafgebroken vliegbootdienst. De Nederlandsche dienst mag
van verwachting tot uiting kwamen. niet later dan 1 Juli begonnen worden.
liep.men reeds vooruit,
Het geboorteberichtfantasie,
hetzij door den
door snelle

lietzif
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ADVERTENTIEN
Woensdag 2 Februari ho** pen
onze geliefde Ouders *
Behuwdouders
**
** enJAN
KOLENBRANDER, *
**
**
en
** MARIA NOORDHUIS, *%
30-jarige Echtver*
** hunne
eeniging te herdenken.
*%
Jan. 1938.
* Groningen,
Hortensialaan 51a.
*
* Hunne
dankbare Kinderen
*%
** en Verloofde.
*■*****"##**************
Donderdag 3 Februari
*
** hopen
onze geliefde Ouders,
**
en Grootouders
* BehuwdDER WIJK *
** HENDRIK VAN
't
en
*
* MENSIENA A. KOSMIS, %
50-jarige Echtver% hunne
eeniging te herdenken.
** Sappemeer, Febr. 1938. ***
**
** Aan boord.
Hunne dankbare Kinderen,
** Behuwden Kleinkinderen. *J
*****-******■**#****
***»

V Verloofd:'
BOERSEMA
en
Ir. J. SIEBENGA l.i.
Grijpskerk, Januari 1938.
Geen receptie.

Heden overleed, zacht en
kalm,
doch zeer onverwachts, onze lieve Man en
Vader, Behuwd- en Grootvader

WILLEM SCHLÜTER,
in den ouderdom van 71
jaar.

Groningen, 28 Jan. 1938.
Gr. Appelstraat 29.
Uit aller naam:
Fam. SCHLÜTER.

Heden overleed, plotseling,
onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader
SIKKO KOOPMAN,
sedert Dec. 1920 Wedn. van
JOHANNA VORENKAMP, in
den ouderdom van 69 jaren.
Groningen, 29 Jan. 1938.
lste Willemstraat 63.
J. H. KOOPMAN
S. KOOPMAN—BONTHOND.
SIKKO.
De teraardebestelling zal
plaats hebben a.s Woensdag
op de Noorderbegraafplaats.
Vertrek van het sterfhuis
om half elf.

KLASIEN

Eenige kennisgeving.
",* Verloofd:
'ADDY SCHUIRINGA
en
Ir. W. P. M. CORSTIAENSEN
l.i.
Middemeer, 31 Jan. 1938.
Geen ontvangdag.

HARM KOITER
en
LEMKE VEENSTRA
geven U kennis van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de
voltrekking zal plaats hebben
D.V. 17 Febr. 1938.
Kerkelijke
inzegening door
den WelEerw. Heer Ds. H. MULDER in de Geref. Kerk, 's nam.
3.45 uur, te Kloosterburen.
Hornhuizen; 26 Jan. 1938.
"„* Getrouwd:
A. H. BAARSLAG
Wedn. van R. J. G. LOMAN

en
E. G. DAS.
Hoogezand, 29 Jan. 1938.
Hartelijk dank voor de vele
belangstelling,
van
blijken
voor en hij ons Huwelijk ondervonden.
Toekomstig adres:
Borculo Ca. 40.
Getrouwd:
J. PORRINGA
en
JEANNETTE P. C. AHRENS,
die, mede namens wederzijdsche familie, hartelijk danken
voor de vele blijken van belangstelling vóór en bij hun Huwelijk ondervonden.
Heerenveen, 31 Jan. 1938.
Van Maasdijkstraat 16.

Heden overleed, zacht en
kalm, onze geliefde Behuwd-, Groot- en Overgroot-

vader
AREND BOEKHOUDT,
in den ouderdom van bijna
79 jaar, sedert 19 April 1919
Wedn. van JOHANNA CATHARINA JANSEN.
Haren, 29 Jan. 1938.
S. RIEMERSMA,
Kleinkinderen en
Achterkleinkind.
Woensdag 2
Begrafenis
Febr. op de Noorderbegraafplaats. Vertrek van het R.K.
Ziekenhuis 10 Vi uur.

Heden overleed onze lieve
Vrouw, Moeder, Behuwd-,
Groot- en Overgrootmoeder
TRIENTJE
VAN DER PLOEG,
Echtgenoote van THOMAS
WESTERMAN, in den ouderdom van 75 jaar; na een gelukkige Echtvereeniging van
bijna 50 jaar.
't Zandt, 29 Jan. 1938.
(Gron.)

Uit aller naam:
T. WESTERMAN.
De begrafenis zal plaats
hebben Donderdag 3 Febr.
's nam. 2'A uur.

*,*

.

In plaats van kaarten.

V Geboren:

MARIA MAGARETHA,
Dochter van
HARRY EHMEN en
GRÉ EHMEN—MULDER.
Groningen, 29 Januari '38.
Kerklaan 5.

V

De

Heer

en

Mevrouw

BUURKE—KUIPER

geven met blijdschap kennis
van de geboorte van hun Dochter
MARIA CATHARINA.
Steenderen (Gld.), 29 Jan. '38.
Heden overleed onze lieve
Vader, Behuwd-, Groot- en
Overgrootvader
JAN KREMER,
in den ouderdom van 88
jaren, Wedn. van ROELF JE
VAN DER VEEN.
Groningen, 29 Jan. 1938.
Klaprooslaan 2.
Uit aller naam:
J. KREMER.
zal
teraardebestelling
De
plaats hebben a.s. Woensdag
op de Zuiderbegraafplaats.
Vertrek van Klaprooslaan
om 10 Vz uur.

Tevens betuigen wij onzen
oprechten dank aan Dr.
DIJKHUIS en Zuster JAPENGA voor hunne liefderijke en zorgvuldige behandeling.

Heden overleed onze lieve
Moeder, Behuwd- en Grootmoeder
MARGARETHA VEEN
in den ouderdom van 74 jaar,
sedert 22 April 1937 wed. van
J. VAN DER MOLEN.
Diep bedroefd staren wij de
overledene grafwaarts na.
Harkstede, 26 Jan. 1938.
M. LEUGS—v. d. MOLEN
J. LEUGS.
en Kleinkinderen.
Zij, die de overledene de
laatste eer wensohen te
bewijzen, worden verzocht
Maandag 31 Januari aan het
sterfhuis, vertrek 2 uur.
Tevens onzen hartelijken
dank aan Dr. Berg en Zr.
Cuperus voor hun zorgvuldige behandeling.
Heden overleed, zacht en
kalm, na een kortstondige
ziekte, onze geliefde Vrouw
en Moeder
EEUWKE KETELAAR,
in den ouderdom van 32

Ter Apel:

A. DOEWES—BROEKEMA

D. A.

.DOEWES.

Haren:
G. W. BOSS—BROEKEMA
H, BOSS.
Groningen:
H. ROELFS—BROEKEMA.
De teraardebestelling zal
plaats hebben op Woensdag
2 Februari a.s. op de NoorVertrek
derbegraafplaats.
van het sterfhuis te 10.30
uur.

JjßWWffig-

Nederland

Veendam, 29 Jan. 1938.
Uit aller naam:
J. TIMMER.
Zij,

die de overledene de

laatste eer wenschen te be-

Woensdag 12 uur aan het
sterfhuis A. G. W.-plein 23.
Tevens betuigen wij onzen
hartelijken dank aan Dr.
HEERDT en Zuster HOLMER voor de zorgvuldige behandeling.

Heden overleed, in den
ouderdom van ruim 84 jaar,
onze lieve Moeder, Behuwd-,
Groot- en Overgrootmoeder,
WARMELTJE BEIJERING,
sedert 1899 Weduwe van den
Heer J. VAN BELKUM.
Grolloo, 28 Jan. 1938.
Namens de Familie:
W. VAN BELKUM.
teraardebestelling
De
zal
plaats hebben Dinsdag 1
Februari te 12 uur.
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VERITABLE 8 CL

Tevens onzen weigemeenden dank aan den WelEd.
ZeerGel. Heer Dr. DIJKHUIS
te 't Zandt en de Zusters
VRIEND en MEIJER te Bierurn voor de zorgvuldige behandeling, tijdens zijn ziekte ondervonden.

"

10 Stuks in blik

ADMIRABLE 10 CT.
10 Stuks in

IMPERIAL 12 CT.
" houten
"
kistjes
sierlijke

Voorts in houten kistjes
van 25 en 50 stuks

Traeteer Uw vrienden en Uzelf in deze feestelijke tijd op een Bertenja. Geniet en laat
genieten van de kostelijke Havanna-Braziel-melange en het ongeëvenaarde SumatraZandblad-dek der Bertenja-Sigaren I

Heden overleed, zacht en
kalm, onze lieve Broeder en

Behuwdbroeder
ROELF KLINKHAMER,
in den ouderdom van ruim
72 jaar.
Godlinze, 29 Jan. 1938.
H. KLINKHAMER
T. KLINKHAMER—SIEBE.

Met diep leedwezen geven
wij kennis van het overlijden
van onzen lieven Man en
Vader
JAN MARIE DE VRIES,
in den ouderdom van 39
jaar.

Assen, 29 Jan. 1938.
Brinkstraat 25.
J. DE VRIES—JALVINGH.

Nutsspaarbank - Groningen
Het HOOFDKANTOOR, Oude Ebbingestraat 35
en het BIJKANTOOR Oosterweg 1

. _

dagelijksche bezigheden kon hij slechts met
Veel moeite en onder hevige pijnen verrichten en hij zag de dag reeds spoedig aanbreken, dat hij zijn arbeid niet meer zou
kunnen doen. Tot h\j opmerkzaam werd
gemaakt op Togal en een Togal-kuur begon.
Eerst zonder enthousiasme, want hij had
al zooveel geprobeerd, maar toen hg beterschap voelde, was hij zeer verheugd. Nu is
hij geheel van zvjn rheumatische pijn bevrijd en is hjj een geheel ander mensen
geworden, dank zij TOGAL-tabletten.
Bij alle apothekers en drogisten vanaf f 0.80.

TH. F. HUND GEBHARD, Secretaris.
1

■

1

waardoor vanzelfsprekend de keus voor U thans
belangrijk beperkt is. Kwaliteit en afwerking
bleven echter gelijk. Wij hebben nu besloten U
schadeloos te stellen voor de kleinere keus door

Het geheim der Togal-tabletten Is hun heilzame
werking op bloed en inwendige organen, waaruit
zij de onzuiverheden, de eigenlijke oorzaak van vele
pijnen en ongemakken, afdoende verwijderen.

DE TOCH AL ZEER LAGE PRIJZEN
NOGMAALS MET 20% TE VERMINDEREN

Het Oranjegeschenk
mendheid

U koopt thans de betere meubelen, karpetten
enz. tegen de prijzen van massa-artikelen en
dan nog 20 % korting.
Een unieke gelegenheid om Uw intérieur met
iets goeds te verrijken.
De liquidatie-uitverkoop eindigt 4 Februari.

Heden overleed te Groningen onze beste Oom
Mr. FRANS DIDERICUS
DE BOER,
oud-Kantonrechter, Ridder
in de Orde van den Nederlandschen Leeuw, in den
ouderdom van 79 jaar.
29 Januari 1938.
Apeldoorn:
JE. T. DE BOER.
's-Gravenhage:
J. F. H. BEINS.
De crematie zal plaats
hebben te Velsen op Woensdag 2 Februari 1938, na aankomst van trein 13.14 halte
Driehuis- Westerveld.

RENEMAN
& Zn.
J. H.Hooge
der A 26

Heden overleed, na een
kortstondige ziekte, onze lieve Vader, Beruwd-, Grooten Overgrootvader
JACOB HERMANUS

\

De
van

's Nachts te moeten
opstaan.
neeren, lijdt aan:

Rheumatiek, Rugpijn, Zenuwachtigheid, Kringen onder
de oogen, Irriteerende zuurafschei-

geeft

15% korting
op alle

STOOM-EN VERFPRIJZEN

ding, Duizeligheid,
Hoofdpijn,

dan verwijderen de nieren waarschijnlijk niet voldoende de
gezondheid-sloopende zuren uit
het bloed.

Het wereldvermaarde, prophylactische middel CYSTEX
het gegarandeerde doktersrecept verbetert werkelijk de

-

-

werking der nieren.

vee vrij van luis
Houdt Uw
het echte

Veearts Bargum's
Veereinigingspoeder

"" Voor de vele blijken van
deelneming bij het overlijden
van onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder,
per groote bus
BERENDINA ZWARTENKOT, koeien fl-.
Weduwe v. AREND DIJKSTRA, zenden wij fra" 00
betuigen wij onzen hartelijken
dank.
Groningen, 31 Jan. 1938.
Fam. DIJKSTRA.

-1

vanai

_

2
r kleine bus
4-5
Sten verkrijgbaar.
Waar niet,
I8*—"
Weigert namaak.

?3°^ —

Pf

._

"

importeurs: pa EBEL EBELS
Groningen
Nieuwe Ebbingestraat 46

-—jjjtji*'
bU

Geschieden"5

0^

het Huis van

door Dr. N. JAPIKSE, v
van het Koninklijk HUiSi*f(J
1000 jaar Oranje in v°°
beeld.
r .gcP
Een litterair en hist°

Als U 's-nachts dikwijls op
moet staan en vaak moet uri-

HOOGLAND,
Wedn. van MARIA VAN
WA VEREN, in den ouderdom
van ruim 87 jaren.
Utrecht, 29 Jan. 1938.

Handelstraat 52.
Uit aller naam:
J. M. HOOGLAND
De teraardebestelling zal
plaats hebben Woensdag 2
Februari a.s. op de Zuiderbegraafplaats te Groningen
te 10.45 ure.

Hoewel nog g-een veertig jaar, durfde de
heer F. zich niet meer bukken wegens onduldbare rheumatische pijnen in den rug. Zfln

gesloten

VELEN PROFITEERDEN REEDS VAN
ONZE LIQUIDATIE-UITVERKOOP

JAN.

MARIE.
PIET.
ALIE.
De teraardebestelling zal
plaats vinden op Woensdag
2 Februari 's nam. 2 uur
vanaf Brinkstraat 25.

Kon zich niet meer bukken!

zijn morgen wegens den Nationalen Feestdag

jaar.

wijzen, worden verzocht a.s.

Heden overleed onze beste
Moeder, Behuwd-, Groot -en
Overgrootmoe der
MARTJE VAN DER KAMP,
in den ouderdom van ruim
83 jaren, sedert 7 Dec. 1927
Wed. van P. H. BROEKEMA.
Groningen, 29 Jan. 1938.
Van Speyckstraat 20.

Heden overleed, in den
ouderdom van ruim 72 jaar,
onze innig geliefde Vader,
Behuwd- en Grootvader
ROELF KLINKHAMER,
sedert 29 Dec. 1925 Wedn.
van M. T. OUTSEMA.
Godlinze, 29 Jan. 1938.
Garrelsweer:
T. EDEN—KLINKHAMER
H. EDEN.
Krewerd:
P. KLINKHAMER
M. KLINKHAMER—BONT.
Godlinze:
T. KLINKHAMER
W. KLINKHAMER—
BRUGGEMAN
A. KLINKHAMER
G. KLINKHAMER—
ALLERSMA.
Garrelsweer:
K. KLINKHAMER
R. KLINKHAMER—BONT.
Westeremden:
H. KLINKHAMER
A. KLINKHAMER-MEDEMA.
Bierurn:
W. KLINKHAMER
S. KLINKHAMER—HAAN.
Garrelsweer:
P. WILLEMSEN—
KLINKHAMER
K. WILLEMSEN.
't Zandt:
M. KLINKHAMER
H. KLINKHAMER—BONT.
Bierurn:
W. DIJKEMA—
KLINKHAMER
H. DIJKEMA.
Holwierde:
L. KLINKHAMER
T. KLINKHAMER—
DIJKSTERHUIS.
A. SCHEPELKLINKHAMER
K. SCHEPEL.
en Kleinkinderen.
Teraardebestelling Woensdag 2 Febr. 2 uur.

EERSTE BLAD

GARANTIE;

Neem eens 'n CYSTEXproef van 8 dagen.
U riskeert niets. TJ krijgt Uw
geld terug als U binnen 8
dagen geen voldoening hebt.

CYSTEX is verkrijgbaar bg
apothekers en drogisten.

Gevonden :

.

evenementl^^-^l'

MEN KAN B&*
t
UW LOOPEN
dat U last hebt van U* ge jJ
re
Laat ze door ons
plezier.
loopt
U
met

tfr'

«g

verzo

w* 2' f 3

costuum
Overj. of Regenjas f \K
Wordt als nieuw. M
makerij DE BOER.
Colleniusstraat 21a.

>

Viëtor & P'

Kwalitejtswjj^

Uitsluitend

!¥.AGNETISEI"V
DINSDAG

heeft op

g ee
wegens de
PRINSES.

P.

„

1

v

«H*V
(

geboorte

,-,

801/">

oppenheimstraat \yS

Cusschen Zeerijp en Loppersum.
een Heerenhorloge met ketth-g.
Terug te bekomen tegen geAuto-, Motor-AcC«|'ls w
maakte kosten bij K. DAMHet Accuhuis. TelJ le
1 p.
STRA te 't Zandt.
schengang, Schuiten^

ÏWEEDE BLAD

Feestgedruisch
—
—

—
—

Groningen

in

Tien uur
werkdag
haastige voet- Aan de Jonggeborene in het Oranjehuis
ansers en fietsers
Soestdijk.
vrachtauto's
Ontroerd en dankbaar voor Uwe komst in
"andkarren
het normale beeld in de
dit leven bidt de bevolking der provincie Grora ten van een handelsstad.
ningen Uwe Koninklijke Hoogheid toe, dat Uw
leven gezegend moge 2;ijn en dat het van
TIEN MINUTEN LATER.
vroeg tot laat zich gedragen moge weten door
de liefde van het vaderlandsche volk, waarop
" e jeugd stormt aan op de Groote het
Oranjehuis reeds zoo lang aanspraak mag
"«rkt
de oranje-bulletins hebben het maken.
Sfoote nieuws verspreid
de MartiniDe Commissaris der Koningin
in de provincie Groningen:
vreugde
°kken beieren de
van gansch
cc» volk uit.
J. LINTHORST HOMAN.
de eugd kome n de ouderen
niet
kranslegging te Heiligerlee
*lle n sc
leeg.
holen
Het
loopen
enthousiasme
De Commissaris der Koningin verzoekt ons
sty
ert steeds hooger op.
mede te deelen, dat de kranslegging bij het
t
standbeeld van Adolf van Nassau te Heiliigerh 0esbur gemeester komt even buiten op het lee is bepaald op Woensdag, den 2 Februari
om 2 uur des namiddags. Toegang hebben
hjj cVe cri dadelijk weerschalt het „Lang zal a.s.
zij, die reeds tijdig vóór heden kaarten hebn"
door
de
lucht.
Het
Wilhelmus
wordt
\Ut
ben aangevraagd en ontvangen.
sy. lle borst gezongen, andere vaderlandFelicitaties en recepties.
liefleren volgen.
j.
ambtswoning
In de
van den Commissaris
v°ortdurend
nemen de feestvierders in der Koningin liggen felicitatieregisters ter
Aaaa
toe. Van alle kanten komen ze op- teekening voor ieder, die van zijn gelukwen<ja
Ze zwerven over de Groote Markt schen wil doen blijken, van 9 uur v. m. tot 5
Ha
n.m., iederen dag tot en met 4 Februari.
Vi schmarkt en weer terug. Ze juichen uur
v 0or
Voor functionarissen en particulieren uit
het Stadhuis, voor de Studentensociëteit. provincie en stad zullen de Commissaris der
de
op Koningin en Mevrouw Linthorst Homan twee
uor(l Dur §emeester ten tweede male
ontvangsten houden,
weten een middages verschijnt is hij vergezeld van receptie op Donderdag,te den 3 Februari van 3
Uie
6 uur, en een avondreceptie op Vrijdag, den
%v Uw Cort van der Linden. Beiden hebben tot
4
Februari
te beginnen om 9 uur.
ende
toejuichingen in ontvangst te neiw
Op den Nationalen Feestdag kunnen de
gaan de bordestrap af en achter Commissaris der Koningin en Mevrouw Linthorst Homan uitsluitend die corporaties ontsluit
ty
etl en zich het publiek aan, hen omstu- vangen, welke zulks reeds hebben aangevraagd.
Vergezellend tot de woning van
%
Ofschoon eerst morgen gelegenheid is voor
der Koningin.
het teekenen der felicitatieregisters in het
baa ar breekt opnieuw het enthousiasme zich gouverneurshuis, stelde de Commissaris reeds
geluk" telkens weer zingt men het Wilhelmus. tal van bezoekers, die vandaag hun
wenschen kwamen aanbieden, daartoe in de
DeCommissaris der koningin brengt een gelegenheid. De leden van het Comité Blijde
Gebeurtenis, dat de moeders die in deze dagen
hoera op de Prinses uit, dat driewerf
een baby gekregen hebben of dezer dagen krijgen zullen en in aanmerking komen voor een
herhaald wordt.
geschenk, luiermanden heeft gebracht, kwam
ViSg °P de Groote Markt wordt het geïmpro- eerst op bezoek in het gouverneurshuis. De
Commissaris bood een glas champagne aan en
stor^ de fee st voortgezet. Vrachtauto's worden sprak
Hij zeide, dat er thans
de dames
Ui6 j ericlerhand veroverd door jongens en vreugde heerscht toe.
in
aller
harten, een vreugde
65
studenten rijden rond in en op Jan die straks zal uitgroeien tot uitbundigheid.
Dan was het niet meer de tijd voor ernstige
woorden, zoodat de commissaris blij was, dat
hij reeds thans de dames hulde en dank kon
ral kla PPeren de natte vlaggen in den brengen voor haar prachtige werk. Daarna
werd het glas geheven op de Prinses en Haar
SttEtat oude Boterm gestraat > de Gelkinge- Dochter.
De dames hieven een Lang zal Zij
*ls d en tal yan gebouwen zijn al verlicht leven aan, waarmee de Commissaris en meinstemden.
Wec v,. herauten van het Studentencorps de vrouw Linthorst Homan van harte
presidente
de
De
Commissaris
klonk
met
lBe aankondiging der Hooge Geboorte
>
registers
waarna
de
Boerma-Uilkens,
Vn 11
mevr.
Zij vinden overal een aandachtig geteekend werden. Toen begon het Comité zijn
eigenlijke werk, het rondbrengen van de luiercch°°r.
manden. Velen kwamen nog feliciteeren, als
van „Oranje Nassau" en
'n ö edevuren laaien op tal van plaatsen eersten het bestuur
«vetl sta d op. De trams zijn gepavoiseerd de kinderrechter, jhr. mr. Feith.
S
de schepen in alle havens en kaCuratoren der Rijksuniversiteit te Groningen
n
aan H. M. de Koningin, H. K. H. Prinhebben
stille kamers en zalen der zieV6nW, de
ses
Juliana
en Z. K. H. Prins Bernhard de voldoorgedrongen.
is
Oranjevreugde
de
Datw,itlenten lagen met oranje getooid te gende telegrammen verzonden:
<*"
Curatoren enz, uitdrukking gevend aan hun
gevoelens van oprechte vreugde en dankbaar\ty»
**
heid veroorloven zich Uwe Majesteit (Kon.
"Hij. u«wam toch al dat Oranje zoo gauw Hoogheid)
hun eerbiedige gelukwenschen aan
In minder dan geen tijd zagen we te bieden.
,%
De Senaat der Rijksuniversiteit te GroninetiHh oran Je versierd, paarden droegen gen
zond een telegrafische gelukwensen aan
net hoofdstel, honden als halsband.
H. M. de Koningin, Prinses Juliana en Prins
Bernhard.
MUZIEK.
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HOSSENDE EN ZINGENDE SCHOOLKINDER EN vulden spoedig na het bekend worden van de blijde mare de Groote Markt.
mortierschoten, afgevuurd van een der toren- fie en beet met een lachenden mond in een
Vanavond
en een serenade
Vanavond zeven uur zal Volkszang zingen op
de Vischmarkt vóór de Korenbeurs. Het bestuur rekent erop, dat zijn leden in drommen
zullen verschijnen op het podium en hun
liederenboekjes zullen meenemen.
Volkszang

transen, zichtbaar.
Voor de ramen der groote zaken en voor de
ziekenhuizen zagen we het personeel en de
looppatiënten naar het blijde gewoel op straat
kijken. Spoedig klonken ook de nationale liederen van speciale auto's met luidspreker»
installatie door de stad.

beschuit met oranjemuisjes.
In de met vlaggetjes versierde volle trams
kloppen wildvreemde heeren elkaar met een
gelukkig gezicht op den schouder.
Er is een groote en grootsche verbroedering van allemaal vroolijke menschen. De
koffiehuizen zijn stampvol, de straten zien
zwart van de vroolijke, vierende menschen.
Overal zijn er al muziekjes; overal klinkt gejuich en zingen.
De feestfontein in den Hofvijver spuit wit
en fel omhoog naar den grijzen hemel.
Vanavond, wanneer overal de lichtjes gaan
bloeien aan de gevels, wanneer er nog meer
muziek, nog meer menschen zullen zijn, zal
Den Haag te klein zijn voor de vreugde.
Deze dag- '-duizend is ingezet met een
natuurlijke t_ echte blijdschap van heel Den
Haag, die zeer indrukwekkend en ontroerend
is.
(Ongecorrigeerd.)

HOOGEVEEN.
Regenten en regentessen van het nieuwe gebouwde tehuis voor Ouden van Dagen en
hebben heden besloten aan de stichHet Groningsch Studentencorps brengt van- Weezen
naam te geven van de jonge Prinses.
ting
den
serenade
avond een
aan den Commissaris dei- De noodige
toestemming is bereids gegeven.
Koningin met fakkels.
Om 12 uur hedenavond zal op Mutua Fides
EMMEN.
een officiëele kroegjool worden gehouden,
van Emmen vergaderde
gemeenteraad
De
waarbij ook de professoren zijn genoodigd.
hedenochtend.
Nadat de Burgemeester zooWel als de leden
zich van hun zetels hadden verheven en het
lid van den Raad, den heer Hidding
gebeurde overleden
herdacht had, hield hij een toespraak in verband met de geboorte van een Prinses. De
Toespraak van den Commandant.
met uitzondering van de heeren Blaak
Zoodra de uitgerukte troepen thuis waren, leden
hoorden
(communist)
en Kalter (r.s.p.)
werd het geheel in de gymnastiekzaal veree- deze toespraak staande aan.
nigd, waar door den Kapitein-Adjudant van
De Burgemeester zei, dat Oranje grooten
der Weijden de dagorder van den Minister invloed heeft gehad op het Nederlandsche
van Defensie voorgelezen werd en allen door volk, zoodanig zelfs, dat de belangen van het
den Regimentscommandant Luitenant-Kolonel volk en de dynastie niet te scheiden zijn. Hij De Noordelijke Klompenmakers Patroons
p. W. Leverland toegesproken. Hij memoreerde wees op de groote vrijheid, die onder het be- Bond kwam Zaterdagmiddag onder voorzitterdat bij deze blijde gebeurtenis de gedachten stuur van de Oranjevorsten gedurende eeuwen schap van den heer J. de Jager van Zuidlauitgaan naar Soestdijk, naar de jonge moeder in Nederland is genoten. Wij moeten God ren in het café Wiltjer te Groningen in jaaren de jonggeborene. Dat het hart van het dankbaar zijn, dat thans de mogelijkheden om vergadering bijeen. De voorzitter sprak er in
zijn spijt over uit, dat de
Nederlandsche volk popelt, en men juicht om deze dynastie te verlengen, geschapen zijn. zijn
organisaties samen
om
andere
pogingen
enthoumet
belangrijke
gebeurtenis.
op
de
Met een
Spr. sloot met een driewerf hoera
het Vorte werken, niet die resultaten hadden gegeven
siast driewerf „Hoera" op het Vorstenhuis en stenhuis.
boodschap
nog eens voor de Prinses werd deze
Na afhandeling van eenige dringende pun- welke men had verwacht.
De inkomsten bedroegen f 154.03, batig saldo
ontvangen.
ten werd de vergadering afgelast.
f
18.98.
Het eerste couplet van het „Wilhelmus"
De heer J. de Jager werd als bestuurslid herklonk uit honderden kelen. Aan allen was het
kozen
en gekozen werden in de plaats van de
„verblijd"
was.
te merken dat men
heeren V. Vonk en E. Staal, die als zoodanig
De Overste deelde voorts mede, dat nu feest
hadden bedankt, de heeren R. Hulsebos van
gevierd mocht worden, doch dat men dat doen
Musselkanaal
en P. Banninga van Winsum.
denkende,
dat
gepaste
op
wijze,
daarbij
moest
Tot
leden
der
kascommissie werden benoemd
draagt.
Hij vertrouwde echmen den uniform
de
heeren
Joh.
Bulthuis, Stedum en E. Wietzes
op
zijn
ter
mannen.
Eelde.
beschuit met
12.00 uur. Koffietijd en
Daarna bracht de secretaris uitvoerig vermuisjes! Wij vernamen nog, dat morgen een
Feestdag
Politiemuziekcorps
Programma
lf
slag
uur
zette
het
uit van de actie-vergadering, gehouden
Aa,
extra menu zal gegeven worden.
Zonnige
programma
nogmaals
Haag, er den nadruk op leggende, dat
hier
het
in
Den
Wij
laten
op
heugelijke
de Groote
beSekondigde concert in
Blijde bij het hooren van het
onze
stad
verschillen
tusschen de besturen van den
Feestdag
in
van
den
Nationalen
richt,
nog
blijder
zijn
schenen
de
soldaten
te
et ioQ (. aarbij de Burgemeester en zijn echtMr. E. Elias te Den Haag seint ons:
Werknemersbond
en van den Ned. Bond daar
volgen:
toen de Majoor Hoofd-instructuer bekend
GEBOORTEDAG, 1 uur.
tesen
klokgelui.
gevolg
gehad, dat thans de gezatot
hadden
waren.
Ons
Volkslied
uur
woordig
manschappen
B.oo—
8.30
maakte,
vanavond
veel
fkl 0
dat de
Dat was waarlijk als een wonder, zoo plot- menlijke organisaties liggen te zieltogen.
Martinivan
8.30—
9.00
Koraalmuziek
uur:
uit honderden kelen en tal van
later dan gewoonlijk thuis moeten zijn en dat seling en zoo volledig als deze stad vervuld
Met voldoening nam de vergadering kennis
toren.
men morgen, nadat de marsch door de stad was van feesft en geluk.
om 10 uur: Kerkdiensten.
volgden
liederen
tot
van
het besluit, dat op voorstel van ir. Grefeei üui.
is gehouden en de voetbalwedstrijd gespeeld,
Toen alle klokken te beieren aanvingen en vers de Minister een subsidie van f 75 had toeet corps onder leiding van den heer 11.30—12.30 uur: Carillonmuziek.
r
half
tien.
mag
Woensdagmorgen
„huistoe"
tot
de doffe slagen van het kanon op den hevigen gestaan voor een te Groningen te houden
B
e
11.45 uur: Feestmarsch Groninger BurgerNa afloop hiervan vereenigden de officieren wind verwoeiden over de huizen, was in eens klompenbeurs
y ch aangevoerd door inspecteur Man(keuring), waarvoor men als
wacht met Politiemuziekcorps.
zich in de wachtkamer.
alles rood, wit, blauw en oranje
be gaf naar de woning van den 12.30— 2.30
tijdstip
Radio-Centrale,
het
beste
de eerste week van AugusMuziek
uur:
Ss
En toen ik in het midden van de stad ge- tus oordeelde.
rIS der Ko ningin, die met mevrouw Vischmarkt.
HET COMITE BLIJDE GEBEURTENIS.
komen was en de schooljeugd in groote krin1.30 uur: Aanvang schoolfeesten.
gen hand in hand zag dansen rond het hooge
Reeds
na
bekend
spoedig
heel
het
worden
op den stoep van zijn huis
2.30 uur: Muziekrondgang van het Chr. van de geboorte
dames
zijn
Prinses
de
standbeeld van den Zwijger, toen sloeg er een
der
Muziekgezelschap „PATRIMONIUM", dir. F. van
per
geweldig feestgedruisch uit de stad
lw et VVn
er
Blijde
het
Comité
Gebeurtenis
h
,
vs
met de Boer.
de
bus
Uit dat gedruisch, uit het klokkenluiden, uit
gespeeld
er
werd
ook
nier
autobus
op
uitgetrokken.
Achter in
ih
ikei6 aildere nummers, waarna
Route: Gr. Markt (ster), Martinikerkhof, waren de luiermanden voor
gelukkige
roepen van de krantenverkoopers met
het
de
allen Oude en Nieuwe Sint Jansstraat, Oostersingel- moeders
s
extra-nummers,
kwam een wonderlijke, blijde
de
hoog
achteris v n in de w°ning van den Commis- dwarsstraat, Petrus Campersingel, Dirk Hui- ruit gluurde opgestapeld en door
de harten en de hoofden van
en
lichte
sfeer
in
erv s
een
naar
buiten.
ooievaar
zingastraat, Gerbrand Bakkerstraat J. J.
eerst
alle
menschen.
chingen werden aangeboden.
opwachting
De dames hebben
haar
Janssenstraat, Rosensteinlaan, Wouter van gemaakt
bij den Commissaris der Koningin
Het is niet te zeggen hoe het is, maar de
Oosterhamrikkade, OppenDoeverenplein,
en
goede
sfeer van Den Haag is plotseling op dezen
daarna de
Heymanslaan. en den Burgemeester
Van
Tellegenstraat,
heimstraat,
gaven
regendag zoo anders, zoo zonnig
jonggeborenen
der
de
wintersenen
voor
Ebbingestraat,
burgerij
Groote rondgebracht.
Korreweg, Nw. en Oude
geworden.
gelukkig
zoo
en
prov. Groningen
In
Markt (ontbinden op de ster).
cidell
Oranje op de borst, met
loopt
met
rjk
"an
Alles
na
het
bekend
worden
Harg
van
het
R.
K.
Muziekrondgang
3 uuur
<**
met blijde vroolijke
een gelukkig gezicht,
s eb orte der Prinses heeft de Commis- moniegezelschap
Zaterdagmiddag had in het Concerthuis te
„ST. JOSEPH", dir. L. Dooa.ris der
oogen.
een buitengewone algemeene verGroningen
Koningin de ambtenaren van m m
p
En al zijn de groote menschen gelukkig, zij gadering plaats van den Bond van VereeniWTNSCHOTEN.
te: Gr. Markt (ster), Poelestraat,
'u
o
ß
plotloopen nog een beetje beduusd van het
1)1,1:1 rr rl
büeen geroepen en in Nieuwe Weg, Binnen Damsterdiep, SteentilMet sirene geloei en
is het selinge, te zoeken hoe en waar zij hun vreugde gingen v. Ziekenhuisverpleging in de provincie
Tusschen
Heerestraat,
Zuiderdiep,
Schap den getuigd van de groote blijd- straat Ged
Groningen. Er was een ongekende groote opzulen uiten, maar de jeugd weet wat zij wil komst van afgevaardigden. Van de 68 aangeN.z., blijde nieuws aangekondigd.
Akerkhof
Vischmarkt,
le a
De leerlingen van H. B. s. en gymnasium met haar blijdschap en met haar geluk om de
Hen gevoelen over de geboorte beide'Markten.
sloten afdeelingen waren niet minder dan 51
Brugstraat, Astraat, Westersingel, Oude Blee- zongen op 't bordes
6n tongsten
van Wissemann liederen Prinses.
Mesdagstraat,
H. Tegen
telg uit het Oranje- kerstraat, Melkweg, H. W.
vertegenwoordigd. De voorzitter, de heer ds.
het
morgen
12
vóór
alles
blijde
Haagsche
en de beste
uur
Gemeentebestuur
is
verscheen
Deze
Colleniusstraat, op
Herman
Mesdagplein,
J. W. Weenink van Stadskanaal, sprak hierover
3oil 8e Q
het
geuit
burgewenschen
voor het W
bordes van het raadhuis. De
de ochtend van de jeugd. Zooals al die dui- zijn
blijdschap uit, te verklaren overigens in
Kraneweg Verl. Visscherstraat, Visscherstraat, meester las
jongens
meisjes
gevonden
telegram
en
elkaar
een
voor.
zenden
Groote
Jatstraat,
Zwanestraat.
in
't
verband
met het belangrijke eenige punt van
Kijk
golvende,
O
hebben. Zooals zij in een massale,
op de ster).
HAREN
de
agenda:
voorstel van het hoofdbestuur om
Markt N.z. (ontbinden
eenheid
binnenstad
zingende
de
en
Het vreugdevuur bij de Ned. Herv. kerk is juichendevan
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4a„ e
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hij
Route- Groote Markt (ster), Oosterwaarin
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toespraak,
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oranje
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wonderlijk
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werd
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Provincie Groningen:
10 30—12.00 uur:
Ver boven de hooge St. Bohaar feestelijk kopje koftoe
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TWEEDE BLAD

