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DE TOESTAND
Over de jongste Duitsche aanvallen op
Londen en talrijke andere Engelsche plaatsen kan men hiernevens uitvoerige bijzonderheden vernemen. Engeland komt geen
oogenblik tot rust. De golven der Duitsche
bommenwerpers wisselen elkaar in doodelijken regelmaat af. lederen dag en iederen
nacht meenen de Engelschen, dat het toppunt van hevigheid bereikt is, doch bij den
volgende aanval moet men constateeren,
dat deze alweer heviger was dan de voorgaande. Londen brandt op talrijke plaatsen
en elders in Engeland is het al niet beter
vraagt zich af hoe lang dit nog
gesteld,
kan voortduren.
Vice-admiraal b.d. Taegert heeft een beschouwing gewijd aan de beteekenis van
Boulogne en Calais als de natuurlijke
hoofdpunten van de Duitsche stelling aan
het Kanaal. Het Engelsche Kanaal is hier
35 k.m. breed. Engeland heeft de meest
trotsche herinneringen aan de successen,
die zijn vlooten eens in deze zeestraat behaald hebben. In den wereldoordlog bleef
Het Kanaal vast in Engelsche handen. Tijdens den wereldoorlog zijn meer dan
150.000 koopvaardijschepen door het Nauw
van Calais gevaren.
Ook in den tegenwoordigen oorlog bestond nog voor weinige maanden in de
Downs, de buitenhaven ten Zuiden van de
Theems-monding, het gevreesde controlestation, dat ieder passeerend koopvaardijschip moest aandoen.
En thans ?
In de geheele zeestraat is geen mastpunt
te bekennen, De Duitsche marine-artillerie
en de snelbooten, samenwerkend met het
luchtwapen hebben er voor gezorgd, dat alleen nog des nachts en bij donker weer een
enkel schip angstig langs de kust heen
sluipt.
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Te Berlijn heeft men, naar onze V.P.8.-correspondent, met belangstelling kennis genomen van een onderzoek, dat het Amerikaansche weekblad „Times" heeft ingesteld
naar de verliezen, die de Engelsche economie ten gevolge van het Duitsche lucht-

offensief geleden heeft. De enquête van het
bepaalde zich tot die Amerikaanfirma's,
welke in Groot-Brittannië fasche

weekblad

brieken hebben. Van de 82 concerns, die
ondervraagd werden, verklaarden zich 68
er toe bereid mededeehngen over hun Engelsche filialen te doen. Hiervan konden 20
ondernemingen met zekerheid verklaren,
dat hun Engelsche fabrieken geheel onbeschadigd gebleven waren. 40 antwoorden
luidden, dat voor zoover bekend" de betreffende fabrieken doorwerkten, doch i n

ieder geval wegens gebrek aan arbeiders
transportmoeilrikheden in beperkten omvang. 8 Engelsche filiaalfabneken hebben

bombardementsscha-

min of meer ernstige
de opgeloopen.
,
In zijn commentaar merkt het Amenmoet Dedenkaansche weekblad op: Menvernietuigende
ken, dat ook gedeeltelijke
aantotale prestatie van een onderneming
zienlijk verminderen. Daarbij komt,
meerendeel van de ondervraagde

.

niet-militaire goederen produceert, ri
oo
centage der vernielingen in de no
industrieën is zonder twijfel veel
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dat ac