KLAZJENAVEEN. Na een propaganda'
heer U. Wiersema. Per 1 Januari j.l. was aan werp „Waarom ook hier een afdeeling van
van
den heer Wierenga uit Assen, proP,j,je
348 inleggers verschuldigd f 211.355,64 %. Aan luchtbescherming?" gaf de heer Garrelts een
dist van den Chr. Middenstandsbond, oel#c [
rente was verschuldigd f 6004,48, waarvan uiteenzetting van het voor deze gemeente onteen
afdeeling van genoemden bond
ee bj*.'
bijgeschreven f 5262,41 en uitbetaald worpen plan voor luchtbescherming, waarvoor
Hoogezand-Sappemeer fwerd
met aanvankelijk 22 leden. Tot
742,07. Van het ingebrachte kapitaal is hij aller medewerking verzocht.
stuursleden werden gekozen S. Wolters,
Tot slot van den avond werden een serie
f 180.302,25 belegd op eerste hypotheek, f 44892
Jonker en R. Heldering.
$
in effecten en f2275 op obligaties met borg- lantaarnplaatjes, betrekking hebbende op de
verzoeken onzen correspondenWij
Buurtver. Stationsstraat.
vergad jer, i
een
toegelicht
werd
4491,66 luchtbeschermingsdienst, vertoond,
In
café
Mazenier
verhoogd
reserve
met
f
verslagen
stelling.
De
is
ten dringend, berichten en
De buurtver. „Stationsstraat" te Sappemeer
gehouden van de Handelsvereeniging *Lf>
dit is ruim door den heer De Haan.
gaf haar jaarlijkschen feestavond in hotel en bedraagt thans f
van
feestelijkheden zoo snel mogelijk
geven
te
als lid
gelegenheid
op
zich
pet.
inleggers
het
aan
verschulVan
de
Het belangrijkste punt was wel bespre*^'
bedrag
11
van
„Bontehuis", Sappemeer. Opgevoerd werden digd. De heeren S. Toxopeus en G. Tiglaar van de op te richten afdeeling werd door een
ons toe te zenden en bij feestelijkaan
omtrent
de vestigingswet en de a.s. veSpf n °ei!;
een drietal kluchten, afgewisseld door' zang en
terwijl 8
personen
gebruik
gemaakt,
dagelid
Na zeer geanimeerde bespre*
dag
herkozen.
Tot
14-tal
over
meer
dan
één
dit
eisenen.
werden
als
bestuursleden
heden
voordraetiïen van leden. Een strijkje vulde de
cursus
Christelijke groep de noodzak
personeen
opgaven
waarbij
zich
voor
den
de
plaats
van
werd in
lijks te doen.
pauzes op verdienstelijke wijze op en zorgde van de controle-commissie
uitsprak om een
landelijke
organisatie
a>
(niet herkiesbaar) geko- E.H.8.0. Voor de hulpdienst bleek geen amden
heer
H.
Drenth
eveneens voor de dansmuziek.
berichtin
de
a
Naast
snelheid
voor
zijn.
bitie
eischen
voldoende
cursus
te
alle
zen de heer B. Westing.
garvo°s
Arbeiderstooneelver. Voorwaarts.
geving moeten wij op uiterste
vestigingswet te kunnen houden en wa eef'i
Het bestuur ontving machtiging om de tijKOLHAM. In het café Boerma, had de
deze groep zich ook al landelijk georgam {(J
beknoptheid aandringen.
De arbeiderstooneelver. „Voorwaarts" te delijke belegging van kapitalen te weigeren. trekking plaats van de ten bate van de Gem.
werd besloten te trachten te
had,
Sappemeer gaf in hotel Groeneveld de jaarlyk- Verschillende aandeelen van hen, die vertrok- Zangvereeniging K. G. K. alhier gehouden
Achter den naam van de betrokken
van een afdeeling van de lia
oprichting
sche uitvoering onder regie van den heer Dol- ken, wei-den door het bestuur overgenomen verloting, onder toezicht van de gemeentemoeten slechts de feitelijke
plaats
en een afdeeling » f ao»
Middenstandsbond
werden
ke
dorp
geplaatst.
en
het
Bierurn
Er
„Te
Laat",
vervolgens
fin. Opgevoerd werden
in
politie. De hoofdprijs, een divan met kleed viel
i
overHieraO"
mededeelingen
volgen
zonder
middenstandsbond.
uitgegeven
Koninklijke
propagandastuk voor
Staatspensioen en 16 boekjes met een inleg van f 1
op no. 379 en werd gewonnen door mej. H.
mogelijken
cul?"i,t
men een zoo voordeelig
bodige uitweidingen. Daar de plaatse„Een angstvolle nacht", klucht in een bedrijf. voor jonggeborenen. Voor de versiering van Heikens, alhier. Verder vielen prijzen op:
K g& I
Handelsvereeniging
nen
houden.
De
De musici van den heer Van Rhee verzorgden het dorp ter gelegenheid van de Kroningsfees384
127
242
345
202
225
277
220
65
feestvierinaangaande
224 31
95
lijke berichten
in
't
niet
Pr
noodig
centraal
lichaam
dan
S
September
indien
dit
a.s.,
zal,
gedeelte.
gezellig
dansje
het muzikale
Een
ten in
24 278 84 214 2211 388 179 230 78 194 347 323
1 A j#
rubriek
zullen
aparte
gen
een
in
middens»
eenheid
onder
den
geblijft de
blijkt, hoogstens f 50 worden beschikbaar
vormde het slot van dezen feestavond.
173 105 174 310 3 68 395 156.
Klazienaveen, zooals ze het laatste J a^
worden samengebracht kunnen medesteld. Op 11 Februari a.s. zal het 25-jarig beplaatsgenoot
de heer H.
SC'HEEMDA. Onze
, flsucces geweest is.
staan der Spaarbank feestelijk worden herdeelingen als „Ter gelegenheid van
J. Antema, is benoemd als onderwijzer aan het
e
d
dacht, waarbij de leden en hunne vrouwen paedagogisch
Uitgaande
van
Nw. AMSTERDAM.
de Blijde Gebeurtenis" e. d. dus achterr <l
instituut „Duodecimo" te Hilverworden uitgenoodigd.
kiesvereeniging
werd
in
de
lokalen-ac-r»
wege blijven.
sum.
N.A.S.B.
kerk een bijeenkomst gehouden, ten j AZaterdagmiddag brak een
vorige
gelegenheden
MIDDELSTUM.
bij
Evenals
Kimp
vergaDe afdeeling van de N. A. S. B. gaf haar 7e
hebbende de oprichting van een A.^gsf
BELLINGWOLDE. In het café
uit in het café Niehof. Hoe- derde
Nijverheid,
rekenen wij weer op de algeheele medejaarlijksche uitvoering in de groote Veenlust- schoorsteenbrand
en
club, onder leiding van den heer T. otiei
vereeniging
de
Handel
ernstig
eerst
liet
de
aanzien,
wel
het
zich
opmarsch
op
ling De heer G. J. v. d. Brink te c '°\ oijtie.0ijtie
zaal. Nadat de leden zich na de
Bellingwolde van de K. N. M. B. onder
werking onzer correspondenten.
sloegen boven uit
de schoorsteen, afd.
Mosbach.
De
inhield een rede over „Is Christelijke ,P1 „t«
presidium
het tooneel hadden verzameld, opende voor- vlammen
van
den
heer
W.
kap verbrandde, wist men met
waardoor
de
REDACTIE.
DE
uitgaven
programma
mogelijk". Hierna ging men tot opricht» » tf
zitter Broekema. Het
bevatte een
bedroegen f 122.50,
de
van komsten
13-tal nummers, die vlot achter elkaar werden vereende krachten door het dichtstoppen
ledenen
Nadeelig
saldo
alzoo
f
7.06.
Het
er gaven zich direct een twintigtal V
f 135.85
blusschen.
schoorsteen,
den
den
brand
te
bij
bedroeg
nog
dit
nen als lid op.
afgewerkt. De dans van de dames, die
■$
tal was verminderd met 7, doch
Op
verzoek
een
voorgaande
jaar.
nummer in het bleu waren gekleed viel zeer
van
aanleiding
NORG. Mede naar
BAFLO. In het hotel Vos had een schiet- 2 meer dan het
ZWEELOO (Dr.) Onder presidium vB*
te loven. Het nummer „Slank en Rank" was wedstrijd plaats van den B. V. L. De opkomst der afdeeling trad de gemeente Bellingwolde ingekomen verzoek van den Friesche Bond heer A. R. Elling vond in café Kunstrn .)jii;
wel het mooiste van den avond. De
heeren der leden was vrij goed. Van de plaatselijke toe tot het Borgstellingsfonds. Tot lid van het van Handelaren, hebben de Markgenooten jaarvergadgring plaats van het O n v- '!
toonden bij het brug- en rekwerken een groo- commissie waren aanwezig de heeren J. Kre- bestuur werd herkozen de heer G. A. Keijzers, van de Marke Norg-Oosteinde en Norg-West- Ziekenfonds „Zweeloo". Uit het
ten vooruitgang, hoewel er aan de afwerking mer en M. G. Bruins. De uitslag was als tot lid van de kascommissie de heer J. Hofman. einde besloten twee laadplaatsen, te doen aan- den secr.-penningmeester, de heer A. °- w. I
soms nog wel wat haperde. Bij monde van den Volgt: Koningsschutters: D. W. Rustema 97 Besproken werd het houden van een winkel- leggen en wel in het Oosteinde tegenover de bleek, dat er een nadeelig saldo was
voorzitter boden de leden den leider, den heer p. Scherpschutters: P. Rozema 91 p.; A. Dijk- week of een tentoonstelling. Besloten werd een woning van E. van Dam en in het Westeinde f 13.29. Er is echter op de boerenleenba* ge
S. R. Vissinga, een fraaie mand bloemen aan. sterhuis 90 p. Ie kl. schutters: J. Bouwsema spoedcursus op te richten ingevolge de vesti- op De Brink bij de woning van J. Hagting. f 888.93 belegd. Tot bestuursleden werd* /
Het feest werd tot laat in den nacht met een 90 p.; Fr. Scheerstra 90 p.; A. Stavenga 89 p.; gingswet. De heer M. Bakker, secretaris van Vooral voor paardenvervoer wordt dit een kozen de heeren J. Eising en F. Oortwu V
zeer geanimeerd bal in de kleine zaal voort- 2e kl. schutters: R. Luurtsema 72 p.; J. Tille- de Kamer van Koophandel en Fabrieken te belangrijke verbetering.
gens aftreden van de heeren G. PronK
gezet.
ma 72 p. De plaatselijke leider, de heer R. Veendam zal hierover een lezing houden.
welke niet herkiesbaar warenBerends,
van
orgelcommissie
Door de
Bij de bespreking van den financieelen toe- deGIETERVEEN.
Onder presidium van de* 1
geL. Dojes, reikte de prijzen uit. Besloten werd
ZWEELOO.
werd
'n
bazaar
Ned.
Herv.
Gem.
alhier
in café Habing de
in Maart de nieuwe Landstormfilm te laten stand der vereeniging werd door eenige leden
Warmolts
vond
verloting
R.
houden, terwijl na afloop hiervan 'n
verhooging der contributie bepleit alsmede be- plaats vond onder
van de Middenstandsv* jj^
gadering
plaats
vertoonen.
van
notaris
toezicht
j&e
danken voor den K. N. M. B. Voor geen van
van Gieten. De prijzen vielen op: ging. Er was een nadeelig saldo van
Vergadering auto-transportondernemers.
EZINGE. In het café Van der Molen had de beiden werd gevoeld. Een der leden informeer- Lammerts
vereen.
no. 240 een rijwiel, no. 929 een schemerlamp, Wegens het kort bestaan der
vo" '!,'
D
de naar dé benoeming van commissieleden no. 241 een' sprei. Verder op:
,
In het hotel „Wilhelmina" werd een verga- jaarlijksche uitvoering plaats van de gemengkiezen.
geen
nieuw
bestuur
te
sloten
OtC
dering gehouden van Expediteurs van Delfzijl de Zang- en Tooneelvereen. „Advendo", dir. de voor het Borgstellingsfonds, terwijl een ander 949 804 915 634 78 297 504 919 732 366 158 684 deelde mee, dat alhier een cursus zal «tt $
van
1
regie
onder
distributie
vroeg
omtrent de
.van 510 847 841 119 889 639 447 834 386 514 860 301 gegeven ter verkrijging van het middel1*
inlichtingen
en Omstreken ter bespreking van de positie, heer K. R. Borema te Aduard,
,
de vakbelangen en de organisatie van de auto- den heer J. Wiersema. Bij afwisseling werd op de B steun door de gemeente.
898 692 626 809 956 519 472 977 563 172 351 856 diploma.
$
bijeenkomst verdienstelijke wijze een 11-tal zangnummers
watransportondernemers.
Deze
het
de
van
watermolen
BLIJHAM. Toen
430 610 128 726 318 739 681 978 489 262 775 838
eSl \t
opgevoerd
pi'
gebracht;
terwijl
werd
WEERDINGE.
Onder
gehoore
Pastoor
te
ten
in
NIEUW
leiding
van den heer H.
stond onder
„Wedderveer" Zaterdagmorgen
947 747 976 60 714 206 557 930 769 249 629 778
bedrijven terschap
Houwing had in $Kt
3
mej.
T.
Spijk en als spreker trad op de heer B. P. v. d. het spel van list en- liefde in
werking gesteld was, knapte een der wieken, 477 360 73 349 387 283 910 722 312 7211 169 698 van
„ArGerard
Nielen
en
een vergadering y«'
„Polly
was
bePerkins"
door
alhier
vergadering
plotseSloot van Groningen. De
tengevolge van de vrij krachtige wind,
458 177 823 973 668 798 118 635 452 595 928 491 café Oosterhof
",
legd in verband met de te nemen regeerings- tisteiïrevue", waarbij de rollen eveneens uit- ling af. Het gevaarte sloeg, na de zwichtstel- 667 289 654 904 310 590 616 300 453 6T5 704 750 van den Bond van Boerinnen
spreekster
behandelwerden
vertolkt.
Plattelandsvrouwen.
Als
Hfjjl,'S
stekend
maatregelen. De heer Van der Sloot
te hebben beschadigd, met een smak tegen 583.
onze medewerkster mej. Boekei uit
Na afloop werd de leden dank gebracht, ling
de uitvoerig de belangen van de transportgrond. Persoonlijke ongelukken kwamen
den
DIEVER. De A. R. kiesvereeniging aihier haar rede over Finland met
ondernemers en de tarieven-kwestie. Na be- achtereenvolgens door den heer R. L. Folkerts, niet voor.
vergaderde
presidium van den heer B. toelichtte en daarbij een aandachtig' »
ëindiging van zijn rede traden onmiddellijk voorz. van de Red. Kamer „Alto" te Ezinge,
alhier verga- Roosjen. Er onder
Wasscher,
MUSSEL.
In
de
Geref.
school
mej.
was
een
klein nadeelig saldo. vond. Het was een geslaagde avond.
>
en
G.
burgemeester
Torensma
eenige expediteurs toe tot deze afdeeling van
centrale van A.-R. klesver- In plaats van den heer J. Bult, die bedankte,
1
presidente van het Aduarder dameskoor. Een derde de gemeentegem.
de Ba'to.
Onder voorzitterschap van den
behaneenigingen in de
Onstwedde. De'
de heer A. Bult.
gezellig bal was het slot.
had in café Scholten een
gemeente- werd tot bestuurslid gekozen verslag
°h
van
Dam
concept-reglement
deling
van het
heer A. Timmerman bracht
uit van
V 1#L
van
de
handelsvereen.
ring
plaats
SPIJK "De Chr. Jong. Ver. Timotheus en de program was uitgesteld tot de volgende ver- De
de jaarverslag bleek dat de vereeniging el
de door hem bezochte vergadering van
Chr. M. V. „Martha" hielden een feestavond SduÓ&tiXiiS!
Meppel.
kieskring
centrale
te
onmet ouders en donateurs in de zaal Elim,
voor staat. De aftredende bestuurslede
° De heer A. Hids van Onstwedde hield een
H.B.S. Bond.
der presidium van den heer A. H. Pot, die een causerie over gemeentepolitiek in 1937. Op dit DWINGELOO. In hotel Zantinge werd het heeren Blaak en Heerspink, werden h ee e s'
De H. B. S. Bond gaf zijn jaarlijksche soiree korte rede hield over „Op de drempel des le- onderwerp volgde een breede bespreking, 10-jarig bestaan gevierd van de Chr. Reci- Er werd besloten zich niet te organise
teervereeniging „Vriendenkring" Voordrachten landelijk verband.
in de kleine zaal van Hotel Wissemann, Zooals vens". Opgevoerd werden de stukken „Geer- waaraan verscheiden personen deelnamen.
en muziek wisselden elkaar af, terwijl door de
in de laatste jaren steeds het geval was, was tje" en „Crisissteun". Een bloemenverlotmg
NIEUW-BUINEN. Onder voorzittersch
S.de
kracht
hotel
Van
der
H.
B.
werd
leden, vergaderingen van de vereeniging werbelangstelling.
gehouden.
er een flinke
Het
Aan het slot
In
werd
SCHIERMONNIKOOG.
den
heer C. Smith, had in 't café
aanschouwelijk
jeugd
orkest oogstte terecht veel succes, met verschil- van de Chr. Jeugdbeweging
door den heer G. Wageniborg van den uitgebeeld, zooals die vroeger, in de
het
jaarvergadering
plaats van
Werff
werd
de
lende mooie nummers. De hoofdschotel van voorgesteld door een tableau. Voordracht en Delfzijl voor een zeer talrijk- publiek een film van „Vriendenkring" werden gehouden. Ge- Kruis. Er bleek een batig saldo te
geHet
het programma vormde echter de opvoering een kwartet, bestaande uit mandola, man- vertoond betreffende de passagiersdiensten op sproken, werd door de oud-voorzitters.
f 208.58. De zuster van Moeder en
van „Jan Ongeluk", een klucht in 3 bedrijven, doline, fluit en viool, vulden de pauzes.
Borkum Ameland en Schiermon- heel stond onder leiding van ds. M. Geertsema. 1 2407 bezoeken af, 510 stuks
de
eilanden
aardige
onder regie van den heer J. Koch. Dit
uitgeleend aan 109 gezinnen. Het con? 11 »t< 1
BORGERCOMPAGNIE. De rederijkerskamer nikoog. Alles werd schitterend weergegeven en De zaal was geheel bezet.
stukje werd vlot gespeeld en de vele malle „Harmonie" gaf haar jaarlijksche uitvoering tot slot werd een gekleurde film vertoond met
voorzitterschap van den heer J. v. d. bureau bij dokter Prins, zoowel als bij. 0p
Onder
situaties deden de zaal daveren van den lach. in 't café Drijfholt. De smaakvol versierde prachtige natuurtafereelen van het dorp en Laan werd in café Brouwer de algemeene Bangma, wordt steeds druk bezocht. B*J tfy I
Een gezellig bal besloot den avond.
de omgeving. Een warm applaus viel den heer ledenvergadering gehouden van de vereeni- Prins hadden 478 consulten plaats en
Pji,
zaal bleek goed bezet. Achtereenvolgens wermeermalen ten deel.
Wagemborg
moeke
gebracht:
„Hou
ging „Ziekenzorg". De voorz. wijdde enkele 1 ter Bangma 442; de wijkbaker legde ló1 e ji.:
De techniek van het vereenigingsleven.
het
voetlicht
den voor
»,,
van dokter D. zoeken af. De heeren Danes, Boumai
komediestukje in am bedrief
ACHTKARSPELEN. De gemeentelijke anti- woorden aan de nagedachtenis
In hotel „Wintertuin" gaf mej, J. Boer uit uut stad kwam",
memoreerde,
Gronniger
dat
Vondertje",
kiesvereeniging
Spr.
'n
van
Rietema,
„AchtkarspeHuyser
2.
Reenen.
Smith
werden
als
bestuursleden
herko*
„'
n^.;,
revolutionnaire
Assen de laatste les van den cursus over „De door J.
bedrief, door
van den „Ziekenzorg" is ontstaan door het werk van lid der controle-commissie werd verkj
techniek van het vereenigingsleven", welke spuitje van laifde en hoat inzolam 't winnen?", len" vergaderde onder voorzitterschap
en het bestuur zal zijn nagedachtenis heer Manroh. Het bestuur werd g'erT u
cursus is georganiseerd door de prov. afd. Gro- R. Sterenborg en 3. „Wel Zijl. Alle stukken heer U. T. v. d. Wal te Buitenpost, die in zijn „dokter"
eere houden. Over 1937 was er een nadere inlichtingen in te winnen over **wtfy
hooge
bedrief
door
J.
overleden
raadslid
O.
in
klucht
in
am
het
openingswoord
en
o.a.
ningen van den Ned. Bond van Boerinnen
was
het
Daarbij
Besprekingen
van 34 leden, zoodat nu 640 en eventueel een vergadering uit te s e
gewerden
totale
ledenwinst
Boonstra herdacht.
andere Plattelandsvrouwen. Mej. Boer gaf op werden uitmuntend vertolkt.
was
1937 om te komen tot het vormen van een v
gratis
jaren
voerd over de verspreiding van „Nederland personen als lid staan ingeschreven. Insamen
zeer prettige en onderhoudende wijze een over- decor, dat evenals vorige
„af".
personen
verpleegd
met
Stetsberg,
op
ging. Het magazijn verkeert in een »%w
heer
H.
trad
de
heer
P.
werden
60
verzorgd
door den
Waakzaam". Als spreker
zicht van het vereenigingsleven in het algeinkomsten
hadden
een
fraai
beligen
toestand, de onkosten, om het e?\efl.-$i
Achtkarspelen,
verpleegdagen.
werd
hem
met
1262
De
waardeering
van
van
blijk
burgemeester
het
Als
Eringa,
meen en van de taak van het bestuur in
contributie
3930.55,
Molema
te
ont82.54,
dragen:
op
knappen, worden geraamd op * „\gP\t
heer
E.
in
het
kas
f
te
bedrijfsoverhandigd.
De
f
geschenk
als onderwerp: „Ordening
bijzonder. Mevr. Hommes—Wester van Beluitgaven:
verpleegf63.53.
De
gebodene.
vangen
het
werd
intense
rente
bestuur
betoog
voor
met
stelde voor te koopen een P elCïng,r°^
Zuidwending
dankte
boeiend
met
leven". Het
lingwolde dankte namens de cursisten
leidinggelden f 3322.72, dokterskosten f 1540, bode- in het centrum van Nw. Buinen en d^jiy
onder
Little
Band
aangehoord.
Muziiek
van
The
cursus,
die
aandacht
woorden.
Deze
hartelijke
paar
een
Groene Kruis f 180.17. Sala- bouwen een magazijn, zoo noodig met
van Veendam
Van de gelegenheid om vragen te stellen loon f 66, bijdrage100,
mej. Boer samen met den heer Meihuizen uit van den heer B. Lukjespeelde
afgeschreven rente 1937? Machtiging werd verleend. Het geld » <y,
tijdens
was
boekhouder
f
ook
Het
meteen
ris
gemaakt.
pauzes
op
en
vroolijkte
gebruik
de
druk
voor
den
Bond
werd
gegeven
is
Groningen heeft
geBatig
saldo f234.46. Echter was fl5OO benoodigd, zal men trachten te k rl)s i a
het bal, dat het slot was van deze zeer
de laatste keer, dat de secretaris der gemeen- f63.53.
zeer zeker een succes geweest.
terugontvangen. Het jaar het plaatsen van rentelooze aandeeie*n \#
slaagde uitvoering.
telijke kiesvereeniging, de heer K. Kamminga van de spaarbank
fungeerde had dus een verlies opgeleverd van f 1329.07.
LEEK. De leden van de Ver. tot stichting en
In „Ons Dorpsj.
te Harkema-Opeinde. als zoodanig
Alhier is een afdeeling Nieuw-B 1 1
HARKSTEDE-SCHARMER.
vertrek
naar
De
aftredende
bestuursleden
de
heeren
D.
J.
Bijbel
v- f))
aanstaand
zijn
instandhouding van scholen met den
gehouden
verband
met
verloting
opgerichtj
de
ln
den
Chr.
Middenstandsbond
hedenavond
huis"
werd
aar m °oht hij deze Booy en Joh. van Es, werden herkozen. Tot
te Leek kwamen in vergadering bijeen onder ten bate van de commissie tot verstrekking van Leeuwarden. Zestien l
stuur werd samengesteld uit de
,^t j
leiding van den heer O. Beukema van Mid- melk aan bij schoolblijvende kinderen te functie uitoefenen en negen-en-dertig jaar lid van de kascommissie werd gekozen de heer Vinne, H. v. Beilen, E. Haak, H. O MVj
Over het voorstel van het bewolde. De heer M. Duisterwinkel Gzn. hield Scharnier, Woudbloem, Harkstede en Lageland. meedoen aan de A.-R- actie in Achtkarspelen. J. Zoer Wzn.
Wilbrink. In het Ned. Herv. Gem- tf**
contributie-verhooging
zeer
waardeestuur
om
werd lang ge- A.
bestuurshet
verleden.
Tot
voorzitter
toespraak
op
Hij
een
over
no. 27« een
werd door den
zal
spoedcursus gehouden worde*
hoofdprijs, 'n rijwiel viel
De
Tenslotte werd met op 1 na alge- vooreen
p
lid werd in de vacature A. Schuil gekozen de rookstel op no. 588 en een klok op nor 761. rend toegesproken en wenschte zelf de ge- discussieerd.
zich reeds 21 cursisten opgavenstemmen
„Achtkarspelen"
aangenomen,
jaar
meene
dit
5
Om
kiesvereeniging
Hummel
van
Leek.
meentelijke
$'
heer H.
Verdere prijzen op de nummers:
maal contributie te heffen inplaats van 4 maal.
BUINEN. Het ziekenhuisverpleging^»'
NUJB-NTEBERT. In het café Posthumus ver126 130 138 153 183 218 264 269 321 337 342 406 alle goeds toe.
Voorzorg hield zijn algemeene led
den
van
voorzitterschap
gaderde de begrafenisvereeniging Nuis-Niebert. 467 471 481 496 594 603 614 628 646 662 694 699
raad de heer
SCHOONOORD. Onder
ring onder presidium van den
HEERENVEEN. Het lid van
Het ledental was gestegen tot 205. In het af- 700 764 817 821 822 825 832 849 862 888 906 907 W. Oomello, gaat deze gemunte mettervroon den heer J. Muskee heeft de Chr. Nat. Werk- die herdacht wijlen den heer G.heerY^^yiw
Olde e
zijn
te
Vest
mansbond
feestelijk
geloopen jaar werden 10 begrafenissen door de 946 964 995 1023.
gen.
Zijn
12M-jarig
bestaan
Drachten
Lzn., die vanaf de oprichting der
verlaten om zich te
eil W
vereeniging verzorgd. Het batig saldo was
SLOCHTEREN Door tot nog toe onbekende
opvolger op de lijst der communisten is de heer herdacht in het Jeugdgebouw van de Ned. deel van het bestuur,had uitgemaa* eJI J
herbestuursleden
werden
allen
Herv.
Kerk.
De
functie
zijn
voorzitter heeft
f 106.23. De
oorzaak, kwam een auto, bestuurd door den H. de Vos te LuinjeberderS
neergelegd, waarna de vergadering hem tot steeds geheel aan het fonds had g'f:f
kozen.
2J ppc^U-'
heer J de Vries, even voor het gemeentehuis
gens
jaarverslag
het
waren
had
voor
in
de
groote
een
eerevooorzitter heeft benoemd en hem
DRACHTEN.
VISVLIET. De Vereen. Plaatselijk Belang hield plotseling dwars over den weg te staan om
reiskosten vergoed voor trein, voor
de zaal van hotel Vreewijk in de Folgeren bij cadeau aangeboden. Afgevaardigden van zus- per
haar jaarvergadering onder voorzitterschap daarna tegen een boom te botsen en boven
auto. Voor opname aan 6 P erSf n ,°é'
afdeeling.
terverenigingen
De kosten,
feliciteerden de
van den heer J. M. Dijkstra. Uit de verslagen bijlangs den weg loopende gracht te blijven
voor 8 personen autokostf-^pi j\
au
avond werd verder doorgebracht met muziek
leden- hangen. De beschadigde wagen werd later uit tusschen de heeren ir.
pleegd
van secr. en penningm. bleek dat het
waren
14 personen met 29' et yr
„Laus
zang
van
Deo",
Persoonlijke on- schappelijk bureau
en voordrachten.
dagen
tal 82 bedroeg. De inkomsten waren f 51.90 en zijn benarde positie bevrijd.
en
11
keer
had vervoer plaa*-» jO
Agrarische
voor.
propagandist
inkomsten
Lange,
15.04.
De
deden
zich
niet
J.
de
gelukken
f
saldo
f
36.56,
uitgaven
de
EEXTERVEEN. Onder presidium van denn sonenauto en 3 maal per ziekena te s
te
Ruinerwold.
Bond
van het geëxploiteerde akkerland waren
heer
te ondei: leiding van
E. Koops hield de landbouwvereenigingg ledental was gestegen met 10. De I
FROOMBOSCH. In het café Scheltens de
itWl)'',
f 371.00 en de uitgaven f304.44. De aftredende
ten
huize
van den heer J. Poelman haar ver- deren rente bedroeg f 23.02, kas DC
Zaterdagavond
hp Z
vergaderde
650.15,
plaatst
in
Boerenleenbank
f
secretaris, de heer D. v. d. Til, werd herkozen. Froombosch
10
gadering.
minuten het
De heer Koning, directeur van hett
wef°cvt
Jeugdclub van de Nationale Bond van L. & M„
f850.22.
Op
Van den hoofdingenieur van den Prov. Wae
voorstel
van
Bamerins
van
leerzame
leiding
hield
kalkstikstofbureau,
onder
een zeer
te
terstaat, was op een desbetreffend adres, in- afd Slochteren-Kolham,
lezing over kalkstikstof als bemesting en alss sloten den penningm. f 25 salaris $rtv, w
Knollema te Slochteren. De heer
den
heer
H.
gundorpsstraat
een
van
de
periodiek
«*
verbetering
zake
tfe' pC
onkruidbestrijding. Aan de hand van licht- voor het vele werk. Het
G Tonkens hield een inleiding uit de „Boeren- waren de
1
stig antwoord ontvangen.
bestuurslid,
de
heer
Klinkhanie
J.
talrijke
en
beelden
werd
een
en
voor„Kartels
ander
onderwerp
met
°P*
met
als
jeugdleider"
Drachten en omgeving
van Drachten-Zuid beelden uit de pnactijk toegelicht. Van de ge- acclamatie herkozen. In plaats vai
WEKE. Door B. en W. is voorloopig tot tij- Trusts", terwijl de dames S. Bouma en M. een extra tram
ingeieg"
aangewezen
de heer Kamping eenige voordrachten ten beste gaven
legenheid tot het stellen van vragen werd eenn G. Oldenbeuving werd gekozen, de
delijk gemeente-architect
naar de vergaderzaalKuiper.
Winsum.
van
druk gebruik gemaakt.
lied,
Ernaar gemeente-architect
Hierna werd door verschillende leden een
iiö#J'
Hoogeveen
„Boe„Gem.
de
afd.
eveneens
uit
de
Scheepje",
getiteld „Het
ADORP. Vrijdagavond hield
DEDEMSVAART. In hotel ü
EEXTERVEENSCHEKANAAL. De heer K.:. vergaderde,
studeerde
Adorp" van Volksonderwijs haar jaarverga- renjeugdleider,, gedeclameerd en
onder leiding van
Hofkamp,
hoofdopzichter
Coöp.
Aardbij
de
men voorts eenige liederen in.
dering in het café Slierma alhier onder voorGenootschap.
nppelmeelfabriek „Wildervank en Omstreken", Wolthuis, de onlangs ingestelde cor» eVe* t,
Dr
e
n
t
s
c
h
r
ondbouw
spr.
zitterschap van den heer Kliphuis. Als
1 afgevaardigden van de alniel VÊ ,V,i'
,
hoogeveen
van
-_
In café Braam werd door de Ned.
het is alhier per 30 April a.s. als zoodanig op ver- landbouworganisaties
Voor
KOLHAM.
UiJ
van
Smilde
Uilenberg
op
de
heer
en zuivelbe'
afdeeling
trad
Door de
Luohtbescherming een proen vergadering ge- zoek eervol ontslagen.
opnieuw
spreken
de pauze sprak hij een rede uit, getiteld: Vereeniging voor
hcdenavon
einde
ove lnd&°fii>%i>
D.
LG.
werd
te
waarbij
het
waar
voor paganda-vërejadering belegd,
ODOORN. Uitgaande van de jeugdafdee- " voor de in Juli 1938 te houden
.' f&
Onenbaar onderwijs een levensbehoefte
m
hotel
L.
houden
in
luehfcbesohermeingsdienst
lingen van L. en M. te Odoorn, Odoorner- ' toonstelling speciaal wat betre* 1 de
hij in hoofd van de
'gezond Volksleven". Daarna gaf DrentVj
Bakker,
t
P,;
ir.
s
optrad
en aan de hand veen en Exloo
Sloohteren, den heer Garrelts als voorzitter
het
K
onder leiding van den1 cieele zijde. Ook in deze
werd.
duidelijke
Drentsen costuum schetsen uitwerd
zeer
op
die
programopeningsrede
het
tte welk soort var heer G. Schutrups in het café Steenge al- ' niet geheel tot
er ge- optrad, die in zijn
sche volksleven. Onbedaarlijk
overeenstemmin?
van lichtbeelden uiteei
voord€elig is voor hier een vergadering gehouden, waar als spr.
mededeelde.
sprevan
avond
s] .7 eud.r jjftf
waarop
de
ma
dezen
wijze
geestige
om
de
opgezette
begrooting
lachen
is
niet
kens
het
meest
de
e^ Mi s
resultaten w er optrad de heer Kok, onderwijzer te Olst, diea heerschte bij de aanwezige ay„%,-mc
De heer Hekma, reserve-officier, te Glim- den veehouder.
ker het oude Drentsche Volksleven uitbeeldvoordracht
zou
houlectiemesterijen
technische
en
een
en
wat
lezing
wij
„Wat
hield over:
men die een
willen
verschil van meening op welke
f/
de. Het was een mooie avond.
van de
state erde dat men in moeten wij doen". De rede werd met dep kort
a '„ oa' f<A
den,'
was door ongesteldheid verhinderd tp den verstrekt
,
daar
gedekt,
voorzitterschap
van
moet
worden
Spr.
c
v?1 & gegaan wat betreft grootste aandacht door de plm. 175 aanwezi- "
KORiNHORN. Onder
»
komen. Allereerst hield de burgemeester van voedermethoden.
den heer F. Koning, vergaderde de Chr. Slochteren, mr. Van der Hoop van Sloohteren, de laatste jaren voorui lke het duurst wordt gen gevolgd en met een hartelijk applaus3 rende vereeniging „Nut en Geno
van type A B lang niet zljn waar onderstreept. Van de gelegenheid tot het stel- risico wil loopen.
schoolvereeniging in de school alhier.
uiteenzetting over hete doel der luchtbe- de levering
een
penDe afgevaardigden konden 0 ye^V?'
maar
dat we n zeker kan ook de len van vragen
betaald,
verslag
van
den
eersten
het
Uit
o
schermingswet 1936. In verband met het bewerd door verschillende aan- verder gaan dan de in
1
hadinkomsten
moeten
Zee
bleek,
dat de
wezen.
ningmeester
gel i^
we
opgevoerd.
getracht
worden
hier
een
Na
wezigen
zal
worden
paalde
gebruik
gemaakt.
in
die
wet
j.
vertes
gedane
toezeggingen.
De
*
kwaliteit nog belangrij* op zeer duidelijke
den bedragen f 11755.49, de uitgaven f 10869.50,
op te richten.
de n\ r ,-c\i.. té
ny.°
HOOGEVEEN. Onder architectuur van den\ van „Nut en Genoegen",
vragen
verschillende
propasaldo f 885.99. De inkomsten van den tweede afd.
bracht
de
De
ht
voorzitHaan,
Vervolgens sprak de heer
G. de Jonge, architect N.I.V.A. alhier iss laar, die ook optreedt als
penningmeester bedroegen f 2560.22, de uit- gandist van de Ned Vereen, voor luchtbescher- wijze te hebben toege» h
Bakker daarvoor heer
aanbesteed
Botter,
aftreden
voor de frima A. Kip te Hooge- voorloopige tentoonstellings-C on/fe i te j, :■
2270.31,
gaven f
saldo f 289.91. Voor de
luchtbe- ter de heer
„Waarom
aei I
onderwerp
over
het
ming
veen
verga
de
het bouwen van een woonhuis op de toe het hier besprokene ter t*
T t
dende bestuursleden de heeren F. Koning en soherming?" In zijn rede toonde spreker aan danl en sloot
,
,
brengen op de dezer dagen
Apn heer H. Botter J.Jzn. garage aan de Stationsstraat. Laagste inschrijden
plaats
A. Marinus, werden benoemd de heeren P- dat het door de ernst der tijden noodzakelijk
de
van
yan
In
alg nd
dg Com
vers: Bouwwerken, J. van Egten, Zuidwoldee stuursvergadering van „Nut
Postma.
Postmus en T.
is dat alle mogelijke middelen worden benut die bedankte, is benoem1 van de Landbouw- f 3895; Water en sanitair, Kl Hoving f 209.75; In verband met deze
omstan-* de v>
voor
samenstel*»
luchtbeschermingsdienst
te
missie
goede
°
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een
de
heer
om
ibe
P.
Prins,
vereeniging
..Spaarbank"
betwijfeld
alElectriciteitswerken, Kl. Hoving f 109.50. Allen3 vooralsnog worden
BIERUM De
Nadat na de pauze door den heer De statistiek in deze gem«~
te Hoogeveen.
stelling doorgang zal vinden.
hier hield haar 25e algemeene vergadering in I komen. nog
ee
Hoogev
werd gesproken over het onder- tuinbouwer te
den
voorzitterschap
van
Heaan
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het
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van 2—6 uur gehouüen.
en WET**Orm£EMEESTER
GEMEENTE
der
ter algemene
Wni datbrengen
ingang van 31
"Wo 1938,met
we ens herstellin-

,

G.V.A.V. 0 VEENDAM ,

DE UNIVERSITAIRE INDISCHE
VAN PROF. VAN LOGHEM WORDT

Wethouders
voornoemd.

.JADESINGEL 11

r.BDUHAM "
Weekuren g-Q
Ta artS

op Dinsdag a:s. wordt in verband met de blijde gebeurtenis
VOORLOOPIG UITGESTELD.
HET BESTUUR.

_

De geannonceerde

veiling van eigendommen
1 Februari wordt wegens

op Dinsdag

Tandheelkundige,
UtJ t wegens ziekte tot
er e aankondiging

de Nationale Feestdag

UITGESTELD
Notarissen AGES en DE RANITZ,

-

Leens

MARTINITOREN
den geheel en

Nationale Feestdag

TrfQ

ZATERDAGS 8-2

-

Douwes en zijn Melodians
TftDSSCHOüWBÜRG DitJack
orkest te engageeren zegt U alles.

>*>ag
7FEBRUARI
n

1938
*érn* n egen-en-zestigste

T

,

«« d' Aranyi

-

Crv an der
'
eeul«e

-

NiSlXtaS
W öel

°& ine^

3 moet bij de
118 worden ingeUctiekaarten voor

hL

-

39-

Bon d van

„„w"",,.
Aanbevelend W. TUINEMA.
zijn Boys.
Heden afscheidsavond van AP REMMELS met
uur
's
da
tot
3
Oranjefeesten,
n
Indien

a^onteJPansen.

-

SsH Êê3*m V%

hij

Feestdag
Op de Nationale
morgens
van 's
uur tot 's avonds
voorstellingen met

geven

rïTl
doorlopende

wij

J£_ uur
de speciale

POEYGOONFILM-REPORTAGE

te

NU JUICHT
EEN VOLK

Gron.

I

-

Groot Orkest EVELIJN NOVACECK

25

cent

Kinderen

15

cent

£>r

\ V*

Entree 50 et.

jjh,

W
fè

JÊ

J|

:S^s|r
Omdat U er van overtuigd bent,
dat het voorschrift van den
oogarts met de meeste zorg
wordt uitgevoerd en U er een
grootere keuze moderne optiek
tegen lagere prijzen dan ergens
anders zult vinden!

MÖSSINGER
Oostersingel 114

Heerestraat 27

IUTSPOTCLUB
Met het oog op de feestelijkheden, ter eere van de geboorte
van een PRINSES wordt de
eerste Hutspotclub-maaltijd v.
1 Februari verzet op

I Dinsdag 8 Febr. a.s.

telef. 2700

__

HUISHOUD (KEUKEN)
POMPEN
beneden iedere concurrentie.
REINDERS & MEIJER, bij de
Bontebrug.

Dinsdag te koop aan de Markt
Waschtobben f 3, mooie
Groentesoep of Kalfsvleesch pasteitje. Eiken Drinkvaten,
voor vee, f 2
eiken
Hollandsche Biefstuk. Spercieft
per
Rottevallen
f3, grevat,
boonen, versche Aardappelen T 0.75
nenhout Trapje vanaf 35 ets. p.
of
tree. Verder alle soorten Hout-

-

Wienerschnitzel, Bloemkool,
Versche Aardappelen

—-

.A
■ U./D

Dagschotels met soep vanaf T

f4m\Ë

0.65

mKr^^m*^.

Bi

j/B.

fc

VOLKSCONCERT

waren.

HET GRONINGER TRAPPENHUIS, Schuitendiep O.Z. 18.

DEKKLEEDEN

der G. 0. V.
op morgen 1 Februari

—

Groningen
W

mÊm

jMmmm

' *mmmmmW

Telefoon 1226.

Andere datum wordt
nog

bekend

gemaakt

VAN

BRUGSMA

'n Pijp koopen kan men om zoo
te zeggen overal, maar

Waschstellen
5-deelig
f 2.45.

'n Mooie Pijp

GRONINGSCH
WARENHUIS

koopt men bij

Adm. W. Wolthers R. NIEZEN 'g;',5'
Heerestr. 39, Tel. 802

mAammm
■

GRATIS

Knippen, Wassen, Onduleren

en Watergolven.
Scheren en Knippen.
Aangifte H. L. Wicherstr. Ba.

Concert Gron. Muziek-

niet door

OORLOGE

200 gebruikte DEKKLEEDEN.
weinig gebruikt, ijzersterk en
goed waterdicht, afmeting ca
6 x 4. 6 x 5, 8 x 6. ie Keur
Voor alle electrlciteitswerken,
114, f 16. f27
De 2e keur f 12,
krachtinstallaties, naar
ook
per
f 14. f 25
stuk.
Elec. Techn.bur. E. VISSCHER,
Parkweg 65. Tel. 2383.
Erkend en gedipl. inst.

LAGE DER A 2,

GAAT NIET DOOR
vereniging gaat
morgen Dinsdag

VAN

GEBRS. WATERBORG,

Oude
Ebbingestr. 16
Heerestraat
b. d. Verkeersdrempel.
Tel.
1927 3268 4621

H.H. Ambtenaren
en solide menschen met vaste
betrekkingen in- en buiten de
stad, wenden zich voor huisartikelen,
houdelijke
zooals
waschmachines, kachels, stofzuigers
enz. op zeer billijke
voorwaarden ond. no. 1333 bur.
dezes.

,
EIGENGEMAAKTE
SJOELBAKKEN
met schijven vanaf f 2.50.
G. CREMER. Nw Ebb.str 8.

VOETKUNDIGE KUIPER.
Oppenheimstraat 6a.
Seiberling BANDEN, alle maTel. te ber. 2361.
groot en klein
ten koopt U nergens goed- Spreekuur dagelijks
van 10—8
HET MINISTERIE VAN PREkooper dan bij N.V. A. B. 0., en volgens afspraak.
moet
Tel.
4330.
Poelestraat 33.
DIKANTEN der Ned. Herv. GeOok aan huls te ontbieden.
L E
Pijnlooze behandeling f I.—
meente alhier deelt bij dezen
20—22
voor 2 uur f 0.50.
CAROLIEWEG
BALANS-OPRUIMING.
mee, dat — in verband met de
Lage prijzen
Volle garantie.
Leeren jassen, Rijbroeken en
blijde gebeurtenis
Vesten, Rijlaarzen, Ruiterlaarzen, Damesmantels, Renkappen

—

alle catechisaties,

bijbellezingen enz.
vandaag" ©n morgen

STILSTAAN

TA

DINSDAG 1 FEBRUARI tot nadere aankon-

in RICHE op
diging

UITGESTELD

U toch bij
N S zijn

LTOFZUIGERS

Het voordeeligst adres voor
elk merk stofzuiger, ook ruilen en repareeren. Alles onder garantie. Betaling in
overleg.

1

JAC. BARLINCKHOFF,
Nieuwe Weg 13.

BON

voorraad leverbaar:
ORANJE THEELEPELS roet
datum tegen inlenaam
vering van deze bon
Uit

-

65 cent.
Publieke veiling ten verzoeke
van de Erven M- TEL en G.
APPELHOF wordt niet gehouden op Dinsdag 1 Februari,
doch op Donderdag 3 Februari,
's avonds 6 uur in café DEEL-

STRA, Zevenhuizen.

Handschoenen.

„HET MOTORHUIS", Steentilstraat 15. Tel. 6143.
SEIBERLING Banden en

PRECISION OLIE FILTERS
alleen bij

Tech.

Bur.

„SER-

VICE", Violenstr. 1-2, Tel. 6098.
RIJWIELEN.

Nieuwe en zoo goed als nieuwe

FILMAVOND

|^J^

naar den Oogarts?

VERCHROOMDE KOPEREN

programma,
plm. 45 minuten

Entreeprijzen

U

om 6V2 uur 's avonds in de
W.E.E.V.A., Zuiderdiep.

Nederl. Ver. A. V. O.

komisch bnVoorts actualiteiten en voorstelling
duur der

,

ORANJE-BAL

VoorRUBBERLAARZEN

°°"
Pas

v.

u

-

Martini

vi

-

re!tr

Dancing
PS

Piano.
Uur Aanv- BJ4 uur.
ng volgens de
rj
u p^kl
M.
geldende re-

iy

bezetting
Te meer daar JACK DOUWES met een geheel nieuwe
eerste
Band
uit
komt Oa. zijn solo-accordeonisten. Daar deze
U
eiken
verwacht
zijn,
klas krachten bestaat en alle virtuosen
avond een lust om op het geweldige rhythme van deze Band te
is, eiken
dansen en de soli te hooren, waartoe de gelegenheid
avond in

GROOTE MARKT 37

BevP n* se,2 °en-concert)
y door

J J.

Nationale Feestdag

dag geopenc

Vanaf 1 Februari wederom geëngageerd

ningsche
Mu^
Zlekvereeniging

I

DINSDAG :

Martini

gaat

I Hotel FABER, Hoogezandl

le. Hedenavond, aanvang 8 uur.
2e. Morgenavond zelfde tijd.

Dancing

WAAROM

koopt U een Mössinger bril?

ORANJE-BAL - HARMONIE

INCEN

wg>SSW J !■"'
ZaXanaaïls;

Winsum

EEN FRISSCHE ADEM!

WAAROM

tot nadere aankondiging.

spreekuur.

~

feeststemming zal toch wel in Frigge zijn

neger Jachtwaide.

DE VERGADERING

H

het hoogtepunt van de

Grön-

pret en jool. Damesbediening.
RTEN T I E N Muziek,
ONDERLING ZIEKENFONDS GRONINGEN EN OMSTREKEN.

6

maar

onder leiding van „THE SCARLET PIMPERNELS"

Vergeet niet een bezoek te brengen aan de

Rieester en

?

.. ..,

GROOT ORANJE-BAL

GESTREMD.
ee

Verzachten de keel.
Hebben een frissche B
smaak en geven
Vu»|~\lV"*

Uw
Oog-onderzoek
oogen ten goede komt!

Dinsdag Nationale Feestdag:

aankondiging zal zijn

ROOKErJ

Omdat U weet, dat een

UITGESTELD
Concerthuis - Groote Zaal

e
6en h
Aju' 5? weg Feerwerd—grens
diep aorbijlangs het Aduarderftade-re alle zwaar verkeer tot

TANDHEELKUNDIGE
h KLINIEK

nai

'

Zoeklicht.
teur van
Ds. HOEKENDIJK, Ds. HEKHUIS, "red. GÖTZE van Polen en
de Evangelisten J. KITS en S. ZIJLSTRA.
Onderwerp:
„GODS BIJZONDERE BOODSCHAP IN DEZE
BIJZONDERE TIJDEN!" 10Vz uur v.m.: BIDSTONDEN; om 3en
8 uur Groote SAMENKOMSTEN; om 5V2 uur Speciale JEUGDPEfiRUARI A.S., des mid- Voorverkoopprijzen: 30, 50 en 75 et. KIOSK BISSCHOP, SAMENKOMSTEN; van 5—7 uur KOFFIETAFELS MET GETUIciehuiom 12 uur in het Provin- OTTO BONSEMA en ATES, Gouden Regenpl. Jongensk. 10 et. i GENISDIENSTEN. P.S. Gelieve Bijbel, Zangbundel en Collecte
HET BESTUUR.
mee te nemen. TOEGANG VRIJ!
gewoon door.
van een beroep
Trots
de
gaat
de
Conferentie
Feestdag
L.S.
Nat.
le £ger van schouwKomt bij ons het feest dan vieren!
bare Voeen
scha °rwerpen in een waterLEZING

7

TWEEDE BLAD

REPKO
:

HEERESTRAAT

4

t.o. Koude Gat

ook ruilen, alles onder garantie,
ook wel gemakkelijke betalingsvoorwaarden. Adres Schuitendiep 48 bij de Poelebrug.

.«IiSDRUK
(COURANTEN)
Ter drukkerij van di t
blad is verkrijgbaar een

partij Misdruk

’

5 K.G. f 0.25 25 K.6. 1.10
50 K.G. f2- 100 K.G. f3.50

VERLOREN:
BEURS MET BANKBILJET van
20 en 10 gulden plus eenig
klein geld. Totaal plm. f35.'
Terugbez. tegen bel. bij B. NIJ_
Fa. A. KWINT, Groningen.
DAM, Jacobstraat 48, GroninWinschoterdiep 7—9, Tel. 113 gen.

TWEEDE BLAD

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN MAANDAG 31 JANUARI 1938

8

gevraagd
_ "J» s

Te koop aangeboden Te koop aangeboden Te koop aangeboden Te koop aangeboden Te koop
Wl"7mT' f *1 m

W

FJIfL

l

*

l
' /'Jf'J 1

2

Eengezinshuis, suite, gang,
keuken,
bijkeuken,
kelder,
brandst.kist, v. en a. tuin; boven 3 sl.k., b. k., zolder.
Adres Brinklaan 23.
Boerenbeh. met plm. 15 HA.
puik land, nabij Groningen.
Te bevr. Heereweg 4.

Speciale aanbieding

Colbert-Costuum
naar maat

f 30.-, 32.50, 35*-, 37.50, 40.-, 42.50, 45-en hoger. Vraagt stalen, zonder verplichting

Kamphuis,

Astraat 8 * TeL 5907

3-gez.
Perceel,
Helpman,
huur opbr. plm. f 1000, vraagprijs f 11.300;
Meeuwerderweg, Winkelhuis
met bovenw., huuropbr. f 715,
vraagprijs f7500;
Centr. der stad, nieuwb., Boy.
en Ben.huis, huuropbr. f 702,
vraagpr. fBOOO.
Te bevr. W. L. v, MUIJLWIJK
Beëed. Mak., O. Boteringestr.,
ing. Butjesstr. 25. Tel. 2599.

Frieschestraatweg.
Pracht Boven- en Benedenhuis, zeer geschikt voor winkel.
Koopprijs slechts fB6OO.
Te bevragen „De Schakel",
O. Ebbingestraat 61/3a.

Te huur aangeboden i Te huur aangeboden

9 D.rijwielen, 4 H.- 1 laag
Een prima prima LINTZAAG
„Kirchner Leipzig", wieldiam. model, ook ruilen. Schuiten70 c.M. Adres Fa. M. SIMME- diep 48 bij de Poelebrug.
REN E.M.zn., Prinsenstraat 19
1 Germaan Motorcarrier met
Telef. 587.
heel mooie gesloten bak met
Zware dubbelwerkende Lier, twee deksels. Geheel in staat
met terugloopweerstand,
als van nieuw. Zeer geschikt voor
nieuw; Electro Motor 7% p.k., bakker of kruidenier.
1 Ardie Tropf luxe uitvoering,
zonder gebrek, lage prijzen.
J. K. VAN DEEN, Ten Boer. nieuw, ook ruilen voor moderne
kopklepper.
Gebr. Pompen v. landb. en
Garage RUBEN, 0.-Pekela.
md. REINDERS en MEIJER, bij
de Bontebrug. Tel. 822.
1 zeer solied, zwaar Transportrijwiel m. Torpedo en draVoor groenbedrij f, een goed ger f 13, 1 mooi Jongensrijwiel
werkende Hijschinrichting met f8.50. Kleine Leliestraat 4.
grijper en loopkat.
Een mooi D.rijwiel met tasch
J. K. VAN DEEN, Ten Boer.
en rokbesch. f 12.50, een pracht
Eenige prima Onderstellen, Stokvis H.rijwiel met Trommelcompleet met collingassen, nog naaf. Kerklaan 66.
eenige Kachels.
Westerbinnensingel 13.
Z.g.a.n. Gazelle H.Rijwiel f2O,
pracht Damesrijwiel.
Een nieuwe Landb.wagen op
Carolieweg 16.
lucht. W. H. DURENKAMP, smederij, Kloosterburen.
Z.g.a.n. H.rijwiel m. drieversnellingsnaaf f 23, 1 pracht H.1 Lincoln Zephyr 1937, 4-drs. rijwiel met Torpedo f 15, 1 mooi
blauw;
H.rijw. f 12, 1 z.g.a.n. Fongers
1 Buick Touring Sedan de D.rijw. f 20, Vischmarkt 68,
luxe 1937, 8 cylinder, groen;
(Koude Gat).
1 Ford Tudor 1936, 85 p.k.,
1 Gazelle Driewieler m. geslo1 Ford Tudor 1934, 85 p.k., ten bak; 1 Driewieler met open
donkerblauw.
bak, 1 driewieler Onderstel.
1 Renault 4 drs. 4 cyl. 1933,
Adres Gazelle Magazijn K.
lage prijs.
REITSEMA, Turfsingel 36 hoek
Vlasstr.
Ford Garage, Heereweg 76.
Telef. no. 2190.
Eenige H.- en D.rijwielen als
Ford Truck 1937 a. n.; Renieuw vanaf f 12, zwaar dienstrijwiel met Torpedo f 15, Transnault Diessel 4y2 M. laadbak.
portrijwiel f 14. Jongensrijwiel
Adres Garage DRENTH, Brandenburgerstraat 11.
f 10, Kleine der A 1 bij de A-

Ruime Beh. op prima stand,
waarin korenmalerij met fouragehandel, wat ruim bestaan
Nieuwb. Celebesstraat, BouwBENEDENW. aan den Paters- oplevert, prijs billijk.
plan E. F. BAKKER. Moderne s woldscheweg, bev. k. ens., keu.,
Te bevr. Heereweg 4. Gron.
3 sl.k., tuin en rijwielbergpl.
geriefelijke BOVEN- en BENEHuurprijs f416.
DENHUIZEN met warm water,
Tegen 1 Mei a.s., nieuw gedouche, etc. Lage huurprijzen. Te bevr. Won.bur. v. d. ZWAAG bouwd HEERENH. op prima
Alle inlichtingen en teekenin- & CO., Gr. Kr. Elleboog sa.
stand, met centr. verw. en comgen bij BOELENS Woningbur.,
pleet ingericht bad en geyser.
Nassaustraat modern BovenOosterhamrikkade 56a.
Koopprijs billijk.
huis. Huurprijs f 6plus water.
fr. no. 554 bureau dezes.
Br.
Te bevr. J. C. Kapteynlaan 7.
Keurig Bovenhuis, gel. St.
Lucasstr. la, bev. ruime entree,
Voor geldbelegging, BoerenBen.huis a. d. Radeb.singel,
voork., achterk., keuken, 3 sl.- bev. 3 ka., keu., o. plaats, zij- beh. met plm. 30 HA. puik
kamers, balcon, meidenk., ge- gang, 6 gld. p. w. Bevr. Bt. kleiland, in 't Westerkwartier,
brug.
deelte zolder. Veel kastruimte, Damsterdiep 24/2.
prijs billijk.
pr.
Morris
in
Oxford,
staat,
.'
(Gron.)
vaste wascht. Te aanv. 1 Mei
Te bevr. Heereweg 4
gen. te ruilen, ook wel tegen
Mooi Fongers Damesrijwiel
of eerder. Huurprijs f360.
Op besten stand in de Oranjeen
extra zw. wagen.
ein Heerenrijw. met lamp
Adres
R.
Te bevr. eig. St. Lucasstr. 8. wijk een droge zonnige BovenBoerenbeh. met plm. 7 HA. DEKKER, Oostersingeldw.str. 3. achterlicht f 12.50, Transportr.
woning met ruime kamers en- best bouwland, gem. Slochteren
f 10. Groote Leliestraat 3.
Mei, Boven- en Ben.woning, suite, keuken, balcon, 3 slaapTe bevr. Heereweg 4, Gron.
1 Ford V 8 Sedan
1935
met
Th. a Th.laan, resp. kamer, kamers, zolder. Vaste waschta1 Ford V 8 Coach
1934
Mooi D- en H.rijwiel
Eengez.huis bij Rademarkt.
keuken, 2 slaapk., balcon, fiets. fels, f450 per jaar. Aanvaar
1934 lamp en achterlicht, Jongens1 Ford 4, Bestelwagen
Huuropbr. f3.50 p. week.
hok, ben. kamer, gr. keuken, 3 l ding 1 Mei of eerder. Te bevr.
1931 rijwiel. Wegens plaatsgebrek.
1 Ford Coach
Koopprijs
slechts f 1000.
slaapk., plaats, fietshok.
1929 Lage prijs. Visscherstraat 608.
Herman Colleniusstraat 19.
1 Ford Coach
Te bevragen „De Schakel",
Te bevr. Fr .straatweg 47.
1933
1 Opel 4 onder de kap
Prima Fongers H.rijw., merk
Een Boyenwoning met schit- O. Ebbingestraat 61/3a.
1933
1 Opel Coach
terend uitzicht, op zeer druk
1 Chevrolet Coach
BENEDENHUIZEN:
1932 H. Z., 1 Fongers D.rijw. merk
Ie soort E., z. g. a. n. Veeno H.ens., PRACHT GELDBELEGGING.
Parkweg, 5 ka., badk.
f5OO l verkeerspunt, bev. 2 k.
1 Chevrolet Bestelwagen 1932 rijw.
met lamp en een z. g. a.
Op netten stand, 6 in aanbouw
Westingh.str., 5 ka., badk. f442 keuken, kant., 3 sl.k.
1 Renault Sedan
1934
JongensVeemarktstraat
88.
n.
en Meisjesrijw. 24
bevr.
en
BOYENzijnde
BENEDENHoornschediep, 5 k., badk. f 468 S Te
1 Harley Davidson 5-7 1936
iy
x
7a
8 jaar. Deze
indeeleeft.
gerieflijke
2
WONINGEN,
Imperial
p.k.
1932
f416
1 New
5
Celebesstraat, 5 ka.
(bostraat
1
Kamer
aan
de
rijwielen
zijn
klas fabricaat
afwerking.
Solide
ie
Keurige
ling.
H. W. Mesdagstr., 4 ka.
f4OO ven) met bijkeuken en slaapID. K. W. ben. 60 k.g. 1937
laag
prijs.
en
in
Huur
gereed.
April
bouw.
1
GROENHOF,
Rijnl.,
Rembr. v.
3 ka.
f325 kamer, f3.— p. w.
Adres
Garage
Adres Groote Markt 10c.
benedenw. f6.— en bovenw. Zuidlaren. Telef. 33.
BOVENHUIZEN:
bevragen Oude Weg 16.
Te
f 6.50 p. w. Totale huuropbr.
Hoornschediep 5 k., badk. f 416
Pracht Ie klas H.rijwiel met
Parkweg, 5 ka., badk.
4-pers. kleine Stand- voor- en achterlicht f 9; mooi
f 442 1 Gem. Zit-Slaapkamer aan de f3900 p. j. Gegarandeerd ver4-deurs
f 442 ! straat, en 2 ineenl. Slaapka- huurd. Koopprijs f4BOOO, vrij aard Auto, loopt 14 K.M. op 1 sterk Jongensrijwiel f 6.—.
Korreweg, 5 ka.
Kapteynlaan, 5 ka.
f475 ! mers, met of z. pension. Oos- op naam. Hypotheek a f3OOOO liter, type 1934, lage prijs.
Adres Zuiderdiep 148 abij de
tegen 3% pet. beschikbaar. Ook
Heijmanslaan, 6 ka.
f 425 | tersingel 112a.
Garage v. EERDEN, Korreweg Stationstraat.
per stuk te koop.
Th. a Thuessinkl., 3 ka. f312
no. 51. Tel. 3897. Gron.
Te bevr. EBENS' Woningbur.
f 338 i Net gem. Zit-Slaapkamer.
Ambonstraat, 5 ka.
Z. g. a. n. Damesrijw. met
Renault Sedan, prima quatre voor en achterlicht, wegens
Te bevr. Woningbureau J.
Adres A-straat ingang Wes- Makel. N. B. M., Stoeldraaier1937, nieuw; Studebaker geslo- vertrek f 15. Visscherstraat 42a
straat 16. Tel. 2889.
DIJKEMA, Poelestraat 32a. Tel. terhavensteaat 1.
ten
vrachtauto 1936, in alles
4204. Makelaar N. B. M.
Bij inschrijving het mooi
ZELDZAAM.
prima. Adres GROENWOLD's
Als n. H.rijwiel m. torp. en
Jachtveld
Ees
en
EeserM.,
gelegen
gebrek
Noorsterfgeval
Autogarage,
lamp
en
v.h.
G.
A.
f 18, 1 Batavus H.rijw.
Wegens
Parkweg Z.z., 5 k., 2 balc,
inge- aan opvolger wordt in een der derstationstraat 18. Tel. 2840.
Brieven
worden
groen.
f 12, 1 Dresco H.rijw.
-1
zeer
mooi
huurprijs
keuken,
bill.
badk. en
15 Febr. bij
J. Noordelijke hoofdsteden aanwacht
voor
16,
n.
f
1 pr. D.rijw. f 12, 1
a.
Eigen. Herm. Coll.straat 6a.
Voor direct, een in prima zw. Transp.rijw. f 14, ook ruilen.
KINDS, Ees, gem. Borger, Dr., geboden, een zeer goed rendeetevens inlichtingen ver- rende in volle werking zijnde staat zijnde Autobus, ingericht Potteb.rijge 16 bij de A-brug.
Kolfstraat Benedenhuis, 2 k., die
en als woonauto, prima zuinige
CARROSSERIEFABRIEK
sl.k., keuken en plaats f 5 p. w. strekt.
motor en z. g. a. nieuwe ban1 pracht, als nieuw, zuiver
WAGENMAKERIJ.
Adres Frieschestraatweg 17.
kogellaAUTO BOX.
Voor jongelui een mooie en den, eiken betimmering, voor- Engelsch D.rijwiel, m. zeer
soopzien
van
vaste
zeer
1
fijn,
waschtafel,
25;
gers,
Coll.straat
vesf
gelegenheid
Herm.
zich te
zekere
1 Mei, keurig Burgerhuisje v. Opslagterrein
Berging voor tigen. Koopsom met inbegrip _v. klapbed, electr. licht, nieuw lied H.rijwiel, koopje.
Reitdiep.
a.
h.
klein gezin, voorkamer, achter- karren en wagens etc.
en overgorNieuwe Ebbingestraat 78to.
huis, fabriek en machines bil- linoleum, gordijnen
kamerkeuken, keldertje, 2 sl.keurig in de verf
dijnen,
alles
Lucasstraat
bevr.
St.
dezes.
Te
8.
fr.
no.
409
Bur.
lijk.
Br.
1 pracht Fongers D.rijwiel m.
kamers, huur f 299 per jaar, st.
en lak. Motor in staat 10 ton
lamp en rokbesch. f 17.50; 1
el.
weg
Grachtstraat 62 Te bevr. Lage
wegens
en
Eengezinshuizen,
zonder
in 't te trekken. Moet
Nieuwe Auto's met
Flinke
der A 4 tot 7 uur 's avonds.
zwaar Transportrijw. met draomstandigheden. Spotprijs.
chauffeur. Garage VAN HEU- centrum en bij de stad.
priKELEM, Radebinnensingel 40,
Dagelijks te bezichtigen en te ger en torpedo f 15; 1 mooisterk
J. v. DIJK, Riouwstr. 34a.
9;
1
Meisjesrijw.
ma
f
f 312 Tel. 4887.
Centrum
bevragen bij het Gron. TransH.rijwiel met el. lamp en torGroenteloop,
f 500 i
vast bestaan portbedrijf, oostersingel 18.
Kapteynlaan
pedo f 12.50, ook ruilen.
0. Kijk in 't Jatstraat f6OO
f600; Boderit op Gron., vaste
Adres Oosterstraat 50b.
650;Melkloop
f 525
f
f950.
Korreweg
p.k.,
dienst
geheel
1 Triumph, 5
f 364
FOKKENS, Singelweg 80.
ruilen
Coendersweg
aan
2
electr z.k., ook
Gesloten Bakfiets, merk PhoePrinsesseweg
f 416
12» k «.
Deneden
Garage,
takt,
a.s.
een
Tegen
nix,
Mei
z. g. v. bakker of kruideprima
Kruidenierszaak
Een
f468
N. Boteringestraat
Adres T. v. d. HEIDE, Grijps- nier, 1 Gazelle Tandem, lage pr.
gelegenheid
welke
behuizing,
ervoor,
goede
of
met
nieuwe
Boteringestraat
f 286
N.
kerk. Tel. 49.
Adres W. SCHREUDER Jr.,
f 425 ruimte voor minstens 6 wagens. zaak een goed bestaan oplevert,
Tuinbouwstraat
Paterswoldscheweg
62.
Vraagpr.
in
het
Westerkwartier.
een
z.
dezes.
f 364
Br. fr. no. 556 Bureau
Wegens plaatsgebrek
Riouwstraat
Mei
of
billijk.
overleg
Motorrijwiel,
In
met
g a n D K. vV.
Celebesstraat
f 364
2 prima H.rijwielen, als nw.,
k.g. Te bevr. Koolstr. 1 Waldorp Radiotoestel, 2 mnd.
Te bevr. Woningbureau W. L. Jongeman zoekt tegen 15 Febr. eerder te aanvaarden.
Makelaarskant. SCHUILING, no. 37.
v. MUIJLWIJK, O. Bot.str. ing. in centrum Groningen in Chr.
gespeeld, wisselstr., wegens stoHerman
Colleniusstraat 7.
Butjosstraat 25. Tel. 2599.
gezin Zit-Slaapkamer m. pens.
ring,
moet weg. In de RijwielEen als nieuwe Hercules Momet prijs en voll. ml.
stalling
Br.
fr.
Gr. Markt 27b naast 't
winkelmoEen Autogarage met
Westersingel, modern Winkel- H. VISSER, Bolstraat 6, Utrecht
tor, ben. 60 k.g- BOOISMA,
T|achs
huis van Scholten.
behuizing.
Nw.
! tor. Adres T.
huis, met mooie woning, huurBr. fr. no. 564 bureau dezes. Kijk in 't Jatstraat. 83a.
en
prijs billijk. Te bevr. W. L. v.
Ie klas Veeno H.rijwiel met
Dame vraagt gest. ZitTorpedo f 13.50. Stalstraatje 13,
MUIJLWIJK, Butjesstr. 25.
Slaapk. e.s. aan de straat met
'A Aandeel in een schipbeurt
Ie zijstraat v. d. O. Boteringepension.
met vrachtauto, wat ruim beHeerenbehuizing.
straat.
dezes.
oplevert.
no.
562
Bureau
Br. fr.
staan
f6.50
Schuitendiep 5/1.
k
Te bevr. Heereweg 4, Gron.
«■
Benedenhuizen:
1 Damesrijwiel z. g. a. n.; 1
n. o.
Koninginnelaan 23
Heerenrijwiel iets beschadigd,
Gem. Zit-Slaapkamer met of
ren
ls
Plm. 7 H.A. prima oud Groen8 gebruikte~M°*°
Petrus Driessenstraat 18 f 364 zonder opension.
D K W., 1 Heerenrijwiel met prima lamp
Winsu- En field,
eigen,
en
aan
land,
vrij
Nortom
prijsopg.
onder
f
364
fr.
met
31
Br.
en achterlicht, 1 zwaar TransSpeyckstraat
Van
merstraatweg, zeer geschikt _v. Triumph,
portrijwiel. Adres Gazelle MaOppenheimstraat 61
f 338 no. 577 bureau dezes.
geldbel.
chless, prijzen
gazijn, K. REITSEMA, TurfsinBovenhuizen:
Mat
chless,
Te bevr. Heereweg 4, Gron. Royal Enfield,
gel 36, hoek Vlasstraat.
n. o.
Koninginnelaan 25a
Net degelijk Kosthuis m. vrije
D.K.W. en Velocette.
n. o. slaapkamer.
Heymanslaan 20b
,
HUIS
SteenEenige beste zware WerkEen wisselstroom Radio, in„HET MOTOR 143
n. o.
Ernst Casimirlaan 7a
Br. fr. on. 563 Bureau dezes. paarden, ook ruilen.
"
gebouwd. Koopje f 23. Ook ruitllstraat 15.
Eyssonlusplein 16a, p. w. f 7.50
Gebr. BOLLEGRAAF, Hellen tegen gelijkstroom.
f7.25
Reigerstraat 2a
p.k.,
-r, i»ieh Motor 5 P
ium.
Telef.
1.
Kamperfoeliestraat no. 37.
f
7.25
Van Hamelstraat 23b
teller, gen te
zk
Petrus Driessenstraat 16a f7.25
A.s. Dinsdag bij café WI56
Goed spelend wisselstr. Radiof7.25
Hoendiepskade 10b
eenige goeVeemarkt,
CHERS,
toestel. Hoendiepskade sa. Na 6
Winkelhuis, hoofdstraat, cenf 7.—
Koninginnelaan 22a
Motoren uur.
hruikte
Belg. Werkpaarden, w.o.
T, ■—
de
~
sigaa
el
geschikt
zeer
voor
P
f6.75 trum,
£ DPanther, D. K.
Prof. Rankestraat 9a
-, H.
drachtige merries onder garan- wo.
f6.50 renzaak en leesbibliotheek.
Prof. Rankestraat 3a
een even
br
GiPrima ingeb. Philips Radio
BENTHEM,
H.
tie. Adres
Koopprijs slechts f 6500.
Korreweg 181 b f6.50
met naamschaal en in27.50,
deon.
6158.
Telef.
f
Koninginnelaan 14c
f6.50
Te bevr. „De Schakel", Oude
geb. met accu en armode f 45.
Ebbingestraat
f 6.25
61/3a.
Hamburgerstraat Ba.
Een plat gedrongen WerkAls nieuw. Winschoterdiep 59.
f6.25
Hamburgerstraat 16a
Belg, ook genegen te ruipaard,
(fabrieksgePakhuis
Groot
renstraat.
Ant. Stoeltjesklok, VleeschTe bevr .bij de bewoners en
vaarwater, len aan plat vlug paardje.
snijmachine f 10, Velo Waschkant. K. v. d. PLOEG, Konin- bouw), gelegen aanstad. Uiterst
Buiten
DamEen
VELDSMIDS,
afschaffing:
in 't centrum der
We n
ginnelaan 15.
sterdiep 15 Z.z.
Motor, 5 p.k., machine f 6, 35 M. electr. 4Jf
geschikt voor garagebedrijf, faTe *»*■ aderig Kabel fB.
H. KOOImagazijnen, enz. Voorbriek
of
goed
jonge
bevleesde
d
STRA, Poelestraat 14b.
gratis
wonen.
Een
3 maand
teren
kracht,
licht,
zien v. electrisch
,
B
Vare Koe, tb.c.-vrij, ook wel
Prachtige Boy.woning, Parken waterleiding.
4 Stoelen, 2 Crapauds f 17.50;
ruilen aan kalfkoe. E. WILDEf
60
weg, bev. 6 kamers, keuken, 3 gas
Br. fr. no. 567 bureau dezes. BOER, Wierurn, Aduard.
Een D. K. »*' „„ pnjs
dito f27.50, dito f2O; eik. Tafel
Dri is
baleons en zolder, direct te
SP**'
k.g. '37, nieuw.
6■
f7.50; Karpet f7; dito f3.50;
aanvaarden, huur ingaande 1
Vele goede Boerderijen vanaf
(reu)
zw.-g.
D.
Herder
Adres'
eik Kroonkast f22;
Pracht
Dressoir
Mei, f429 p. j.
7 tot 53 H.A., waaronder 5 in 5 mnd. oud.
f 11.25; 20 Stoelen m. leer bekl.
m.
—t^otordriewieler
Br. fr. no. 549 bureau dezes.
aZ
e
het Z.O. van de prov., prima
motor, open of f 1.65 per stuk; vuren Stijlkast
Adres Verl. Nieuwstraat 32. mu l
■
A% p.k. Villiers
grond, op stoppel 1938 of dir.
jaar
f9.50; Meidenkast f6.50.
Met 1 Mei a.s.:
Tortelduif, Lijster met kooi,
te aanvaarden.
Adres A. DE LEVIE, ZuiderBurgerwoning
bij
1.
zwembad Makelaarskantoor SCHUILING, Fototoestel met een fluweelen
eile Maëaz-> diep 87. Tel. 2751.
Engelbert; bewoner tevens be- Herman Coll .straat 7.
hoek Vlasstr. (gjg,
Jas. Adres Tuinbouwstr. 30a.
last met verkoop entree-kaarkopkl. '35,
Wegens opheffing, 3 Toon—————TTTpTk.,
groot
Bij
Meeuwerderweg,
Gebr. Electr. Motoren. Groote ,
ten, vergoeding 10 %.
cyL 35 bankvitrines, lang 3 M., 2.70 M
k
2
P
*,T"w"r?
MAGAZIJN, 2 verh. Bovenw., voorraad.
1 pracht H. D_ 5-7
2. Exploitatie paviljoen;
1-30 M., breed 75, 70, 75; 3
WesJANSEN,
4 Toonbanken
3. Verkoop ijs op 't terrein f6500; bij Oosterweg nieuwb.,
Fa. VENNEMA & STIKSMA, enz. Adres I
lang 3.85 M., 300
bij Ged. Zuiderdiep 58. Tel. 5191.
BURGERH., Maart f4500;
M., 2.90 M.; breed 70, 60, 65"
N.V. „Engelbert Vooruit".
met tor- een mooi Cafébuffet met 3 gr
Rep.inrichting.
Verhuur heeft plaats in mas- Gr. Markt ZAKENPAND, front
Een
18.000; centr. aan vaarw.
f
drager
9
M.,
perceelen.
spiegels en Toonbank, eikenh
of
in
sa
Inlichtingen bij en briefjes 4-gez. nieuwb. HEERENH., Juli Eenige prima Schrijfmachines pedonaaf en Ö2eF veemarkt- iets moois, spotprijs.
Moet weg
B. J. v. d. v*
w.o. koffer en breede wagen.
Adres Won.bur. WESTaan R. WEENDER, secretaris f22.000.Haren.
Oosterstraat
1
d.
b.
Markt.
Adres Prof. Rankestraat 30a. straat 88.
PHAL,
te Engelbert.
der
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50 zoo goed als nieuwe Klapstoelen. Adres H. C. VLIEGHUIS, Lodewrjkstf. 1. Gron.

Tegen hoogen prijs OUD
o.a. alle mogelijke g»ude
ten, oorijzers,

Een zoo goed als nieuw Opklapbed, 2-pers.
Br. fr. no. 558 bureau dezes.

BÉ BAKKER,

$■$'

#!

gen enz. Tevens gouden
en vijfjes. Hoogste mark»- tf
16, Groningen.

Sterrcboscn»

%t#

ETALAGE -ARTIKELEN.
Oud Goud, Oud ft Xv
Nikkelen confectie en hoeden- Hoogste prijs. REPKO,
standers, winkeldoozen, houten straat
4. Inkoop.
standers, bustes, kartelmachine, Reparatie.
koperwerk, pr. d.- en h.rijwiel,
-\$
m. lamp. enz. Oosterstraat 45a.
Pootaardappelen, k l nff üStri(l j
Gebruikte Kook- en Winter- ten v. Noordelingen,
eIM
Robijn, Populair en
kachels, ook in ruil.
Si»
soorten; Gele
j, 9
H. J. GROOTE, Visscherstr. 44. andere
Prijsopgave te
Friesche Zaadhandel, u
3 stuks Haarden.
Gebr. KLEINBERGEN, Verl. woud.
Visscherstraat hoek Lage der A.
Gave gele Pootsjalotten-e $
Zaden, Zuio
LAMEIJER,
Zeer fraaie bijna nieuwe zeer
groote moderne Vulkachel met 37. Tel. 3288.
vultrechter en geheel ijzeren
Prijsopgave gevr. van 20 :i Ssfj
binnenwerk fabrikaat E. M.
2, Ie soort Fries- of
Jaarsma model Heros no.
0
circuleerende Dekriet, door JOH. HOE* "'
deze prachtige
kachel is uiterst zuinig in het Rietdekker, Ulrum.
gebruik, gekost f 176 nu kant en
klaar. Vakkundig geplaatst si.
f 65, adres Noorderhaven 48.

*

f

NV

Aanbieding perso^'

Bijna nieuwe moderne E. M.
Jaarsma Haard f 37.50, wijnroode Haardkachel f 17.50, prima Vulkachel f 12, mooie kleine Haard f 12.50, tevens 1 schitterende wijnroode groote Vulkachel (brandkastmodel) en 1
groot gelijk nieuwe E. M.
Jaarsma Vulkachel, model Heros no. 2.
Adres: Noorderhaven 48.
Emaille en geg. Kookkachels,
platte Meidenkast, mahonie.
Musschengang 15a.

l^*/ 1

BOEKHOUDER voor
houden en contr. van
voor f 3.50 per maand.
Br. fr. no. 1830

uf?

BureaU^j

'

Burgerman, r sc|l
Flinke
n.M.
schrijver, z. werk,
w
per
wat, tegen f6.—
%^;
Br fr. no. 553 bureau

°

—°

.$

Vestenmaker, maakt
fectie, tegen speciale PrlJ j'e^
Br. fr. no. 571 bureau

%w\

Een flinke eenigszins
P\
Kookkachel, Mei- derde leerling Rijwielher o
1
SCHREUD^
Adres
W.
denkast, zeer goed onderstel v.
e. wagen, grondbascule met ge- Paterswoldscheweg
wichten en luidspreker, centr.
9
Een nette Juffrouw, 5
Pluimerstraat no. 18.
oud, P. G., zoekt een }# e2 ii
20 Vul-, 23 Kook-k., 6 Haarden een burgerheer of klein
en Haardkachels. Ook in ruil.
Br. fr. no. 557 bureau &/
j/
Fa. Wed. P. KORENBRANDER,
Oude Weg 10.
Nette Dame zoekt pi. S
juffr. bij heer of dame, Kfl'
verhuizing, mooie
Wegens
Adres Mej. THEM, Ver 11
Vulkachel, compleet f 7, mooie Muurstraat 22a.
luxe Salamanderkachel f5.
Zuiderdiep 148 a bij de Stationstraat.

.

Gegoten

62.^^^/.

„. f

'
Gevraagd persc#
Tel.J^Xj

.

3 Aambeelden, 125 en 200 k.g.
Adres T. IWEMA, Ged. Katt*
Door oud gevestigde
tendiep 12.
wasscherij, een flinke S° yf\
kend staande Colporteur,
2 pr. Bankschroeven, Grond- vast salaris, plus provisie- e j.|
maten,
en Toonbankbascule,
Br. fr. no. 570 bureau Wy*
gewichten, naaimachine, Winff\
selman, 2 Hekkachels.
In kruidenierszaak, ccI jg,
Oosterstraat 45a.
Burgerjongen als. bedien
l
direct.
Aci y
Draaibanken, Slijp- en Boorfr. no. 569 bureaUj^/
Br.
machines, el. rijbare Smidsen
220 V., laschtoestellen, compleet
Een flinke Slagersleerj
als n. f 60, plaatscharen, gelijk- Adres DE GROOT, Rad e '
richters, Philips regelb. 6- en 12 no. 14.
v. f4O, snijdoozen Vt tot 1 dm.
U.S.A. f 25, hydr. garage krik 5
Een bekwame
A
ton f25. FREESE, PaterswoldAdres Scheepswerf
scheweg Ie betonbrug 10 bij Gr. en BRÖERKEN,

"

Afschrijver

|

Nette Leerling.
fKj.
Plm. 200 M3. hardgrauwe Puin,
Adres Rijwielhandel Jy,
Pui met spiegelglas, verder alle
Afbraak van huizen, Wester- DELSTRA, SophiastraatJ^f'
binnensingel 25—27, Gron.
1
Gevorderde Leerling
Adres W. JAGER, Nietap.
Fy
ciën. Adres Waldeck
y
Alle soorten puike Aardappelen straat 13.
vanaf f 1, p. 35 k.g. Fr. WorteMet Maart, een aan"° j%,
len en Uien. BOSMA, ZuiderKweekersknecht, plm ÏlW
diep 114.
/
extern. Adres H. *»
Kleine maat Roode Star Coendersweg 77,
Aardappelen van puike kwaliVoor filiaal, een
teit a f2.40 per 100 k.g. franco
keljuffr., ook zeer gescn 1
huis Groningen (rembours).
*eS-y"
2 zusjes (extern).
R. RITZEMA te Leens.
Br. fr. no. 467 bur. d^><f
5000 k.g. Roggestroo en 5000
k.g. Haverstroo (binnenstroo). POLAK en FELDBRU<* G
Adres H. VAN DALEN, Asser- Eendrachtskade Z.z. lu9 f l
straatweg, Vries.
"voor de afd. Pantalo" Jr

.

_^-^t$

■
HeUprnj^^

V'?/

Te koop gevraagd

ZAKKENINZETSTERS

,,\slK}''

SCHIERNAjgrfV

":*
Tevens eenige
/
KLEERMAKERS. Aan»m>
47a.
Stadhouderslaan
Groote gekr. en Belgische
rri^fj
Ruins, voor goede prijzen, van
Wj'
Door
de
N.V.
Gron-j£
3'A tot 6 jaar oud. Opgave verA e
FURP
fabr.
v.h.
Gebr.
ê
J'
zocht door H. BUINING, Zuid- der A 11, Leermeisje s
fl «'
broek.
js
derde Meisjes en Broe»
u
e
Aanb.
na
/
Zw.bl. Stier, van twaalf m. sters.
s i>
straat
17.
Br.
fr.
en
prod.
of ouder.
met
e
prijs aan B. A. VELDMAN te
nette
flinke
Eenige
Noordwolde (Gr.)
te p«'
(14 t.m. 16 j.) Aan
prima
staat verkeeren- N.V. C. POLAK Gzn;1 ielc
Een in
./
de gesloten Bodewagen IK> x 2 stokerij en Ranjafab
ton Ford of Chevrolet,
met Campersingel 31.
f
uitersten prijs en omschr.
ei»
Br. fr. no. 485, bur. dezes.
Een nette Kapster
Kappersleerling.
39.
H.H. Vrachtrijders en AutoAdres Ooendersweg^^' fl
garages.
tfV
Versleten Autobanden tegen
Nette Buffetjufir°
/
de hoogste prijs, kl. en gr. par- vak bekend. Extern.
tijen. Adres Fa. J. KROON,
Station-Restauratie^^
Metalen,
Handel in Lompen,
De Laan 19—23. Gron.
Net MorgenmeisjeAanb. voorm. of s t J>X
y
Groote gebr. Kantoorbrandkast 5 uur Van
I
"7
e»'
verm.
v.
Br. fr. met
maten en
Maart, Mei, Keuke
prijs ond. no. 561 Bureau dezes.
mermeisjes, hier ?,n„.. str- V\\,
Heele of gedeeltelijke Inboedels
Bureau HardewiKfi>< /
A. DE LEVIE, Zuiderdiep 87,
Telef. 2751.
Voor direct,
,
meisje, voor dag
Een Draaibankje, zoo goed nacht. Adres Mevr- is&* /,
3&>
als nieuw, compleet met wis- Petrus
selwielen en toebehooren; plm.
jiel >f■
]
600 m.M. tusschencenter,
100
Voor direct, een jg
m.M. center hoogte, 140 m.M. meisje, niet benedei»
/^
in de zak. Br. fr. met omschr.
Adres ZuideróiePJ^f^j
en prijs ond. no. 565 bur. dezes.
g
Net Meisje voor
y
Oudheden, oud goud en zil- huishouding en 2
$.
ver, kerkboeken met gouden en kinderen, niet bene"
zilveren krappen.
H. KOOIextern.
STRA, Poelestraat 14b.
n
y
Voor direct,
zijn
blijven
altijd
jaar
en
Wij
meisje, 17-18
hoogstbiedende voor oud Goud
Aanm.
—Iyie
en Gouden Tientjes, Gouden
Met Mei, door ul c ci
Rijders, gouden munten en medailles. HESS, Zuiderdiep 28, MUNNIK, Loppers lie fsi
tegenover C. & A. Ook aan huis net Dienstmeisje,
20 jaar.
te ontbieden-

'
'
___--^e» j

.

'

.

h/

.

d4/
ftf
°

AanbJ^t^/

e^ jg^j,
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KUNST EN WETENSCHAP

N.V.W.A. Scholten's Aardapelmfbrikn

STADSSCHOUWBURG.
Fritz Hirsch Operette.
Opvoering van

Winst 1936/37 f 66.044
(v.j. f76.341)

Ein Veilchen auf der Wiese Stand

draagt de netto-winst over het afgeloopen
boekjaar f 66.044.47, onverdeeld saldo Ao. Po.
f 92.95, beschikbaar f 66.137.42.
Dit voordeelig saldo, alsook de algeheele
situatie, geven o.i. geen aanleiding tot het
uitkeeren van dividend op onze gewone aan-

De achtervolging

deelen.

Een uitkeering op het preferente aandeelen-

kapitaal is gemotiveerd.

De Verteller

Gezien het bijzondere crisisjaar kunnen we
door J. LAWSTON
Aan het jaarverslag over het boekjaar 1936- niet geheel ontevreden zijn, dat onze balans
-37 van de N.V. W. A. Scholten's Aardappel- met een. voor onze bedrijven bescheiden, batig
meelfabrieken te Groningen ontleenen wij het saldo sluit.
h*ls
Het was ons gelukt tijdens onze vacantie- 2 sijn wagen er tusschen en sleepte ons
volgende:
De winstverdeeling.
zagel r(»Bt
We
Voorgesteld wordt de volgende verdeeling: dagen onderdak te vinden in een pension, ( Dverkop de zaak binnen.
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Hoekstra was dan o°verplichtingen, alsmede afschrijvingen, be-

Zangspel van FRITZ HAMMER en
KURT LEHNER.
naar
Muziek
motieven van MOZART,
samengesteld door FRED SALTEN.
Deze nieuwe operette, welke Fritz Hirsch'
gezelschap gisteravond voor een vollen
schouwburg bracht, is zeer terecht een groot
succes geworden. Den gansenen avond door
klonken de melodieën van Mozart door de
zaal, warm en gevoelig gespeeld door het orkest, onder leiding van Kapellmeister Hans
Lichtenstein. Er was een sfeer van blijheid,
wat sentimenteel, maar zonder overdrijving.
Hisich weet hoe hij het pulbliek kan boeien door
een opeenvolging van serieuzen zang, grappige
tooneelen, dans en muziek. Hij Ls er ook ten
volle van overtuigd, dat een operette een kleurig en fleurig geheel moet zijn en bij het verwezenlijken daarvan kan hij rekenen op den
steun van Gerard Vroom voor de decors en
Sophie Degenhardt voor de costumes.
Maar bij dit alles blijft toch het voornaamste, dat men steeds weer de beschikking moet
hebben over goede krachten, die niet alleen
over voortreffelijke stemmiddelen beschikken,
doch bovendien vlot moeten kunnen acteeren.
Een operette moet vol leven en bewegen zijn,
vol actie. En hoewel Hirsch in Nederland zijn
tweede lustrum achter den rug heeft, tal van
goede artisten door anderen heeft moeten vervangen, hij is er steeds weer in geslaagd de
moeilijkheden te overwinnen. Zoo heeft hij nu
weer een ensemble, dat op het gebied van de
speciale operettekunst het beste kan brengen
De operette, welke gisteren werd opgevoerd,
brengt ons in het gezin van den gepensionneerden musicus prof. Weber en zijn dochters
Aloysia en Konstanze, waar Wolfgang Amadeus Mozart en zijn vriend Toni Stadier kind
aan huis zijn. Mozart tracht in Mannheim een
plaats als concertmeester te verkrijgen, maar
heeft het daarbij als „modern musicus" niet
gemakkelijk, temeer waar de concertmeester
Salieri hem tegenwerkt. Toch schijnt alles
goed te gaan en het geluk lacht hem toe als
Aloysia zich met hem verlooft.
Zoo gemakkelijk is echter het geluk in een
operette zeker niet te veroveren. Aloysia heeft
meer beloofd dan ze te geven had, want haar
hart behoort den jongen opera-zanger Stephan
Lange, die haar reeds den volgenden dag tot
deze ontdekking doet komen. Dan verlaat
Mozart Mannheim even bedroefd als Konstanze „het viooltje", dat niet is opgemerkt.
Natuurlijk kan een operette zoo niet eindigen en dus brengt de derde acte tenslotte de
ontknooping, die we reeds onafwendbaar hebben zien naderen.
Hiervoor schreef ik reeds, dat Hirsch zijn
gezelschap op peil weet te houden. Voor deze
operette beschikte hij over Greta Saar en
Hilde von Prix voor de rollen van Aloysia en
Konstanze. Met Greta Saar heeft Hirsch een
nieuwe kracht aan zijn ensemble verbonden,
die een buitengewoon goede zangvoordracht
heeft en bovendien uitstekend acteert. Zij was
als Aloysia een charmante verschijning. Hilde
von Prix gaf een voortreffelijke Konstanze, de
zachte en bescheidene, die door haar zuster
wat in de schaduw wordt gesteld, maar die
eveneeer waard is te worden opgemerkt. Een
dergelijke rol kan al te gemakkelijk te sentimenteel worden gespeeld, maar daarvan was
gelukkig geen sprake.
Liesl Frank zagen we ditmaal in een kleinere
rol als baronesse Von Schwetzingen, doch ze
wist haar als gewoonlijk een humoristisch
reliëf te geven. Voor Jula Rillo, die blijkbaar
weer voor vast aan het gezelschap is verbonden, was er een dienstbode-rolletje, dat ze op
haar yirtuose wijze uitbuitte.
Bij de mannelijke acteurs staan Fritz Hirsch
en Paul Harden nog altijd op het eerste plan
Zij kennen alle knepen van het vak en zij weten elke nuance tot haar recht te doen komen.
Hirsch "was weer kostelijk als de oude horoscoop-trekkende musicus en Paul Harden had
in Toni Stadier juist die rol, waarin hij zijn
publiek door zijn geestige invallen weet te
pakken. Bij dit tweetal sloten zich Walter
Triebel als een „half gare" edelman, en Otto
Aurich als „Theater diener" volkomen aan. Zij
brachten gevieren volop het element van jolijt,
dat een Hirsch-avond typeert.
In een opzicht heeft Hirsch zijn man nog
niet gevonden. Sinds Albert May onze lage
landen voor de Zwitsersche berglucht heeft
verwisseld is er eigenlijk niemand, die een rol
als die van Mozart kan spelen. Egon Kar ter
als zanger,
heeft ongetwijfeld zijn verdiensten
maar ais acteur kan hij ons een May niet doen
vergeten. Dit is bij deze operette ongetwijfeld
een zwakke plek.
Van de overige spelers noem ik nog Eguinaldo Salghini als den temperamentvollen Italiaanschen dirigent en Maddy Meth als de lispelende Liesbeth.
Op de enkele genoemde uitzondering na, was
het een prachtige voorstelling, die haar succes
in hoofdzaak dankte aan Mozart's muziek,
welke hier op een zeer geslaagde wijze door
Fred Salten „liebevoll zusammen gestellt" was.
zooals het programma het zoo juist uitdrukte
Fritz Hirsch kan gerust nog eens met dit
viooltje terugkomen in Groningen.
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Ten overstaan van notaris P.
Sfochteren, werd in het café Kloosterten verzoeke van den heer dr. H.
1, Ep"s te Haren publiek verkocht:
Peroee l bouwterrein a. d. grinitweg te
g,root ongeveer 10.35 A., grenzende aan
het oer'
ccieei va -n den heer dr. Berg; 2. een perceel
bouvrtivï,
naast perc. 1, groot ongeveer 12,375
4.; 3

huis
to^S?
J. jv,p,

.
.-— -- . -- --- - - -- - -- -- -

14.85
4. eenige perceelen groenland
achter!
perceelen, groot ongeveer 2.28.026
L" 6 vorigeA.:

het'v.J; a combinatie van de perceelen 1 en 2, was
f5O 0nfSte bod f 142 Ho,°g ste bod v,oor Perceel 3
e houd 611 Perceelen bouwterrein werden in beraad
ICo°Per van perceel 4 werd de heer B.
'«oerg te Harkstede voor f 5350.
J. gmt? tend am. Ten overstaan van notaris A.
te Veendam werd ten verzoeke van den
heer Ai, onui
en mej. G. Stel in het hotel De
,aihier tema
publiek verkocht: een behuizing met
erf
aan den Middenweg alhier ter grootte
7
A -> doende een vaste pacht fan f 4. Kooper
fe hp'o
eer D. de Vries, alhier voor fl4OO.

vun

BURGERLIJKE STAND

GRONINGEN, van

21 t/m. 28 Januari.
L. J. M. Vastbinder 26 j. en
1
ijer 25 JKnoop 27 j. en A. Kap 23
«. Mi,>,- poddema 21 j. en G. van der Veen 17 j.
33 J- er p Stroboer 3G j. —G. J. Schoen20 j. en F. Drenth 21 j.
i.
B. R. Kramer 30
Mulder 23 .1.
Ju»sm'»g
H. Hamiming 26 j. en C.
18 j
24 j,
w warners 25 j. en E. C. Neperus
27 j L- C van den Heuvel 26 j. en G. van Wolde
H. H. Twellmeijer 27 j. en J. Drenth 26 J.
p
H. C
Hn rio H thuis 24 J- en E Ritzema 22 j.
Velden- 32 j. en B. J. Hoeksema 24 j. —E.
A Evenbuis 25 j.
N. Koene'&atij on«s j. 25eni- J.enBuss
-29
24 j.
A. P. I. ter Meulen
c A. Simis 25 j. —A. Pekkes 28 j. en
*■ V'ph?
J. G. Geertsema en G. A. Geert%, r »uwd:
B L. Ebbinge en J. Groninger. —T. Mer~
ï.ettia'
Be*h,," B Jams
B Griede en H. G. Stel. —H.
v ittoa
en T D s
w Brookman en G. StaJ. C. Mij
«eurt. ~- E. Beverwijk en M. S. Paul.
en c H M Jas'Pers — D Zuidema en G.:
ie
T öis
G.
>°0to»,r~ B Matekes en G. P. van der Woude.
Bijleveld
G. J. Zoethout en A.
&WT en~~ J.B S.Kleinman
B.
en M. S. Schut.
en A. Hooijer. — B. Middel en A. Majoor.
>- j anVan
en M. Bos.
G Houwen en
?" O tb' ker Dijken
W.
H Steal en A van Minnen.
B e Dere en E. C. Kooima.
"*- 6 \? lle n: A. Bonthuis geb. van der Werf d.
G. Drenth
SeJb V* Pinkster geb Kruizinga d.
onin
B.
geb. Rieske d.
d
L
K
Aalders
—
ïTa 2'J geb. Veenstra. z.
geb. ZuideR.
de
Boer
R.
geb. Bettenibroek d.
M. de Grooth '—
i°«khr!ï7
efJW gf
Di i k z —M- Woldendorp geb. Spij*G Peters geb. Schel'tens z. —T. Spel
ïeb. j" z
8r z.
N Boer geb. Balkema Ivl. z.
oTr?Br0 T
led en: J. Jonker 64 j. weduwe van G. H.
v Uk ~ R Paber 64 j. man van J. LindenZ. Struik 84 j.
"~ w Wiersma 14 j. d.
an w Botje. —A TattJe 70 j. weduwe
J v eling.
Hti ri „
E. Hartsema 71 j, weduwe van H.
M, Velting 48 j. d.
P. Wester%f sRei"rLaan.
man
H E Broetomans.,
M. Kamvan
7.1'
e<%i,„ „ i- weduwe van H. van der Ploeg.
G.
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der briefpost
naar eenige
overzeesche landen.
n der landen zijn data en uren
laat
? name
*«te
busHchtlng aan het postkantoor alhier
vermeld.
>j
t.
Oost-Indië:
Ö. £r Zeepost 1 en 10 Februari 21.10 uur.
via Genua 2 Februari 21.10 uur.
lil ïpr Mail
Luchtpost:
wa.e
Maandag,
eiken
bxri terdam—Bandoeng
b j£ag en Vrijdag 21.10 uur.
mau tot Medan, daarna per luchtpost
t>
h 2 Batavia, Soerabaja, Bandjermasih—Tarae,bruari 31.10 uur.
Af;
eiken Vrijdag (alleen
■Bk aa eetr <lam—Bandoeng
corr voor passagiers en opvarenden
is
v-H
m aiLschepen vd. Mij „Nederland" en
l
Lloyd" aansluiting te Colombo)
0
verzending-

/J*

.°

t*lan
„«.

" ,

-»1 i|ur.

-

geland—Australië eiken

H,?'30
*■■
h'

*h

uur.

Woensdag

f£'andsch-West-Indlë:
rZee P° st:
sf
Ai.riname 3 en 24 Februari

De radio op den Narionalen
Feestdag

-

T

S,,v

Morgen wordt op Hilversum II 301.5 M. een
Nationaal Programma uitgezonden verzorgd door:
8.00—4.00 NCRV., 4.00—7.20 KRO., 7.20—8.00 VPRO.,
8.00—12.00 KRO.
8.00 Openingswoord en Wilhelmus, 8.05 Morgenwijding, 8.30 NCRV-orkest (om
9.15 Rede door Oud-Minister Mr. H. Bijleveld), 10.30
Reportage, 11.00 Zang en orgel, 11.30 Wijdingshalfuur, 12.00 Berichten en gramofoonmuziek, 12.15 Orgelspel, 1.15 De Nederlandsche Bach-Vereemging,
2.00 Rede door Z.Exc. Dr. H. Colijn. Hierna: Wilhelmus. 2.15 Gramofoonmuziek, 2.30 Zangklasse van
het Blindenlnstituut te Buasum, 3.00Reportage, 4.00
De KRO-Melodisten,
4.45 Declamatie, 5.00 Het
KRO-orkest, 5.45 Kinderzang, 6.00 Vroolijke marsenen, 6.20 Rede door Pastoor W. Nolet, 6.40 Gramofoonmuziek, 7.00 Berichten, gramofoonmuziek,
7.20 Wijdingsdienst, 8.00 Rede door Z.Exc. Dr. H.
Colijn. Hierna: Wilhelmus. 8.15 Berichten ANP.,
Gramofoonmuziek, 8.25 Solistenconcert, 9.00 Interview ,9.20 Actualiteiten, 9.50 De KRO-Melodisten,
10.30 Berichten ANP. 10.40—12.00 Aetherfeestklanken.
Op Hilversum I 1875 en 415.5 M. wordt
eveneens een Nationaal Programma gegeven, verzorgd door: 8.00—4.00 VARA. 4.00—7.20 AVRO. 7.20
—8.00 VPRO. 8.00—12.00 AVRO.
8.00 Wilhelmus,
8.04 Rede door Dr. H. E. van Gelder, 8.24 BachCantate, 8.45 Gramofoonmuziek, 10.00 Declamatie,
10.20 Sopraan en orgel, 11.00 Declamatie, 11.20 Gramofoonmuziek, 12.00 Populaire gramofoonmuz., 1.45
Dialoog, 2.00 Rede door Z.Exc Dr. H. Colijn, 14.15
VARA-orkest en solist, 2.45 „Willem van Oranje",
hoorspel, 3.45 Kamerkoor „Pro Musica", 4.00 Peestrede Maj. b. d. W. G. de Bas, 4.30 Orgel en bariton,
5.00 Oranje-Nassau cantate, 5.20 Reportage, 5.35
Het Omroeporkest m. m. v. soliste en het Haagsche
matrozenkoor, 6.30 Reportage, 6.50 Rede, 7.20 Wijdingsdienst, 8.00 Rede door Z.Exc. Dr. H. Colijn.
Daarna: Wilhelmus. 8.15 Berichten ANP. 8.25 „Een
vorstelijke romance", klankbeeld. 9.10 In het jaar
der Oranjes", hoorspel. 10.05 Het Omroeporkest m.
m. v. solisten, 10.45 Rede „De indruk van het bericht in Indië", 11.05 Eventueel berichten ANP. en

Uiiv ba Bonaire en Curacao 2en 10 Februari

bh. Sak' 4stFebruari 12.40uur. Martin
Eustatius en St.
hVt l19 2-40
v
lM.

—

Reportage, 11.35—12.00 Gramofoonmuziek.
D r o i t w i c h. 1500 M.
11.20—11.45 Gramofoonmuziek, 12.05 Het Philharmonisch Strijkkwartet,

—

12.35 Radiotooneel, 1.05 Gramofoonmuziek, 1.50—
2.20 Vario-Trio, 4.20 Jack Wilsons kwintet, 4.50
Gramofoonmuziek, 5.20 Yascha Krein's orkest m.
m. v. solisten, 6.20 Berichten, 6.45 BBC-Harmonieorkest, 7.20 Gramofoonmuziek, 7.50 Causerie over
lichamelijke opvoeding, 8.10 Liedjes aan de piano,
8.20 Varfété-programma, 8.50 Dave Frost en zijn
Band, 9.20 Berichten, 9.40 Causerie over de televisie-uitzendingen, 9.50 Causerie „How I began".
10.05 Zang, 10.35 BBC-Theater-orkest m. m. v.
solist, 11.35 Grosvenor House Dansorkest, 11.50
12.20 Dansmuziek (Gr.pl.).
Radio Paris. 1648 M.
7.50, 8.55, 10.40 en
11.20 Gramofoonmuziek, 12.20 Cantrelle-orkest, en
zang, 3.05 en 4.20 Zang, 4.35 Pianovoordracht, 5.20
Orkestconcert, 8.35 Heidelbergsch Kamerorkest, 9.05

—

—

Radiotooneel.
K e u 1 e n. 456 M.

—

C
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Gramofoonmuziek,

7.50—11.20
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DE ORANJEVREUGDE!
De mare, ons verkondigd door de bronzen stem van
het vreugdekanon, bracht onbluschbare blijdschap,
geestdrift die zich te uiten zocht! Laurens vond een
toepasselijke geste en verlaagde den prijs van Laurens'
Orange nu voorgoed tot 25 cent per 20 stuks. Dat
dus elkeen nu meegeniete van Laurens' Orange! De
sublieme sigaret in het bekende oranje doosje. Ter
opluistering van het groote feest!

voorgoed verlaagd tot
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DE BLIJVENDE FEESTPRIJSI

=.— Ons Dorpshuis, Eelde, gesloten

GEMEENTELIJK RADIOBEDRIJF.

van heden tot Woensdagmorgen 2 Febr.

voorbehouden)

Lijn 1: Hilversum I volledig programma.
H)n 2: Hilversum II volledig programma
Maandag 31 Januari.
Lijn 3: Berlijn 5.20—6.20, Londen Reg. 6.20—7.2Ó,
Lijn

5.20—6.20, Toulouse
6.20—6.50, Rome 6.50—7.20, Radio Suisse Rom.
7.20—7.50, Keulen 7.50—8.50, Lyon 8.50—9.40, Weenen 9.40—10.50, Rome 10.50—11.10, Toulouse 11.10
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Hamburg 3.20—5.20, Parijs
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VOORJAARSCURSUS
Koenraad Berkelo, Dansleeraar
Koode Weeshuisstraat 34a, Groningen
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Deutschlandsender. 1571 M.
6.30
Otto Kermbach's orkest m. m. v. solisten-, 8.05 Berichten, 8.20 „Othello", opera (in de pauzes: Be-

SCHEEPSTUDINGEN
ft

A

*

—

Midsland 28 Hamburg-Grangem. Coen p. 28 de Needies.
Henderika 27 te Southampton.
Schokland 29 Hamburg-Goole.
Eemshoorn
28 te Plymouth.
29
Stettin-Delfznl.
St. Annaland
Stolwijk, Antwerpen-Boucau, p. Pingvin 38 te Plymouth.
Nederland.
Jos Maria 28 Plymouth-Eling.
29 Vlissingen.
pass 28
Ui tl o.
Gibraltar. Vecht.
27 Leny 28 te Falmouth.
pass.
Rdaim-Libreville,
2
8
M**P th,; it r v Sabang.
Albula, 29 te Dartmouth, voor 't
,
Monrovia.
*a
repareeren van motorschade.
,?
28
Wandsworth
u t P-28 27v. Gibraltar.
II
te
Vledderveen
Belawan.
28 te Vlissingen.
u it .'tr.P
Drittura
Putney.
Deneb 28 te
28
Dungeness.
Despatch,
en Kortenaer, 29 te
Kr»*
\
***i*t
Fiat 28 te Londen.
Hoi,. Lloyd
Vlissingen.
Lark 28 te Londen.
Antwerpen en Oud Beyerland 29
0!C P" 2Ö DunBeness- Gruno 28 te Rotherhitne.
te Antwerpen.
Atnetik
28
te
Londen.
atï». Tir -vaart,
Twente
Z 26 &v. Barbados.
L«n.
Sk d
Londen.
DELFZIJL 29 Januari.
Immanuel 28 te
Binnengekomen: Geziena HenCateli 28 te Green wich
28 Gravesend-MiddlesDro. derika, Damhof, van zee; CarlRotter dam-Bona, Tempo
Oia, van Watturn, v. Nykjöbing;
k
Meta 28 Gravesend-Ipswich.
Broedertrouw, v. d. Molen, van
Delta 28 Gravesend-Gravelmes.
Blo»"!». Mij.
Ebam verm. 29 te Cllffe.
Emden.
pass. 28 Wickenburg
Vertrokken: Export stoom naar
28 Bordeaux-Rdam.
Haulerwtjk 28 te Susak.
Londen;
Lotus, Dost; Lujaco,
te Cristobal.
Borneo, Rdam-Odense, pass. il Vos; Zwaantje, Vos; Onderne(
ts2 28 tPaketv. Mij.
ming, Koekoek, n. Emden.
Brunsbuttel.
D urban
at> 27
Urmajo 29 Uckermunde-Rdam.
FLENSBURG, 28 Januari.
Flying Norseman, Rdam-Rends(Medegedeeld
door scheepsmakel.
L
burg,
p.
27 te
°uis-Reunion.
29 Brunsbuttel.
■», 1»
Friedrich Dahm in Flensburg.)
Maashaven 28 te La Pallice.
Aangekomen: m.s. Germaan,
Kerkplein Narvik-Rotterdam, p.
b 4r a >4 —Japan Lijn
kapt. Huizenga, v. Neuwied.
28
Udsire.
eraa
m rManilla-Maca«ar. Fivel 27 te Dundee.
DELFZIJL. Het nieuw gebouwBergendal, n. Londen, pass.
de m.s. Antilope, dat dezer dav Bahia.
Flamboro Head.
gen op de Eems zijn goed geSCHEEPV. MIJ. Bèta, n. Londen, p. 28 Flamboro slaagde proefvaart maakte, is
Alt 6rk
a
f
Head.
verkocht aan de Nederlandsen InLU
V
v Brisbane. Drente 27 te Blyth.
dische Tank Mij. te Den Haag.
tou
Jura 27 te Sunderland.
Het schip zal van hier naar
Rotterdam vertrekken en daarAmst Java, 29 van Hasewint 27 Swansea-Lonent.
Aktjo 27 te Middlesbro.
na voor Nieuw Guinea worden
uitgerust.
N
Wea p. 28 Spurn Head.
EN VREEMDE
Reja 27 te Kingslynn.
Aan den scheepsHOOGEZAND.
;
Zeemeeuw 27 Gothenburg-Aalborg bouwer G. J. v d. Werff, die in
Yarmouth.
Great
Sirius 27 te
verband met de voor groote scheThriantha 27 te Great Yarmoutn. pen te nauwe doorvaartwijdte
i
Yarmouth
Gorecht 27 bij Great
van de sluis te Martenshoek zijn
geankerd.
P 28'l'^-Blyth.
werf te Hoogezand, boven de
Bneux.
Cardlff-St.
Wim
28
1 Head
sluis, verplaatst naar Wester28
Barry-Zighinchoi
Jonge
Anthony.
T^ni. n. Juan-Amat.
broek, beneden de sluis naar de
pass. 28 Barry Island.
voormalige werf van wijlen G.
Ul Alexa ndrië, pass. 26 Remark 28 te Belfast.
is de bouw opgedragen
Pattje,
Houstoch
Flying Irishman. n. Port
8
een motorcoaster van 500 ton,
Antw€rpen
vuPenhagen-de
oass 28 Lizard. Wight, n. Poolc, 3. van
voor Hollandsche rekening.
Tyne Zeemeeuw p. 28
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stedt's dansorkest.
Brussel. 322 en 484 M.
322 M.: 12.20 Gramofoonmuziek, 12.50 Omroepkleinorkest, 1.50—2.20
Gramofoonmuziek, 5.20 Omroepkleinorkest en gramofoonmuziek, 6.50 Omroepsalonorkest, 7.20 Gramofoonmuziek, 8.20—11.40 „Carmen' opera. In de
pauzes: Gramofoonmuziek.
484 M.: 12.20 en 1.30—2.20 Gramofoonmuziek. 5.20
Omroepsalonorkest, 6.35 en 7.35 Gramofoonmuziek,
8.20 St. Romboutekoor, 9.20 „Bastien et Bastienne"
opera, 10.20—11.15 Gramofoonmuziek.