weekblad komt tot de slotsom,
rnaandelijksche schade, die aan de
°P
sche industrie wordt
gesteld
kan worden. Van Duitsche zjpet.
de voegt men hier aan toe, dat de genoemde getallen door vde aantallen der laatste
dagen verre overtroffen zijn.
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In de boodschap van maarschalk Petain
wordt o.m. gezegd, dat het hierarcliis ene
karakter van het nieuwe regime niet van
haar sociaal karakter te scheiden is. Alle
Franschen hebben in de eerste plaats den
plicht tot arbeiden. Die dezen plicht verwaarloozen, verdienen de hoedanigheid van
burger niet meer. Maar alle Franschen
hebben tevens recht op arbeid. Om dezen
plicht en dit recht te waarborgen, moet
men in het verouderde economische stelsel
een revolutie tot stand brengen, Na een
overgangsperiode zal men in een georganiseerde volkshuishouding blijvende centra
waar ieder de
van werkzaamheid scheppen,
die met zijn
krijgen,
zal
positie en het loon
capaciteiten in overeenstemming zijn.
De beroepsorganisaties zullen zich ook
uitsluitend tot het gebied van het beroep
hebben te bepalen. Onder het gezag van
den staat zullen zij zich belasten met de
uitwerking en de tenuitvoerlegging der arbeidscontracten en zorgen voor de verbetering der levensomstandigheden van den arbeider. Tenslotte is het haar taak arbeidsconflicten te regelen door scheidsrechterlijke uitspraken.
jaHet economische systeem der
ren heeft dezelfde onvolkomendheden en
tegenstrijdigheden als het politieke regime'
getoond, n.l. een zoogenaamde vrijheid, die
in werkelijkheid een onderdrukking door de
geldmarkt was. Met het oog op de algemeene ineenstorting der vroegere economie
hebben vrijwel alle volken den weg van een
nieuw coriomisch stelsel betreden. Ook
Frankrijk moet dezen weg opgaan en door
energie den verloren tijd inhalen, aldus
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DE NEDERLANDSCHE

DAGBLADPERS

Enorme branden te Londen
Aanvallen worden steeds heviger

De gewijzigde omstandigheden

In den nacht van Woensdag op Donderdag was, volgens
D.N.8., Londen het doel van hevige Duitsche luchtaanvallen,
die bij het aanbreken van den dag nog niet geëindigd waren.

blijven voor het zakenleven reclame eischen. En

de Drentsche Krant

In de buurt van het parlement was de vuurgloed van vier
groote branden van veraf te zien. Het morgenrood van den
nieuwen dag vermengde zich met het bloedige rood van deze
brandhaarden. Den geheelen Donderdag en daarop volgenden nacht werden de aanvallen stelselmatig voortgezet.

LONDEN BRANDT.
Donderdagochtend waren de Duitsche
aanvallen gericht op versterkingen en
stations in Zuid-Engeland. De doelen
werden met een groot aantal zware en

middelzware

bommen bestookt,

verschei-

dene voltreffers werden waargenomen.

Duitsche

verkenners hebben waargenomen, dat behalve de reeds gemelde branden
nog vijf groote branden woeden m het
Londensche stadsgebied van Westminster.
De vele kleinere branden zijn reeds gebluscht. De branden werden voor en na
zonsopgang door Duitsche bommen veroorzaakt.
Die Duitsche verkenners meldden later,
dat in het centrum van Londen nog steeds
een uitgebrande brand woedt, die ontstaan
was door des nachts neergeworpen bommen.
Ondanks het heldere weer verspreidden
zich dikke rookwolken over de stad. De
rook stijgt tot groote hoogte op.

Britsch communiqué.

blijft daarbij
verkooper.

Uit Buenos Aires meldt D.N.8.: De Londensche correspondent van de Nacion
schrijft, dat het onzinnig zou zijn aan te
nemen, dat de Duitsche luchtaanvallen op
het Britsche industriegebied slechts onaanzienlijke economische en militaire schade veroorzaken. Alleen reeds het bijna aanhoudende alarm beteekent een verlies van
honderdduizenden arbeidsuren. Tengevolge
van de zenuwsloopende slapeloosheid is de
werkkracht der bevolking merkbaar gedaald. De luchtbases te Manston, Hawking
en Lymphne zijn verlaten, daar zij volkomen
onbruikbaar zijn geworden. Dit beteekent,
dat de stelselmatige Duitsche bombardementen op Engelsche luchtbases zeer veel
succes hebben.

D.N.B, meldt uit Stockholm : De Britsche
omroep heeft Donderdagochtend bekend
gemaakt, dat ruim veertig stadswijken van
Londen in den loop van den nacht met
bommen bestookt zijn. Er zijn talrijke huizen en ..gebouwen" vernield. Branden zijn
ontstaan, omtrent welker aantal de Londensche omroep echter geen inlichtingen
geeft. Verder wordt gezegd, dat Duitsche
vliegers den geheelen nacht boven GrootLonden een groote hoeveelheid lichtfakkels
hebben neergeworpen, die groote deelen der
reuzenstad als met daglicht overgoten. Da
afweerbatterijen van Londen hebben voor
een deel hun vuur uitsluitend gericht op de
lichtbommen. Het is gelukt op een plaats
negen lichtfakkels te raken.
Het felst waren echter de Duitsche aanvallen op bepaalde gebieden in Wales, waar
aanzienlijke schade is aangericht aan nietgenoemde objecten. Voorts zijn door het
Duitsche luchtwapen bommen
pen op talrijke plaatsen in Zuidwest-, Zuidoost- en Noordwest-Ehgeland, evenals in de
Midlands.

Bij een luchtgevecht, dat zich boven de
Engelsche. Zuidkust tusschen een Duitschen
bommenwerper en tien Engelsche Spitfires
afspeelde, schoot itet Duitsche vliegtuig een
Engelsche jager neer. Daarbij deed zich het
zeldzame geval voor, dat de brandend neerstortende Spitfire een tweede toestel Van
de Engelsche aanvallersgroep, dat haar
baan kruiste, ramde en mee in de diepte
sleurde. De Duitsche bommenwerper bereikte met talrijke treffers zijn vliegveld.
Een lid der bemanning werd ooodelijk gekwetst.

Schade o.a. aan de Big Ben.

Het aantal personen, dat dezer

Via Stockholm) meldt A.N.P.:
Over de
welke de Duitsche bomaanvallen
deze week in Londen hebben aangericht,
meldt de Dagens Nyheter, dat o.a. het
parlementsgebouw en het voor het Hoogerhuis
staande standbeeld van Richard
leeuwenhart beschadigd zijn, zoodat de
let meer soed op zijn paard zit. Ook
rt
m
ac Kiokketoren
van de Big-Ben is door
granaatscherven licht beschadigd en nabij
ac Westminster
Hall, het door Willem den
Veroveraar opgerichte huis sloeg een bom
in cue alle ruiten
deed springen. Ook in
net Lagerhuis zijn in de gangen
en garderobes sporen van schade te bespeuren.
Toen de bommen in d.e buurt van het
parlementsgebouw insloegen, waren alle
Lagerhuisleden veiligheidshalve reeds naar
den schuilkelder gegaan, welke reeds ten
tijde van Chamberlain was gebouwd.

schade,

?

„De stad zonder venster-

ruiten".

In een bericht van den Londenschen vertegenwoordiger van de Tokio Asahi Sjimboen wordt Londen een „stad zonder vensterruiten" genoemd. Voor een deel zijn de
ruiten direct of indirect door de bomaanvallen vernield, voor een ander deel hebben
de Londenaars zelf de ruiten verwijderd.
De Londensche vertegenwoordiger van
Domei schrijft, dat het nachtleven in
Londen volkomen heeft opgehouden. Er
worden geen theatervoorstellingen' en
geen concerten meer gegeven, zelfs de
bioscopen zijn des avonds gesloten.
Het
gevolg hiervan is, dat 15000 kunstenaars
van allerlei soort en duizenden verkoopsters werkloos zijn. De prijzen stijgen
zijn er in het geheel
voortdurend. Eieren
krijgen.
te
meer
niet

Bommen op 24 stadswijken.
TJnited Press meldt uit Londen, dat de
laatste Duitsche aanvallen met ware woede
over Londen heengeraasd zijn. Woensdagnacht en Donderdagmorgen ronkte weer de
eene golf Duitsche bommenwerpers na de
andere over Londen en verwekte een weergaloozen schrik in de belegerde hoofdstad.
Brand na brand ontstond. De Roode Kruisploegen kropen door de met puin bezaaide
.straten en dwaalden als wild rond onder
den doodelijken hagel er bommen en in het
flakkerende schijnsel der parachutefakkels,
om doodep en gewonden uit de gebouwen
te bergen, die of wel door bommen waren
vernield of door de vlammen verwoest

waren.