'

a
Der ,
eHt«
Luchtpos-t:
h Arr,st
am
Alexandrië—Durbar.
b
aaB enAlexandrië.
Vrijdag 21.10 uur.
X6
t
«Heftv, r~~ Durban elken Donderdag, als genaar Zuid-Afrika 12.40 uur.

■

5.50 Militair orkest, 7.50 Omroep-Amusementsorkest, 11.20 Omroeporkest, 3.20
Gevarieerd programma, 4.20 Omroeporkest, 6.30

Berlijn 7.20—8.00, Kalundborg 11.00—11.50.
4: Deutschlandsender 11.00—9.30, Budapest
9.30—10.20, Deutschlandsender 10.20—11.20, Stuttuur.
p
gart 11.20—12.00.
A.r ,fk Luchtpost:
Lijn 5: Nat. Programme 1.05—7.50, Londen Reg.
Curacao,
Suriname,
B
St
Eus°naire
"a»i St Martin
7.50—9.50, Nat. Programme 9.50—12.00.
gewone brief naar New-York
tla rn
Vere
Lü'n 6: Parijs 5.20—6.20. München 6.20—7.15, Beroi Amerikaansche luehtrtiensten.
1
eni ae
i J\%
münster 7.15—8.35, Rome 8.35—12.00.
Staten v. Noord-Amerika:
V QfI'qertie D ° Februari 12.40 uur.
Dinsdag 1 Februari.
C tiaa* Luchtpost Als gewone brlel naar Newan
m
Amerik
*t
luchtdlensten
A ada.
Lu'n 3: Brussel Fr. 8.00—9.20, Kalundborg 11.20—
3 strai,ii Als Ver Staten v Noord-Amerika.
1.20, Londen Reg. 1.20—5.20, Berlijn 5.20—6.20,
elken Donderdag 4.30 uur.
Londen Reg. 6.20—7.00, Beromünster 7.00—8.00,
n 21 -!0 uur.
Kalundborg 11.00—11.50.
e
UCmPOSt:
Lijn 4:
Keulen 8.00—9.50, Hamburg 9.50—11.00,
am
—Singapore.
Singapore—Brisbane
Man«j
b Ê
Deutschlandsehder 11.00—7.30, Hamburg 7.30-9.20,
g en Vrijdag 21 10 uur.
lgel^
Budapest 9.20—9.50, Radio Suisse Rom. 9.50-10.20,
c st» 7 aK an<3—Australië eiken Woensdag en ZaKeulen 10.20—11.20, Stuttgart 11.20—12.00.
g €r'?j" uur.
t, l,l-Afr^rAc,elalde eiken Donderdag 9.45 uur Lijn 5: Londen Reg. 10.35—1.20, Nat. Programme
1.20—9.20, Londen Reg. 9.20—10.05, Nat. Programsche Unie. eiken Woensdag 2110 u
*«rlahe, 'He * aan
me 10.05—12.00.
lken Donderdag 12.40 uur (Verder op
Lijn 6:
Parijs 8.00—2.20, Kalundborg 2.20—3.20,
l Holland-Afrika Lijn)
1 en 4 Fe-

iiiSj^

.~ï~.:'- ■■■>■

—

(Wijzigingen

21.10 uur.

LAURENS' BIJDRAGE TOT

Een Nationaal Programma.

en Za-

Bonaire. Curacao. Saba St. Eustatius
'' lSt 'p^vjba,
artin 2 en 10 Februari 21.10 uur.
ï' r Mall: 3 en 8 Februari 21.10 uur.
h ,0

RADIONIEUWS

Perceel bouwterrein naast perc. «e, groot

otlSeve
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BOEKHOUDEN
voor. Practijkexamens
alsmede L. O. Handelskennis.
F. A. ROOS,

-"
°-

-i

Leeraar M. O.
J. C. Kapteijnlaan 19b.

GEVRAAGD
LEERAAR (ES)

E.
ui
ui

®

■

1/1

<

doende kent. I n den tegenwoordigen tijd komt iedereen met
vreemdelingen in aanraking, hetzij in zaken, hetzij men zijn
vacantie in het buitenland doorbrengt. Leert daarom vreemde
talen, maar leert ze goed, leert ze volgens de juiste methode. De
linguaphone leert U met behulp van een gramophoon, in enkele
maanden, elke vreemde taal onberispelijk spreken en' vlug verstaan. Gramophoons beschikbaar Desgewenscht kunt U een
cursus HUREN voor fs.— per maand. Vraagt inlichtingen of
demonstratie bij U thuis (door het geheele land) zonder eenige
verplichting. LINGUAPHONE, Amsterdam, Spui 27a (ingang
Handboogstraat 2), Telefoon 31749.

i

die twee jonge dames op wil
leiden voor toelatingsexamen
kweekschool voor Vroedvrouwen. Br. fr. met condities no.
551 Bureau dezes.

Les in boekhouden
door twee dames.
Br. fr. no. 573 bureau dezes.

gevraagd

*
*
'

*

\#

Copiëerinrichting

I

L. JOSEPH—HILDESHEIM,
Otto Eerelmanstraat 10
Kantooruren 9—12, 2—5.

>

voor moderne Talen

GOED SPREKEN,
LEIDT TOT SUCCES!
Opleiding tot Redenaar. Behandeling
Zielkundige
van
moeilijkheden
en Spraakgebreken. Psychologische adviezen, ook schriftelijk. Studieclub:
Vrij spreken en Logisch denken.
CHR. VAN UZENDOORN,
Psycholoog en Spraakleeraar,
N Haven N.Z. 1/lb. Gron. TeL
5227.
Spreekuur dagelijks
12-1 V2 uur en volgens afspraak.

MUZIEKLEERAAR
geeft
grondige

PIANOLESSEN

a

f 2.50 p. mnd.

Br. fr. no. 1559 bureau dezes.
AD. VERDONK,

Kunstschilder,

geeft lessen

schilderen,

in

teekenen en

portret,

bloemen,

stilleven. Aanm. Bloemstr. 14a.

BIJWERKEN
van leerl. U.L.0., M.U.L.O. en
Gymnasium. Billijke condities.
Br. fr. no. 552 Bureau dezes.
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OPENING MODELHUIS

Bi

HOOGHOUDT
is't wel toevertrouwd!

DINSDAG 1 FEBRUARI 1938
PARKWEG HOEK PATERSWOLDSCHEWEG
BEZICHTIGING: DINSDAGDONDERDAG EN ZATERDAG
VAN 3-5 EN 8-10 UUR
ARCHITECTEN:
KAZEMIER & TONKENS

’

Het volgende schreef Dr. H.

TEL. 2858

UDEMA

UW EIGENDOM

GELKINGESTPAXT

-

_

Gebr. Ekens

OUDE BOTERINGESTRAAT 8.
(hoek Poststraat).

■I

JU
KÖÖPT
■I
GRONINGER ■l
PLUIMVEE- Hl
■I
LOTEN

il
II

Hoofdprijs:

Schitterend motorrijwiel
Loten alom verkrijgbaar
a 50 cent

Trekking begin Februari

Hopma's brillen Hl

BI

14
Oude Ebbingestraat 79
b. d. brug

PSYSHOMETRIST
L. LAND, C. H. Petersstraat 51a
(a. d. Kapteyniaan).
SPREEKUREN: 2—5 en B—lo

WAARSCHUWING

LAAT O NIET MISLEIDEN!!!
Het Is üw belang te weten Dij
WIE en WAAR ü KOOPT ?W

+

|

I

K.G

-

f

zaken

van

GIETEN

winkelier

Uw

SLAGERs

NAAIMACHINEHUIS,
Oosterstraat no. 32.
Reparatie-inrichting voor alle
soorten Naaimachines.

Oude
tegen
ruild.
lange

DE
WOLBAAL

"

■

ZOTDERDD2P 88 b/d.
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Japonnen en

Mantelcostumes

~,

tegen
van f

li

|j

ik

"

|

BINNEN DAMSTERDIEP 20

|J
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W]

rookt U
met plezier
100 stuks f 4.—
franco per bode.

IJZEREN BALKEN

1
1
1
1
2
3

in Februari e.k. van
A-weg 7 naar Brugstraat 21

**

CLARUSSTELLEN
zijn

Firma D en H

HORLO 0
aankoop van een nieuw ankerhoH 0*
12.50 zoowel voor dames als heer
VOOR UW OUD

Fa. GREVINÖ

VIER]

thans

goed.

Binnencylinder van bijna onvergankelijk materiaal.
Gebr. VAN DER HELM,
Ganzevoortsingel 51.
Engros.
Detail.

-

TELEF.

I^ i
|(

j^~Ë(fatn^/u)/)/?

CHEF-VERKOOPÊ^

L/J

GEVRAAGD voor de Noordelijke provinciën door groot sC
machine concern. Brieven met uitvoerige inlichtingen, * Jie
ervaring, leeftijd, indien nog in betrekking bij wie, enz. »* $
bureau van dit blad onder no. 431. Strikte geheimhoud» 1»
zekerd.

die leuke
sorteering

biscuits uit

DIN no. 28 lang 9.60 M.
DIN no. 28 lang 9.50 M.
I N.P. no. 26 lang 9.35 M.
I N.P. no. 26 lang 9.25 M.
I N.P. no. 26 lang 9.10 M.
I N.P. no. 26 lang 8.70 M.

zoon

huis-

houdblik van Ver kade

maakt uw thee-uurtje
dubbel gezellig. Vooral
als het die croquante
biscuits zijn uit Het
Zaansche Huis. Biscuits
van Het Zaansche Huis
zijn knappend vers c h.
Huishoudblik met 23
soorten, thans f 1.60.

L. LUIS - AANNEMER
KOLLUMERVERLAAT
KOLLUM

Patronen uitsluitend naar maat

Het Zaansche Huis

Zwanestraat 3. Telefoon 3082

ELK MODEL

SLEUTÉ^
C&*

VOORDEURSLEUTELS VANAF

MADrD'c
linDLn O

'

10

ijzerwinK^

GELKINGESTPj^

Advies bij elke illustratie

H

#

Mevrouw,
Het voordeligst ko °P* U,
uw Kinderwagen in een
Speciale zaak

nijdam

EEN
GOED
HORLOGE

WT r\JWI
I
" ""

tm F\

m

" "

VISCHMARKT Z.z. 12
W. A. SCHOLTENSTR. 8
TELEFOON 484
4493

-

Eltingh

-

Kraneweg 40

- Tel. 4251

——

>

ou en Unep

verdrijft U wonder snel met

koopt U bij

Nw. Ebbingestraat 99

.

~-^M

)

f 2.50

BOLKNAKI

leent zich bijzonder voor
't maken van

DE HONDSRUG jReclame Permanent f 2Brandweer ■

machines worden gaarne
den hoogsten prijs ingeAlles wordt onder jarengarantie verkocht.

Een keur van origineele
Sigarenhandel
modellen, vervaardigd O. Ebbingestraat 12
van onze nieuwe wolsoorten. Dit materiaal TE HUUR GEVRAAGU

IDE
| WOLBAAL
GULDENSTRAAT 2

If_
L ,

ÊÈk
%^HkIÉÉi

l

nog vandaag er mee.

-

SLAGERS NAAIMACHINE
HUIS kan U geven: een nieuwe
gebruikte
of
Handmachine,
Trap- of Salonkast voor weinig
geld en voor Uw heele leven.
Keuze uit 40 Handmaehines.
20 Salonkasten en 12 Trapmachines. Beziet onze étalages
en prijzen.

CACHETS

mijnhardt

I

a
Af~^i
*" jrJ|

'

w^B

Koker 12 cachets 50 et Proef doosje 2 stuks tOet

uwe
vinnen. Brand- e hanüen
wonden.

en
Wrqt
puistjes
Kloven,
ten.
huld I
Barsten van u met de I
en Schaafwonden
hte
wereldberoemde
oR ter I
Wmsumer ZalfMn htp I

|

bestrijding

van

"£

■

ugnte

I

reeds II
zenden hebben
en zrj I
baat bij gevondenzal ook u helpen
Verkr OP nMl
bus f 0.75.
j Apoth. en
o
VneS
Agent:
'
J. C. de
Winsum.
B

j Huidaandoeningen-

"

f

bij de Poelebrug

I

I
WU*g
ezichts- I
~"
-voeten,
.I

Onschadelijk !

oudst adres.
Verzending naar alle plaatsen
onder discretie.
9F* Sterk verlaagde prijzen Tpr

JS&ÈÊÊÊÊm

geven we ook de maand Februari

j

i

j»«^Éh

'rMM'ifri;
"<

-

0.40

Artikelen ■ Nog 14 dagen
20% korting

vertrouwen
Een 20-jarige ervaring is Uw
waarborg
Meest solied en

zijn

—^

INRUIL-CAMPAGNË

SS +: Stoomen Verven
Hygiënische

Doeltreffend !

mm

HF

Gezien ons succes met de

II HANDWERKHUIS

D
Ij

J||

Sa natoeren

46

GQO MIMGEM

KAPPER JONKER, Veemarktstraat 96

Gedurende dien tijd alle risico
voor ons. Ook van de lampen
Officiëei Erkend Philips
Service.

iHËPIIi

B

Jtm

Met Sanatogen glijdt dat vermoeide gevoel van U af. Duizenden vrouwen
behouden
door Sanatogen
hun jeugdige vitaliteit. Begin

GEBR. GEVEKE

Pracht Permanent f 1.50

f 1.15 per week.
na 2 jaar

JjÊ

over

BOUWERS:

1

het bij

Vraagt

Nieuwste Philips Radio

a

V.

„Verzwakt ah zij was na een langdurige ziektr,
voelde zij zich spoedig vermoeid, lusteloos, had
pijnen in rug en maag. enz. Het gebruik van
Sanatogen gedurende een viertal weken bracht
hierin een zeeT gunstige ueraTulering."

GEHAKT VOOR DE BOTERHAM
Zowel koud te gebruiken als in SOEPEN (Erwtensoep
- Boonensoep) enz. en
STAMPPOT.
BLIKKEN

te

zijn echtgenoote:

Vlê\ Irl M M Èi&A

OOSTERSTRAAT 41

4ÊB Hi|É|fl BPl^^^S

*

..

I

W°f ££■" I

SuTiöiÊs
die gust blijven, brengen

Uw

Bevruchtingbougies
u

kunt

zich moeite en
besparen.

kosten

Per stuk f 0.80

DROGISTERIJ O.C. DE JONGE
Lage der A 4

-

GRONINGEN. |

m

"P Hygiënische

Doeltreffend,

Artikelen

GUMMIWAREN

ELASTIEKEN KOUSEN. BREUKBANDEN en
Niet goed geld terug!
Nergens goedkoope*
Vraagt onze concurreerende prijscourant

j»

TJ,
VT

WJ

DESALAMANDJS

GROOTE KROMME ELUBOffö 22 GRONINGEN bij de

Turft*"^^

vierde blad

Noord-Westerstorm
land en zee

over

Verschillende schepen in moeilijkheden
Ernstige uren voor

de

opvarenden

Noord-Westerstorm,

die Zaterdag
re n achtereen gierend over het land en
cc heeft gewoed, heeft, voor zoover beweinig slachtoffers gemaakt, terwijl
betrekkelijk weinig schade is aangelcht. Wel kwamen enkele schepen in nood
heeft men over een van deze eenigen
W in ernstige ongerustheid verkeerd,
de noodseinen zijn alle gelukkig tijwaargenomen, zoodat zij, al ging het
wjd lang niet even gemakkelijk, in veige haven bonden worden gebracht.

die het verleden week in den Atlantischen
Oceaan hard te verantwoorden heeft gehad.
De 5133 ;ton metende Cragpool, die met een
lading graan onderweg was van Galveston
naar Rotterdam, raakte al spoedig na het
vertrek in den storm, die op 18 Januari zulk
een omvang aannam, dat men voor het behoud van het schip vreesde. De storm wakkerde steeds aan en enorme rollers, die over
het schip heen sloegen, ontwikkelden zulk een
kracht, dat enkele deuren werden weggeslagen. Men verspeelde een redding-boot, na een
stortzee bleek een gedeelte van de brug te zijn
weggeslagen en ook aan de radiohut werd belangrijke schade toegebracht. Op 46 graden
Noorderbreedte en 34 graden 40 minuten Westerlengte werd het zoo erg, dat het schip nabij
de machinekamer lek sloeg. Aanvankelijk
leek de situatie zoo penibel, dat er 5.0.5.-seinen werden uitgezonden, die o.a. ook door de
Amerikaansche marineradio werden opgevangen. Het Duitsche s.s. „Europa", dat niet zoover uit de buurt was, wendde' den steven en
begaf zich naar de plek, waar de „Cragpool"
zich in nood bevond.
Aan boord was men inmiddels al met man
en macht aan het werk gegaan om voorloopige
voorzieningen te treffen, de bemanning slaagde er inderdaad in om het lek zoodanig te repareeren, dat men het schip weer in de hand
kreeg. Men mocht van geluk spreken, dat de
pompen, die bij de eerste pogingen ook al wegens den storm niet goed functionneerden, la
ter op volle kracht konden worden ingezet,
zoodat men het schip van het meeste water
kon vrijhouden.
Toen bovendien de storm wat ging liggen,
was het ergste gevaar geweken en daarop
heeft de Cragpool ook geseind, dat zij het zelf
wel klaren kon en geen assistentie meer noodig had. De „Witte Zee", die ook was uitgevaren om de helpende hand te bieden, was weer
naar Douarnenez teruggegaan. Hoewel de
storm in kracht was afgenomen, kon het schip
toch niet den ouden koers hervatten en zoo
hebben de schepelingen met het defecte schip
nog vijf dagen op zee rondgezwalkt. Daarna
klaarde het weer op, zoodat men, zij het ook
met geringe snelheid, de reis maar Rotterdam
kon voortzetten.

zijn woning worden vervoerd. Zijn fiets werd
vrijwel geheel vernield.
Doodelijk ongeval te Dordrecht.
Zaterdagmiddag omstreeks half een, raakte
te Dordrecht de rijiksveldwaehter S. uit Dubbeldam, toen hij per fiets langs den hoek
Bleekerdrjk—Singel kwam, door den krachtigen wind de macht over het stuur kwijt. Hij
viel onder een juist passeerenden vrachtwagen
van de wasscherij „Ozon" en werd zoodanig
verwond, dat hij ter plaatse overleed.
Geen stagnatie op Schiphol
welke Zaterdag ons land teisterde,
storm,
De
heeft op het luchtverkeer weinig invloed gehad. Verschillende vliegtuigen uit het noorden
en oosten hadden geruimen tijd vertraging,
vooral het vliegtuig uit Malmö, dat bijna twee
uur te laat binnenkwam. Maar tenslotte konden alle diensten gewoon doorgang vinden. De
dienst naar Parijs en Londen heeft normaal
gewerkt. Alleen de aansluitende toestellen
naar het noorden hadden wat vertraging te
Amsterdam.

Hoog water te Rotterdam

lagere gedeelten overstroomd.
De Westerstorm heeft het water in den
Nieuwen Waterweg sterk opgestuwd, zoodat
bij elk tij de peilschaal steeg. Zaterdagmiddag
omstreeks half drie kwam het water in het
oude stadsgedeelte te Rotterdam rond Leuveki
haven en ook in de andere havens, die rechtNoorsch
streeks in verbinding met het open water
in
staan, reeds over den kant. De loopplanken van
van het lichtschip „Borkumer
*tf" 0r
in deze havens gemeerde schepen kwamen zoo
graden 49 minuten N.B. en 6 graden
steil te liggen, dat de schippers hoog en droog
W «ten o.L. bevond zich het ongeveer 2.000
op hun schepen zaten geïsoleerd.
6 Noorscin e stoomschip „Carmelfjeld
Om half vier, het moment, waarop het tij
"
Het scni|P seinde 5.0.5.-signalen uit,
zijn hoogste punt bereikt, bleef de groote overstrooming die men langs de havens verwachtte
v^iiiclp»^6 redidingboot van BoTkum en de „In% t Van Oostmahorn zijn uitgevaren om
echter uit. Het water kwam nog wel een eindje
verleenen.
verder op den kant te staan, ook de riolen
jeld" heeft naderhand vertoin%g
konden het water niet meer verwerken, zoodat
sleepboot,
met
een
Duitsene
de
9en
op sommige plaatsen het water even over de
t>
waardoor het op sleeptouw
straat vloeide, maar hierbij bleef het dan ook.
naastbvj'Zijnde haven is genomen. De
Waar goederen op den loswal lagen, trok men
,?dingboot „ïnsulinde" van het station
in allerijl aan het werk cm deze in veiligheid
St
m dr NZ H RM is weer naar haar
te brengen.
*.
Maats teruggekeerd.
Op de Leuvehaven bracht men toen het wa«
ter om half drie over den kant kwam, een
Sleepboot„Volharding I” gezonken
aantal rollen papier i n een naburige steeg in
veiligheid.
ofQi dag'miiddag is ten gevolge van den
De gedeelten van de stad, die slechts indirect
de sleepboot „Volharding I", kapitein
verbinding met het open water staan, zooin
*9,n
met de sleepschepen Anna en Trudia
als
de vaarten achter de Hoogstraat, kregen
op
op
y
erPen
de
weg naar Dordrecht,
hoog water langs de kaden. De sluizen
S(
Oster
alleen
, öe
ne
d :16 lde nabij Stavenisse gezonken.
de watermassa's zeer goed te kunnen
bleken
°Pvarenden wisten zich zwemmende
en slechts een enkele keer kwam het
keeren
n
sleepschepen
De
werden
door
flet ,jj,
beide
water verder dan even op den kant.
„Maurits II", kapitein Surig,
sa»!
Wel heeft men in de binnenstad hard moebergingsvaarbuig
g
erLWerkin met net
werken in de kelders. Vooral aan den steiten
0 " van w A van der Tak's Bergings
p-er en aan de kolk liepen tal van kelders onv^tsru
p
ij,
kapitein
Breen, in de vluchtha11 te
der. Aan Plan C. maakte de jeugd jacht op de
-. Zijpe binnengebracht.
ratten, die de kelders daar bevolkten en door
Gr
het water naar buiten werden gedreven.
maatregelen genomen om te zorgen,
kregen datEr dezijnkelders
zoo min mogelijk last van het
water ondervinden. Velen brachten daartoe
in den loop van den Zaterdagmiddag met planMoeilijke
en zakken een voorloopige watenkeering
aan
het
de
schade
ken
loo.pt
Om
zoo
te
zien
tegen
er zijn in de afgeloopen aan.
schip nog al los
Kra nig optreden van den radio -telegrafist. week wel schepen binnengekomen, die erger
storm
s.s. „Tinge" averij hadden gekregen. Zoo heeft de „Friby"
\$
ater
zijn 5.0.5.-seinen de van dezelfde maatschappij, die met graan van
dagavond
In Engeland.
r
kwam, in den Atlantischen Oceaan
rötx
Deze werden opgevangen door sche- Baltimore
Van
overal
uit
Groot-Brittannië worden bede N'oordßee, door sleepbooten in de al even zwaar weer gehad. De schade aan dat
richten
ontvangen
radiobelangrijker:
geheele
de
schip
is echter
over de door den opgeRadio, die
$ v eMeilr ook door Scheveningenverkeeren
aangerichte
stoken
storm
en
den
storm
ingeslagen
tijdens
hut
is
daar
schade. Gebouwen
in
doorgaven:
wij
„S.O.S.
S,
Ee n tijdlang duurde de radio-telegra- is er aan boord nog een ongeluk gebeurd, dat zijn vernield, treinen hebben enorme vertraging ondervonden, terwijl de scheepvaart en
-1%
Verbin ding. De „Holland" snelde te nog betrekkelijk goed is aflgeloopen. Ben van
e va ar
plotseling zweeg H.P.G.Z. (de roep- de opvarenden werd n.l. door een stortzee op de visscherij er door wordt opgehouden.
Het gedeeltelijk opgetrokken Canadeesche
het sloependek opgeheven tot boven de brug,
Van de ..Tinge").
as de angst in den familie- en vrien- waar de roller tegen een van de andere zijde paviljoen op de tentoonstellingsterreinen te
tl* Mh
toen op Glasgow is vrijwel verwoest.
der 21 opvarenden, twintig Nederlan- opgezwiepte golf liep. De man werd
het er aanDe wind bereikte op sommige plaatsen een
een Deen. Maar gelukkig kwam Zon- het dek neergesmeten en hoewel
uitzag,
hij
hem
is
snelheid
vankelijk
erg
niet
best
met
van 80 mijl per uur.
n de Dli jde tijding: „De „Tinge" is
en
oorlogsmonument der Zuid<Het
opgeknapt.
granieten
toch
later
weer
aan
boord
wel
«t ?% ilaar Urnuiden. Alles isnegen
ergst
„Framlington
was
echter
de
Court"
Afrikaanders
te
Wendover werd door den blikwas het
Het
kwart voor
van de Oourt Line Ltd. te Londen, een 4888 sem getroffen en in stukken geslagen.
lp veilig in de middensluis te UmuiOb
wat gaan liggen, maar
veip schip maakte nog slagzij en toonde ton metend schip, dat geladen met suiker van De storm is tijdelijk
hij
er
men
was,
verwacht,
op
weg
Amerika
naar
Rotterdam
dat
weer zal opkomen.
é
Zuid
L. n f. Plaatsen de gevolgen van de zware
en
is
brug
kustplaatsen
de
schade
aan
de
In
de
men ernstig ongerust
aan
toe.
Behalve
over
t(i
moeilijke
dagen
net
in deze
h
ö ge-kregen.
aan de reeling is de geheele pantry weggesla- over een aantal visschersschepen en kustVsT*
vaarders.
onist T A B VliSS€r ging in de sluis gen.
V
te
etl van hem vernamen wij het een
De storm heeft de opvarenden van deze De storm heeft, naar nader gemeld wordt,nog
avontuur
Londen
een
en
precair
Se
aantal
dooden
veroorzaakt
schepen
een
minstens
even
strijd
*;
H
Ver
w
deze reis vol avonturen en
als de mannen van de „Cragpool", die meer gewonden. Boomen werden ontworteld en
Jl bezorgd
lUt de J!leinenten. Zaterdag 22 Januariton,
Zondagavond,
nadat zij dien storm op den verscheidene dakpannen en schoorsteenen
U.
een boot van ruim 1700
Oceaan achter den rug hadden, eigenlijk alleen werden afgerukt.
ho Ut in Zweden vertrokken met een
'ge£, ,' bestemd voor Huil en een week maar belangstelling hadden voor heete thee..
Aan de Fransche kust.
%f
g
n aakte het vaartuig, dat een hooge
Zaterdagmiddag
hebben geweldige golven,
te
een
iw
r,' in een vliegenden storm. De „Tinopgezweept door den storm, het verkeer op den
evig been en weer geslingerd en
h6f
weg van Boulogne sur Mer via Vilmereux, wel8 Wa s, dat de deklast ging werken en
langs de kust loopt, onmogelijk gemaakt.
ke
Tengevolge van den Noordwester storm.
slagzij maakte. Het werd een
bf! 1 der waarenten
Orkaan in Polen.
De rad!io deed naar werk
van
den
bij
het
aanbreken
1
Gisterochtend
en
toen
n
5.0.5.-seinen
eaf
Polen is door een geweldigen orkaan geteisatrozen de sjorringen van de dek- dag is Hr. Ms. kruiser „Java" voor het ver- terd. Groote schade werd aangericht aan bos„etX)ote
in de Spaansche schen en tuinen,
hoeveelheid hout ging over richten van convooidiensten
" E>it
daken werden van de huivan
Den
Helder ver- zen gerukt.
van
de
reede
v
eenige opluchting. De „Tinge" wateren
Op talrijke plaatsen werd het
oÓm Wat eaf
beschadigd.
de £%mg:V overeind, maar het beteekende trokken.
Oorspronkelijk zou deze oorlogsbodem Zater- electrische net
bijpast |j nBet einde van „H-P.G.Z." Want met dagochtend
tegen elf uur de reis hebben aanWepii °°k de antenne overboord. Vuur- vaard.
°J>dage afgest°ken, maar er kwam geen Tengevolge van den hevigen storm van Zakonden echter twee motonsloepen van
n Catlen, ger en zijn wakkere be- terdag
den kruiser, die in de haven van Den Helder
ng v°erden een zwaren strijd en de lagen om leden van de bemanning die nog aan
niet
waren aan ■boord te brengen, Zaterdag
taa.ij niSt iiaó die bi Jna bovenmenschelijke wal
dientenmoest
Het
vertrek
bij de Java komen.
in 1y. 611 nieuwe antenne te maken, waar- gevolge worden uitgesteld.
Agenten weggevoerd.
aan land verWeliswaar kwamen de meeste met
slaagde door een verbinflW
sleepde
Uit Jeruzalem wordt gemeld:
der bemanning
e voormast, die overeind bleef toevende leden aan
van
doch
„Java",
sUaJn
boord
de
Een troep gewapende Syriërs heeft bij Akka
boot Utrecht"
kra nig stukje van dezen jongen niet voor Zondagochtend konden de twee sloe- een
overval gepleegd op een politiepost. Zij
den oorlogsbodem bereiken.
3aar „ lst' die pas in Mei van het vorig nenOnmiddellijk
geschied
is de slaagden er in de agenten te overmeesteren en
nadat dit was
ace ging
voerden een Arabischen korporaal en acht poaan de spanning, die overal
Het Zandvoortsche strand geteisterd.
litiemannen met zich mee.
het lot van de „Tinge", een
!eetïiaa.w Wor
op het Zandvoortdie
de
storm
schade,
De
uur
De terroristen hebben hun alle wapens en
den. Zaterdagnacht één
?lioS ttia?„
heeft teweeg gebracht, was giste- munitie
sche
strand
en dwongen de gevange„Blavandverbinding
1
met
V* h* °P d > estkue t van Denemarken, die ren nog niet in vollen omvang te overzien. Het nen te afgenomenAkka
terug te keeren. De
voet
naar
over
de
dat het
e ..Thvp°,rgaf naar Scheveningen-radio. water was zoo hoog gestegen,tegen
onderkleeding
mannen
door den
moesten
in
zeedijk
den
het
strand
lengte
van
Z(>u n °g menig moeilijk uurtje heele
loopen en werden bovenregen
stroomenden
duinreep
zoo- dien
ken want de stprm bleef aan- beukte en op vele plaatsen de begeven moest
op allerlei wijaen door de bandieten ge*iW« e « W
Ven dien was de sjorring van de danie ondermijnde, dat hij het
kweld.
De korporaal werd onderweg doodgeriechu
verzakkingen reeds zichtbaar wergroote
en
men
geraakt,
zoodat
schoten.
Scih
m kon draaien. Gelukkig was den De wandelpaden zijn overal weggeslagen
>t
Britsehe troepen en eenige vliegtuigen zulomheiningen
hangen
en
afrasteringen
6d*g weer vrij en nu ging het pn de
len een strafexpeditie ondernemen.
vaT,°.
plaatsen
zwiepen.
Op
a
vele
von J} naar IJmuiden, waar het schip in den stormwind te
d
aangericht aan de betegeling
n
nouden arriveerde. Sleepibooten s trroote schade
Mr ?t bUp:au
van den boulevard Van de
Weismuller assisteerden het en bestrating die
hier en daar gedurende de
s uis Voorloopig bleef de
en
blijven staan, is geen
waren
winterperiode
Ulden
liggen
afwachting
In
van
o^«r s
«rvinr meer te vinden.
1
a ks
maakte het verblijf aan het
Veel ngstelhet 1*1» uur en het slechte De zandstorm
Matsoei over de verhouding.
dan
totaal onmogelijk. Het zand
«trnnd nu en
ling op de sluis.
opgehoog
In
een
persgetorek niet Woodhead, redacteur
werd in kolken tientallen meters
neer, zandban- van het tijdschrift „Oriental Affairs" heeft
iTMsd en smakte weer elders en in de aan- general
Matsoei, de aanvoerder der Japansche
ken vormend op den Boulevard
troepen in china verklaard: „ik ben bang, dat
grenzende straten.
indien Groot Brittannië zich niet houdt aan
Wieirijder tegen
auto opgewaaid.
Vrijt dagen met defect schip in volle
Pin politiek van bescherming zijner belangen
Vermoedelijk tengevolge van den krachtigen in China en zijn politieke en economische ben *Wen zijn in de RotterZaterdag de 53-jarige H. Weeda, trekkingen
met de Kwo min tang handhaaft,
schepen binnen- wind kwam
die
C*sl»
den Oudendijk te Heinen- er een conflict
over
rijwiel
riiP
rler
ha
van
van zeer ernstigen aard tusden storm hebben te
d en *-1
V» k
delijk de sporen dragen van nord reed in botsing met een hem juist pas- scnen Japan en zijn vroegeren
bondgenoot
&eë
?
« d
U"
seerende, achterop rijdende vrachtauto, waar- kan ontstaan. Matsoei wees voorts op de noodden grond werd geslingerd. Met zaak van e*n
v °nd
J ,ne|bben veroorzaakt. Zoo door hij tegen schedielbasisfractiuujr
Puw c. '"eercii bswind, dat zijr
moest de nnancieele
n
ernstige
1 v
e
hulpbronnen
komen
een
moet zoeken in de
a« ue* Ropner het Engelsohe s.s. ongelukkige in zeer ernstigen toestand naar
Steamship Co. Ltd.,

schip bij Borkum

nood

?

'

ttonn^

Se

'-^armelf

1

--

e

.

%tx<
>' a?I

vf

;^eh'r

--

-

oote ongerustheid over

Verschillende

Verschillende schepen
stormschade

de„Tinge"

strijd

de elementen

—

De

■

in het buitenland

?fthee*.
den
*V^

CV

JJJe
V^
1

Oh^óiL

"

--

ï" Iï6?
hït
fttol

Wm

°

bf^hm

<S

-

'

dewf

dag
De kruiser „Java”
vertrokken

laat

'

Sh

BUITENLAND

gare

/*

it*,5,

£M

?°eteS
NcW

'

<Z

S?

«n^

*

MacJ

.
''
i

-

Syriërs

Strandtenten

overvallen politiepost

Japan

. °be1 !? .
Avontuurlijke reis van het Engelsche s.s. „Cragpool”
zee.

SiKto

tori-l
e^

'

alt
eti «

13

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN MAANDAG 31 JANUARI 1938

douanerechten

Groot-Brittannië

De Volkenbondsraad en het Het eerste lustrum der nat.Chineesche conflict
socialistische regeering in
Duitschland
Poolsche critiek op een verkeerde Uitreiking van den nationalen prijs
methode
voor K. en W.
Het was gisteren de dag, dat het geheele
Duitscbe volk het eerste lustrum vierde der
regeering van Adolf Hitler. Overal in het rijk
wapperden de vlaggen van de huizen.
Gistermorgen heeft dr. Göbbels een radiorede uitgesproken tot de jeugd, waarin hij een
terugblik wierp op den strijd om de macht
door de N.S.D.A.P. voordat zij aan het bewind
kwam. Wat ons toen, zoo zeide hij, voor oogen
zweefde als een droom en een ver verlangen,
n.l. het volk der Duitschers te vereenigen, zijn
rijk weer sterk en machtig te maken, zijn eer
te herstellen, zijn aanzien en roem te vergrooten, het land weer als groote mogendheid terug te brengen in den kring der andere volken,
aan het volk brood en werk te geven, de sociale rechtvaardigheid tot beginsel van den
staat te maken, er voor te zorgen, dat Duitschland schooner en zijn menschen gelukkiger
worden, dat alles is thans verwezenlijkt. Ten
slotte vermaande hij de jeugd, te werken, te
leeren, te strijden en sterk te zijn.
Duizenden bevonden zich gistermorgen op
den Wilhelmsplatz en verlangden in spreekkoren Hitler te zien. Deze verscheen ten slotte
op het balcon en kreeg een ovatie in ontvangst te nemen, om later nog eens te verschijnen vergezeld van dr. Göbbels.
In zijn werkkamer in de rijkskanselarij
ontving Hitler gistermorgen de dragers
van den door hem gestichten nationalen
prijs voor kunsten en wetenschappen. Met
woorden van dank en erkentelijkheid
voor hun verrichtingen, overhandigde
Hitler de aan den prijs verbonden gouden
versierselen en de oorkonde aan mevrouw
Troost, weduwe van professor Troost, alsmede aan Alfred Rosenberg, dr. Filchner,
professor Bier en Professor Sauerbruch.
Een terugblik.
De „Deutsche diplomatische Korrespondenz"
werpt een terugblik op de vijf jaren, welke
sinds Hitler aan het bewind kwam, zijn verloopen en schrijft 0.a.:
De Duitsche politiek kan behalve trotsch te
zijn over hetgeen bereikt is, ook met een zuiver geweten elk ander volk tegemoet treden.
De oude naijver met Engeland over de vlootsterkte kon uit den weg worden geruimd.
Polen en Duitschland gingen betrekkingen
van goede naburen aan, en met Italië wordt
Duitschland thans verbonden door banden
en gewonden
van de hartelijkste vriendschap.
Voorts bestaan goede betrekkingen tot het
van het continent. De doeleinden
Zuid-Oosten
onvoor
aan
te
van Duitschland hebben zich sinds dien niet
gewijzigd. Het programma blijft, vrijheid van
het Duitsche volk, en deze vrijheid is tot
Zaterdagochtend heeft zich in de bus- stand gebracht door weerbaarheid en onafkruitfabriek te Segni (Italiaansche provin- hankelijkheid op alle gebieden.
Vooral ook de vervulling van het
cie Frosinone bij Rome) een ernstige ont- plan
behoort hiertoe en wanneer op den vijfploffing voorgedaan.
den verjaardag van de nat. socialistische verDe arbeiders waren aan het werk, toen heffing een enorm plan is aangekondigd, om
de Duitsche steden op waardige wijze op te
tegen half negen de eerste knal werd ge- bouwen, dan is ook dit een waarborg voor de
hoord, welke gevolgd werd door andere wereld, dat de weg, welken Duitschland besloten is te gaan, de welvaart en den vrede dient.
ontploffingen.
De ijlings ontboden brandweer heeft al
van
vermaant
het mogelijke gedaan om de ramp te beperken, doch er is reeds een aantal slachtoffers uit de puinen te voorschijn gehaald.
„Laat u niet weerhouden, uw kinderen naar
Benige personen waren reeds dood, andeKatholieke scholen te zenden”.
ren zrjn gewond.
De R. K. bisschop van Berlijn, graaf
zestig
zijn
ambulance auto's
vertrokVijf en
Konrad von Preysing, heeft gisteren in
ken uit Rome,' dat op 50 K.M. afstand ligt, om
een predicatie de katholieke ouders aanspoedig
mogelijk
de slachtoffers zoo
naar de
gespoord, zich niet te laten weerhouden,
ziekenhuizen te kunnen overbrengen.
hun kinderen naar katholieke scholen te
Alle autoriteiten te Rome, die het huwelijk
zenden.
van Rosa Mussolini, een nichtje van den Duce,
„Verscheiden schoolbesturen te Berlijn, alzouden bijwonen, vertrokken naar de plaats dus de bisschop, hebben gepoogd, den ouders
te ontraden hun kinderen naar katholieke
van de ramp.
scholen te zenden. De ouders hebben zich toen
Belangrijke afdeelingen infanterie, genie en tot de kerkelijke autoriteiten gewend. Wij
karabieniers vertrokken eveneens uit Rome hebben de zaak besproken met burgemeester
Lippert. Wij hebben hem gevraagd of de bepanaar Segni.
ling van het concordaat in zake de opvoeding
Tengevolge van de ontploffingen waren de der kinderen nog wordt toegepast, waarop Lippert bevestigend antwoordde. Wij wenschen
telefoonverbindingen met Rome verbroken.
daarom den katholieken ouders eens te meer
op het hart te drukken, dat zij het niet zullen
gedoogen, dat men hen afhoudt van de rechten
Inzake de ontploffing in de kruitfabriek te die hun krachtens het concordaat zijn verSegni is de volgende officiëele mededeeling leend.
verstrekt:
In de fabrieken voor de vervaardiging van
ontplofbare stoffen te Colleferro is in de afregels
deeling voor tritol een ontploffing ontstaan.
Als slachtoffers zijn eenige dooden, wier naNaar „Het Laatste Nieuws" te Brussel bemen nog bekend gemaakt worden, en eenige
richt,
zijn in de wijk St. Anthonius te Meuletientallen gewonden, meerendeels licht gewongroote hoeveelheid oorlogstuig ontbeke
een
beklagen.
den, te
dekt,
niet minder dan tweehonderd graw.o.
Volgens het voorloopig onderzoek schijnt het
ongeluk het gevolg te zijn van onvoorzichtig- naten, die dicht aan de oppervlakte begraven
heid van een arbeider, die een cylinder met lagen. De rijksveldwacht, die terstond in kennis werd gesteld van dezen vondst, heeft de
gecomprimeerde lucht liet ontploffen.
In een tweede officieel communiqué zijn nog noodige maatregelen getroffen om het gevaarlijke oorlogsmateriaal te doen verwijderen.
nadere bijzonderheden medegedeeld.
De ontploffing geschiedde Zaterdagochtend
De Roemeensche regeering heeft de verkieeven na acht uur, toen zesduizend arbeiders zingspropaganda verboden verklaard voor onhet werk begonnen. Het alarmsignaal werd ge- derwijzers en priesters. Ook de spoorwegbegeven door een ingenieur, die rook zag opstij- ambten mogen niet aan verkiezingsactie of pogen uit een toren, waarin springstoffen lagen. litieke vergaderingen deelnemen.
Bij koninklijk decreet is bepaald, dat tot de
De directeur van de fabriek en brandweerlieden snelden toe, doch toen men zich gereed examens in de Roemeensche taal, letterkunde
maakte het vuur te blusschen, ontploften de en geschiedenis slechts candidaten worden
springstoffen waardoor een gedeelte van de toegelaten, die volbloed Roemenen zijn. Het
fabriek instortte. De mannen, die het vuur ministerie van arbeid heeft restaurants en
wilden bestrijden, werden onder het puin be- café's verboden „joodsche of buitenlandsche
kellners" in dienst te hebben.
dolven.
Door de ontploffing werden stukken ijzer en
De studentenstaking is geëindigd. De stusteen tot op verscheidene honderden meters denten zullen de colleges weer bezoeken.
ver weg geslingerd, in het dorp Colleferro
In hofkringen te Tirana wordt bevestigd, dat
sprongen de ruiten en vele muren scheurden. koning
Zog zich binnenkort zal verloven met
nu
negen
toe werden
lijken geborgen, gravin
Tot
Appony. Overeenkomstig de
Geraldina
het aantal gewonden bedraagt ongeveer twee- grondwet zal de officiëele mededeeling hierpersonen
zijn
in het zieken- van worden gedaan in een buitengewone
honderd. Zeven
zithuis opgenomen
ting van het parlement, welke heden bijeen
communiqué
worden slechts zal komen. Reeds zijn een
In het officiëele
aantal familieleden
de namen van negen dooden genoemd en van van de gravin in Tirana aangekomen.
gewonden.
Deze namen
ongeveer tweehonderd
Van welingelichte zijde wordt vernomen,
zijn definitief geverifieerd.
vermoedelijk
dat
van
de
eerste hulp beweren
binnenkort een opvolger zal
De mannen
worden
voor den Sovjet-Russischen
benoemd
vijftig
personen
dan
meer
om
het
evenwel, dat
terwijl meer dan driehon- gezant te Boekarest, Ostrofski, die kort gelegekomen,
zijn
leven
den teruggeroepen is.
gewond.
derd werden
de
eerste geruchten Ook schijnt het niet waarschijnlijk, dat de
Men gelooft echter, dat
post van gezant van Roemenië te Moskou, na
overdreven waren.
het vertrek van Ciuntu, die teruggeroepen is,
lang onbezet zal blijven. Het terugroepen van
Ciuntu schijnt in verband te staan met wijzigingen in het diplomatieke corps na het aan
het bewind komen van Goga,
Het Poolsche agentschap Isbra publivolgens
ceert een bericht "uit Genève,
Wellinghetwelk Eden, Delbos, Litwinof en
ton Koo een verklaring inzake het Chineesch—Japansche conflict hebben opgesteld, die den overigen leden van den
Volkenbond kant en klaar als resolutie
zal worden voorgelegd.
Het genoemde
agentschap meent te weten, dat de permanente gedelegeerde van Polen te Genève, Komarnicki, den 31 Januari in den
Volkenbond een verklaring zal afleggen,
waarin geen twijfel zal worden gelaten omtrent de afkeerigheid der Poolsche regeering van de methode, den Volkenbond resoluties voor te leggen, aan de opstelling,
waarvan haar gedelegeerden geen aandeel hebben gehad.
De Poolsche pers protesteert krachtig tegen
de methode, die door den Volkenbond in de
aanzien
laatste zitting wordt toegepast ten
van he conflict in het Verre Oosten.
De Geneefsche correspondent van de „Gazeta
Polska" schrijft in een artikel onder het opschrift „de Volkenbond volhardt in oude dwadie geen
lingen" 0.m.: vier mogendheden,
mandaat hebben van den Raad en geen comité van dit organisme vormen, hebben terzijde
een tekst voor een resolutie uitgewerkt met de
bedoeling dien Maandag in de zitting van den
Raad in te dienen. De Raad kan niet beschouwd worden als een ondergeschikt en uitvoerend organisme, dat beslissingen onderschrijft, die buiten den Raad genomen zijn en
zonder zijn deelneming
De Poolsche diplomatie kan zich niet laten meesleepen tot onderschrijving van politieke verdragen, die door
anderen zijn opgesteld en ten gunste van anderen, zonder te voren te zijn geraadpleegd.
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Twee luchtaanvallen op Barcelona
Talrijke slachtoffers.
Gisteren is het centrum van Barcelona tot
tweemaal toe door een zestal vliegtuigen van
Franco gebombardeerd, in totaal kwamen
ongeveer veertig bommen op de stad terecht.
Naar schatting zijn twee- tot driehonderd
personen gedood en ook het aantal gewonden
is groot.