Vraagt de tarieven bij de administratie
Torenlaan 20 Telefoon 3126 Assen

Minstens vier en twintig Londensche
wijken zijn weer gebombardeerd. De Duitschers hebben weer bommen neergeworpen
van zoo verschrikkelijke explosieve kracht,
dat auto's en taxi's door de straten weggeslingerd werden.
Tijdens de korte pauzen in het ontploffen
der. bommen en het dreunen van het afweergeschut vernam men het geknetter van
de machinegeweren bij de luchtgevechten,
die zich afspeelden in het heldere maanlicht.

De gevolgen der aanvallen.

Een merkwaardig luchtgevecht.

.

DE REPRESAILLE-ARRESTATIES.
A.N.P. meldt:
dagen ter vergelding van de behandeling van de Duitschers in
Nederlandsch-Indië is geïnterneerd, is tot 130 gestegen. In de
komende weken zullen meer interneeringen plaats vinden indien
geen berichten uit Indië worden
ontvangen over een wijziging in

de houding van het gouvernement
aldaar.
Aan Duitsche zijde heeft men echter nog niet
de hoop opgegevefi, dat althans ten deele aan
de Duitsche verlangens zal worden voldaan

doordat in de behandeling der Duitschers een
aanmerkelijke verzachting zal worden gebracht.
Het lot van de personen, die thans voor interneering vreezen, hangt dan ook van het Indische gouvernement af.

het verbindingsapparaat tusschen kooper en

-

Wederom Engelsche bomaanvallen
Eén doode te Rotterdam
Weer hebben onverantwoordelijke Engelsche vliegers de vreedzame Rotterdamsche
burgerbevolking met hun brisantbommen
bestookt.
Woensdagavond kondigde het onvcrfHirwd werken van het luchtafweergeschut
aan, dat vliegers der ..Koninklijke luchtmacht het luchtruim weer onveilig maakten. Een gelukkige omstandigheid was wel,
dat zoo goed als alle burgers binnenshuis
Een serie van drie bommen werd in het
wilde weg geworpen op den omtrek van
den Hofdijk, waar in wijde omgeving zware schade werd aangericht. Op den hoek
van den Hofdijk en Anna Mariastraat
sloeg een zware explosieve bom in de Rijstraat, in den naasten omtrek zware schade aan de omliggende panden berokkenend.
Scherven vlogen in het rond en een meisje werd in een woning op slag gedood.
Door de overige bommen werd groote
verwoesting aangericht aan de rechter
Rottekade, de v. d. Werfstraat en de Almondestraat. Evenals aan den Hofdijk zijn
ook hier vele panden min of meer ernstig
beschadigd en eenige huizen zijn zelfs
grcotendeels verwoest.
In wijden omtrek sprongen bovendien
nog talrijke ruiten, terwijl door de rondvliegende scherven een aantal menschen
verwondingen opliepen.
Op het eerste sein rukten de hulpdiensten van eïsetricitsits-, gas- en waterleidingbedrijf uit en zij hebben zich den geheelen nacht aan 'het ocruimings- en herstelwerk in den omtrek van den Hofdijk
bezig gehouden, evenals de onruimingsploegen van den gemeentelijken technischen dienst.
Nader meldt het A.N.P.:
Het onderzoek van de Rotterdamsche
politie heeft aan het licht gebracht, dat
het bij den Britschen vliegeraanval op den
Hofdijk en naaste omgeving omgekomen
meisje was de 19-jarige mejuffrouw A.
Geurts, gewoond hebbende te Zevenaar,
die bij haar oom aan den Hofdijk logeerde.

in

totaal heeft de geneeskundige dienst
gemeente
ongeveer acht slachtoffers
der
van rondvliegende scherven verbonden, die
echter geen van allen in een ziekenhuis
behoefden te worden opgenomen.
De burgemeester van Rotterdam, mr. P.
J. Oud, heeft de geteisterde omgeving bezocht om de verwoestingen in oogenschouw
te nemen.

Wassenaar.
In den nacht op Donderdag zijn in het

duingebied van de

gemeente

Wassenaar

geen schade hebben aangericht. Een kleine
boschbrand. die was ontstaan, is snel gebluscht.

Arnemuiden.
Meldingsplicht

voor Duitsche
staatsburgers in het

bezette

Nederlandsche

gebied.

De Duitsche militaire bevelhebber heeft in
overleg met den hoogeren S.S.- en politie-leider
bij het Rijkscommissariaat voor het bezette Nederlandsche gebied
bevelhebber der Ordhet volgende bepaald :
nungspolizei
De mannelijke. Duitsche staatsburgers, geboren in de jaren 1914—1921, moéten zich krachtens bevel van den militairen bevelhebber in
Nederland, in overleg met den bevelhebber der
Ordnungspolizei, melden bij de voor hun woonplaatsen bevoegde stafofficieren bij den gevolmachtigde van den Rijkscommissaris voor het
bezette Nederlandsche gebied.
Deze personen dienen voor hun militaire aanmelding als volgt aanwezig te zijn :
Uit de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel bij de
Wehrmachtskommandantur Zwolle, op Zaterdag
19 October, des voormiddags te negen uur, de
betrokkenen, wier namen beginnen met een der
letters A tot en met M.
voormiddags te
Op Zondag 20 October, des
namen beginwier
negen uur, de betrokkenen
nen met een der letters N tot en met Z.

—

ONTHULLINGEN VAN LAVAL.
Hoé er van 10 Juni tot 10

Juli

in Frankrijk werd geintrigeerc

waren.

Engelsche bommen neergekomen, die bijna

MILITAIRE EN ARBEIDS-DIENSTPLICHT.

-

Donderdagochtend zijn brandbommen
geworpen in de bebouwde kom der gemeente.
Een der bommen veroorzaakte brand in
een woning aan de Lionstraat, welke grootendeels werd vernield. Op andere plaatsen ontstond een begin van brand. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor.

—

GEEN DUIVEN

TENTOONSTELLINGEN.

(Foto

overtre-

vele
van dezen maatregel zijn
Voortaan zullen
dingen van het uitvliegverbod.
gestrengheid worden
de overtreders met groote
gestraft. Behalve de inbeslagname van al hun
vogels, zullen de nalatigen uitgesloten worden
voor het houden van postduiven voor den tijd
van twee iaar.
de

Archief Asser

Crt.)

Uit Vichy meldt A.N.P. :
Eerlang zal in de drukkerij van de „'Moniteur", weike eigendom is van den vice-premicr
Pierre Laval, een boek verschijnen getiteld „De
waarheid over der. tijd van 10 Juni tot 10 Juli",
zoo meldt Transocean.
Dit boek werd ia opdracht van Laval door
den chef der persai'deeiing van het vice-presicium. Montigny, geschieven en bevat tal van
onthullingen over de rollen, welke de voorzitter
van den Senaat, Jeanneney, Herriot en de president der republiek, Aibeit Lebrun, bij de ineenstorting

van

Frankrijk gespeeld

hebben.

Het behelst het onweerlegbare bewijs, dat
Lebrun de parlementsleden, die aan boord van
de „Massilia" gevlucht waren, heeft geholpen en
dat men hem zelf slechts met moeite heeft
kunnen weerhouden de vlucht naar de koloniën
te nemen. Laval heeft den correspondent van
Transocean ontvangen, om hem een eersten
blik te gunnen in dit boek, hetwelk hij beschouwt als een bewijs, dat bij de ineenstorting
van de oude Fransche politiek hij alleen het
geweest is, die door overleg met Duitschland
een beteren tijd Voor Frankiijk en Europa heeft

willen doen aanbreken.
Met markante woorden wees Laval er nog
eens op, dat hij een beteren tijd voor Europa
in de nederlaag van' Engeland gewaarborgd
ziet, een nederlaag welke hij even hard verlangt als de meeste Europeesche staatslieden,
die begrepen hebben, dat men de geschiedenis
niet kan omdraaien en dat veeleer gestreefd
moet worden naar een eensgezind Europa met
uitsluiting van Engeland.
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belangen

commissie ter behartiging der
deelt het
van Nederlandsche postduivenhouders
volgende mede :
Voorloopig zullen geen duivententoonstellinoorzagen mogen worden gehouden. De directe
De
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PIERRE LAVAL.
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VRIJDAG 11 OCT.
Zonsondergang 18.56 uur