BINNENLAND
Met de „Adrianus II”van Castellon
naar Algiers

DE CATASTROPHE VAN VILLEJUIE. De
begrafenis der slachtoffers. Zaterdagmorgen
vond te Parijs, in aanwezigheid van kardinaal
Verdier en een groot aantal civiele en militaire personen, de officiëele uitvaartdienst
plaats van de slachtoffers der ontploffing te
Villejuif. De minister van Binnenlandsche
Zaken sprak een lijkrede uit,- waarin hij eraan
herinnerde, dat'de granaten, welke de ontploffing veroorzaakt hebben, door de Csar gemaakt zijn. Deze dooden, zoo zei hij, zijn de
onschuldige slachtoffers van een afschuwelijke
misdaad. De misdadigers, die in den geest van
het publiek verwarring stichten, wekken de
hartstochten op om deze voor hun duistere
doeleinden te exploiteeren. Die misdadigers
zullen ontmaskerd en gestraft worden. Alle
Franschen verheffen zich om hen té verwerpen en te brandmerken. De regeering, die verantwoordelijk is voor de sociale orde, zal niet
dulden, dat deze orde door een handvol boosdoeners bedreigd wordt. Sarraut eindigde zijn
rede met den wensch dat toenadering tusschen
alle Franschen mocht komen.
DE ACTIE VOOR VERSCH BROOD AAN
HET ONTBIJT. Contact zal worden gezocht
met den nieuwen minister van Sociale Zaken.
Het comité van actie voor versch brood aan
het ontbijt heeft dezer dagen te Amsterdam
vergaderd. Uit de ontvangen verklaringen is
gebleken, dat door de hoteliers de door minister Slingenberg getroffen maatregelen ten
zeerste worden gewaardeerd en vrijwel algemeen als een verbetering voor hun bedrijf worden beschouwd.
Het comité stelde voorts met voldoening
vast, dat het belang van versch brood voor
het Nederlandsche volk ten departemente
blijkbaar ook wordt ingezien, getuige het feit,
dat bij elke feestelijke gelegenheid aan de
bakkers wordt toegestaan voor het bij de wet
vastgestelde verkoopuur versch brood te verkoopen. Het comité meent hieruit te kunnen
vaststellen, dat het beschikbaar zijn van
versch brood door het Nederlandsche volk zeer
op prijs wordt gesteld.
Onder applaus werd door de vergadering besloten, de actie voort te zetten en ten spoedigste contact te zoeken met den nieuwen
Minister van Sociale Zaken, teneinde dien het
standpunt van het comité duidelijk uiteen te

Nederlandsen schip uit Spanje teruggehaald.
Reeds geruimen tijd lag in Castellon, ongeveer 50 mijl benoorden Valencia, een Nederlandsche hopper met grijperinrichting van
ongeveer 400 ton, genaamd „Adrianus H", toebehoorende aan de Nederlandsche Maatschappij voor Havenwerken te Amsterdam.
Wij vernamen dat het Maritiemkantoor
Mellema te Amsterdam een poging zou doen
dé hopper daar weg te halen en naar Amsterdam te brengen. Als gezagvoerder zou optreden kapitein Felger, die reeds in de beroemde
reis van den „Zeearend" (New-Port via de
Bermuda-eilanden naar Cuxhaven) getoond
heeft een buitengewoon goed zeeman te zijn
en voor geen klein geruchtje vervaard. Die
reis was hij de navigateür op den „Zeearend".
Kapitein Felger vertrok met een aantal
Nederlandsche zeelui uit Katwijk en Vlaardingen via Marseille en Barcelona naar Castellon.
Bij aankomst aldaar bleek, dat inderdaad het
vaartuig nog varen kon. Er was veel te doen,
maar gezien het feit van de bombardementen
en alles wat zij verder ondervonden hadden,
besloten zij in ieder geval te vertrekken en de
zetten.
risico's van de zee de voorkeur te geven boven
een verblijf in Castellon. Dank zij de bemoeiingen van den Nederlandschen consul in
Valencia, die al het mogelijke gedaan heeft
om de onderneming te doen slagen, vertrok
men en het schip arriveerde j.l. Zondag veilig
het
te Algiers. De equipage is hier thans bezig reis
vaartuig verder zeeklaar te maken voor de
naar Amsterdam.
In den ouderdom van 79 jaar is .Zaterdag
alhier, overleden mr. F. D. de Boer, oudkantonrechter te Zuidhom, welke functie hij
1 Juli 1933 wegens het bereiken van de bij
de
wet vastgestelde leeftijdsgrens heeft neerjongeman
te
op
gelegd.
Mr. De Boer werd geboren in het Frissche
dorp Holwerd, waar zijn vader geneesheer was,
Vermoedelijk mislukte roofoverval.
Hij studeerde aan de Rijksuniversiteit te
der
Groningen en werd na het volbrengen
Zondag
is
Zaterdag
op
van
In den nacht
studie
in de rechtswetenschappen in 1888 bepersoon
in de
door een tot nu toe onbekend
der toenmalige rechtbank
Voorstraat te Lienden een schot hagel gelost noemd tot Griffier
Eenzelfde
functie bekleedde
te
Heerenveen.
op den achttienjarigen J. van Vessem uit hij te Zuidhom (1892—1897) en toen te
wagen
en
paard
Lienden, toen deze zich met
Bolsward (1897—1901).
In laatstgenoemd
van Ommeren huiswaarts begaf.
hij
werd
benoemd
tot
kantonrechter te
jaar
maar
Van V. werd in het hoofd getroffen,
waar hij gedurende 10 jaren bleef
Dokkum,
paard,
en
wist
het
zijn
bewustzijn
niet
verloor
toen deze plaats te veroveren voor Zuiddat het door het schot op een loopen gezet om
hom.
brandde,
nog
licht
waar
woning,
bij
een
had,
Hier heeft hij 22 jaar lang het recht getot stilstand te brengen. Hevig bloedend diend
als een eerlijk en humaan mensch, die
vluchtte v. V. hier binnen.
streefde, rechtvaardigheid te beer
naar
van
"Onmiddellijk werd de hulp ingeroepen
trachten.'
Mr. De Boer was in Zuidhom een
dokter Kors uit Lienden. De gevolgen van het geziene persoonlijkheid,
wiens aftreden men
het
zijn,
als
schot bleken niet zoo ernstig te
daar
zeer
heeft
betreurd.
gelukkig
de
dader
zich liet aanzien, doordat
Nog een viert-al jaren heeft de oud-kan.
iets te hoog gericht had, waardoor een groot tonrechter
zijn otium cum dignitate gehad.
gegedeelte van den hagel den getroffene
In
Zuidhom
heeft men hem in dien tijd niet
schampt had.
vergeten,
zoo
als hij zijn vorige woonNa verbonden te zijn werd v. V. naar de plaats vergat. min
heengaan van mr. De
Het
ouderlijke woning vervoerd. Het liet zich evenkring
zal
worden betreurd.
Boer
in
breeden
hagelwel aanzien, dat de verwijdering van de
stoffelijk overschot is
De
crematie
van
het
zou
eenige
moeilijkheden
nog
wel
korrels
bepaald op Woensdagmiddag a.s. te Westeropleveren.
veld, na aankomt van den trein van 1.14 uur.
in.
een
onderzoek
dadelijk
De politie stelde
doch tot heden heeft men den dader nog niet
op kunnen sporen, zoodat omtrent de motie
beBoringen
ven van den aanslag nog geen zekerheid
staat. Men houdt echter ernstig rekening met
de mogelijkheid van een poging tot overval
met het doel het slachtoffer te berooven, omNu te Slagharen.
dat het algemeen bekend is, dat v. V., die met De Bataafsche Petroleum Maatschappij
koloniale waren langs de huizen gaat, 's Za- begint thans haar grondboringen te Slagterdagsavonds laat over dit zeer stille wegin de buurtschap De Schuinesloot.
gedeelte komt en dan meestal een groot bedrag haren
Reeds
is men met de voorbereidende werker
paard
het
bij
zich heeft. Doordat
aan geld
aangevangen om hier een boorzaamheden
berooving
niet
de
volvoerd
ging
kon
vandoor
toren
te
ter hoogte van een 20 M.
stichten
wórden.
Het betreft het algemeen bodemonderzoek,
dat wordt uitgevoerd door de ervaren onderzoekers van genoemde Maatschappij, doch
dat tot op zekere hoogte gesteund wordt door
de regeering, die haar studie voor zelfvoorziening van den lande reeds zoover heeft uitgebreid, dat men door middel van bodemonderzoek
na wil gaan wat men kan produBouwe Vlas naar Engeland. De commandant ceeren.
de
heer
Nederland,
van het Leger des Heils in
Over de resultaten van deze onderzoekinBouwe Vlas, is gisteren naar Londen vertrok- gen
wordt het diepste stilzwijgen bewaard.
leiding
ken, waar in de komende dagen, onder
vastgestelde afstanden worden monsters
Op
van Evangeline Booth, belangrijke aangele- genomen, die verzegeld worden opgezonden
genheden ter sprake zullen komen betreffende voor nader onderzoek te Den Haag. Op deze
de leiding van het Leger des Heils in ver- wijze kan men zeer nauwkeurig nagaan, welke
schillende landen in den tegenwoordigen tijd. delfstoffen zich in den bodem bevinden, op
Parijsche oplichters ontmaskerd. De Parij- welke diepte, maar tegelijkertijd ook duidelijk
sche politie heeft huiszoeking verricht in het zien welke aardlagen zich daarboven bevinkantoor van de „Société Generale Agriculteurs
den.
de France" aldaar, welke in 1930 door den
en
den
Brusselschen bankier Andre Pouil
Franschman Henri Charpentier is opgericht
voor Groningen
met het doel gelden te leenen aan landbouZij plaatsten evenwel voor drie millioen
kasbewijzen onder de boeren, terwijl zij ongeDINSDAG 1 Februari.
veer zes millioen franc ontvingen van ongeNATIONALE FEESTDAG.
veer vierhonderdvijftig personen om op buitenlandsche beurzen te speculeeren.
WOENSDAG 2 Febr.
Bij de huiszoeking bleek, dat nog geen dui- 8.15 uur. Harmonie: Concert G.O.V. Dirigent
zend franc in kas was. De beide eigenaars
Kor Kuiler.
werden beschuldigd van oplichting en tegen
geCharpentier, die naar het buitenland is
Bioscoop- en Cabaretprogramma's
vlucht, is een bevel tot in hechtenisneming
tot en met 3 Februari.
uitgevaardigd.
Luxor Theater: Paul Muni in „Het leven van
Aantal padvinders in Jantböreejaar sterk Emile Zola". Twee voorstellingen per avond:
Wereldtoegenomen. In het jaar van de
7 en 9.15 uur. Zondagmorgen 12 uur „Canailjamboree te Bloemendaal—Vogelenzang, is het
le" met Harry Baur.
wereld Cinema
aantal padvinders over de geheele 262.857
Palace: „Stormduivels" met Spencer
sterk toegenomen. Het aantal is met
Tracy en Freddie Bartholomew.
gestegen en heeft daarmede een totaal bereikt Grand Theatre: Erna Sack en Paul Kemp in
van 2.855.689.
„Bloemen uit Nizza". Tweede hoofdnummer
Ammoniakketel gesprongen. Zaterdag is in „Theodora maakt schandaal" met Irene
Dunne. Zondagmorgen 12 uur populair-wede Coöp. Stoomzuivelfabriek „Hollandia" te
tenschappelijke vertooning onder auspiValkenswaard een ammoniak-ketel gespronciën van den Filmstudie Kring van „Avongen, waarbij de machinist Versantvoort zooturen op den zeebodem".
danige ernstige brandwonden opliep, dat hij
levensgevaarlijk gewond in een nabij gelegen Beurs Theater: Stan Laurel en Oliver Hardy
in „De Zigeunerprinses". Verder „Baron
woonhuis moest worden binnengedragen, waar
Tip".
hem geneeskundige bijstand verleend werd.
Aanvang der avondvoorstelling in de andere
Het slachtoffer is ongehuwd.
theaters 8 uur.
hevige
stortregens
Aardstorting in Syrië. De
Frigge: Fientje de la Mar en het RusCabaret
terBeyroet
te
een
dagen
hebben
der laatste
danspaar
sisch
Diddie Spasowa en Alexanveroorzaakt,
waarbij
een tienreinverschuiving
Spasoff.
der
heeft
ingestort.
puin
Onder
het
tal huizen is
Heden- en morgenavond 8 uur
men zeven lijken en 15 gewonden gevonden. Harmonie:
Oranjebal.
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STAD EN PROVINCIE

Mr. F.D. de Boer

Aanslag

Zware tocht van de
„Insulinde”

GEMENGDE BERICHTEN

AGENDA

Plaatsen:

—

Smokkelzaak

te

Laudermarke

Bevestiging: van de vonnissen der vijf

verdachten voor het Hof gevraagd.
Op 3 Jan. van het vorige jaar hebben Auke
K., 30 jaar, arbeider te Jïpsinghuizen, en zijn
broer Albert, 24 jaar, arbeider te Barnflair,
een zak met flesschen jenever bij Laudermarke over de Duitsche grens gehaald en geprobeerd ze verder binnen te smokkelen. De
kommiezen hielden hun voorloopers aan, beiden lieten daarop den zak op het erf van een
boer achter. Toen de boer te Groningen was
veroordeeld tot f 546.80 of 3 maand hechtenis,
hebben ze zich als smokkelaars van de jenever
aangegeven. Zij werden door de Groninger
Rechtbank veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf ieder.
Zaterdag werd deze zaak voor het Gerechtshof te Leeuwarden behandeld. Verdachten
deelden mee, dat ze den zak op bouwland hebben neergelegd, juist toen ze over de omrastering stapten om op het erf te komen. Hun
vader en hun broer, die voorloopers waren,
zagen ze door de kommiezen aanhouden. Hoe
de zak op het erf is gekomen, wisten ze niet,
misschien is hij er heen gerold.
De kommiezen vertelden dat ze dien avond
wel den vader, maar niet den broer hebben
aangehouden, wel den boer Hendrik D. De
laatste was nat en dit kwam zeker van den
zak die door-het water was gehaald.
De Rijksadvocaat en de Proc.-Gen. achten,
op grond van de verklaringen van verdachten,
het feit bewezen en vragen bevestiging van
het vonnis.
Mr. Timmerman vroeg clementie, ook op
grond, dat verdachten uitstekend bekend
staan en de zaak zelf hebben aangegeven.
Eise K., 57 jaar en zijn zoon Renze, 32 jaar,
arbeiders te Ter Haar en Sellmgerbeetse, zijn
door de rechtbank te Groningen veroordeeld
ieder tot twee maanden gevangenisstraf wegens medeplichtigheid.
_,
„ ,
Zij zouden de voorloopers geweest zijn. De
een liep langs den weg en de ander door het
veld en zoo op de woning van D. aan. Volgens
Renze hebben de kommiezen hem aangehouRijksadvocaat en de Proc.-Gen. meenen.
op grond van de verklaringen van de verzijn en vroedachten, dat de feiten bewezen
s
gen bevestiging van het vonni
nd k
Tenslotte kwam voor de
P
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-40 jaar, landbouwer te Laudermarke.
zaak werd op 12 Juni behanaeia. zijn
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naar man di
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dien
De vrouw van D. zei, dat
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Medegedeeld door bet Kon. Ned.
naar hedenmorgen verrichte waarnemingenInstituut te De Bilt.

SI Januari.

De motorredddngboot „Insulinde" gestationneerd te Oostmahorn van de Noord- en ZuidHollandsche Reddingmaatsohappij is, zooals
elders in dit nummer is gemeld, gistermiddag
om half één vertrokken naar een Noorsch
stoomschip dat in nood verkeerde drie mijl
Noordoost van het lichtschip Borkumer Rif.
Het stormde uit het Noord-Westen. De zee
was bij den wal in de gronden nog niet zoo
volerg als 15 a 20 mijl uit den wal waar zij
gens verklaringen van den schipper van de
buientgewoon wild was zooals hij
Insulinde
zelden of nooit had meegemaakt. De Insulinde
is naar het lichtschip gegaan en heeft nadere
bijzonderheden over het Noorsche s.s. gevraagd. Men deelde mede, dat het schip verbinding had gemaakt met een Duitsche sleepboot uit Borkum, die den Noor had weggesleept.
De Insulinde is daarop teruggekeerd. Bij
het Borkumer vuurschip stond zoo een enorme
zee, dat men vanuit de reddingboot onder het
liohtechip door kon zien, doordat dit vrij van
de golven werd gegooid. Op den terugtocht,
dicht bij het lichtschip, is de Insulinde door
enorm groote zeeën getroffen die haar dwars
op haar kant wierpen. De slagzij bedroeg toen
ongeveer 65 graden.
Twee leden van de bemanning die in de
radiohut waren, liepen niet ernstige hoofdwonden op doordat zij tegen het schot gesmakt werden De leden van de bemanning
die op het dek, achter het beschermschot
stonden, moesten zich stevig vasthouden. Zij
hingen half in het water. De Insulinde werd
daana op de top van de branding meegeschoven en kwam snel recht te liggen.
De reddingboot, die geen schade heeft opgelöopen, is m het pikdonker over den grond
van het Friesohe Gat gisteravond om negen
uur van haar zwaren tocht op haar standplaats teruggekeerd. Voor de bemanning is het
echter eenigszhis een teleurstelling geweest
dat deze tocht tevergeefs.ch is geweest.
De schipper van de Insulinde gaf nog als
zijn meening te kennen, dat weinig schepen
zoon tocht hadden kunnen doorstaan en dat
alleen de buitengewone kwaliteit van de reddingboot het mogelijk maakte om dergelijke
tochten te ondernemen.
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Twee leden van de bemanning
gewond
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Adelboaen

Beatentoerg

Grtndelwald
Gstaad

Gurnigelbad
üandersteg
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Lienk-Zweisimmen
Mürren
Wengen
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Pontresina
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5 betrokken, m.d. 100
5 mooi, 1. bew
90
5 bewolkt
80

4 betrokken, m.d. 2m.
5 betrokken, m. d. 100
7 betrokken.
90
9 betrokken m.d. 100
4 betrokken, m. d. 100
mooi. 1. bew m.d. 100

5 bewolkt

5
8
—5
6

80

betrokken, m.d. 100

mooi, 1. bew
bewolkt
betrokken
9 bewolkt
—10 betrokken.

m.d. 2m.
m.d.100
m.d. 100

m.d. 100

90

betrokken, m.d.100

5 betr.

m.d. 100

3 bew.

70

3 betrokken, m.d. 100
3 betr.
m. d. 100
5 betr.
m. d. 100

5
7
5
5

bewolkt

m.d. 100

betrokken
bewolkt

m.d.100

betrokken, m.d. 100
zeer mooi.
90

m.d. 100
mooi, i. bew m.d. 100

Nadat men eerst met een paar paarden en
daarna met de auto van den caféhouder
Braam te Kolhorn vergeefsche pogingen in
het werk gesteld had, heeft een uit Groningen
gerequireerde kraanwagen het vrijwel onbeschadigd voertuig te plm. half negen weer
op het droge gebracht.
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SCANDINAVIË

Rost
Stockholm
Skudesnaes
Wlsby
Skagen

De middag-bijeenkomst.
Op pagina 15 geven we een verslag van de
ochtendvergadering der A.J.C., die gisteren is
gehouden in het Prinsenhof. Hieronder geven
we het vervolg van de districtsvergadering.
In de middag-bijeenkomst gaf de heer Peters allereerst nog eens een releveering van
het des ochtends behandelde. Daarna kwam
hij te spreken over de jeugdbescherming. De
A.J.C, acht het noodzakelijk dat de jongeren
medisch gekeurd worden, alvorens zij in het
arbeidsproces worden opgenomen. Ook de Arbeidsinspectie moet worden uitgebreid, omdat
uit de verslagen van dezen dienst blijkt, dat
nog steeds te veel werkgevers jongeren beneden 14 jaar te werk stellen. Voorts bepleitte
de inleider de opneming van het huispersoneel
in de ongevallen en ziektewet. De taak van de
overheid t.a.v. de vrije jeugdvorming is belangrijk, doch hieraan wordt volgens spr. onvoldoende aandacht geschonken.
Een dringende eisch voor jonge arbeiders is
een wettelijk geregelde vacantie van 2 a 3
weken. Juist voor de jongeren is vacantie
noodzakelijk, omdat de overgang voor hen van
school naar fabriek en werkplaats' toch al
zeer groot is. Spr. wees op de sterk doorgevoerde mechanisatie, welker nadeelige gevolgen zich reeds bij vele jongeren demonstreeren. Is er dus voor de werkende jeugd nog heel
wat te verbeteren, de werklooze jeugd is er
nog erger aan toe. In 1931 heeft de A.J.C, reeds
speciale maatregelen gevraagd voor de werklooze jeugd, en in 1932 stelde zij haar kamphuizen ter beschikking van de werklooze jongeren. Al de crisisjaren door heeft de A.J.C,
zooveel mogelijk werkloozenkampen georganiseerd.
Tenslotte wees spreker er op, dat de belangstelling voor de groote sociale problemen bij
de jeugd groeiende is.
Hij deed een beroep op alle aanwezigen de
propaganda-actie krachtig te steunen. Na
eenige discussie volgde te ongeveer 4 uur sluiting van dezen zeer geslaagden districtsdag.
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Districtsvergadering der A.J.C.
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De depressie, welke Zaterdag hevlgen
in West-Europa veroorzaakte, is naar het v">
ten getrokken. Een nieuwe depressie na ujuit het Westeft, het centrum ligt thans beZ" „
den IJsland. De Britsche eilanden, onze °i ef
geving en West-Frankrijk, staan reeds
invloed van de nieuwe depressie, met k T <*
tigen, Zuidwestelijken wind en regen, „f
randstaten en Oost-Europa staan nog °%K
invloed van de aftrekkende depressie.
gt
hier is de lucht betrokken met regen j,
sneeuw en krachtigen Zuidwestelijken
Scandinavië, Duitschland en Midden-Eur°^g
verkeeren onder invloed van de rug van n
drukking tusschen beide depressies in.
$
lucht is hier opgeklaard en de wind is m e
slechts matig.
<j
Voor onze omgeving wordt matige
krachtige Zuidwestelijke tot Westelijke *]jj,
verwacht, met aanvankelijk regen, later
delijk opklarend. De temperatuur zal W aa
schijnlijk stijgen.
Hoogste barometerstand 770.6 te
Laagste barometerstand 716.5 te Vestman
Verwachting, geldig tot den avond v&Qve
Febr.: Matige tot krachtige Zuid-WesteUJ ;
tot Westelijke wind, aanvankelijk zwaar %
wolkt tot betrokken met regen, later tijdew
opklarend, zachter.
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Barometerstand te Groningen
Gedurende het laatste etmaal

Friesche Ver. v. Luchtbescherming
Zal Groningen spoedig volgen?
Uit een ons door den secretaris der Friesche
Vereeniging, den heer F. R. Mijnlieff te Leeuwarden, toegezonden reglement van deze
eeniging blijkt, dat zij thans definitief in de
plaats is getreden van de 6 Maart 1936 door
den Commissaris der Koningin in die provincie opgerichte Provinciale Friesche Commissie
van Reddingswezen bij luchtaanvallen en algemeene luchtbescherming.
D. F. V. L. is een afdeeling van de Ned. Ver.
voor Luchtbescherming en stelt zich ten doel
de uitvoering van:
a. de kennis, voorbereiding en de uitvoering
van maatregelen, zoomede de medewerking
daaraan, tegen de gevolgen van aanvallen uit
de lucht;
b. de overheids-rechteltjke beschermingsmiddelen tegen den luchtoorlog in verband
met de internationale rechtsontwikkeling.
Hiertoe zullen blijkens het reglement worden
opgericht plaatselijke afdeelingen en studiekringen, terwijl ter bereiking van het gestelde
doel o.m. worden genoemd het houden van
bijeenkomsten, oefeningen, demonstraties en
tentoonstellingen, het aanleggen en instandhouden van 'n bibliotheek, archief en een verzameling van tentoonstellingsmateriaal.
In Friesland heeft men op deze wijze de
burgerlijke luchtbescherming tot in finesses
georganiseerd. Onze buren geven ons hierdoor
een voorbeeld, dat wel wat beschamend voor
Groningen is. Reeds een paar jaar is men in
Friesland bezig om door het houden van oefeningen en bijeenkomsten de zaak der luchtbescherming vertrouwd bij de bevolking te maken. Groningen kwam meer dan een
jaar
achteraan en er werden in stad en provincie
nog slechts een paar oefeningen gehouden.
Gelukkig zijn wij ervan verzekerd, dat de
Commissaris der Koningin zijn volle aandacht
aan de luchtbescherming geeft en het feit, dat
hij reeds tot daden is overgegaan wettigt het
vertrouwen, dat de achterstand in dezen spoedig zal zijn ingehaald. Reeds is een oefening
in groot verband aangekondigd
en zelfs is er
sprake van een verduisteringsproef
voor het
geheele Noorden.
Het bezoek der beide
vliegtuigen,
verleden week Dinsdag, Duitsche
afgezien van
heeft
de werkelijke beteekenis
van dit geval ons
weer eens heel
duidelijk getoond, dat de afstand van de grens naar de
Groningen
een kwestie van minuten is stad

ver-
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Temperatuur hedenmiddag 12%
gr. Fa.
t
Windrichting: Z.Z.W.
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om 16.45.
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De maan komt morgen op om 7.36 e» 1
onder om 18.16 v.m.
rt
Maan: 8 Febr. E. K., heden N. M- n
Lantaarns van alle rij- en voertuig
om 17.15.
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Federatief Verbond van

Kermisexploitanten.

Ned.

Men schrijft ons:
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In hotel Dijkstra vergaderde Zonidag»
het Federatief Verbond van Ned.
tfp
exploitanten te Groningen. De opj^ee*l »!
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Regeerings-commissaris Louwes

over de crisismaatregelen

ADVERTENTIEN

Tenslotte behandelde spr. de arbeidswet en
de eischen die de A. J. C. stelt aan de arbeidswetgeving der toekomst. Medische keuring
voor intreding in het bedrijfsleven is van
groote beteekenis. Des middags werd over
deze rede gediscussieerd, terwijl de spr. verschillende vragen behandelde.
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In de groote zaal van het hotel Elema te
Marum werd Zaterdag een groote vergadering
gehouden van Landbouw en Maatschappij.
Toen de heer J. VAN DER VEEN van Lutjegast de vergadering opende, was de zaal geheel gevuld met boeren uit Zuidelijk Westerkwartier. Er waren zeker een 250-tal personen,
o.w. enkele dames, aanwezig.
Stedeling en boer.
spreker
op de heer J. BAtrad
Als eerste
RENDRECHT van den Groote IJpolder (N.-H.),
die als boer wonend onder de rook van Amsterdam, vaak met stedelingen in aanraking
komt en in een uitvoerig resumé het leven van
den stedeling schilderde. De stedeling wordt,
aldus spr., in vele opzichten verre boven den
plattelander bevoordeeld, niets teistert hem,
en als hem al iets teistert, dan is het, dat hij
zijns inziens te weinig van den groeten boom
kan plukken, die gemeenschap wordt genoemd.
De boer daarentegen arbeidt steeds, leeft
sober en heeft zeer vele risico's te dragen in
zijn bedrijf.
Uitvoerig schetste spr. daarna den strijd
van den boer te land, maar ook tegen het
water. Als er overstroomingen kwamen kreeg
de boer de schuld, want hij had de dijken niet
goed verzorgd, hoewel subsidies voor landbescherming en dijkverzwaring door Provinciale
Staten vaak werden afgewezen. De boer leerde
berusting, maar hij moet de berusting ten
aanzien van het schepsel, den mensch, niet
die tegenover den Schepper, afschudden.
De boer van vandaag, die niet als de stedeling, loon naar behoefte, maar naar prestatie
vraagt, moet ophouden met slapen. De boer,
die instinctmatig, aldus de heer Barendrecht,
bang was en nog vaak bang is, voor organiseeren, moet al te vaak het gelag betalen, de
vastgestelde loonen komen meest op de rekening en den rag van den boer terug.
De vraag of b.v. de Gr. Mij. van Landbouw,
de A.8.T.8. of de C.8.T.8., geen veranderingen
kan brengen voor den boer, beantwoordde spr.
ontkennend.
stond daarna uitvoerig stil bij het
Spr.
z.g.n. Vetplan, dat in de Kamer werd behanvan den
deld en critdseerde daarbij de houdingUnilever,
heer Van denBerg, den man van de
heer Smid,
om daar tegenover te stellen den
zijn
hart en
die
den 72-jarigen veteraan,
den
verpandde
belangeloos
aan
geheel
hand
boer, die opwekte om trotsch te zijn op den
boerenstand en die leerde dat er zonder platteland geen stad- kan zijn.
Spreker liet daarna de politieke partijen,
Ohr. Hist. en V.-D., de revue passeeren, waar
ten aanzien van het streven van ,L. en M."
goede kentering kwam. Wat de SJD.A.P. betreft deze, aldus de heer Barendrecht staat
mijlen ver van ons af, maar ook zij zal in de
toekomst moeten inzien, dat de kleine boer
zich niet langer laat bedotten. Ook in R.-K.
kringen krijgen velen reeds beter inzicht.
Het verst van L. en M., aldus spreker, staat
de V. 8., die teekenen geeft van verdwijning.
Spreker memoreerde het standpunt van dr.
Bierema die den tarweprijs goed achtte.
Komende tot het perspectief op het platteland, werd sterk gegispt het gezegde van den
heer Schuirenga uit Groningen, voorzitter van
de Akkerbouwcentrale, die in de lage loonen
in de provincie wel perspectief zag.
Onbegrijpelijk en ergerlijk achtte spr. verder de laksche houding der 3 landbouworganisaties en de F. N. Z., die, toen de melksteunverlaging aan de orde kwam, lang niet krachtig genoeg optraden. Spr. sprak hierbij over
salonagriers, die de nooden van den
boer niet aanvoelden.

Na nogmaals uitvoerig het „geheimzinnige"
vetrapport besproken te hebben, waaruit desalniettemin bleek, dat er slechts 70 pet. dierin
lijke vetten beschikbaar waren, riep spreker
stedeling
betoog
op,
om
niet
als
de
vurig
een
die
een jongen van Jan de Wit te zijn, want om
maar
kende den nood der boeren niet,
agrariër, om boer te zijn, om in eendrachtige
samenwerking de doelstelling van L. en M. te
trachten te benaderen.
De spreker, wiens rede meer dan twee uren
duurde, werd herhaaldelijk door bijvalsbetuigingen onderbroken.
Rede Jac. ter Haar.
Daarna sprak de heer Jac. ter Haar, alge-,
meen secretaris van den Nationalen Bond te

'
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Ruinerwold.
spreker

gmg voornamelijk in op de
Deze
den
moeilijkheden van den melkveehouder,
en
den
aardappelteeltheffing
de
boer,
kleinen
geringen steun aan de rogge. Hij zei, dat „de
bracht en
smidsßon" velen een lichtstraaltjegeen
ander
Maatschappij
en
dat Landbouw
doel heeft, dan de verheffing van het platteland en de strijd voert voor recht en gerechtigheid.

,

,

.

Ten aanzien van een vraag, door den heer
Wielenga van Hoogkerk gesteld, zette spreker
uiteen, dat wanneer L. en M.'s systeem was
ingevoerd, de melkprijs zeker hooger zou zijn
melkprijs en
dan thans, daar L. en M. den
verhouding
wil
goede
in
boterprijs
een
den

(thans
nlaatsen en wel deze laatste op f 1.60
M„
aldus de secretaris, wil alles
f 1 45) L. en
zij willen allen een deel
brengen;
tp'zamen
stam, die geworteld
denzelfden
van
zien
van het platVerheffing
aarde.
is in dezelfde
teland en gezondmaking van het bedrijf sta in
alles voorop.
Spreker citeerde een artikel uit „De Landnachter"- hij tartte den schrijver er van om te
bewijzen,' dat L. en M. in verband met de
"_
,
N. S. B. 'staat.
■.
Via de politieke inzichten wensoht L. en M.
heróriënteering der inzichten. Tenslotte bestreed spreker fel de critiek van den MiddenAgrarische Pers. Hij
standsbond op dedeNV.
leiders
van de landarbeidat
constateerde
loopen in het politieke
veel
te
dersbonden
gareel.
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KINDERWAGEN
voorzien van de nieuwste

PATENTVERING

✓'TTn.

Het geeft U 'n ongekend genot
Stoot nooit
Kraakt nooit.
Rijdt zeer licht en rustig.
Eist uitsluitend Patentvering

(BAYER)
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DE OOIEVAAR
Speciaalzaak.

Kinderwagens.
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Nederland, verhoogen wij de nationale feestvreugde LL.Niewegs
door een vorstelijke sigaar op te versch gesmolten
steken ..'nAIDA! RUNDERNIERVET!!
42J et. p. pond
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40 et. bij 5 pond

I. L. Nieweg

16 Folkingestraat 16
Honderd dubbele

Knolbego-

nia's, in zes kleuren, gegaran-
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deerd dubbelbloemig, slechts f 2
OKKO DERKSEMA Jr., Zaadhandel, Scheemda.

EEN
PRINSESJE
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dagen! Droste Cacao
i
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Dmnen uit
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Onze condities luiden:
Voor 1 kop en schotel 40bons
Voor 1 beker
40 bons
Voor 1 ontbijtbordje 40 bons
Voor 1 ketel
200 bons
of 100 bons + 75 et.
Voor 1 present.blad 150 bons
+ 60ct.
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WELKOM!
Spaart bom voor kop, ketel, beker of blad.

PIJNLIJKE VOETEN-STEKENDE LIKDOORNS

Dit melkachtige bad geeft onmiddellijk verlichting.

de bron van gezondheid

p
Los eenvoudig een handvol Rodell Bad- * 1
aaltraten op in warm water en let op de
* ' m/
wolken van kleine zuurstofbelletjes, die Illj
't ontwikkelt. De hevigste pijn in voeten

WEL JU

en enkels houdt op, als U ze in dit zeer Bfl /f'
werkzame, melkachtige bad onderdom- Pv l
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GEBOREN!!
Extra nummer
HET LEVEN

Coöperatie „De Toekomst"

Schitterende en zeldzame

BLIJDE GEBEURTENIS

verschijnt morgen

foto's

HISTORISCH DOCUMENT

euk tusschen de teenen verdwijnen
Ïtelt.
als bij tooverslag. Kneuzingen en scha-

vingen ondervinden onmiddellijk verlichting; dit zuurstofhoudende water
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dringt door tot in de diepste wortels » *-^**3p^B^Mr*^
van Uw kwaadaardigste likdoorns. Spoe"iS^S'JpSpS^]
dig kunt U ze er met de vingers uitlichten, f
Gezwellen verdwijnen. Uw schoenen pas- Eiiag"
ÜïSSW
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V hebt weer plezier in wandelen
't is I traten voor. Apothekers en drogisten
alsof Uw voeten vleugels hebben. Voet- I verkoopen en garandeeren het.
specialisten schrijven Rodell Badsal- I
Vanaf 15 cent per pakje.
BELANGRIJK : 10.000 pakjes zullen worden verkocht a IS cent. Koop er een
«ls_proef. De gewone pakken en het royale Familiepak »iin extra voordeelUr.

In verband met de
zijn onze kruidenierswinkels en manufacturenafdeeling Dinsdagmiddag

OM TWAALF UUR GESLOTEN
DE DIRECTIE
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Eiken dag
slechts 50 gram

„Rijno" /
Tomatensap*.

VIERDE BLAD
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ECHTE WALESANTHRACIET
afm. 20—35 m.M.
o.a.
a f3.30 per 100 kg.

f.

COLBERTCOSTUUMS NAAR
MAAT VANAF f35
Januari 10 °/o korting.
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dat is GROEI en
GEZONDHEID voor
ieder klein menschenktnd!
Vraagt Uw dokter.
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MAATKLEEDING
Loopendediep 16.
Telef. 5800.

—

H.H. Landbouwers.
Zolang de voorraad strekt:
Alle soorten «orig. Zaaigranen
en Zaden, nog beperkte voorraad Ie n.b. Joncquois Tarwe
N. A. K. (Zeeuws);
nog beperkte voorraad 2e n.b.
Fries Concurrent Lijnz. N. A. K.
Alle soorten Ie n.b. Zaaigranen en Peulvruchten N. A. K.
en ongekeurd.
Alle soorten Ontsmettingsmiddelen.
Verkoopbureau voor Zaaizaden
en Pootgoed:
J. D. SPECKMANN, Loppersum.
Telef. no. 4.
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TOMATEN-PRODUCTEN
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Alka-Seltzer
de verrassende, nieuwe, alkaliseerende tablet is een van de snelwerkendste middelen \ir 'M
ter verdrijving van het onbehagen en ongemak
van verkoudheid, met de doeltreffendst denkbare uitwerking.
Als U een beginnende kou voelt opkomen behoeft U slechts een
tablet in een glas water te doen en dezen sma0
keiijken, sprankelenden drank te gebruiken. Uzult
f^o»
ondervinden, dat het een van de vlugste en meest
\J\jS>vJf/Ü/
doeltreffende middelen is om een verkoudheid te

J
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Millioenen menschen over de geheele
wereld gebruiken en roemen AlkaSeltzer om de onschatbare verlichting
die 't schenkt bü Verkoudheid, Hoofdpijn, Maagzuur, Neuralgie, Bheumatische en andere pijnen.
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J. TEN WOLDE
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A P°'h. en
Drogisten

met een Bril van KONING.
Bolle glazen f 1.50 paar. Vlakke
glazen fl.—. Bolle glazen voor
Lezen en Verzien uit één stuk
f 5.50 paar. Nikkelen bril monturen a f 0.75. Geheel Hoorn a
f 1.50. Prima doublé a f2.50.
Tevens Elastieken Kousen a
f2.25. Breukbanden a f2.35.
Buikgordels a fs.—.
Verplegings-artikelen.

KONING
HEERESTRAAT 23

56e.tf.1.12i/j
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PHILIPS en N. S. F. TOESTELLEN reeds vanaf f 98.50Overjarige toestellen van f 155.— voor f 110Inruilen van oude toestellen.

Paskamer aanwezig.
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Blijft Melles dan zijn prijzen verlagen,
zult U vragen
Lager dan de prijzen
reeds waren, kan haast niet, zal
menigeen zeggen. Lager dan ze nu zijn,
worden ze ook niet meer. Het wordt
langzamerhand een klucht zóó onmogelijk goedkoop als U nü bij Melles
koopt. Kom maar kijken, en zie zelf.
Onze opheffingsprijzen verbazen iedereen, zóó laag zijn ze, terwijl toch onze
Wegens
artikelen prima-prima zijn.
opheffing van de confectiezaak.

MATEN 24 " 46
CRES vanaf f. 2.95 f. 4.95
HEVEA » f-2.50 -.4.50

ZES MAANDEN SCHRIFTELIJKE GARA N T I
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Raadpleeg voor kinder- en
alsmede voor luxe en bruine schoenen onze prijs-

Beter en goedkoper.
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meisjesschoeisel,

Rubbervering.

Caroliewee 28.

EJSCfI het

Cres onder de

LAGE JONGENSSCHOENEN thans f. 3.95
„ f. 4.95
LAGE HEERENSCHOENEN

HET WORDT
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Uitsluitend eigen fabrikaat.
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KINDERWAGENS

H.H. Doktoren worden door ons gaarne volledig ingelicht over
„RIJNO" Tomatensap, zijn samenstelling en bereidingswijze.
20 ets. p. flesch. Verkrijgbaar in iedere goede kruideniers- en comestibles-zaak. 20 ets. p. flesch.

WEG grs KQÜTj»

Radicale verlaging van de Cres-prijzen! Zeker,
Cres was altijd goedkoop.... door zijn spreekwoordelijke duurzaamheid, de onverslijtbaarheid
van zijn rubberzooi, de hechtheid, waarmee onderen bovenwerk zijn verbonden!
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GRONINGEN

Gedipl. Vakopticien,
NW. EBBINGESTR. 10. Tel. 5740
Ook Uw Dokter zegt: gaat naar
KONING en het is Oké.

Fondsleverancier

Ziet étalages, alles geprijsd.

Verkrijgbaar brj: Drogisterij JAN RIJPMA, Oude Boteringestr. 5
(bij de Groote Markt). Telei 861.
Te Oude-Pekela bij „BIMEX".
Te Veendam bij GERH.d MEIJER & Co.. Drogisterij.
Voor engros: Fa. EBEL EBELS. Nw. Ebbingestr. 46, Groningen.

DAMES!

Permanent f 1.25 compleet
Ook voor PRUIKEN, KUIFSTUKJES en
VLECHTEN het vertrouwdste adres.

Siccama-Zuiderdiep 13
Naast de Gado-wachtkamer.

Tel. 4725

FEESTGEBAK

plek. bestrijdt
HOEST, KEELP'JH

GRIEP. RHEUMATIEK
STEKEH IK DE ZUemz

WwaÊr

SNIJBOONEN

AALDRIKBOLT
-

O. Ebbingestr. 67

I

|

ANDIJVIE
SPINAZIE
PEULEN

TUINBOONEN
Bij 12 blik, ook
2 cent per

KLAUWEN.

VISCHMARKT 29

Telef. 482.
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vanai 11.25
TROCARS,
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TELEFOON 478

NW. EBBINGESTRAAT 22.
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RADIO PETERS
WESTERHAVENSTRAAT
Telefoon 1149.
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PROTOS HOOVER
GOUDEN STANDAARD
-Prijzen
vanaf f 29.50
Betaling

fnoß

wigboldus
_
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95 et.
95 „

B. Goldhoorn

REK

vaiidi

SLANG, GEBOGEN VEESCHAREN.

m»W

lager.

STOFZUIGERS
MELKPRODUCTIE
-

HOEFRENETTEN, rechts en links, per stuk

RONDE STIERRINGEN
ALUMINIUM STIERRINGEN, zeer licht,
ONZE BEKENDE OVALE RING
VARKENSRINGEN en TANGEN.
PAARDENSCHAREN, één- en tweehands.
ENGELSCHE MANEKAMMEN
KOMT U MORGEN EENS KIJKEN?

34"

gesorteerd,"

4 BLIK APPELMOES

GEREEDSCHAP VO° R HET
BEHANDELEN VAN VERGROEIDE

UIERPIJPJES,

34"
29"
24"
26"
34"

blik
Tel. 872 EXTRA
GOEDKOOP:
5 BLIK DUBB. BOONEN

GOED VERZORGDE KLAUWEN BEVORDEREN DE

UIERSTEKERS,

per liters blik
29 et
27

34"

DOPERWTEN
CAPUCIJNERS
WORTELEN

MOND en KLAUWZEER

KLATJWTANGEN
GEBOGEN RASPEN
UIERSCHEERMACHINES
BILLENSCHAREN, tweehands

Wjf^

SPERCIEBOONEN

bij banketbakker

igP
op de pijnlijke

GROENTEN BLOM

f

UU Sigaren

20

voor

1.75, 2.00 en 3.00

Deze groote royale handwerksigaren zijn elk in hun prijs
zeer goed. Ze zijn niet scherp
geven mooie witte asch en
een zachte volle smaak
100 stuks franco per bode.

THEO POLMAN

Boterdiep ïoo bij de Korrebrug

Moeders, beschermt de tanden van Uw kin o-. [)' /l
zoo vroeg mogelijk de „Pastol-gewoonte"
Jaj1,1
kind regelmatig zijn tanden poetst met
blijft zijn gebit gaaf en sterk en blinkend wit!
is Neerlands veilige tandmiddel. Kan niet krassen /
zijn speciale samenstelling) en verwijdert het 9
lijke en ontsierende tandsteen door oplossing'
van 20 en 35 et., in groote ronde doozen van '
in ovale doozen van 10 et.

PAST^cftf

%

BoLDOOTS

Pastol

maakt Uw tanden blank

NEDERLANDSCH
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LABORATÖRÏIIji
Door»*
Dr. E. Pannenborg en Dr. H. J.
Groningen Telef-

-

Laboratorium voor chemisch ond er
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OOSTERHAVENSTRAAT
hoek

Ooster^

Rijfde

blad

NIEUWSBLAD V ,N HET NOORDEN VAN MAANDAG 31 JANUARI 1938

De resultaten derEerste Klassers

SPORT

Voetbal

Een nieuwe voorlinie bij
Velocitas
En toch weer
een fatale nul in de score

Be Quick wint met 3—0
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Veendam echter door pech
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I—l
I—2
2—3

Feyenoord—Hermes-DVS
Stormvogels—DHC
Blauw-Wit—HßS
Haarlem—'t Gooi

Ajax

R. F. C.
K. F. C.

A. D. O.
V. U. C.

V. S. V.
D. F. C.

5—2
3—l
2—2

Excelsior

3—o

Feijenoord

Sparta

I_l

Xerxes—CW

Haarlem

AFDEELING 111.
NEC—Heracles
AFDEELING IV.

Xerxes

Stomwogels

I_4

Longa—PSV

Blauw-Wit
C. V. V.
H. B. S.
't Gooi

2—2

Juliana—Noad
Eindhoven —Roermond
BW— MW
NAC—Bleyerheide

afgek.

D. H. C.

4—l
4—3
2—o

Hermes-D.V.S.

Heracles
Go-Ahead

AFDEELING V.

Be Quick—Velocitas
Hoogezand—Leeuwarden

Enschedé
Tu'bantia
A. G. O. V. V.
Z. A. C.
N. E. C.
Wageningen
Hengelo
P. E. C.

3—o
2—4

Veendam—HSC

I_2
I_2

Achilles—Sneek

van hem niet uit. De thuisclub noteerde een
tweetal hoekschoppen, doch succes bracht dit
niet. Bij een aanval van de gasten, was het
wederom Bröerken, die een falen in de geelzwarte verdediging afstrafte (I—2). De beide
Woltjes gingen hierop van plaats verwisselen
en de oudste broer kon, daar zijn jongere hiertoe niet in staat bleek, weer eenige aanvallen
opbouwen. De voorhoede wist echter dit voordeel niet in succes uit te buiten Wel juichten
de zwartjes eens voor een doelpunt, doch de
heer Kooi ontnam hun deze weelde, daar hij
voordien reeds voor buitenspel had gefloten.
De verhouding, die anders niets te wenschen
overliet, werd intussehen door Siekman en
Fransen eenigszins verstoord, doch beiden waren verstandig genoeg en gingen zich niet te
buiten. Intusschen ging de strijd lustig voort. De
gladde bal en dito veld waren natuurlijk oorzaak, dat er van berekend voetbal geen sprake
kon zijn. Beide doelmonden beleefden nog hachelijke momenten. Zoo schoot H.S.C, nog eens
keihard tegen de paal, Visser zeer gevaarlijk
voorlangs het H.S.C.-doel. Hierop viel ook nog
Knigge uit en verwisselde de oudste Woltjes
nogmaals van plaats en kwam op de backplaats terecht. In den stand kwam echter geen
wijziging meer.

Hoogezand-Leeuwarden 2-4
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kon zijn. In de eerste helft was het een
felle enthousiaste strijd, vooral gedemonstreerd door Hoogezand, vol spanning, in
de tweede volgde een inzinking, waar de
partijen zich niet dan met moeite bovenuit wisten te werken.

Een hoopvol begin was het voor de thuisclub in de Ie periode, met zelfs een 2—o voorsprong, doch groote teleurstellingen volgden,
resulteerend in een 2—4 nederlaag. Leeuwarden dankt haar overwinning voor een groot
deel aan het feit, dat haar spel beter sloot en
dat ze over goede schutters beschikt, van
wie vooral de rechtsbinnen Flisijn excelleerde.
geen
Voor Hoogezand was het bovendien
winst, dat Scholtens van de linksbuitenplaats
in de voorlinie was gehaald, vervangen door
De Boer, om de plaats in te nemen van Buurke, dien een blessure verhinderde mede te
spelen.
Na het aanvangssignaal begon Hoogezand
dadelijk met eenigen tijd een druk uit te oefenen op het doel der tegenpartij en Drost en
De Boer zetten keeper Koch dadelijk aan het
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Groote spanning in de staartgroep van afdeeling I
Veendam en Achilles verliezen

—

De wedstrijden van gisteren hebben
enkele zeer merkwaardige resultaten opgeleverd, welke, wat den titelstrijd betreft,
leidden tot een belangrijke versterking der
positie van Feyenoord en Be Quick, terwijl anderzijds het gevecht om aan de
laatste plaats te ontkomen, zeer spannend
is geworden in West en Noord.

—

Longa
een beste prestatie der Tilburgers
terwijl NAC van Bleyerheide won. De race
tusschen de Elndhovenaren en de Bredanaars
blijft dus uitermate spannend, waarbij BVV
die van MVV won, ook nog een rol kan spelen,
evenals trouwens Juliana. De rest is uitgeschakeld of men moet Eindhoven, die van Roermond won en drie verliespunten meer heeft
dan PSV en NAC, nog als gegadigde beschouwen. Zoon vaart zal het echter wel niet loopen. Roermond intusschen bezet nog steeds de
laatste plaats in trouw gezelschap van
Met West is dan afdeeling I bedoeld, want Noad en Bleyerheide, terwijl evenzeer Wilwelke daar- lem II nog een kwade kans loopt.
terwijl VUC van DWS verloor
positie
verstevigde
mooie
wist
haar
door
Verrassingen van HSC en Sneek.
VSV het kunststukje uit te halen KFC op
In het Noorden zijn twee verrassende resuleigen veld te kloppen. Bovendien speelden
Excelsior en DFC onderling gelijk, waardoor taten te boeken: de overwinningen van HSC
thans Sparta onderaan gekomen is met acht en Sneek op resp. Veendam en Achilles, beide
punten, Excelsior negen punten heeft, DFC, concurrenten van Be Quick, doch nu in heel
VSV en VUC elk elf. Zoodat de mogelijkheden wat mindere mate. Veendam heeft n.l. nu vier
hier nog zeer vele zijn. Heel wat meer dan in verliespunten meer dan Be Quick en Achilles
West 11, waar Feyenoord van Hermes-DVS zelfs zes, is dus praetisch heelemaal uitgewon, terwijl 't Gooi Haarlem een punt af- schakeld. Zoowel van HSC als van Sneek, dat ln
snoepte. Het verschil tusschen Feyenoord en De Bock een zeer nuttige versterking blijkt te
Haarlem is daardoor tot vijf ounten gestegen, nebben gekregen, is hier sprake van knappe
maar weinig meer een Rot- verrichtingen, waarbij de
zoodat er feitelijk
Friezen de voldoekampioenschap
in den weg staat. ning hebben, dat zij de laatste
terdamsch
plaats hebben
puntje
zelf
met
dat
eene
Intusschen is 't Gooi
Kunnen verlaten ten koste van Hoogezand,
ook want die
tegen aller verwachting bevochten
verweerde zich tegen Leeuwarden
nog
een
er
bestond
gebaat,
want
zeerste
zeker niet slecht, nam zeifs een 2—o voorten
van Hermes en/of sprong, maar moest tenslotte toch het onderklein kans je op herstel
verloor
echter van Storm- spit
laatste
Deze
DHC
en heeft nu twee punten achterstaat,
dat de strijd standdelven
nu
wel
vast
vogeis, zoodat
op Sneek. Deze laatste is gelijk gekomen
verder zal gaan tusschen DHC en Hermts- met Velocitas, die van Be Quick verloor. Bij
DVS waarbij de Schiedammers drie punten de groenwitten heeft men Heideveld weer in
achterstand hebben. HBS zette het laatste de verdediging terug gesteld
welker waarde
stutje onder eigen positie door een verdien- aaardoor
steeg
blijkbaar
doch
beduidend
stelijk gelijk spel tegen Blauw-Wit, terwijl van de nieuwe aanvalsformatie meer verwacht
laatste
op
de
an, re delijkerwijs mocht worden gedaan. Ook
Xerxes de theoretische kans
plaats uitschakelde door.een 3—o zege op CVV.
,^on geen doelpunt worden gescoord. In het
In het Oosten speelde Heracles een inhaal- middenveld werd weer goed gespeeld, doch de
wedstrijd tegen NEC en won met 4—l, zoodat vooriinie was
hetgeen
niet bewegelijk genoeg
de Almeloérs weer de leiding van Go-Ahead
en
trouwens
—om
geweest
te
voorzien
is
konden overnemen. Zij hebben nog steeds drie rastbaar resultaat uit dat goede veldwerk te
verliespunten minder dan de Deventenaren.
naien. Met dat al is de positie der Groningers
PSV heeft de vorige week in het Zuiden een aus opnieuw verslechterd. Ook Heerenveen
doch moeu, na de
puntje voorsprong gekregen op NAC,
zege van Sneek, trouwens op haar
verloor dat weer door een gelijk spel tegen tenen passen.

—

—

Juliana
Eindhoven
Lonig'a

M. V. V.
Willem II

Bleijerheid'e

Noad

Roermond
Be Quick

Veendam
G V. A. V.

Leeuwarden

Achilles

H. S. C.

Heereniveen
Velocitas
Sneek
Hoogezand

F. V. C.

M. S. C.

Alcides
Friesland

Steenwijk
Frisia
De Kooi
Rood Geel
Black Boys
L. S. C.

B. R. C.
G. R. C.
W. V V.
Een geweldige hagelbui maakte het Eaimen
Helpman
terrein even voor den aanvang glad en Bato
modderig, met als gevolg, dat van eenigs- Noordster
F. V. V.
zins behoorlijk voetbalspel moeilijk sprake Muntendam
Nw.-Buinen

Feyenoord en Be Quick loopen uit

**

P. S. V.
N. A. C.
B V. V.

Strijd met tegenstellingen

—
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D. W. S.

AFDEELING 11.

H.S.C.
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Excelsior—DFC
VUC—DWS
KFC—VSV

Goede overwinning van

i.beteekenis
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AFDEELING I.

Gelukkig is Groen-Wit na de rust echter
niet geweest, hetgeen geconstateerd
kan worden
met erkenning van het
feit, dat ook de witte middenlinie, zij het
meer verdedigend, goed werkte. Korter vooral
speelde een partij voetbal, zooals in lang niet
het geval geweest is. Trouwens ook Tekelenburg had zijn dag en maakte een goede beurt.
Aanvallend bleef de thuisclub daarentegen ver
beneden de maat en slechts door een missen
van Heideveld en Wiltjer kon v. d. Garde in de
15e minuut uit een voorzet van Blijham scoren
(3—0). Overigens kan de tweede helft een vergelijking met de eerste, toen er snel en meermalen goed werd gespeeld, allerminst doorstaan. Aantrekkelijks was er toen maar weinig.
Scheidsrechter Van Welzenes leidde zeer
goed en volgde het spel steeds van nabij.

voorlinie bij Velocitas heeft
voorbeschouwingen over de derby
Quick—Velocitas wellicht onzeker doen
7"' in de practijk is ook zij niet gebleken
zÜn de oplossing voor de puzzle waarin
e groenwitten
verkeeren.
"Met o n 3
nederlaag heeft Be Quick haar
id getoond en dat de score niet nog
v
geworden is, is slechts gedeeltelijk een
e
ste v oor de beide verdedigers Heideveld
% CUs Gedeeltelijk, omdat zelfs dit duo,
yJegens in dezen kamp zeker een rol
heeft gespeeld, niet opge"■«ti(je L Week tegen de telkens weer terugkeevoorlinie. Vooral in de eerste
vlel Q uickop,
dat de „thuisclub" steeds
r Jf het
Veendam wordt den laatsten tijd wel
de groenwitte veste bestormde, ter,"ijl
Huizemet pech achtervolgd. Nadat Schmitter
SP"; de Velocitas-middenlinie
ut> en, De Jong
zich behoorlijk van
voor dit seizoen reeds was uitgeschakeld,
kweet. De oorzaak school
r aak
moest thans ook linksbuiten Timmer wek nu weer in de voorlinie der gasten
gens
e tot Plas Hekkema, Stabler, Ottens
ernstige
familie-omstandigheden
' respect voor het enthousiasme
alle
* aat
vervangen.
worden
triM
Visser nam diens plaats
e ek p. de werd gewerkt, toch ook nu te zwak
in,
huppelde
doch
deze
ook maar op halve
l
het elftal te dragen. Dat b.v. het feit,
rt e
r
speelvorm
zijn
gewonen
kracht fee. En toen ook nog midvoor v. d.
beneden
ority
raft Weef, is uitsluitend een gevolg
r?arvan dat
Veen in de tweede helft moest worden
Hekkema, ingesteld als hij is op
v
»
vervangen
door Burger Jr., was elk veren mede doordat hij niet meer
J*H }woettebal,
mpo
K.N.V.8.bij
eerste
klasse
band
in
de
voorhoede zoek, terwijl Knigge
ale'
ge gewend is, zooals te voorzien was, in
10
voor
min.
het einde eveneens het veld
s vermogen te kort schoot en Plas
r. de ?g
ging verlaten.
cm vreemde rechtsbinnenplaats de
6el Va« at niet kon vinden. Een belangrijk
Hierdoor is dan ook verklaarbaar, dat het
Us
den
daardoor
geelzwarte team onder deze omstandigheden
groenwitten
aanval
kon
nipt
Vel
gen voor die afwerking, welke de geen grooten
kon maken. Toch mogen
k °-aH Zor
ques teS en een defensie Tekelen- we de gastenindruk
weer niet tekort doen, door
noodig heeft om tot succes te alleen hieraan hun overwinning toe
schriji ter
Je iden. Weliswaar was Aaldriks op de ven. Zij toch hebben zich onder de teweer- en
heel wat beter dan den veldomstandigheden beter aangepast dan de
v?fige
n
g "Zondag en bleek Stabler een verster- thuisclub. De in diepe W-formatie spelende
>
ar daarentegen scheen Ottens te zwartjes hebben een goeden indruk gemaakt.
ih6r'ep
Vooral spil BareWs beheerschte het geheele
li het K- nd aan zi^n oude taak als schutter
zoodat er van hem als middenveld. Woltjes Jr. kon hem in dezen
fiSbuit nnentrio
niet veel voorzetten zijn gekomen, niet overtreffen.
v °ftn de
Velo-voorwaartschen konden bij
Onder leiding van den heer Kooi van LeeuSMpü 'ieiide kansen niet zorgen voor een warden trapten de gasten van den kouden
al deed b.v. Hekkema het eenige N.W.-wind af, welke juist in de lengte over
yti g 1 onder de gegeven
omstandigheden het veld woei. Door deze bondgenoot gesteund
schieten van verren afstand. Goed konden ze direct een sterken drang uitoefenen
K Bf Qbp
d maar daarbij is nu eenmaal de op het geelzwarte doel, wat haar een corner
gering.
en een vrije schop opleverde, echter nog geen
heeft, doelpunt. De thuisclub antwoordde hierop
t l W chen 00k de Be Quick-aanval
etl Br uitb uiten van mogelijkheden betreft, met een zeer gevaarlijken aanval, kreeg ook
tscrien indruk gemaakt. Integendeel een vrije schop te nemen, doch evenizoo met
fc en
de komt tevens de tweede oor- negatief resultaat. Bij een aanval van de gaslerrne
ait
Il n~
voren van het feit, dat de afdee- ten schoot rechtsbuiten Bröerken op het geelrs
zich met drie doelpunten tevreden zwarte doel, de bal ketste tegen den binnenJej,'n boeten stellen —, de buitenspelers kant van de paal en vloog onbereikbaar voor
grlilla en Blij ham konden den bal nog Rosies in het net (0—1). Eten hevige haigel1
CT rnoi voorplaatsen, en zij deden dat tal en sneeuwbui onderbrak voor ruim 5 minuten
Wilkens, v. d. het spel. Na hervatting bleek het veld uiterst
7.en het binnentrio
q^itèp^ernaat heeft er niet van weten te glad te zijn geworden. De gasten bleken hiervan kunnen profiteeren, op goed thuis te zdjn en geheel Veendam moest
*V% Zn " Niet
te
kort
combineerden en te lang- verdedigen." Een vrije trap bracht eenige opfa
geerden
snel startende en di- luchting voor Rosies. De gasten forceerden
tegen
]J in&grr
JPende
die van Velocitas. wederom een hoekschop, welke niets opleverde.
backs
als
<C%
bjj MthÓ 3^ 11 het afwerken mankeerde ook bij Beter ging het aan de andere zijde. Nadat
tk V. graden nog het een en ander; vooral eerst Visser een hoekschop had genomen, werd
al- de bal andermaal tot een dito verwerkt, thans
ai arde en Gernaat. Wilkens deedgoed
echter aan de andere zijde, v. d. Werf zette
als zwerver, wel
V*- öh opbouwer,
n de middenlinie
Wachgoed voor en met een magnifieken kopbal van
Korter,
°01f
t?
zochten —en vonden Woltjes Sr. werd Max Haan gepasseerd (1—1).
flg
Jj/ïogenbirk
Wvleu B!? weg naar de groenwitte veste langs Wederom werd de thuisclub in de verdediging
Van welke Blijham wat al te veel gedrongen en bij een keihard schot van MulVriJheid werd gelaten door Huize- der, wist Rosies den
tó
bal trappende weg te wer8,11 is ook te wijten het openings- ken. Spoedig brak hierop de rust aan.
dat de witte rechtsbuiten na 17 Hoewel de thuisclub in de tweede helft de
kon scoren (1—0).
wind mee kreeg, bleek het uitvallen van
waren er reeds diverse scoring- v. d. Veen funest te zijn. Wel deed de jongste
b-oWee
st; zoo schoot de vrijstaande Burger zijn uiterste best, doch veel kracht ging
kp? de zes de minuut tot tweemaal toe
eens p nr Wiltjer
in wien Velocitas
zeer betrouwbaar doelman heeft
deed ni-i zulks in de ne gen de miW n tie ri ns terwül Gernaat, eveneens vrijik daarna ook al tegen een
tiSdß
cl
Uen schoot, in plaats van langs dezen
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17—57

werk. Een paar corners, die niets opleverden,
werd het magere resultaat. Dan trok de tegen
partij ten aanval en niet dan met moeite wist
v. d. Hoof een paar malen groot gevaar te bezweren. Zoo ging het om en om met de thuisclub het meest in het offensief. Wat herhaaldelijk verwacht was, gebeurde na een kwartier: De Boer zette goed voor en Westerdiep
had Koch gepasseerd (1—0). De strijd werd
er feller op, de doelwachters kregen geen rust.
hielden zich beiden goed, totdat ongeveer na
een half uur Snijders aan Drost een goede
kans gaf, die deze wist te benutten ook (2—o).
Het gevaar dwong Leeuwarden er alles op te
zetten en ze bracht de tegenpartij dan ook
werkelijk eenigen tijd in de knel. Dat v. d.
Hooff in dezen tijd een uit een voorzet van
Oostveen ingezetten schitterenden kopbal
toch nog wist weg te slaan, strekte hem tot
eer. Later maakte hij eveneens een gevaarlijk
schot van denzelfden speler onschadelijk. Zoo
bleef voor de gasten succes uit. Toen de thuisclub zich had losgewerkt nam ze het offensief
over en goed en snel opereerend trok ze doelwaarts. Jammer voor haar, dat verschillende
aanvallen smoorden in buitenspel. Niet alle en
zoo kwam De Boer alleen voor het verlaten
doel te staan. Zenuwachtigheid of gladheid
van den bal deed hem echter missen. In plaats
van 3—o werd het echter 2—l, want Flisijn
zag kort voor de rust uit een goeden voorzet
van Drent den achterstand te verkleinen. Bij
een nieuwen aanval van Hoogezand kreeg
dan Westerdiep een schitterende kans, doch
de bal ging naast. Na een paar gevaarlijke
attaques over en weer ging de rust in.
Daarna was het spel bij verre na niet zoo
enerveerend. Of het kwam, dat Lambeek, die
zich overigens prachtig had geweerd, zelf bij
zijn verdedigingspogingen voor den gelijkmaker zorgde 2—2, en dat daardoor zijn club
moreel werd geschokt? In elk geval kregen de
gasten, moreel gesterkt, beter gelegenheid om
hun spel te ontplooien, met het verrassend
resultaat, dat Flisijn na een kwartier den'
stand tot 2—4 had opgevoerd. Dat zag er voor
de thuisclub slecht uit en dit te meer, toen de
tegenpartij zich vooral op de verdediging ging
toeleggen. Aanvallen deed Hoogezand genoeg,
maar om door den muur heen te breken, werd
een paar keeren
onbegonnen werk. En toch
was het bijna gelukt, doch in laatste instantie
was er dan nog altijd Koch, die het gevaar
wist te bezweren. Het spel zelf miste overigens
alle spanning en bekoring en velen verlieten al
het terrein, voordat de goed leidende scheidsrechter Helmig van Enschedé het eindsignaal
blies.

—

Achilles op eigen terrein
geklopt door Sneek
De 1—2 nederlaag normaal
De Friezen hebben Achilles gisteren een
lesje gegeven, dat haar kampioens-aspiraties
een geduchten klap heeft toegebracht.
Het was meer dan twee maanden geleden,
dat Achilles een thuiswedstrijd speelde en
waarlijk, het publiek had op een overwinning,
althans op een mooien wedstrijd gerekend.
Van geen van beide is echter iets terecht ge-

komen en wij kunnen zelfs geen bepaalde peAchilles toonde sterriode aanwijzen waarin
Sneek,
„zwakkere" zusje
het
dan
zijn
te
ker
regionen
van
de ranglijst. En
uit de lagere
de
thuisclub?
Ook
dat viel wel
spel
van
het
erg tegen, speciaal het tempo. Wij gelooven
wel dat dat wel één van de belangrijkste facis geweest, die tot de nederlaag hebben
geleid.

toren
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Ontegenzeggelijk waren de kranige Sneekers
meestentijds iets eerder bij den bal, hetgeen
mede zijn oorzaak vond in een goede opstelling. Vooral in het tweede gedeelte kwam dit
tot uiting.
Slechts een enkele maal zagen we de roodbaadjes een goeden aanval opzetten, waaruit
dan de betere techniek tot uiting kwam. Het
eenige doelpunt in de eerste helft was er het
resultaat van. Zonder dat een Friesche verdediger er aan te pas kwam ging de bal toen
van Jonkman naar Thomassen, die het leder
voor de voeten van Femer deponeerde en deze
bezorgde Achilles met een goed schot de leiding (1—0).
Opvallend was het, ook al vooral in de tweede helft, dat de Achilles middenlinie zich niet
snel genoeg verplaatste, waardoor de voorhoede onvoldoende werd gesteund en de Sneekers dikwijls te veel werden vrijgelaten. Eerst
toen Sneek de leiding had genomen, kwamen
de Assenaren tot de conclusie, dat er inderdaad een kans van verliezen was.
Alles werd toen op den aanval gezet, maai
er was geen doorkomen meer aan. Zes withemden plus Röfekamp vormden een zeer
hechte verdediging. Van Staveren Sr., die na
de rust midvoor was gaan spelen kreeg geen
behoorlijke kans, daarvoor werd hij te zwaar
afgedekt. Wel ontstonden er hachelijke situaties voor het Sneeker doel, doch steeds was
het een Fries, die den bal dan een beslissende
richting gaf. Daarbij kwam ook, dat Achilles
het spel veel te kort hield.
En Sneek? Zooals zij gisteren speelde, verwondert men zich er over. dat deze club onder
aan de ranglijst prijkt. Zij heeft de overwinning volkomen verdiend, gaf de gastheeren
door hun enthousiasme geen kans hun spel te
ontplooien. Ondanks 't feit, dat zij met teruggetrokken binnenspelers ten aanval ging,
waren de aanvaren zeer gevaarlijk,
waarbij vooral het spel van De Bock, oudspeler van het Ned. elftal, die voor het
eerst was opgesteld, opviel. Op de midvoorplaats
hij
was
de motorische
kracht van de voorhoede en hij was het
ook, die de partijen na de rust op gelijken
voet bracht met een goed schot uit moeilijke positie.

Wellicht maakte hij wel wat rijkelijk gebruik van zijn lichaamskracht. De Sneeker
voorhoede was zeer snel, dikwijls zelfs te snel
voor de Achilles verdediging, waardoor v.
Schaik alleen door uitloopen kon redden. Het
was de rechtsbuiten Timmer, die voor de rust
een prachtige kans niet goed benutte door
precies in de handen van Van Schaik te schieten, maar hij was het ook, die den bal voor
de tweede maal achter v. Schaik deponeerde
en daarmede zijn club de leiding bezorgde.
Rest nog te vermelden, dat het veld „zwaar"
was, hetgeen er niet beter op werd, toen
sneeuw- en hagelbuien waren neergedaald.
In de eerste helft moest het spel eenigen
tijd gestaakt worden wegens het slechte weer.

Bij de TweedeKlassen
Positieverbetering voor G.R.C.
en F.V.C.

W.V.V. door Emmen geklopt
In de tweede klasse is als daverende
gebeurtenis te vermelden de nederlaag van
WW tegen Emmen. Overigens won aoo*
wel FVC in 2A als GRC in 2B en ver-»
beterden dus hun positie. In 2A kan FVC
door de volgende zege reeds kampioen
worden, want alleen Alcides zou in het
uiterste geval het puntental der Huizumers van thans met één kunnen overtreffen.
Friesland werd echter gisteren alle kans
ontnomen door MSC, die zelf evenwel nog
slechts met FVC gelijk zou kunnen komen,
terwijl ook Steenwijk haar theoretisch kansje
versnoepte door een nederlaag tegen De Kooi,
Onderaan is de beslissing daarentegen de eerste weken niet te verwachten. LSC heeft zes
punten uit 11 wedstrijden, Róod-Geel en Black
Boys ieder negen uit dertien en De Kooi tien
uit twaalf.
In 2B kon door
de overwinning van GRC op Bato
de ploeg van Prummel de tweede plaats weer
bezetten, dank zij mede het feit, dat WW
verloor. Het terrein waarop het treffen GRC—
Bato moest worden gespeeld, het Stadspark,
was zeer zwaar, doch het begin leek toch zeer
hoopvol, doordat direct gevaar voor de doelen
ontstond, gevolg van goed opgezette aanvallen.
Het eerste kwartier is echter wel het beste van
de ontmoeting geweest. Daarna viel er niet
veel meer te genieten. GRC kwam al heel gemakkelijk aan de eerste doelpunten, doordat
keeper Jager den bal bij een voorzet van
Woest in eigen doel sloeg, terwijl direct hierna
de Winschoter linkshalf on fraaie wijze
in eigen doel kopte (2—o). Daarbij bleef het
in de eerste helft. Na de hervatting forceerde
de thuisclub direct eenige hoekschoppen en
uit een hiervan belandde het leder bij Rabbelier, die daarop via eenige verdedigers scoorde (3—o). Wel bestookte Bato hierna de GRCveste, doch eensdeels door het slechte schieten
en anderdeels door het prima achtertrio
Werkman—Pots—Rabbelier, bleven doelpunten
uit. Aan den anderen kant ging het beter;
daar wist Woest na een mooie pass van Boekhoud onhoudbaar in te schieten (4—o). De
strijd had daarna niet veel meer te beteekenen, doordat het speelveld hooge eischen
stelde aan de spelers en het tempo heelemaal deed
verdwijnen. Even voor het einde trok Tuntelder alleen op Jager af en fabriceerde het
vijfde doelpunt (s—o).
Bij GRC traden vooral Pots, Rabbelier en
Werkman op den voorgrond, terwijl bij Bato
Meis, v. d. Laan en Starke de besten waren.
In verband met overlijden van den Winschoter secretaris, wijlen Van Maar, werd voor
den aanvang eenige oogenblikken stilte betracht. Scheidsrechter Karsten leidde goed.
Door een verrassende naderlaag tegen Emmen is
W.V.V. vrijwel uitgeschakeld.
spannende
Vol
en interessante momenten is
deze ontmoeting te Emmen geworden De
thuisclub speelde stukken beter dan in de
laatste wedstrijden.
W.V.V. was volledig, terwijl bij Emmen vier
andere spelers waren opgesteld. De eerste aanvallen waren voor de gasten, maar de W V
V.'ers brachten het nog niet verder dan een
enkel schot. Toen Emmen daarna een bezoek
bracht aan de roodzwarte veste, wist Eerenstein een prachtkans om de leiding te nemen
om zeep te brengen. Ook aan den anderen
kant
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bleek Jonker op zijn post toen Meulema den
bal hard inschoot en het leder op keurige manier door den keeper tot corner verwerkt werd.
Even daarna brak W.V.V. door, waarbij de
midvoor den bal in duidelijke buitenspel-positie toegespeeld kreeg, wat den scheidsrechter
blijkbaar ontging. Hij liet tenminste doorspelen en W.V.V. nam door v. d. Hende met een
goed schot de leiding. Lang duurde het evenwel niet, want een goed opgezette aanval over
links werd met een voorzet van den roodwitten
linksbuiten besloten, waaruit Rademaker den
bal in het W.V.V.-doel deponeerde. Een tijdlang golfde het spel op en neer en de wedstrijd
was het aanzien volkomen waard, vooral het
keurige werk van den Emmen-doelman viel op.
Trouwens ook de overige roodwitten waren er
uitstekend in: de roodzwarte aanvallers werden zoodanig gehinderd, dat ook Meulema
geen kans kreeg. Maar de roodwitte midvoor
evenzeer stond onder speciale bewaking, zoodat de andere spelers zijn taak wel moesten
overnemen. Bij een van de hoekschoppen op
het W.V.V.-doel genomen ontstond een scrimmage, waaraan A. ten Berge een eind maakte
door te scoren en Emmen de leiding dus te
geven.
Na de rust beging Emmen de o.i. tactische
fout dadelijk te veel te gaan verdedigen, waardoor de gasten sterk in den aanval kwamen,
niettegenstaande zij tegen den kraclhtigen
wind in moesten spelen. Met bijzetten van alle
zeilen wisten de Emmenaren stand te houden,
waarbij ook bleek, dat het zoo gevaarlijke
W.V.V.-kanon maar zelden in stelling kon komen. Zoo wist bijv. Meulema, die rechtsbinnen
was gaan spelen, en een klein beetje meer bewegingsvrijheid had, alleen voor Jonker gekomen, nog naast te schieten. De W.V.V.-centervoor schoot even daarna uit vrije positie hard
en zuiver in, maar Jonker keerde het schot
uitmuntend. Toch hing er een doelpunt in de
lucht en dit kwam ook ,toen v. d. Hende een
slordig spelen in de Emmen-verdediging met
een goed doelpunt afstrafte. Emmen trok onmiddellijk weer ten aanval, wat twee hoekschoppen opleverde. Toen de laatste genomen
werd sprongen de keeper van de gasten en de
midvoor van de roodwitten gelijk naar den
bal, die van het hoofd van Eerenstein via de
vuist van den doelman in de goal verdween.
Emimen ging toen met man en macht verdedigen, terwijl de Winschotenaren alle krachten
inspanden om nog weer gelijk te maken. En
haast was dit nog gelukt, toen Kuipers bij een
doelworsteling van korten afstand een hard
schot afvuurde. Maar weer was Jonker op zijn
plaats en wist op verbluffende wijze den bal te
keeren. Aan de overzijde kreeg Emmen nog
een goede gelegenheid om den voorsprong te
vergrooten toen Eerenstein doorbrak, maar
zijn best schot op even sublieme wijze door den
keeper gestopt zag. Onder groote spanning
verstreken zoo de laatste minuten en toen de
heer Ten Berge
die, behalve dat hij de
tweede helft wat te vaak onderbrak, correct
leidde
voor de laatste maal floot, had Emmen een niet verwachte 3—2 overwinning behaald.
Nieuw Buinen verloor opnieuw
nu van F.V.V. De belangstelling voor dezen
wedstrijd was niet groot en de afwezigen hebben niet veel gemist. De kamp had al heel
weinig te beteekenen, wat mede een gevolg
was van het gladde, modderige veld, dat er
niet op verbeterde, toen 10 minuten na den
aanvang de strijd door een hagelbui moest
worden gestaakt. F.V.V. mag met den uitslag
best tevreden zijn .Ze was in het veld zeker
niet de meerdere, doch ze had voor, dat ze
meer in de lengte speelde en dat haar afwerking beter was. In dit opzicht schoot haar
tegenpartij tekort. Bij deze laatste viel het
goede werk van den spil Ophof en ook van den
linkshalf Hotzapfel op. Rust kwam met o—o,
doch daarna wist de gevaarlijke en beweeglijke
Doddema Bieze te passeeren (1—0). Voor den
tweeden keer kwam het succes opnieuw door
Doddema (2—o).

—

—

Boksen

Schmeling wint op punten van
Foord
Groote meerderheid van den Duitscher.

In de Hanseatenhalle te Hamburg heeft
de Duitsche zwaargewicht-kampioen Max
Schmeling gisteren een overtuigende overwinning op punten behaald op den ZuidAfrikaan Ben Foord.
Schmeling had

een

duidelijk

overwicht,

vooral in de laatste ronden, doch Foord ver-

Automobilisme

De equipe Bakker Schut
wint den zeventienden sterrit naar
Monte Carlo
De Nederlandsche équipe Bakker Schut—
Ton—Barendrecht, welke met Ford uit
Athene is gestart, heeft gisteren, na den
tweeden klassementsproef, den zeventienden Sterrit naar Monte Carlo gewonnen.
Uit Monte Carlo wordt ons, mede door bemiddeling van de K.N.A.C., het volgende
gemeld:
De geheele Nederlandsche kolonie verkeert
op het oogenblik in even groote als aangename opwinding, want onze landgenooten
Bakker Schut—Ton—Barendrecht met Ford
hebben na een sensationeelen eindstrijd in
de tweede klassementsproef, den zeventienden Sterrit naar Monte Carlo gewonnen. Men
begrijpt de blijdschap van alle hier aanwezige Nederlanders over een voor onze sportwereld zoo belangrijke en eervolle gebeurtenis.
Deze uitslag is nog officieus en volledigheidshalve dient te worden gemeld, dat de
Fransche rijder Le Begue, winnaar van het
vorig jaar, heeft gereclameerd voor de hem
vandaag toegekende strafpunten. Wij hebben
echter zeer goede redenen om aan te nemen,
dat morgenochtend het heuglijke feit van
Bakker Schut's overwinning als officieel en
definitief bekend zal worden gemaakt.
De gevaarlijkste tegenstanders van Bakker
Schut onder de strafpunt vrij gebleven deelnemers waren de zeer snelle Fransche fabrieksrijders Le Begue met Talbot en Trevoux met Hotchkiss, waarvan eerstgenoemde,
gestart in Stavanger, den kortsten tijd in den
door iederen deelnemer tweemaal te rijden
acceleratie-, rem- en keerwedstrijd maakte.
Het niet volgens voorschrift overschrijden
van keerlijnen met de voorwielen kostte hem
echter twintig strafpunten, waartegen hij
heeft geprotesteerd. Het schijnt hier om een
twijfelgeval te gaan, ofschoon ooggetuigen onder het publiek het er over eens zijn, dat de
Talbotrijder den proef inderdaad niet reglementair heeft gereden. Hoe laat de officiëele
beslissing van de jury over deze zaak bekend
zal worden, is op het oogenblik nog niet te
zeggen.

Nadat de achter Bakker Schut in Athene
gestarte Fransche équipe Trevour de tweede klassementsproef had volbracht, zag het
er naar uit, dat tenslotte toch een Franschman zou winnen. Maar de schitterend rijdende
Bakker Schut wist in den tweeden rit zijn toch
al fraaien tijd van den eersten rit nog te ver-

beteren, en Trevoux aldus te verslaan. Mocht K. Meihuizen om van de le vijftallen een inLe Begue's protest worden toegewezen, het- leg te vragen van f 5 en voor de volgende vijfgeen zeer onwaarschijnlijk geacht moet wor- tallen van f 2.50 werd eveneens verworpen met
den, dan is onze landgenoot altijd nog zeker 5 tegen 9 stemmen. Op voorstel van den heer
van de tweede plaats. Nummer drie werd de Weitering van Zuidhom werd besloten, dat
équipe Lehaye—Quatresous met Renault.
voor de personeele baan met een minimum
Van de Nederlanders heeft, na Bakker van f 100 (thans f200) aan prijzen kan worSchut—Ton—Barendrecht de équipe Mut- den volstaan. Geprobeerd zal worden de z.g.
saerts—Kouwenberg—Lamberts
Hurrelbrink competitiewedstrijden tusschen de aangesloten
de beste totaalprestatie geleverd. Zij bezetten clubs wederom in het leven te roepen.
Op voorstel van den heer J. Schrader, Grode vierde plaats en zijn daarmede de beste
Palermo-équipe, hetgeen eveneens een prach- ningen, werd besloten om naast de korpswedtig resultaat is. Daarachter volgen nu Van strijden van vijftallen een dito wedstrijd te
Strien, door een overeenkomstig feit als waar- houden voor drietallen, waardoor verkregen
voor Le Begue strafpunten in de klasse- wordt, dat veel meer kegelaars aan deze fraaie
mentsproef heeft opgeloopen, de équipe Van wedstrijden kunnen deelnemen.
der Hoek—Vroom—Dauvellier met Packard,
NEDERLANDSCHE KEGELBOND
dan de équipe dr. Sprenger van Eyck—ir. Paulen—ir. Driessen met Lincoln Zephyr, en verHet bestuur van den Nederlandschen Kegelvolgens Van der Heiden—Jhr. van Linteloo de bond vergaderde in het hotel „Noord-Brabant"
Geer—Tawerne met Studebaker, wier voor- te Utrecht onder voorzitterschap van den heer
deel van den start in Athene door de niet Stuurman aldaar.
bijzonder snelle klassementsproef grootenAls datum van de algemeene vergadering
deels teloor ging. En daarna Gatsonides
werd vastgelegd Zondag 8 Mei 1938. Er zal
Blijdenstein met Hulman en Polak met Ford. vergaderd worden in de bovenzaal van het
Welke plaats deze landgenooten in het alge- hotel Noord-Brabant te Utrecht. Nadat de
meen klassement zullen innemen, is nu nog districtswedstrijden zullen zijn gehouden, zulniet te zegen, omdat het tijdenbord van de len de winnende bonden om de hoogste kegelklassementsproef op de boulevard door den eer van Nederland tegen elkaar moeten uitfeilen, guren wind, welke er gisteren stond, komen op Zondag 29 Mei a.s. in de „Vereenidreigde om te waaien en toen buiten dienst ging" te Utrecht. De districtwedstrijden werwerd gesteld.
den als volgt toegewezen:
De lichte klasse (beneden lVfe liter) werd
Voor district I: Amsterdam, Haarlem, den
gewonnen door den Franschman Descollas, die Helder en Alkmaar aan Haarlem. Officieel
met zijn echtgenoote in een Lancia Aprilia uit vertegenwoordiger de heer Laarman Den Haag.
Athene is gestart. Hij bezet de achtste plaats
Voor district II: Den Haag, Delft, Rotterdam
in het algemeen klassement achter Quinlin en Utrecht aan Den Haag. Off. vert. de heer
met Matford, die vijfde, Carrière met Matford Stuurman te Utrecht.
die zesde en madame Rouault met Matford
Voor district III: Den Bosch, Breda, Eindhodie zevende werd. De Coupe des Dames gaat ven, Helmond en Tilburg aan Breda. Off. vert.
naar deze rijdster. De Nederlandsche dames de heer Van der Graaf te Rotterdam.
équipes jkvr. Van Vredenburgch—mej. Van
Voor district IV: Maastricht, Heerlen, ValStockum—mevr. Bauduin en mevr. Savelkoul- kenburg, Sittard en Venlo aan Heerlen. Off.
Gravin van Limburg Stirum zullen, al hebben vert. Mol-Mies te Breda.
zij zich kranig gehouden, wel geen zeer hooge Voor district V: Arnhem, Nijmegen, en Oostplaats in dit aparte klassement bezetten. Gelderland aan Oost-Gelderland. Off. vert. T.
Evenmin zal Gatsonides in de kleine categorie Albronda te Sappemeer.
ditmaal zoo hoog geklasseerd worden als verVoor district VI: Noord-Nederland,
leden jaar. De équipe Buyze—Stemerdink met Twente, Zwolle en Apeldoorn, aan Noord Nehun Fprd Junior zullen vermoedelijk, ondanks derland. Off. vert. de heer Terburg te Arnhem.
de opgeloonen strafpunten, uit vier deelnemers
De wedstrijden worden gehouden op 2 baden Tallinn-prijs winnen.
nen. ledere bond wordt vertegenwoordigd door
Van de Amsterdammers zal de, aldus zeer 10 afgevaardigden. In totaal werpt iedere bond
fraai debuteerende, équipe Oosthoek het hoog- 200
ballen.
ste puntenaantal behalen. Aan Westerman
Aan
de beurt van aftreding als hoofdbeoverkwam iets dergelijks als aan Le Begue en stuursleden zijn de heeren T. Albronda te SapVan Strien. Omtrent de resultaten van de pemeer, Van
der Graaf te Rotterdam en C. L.
eerste klassementsproef, welke Zaterdag op Zeilinga te Arnhem.
Van den heer Zeilinga
het traject Grenoble—Monte Carlo gehouden was bericht ingekomen dat hij met het oog
werd, kan worden gemeld, dat van de 93 bin- op zijn gezondheidstoestand niet weder voor
nen reglementairen tijd te Monte Carlo aan- een herbenoeming in aanmerking wenschte te
gekomen deelnemers 32 op dit moeilijke tra- komen.
Op 2 Maart a.s. zal het 25 jaar zijn
ject punten hebben verloren. Van de Nedergeleden,
dat de heer Zeilinga zitting nam in
landers hebben de volgende épuipes deze rou- het hoofdbestuur
van den N. K. B. en zal dit
te foutloos afgelegd: Gatsonides, Sprenger heuglijk feit natuurlijk
niet onopgemerkt
van Eyck, Westerman, Bakker Schut, Mut- voorbijgaan.
saerts, Van Strien, Van der Hoek, Oosthoek,
Van der Heiden en Polak.

Jubileum-wedstrijden van
„De Puqilist”
Noordelijk District—Oostelijk District.
De Pugilist organiseert ter gelegenheid van
haar eerste lustrum een wedstrijd Noord tegen Oost, op Donderdag 3 Februari a.s. in
de Harmonie alhier. Gezien de wedstrijden,
die bovengenoemde vereeniging reeds heeft
georganiseerd zal het wel weder spannend
worden. De gebrs. Quintemeier, die in het
Oostelijk team uitkomen, zijn voor iederen
tegenstander lastige opgaven. Zeker is dan
ook nog niet of B. Ruben of D. v. d. Zee tegen
W. Quintemeier start en D. Bakker of H. Siegers tegen H. Quintemeier. De nieuwe Noordelijke zwaargewicht G. N. Mulder start tegen H. v. d. Berg Sr. Dat het Noorden met
zijn wedstrijdboksers vooruit gaat bewijst wel
het feit, dat twee cracks als R. Idskes en Jac.
Nolle niet.in het team zijn opgenomen, doch
extra partijen vormen. R. Idskes geeft J.
Nieuwenburg, Den Haag revanche, een partij
welke belangrijk is voor beiden, daar Nieuwenburg op de a.s. Nederlandsche kampioenschappen ook weder uitkomt. Jac. Nolle komt
uit tegen C. Oly, Amsterdam. Laatstgenoemde is nog een zeer jong bokser doch heeft den
Rotterdammer v. Bemmel in Amsterdam geklopt en verder nog geen partij verloren. Verder komen uit: C. Schreuder—H. Diever, kampioen Oost; F. Appeldoorn—F. Batzes; J. Bakema—G. Wevers; F. de Vries—Fr. Oosterwijk
kamp. Oost; F. de Vries toont gezien zijn
laatsten wedstrijd een bokser van klasse te
zijn, doch heeft nog niet gewonnen van zijn
tegenstander. J. de Vries, oud-kampioen van
het Noorden start tegen H. v. d. Berg Jr. Het
belooft wederom een avond van spanning te
worden.
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KON. NEDERL. VOETBALBOND.
Afdeeling I. 2e klasse A: OSV—DWV 2—o; Alcmaria Victrix—WFC 2—2; De Spartaan—De Kennemers 2—3; HRC—West Frisia 2—2.
1 4; Hilversum—
2e klasse B: RCH—Zeetourgia I—4;—
AFC 3—4; BFC—HFC I—s; HVC—Velox s—l.
Afdeeling 11. 2e klasse A: DCL—VDL 5—2; Neptunus—Hoek van Holland 6—l; Quick—Emma 0—1;
2—2.
BEC—HW o—3; UVS—De Hoüandiaan
2e klasse B- TJW—Alphen 6—l; Vriendensehaar
—Gouda 1—1; ODS—Hercules I—2; SliedrechtUnitas I—s; SW—Overmaas o—o.
Afdeeling 111. 2e klasse A: Zwolsche Boys—Robur
et Velocitas 2—l: Enschedésche Boys—Sallandia

GRONINGER VOETBALBOND.

IA:

100 M. rugslag: 1. mej. Mol (R.) 1 min. 28-5
2. mej. Minkhorst (R.) 1 min. 24 sec.; 3. »w
Stolte (D.) 1 min. 26.5 sec.
jjtfïfc
Veen (R -> gëai
400 M. borstcrawl: 1. mej. van
5»
(R.)
5 min.
25.3 sec: 2. mej. van Suwen
3. mej. Driever (D.) 6 min. 13.8 sec.
,„) 1
100 M. schoolslag: 1 mej. Groenendijk y^,;
min. 27.4 sec; 2. mej. Been (R.) 1 min. 28.4
-jj;
3. mej. Stolte (D.) 1 min. 34.7 sec.
gifi
6 x 50 M. wisselslag estafette: 1. R.D.Z.
n>
3
42.1 sec; 2. Düsseldorfer Schwiminwerein

Zwemmen

Corrie Kint verbetert het
Nederlandsch record 200 meter
Noord-Nederlandsche Kegelbond rugslag, Smitshuyzen het record
Zaterdagmiddag werd in de knusse koepel
200 meter schoolslag
van het Kegelhuis van den heer Smit te Gro-

Afdeeling I.
Gideon—Astrea 3—2; Gronitas—Groninger

Boys 4—3.

1B: Eenrum—GVAV 4 5—2.
IC: GVAV 3—Gruno 2 7—o.
2A: De Vogels 2—Velocitas 6 o—3.
2B: Be Quick s—Groen Wit 2 3—6; GVAV 5—
Velocitas 7 18—1.
2C: Zuidhom—Hoogkerk 2 2—l (Zuidhomi kam-

* 3J7.61,

J

"De

Sleden

de
Leeuwe, beiden voor
T.
2D: Hakoah—VlA 3 2—l; Westenbroek 2—VES heeren R. Bruins enJ.
0
ingedam
de stad, en de heer G. B*?
3 7
bv
enkele
canWagenborgen
2 4—l;
voor de Ommelanden,
2E:
didaatstelling wederom nerK°zen
—Meedhuizen o—4.
2P: Middelstum—De Marne 4—o.
voor de Ommelanden, ontIn de
3A: Hellas 3—GRC 6, scheidsr. niet opgekomen.2— staan door het overlijden van den heer J. Boer
K " Ve
3B- Amicitia 2—Gronitas 2 2—6; Hakoah
burJr., werd gekozen de heer Tot hd
van
GVAV 7 4—3.
de
kasgemeester van Scheemda.
3—3; Rigtersbleek—Borne I—2.
3C: HRC 6—VES 2 7—l.
de heer A. Vos te
gekozen
2—4.
2—Astrea
3
B—2.
commissie
werd
2e klasse B: Be Quick—WVC
3D: Blauw Geel
3E: Harkstede—VAS 2—l; PaterswoMe 2—De
Afdeeling IV. 2e klasse B: Hetaond—.Picus s—l; Hoogte
3 2—3.
,
TSC—Tegelen 3—l.
Appingedam 3—Tjudhem s—l; Meedhuizen
3G:
Afdeeling V.
2—'t Zandt 2 s—l.
3K: Adorp—Garniwerd 2—o.
De Kooi—
2e klasse A: LSC—Alcides afgel.;
3L- GEO—OZW I—3; Martini 2—De Poet 6—l.
Bteenwrjk 4—2; Black Boys—FVC o—2; Friesland—
4A: Gronitas 3—GBC 2 4—4; VVG 3—Amicitia 3
DIJ acc »amatie
MSC I—3.
Zondag 8 Mei te Utrecht,
2e klasse B: Emmen—WW 3—3; GRC—Bato 6—o.
4B: BRC B—OBT 2 2—5.
benoemd de heer C Rein
S 0- FW—Nieuw Buinen 2—o.
e
4C: Martini 3—Gronitas 4 I—lB.
Hierna volgde een angd£d| gooie
3e'klasse A:Frenio—Gorredvjk
99C—DOG 4—o; Langeawaag—Nidie
d
2—2.
c Wl e aar
de 10
Afdeeling II.
cator 0—0;
xT
o op de aanstaan» districtwedstrljJ
3e klasse B: VlA—Roden I—ö; Hellas—Gruno
N.
N.
KB.
MOVV—
2—2;
*
3
Bellingwolde—Noordster
Boschhuls zu
3—l; De Vogels—Oostelijke Boys 1—0; Drachten— IA: 5—2; Söheemda 2—PJC 2—5.
op
April
10
den,
welke
Meeden
den worden
k
Houtlgehage 5—2.
1B: DWZ—Hoogezand 2 3—2; Kwiek—STA 3—4. len worden gehouden,
werd
beslo3e klasse C: Wildervank—TJprigfht 1—1; Scheem»
Nieuwesohans 2—Thos 2 I—s.
zen. Op voorstel van het
ingesloten clubs
<ia—Nieuwesohans 2—l; Warffum—Zuidbroek 1—1; 2A:
2B: Veendam 4—HSC 3 4—l.
ten een referendum onder » kege iaars zullen
Appin-gedam
4—3.
Woltersuim—
4—4;
Nieuiw-Buinen
2—
2C:
2—HSC
4
Zuidibroek
te houden, waarbij een it net bestuur, ge3e klasse D: Germanieus—NAß 6—o; Zwarte- Beneden
„
Ooster 4—l.
aangewezen, waar»
worden
meer—Asser Boys 1—1; Stadskanaal Musselkanaal
commlsgle
2D: Bato 2—Noordster 4 3—2; WW 3—Vriesche- assisteerd door een
lr—r Heiligerlee—Valthermond 4—o.
kampioen).
(WW
De keuze-comloo
10—1
I—6;
Reserve le klasse: Velocitas 2—Aohilles 2
3A: NOVO 2—Thos 3 1—0: Rawi—Nova Zembla Bondstiental zal
heeren
S Wie-&
de
s—l.
2—
2
FVC
Leeuwarden
2 o_3; Nieuwesohans 3—VOMOS 2—o.
missie werd gevormd door
gn R palm
Reserve 2e klasse A: Sneek 2—MSC 2 4—2; Hee- 3B: Woldjer Boys—Rood Wit 2 4—2.
ö
boldus te Zuidhom, G.
den heer Palm
2—2.
rerrveen 2—De Kooi 2 BRC
3D: Meeden 2—Veeierveen 2 5—4; Rawi 2—BSC Groningen. Een voorstel v
2—Muntendam 2 2—o;
verplich
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ederom
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5
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I—s;
3E:
yan fl
tend te stellen werd verw
6 6—2.
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Zaterdag en Zondag zijn te Den Haag in-

gehouden,
zwemwedstrijden
tweeden dag Corrie Kint op
de 200 M. rugslag na feilen strijd met let van
Feggelen den fraaien tijd maakte van 2 min.
42 sec. en daarbij 1.4 sec. onder het Nederlandsch record van Nida Senff bleef. Ook let
van Feggelen bleef onder den ouden recordtijd. Het wereldrecord staat op naam van
Ragnhild Hveger met 2 min. 41.3 seconden.
Corrie Kint bleef daar dus slechts 0.7 seconden beneden.
Na deze geslaagde recordpoging lieten ook
de heeren zich niet onbetuigd. Smitshuyzen
van de A.Z. bracht op de 200 meter schoolslag zijn eigen Nederlandsch record van 2
min. 48.2 sec. op 2 min. 47.4 sec.
De Engelschman H. Deane van de Empire
Swimming Club bleek op de 100 meter rugslag
een gevaarlijke concurrent, doch hij kon van
Schouwen van D. J. K. niet bedreigen. De
D.J.K.-man werd eerste in 1 min. 11,8 sec.
Aan de 200 Meter schoolslag werd veel glorie
ontnomen, doordat Jopie Waalberg niet
startte. Jopie Stroomberg won toen gemakkelijk in 3 min. 8,2 sec.
In het nummer Schoonspringen voor dames
kregen de Nederlandsche dames een lesje van
de ranke, elegante miss Slade, die 47.46 punten bij de verplichte sprongen haalde. Mej.
Tholen kwam daarna met 32.52 punten.
Bij de heeren hadden Schatens en Denneboom verstek laten gaan, zoodat Hodges van
de Empire S.C. in zijn eentje een demonstratie (maar dan ook een fraaie) gaf.
Het spannendste nummer van den avond
was de 3 x 100 meter wisselslag estafette voor
dames, waar het vooral tusschen de A.D.Z. en
Het IJ ging. let van Feggelen liep een eind op
Nida Senff uit, doch Jopie Waalberg wist den
achtershtand in een voorsprong op Jopie
Stroomberg om te zetten. Ali Stijl had toen
weinig moeite meer als eerste aan te tikken
in 3 min. 54 sec.
Bij de heeren, op de 4 x 100 meter borstcrawl ging het tusschen D.J.K. en Het IJ, doch
D.J.K. won vrij gemakkelijk met ruim 10 sec.
voorsprong, in 4 min. 11.9 sec.
De polo-wedstrijd tusschen de zeventallen
van de „Enfants de Neptune" en de Z.I.A.N.
bracht een 6—3 overwinning voor de club uit
Tourcoing.
De 200 meter borstcrawl vor dames bracht
een klinkende overwinning voor Rie van Veen
in 2 min. 34.7 sec. Op de 100 meter borstcrawl
heeren zwommen Bermyn en Dewasch van de
„Enfants de Neptune" en Gabrielson van de
Empire S.C. mee. Jammer, dat Hoving niet
aan den start verscheen. Moolenaar van Het
IJ won dit nummer met 1 min. 0.9 sec. met
1 sec. voorsprong op Van der Kuil. De Engelschman Gabrielson bezette de derde plaats.
De Franschen hadden weinig te vertellen en
kwamen in de achterhoede.
Op de 3 x 100 meter wisselslag estafette
heeren kwam D.J.K. als eerste aan. Smitshuyzen van A.Z. zwom hier evenwel als gast
mee, zoodat D.J.K. niet geplaatst kon worden.
Het IJ won nu in 3 min. 35 sec.
Bij de dames, die 4 x 100 meter borstcrawl
zwommen, zegevierde de R.D.Z. in 4 min. 46.6
sec. met twee seconden verschil op de A.D.Z.
Als slot van den avond werd een wa terpoiowedstrijd gespeeld tusschen de „Enfants de
Neptune" uit Tourcoing en de H.Z. en P.C
Deze wedstrijd had een sensationeel verloop
en had 6—6 tot uitslag.
Dualmeet R.D.Z.—Düsseldorfer Schwimmverein.
Te Rotterdam is een return-dualmeet gehouden
tusschen de Rotterdamsche Dames Zwemclub en
de Düsseldorfer Schwimmverein 1898.
De uitslagen luiden:
100 M. borstcrawl: 1. mej. Groeneweg (R.) 1
min. 12.2 sec ■ 2. mej. Karnats (D.) 1 min. 14 sec;
3. mej. Soetekouw (R.) 1 min. 14.2 sec.
ternationale

waarbij op den

"*

fl

ego.'

5 x 50 M. Borstcrawl: 1. R. D. Z. 2 min. **~
2. Düsseldorfer Sxshwimmverein 2 min. 57 se*"
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ningen de jaarlijksche algemeene vergadering
gehouden van den Noord-Nederlandsche Kegelbond. Vertegenwoordigd waren 18 van de 31
aangesloten clubs. De voorzitter de heer C.
Reinhart heette de aanwezigen hartelijk welkom, memoreerde het groote verlies, hetwelk
de N. N. K. B. had geleden door het voorgoed
heengaan van enkele vooraanstaande figuren
uit de Noordelijke kegelsport, wijlen de heeren J. Boer Jr. te Borgercompagnie, J. E.
Duintjer te Veendam, Pieters te Zuidlaren en
Mulder te Veendam, waarna de vergadering
uit piëteit eenige oogenblikken van stilte in
acht nam. Op zijn voorstel werd aan den heer
O L. Zeilinga, oud-voorzitter van den N. N.
K. B. en voorzitter van den N. K. 8., die nog
steeds ongesteld is en met het oog op zijn gezondheid ontslag gaat nemen als voorzitter
van den N. K. 8., een telegram gezonden,
waarin hem een spoedig algeheel herstel werd
toegewenscht.
Uit het jaarverslag van den heer Wigb. Idema bleek, dat bij den N. N. K. B. waren aangesloten 31 clubs, en wel 14 uit de stad en 17
uit de Ommelanden en 4 persoonlijke leden.
Het afgeloopen jaar kenmerkte zich door een
opgewekt kegelleven, waarin voor het eerst
sedert jaren wederom een nationaal concours
werd gehouden, dat bij de overige kegelaars
in Nederland een uitstekenden indruk had gemaakt. Jammer waren de fmancieele resultaten niet evenredig geweest aan die der sportieve. Onder applaus van de vergadering werd
het jaarverslag vastgesteld. Hierna volgde de
rekening en verantwoording van den penningmeester, den heer J. Leeuwe. Namens de kascommissie bracht de heer J- scnrader rapport
uit. Alles was in de beste °rde bevonden en
onder dankbetuiging werd ac neer Leeuwe
gedechargeerd. De ontvangsten hadden bedragen (inclusief het voordeeüg saldo 1936)
zoodat er nog
f4793.81; de uitgaven f 4770.33,
van
123.48. Dit
was
een voordeeüg kassaldo
6
saldo bedroeg op 31 Dec.
9-? geboerd.zoodat
Met
de Bond f354.13 was achteruit
nog gememoreerd
groote erkentelijkheid werd
de fraaie geste van de kegelclub „Soranus",
die een flink deel van bet nadeelig saldo van
den laatsten Bondswedstrijd voor haar reke-

,

.

sec.

Kegelen

weerde zich kranig, hij incasseerde de hevigste slagen en gaf steeds opnieuw strijd. De
wedstrijd, welke over twaalf ronden ging.
werd door vijfentwintig duizend toeschouwers
Gisteren is te Lissabon een voetbalwedstrijd
bijgewoond.
gespeeld tusschen het Pcrtugeesche elftal en het
elftal van Spanje San Sebastian. Kort voor het
rustsignaal maakte de Portugeesche rechtshalf
Pinga het eenige doelpunt van den wedstrijd.

UITSLAGEN

VIJFDE BLAD

Hockey

Nederlandsche Hockey

Bond

Uitslagen van gisteren.
Westelijke afdeeling, le klasse:
versurn 0—1; HHYC—TOGO o—2;
4—o; HOC—Gooi 2—2.

Promotieklasse A:

fl) j„

DelftsCbe

2 s—l; Victoria— Strawberries 3—l; Alkmaar-'*'
den afgel.; SOS—HDM 2 2—2.
-, 1
Promotieklasse B: Hilversum 2>—Amisteroaij;
3—3; Laren—SOHC 0—0; Gooi 2—Be Fair
BHV—BMHC 2 3—l.
mD
Oostelijke afdeeling, le klasse: Deventer—
2—3; Unlon—Upward 4—o; P. W.—Wage* 111
4—2; Amhern—Nijmegen I—2.1—2.
iffl'
Zuidelijke afdeeling, le klasse: Concordiaj'Jj(
burg 3—2; Cadetten—HTCC 3—l;
Wit 2—2; Venlo—Breda 1--0. (Breda kampioj^tf
Noordelijke afdeeling, Promotieklasse: Rap-H^ge! l
2—o; Groningen 2—GHBS 3—l; LHC—Gron 1»

*

2e klasse B: Groningen 4—MHiV o—7;
LHC 2 afgel.
rtrfl-3e klasse: Dash 2—MHV 2, afgel.; GOHC 2-"
ningen 4 0—1; HSF—GHBS 3, afgel.

NEDERLANDSCHE DAMES HOCKEY BOT^V,
Westelijke afdeeling, le klasse: HHYC-"*ill i'

rfi*

2—o; Amsterdam—Gooi B—l (Amsterdam ,
pioen); Hilversum—HDM 6—l; BDHC—Rood

6—l.

Oostelijke afdeeling, le

:

OÖ

TTnI
klasse: Zutphenr— u :_>

I—2 Lochem—P. W. 0—0; Deventer—Arnheini^C
Zuidelijke afdeeling, le klasse:
HDS—-** j,
I—3; EMHC—Breda I—3; THOR»-Forward
Noordelijke afdeeling, Promotieklasse:
1
ningen 1 I—3;—3;
Groningen 2—GOHC I—o.
.rak'
2e klasse A: GCHC 2—GHBS 2, afgel.; B' v
Dash 7—2.
Heeren:
{ei'
Vandaag zijn diverse kampioenschappen
siZ

K^v

e^è
£jrj}C

e
geworden. Na Laren, dat vorige week in de
lijke Promotieklasse A kampioen werd, is & 1 &
het nu geworden in de Westelijke le klas68

Breda in de Zuidelijke le klasse.

oi>'
Voor de Noordelijke Promotieklasse weer ze
verwachte uitslagen. L.H.C, won thuis van
$6
gen 1. De wedstrijd werd gespeeld op eer» $
modderig veld, waarin normale
voorzetten büna niet gescoord konden worden, %)'
de bal in den modder bleef steken. Het eenige
punt
werd dan ook gemaakt uit een
in de tweede helft. Een gelijk spel had de
ding zeker beter weergegeven. Bij de gastel1
het spel tamelijk goed; daar zij invallers
voor de buitenspelers, was de voorhoede vrij »7\0 j)lf
teloos. L.H.C, speelde zeer goed; boven alles %jjl
de linker back uit. Ook de spil en de rech
gaven verdienstelijk spel te zien.
\gf.
H.C.W. heeft het in Leeuwarden tegen
lijk laten zitten. De gastheeren wonnen ver
met 2—o. De voorhoede van de gasten was z$
komen machteloos. Niet zoozeer door het 8s
spel van de achterhoede van de gastheeren &
door haar eigen slecht spel.
"$
Groningen 2 wist op eigen veld met 3—- 1 $■
spannenden
1
GHBS te winnen in een meer
mooien wedstrijd. Beide partijen versohenen I <re<i«'
invallers. In de eerste helft was Groningen 2 ».£'
cideerd beter en zij wist dit in twee mooie <)!
punten van haar midvoor uit te drukken.
doelverdediger van G.H.B.S. uit een voor* 11 <i<
rechts den bal in zijn eigen doel werkte, ?L t 8
voorhoede der gaster, uit een scrimim&ge
scoren, ging de rust met 3—l in. Ook in de t* e<$>
$
helft hadden de gastheeren het beste van
t
Twintig minuten voor het einde weid ecWvige>>
midvoor in de halflinie teruggehaald en
2 gooide alles op een sterke verdediging,
niet geheel onbedreigd heeft dit systeem %\rsré
vierd; bij beter gebruik maken van de Bfptfi'
kansen door de voorhoede der gasten, was
slag misschien net zoo gunstig geweest voor
P
ningen 11.
Al staat GH.BS. nog op de derde
t\
heeft de meeste wedstrijden gespeeld. Met n wjt'JÏ
wedstrijd te spelen n.l. tegen HCW in
6#
is het gevaar, onderaan te eindigen lang nie .„ H*
beeldig. G.H.B.S. trok bij de uitslagen gistere»
aan het kortste eind.
jji^
Voor Groninigen 2, dat nog 4 wedstrijden. g„ B
spelen, en 2 punten minder heeft dan
het gevaar niet zoo groot, hoewel de mogeai)
zeer zeker bestaat om degradatiewedstrijden t? jjv
ten spelen. Bvenzoo blijft voor H.C.W., r/'oiJL
H.V.A. en Rap de toestand niet van gevaa»
bloot. De kansen van Groningen 1 op hj-J' uiE,
pioensohap verminderden door deze uitsla!?6 y erJl p
niet. Wel is nu het trotsche record, zonder
punten te zijn, vernietigd.
k
De stand der Pi-omitieklasse is thans:
fl
E
r-'
l
J
l
Groningen 1
8
7
0
1 l 4 i<KtJ
H. V. A.
10
4
2
4 10 iV 1
9
L. H. C.
10
4
1
5
9
4
1
5
Rap.
10
9 jg^ij
G. H. B. S.
U
4
1
6
Groningen 2
14] \V..
8
3
8
H. C. W.
7
2
2
3
M. H. V. is de eerste kampioen in <*e
klasse A. Met 7—o bewezen de MepP6 jji Ji
meerderheid over Groningen 4. Hun
«ie'je" jl
promotie-degradatiewedstrijden slaan we
n#
hoog aan; daarvoor heeft M.H.V. niet Be.
niek en bovendien wordt in de promotiek'»
1
wat sneller gespeeld dan in de tweede *»*
.„ w$
stand in deze afdeeling is thans:
M. H. V.
6
0
11*9 &y>
7
L. H. C. 2
7
4
12
xyj

?LiSJ>'

.

*
'

*^

hf

Winsf

j

.

\^\i

.J

** %■'
'

Sneek
L. H. C. 3
Groningen 4

6
6
6

3
0
0

"

12] r$
2
4*6^
4^
2

NEDERLANDSCHE DAMES HOCKEY BOND.
Overgangsklasse: L.H.C, heeft het zJ?TGïOrf,
kunnen bolwerken tegen Groningen 1. »y, Ê id. ap'
f.er dames bleven met 3—l ie de meerde"' [itVgê
ningen begon al direct met een hevig
waartegen L.H.C, niet opgewassen bleek. Wpo yj
liep echter te hard van stapel, kon het t<j <jie
volhouden. Het was dan ook Leeuwarden' ,je y'
eerst scoorde. Ook het eerste kwartier
K
was het L.H C. die domineerde en soms
menspei te zien gaf. Groningen
echter en er werd voortdurend op de l£, e ijLjp
helit gespeeld. Groningen wist van et%n^4.9'
kansen gebruik te maken: de linksbinnen e \>>tf
sohoten onhoudbaar in. De keepster
r«t n<*
heeft vrij veel scihoten gekeerd. De backs
half van Leeuwarden waren uitstekend, J» ge"
aan hen te danken is, dat er niet mee
punt is.
*,&&& yi/
H.C.W. had niet genoeg dames besom* „
dat de wedstrijd GOHC—HCW lutgestew trtjd
»tf
GOHC heeft echter een competitieweo

\TZs&a&

gehaald tegen Groningen 2.
I—o te winen. Het was een verdiende r: t ers Z°l
De voorhoede van Groningen 2 sloot rjie
G.C.H.C. maakte hier gebruik van, **L,
het verdedigingswerk toe te leggen elL,gde PM»
f
doelpunten te voorkomen. Het is een S"
tic van G.C.H.C. om slechte met
gpe& (
f"
ningen 2, dat tegen Groningen 1 gcWB

verliezen.

De stand
oogenblik:

Groningen 1
Groningen 2

in

de
6
8

Overgangsklasse
5
4

1

3

?

jg

~1

,j

7
7

.

<*

\y^

j

y(

3
G. H. B. S.
7
3
1
3
L. H. O
7
1
3
3
G. C. H. O
6
1
0
o
J
4
C.
0
H.
W.
4
0
Tweede klasse A: GCHC 2—OfOPB dier»d e
gesteld, terwijl in Assen HVA een va»
overwinning op Dash behaalde.

f

j
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derd zal worden en stelt voor het betreffende deel
van artikel 8 algemeen reglement aldus te lezen:
„De zorg voor het belijden der kerk, door aan dit
Zaterdagavond laat was de beslissing gevalbelijden nieuwen vorm te geven en van dit belijlen. Geen afdaling van de Weisshornhut naar
den de handhaving te behartigen, opdat het geObersee, daaraan was te veel risico verbonden
loof der kerk in haar verkondiging en in haar beBeter het zekere voor het onzekere nemen en
lijdenisschriften en liturgische formalieren steeds
te Groningen
daarom koos men het bekende traject van de
zuiverder verder tot uitdrukking kome."
z
°ndag
is
een
invitatie-tournooi
Een tweede bijna even groot bezwaar van prof.
Carmennahut
naar
een
afdaling,
Arosa-Kulm,
toliai?
"ito
Brouwer richt zich tegen de voorgestelde luchtM$ leihi gespeeld in café Suisse alhier welke ook in de meest ongunstige weers- en
oefening. „Bij een leertuchtprocedure", aldus prof.
Van de Bil Jart Vereeniging sneeuwomstandigheden, geen gevaar voor de
C'
Brouwer,
„kan volgens dit ontwerp een classicale
„
deelnemers oplevert.
vergadering bij meerderheid van stemmen iemand
1-eeds hebben verwacht,
heeft
De resultaten van
afdaling luiden:
veroordeelen. Het komt mij voor, dat dit volstrekt
Amsterdam voor de groote ver- Heeren-renklasse: de
ge "? gd
1 Jan Boon 3 min. 16.8 s..
onaanvaardbaar is. Niet alleen omdat een classiHij
cht u
is veel sterker dan men 2 Kees Kerdel 3 min. 45.4 sec, 3 R. W. de Brey
cale vergadering voor het beslissen van leertuchten heeft al zi J n Partijen ge- 4 min. 19.4 sec, 4 W. H. Mellema 4 min. 50.8
quaesties onbevoegd te achten is, als zij niet van
hWeft
en
deskundigen
moyenne
al
emeen
van
voorlichting ontvangt (wat bij dit
23.14.
&
5
sec,
sec,
A. H. Kloosterman 5 min. 15.6
6 H.
v
ontwerp niet zou gebeuren), maar vooral ook omv
zeer
goed sP eler die de kleine Neuteboom 6 min. 55 sec
V °lkomen Der»eerscht; zooals wij hem
dat op deze wijze in de kerk verschillende kerkeDames-renklasse: l mevr. Ostwalt—Sluiter
lijke uitspraken over de leer mogelijk worden. Er
tegen
Van
144
Schepper
De
za32 sec, 2 Gratia Schimmelpenninck
% prori, c
zijn 45 classicale vergaderingen, die als 45 monden
3
eeren was het volkomen „af". 4vanmin.
der Oye 4 min. 40 sec
van de kerk zouden fungeeren. Dit is ten opzichte
p aa
tste zich door 3 gewonnen parvan
de belijdenis der kerk ontoelaatbaar en on*Kw
Heeren
toerenklasse:
Kolff
4
min.
15.8
1
H.
pde 2de plaats, terwijl Metz, die
aanvaardbaar". Prof. Brouwer dringt er op aan,
%
g te Sen Wolthekker van zijn beste sec, 2 N. Spaargaren 5 min. 0.7 sec, 3 J. van
dat de betreffende artikelen aldus gewijzigd worliet 11 met een aan vang serie van 184 Swaay 5 min. 16.4 sec, 4 B. Moret 5 min. 43.8
den, dat bij leertuchtquaesties worde voorgeschre*% Want ' bezet. Cremer speelde, hoewel sec, 5 ir. E. A. Duintjer 5 min. 57 sec, 6 W. H.
ven, dat als een classicale vergadering tot een vervan der Meer 6 min. 0.3 sec, 7 J. van der Lanoordeelende uitspraak komt, de zaak ter verdere
4e n,Constar »t met 15—16 moyenne, en de 6 min. 24.8 sec, 8 H. Overakker 7 min. 12
beoordeeling naar de provinciale synode verwezen
1 r, tnekker daarentegen faalde vol- sec, 9 D. N. U. van Hoytema 8 min. 16 sec.
worde en dat als een provinciale synode tot een
V*
was er geheel uit, en 10 ir. H. G. B. Rissink 8 min. 54 sec, 11 Y. E.
veroordeelende uitspraak komt, de zaak ter verdere
lth iv etAssenaar
te herstellen. De Schepper be- Heringa 10 min. 4 sec, 12. I. Th. Zur Muehlen
beoordeeling naar de algemeene synode wordt ver°°r
tp
einig training de laatste plaats. 10 min. 57
wezen. Boyendien worde door de synode een com»lfi£Jf allo»!P wreikte
sec, 13 T. van Blaaderen 11 min.
missie van deskundigen ingesteld, gevormd door de
van de B. V. 0.3 sec
SPJ", ög r de voorzitter
kerkelijke hoogleeraren, al of niet met anderen
prijzen
de
fraaie
uit.
Timmer,
ai
»ktp
%
Dames toerenklasse: 1 Ella Kerdel 6 min.
rf
aangevuld, welke commissie telkens vooraf gehoord
spelers, die speciaal uit 't Zui- 52.4 sec, 2 A. van Pallandt 7" min. 22.2
3
sec,
moet worden.
elc °men om dezen wedstrijd mo14.
Oom Brom kon van vermoeidheid niet meer loopen en niet
bi
Sonja Rost van Tonningen 9 min. 34.6 sec,
directie
van
Voorbereidende commissies.
Verder de
Suisse 4 Tine Hackfoort 10 min. 0.3 sec.
meer staan, en hij zocht zijn heil bij levertraan. Vriend Sim was toen
het
tournooi,
van
het
vallig
juist
nisatie
De classicale vergaderingen der Nederlandsch
V? ttlat<
van huis gegaan; maar Thijsje heeft geen tijd verloren,
Hervormde kerk in Juni a.s. zullen over het door
fli t 'Of r iaal waarover de spelers niets
en hij ging er alléén op uit om Dickie en Okkie op te sporen.
de algemeene synode der kerk voorloopig aangenoHij had de heele zaak al bij zichzelf goed overlegd; maar hij kende
Statie v!;Adenaden en de fraaie prijzen door de
men reorganisatie-ontwerp hebben te beslissen.
BCrs e n hikbaar gesteld. Hierna hebben
weg in het bosch erg slecht, en dus ging hij eerst vlug naar zijn
den
o f » c »als zich aan een gemeenIn het Hervormd Weekblad de Gereformeerde
v Ppeiüi,
ouden vriend, kabouter Paddekwist, om te vragen of die er soms
Kerk, orgaan der confessioneele vereeniging, wordt
6
diner
vereenigd.
meer van wist.
het voorstel gesteund, dat de classicale besturen
Sk
Het was al tamelijk donker; de nacht begon, en Thijsje haastte
Brunhilde Kampioen.
reeds nu ter voorbereiding van een goede discussie
op de Juni-vergaderingen elk een „commissie voor
zich zooveel hij kon
Eerste klasse. Dames: Bato—Brunhilde o—s.
»«5 22 8 40 26 hiermede
want hij dacht: „Dickie en Okkie zullen wel
V %!r
de consideratiën op het reorganisatieontwerp" zulangstig zijn
400
22
18.08
59.—
is Brunhilde voor de vierde maal opw ie we et waar zij zitten in dat dichte woud, en ze
instellen, welke op de Juni-vergaderingen haar
len
eenvolgend
kampioene;
nog
Voorwaarts—
ongeslagen
zijn
maar
13.82
zoo
klein
235
17 113.—
Cv%
rapport
"
indient. Ook wordt geopperd om het voorI—2;
WlK—Vlugh.
en Kracht o^4.
17
42.—
14.70 HS
250
beeld der classis Dokkum te volgen welke een
DSTV—HS afgekeurd; WIK—
Idem heeren:
(Morgenavond vervolg.)
11
77.— Actief 6—2; Voorwaarts—Quick 6—l; Vlugh. en
voorbereidende buitengewone classicale vergadering
146
13.27
250
11
22.72 105.— Kracht—Olympia 2—3.
houdt.
©«
Naar wij vernemen wordt in de classicale vergaA: Brunhilde n—
Afdeeling'sklasse:
Daimes
11
20.81
56
229
deringen een overweldigende meerderheid voor het
76 Vlugheid én Kr. II s—o reglementair; Quick— is 'n feit, dat met eere genoemd mag
11
22.72
250
«>r
worden. EvenIn den Rijnlandhal te Keulen is voor 5000 ontwerp verwacht.
9RM 2—o
17
71
eens de 41 gemaakte doelpunten met slechts 1 toeschouweirs een wielerlandenwedstrijd tusschen
300
17.64
Dames B: Brunhilde 3'—Brunhilde 4 3—o.
tegenpunt. Door het Bato-bestuur werden na den Duitsche en Nederlandsche amateurs gehouden.
18573
17
10.88
\%g
De andere wedstrijden werden afgekeurd.
NED. HERV. KERK.
wedstrijd bloemen aangeboden. Een aardige at- De Duitsche renners wonnen met 43—30. Van de
64
250
13
19.23
tV
Een der belangrijkste ontmoetingen was wel die tentie.
Verkiezingen.
landen
ontmoetingen
elf
tusschen beide
heeft
132
13
10.15
43 tusschen Vlugheid en Kracht en Olympia waarin
ontvingen H.S. en kon- Duitschland er thans negen gewonnen.
Voonvaarts-dames
De
Dedemsvaart. Tot notabel der Nedu
123
11
11.18
33 technisch beide ploegen volkomen tegen elkaar op- den het tegen dezen niet bolwerken hoewel een
Gisteravond om half tier. is de Amerikaan- Herv. Gemeente te Dedemsvaart, vacature-J. Kis86 wogen, maar waarin taktisch de Olympianen het zeer eervol resultaat bereikt werd. De uitslag
22.72
«r
250
11
sche schaakmeester Reuben Fine met zijn echtge- teman Azn.. werd verkozen de heer E. van Zoelen
van het spel hadden. Olympia heeft de over- werd hier I—2—
.1 2.
15
73 beste
230
15.33
noote van Amsterdam naar Cherbourg vertrokken te Dedemsvaart.
r
winning
met
een
2—3
eindresulmoesten
Sappemeer
kunnen
behalen
W.l.K.dames
in
VlugDe
in
85
15
400
26.66
zich vandaar met de Queen Mary naar New
taat, dat eervol is te noemen. Een gelijk spel zou heid en Kracht toch hun meerdere erkennen. De om
Vork te begeven. Sinds Juli 1936 is Fine niet meer
GEREF. KERK.
Ch,Vr
22
173
7.86
43 evenwel de verhouding beter weergegeven hebben, uitslag werd daar o—4.
zijn vaderland geweest.
Zijn terugkeer heeft
in
50
bedenken,
250
22
11.36
vooral wanneer we
dat Makkes uit een
Eeuwfeest classis Ommen.
iWjSr
niet alleen ten doel om aan het kampioenschap
87 13 meter worp wel wist te scoren, maar dit doel17
17.64
300
April
van
U.
S.
A.
in
te
New
Vork
deel
te
neDe
Schaken
de
classis
Ommen van de Geref. Kerken, waar23 punt zag afgekeurd doordat zijn eene voet tijdens
84
17
4.94
CW
men. Fine is tevens van plan zich als beroepsspe- in 14 kerken uit deze omgeving zijn opgenomen,
den worp op de 13 meter lijn stond. De scheids180
82 rechter, die dit constateerde kon niet anders dan
ler terug te trekken en zijn studie in de wiskunde herdacht dezer dagen het 100-jarig bestaan. Deze
13
13.84
Noordelijke Schaakbond.
classis werd in 1837 geconstitueerd onder leiding
voort te zetten.
W
250
13
19.23 144 reglementair dit doelpunt afkeuren. Deze fout
op- van ds. A. C. van Raalte. Het feit werd herdacht
van
den
Uitslag
Vltugheid-menschen
comtoinatie,
competitiewedstrijd
6k
bleekechEen
Nederlandsche
waarin
achteraf
de
klasse
27.77
184
250
9
Pv ker
genomen de beide Canadeezen Mooney en Gordon, in de j.l. gehouden classisvergadering waarin
9
5.66
41 ter de nederlaag te hebben bezorgd. Ook Olym- Vb K.N.S.B. aan 8 borden R.H.B.S. ll—Capa51
speelde Zaterdagavond op Houtrust te Den Haag voorging ds. Meuleman van Den Ham.
pia zag zich een 13 meter worp toegewezen, die blanca II o—B.
12.35
39 in
173
14
geldig doelpunt werd omgezet, maar indieen ijshockeywedstrijd tegen een Fransche ploeg en
250
14
17.85
57 rect een
Wflt
staagde er na een spannenden en dikwijls zeer
EXAMENS.
ook gevolg was van een voetfout van een der
120 Oiympla-spelers. Dit werd evenwel helaas door
31.25
250
8
enerveerenden kamp in met 2—l te winnen.
Academische
Examens.
36 den scheidsrechter niet gezien. Een vrije worp
83
8
»g
10.37
Op de onoverdekte ijsbaan te Troppau zijn
grningen (Land-bouiWhoogeschool). IngenieursWa
zijn. De spetegen
had
de
straf
moeten
Olympia
Noorder Dambond.
gisteren voor 10.000 toeschouwers de Europeesche examen
19
13.15
k
250
59
Nederlandsche landbouw de heeren W. R,
hebben de scheidsrechterlijke beslissing echter Klasse C: Rottum
kampioenschappen kunstrijden voor paren gehou- Beoker, geb.
66 lersaanvaarden.
237
19
12.51
%»„
Petersburg; J. Donia, geb. te
6—4.
anders,
II—
H
Het is nu eenmaal niet
Uithuizen
te
kampioenen Maxie Herber en Franeker; M.teL.St. Hart, geb.
den.
De
Olympische
't
te Anna Paulowna;
alle scheidsrechters maken wel eens een fout, ook
slaagden
rijden
in,
Ernst Baier
er door schitterend
het
B. M. Krol, geb. te Westerbork; G. G. Perk, geb. te
Sew. p. pnt. caramb. brt. a.g. h.s. de heer Biel ging niet vrijuit, hoewel men over zijn
il' l
voor de vierde achtereenvolgende maal den titel Medan; W. T. Rinsema, geb. te Norg; J. A.
Sport in
144 geheel genomen zeer tevreden kan zijn over
5
10 1250 54 23.42
M.
te behalen. Weer was het jonge Oostenrijksche Teppema, geb. te
64 ieiding. Door beide ploegen werd een groot aan3
6
Miffl en St. Buibert en mej. G.
957 74 12.42
>let, ng
paar Ilse en Erik Pausin, de meest gevreesde tegeb. te Wier (Gr.).
184 tal schoten op het doel gelost, waarvan eveneens
I'VjA
4 1137 73 15.57
2
De uitslagen van de Zaterdag in de Engelsche genstander, maar het Duitsche paar was absoluut Sevenster
1149 74
15.52
87 een groot aantal niet zuiver gericht en de rest League gespeelde wedstrijden
2
4
(Ned. Handelshoogeschool). Doctoraal
Rotterdam
Oharlton
sterker.
luiden:
85 werd door beide doelverdedigers voortreffelijk ge- Athletic—Blrminigham
Oe sïï3ekker 2 4 1166 67 15.91
wetenschappen de heer A. A. de Jong.
economische
2-—o
;
chelsea—MiddlesMepper
11.15
82 houden. De heeren wedstrijd Voorwaarts—Quick brough 0—1; Derby County—Manchester City I—7;
K
1
2 1037 93
Utrecht (Rijksuniversiteit). Doctoraal rechten H.
was een zeer sportieve, waarin Hesseling es. echter Everton—Bolton Wanderers 4—i; Grimsby Town—
M. Koning.
DeNe
geen fout maakten en een verdiende 6—l overwin- Liverpool
Ruddersfielfl Town—Leeds United
kampioen ning
Delft (Techn. Hoogesohool). Propaedeutisoh exabehaalden. Voor de rust was het een wij-wel o—3; Leieester City—Blackpool 0—1; Portsmouth—
SCHOOLNIEUWS men
voor werktuigkundig ingenieur de heer H. D.
gelijk opgaande strijd. Na de rast kon al spoedig Stofce City 2—o; Preston North Eind—West Bromte
van Nieuwkerk, Rotterdam.
de Quick-ploeg het ternipo niet meer bijhouden. wich Albion 1—1; Sumderland—Arsenal 1—1; Wolafdaling in een sneeuwstorm.
Amsterdam (Vrije Universiteit). Candidaats
De verdedigingen van beide ploegen blonken uit, verhampton Wanderers—Brenitford 2—l.
reorganisatie
theologie de heer W. H. Wamsteeker, IJmuiden;
terwijl de voorhoedes niet bijzonder schotvaardig
Zaterdagmiddag is te Rhyl een interlandwedZondagavond. Het plan op één dag waren.
candidaats rechten geslaagd de heer P. A. C.
Bezwaren van prof. Brouwer,
e fisoK en de slaom der Nederlandsche De W.I-K.-heeren bleven baas m eigen huis en strijd Wales—Engeland voor amateurs gespeeld.'De
Schilder, Kampen.
In Kerkopbouw publiceert prof. dr. A. M. BrouActief geen kans. W.K.K. won verdiend met Engelschen wonnen met B—2, terwijl zij bij de rust
Diverse Examens.
?\j. iW-nappen te Arosa te verwerken, 6gaven
reeds een 3—l voorsprong hadden behaald.
wer te Utrecht de bezwaren tegen het voorloopig
toch wel beter gespeeld.
heeft
—2
doch
iet
slechts
de
kunnen
uitvoeren:
reorganisatie-ontwerp,
aangenomen
V& &
door
ging
synode
Psychologisch-paedagogisch-instituut
niet
der r.-k.
De' ontmoeting D.S.T.V.—H.S.
Gisteren is te Luxemburg, een wedstrijd ge- door de
gisteren plaats, maar uit sporheeft kenbaar ge- leergangen (Tilburg). Paedagogiek M. O. A. de heer
het veld te Peize was afgekeurd.
daar
speeld tusschen het nationale elftal en een Fran- gelijk hij deze aan de synode
gezien
weinig
geld,
blijkens
is ook daarvan
fc V
dit stuk twee H. W, Broeren, Leeuwarden (met lof).
sche B-ploeg. De Franschen, die met rust reeds maakt. Deze bezwaren raken
Van de dameswedstrijden noemen we eerst met 4—o leidden, wisten in de tweede helft niet punten, de belijdenis vraag en de tuchtoefening.
de belijdenisvraag merkt prof. Brouwer
torm Zaterdagmiddag ingezet,
Bato—Brunhilde. zooals we reeds verwachtten meer te doelpunten, zoodat het einde met een op,Inzake
rt «a<n?
uitdrukking in het nieuw voorgestelde
dat
de
Zondagmorgen
gasten
geluwd,
maar
overwinning
4
voor
de
kwam.
Ffiv-,
b»°V* hop,
greens de overwinning; op een —o
behaalden
de
8
artikel
van
het algemeen reglement „hervorming
w
een
hevigheid,
eer in alle
«r
In het Prinsenparkstadion te Parijs is gister- en handhaving der belijdenis" dubbelzinnig is. Sommet
Bato
veld
sneuvelde
bijna
onbespeelbaar
ö W- elhei d sneeuw met zich rneemiddag een interland-voetbalwedstrijd gehouden migen (o.a. prof. mr. P. Scholten, de voorzitter
bij
o—s.
tusschen
Frankrijk en België, welke door de Fran- der reorganisatiecommissie blijkens een verklaring
ers
Port
en
sneeuw
behooren
ü* v' e
schen, die den laatsten tijd zeer op den voorgrond in een Kerkopbouwvergadering) leggen deze uite l te „ men kan ook van het goede te De wedstrijd op zich zelf had weinig te beteeke- treden,
met 5—3 werd gewonnen. Met de rust drukking aldus uit: „een nieuwen vorm geven aan
V(Celh, hotpi J kri Jgen. Op de daken der hui- nen, van béide kanten maakten de dames het zien
SLOCHTEREN, 20 t/m. 26 Januari.
was
de
stand 2—2.
het tegenwoordig belijden der kerk en het handf
ligt
anderhalve
meter
haar
Krijthc.
thans
die
druk, uitgezonderd mej.
dp
Harm, z. v. H. Veentjer en G. Doornniet
te
Geboren:
*«
heeft Pijnen- haven van dit tegenwoordig belijden". Anderen bos, Sohildwolde; Jan,
te demonstreeren maar burg In het Antwerpsche Sportpaleis
z. v. K. Snijder en G. HoeOh Öiii 2ich L Straten P loeteren de menschen kunnen eens goed trachtte
(o.a.
J.
Locher
in
een
echter
dr.
C.
S.
het
Decembervrij
bewezen,
dat hij, na
langdurige infout
moeite een weg banend door veel te zelfzuchtig speelde, wat wij als een voorih
Kerkelijk Leven, het officieel yens, Tjuchem.
weer
nummer
van
Nieuw
zinking,
oogenblik
op
het
in
vorm
verkeert.
ta
trouwens
Het wil ons
eri, huvn kken der sparreboomen staan willen aanmerken.
Ondertrouwd: J. Hofstee 36 j. en W, Veenstra
orgaan
verstaan er onder: „herdat de huidige kampioene zich niet meer Hij won de omnium van de specialisten in dit vormingvan Kerkherstel)
28 j., beiden Schildwolde.
a
handhaving der belijdenisvoorschrifwitte last kunnen zii bijna niet komen
en
en
exnummer,
Belg
verwachden
den
Franschen
mogen
Kaers
die moeie geeft, dde we van hen
Overleden: H. in 't Holt 76 j. vr. v. E. Kuipers,
n
den ten, die door de Dordtsche synode van 1618—1619 Helium;
xT nog steeds sneeuwt het in ten. Gevaarlijk, want het lastigste komt nog. In- wereldduuireioordhouder Richard,
verder
J. Schipper 85 j. m. v. G. Huft, Tjuchem.
aangenomen".
gestadig
in
werden
sprint
hij,
terwijl
en de achtervolging,
zoowel
WVr, vlokken in de luwte
tusschen, onze felicitatie met het nu reeds weer
dringt
Brouwer
er
op
aan,
Prof.
met alle kracht
aag terwijl op onbeschutte behaalde districtskampioenschap. Voor de vierde den puntenwedstrijd als in den rit tegen het hor„t
dat deze dubbelzinnigheid uit het ontwerp verwijwind vrij spel heeft en opeenvolgende maal districtskampioene worden. loge, de tweede plaats achter Kaers innam.

Biljarten

wonderlijke figuren
verrijzen.

van het witte poeder doet
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Roman uit de Tropen door FRANS DEMERS.
(
verl^en.)
*«n
?radruk
g
Voor u geen geheimen meer,
ta, et ?rf oif
Z jt zo
als vr«- G «
S> WgeoZ:
Mh
i ° goed
[\ dadelijk
vertrekken met
een
?Vte NBe hnr,J nlanders Tegen stroom op
k 'u aii
, uw bestemming en in de

**oSb£

acht u eveneens de dood Ik

»ï
V tl £} lemp«Ed Was
als

den raad geven ln uw lot
waanzin, u te willen
Reading.
B
m
q
uurlijk trachten wijs te
s e i at ge l nat
3,1" wilt,
zei Rief enberg, die
zat gebogen.
e «eeri' Waarom ik u iets zou wrjst
,e&
danwv, Le bon. u hebt uw leven
en als ik u morgen laat
>W' *U
Verder mf nd r n« d aarover om uitstaat he t u natuurlijk vrij
shi bew te
n Het huis, waarin gij u
ccn maal het hare en alles
>i- Ver 2oefc
1 Rea ding, gebleven zoo«log
efde
Reading heeft in zijn
«eta,« t éér! d„
begaan namelijk
aSheid
Pn op
br eerak
die tooneelspeelster
«ii
acht
h
6r
1
mee naar Wahenia en
ach aar
gek°men dat haar echtat
s deed dan 2aken drijven
h *al
d mme gans beging de
aar Europa te schrijhV^OpTVWIi kkig
bi
bleet er
wisten te achteïEén oplossing: haar
2iJ
h ler natuurlijk met de
h kot
B
beha ndeld en Reading
e*el,66
bez°eken.
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Onze grootste ontspanning is de jacht,
Zeker, antwoordde de inlander, en begaf tertje, dat ik u de waarheid heb verteld: uw
watervallen
onbeperkt.
zich
naar
verklaarde
vrijheid
de
is
Lebon.
krokodillen.
stroom
zwart
van
de
badkamer.
ziet de
Eenzaam gebruikte de journalist het ontbijt De journalist ging naast hem zitten.
Toen Riefenberg dien avond alleen was, geZiezoo, besloot de planter zijn verhaal, nu
TJ hebt wel veel vertrouwen in mij, Lebon. zeten in den gezelligen salon van Ada lij en,
weet ge meteen wat er met Ada lij en is ge- en daarna ging hij in de deuropening staan.
Niemand scheen zich hier om hem te bekomHet is geen kwestie van vertrouwen, ant- voelde hij zich veel rustiger en minder somber
beurd en zijn alle geheimen opgehelderd.
meren
en
hij
hij
zei
woordde
Lebon. Ik wil u alleen het bewijs leve- gestemd. Hij had het besluit genomen zich
nam,
even
later
afscheid
een
kleinen
tocht
door
de
besloot
Toen Lebon
nederzetting te ondernemen. Hij verliet het ren dat ik u gisteren de eenvoudige waarheid naar de omstandigheden te schikken en te
nog:
Ik kan u maar een goeden raad geven. huis aan de achterzijde, liep langs een weg heb verteld. Op de vlucht gaan door het woud beginnen met het vertrouwen te winnen van
door het woud en bereikte spoedig de plaats, of langs den stroom staat gelijk met zelfmoord Lebon. Ondertusschen zou hij de gelegenheid
schik u in uw lot en leer olifanten snijden uit waar
hij den vorigen dag aan wal gestapt was plegen. lets uithalen tegen mij of iemand hebben zijn toestand ernstig te bestudeeren,
aangenaam
ebbenhout, dat zal voor u een
In
de
kreek lag de stoomboot nog op dezelfde anders uit de nederzetting kunt ge niet en de want het stond bij hem vast, dat hij de rest
zijn.
tijdverdrijf
plaats.
Negers waren bezig brandhout te laden minste poging in dien zin zou uw dood betee- van zijn leven niet zou doorbrengen in dit
van
Riefenberg zat moedeloos met de kaart
en
een
document
hem onbekende blanke rangschikte met kenen. Waarom zou ik dan geen vertrouwen tropenwoud. Maar hoe er uit te raken? Ada
had
het
Hij
knieën.
op
zijn
Kongo
in iemand, die het bewijs heeft geleverd lij en achterna?.... Hij keek naar de groote
aandachtig onderzocht en was tot de overtui- omzichtigheid kleine kistjes in de kajuit. Die hebben
gezond
blanke
had
verstand te beschikken? Voor de foto aan den wand.
uitgegeven
en
over
opgekeken,
het
echt
was
even
toen
Riefenhij
ging gekomen, dat
berg op den oever bemerkte, maar verder nam rest ligt het niet in mijn bedoeling u het leven
Hij
Koloniën.
had
Arm kind, zuchtte hij. Boven de kap van
van
ministerie
door het
hij
geen
moeilijk
Integendeel,
te
maken.
en
in
verde
petroleumlamp
inlichtinhier
gewoon
verstrekte
alsof
hem,
hij
notitie van
het
was het licht wazig en de
trouwens de door Lebon
gen tijdens de bootreis gedeeltelijk kunnen vond dien vreemden gast vrij te zien rond- band hiermede kom ik u thans opzoeken. De trekken van Ada lijen leken hem. van waar hij
die omstandigheden voelde zwerven. Riefenberg poogde een gesprek aan eenzaamheid en de ledigheid zijn twee terneer- was gezeten, onduidelijk. Hij naderde den
controleeren. Onderverloren.
Hij wist nu dat te knoopen met den onbekende, maar die drukkende elementen, die u moet trachten te wand. Het was hem, alsof hij voor de eerste
reddeloos
hii zich
een ge- poging leed schipbreuk. Ben oogenblik flitste ontwijken. Daarom wil ik u een voorstel doen maal dit beeld aanschouwde. Hij greep zijn
koloniaal,
hooggeplaatste
Reading, de
stond het door zijn brein, dat hÜ aan boord van het
Wat een bezorgdheid voor mijn persoon- portefeuille en haalde de foto, welke hem in de
het
hoofd
was,
die
aan
meene g'ouddief
vaartuig
Lebon.
tje,
hij
wist nu hoe
hoofdstad werd overhandigd, te voorschijn,
zou kunnen springen en den vreemvan een uitgebreide bende;
Wees gerust, die bezorgdheid is niet be- vreemd, dat hij haar nu anders zag, anders
maar helaas, a: deling neerslaan. Maar gesteld, dat zulks
Ada Iljen was
mocht
Gij moet, kost wat kost, de handen ook dan te Wahenia, in de villa van den Amedie wetenschap was hem thans volkomen nut- iVie zouslagen, wat zou het hem vooruithelpen? langloos.
steken. Het zou natuurlijk niet rikaan. Maar ja, toen immers ging het
mouwen
de
kilometers
de
uit
nu,
gang
hij
honderden
brengen? Wie
Hier zat
stoomboot in
om
zou het stuur
met uw bekrompen begrippen over de vrouw, maar om het tragische geval,niet
overgeleverd
en
strooken
verwijderd
Neen,
beschaving
in
handen
nemen?
het
waarvan de
vooruitzicht ooit deze plaats te kunnen ver- eerlijkheid en fatsoen, om mee te helpen aan in zij was betrokken. Toen bevond hij zich in
grootste afzondering.
-inn Lebon, in de
van
de
laten
klink
met de boot, waarmee hij was gekomen, het verpakken van het schoone, edele goud van een toestand van geweldige opgewondenheid.
en
draaide
de
op
Hii stond
Kon
Hrj
hrj
gesloten.
niet
wel voor goed uit zijn hoofd zetten. de Loepoeta-mijnen, maar misschien zoudt gij Nu was alle spanning verdwenen. Nu lag een
huitendeur om. De deur was
te vinden zijn mij te ontlasten toekomst voor hem, die leeg was en
Hij
gevangenis
spreken
van
een
wendde
zich af van de verborgen aanleg- er wel voor
kon dus niet eens
troosteloos
algemeene
plaats en
boekhouding. De groote als de woestijn
de
verder langs kleine wegge- van
En Ada Iljen had den dood
slenterde
De ontvluchting.
namelijk
een beetje maniak op dit gevonden, hier in deze wildernis, ergens bij
tjes, voor
hem liepen inlandsche vrouwen en baas is
een
punt en staat er op, dat in- en uitgaven zorg- waterval.
pMpfpnberc mocht alvast niet klagen over nij volgde haar tot bij den open oever, vangeheime kamp. Niet- waar hrj
vuldig worden aangeteekend. Levensmiddelen
En nu was hij ontroerd bij het aanschouwen
de behandeling in het somberen gemoedstoe- net watereen vrij uitzicht had op den stroom,
nuttige
zaken
worden
geleverd
ons
zijn zeer
tegenstaande
en
andere
van
deze foto. De tooneelspeelster stond er op
op
plaats
paar
kon
die
een
honderd
heerlijken, verkwikken- m
cd 2i Jn- In het oeverriet lagen ver- door Avakoebi. Het maken van inventarissen afgebeeld met een strak sluitend zwart kleed
stand bracht hij een vriendelijke
huisje, waar scneidene
het
prauwen met lianen aan boom- en aanvragen zou ik gaarne aan u willen over- met witte garneering aan den hals. Zij droeg
*
ken nacht door ingevangen
Laat
gezeten
had
stammen vastgemaakt. Een beetje verderop laten. Wat denkt gij daarvan?
een eenvoudig, zwart vilten hoedje, waarvan
eens Ada Iljen
bezetting hier dan zoo uitgebreid? het sluiertj e als een waas
wakker
en
was
morgen
volgenden
een
de
is
bezig
over haar gelaat
inlander
fuiken te lichten.
werd hij den
over zijn toestand
00
stond Het donkere haar liet twee kleine welZllverkleurige visschen schitterden in
Dat gaat nogal, glimlachte Lebon.
iag hij na te denken
*,,
Welnu, besloot Riefenberg, ik ga op uw gevormde ooren zien. Het regelmatige gezicht
niets te verhelpen en
e z
Ook hier trachtte de journaaraan viel voorloopig
?nlicht.
te
schikken
zijn
in
lot
nalist
was op kunstige wijze geschminkt. Hem trof
zich
in.
ook
voorstel
gesprek
beginnen.
besloot dan
vruchteloos een
te
De
planter
Hij trok nege nne
den
naar
magaeen
koord.
het
de uitdrukking van de groote oogen en
hing
vergezelde
vooral
klapten
zijn
n bij den oever
Hij
Achter J hoofd
in de hanrekken ontelbare blikjes een trek rond den ietwat te grooten
Even
ergens
een
bel
rinkelen.
en
houten
op
zijn
acht
o
orde
waar
ingehouden.
Zij
en
mond
schenen onder
er aan en h
vorigen eiKaar
ingelegde levensmiddelen stonden en ver- Rond de lippen viel het begin van een glimRiefenbergs aanwezigheid te bespreken
verscheen de boy, die hem den
voedingswaren,
bene- lach te ontwaren, maar in de oogen lag een
zan gerige, maar onverstaanbare taal. der nog allerlei andere
d de
n
drank.
wij zullen
afwezige, pijnlijke blik. Deze tegenstelling
verwoog
en
Riefenberg,
o
den
rookvoorraad
tond
h
toen
Rievens
°og
hemel,
fprThof
Goed
aan
waarlijk
mogeeen vreemde bekoring.
gemakkelijk
geaan
wekte
zoo
hier
alles
ons
hier
heeft
Men
echten het
,huis kw am. Hij vond Lebon bij een
neger of er glas whisky
terwijl hij naar een
vroeg
den
journalist,
hij
de
en
zei
dacht
Hik te maken
wees.
(Wordt vervolgd.);
ue ziet, natuurlijk.
glimlachte het
gelegenheid was een bad te nemen.
plan- kist met jachtpatronen
Natuurlijk niet, beneden die
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Het Bestuur van het Waterschap „Het Veenkanaal" brengt
ter algemeene kennis, dat het
restant der geldleening, groot
f 70.000.—, ten laste van het
waterschap, aangegaan in de
jaren 1910 en 1911, op 1 Mei
a.s. aflosbaar is gesteld.
De losbaar gestelde obligaties
asrjn vanaf genoemden datum
betaalbaar aan de kantoren van
de Rotterdamsche Bankvereeniging en ten kantore van den
Secretaris-Boekhouder van het
waterschap te Helium.
Schildwolde, Febr. 1938.
Helium.
Het Bestuur voornoemd:
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AFLOSSING GELDLEENING
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BESCHUIT
U proeft de zuiverheid!
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& VvikcM%

Over vtjf«en«tiwïntïé Jaar zult TJ
no& ingenomen ztjn met dit schut*
terend stel, omdat het een eaccln.
slef stuK is dat niet wordt naéc

.
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\met
J

nageweven. In onze etalage

niet

m

Ook U zult nu Uw gezin op beschuit
muisjes willen tracteeren, maar
het is dan pas een echte tractatie, als de
beschuit van Verkade is. - Presenteert op
Uw avondjes eens onze kleine ronde
Beschuit met muisjes; U zult er succes
mee hebben!
Groote ronde Beschuit per r 0
9 cent.
Kleine ronde Beschuit per r 0
6 cent.

r
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GRONINGEN

Zakenman vraagt
2 a 3000 gulden

tegen hooge rente, met vlugge
aflossing, voor het aanschaffen
Op Vrijdag 4 Februari 1938, y van machines.
Br. fr. no. 568 bureau dezes.
's avonds 7 uur, in het café
Donderen,
zullen
1
HOVING te
ten verzoeke van den Heer H
HOMAN te Donderen, en Kinderen, publiek bij PALMSLAG
worden verkocht:
plaatsen wij heel goedkoop

»

moderne

; Autoruiten

vergoeding verhuren wij flinke loketten
in onze kluis, die volkomen beveiliging

Uwe waardestukken

Ook zonder borgstelling
Br. fr. no. 1045 bur. dezes.

|
PALMSLAG DONDEREN ■

eischen voldoet
Brand-, inbraak- en bomvrij.
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Hoving Glasindustrie

met schuurtjes en groen- er Gr. Appelstraat 42.
Tel. 3378
bouwland met weg te Donderen, groot 1.22.30 HA.
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Hoe
't
was......
31 Augustus
1880

30 April 1909
door majoor b.d.
W.G. de Bas

Nu de blijde gebeurtenis, sedert de mededing onzer Kroonprinses voor de mierofoon in den avond van 15 Juni door

scheel Nederland met zooveel spanning
erbeid, werkelijkheid is geworden, gaan
°nze gedachten onwillekeurig uit naar twee
ata

van

bijzondere beteekenis in de geschiedenis van Nederland en Oranje: 31
Au gustus 1880
geboortedatum van
«Prinses", thans „Koningin" Wilhelmina
eil 30 April 1909
geboortedatum van
Pri nses Juliana, Neêrlands Kroonprinses,
e gelukkige jonge moeder van heden.

—
—

der gebeurtenissen en omstan-

Van toen en tnans brengt zoowel
der*erikomst
als verschil aan het licht. Overst: vooral in de omstandigheden, waarv°öder
et voortbestaan van ons regeerend
v
vis verkeerde. Koningin Sophie, de
ee°fst-n
rst
3

van Koning Willem in, was
l*. gemalinoverleden.
Onze 61-jarige Sou-

j

Vej.3l 1877

getrprf Was °P 7 Januari 1879 in 't huwelijk
«airi k met de 20_i ariS e Prinses Emma van
en Pyrmont. Op dat oogenblik bezat
ol*Ze
van
0raivlQhoning nog twee zoons: de Prins
(oudste) en Prins Alexander "(jong&Ui).
de middelste: prins Maurits, was in
lBsn* Best
Hr0n orven. De plotselinge dood vanen den
de
ZtyaÏÏJPrins op 11 Juni 1879 te Parijs,
gezondheidstoestand van den eenigen
W
ln leven zijnden koningszoon: Prins
baarden voor de troonsopvolging
«Wincler
e z orgen. Toen op 31 Augustus 1880 uit
[ Majoor b. d. W. G. de Bas, de schrijver van dit
getw lngs tweede huwelijk een prinses werd
artikel.
Was het gevaar, dat binnen afzien1 tijd
~—
tot
den
—
vreemdeling
loen,
wellicht een
onder de levenservaringen der ouders,
der Nederlanden zou worden geroepen, ■■na een achtjarig huwelijksleven onzer Ko°°Pig afgewend.
ningin met wijlen Prins Hendrik, onze Kroonprinses
het levenslicht aanschouwde, was de
1880.
jaar
het
In
blijde
gebeurtenis
der geboorte van een
Wp.? ziet dat in de blijde gebeurtenis van
jaren niet voorgekobijna
dertig
Oranjetelg
in
[
van Nederland en
°ra «06 de geschiedenis
één
verwekte zij
meer
reden
men. Om
dan
zich op zeer merkwaardige wijze her-[ alom in het Rijk binnen Europa en Overzee
men oude vergeelde couran- diepe ontroering en ongekende geestdrift. In
Wanneer
de eerste helft van September 1880 de voorafgaande jaren had de volksfantasie
s
wordt men getroffen door de om- [ vrij spel gehad en deden telkens allerlei getatirt' gh' eid,
dat men zoo weinig over de blijde ruchten omtrent een te verwachten blijde geÊ&bg,
enis leest. De oorzaak hiervan ligt aller- beurtenis in 't Vorstenhuis de ronde.
"UiHf in
de omstandigheid, dat deze met
fcilrirt geestdrift,
minder ontroering, minder
In het jaar 1909.
ty>ïrt barheid door het Nederlandsche Volk
grasop
tltvangen dan het latere
ultimo
l
?VpvT
De heugelijke gebeurtenis op 30 April 1909
Van het jaar 1909 en op den dag van
De couranten hadden in het jaar '80 I vertoont in menig opzicht groote overeenen telden hoogsten^T fchts geringen omvang
iti
bladen De communicatiemiddelen
<W,
en buitenland en daardoor de

£

.

4l<=L
'*Kn5
Ven
trof./
W?

>

'

I

.

haan
W<Uaslsi
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aal?

nnen-

lij£ u adreportage verschilden toen aanmerke%«/*»- thans. Ochtendbladen werden niet
fl 6l? e geven. Men leest dus de eerste berichten

Koningin Wilhelmina op 31
uur eerst
kt ri e Us 's avonds omstreeks enzestwintig
uur
vier
van
avondbladen
steden
grootere
de
<V; Niettemin was in
waarop ons
>oH. ian ds de blijde gebeurtenis,
*C
Maart officieel was voorbereid,
n den26avond
van den Sisten bekend.
1 werden uitgestoken en bijeenkomsten
l °f onderbroken door het spelen van
Bloed en Wilhelmus.
e
eerste officiëele bericht, dat omtrent
on*
werd uitgegeven, en dat
C.
VinkDr.
W.
end door de hofartsen
(grootvader van moederszijde van
Ver
als volgt:
i dezes) en A. Hoek luidde
e
e regelmatig verloopen zwangerschap
Zi Ch gisteravond teekenen der
van Hare Majesteit de
bevalling
Q l
n. Heden namiddag ten zes ure ver|
van een wel!.e ßearne Majesteit natuurlijk ure
bevonden
dochter. Ten zeven
Prine
jonggeboren
de
Majesteit
en
C W»
omstandigheden redelijk wel. 's-Graden 31sten Augustus 1880. Dr. VmkA Hoek."
eest in de bladen slechts zeer weinig
r
het
?r
v, 'cht wi Jz e. waarop in andere plaatsen
ge\, der geboorte werd ontvangen en
Overzeeen
onze
het
Aiets Re*
leest men
seweste n buitenland
toen „Koloniën"
lust;raties uit die dagen zijn zeei
n star,?- De fotografie bevond zich nog ir,
h f oton,Urn van ontwikkeling. Prentkaarten
aglna's waren in dien tijd onbekende
UgUsti,°
N°S onder dagteekening van 31
r
stelde de Koning officieel de StatenVan de blijde gebeurtenis in tennis
op Maandag 6 September ir
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ochtends, deed de

Kontat

geiden i van de geboorte ten overstaar
van den Bur%%en
C*- Tm t tand der gemeente 's-Gravenhage
hoofd-

den
van der Duijn enBurgerlijker
Steles b^ron
chef
afdeeling
van
de
din
daartoe naar het paleis aar
hl NooM . Zlch hadden
begeven. Als getmgei
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6h "C. Th
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Buitenlandsche Zaken
\bdearonMin.vanvanLynden
van

Sandenburj
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ÖeiC Mini * van
Justitie, Mr. A. E. J. ModH>Ui.
Prinses ontving d<
WiiK lrnln
e
a Helena (naar haar groot
C? * va~ moe ders
zijde), Paullna, Mans
oud
ste
zusters
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ag
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de
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de kra cht des leven
valt te rangschikte
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komst die van van 31 Augustus 1880. Ook
nu was het geval niet ondenkbaar, dat de
hechte band Oranje-Nederland binnen
afzienbaren tijd in den Oceaan der vergankelijkheid zou verzinken en dat een vreemdeling tot den troon der Nederlanden zou
worden geroepen.

In de kwarteeuw tusschen ultimo Oogstmaand 1880 en ultimo Grasmaand 1909 was er
echter in de wereld veel veranderd. Inzonderheid de verkeersmiddelen in binnen- en buitenland, en daardoor de dagbladpers, hadden
een heele evolutie doorgemaakt. Vandaar dat
't gemakkelijker valt na te gaan, hoe ons volk
in het geheele Koninkrijk reageerde op de
blijde gebeurtenis van 30 April 1909 dan op die
van 31 Augustus 1880, daar men omtrent de
geboorte van Prinses Juliana uitvoerige berichten uit binnen- en buitenland en der overzeesche gewesten des Rijks in één en dezelfde
courant terugvindt.
Aan „berichten uit zeer betrouwbare bron"
en „van welingelichte zijde" heeft het in de
eerste acht huwelijksjaren onzer Koningin
1906,
allerminst ontbroken. Op 1 Januari
werd een nieuwjaarskaart in den handel gebracht met een boer en een boerin in nationale kleederdracht. De boer duwt een kruiwagen voort, waarin een gekroonde ooievaar.
Het onderschrift luidde:
„Ben ooievaar was aan 't dwalen,
Zijn komst zuilten wij met feest betalen
Breng ons, o beste ooievaar....
Een prinsje nog dit jaar!!!"
Deze nieuwjaarskaart is daarom zoo merkwaardig, omdat er zoo duidelijk uit blijkt, wat
er in het hart van ons Volk omging.
Het eerste officiëele bericht van de blijde
verwachting, waarin H. M. de Koningin verkeerde, dateert van 23 December 1908 (Nederlandsche Staatscourant no. 301). Het bericht
van Hr. Ms. zwangerschap, welke tot in de
tweede helft van haar duur was gevorderd,
werd onderteekend door Professor Dr. B. J.
Kouwer,' Hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit
te Utrecht en Dr. G. H. Roessingh, lijfarts der
Koningin.
Op den laatsten dag des jaars 1908 verscheen
in het Staatsblad (no. 425) het K. B. van 8
Februari 1901, no. 5, waarbij de namen werden
geregeld, die de wettige nakomelingen der
Koningin zouden dragen, n.1.: Prins (Prinses)
van Oranje Nassau, Hertog (Hertogin) van
Meckleriburg.
Op Vrijdag, 19 Maart 1909, werd in een vereenigde zitting der Staten-Generaal voorzien
in het regentschap in geval van troonopvolging
tijdens de minderjarigheid van den troonopvolger en in de eventueele voogdij over den minderjarigen Koning. Het regentschap werd in
eerste instantie opgedragen aan H. M. de
Koningin-Moeder, in tweede instantie aan
Z.K.H. den Prins der Nederlanden, die tevens
werd belast met de eventueele voogdij.
Gedurende de tweede helft der zwanger-1kaarten, betrekking hebbende op de aanstaanschap van H. M. de Koningin heeft het binnen*de blijde gebeurtenis. Van een „blijde gebeuren buiten onze grenzen niet ontbroken aan tal tenisspeldje" is toen geen sprake geweest. De
van illustraties in tijdschriften en op prent- illustraties brachten veelal geestige voorstellingen in beeld, waarbij aan den ooievaar een
inbelangrijke rol was toebedeeld. Sommige
platen en kaarzonderheid buitenlandsche
ten waren niet alleen onkiesch, maar gingen
zelfs de grenzen van betamelijkheid verre te
buiten. Hoe verder het jaar 1909 voortschreed,
des te grooter werd de spanning. Br verschenen in den handel prentkaarten, die de blijde
gebeurtenis op den Hen of 12den April aankondigden.

-1

"

—

—

ring van de Tweede Kamer en verleende onmiddellijk het woord aan den Minister van
Binnenlandsche Zaken, Mr. Th. Heemskerk,
tijdelijk Voorzitter van den Ministerraad, die
namens de Koningin de Volksvertegenwoordiging van het heuglijk feit in kennis stelde. De
Voorzitter beantwoordde dit officiëele bericht
met een gevoelvolle rede. De mededeeling aan
de Eerste Kamer geschiedde schriftelijk.
Uitbundige vreugde.

In Den Haag kende de uitbundige geestdrift

geen perken. Er lisp een rood-wit-blauw ge-

verfde hond met een oranjestaart door de straten der Residentie en een geheel oranje geverfd paard. Velen hoorden de saluutschoten
met ontblooten hoofde en met tranen in de
oogen aan. Willem van Oranje, den stichter
van ons Vorstenhuis „op zijn bronzen viervoeter" voor het Paleis op het Noordeinde,
werd een lauwerkrans met Oranjelinten
omhangen. Een philantropische spijskokerij
deelde in Den Haag en Scheveningen beschuit
In de tweede helft van Grasmaand werd men met muisjes uit. Ook ten Hove werd die goede,
bijna- dagelijks verblijd met een doode musch. oud-vaderlandsche gewoonte in eere gehouvan hoog tot laag — kreeg een
den; ieder
wit zakje muisjes, dat met een oranje-lintje
Toen de zoete hoop in vervulling ging.
was dichtgestrikt en een paar beschuitjes.
Eindelijk, op Vrijdag, 30 April, om tien minu- Herauten trokken door de stad, staken hun
het bazuinen en verkondden bij proclamatie „de
ten voor zeven, ging de zoete hoop van
Nederlanden,
blijde mare" langs de straten, wegen en pleiRijk
het
der
in
millioenenvolk
vervulling. nen. Een buitenlandsch blad wist te vertellen,
ondergaat,
in
waar de zon nooit
aag dat de Hollandsche boeren en boerinnetjes
Mijn persoonlijke herinneringen van dien jong
waar
ik
als
Helder,
hun klompen uittrokken en op hun sokken en
gaan uit naar Den
aan
daar
kousen
langs het paleis defileerden, om de
Ik
woonde
lag.
garnizoen
officier in
de spoorbaan en werd in m'n zoeten slaap ge- Koninklijke Kraamvrouw en Haar jong geboren dochtertje toch vooral niet in hun zoeten
stoord door de ontploffing van mistsignalen.
ont- sluimer te storen.
Langs de lijn was bericht uit Den Haag
Op Zaterdag, den „rooden" eersten Mei, in
vangen, dat er een Prinses was geboren, dus
Het het „roode" salon van het paleis aan 't Noordbeter!
hoe
geschoten
werd
hoe eerder
einde, deed de Prins-Gemaal,
ten overstaan
nieuws van den voortvarenden stationschef
op van den heer H. de Wilde, Wethouder der getroep
rukte
De
„officieel".
was echter niet
net meente 's-Gravenhage, en van den heer J. C.
den modeltijd uit van de kazerne naar aan
Meys, Chef van de Afdeeling „Burgerlijke
Niemand
dacht
Harssens.
pantserfort
Stand", aangifte van de geboorte. Als getuigen
glacis
het
op
installeerde zich
exerceeren. Men
het
Jhr. Mr. R. de Marees van Swindefungeerden
spanning
met
en
verbeidde
van het fort
oogenblik, dat op het Wachtschip der Marine ren, Minister van Buitenlandsche Zaken en
zou worden gelost, wat Mr. A. P. L. Nelissen, Minister van Justitie. Van
het eerste saluutschot
gejuich
omstreeks haa- deze plechtige gebeurtenis zijn fantasiedaverend
onder
raakten
in hun zenuw- prentkaarten verschenen, waarop de jonge
tten geschiedde Velen
achtigheid den tel kwijt en waren al een slor- vader bij binnenkomst van de „roode" salon is
ophield. afgebeeld in groot-tenue generaalsuniform met
dig eind over de 51. toen het vuren
en grootkruislint en na de onderteekening van de
hagelslag
onder
er,
uur
was
Om twaalf
geboorte-akte in klein tenue generaalsuniform
een
door
stormgeloei, af en toe onderbroken
Dijk zonder grootkruislint. Z. K. H. had dus blijkvroolijk Oranjezonnetje, parade op den
baar kans gezien tusschen de druppeltjes door
vóór 't fort Erfprins en 's avonds instuif bij van
tenue te verwisselen ! ? De jonggeboren
Stelling-commandant.
den
Rrjksverze- Prinses ontving de namen Juliana (naar de
Een ander beeld: Amsterdam
hulpgebouw op de Keizers- Stammoeder van Haar Huis), Louise (naar de
keringsbank
des Vaderlands:
gracht, appèl om half negen. Niemand dacht vierde gemalin van den Vader
ge- Louise de Coligny), Emma (naar Haar grootaan werken, maar vrij mocht niet wordenwormoeder van moederszijde), Marie (naar Haar
geven, voor het „gerucht" „officieel zou
vlag
grootmoeder van vaderszijde), Wilhelmina
toen
de
bevestigd".
geschiedde,
Dit
den
Wie (naar Haar Koninklijke Moeder).
uitgestoken.
Westertoren
werd
van den
had ontvangen, mocht gaan !
Op 30 April 1909 „was" het Oranje, gelijk 't
zn tractement
punt van belang, dat onze
een
juist
Oranje „was" op 31 Augustus 1880, gelijk
Dat was
had genomen
het Oranje „is" op den dag van heden en
Prinses het lofwaardig initiatief
gelijk het Oranje moge blijven in lengte
ter wereld te komen in den vroegen ochtend
cafétjokvolle
Dal
is
de
tractementsdag.
dagen.
van
van
overvuld met zingend, juichend
restaurants publiek,
Nadruk verboden.
op dien dag ten goede geen joelend
ambtenaartje
menig
zal
berooid
komen, doch
op het eind van Mei kopzorgen hebben gedag vooral opviel was, dat
baard Wat op dien bij
tooverslag waren gealle scheidsmuren
rangen
bestonden
Er
slecht. noch godsdienstige noch standen,
verschillen van
politieke
opvatting. Men danste en hotste broederlijk en
zusterlijk hand in hand, omdat den „Nederlander" een „Zusje" was geboren.
Officieel werd het Nederlandsche Volk van
de blijde gebeurtenis kond gedaan in de Buiten o-ewon e Nederlandsche Staatscourant van
100! Het beVrijda" 30 April 1909, no
richt luidde: „Hare Majesteit de Koningin is
hpden door God's goedheid bevallen van eene
de geneesheeren uitgegeven
Prinses" Het door vermeldde:
„Hare Majesteit
bulletin
nffiriëele
die hedenmorgen om 6 uur 50
Hp Koningin
beviel, is naar omvan eene dochterOok
de jonggeboren
standigheden zeer goed.
Dr.
Prof.
B. J. Kouwer; Uit de Oranjefilm 1923: een simpele vréugdeis welvarend.
Rnpsqineh" Om elf uur 's ochtends opende
uiting.
Jhr. Mr. J. Röell, de 82e vergade-

In Indië beleefde men een komischen strijd
in de Javabode, waarbij de vrouw zich zeer
verongelijkt en achteruitgesteld toonde, dat de
geboorte van een mannelijken Oranjetelg met
101 saluutschoten en die van een vrouwelijke
met slechts 51 zou worden begroet.
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Uit Haren

Uit Assen

Kon. Hollandsche Lloyd.

-,$$
Eemlend thuisr. 29/1 van Rio Janeiro.
ste
Groninger
NEDERLANDSCHE EN VREEMDE SCHEPEN
Prijzen van f 100 en daarboven.
Hygiëa.
van vandaag voor 100 jaar
Gees 29 te Wandsworth.
5e Klasse.
9e Lijst.
Jola 30 te Londen.
alhier
dames-gymnastiekver.
„Hygiëa"
De
Alko
29 van Gravesend naar Duisburg.
PARIJS den 31 Januari] 1838.
Hedenochtend is te Haren overleden de heer f 1000: 4837 13132 14381 17842 18918
gaf haar jaarlijksche uitvoering in de groote Santa Lucia 29 te Rochester.
In berigten uit Berlijn wordt tegengespro- A. J. Folmer, gepens. ploegbaas bij de Ned. f 400: 2410 2439 3799 5291 13681
zaal van het Coneerthuis. Deze was voor dit
pass. 30 -The Needies.
f 200:
3765 5582 7900 9771 10569 17808 18392 doel versierd en met een groot aantal belang- Hasewint
ken, dat de Koning ziek is. Een van dezelve Spoorwegen.
Bèta pass. 30 Dumgeness.
20222
De overledene was geboren 23 Oct. 1862 te
Coen 28 te Portismouth.
stellenden gevuld.
luidt aldus:
Zeemeeuw 28 te Poole.
mej. J. Pieper, heette de verGroningen en bereikte dus den leeftijd van 75 f 190: 2424 2764 3232 3362 10038 19338 20829
presidente,
De
„Fransche dagbladen verhalen hunne jaar.
Heemskerk 30 van Torbaai.
i-nut!»züstervereenischillende afgevaardigden van
■■■
Irishman en Renxiëbte 28 te FeU» ü"
Flying
lezers, dat onze Koning ernstig ziek is; het
Hij heeft o.a. op het gebied der arbeidersgingen, waaronder „Brunhilde" uit Gronin- Remark pass. 30 Lizard.
gen, en het bestuur van den Turnkring Thor 28 te Hayle.
,
is met name de „Messager", die zijn publiek beweging en drankbestrijding ter plaatse piobegrooting
van
nierswerk
verricht.
Vele
was
jaren
hij
Drenthe,
voorzitwelkom. Voorts bracht zij een woord Diana V 29 van Port Talbot naar CardiHvan tijd tot tijd op deze tijding vergast. Wij ter
der plaatselijke afdeeling der S. D. A. P.
van dank aan den directeur, den heer P. Ven- Abel Tasman 26 te Drogheda.
echter kunnen de verzekering geven, dat onze en van de Ned. Ver. tot Afsch. van Alcoholh.
huizen. Namens de vereeniging bood zij de- Hunze IX 29 te Aberdeen.
Memorie van Antwoord.
Fivel en Liiberty pass. 2i9 St. Abbshead.
Koning God dank zeer welvarend is. Onder Dranken.
zen
als stoffelijk blijk een boekwerk aan.
De begrooting voor den dienst 1938 der geAktjo pass. 30 Abbshead.
Het
programma
was
afgewerkt.
hij
vertegenwoordiger
In
1915
de
Hierna
werd
het
eerste
het publiek verhaalt men zelfs, dat Z. Maj. der
meente
Emmen
is
door
de
commissie
van
29 te Blyth.
begin was direct goed, de oefeningen werden Coeta
S. D. A. P. in den Raad. Het raadslid- onderzoek, bestaande uit
ï>'
pass. 30 Somtoorohead.
Huizing
heeren
Mascotte
op nieuwjaarsdag op de hem aangeboden maatschap
de
H.
op keurige wijze uitgevoerd. Het bleek ook,
heeft hij bekleed tot September Jaczn., J. Abeln,
Insulinde en Tempo 29 te Gre» *
L. Salomons, J. Spaan en P. dat de heer Venhuizen er slag van had om Goorecht,
heilwenschen heeft geantwoord, sinds lang 1923. Van 1919 tot Sept. 1923 was hij tevens Buigel,
mouth Roads geankerd.
nagezien. Deze commissie heeft onderleerlingen om te springen.
met
zn
kleinste
Bban 29 van Great Yarmouth Roads naar
geen nieuwjaar zoo blijmoedig en vol ver- wethouder en als zoodanig bij alle groepen scheidene
vragen-gesteld.
Gruno 29 te Huil.
Door de grooten werd keurig gewerkt.
trouwen te zijn ingetreden, als het tegenwoor- der bevolking zeer gezien. .Vele jaren was hij
voorzitter van de Stichting Harener WoningFinancieele zelfstandigheid
Al met al kan „Hygiëa" en haar directeur Corona 29 te Briüington Baai.Bridport.
dige. Men kan begrijpen, dat deze verklaring bouw, bestuurslid van het Groene Kruis, alsRaket 31 van IJmutden naar
Zoo werd B. en W. gevraagd of de verhoogde terugzien op een goed geslaagde uitvoering.
HARLINGEN, 29 Januari.
van
den
heer
leiding
overal met groote vreugde is vernomen."
onder
afloop
correspondent
Reclasseering
mede
Na
werd
uitkeering uit het gemeentefonds hoop geeft
van de
Vertrokken: Ned. m.s. Birmingham (""rjrdw
Minder gunstige gezondheidstoestand noopte voor het herkrijgen der financieele zelfstan- Jongepier Sr. een bal gehouden, waarbij de ren)
Goole; Noorsch s.s. Rio Novo i*
hem in de laatste jaren zich uit alle be- digheid
muziek werd. verzorgd door de heeren Nobbe pelen)naar
Buenos Aires.
naair
p
stuursfuncties terug te trekken.
i'
B. en W. beantwoordden deze vraag als c.s.
ZOUTKAMP. Toen Zaterdagmiddag orns
„Voorwaarts”
volgt:
Bij
Muziekver.
beoordeeling
geraamde
de
van
het
behoorende
Ibis,
peilingsvaartuig
uur
het
n
,-,Centrum"
Hoogezand
De tooneelver.
van
gaf
Frik, de binnenin
in het café van Goringa in het Tuindorp al- tekort ad f 245.000.— dient rekening te worden De arbeidersmuziekvereeniging „Voorwaarts" Domeinen, schipper G. tengevolge
van de -j«i>
hier een uitvoering. Opgevoerd werden: „Eén, gehouden met een tweetal factoren, waardoor hield in de groote zaal van het Coneerthuis stoomde, kwam het
aanraking met de 8»f $*
in
Noord-Westerstorm
de
uitkomsten
van
den
ongundienst
1938
in
een uitstekend geslaagde uitvoering. De voor- boot van de visscherman J. Bottema. De gf» p
die niet geteld wordt", drama in 3 bedrijven en
de klucht in één bedrijf „O, die vrouwluu". Het stigen zin worden beïnvloed. In de eerste plaats zitter, de heer J. Ebeling bood namens de le- boot werd tamelijk erg beschadigd, zooa» tr
Dividend 4½ %.
is voor aflossing van ongedekte kosten van
orkest, den heer C. Binnenwij- naar de werf gebracht moet worden om ai"
Aan het jaarverslag der Noordooster Lo- was voor de spelers een handicap, dat de re- werkloosheidszorg over vorige jaren — na af- den van het
zijn
zend,
gisseur
10-jarig jubileum vierde als di- schade te herstellen.
de heer Douma door ziekte verhinderd
die
caal spoorweg Maatschappij te Zwolle over
trek van de rijksbijdragen
in
het
tekort
op
oogenblik
vereeniging,
en
zoodoende
het
laatste
recteur
der
een schitterende bloewas
ANKLAM 29 Januari.
1937 ontleenen wij het volgende:
begrepen f 26.172.09. Eerst in 1945 zal dit be- menmand aan. Direct viel reeds te consta- Buizerd m.s. Kapt,. Jtsosma, pass.
vervangen
moest
worden
z»
Apdoor
den
heer
L.
In het afgeloopen jaar werd door den mi■
Het publiek was gul met applaus. De drag van de gemeentebegrooting verdwijnen teeren, dat de vereeniging in elk opzicht sterk min n. Düsseidorf.
c^il»'
nister van Waterstaat verzocht om in onder- pelbrei.
2S»
Meer,
d.
kapt.
Urmajo
op
uitkeering
pass.
Daarnaast
wordt
de
financieele
v.
m.s.,
leiding
vooruitgegaan.
muziek stond onder
van den heer B.
is
De verschillende nummers
miiHrie v. Uckermiinde n. Düsseidorf.
handeling te treden met de directie van de Bos.
-in
verhouding in verband met de limietbepalin- werden op uitstekende wijze uitgevoerd.
Na afloop volgde een geanimeerd bal.
ontbinding
over
Spoorwegen
Nederlandsche
gen ingehouden een bedrag van f 140.564.56
programma
werd nu en dan
Het muzikale
van het exploitatiecontract. Bij de reorganiEerst ter begrooting 1945 zal deze uitkeering onderbroken om het Tilburgsche duo De Laat
Hoogezand-Sappemeer
en
het
streven
spoorwegbedrijf
satie van het
volledig kunnen worden geraamd. Brj overi- gelegenheid te geven de aanwezigen te doen
gens gelijk blijvende omstandigheden zou in
naar beperking der spoorwegtekorten meengenieten van zijn repertoire.
WEEKOVERZICHT BUITENL.
den de minister en de directie voornoemd, dat Een ouderwetsch, gezellig buurtfeest heeft 1945 het tekort dus teruggebracht worden to+
den makelaar J. H. Broedelet (Agente
Van
V. D.J.O.
de regeling, volgens welke onze maatschappij Zaterdagavond de buurtvereeniging „Stations- f 78.262.85.
het Noorden Fa. J. Ercnstein, Gronings
ondanks de sterk gedaalde spoorwegontvang- straat" in het Bontehuis gevierd. Het werd inEen toeneming van de middelen van het geTer gelegenheid van het eenjarig bestaan
ROTTERDAM, 29 Januari 1938.
sten een vaste jaarlijksche uitkeering van geleid met een aardige toespraak van den voor- meentefonds met 10 pet., welke bij een voort- -werd in de foyer van het Coneerthuis een Wederom
»n ytfP
was
week
de
handel
$&.
deze
bestendigd
mocht zitter, den heer A. J. Koeneman en bij uit- schrijdende opleving zeer zeker mogelijk is. groote feestavond gehouden, waaraan tevens
f 415.000.— ontvangt, niet
en voedergranen zeer beperkt en de prijzen.
l
blijven. De raad van commissarissen heeft, stekende muziek kwam dan al gauw de goede zou voldoende zijn om de gemeente aanspraak een eenigszins propagandistisch tintje
was keiden nog iets af. Dat gisteren Portugal
na gepleegd overleg, waarbij vooral de belan- stemming los. Daartoe droeg ook niet wei- te doen maken op een uitkeering, groot ge- gegeven. De heer P. Hanning, voorzitter, koop van vrschillende ladingen tarwe ojj
had op de markt noemenswaard geen inV *% \
gen van aandeelhouders naar voren zijn ge- nig bij de opvoering van een drietal kluchten noeg om dit laatste bedrag te dekken.
sprak een kort openingswoord.
M a i s. Door het uitblijven van vraag veltij;
bracht, gemeend te moeten medewerken tot De stembanden werden dikwijls op een zware
gemeente
bij
De
zou dan echter
een werkDe heer H. van Staveren bood het bestuur zijde
der consumptie en door de weinige K £ A
welke
in
de
regeling,
proef gesteld, terwijl er druk gedanst werd.
het voorbereiden eener
loosheidszorg van eenigen omvang aangewe- namens den V. D. B. een voorzittershamer van het
buitenland (in het begin der wee*j,«
gegeven omstandigheden voor aandeelhouders
blijven op de z.g. extra bijdrage en belas- aan. Het propagandistisch gedeelte werd verzen
den
goed
nog
Voor
een
bezette
enkele kleine hoeveelheden gele
zaal heeft het
de beste scheen. Die regeling bracht mede mannenkoor „Hoogezand-Sappemeer" Zater- Ingbijdrage uit het werkloosheidssubsidie- zorgd door den heer J. C. Deering uit Utrecht, kaansche 2 naar Engeland verkocht) kon"1 y&
voorstellen aan de alg. vergadering van aan- dagavond in het hotel Faber te Hoogezand zijn fonds en daardoor, zij het dan in minderr lid van het hoofdbestuur, die sprak over het prijzen niet gehandhaafd blijven. Het mee*
men in het gedrang enkele de volgende we i'
deelhouders tot wijziging der sttauten en tot 58e jaaruitvoering gegeven. Dezen keer ver- mate dan thans, afhankelijk blijven van he onderwerp „Van groei en bloei".
partijen gele Amerikaansche No- 'rw,
het
wachte
waarbij
overeenkomst,
het sluiten eener
Onder leiding van den heer W. Dekker werd
leende het dameskoor „Euphonia" zijn mede- Rijk. Daarnaast valt niet te overzien in hoenog in handen der afladers bevonden $
bestaande exploitatiecontract met ingang van werking. Beide koren werden geleid door den verre de thans geldende regelingen ook over door eenige leden der afdeeling, een humoris- zich
deze afladers gaarne het kwaliteitsrisicio n%
r «
tisch tooneelstukje opgevoerd, dat een groot tijds
1 Januari 1938 geacht wordt onthouden te heer E. E. v. d. Glas. Na een kort welkomst- enkele jaren nog zullen gelden.
op hun koopers afschuiven en dus » dH,
zijn.
De mogelijkheid, dat de gemeente over succes bleek te zijn. Een strijkje wist de stem- aankomst willen verkoopen, werden
woord van den voorzitter, den heer H. Eekels,
Aangezien de voorgenomen ontbinding der die in het bijzonder behalve de zustervereeni- enkele jaren haar financieele zelfstandigheid ming er uitstekend in te houden. Een gezellig zenden quarters enkele guldens onder het j fyfi,
met medewerking van „The Hot Bugle niveau ondergebracht. De vochtigheidsgraad ff
overeenkomst behandeling der jaarstukken gingen den oud-directeur, den heer J. J. Smewor- bal
No, 3 is dusdanig hoog, dat wij daarom WttfF
Stompers" besloot den avond.
zoo vroeg mogelijk in het jaar 1938 wensche- des Sr., begroette, opende „Euphonia" het pro- zal herkrijgen, moet dus niet uitgesloten
binnenland reeds verschillende klaohten »
voornamelijk
den
zal
afhangen
opgemaakt
geacht,
vóór
doch
verslag
dit
zijn,
is
lijk deed
gramma. Beide koren zongen afwisselend IC
en voorzichtigheid geboden achten.
ft-iK'j'
de i aar-ontvangsten der exploitatie van onze liederen, waarbij bleek, dat de directeur niet van de ontwikkeling der toestanden en regeDe oude platamais werd, evenals de Al»Vj fi
Al
te
zijn.
bekend
is
medegesleui
lijn over 1937 ten volle
sche, door de flauwe stemming
zoozeer zijn kracht zoekt in ontwikkeling van lingen in de komende jaren.
genlijk zonder eenige aanleiding daar het <j tf\
verwachten, dat deze wat hooger zijn dan die een groot klankvolumen, doch in zang, die
Laagspanningsnetten
hierin uiteraard zeer beperkt blijft,
over 1936 tengevolge van de algemeene toe- zuiver is en vol is van een goed klankgehalte
Omrekeningskoersen voor wissels en vreemde
mijn markt werden enkele partijen Afrika»
Ten opzichte van de electriciteitsvoorziening
neming der spoorwegontvangsten na het los- en bovenal in juiste voordracht. Beide koren
munt op Nederland eetrokken.
aji
en Yougoslavische aangediend.
vernomen,
opbrengst
op,
°J
merkt de commissie
te hebben
laten van den gouden standaard, de
oogstten terecht veel succes.
29 jan
31 an
29 an 31 ian
Gerst had eveneens te lijden JV,, e
Gerst.
dagkilometer
woningen
laten
per
f
11.—
dat
verschillende
arbeiders hun
zal toch minder den
Nod
stemming.
apatische
Bijzonder
verdienstelijk
solozang
was
de
van
Het
aanbod
van
hwh 8 964 Kopenh. 40.05
40.
zijn, dus ver beneden f 15.— per dagkilometer, mej. Alie Oosting en de vioolvoordracht van afsnijden van het electrisch net. Gevraagd Londen
Zuid-Amerika blijft zeer beperkt. Het kleine s
Berlijn
7220 72 17S Stockholm 46.25
46 25
bijdrage
met
de
vaste
herwerd,
;
of
dit
in
verband
stond
disponibele en stoomende gerst vindt
waarboven eerst méér dan de
turn
bankpa
M
45
45
05
Evelyn
Novaeek,
mevr.
die tevens met haar schatting van
M3>4
Oslo
074
vastrechtbedragen.
op
verlaagde
prijzenmaatde
sporadisch
koopers
per
door
onze
de
jaar
f
415.000.
5
farrjs
van
5854 874 N Vork
1.794 179%
ensemble op loffelijke wijze ervoor zorgde, dat
Rogge. Het prijsniveau bleef vrijwel j.*''
B. en W. merken omtrent deze aangelegen- Brussel
30 29
80 274 Madrid
schappij wordt ontvangen. De uitkomst van de goede stemming, een bijzonder kenmerk
en in geen der aangeboden soorten
anderd
vastgeovergegaan
n
Praag
op,
worden
heid
dat
in
1937
tot
ver41.47
41.48
6.W
1
over
1937
kon
dus
werd
bedrij
ons
'■
van de mannenkoorconcerten, kwam en bleef.
V**
van belang tot stand.
men
zaken
dagkilometer
50
860
vrije
per
laging
vastrechtbedragen
voor arbei- Italië
lires
Reislires
steld, al was de opbrengst
van de
de n th
hJ
Haver.
De
had
te
droeg ook bij het toepasselijk marschLaplata
Daartoe
haver
j
r(
bankpapier 7.25
bet aanbod der stoomende' partijen,
over dat jaar nog niet precies bekend.
lied, dat op de melodie „Lore" na afloop van derswoningen. Hoewel het aanvankelijk in de Lire
een uiterst geringe vraag. De prijzen br°**'
De raad van commissarissen adviseert dat het concert door de zaal enthousiast uit volle bedoeling lag de vastrechtbedragen van alle
uitgekeerd borst werd gezongen.
, yf
z.g. éénkamerwoningen van f B.— voor de eerKERK- EN SCHOOLNIEUWS
wederom eenigszins af.
'de van de winst ad f 303.901 wordt
4.—,
brengen
op
bij
ste
kamer
te
f
dat
bleek,
veiling
een dividend van iA %> (onv.), dat het na uitHOOGEZAND-SAPPEMEER.
In
geEen geanimeerd bal besloot deze zeer
het laatstgenoemde vastrecht de aansluiting
taald: groene kool 1—1.30, boerenkool 0-W\ 1»
keering van het hiervoor noodig bedrag ad slaagde uitvoering.
prei 2,10—2.90 p. 100 bos, rabarber 7.30—8.1°
de
daarvoor
betaling
zijn.
van
niet
rendabel
kon
(onv.)
270.000
en
f
NED. HERV. KERK.
bos; peen 2.30—3, witlof 4.70—8.30, schorsen
Thans is een nieuwe regeling ingevoerd,
verschuldigde dividendbelasting ad f27.135 Landbouwver. „Sappemeer en Omstr.” G.A.
Bedankt
voor
Vianen ds. L. J. R. Kalmijn te 2.40—3.40, kroten 0.70—1.50 per 100 pond.
vastrechtbedragen
waarbij
gede
afhankelijk
(onv.) van het overblijvend bedrag van f376
Birdaard.
Onder voorzitterschap van den heer C. H.
BERLIKUM (Fr.). Aardappelveiling:
worde toegevoegd aan de reserve, welke daar- Drenth werd in het café Van Delden te Sappe- steld worden van de huurwaarde der woninVerkiezingen.
f 1.25, Bi B 40—50 f 1.30 per baal. Aanvoer
4.—,
gen,
n.l.
tot
f
80.—:
huurwaarde
f
van
dP
(226.665.)
bedragen
f 227.041
na zal
meer een druk bezochte ledenvergadering geMonsterveiling: rapen 46 et. p. m. Aar*>
Hardegarijp.
Herkozen
tot
leden
van
het
f 6.— en daarhouden van de Coöp. Landbouwers Aankoop- f 80.— tot f 130.— huurwaarde
kiescollege de heeren H. Boersma en A. Mooiweer. manden a 31 kg. rapen.
kamer.
ver. Sappemeer en Omstreken G.A. Ingekomen boven f B.— voor de eerste
AMSTERDAM. Ter veemarkt waren hed*" *jj
oorspronkelijk
geldenopzichte van het
6
GEREF. KERK
was van het Centraal Bureau voor Statistiek deTen
gevoerd 496 vette koeien, waarvan de priP
bedragen
niet
zijn
onbelangvastrecht
de
kwal72—80,
64—70,
den
secretaris,
vragenlijst,
een
welke door den
Afscheid.
ren: le kwal.
2e kwal.
3e
zoodat de vraag, of ten gevolge
et. per kg. slaöbtgewioht, 78 melk- en k* ll rfV
heer De Vries, zal worden beantwoord. Hierna rijk verlaagd,
J.
Zondagmiddag
Weggemans,
nam
ds.
Geref.
herschatting
vastrechtbedragen
de
de
van
f 180—250 per stuk, 55 vette kalveren: ll„-$rj
volgde bestelling van gras- en klaverzaden van
afsnijden van het pred. te Beetgum afscheid van zijn gemeente we- 68—80, 3e kwal. 60—66 et. per kg. levend % # F,,
vele
arbeiders
zich
laten
gens vertrek naar Leiden ter vervulling van de
enkele draadspanners, meststoffen en voernet, naar de meening van B. en W vacature van ds. Thomas.
78 nuchtere kalveren f B—l2, 30 schapen 20<g vj,
artikelen. Uit het jaarverslag bleek, dat het electrisch
worden beantwoord
390 varkens:
vleesohvarkens, wegen v»
ontkennend
zal
moeten
gelezen
was Deut. 30
Nadat
15 tot 20, hield stuk,
vermeerderde tot 47. De omzet steeg
ledental
kg.
70—71,
90—110
zware
varkens 69—70,
afscheidspredikatie
naar aanleiding -kens
Geslipt bij uitwijken voor gevallen
Noodwoningen zijn eerw. een
V
2
kg.
met f 3538.40 en bedroeg over het afgeloopen
et.
per
slachtgewioht.
68—69
van 1 Cor. 16 : 22—24.
wielrijdster.
Aangevoerd
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aanvoer,
Overzicht: Slaohtrunderen ruime
een wonderlijke plaats terecht gekomen, na- missie van toezicht de heer L. Vos. Hierna komt, ook de resteerende houten noodwonin- .van Berlikum, vertegenwoordigende de classis en stug,
prijzen.
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heer Drenth, die als voorzitter is afgetreden. vraagd om de grond,
door de
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De 19-jarige P. K. W., die zijn dienstplicht Spr. bedankte hem op hartelijke wijze voor al verwijdering van houten noodwoningen, eigenEMMER COMPASCUUM. Tot onderwijzeres aan hoorlijke aanvoer, handel gedrukt, lagere'* ji.f
was,
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vervult te Arnhem en met verlof thuis
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stil, teruigloopende prijzen. Eenige zee
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noodwoningen te Nieuw-Dordrecht
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houten
De buurtver. „Kleinemeer en Omg." hield in 1938 te laten staan en de overige nog aanbonte en blauwe f3.30—3.60, id. eigenheid j.lty,
een wielrijdster. die op de Noorderhaven reed,
—2.70, id. bevelanders 2.26—2.50, id.
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Nieuw-Dordrecht, waar hu
A. Kooper de heer K. S. de Zwart alhier, voor —2.50.
het plantsoen in. Op de helling naar het wa- haar als blijk van waardeering een fraai grond te Nieuw-Weerdmge werd inmiddels f142636.
2.60 id. blauwe 3.40—3.60, id. redster 2.70f
1 pAp,
Voor de erven J. Sinnema: dubbele behuiter toe kreeg de wagen steeds meer vaart, cadeau aanbood. De avond werd gevuld met weer verkocht, ter voldoening aan de inder- zing met
industrie 2.20—2.30, Duinzandaardappeie»
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de
stond stil en reed achteruit, weer naar het
de
(directeur
gemengd
koor
0.8.K.
I
aan
d
cht
Het
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De commissie meent de
water toe. Gelukkig stond er een boom in heer
L. Bakema) te Sappemeer gaf voor een vestigen op de stijging van den levensstand- Kooper de heer H. F. Ras te Veenwouden voor groote eieren f3.60—3.40, kleine eieren a (
den weg, die een einde maakte aan den ontot de laatste plaats bezette zaal van het café aard welke verhooginl de tpo *"eds te lage 880 gulden.
GroothandelsprjL'jir Jjfi
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gewonen tocht.
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maatregelen te willen bevoraeien.
trok later de
vee:
van
den
Namens
B.
W.
der
Bij
gemeente
°
Zeeroem"
van
Loser.
monde
het
en
ROTTERDAM.
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op de straat, de wagen had geen schrammetje lands
B. en W. geven de verzekeringdat
deel, had de aanbesteding plaats van het bouwen runderen, 164 vette kalveren, 10 nuchtere ~ r-jt
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schapen
lammeren,
een tuinmanswoning bij het Boschbedrrjf te
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n y. p t. ilnic f s
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Na den zang volgde de opvoering van de den
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27, 24; lammeren 21. 19. 16.
,
Zondagnamiddag omstreeks 6 uur werd in klucht „Opscheppen is troef" van Grandberg
n
v>i*\#\
bij het in gebruik
Overzicht. Vette koeien en ossen a "jge A\
de De band „The Timbertown Follies" verzorgde
het Slochterdiep het lijk opgehaald van
vorige
f
week, handel traag, prijzen als vo
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is met het
Poelau Laut 31 te Batavia
export verkocht; varkens aanvoer ,er d- «,
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was, werd men ongerust. Het bleek toen, dat
Federatie Wildervank der
Sociale Zaken.
Poelau Roebiah 29 van Batavia naar Amsterdam week, handel lui. prijzen vrijwel onveran" $At
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een
federatie
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t
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Kota
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verslag
het
der
fractie
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J
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Holland—Amerika
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in de
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Hoewel de noodzakelijkyan egn
ROTTERDAM 31 Januari.
Statendam, toeristenvaart, 29 te Ohristobal.
onder leiding van den heer J. Sportel te Sidde„Ontwikvan
het gemeentehuis f rd en ontkent, acht
arbeiderstooneelver.
ROLDE.
De
(Opening).
„, T,,lijol»
opgevoerd:
buren. Met veel succes werden
gemeentehuis niet kan *o den aank
Kon. Ned. Stoomboot Mij.
keling" alhier gaf haar jaarlijksche uitvoeMa is. Jan. 119, Mrt. 106 |, Mei 106 i. J"
bedrijwil",
blijspel
in
3
m
„Tante Erna's laatste
Crynssen 29 van Curagao naar
Tarwe. Jan. 7.42», Mrt. 7.32», Mei 7.J">
tooneel- ons college m verband
ring. Opgevoerd werd „Hun Kind",
omentee i niet het Astrea
Puerto Cabello.
ven en „Klopsmoa vragt 'n nei hoeshollerske". spel in drie bedrijven van Joh. v. Ekelen.
OostinK-Inptituut, net
en Van Rensselaer 28 v. New-York naar LIVERPOOL. 31 Januari.
het
tg
*
aan
West-Indie.
Na afloop werd er gezellig gedanst.
meest geschikte tijdstip- gnieuw gemeentehuis
(Opening).
«
De avond was goed bezocht. Het GrolloérSimon Bolivar 1/2 n.m. 4.30 uur te Amsterdam verw.
ivoor den bouw van een
Tarwe: Mrt. —, —g; Mei —8,
trio zorgde voor gezellige muziek.
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