F

ZATERDAG 12 OCT.
Zonsopgang 7.59 uur
Maan: Opkomst 5.00 uur
Maan: Ondergang 2.47 uur

[Middeleuropeesche zomertijd)

Tusschen Zonsonder- en -opgang
moet

verduisterd worden
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Officieele Berichten
Gemeente Assen
UITREIKING NIEUWE BROOD-KAARTEN.

-

De BURGEMEESTER van
ASSEN
maakt bekend, dat op de hieronder vermelde dagen en uren, nieuwe broodkaarten
zullen worden uitgereikt op het Distributiekantoor, Grdningerstraat 57.
De uitreiking geschiedt uitsluitend op
vertoon van de distributiestamkaarten.
ledere houder van een distributiestamkaart, die op 20 October 1940 den leeftijd
van 4 jaar of ouder heeft bereikt, ontvangt
een heele broodkaart. Kinderen, die op 20
October 1940 den leeftijd van 4 jaar nog
niet hebben bereikt, ontvangen een halve
broodkaart.
In verband met een vlotte afwerking aan
de loketten wordt men dringend verzocht
op de voorgeschreven dagen en uren te
komen.
De uitreiking is als volgt geregeld:
Op Maandag 14 October 1940 :
v.m. van 9—12.15 uur, voor de letters
A tot en met BI.;
n.m. van 2—4.30 uur, voor de letters
Bo tot en met D.
Op Dinsdag 15 October 1940:
v!m. van 9—12.15 uur, voor de letters
E tot en met Ho.
n.m. van 2—4.30 uur, voor de letters
Hu tot en met Ki.
Op Woensdag 16 October 1940:
"v.m. van 9—12.15 uur, voor de
KI tot en met L.
n.m. van 2—4.30 uur, voor de
M tot en met O.
Op Donderdag 17 October 1940:
v.m. van 9—12.15 uur, voor de
P tot en met Si.
n.m. van 2—4.30 uur, voor de
Sj tot en met U.
Op Vrijdag 18 October 1940:
v.m. van 9—12.15 uur, voor de
V tot en met Wa.
n.m. van 2—4.30 uur, voor de
We tot en met Z.

letters
letters

'
letters

letters
letters

De BURGEMEESTER van ASSEN
maakt bekend, dat er Zaterdagmorgen a.s.
van 9 tot 12 uur nog gelegenheid bestaat
tot het inleveren van kleeding ter verkrijging van een machtiging tot het koopen
van een nieuwe winterjas of -mantel.

Gemeente Beilen
IDENTITEITSBEWIJZEN.
maakt
De -burgemeester der gemeente Beilengeldig
te
identiteitsbewijzen
bekend, dat de tot
nog niet
welke
distributiestamkaarten,
maken
zijn afgehaald, In verband met de uitreiking
van broodbonboekjes in de volgende week, alsnog afgehaald kunnen worden op Zaterdag 12
October des voormiddags tusschen 11 en 12 uur.
Met het oog op de bovenbedoelde uitreikins
van broodbonboekjes, worden in de week van
14_20 October ter secretarie geen distributiestamkaarten voor geldigmaking tot identiteitsbewijs in ontvangst genomen.
Voor het bovenvermelde doel wordt de geleinlevering

Assen zal dus geen hoofdbureau worden,

doch een bijkantoor. Dit brengt een algeheele reorganisatie van het bureau met
zich mede. Toch zal dit naar wij vernemen,
nu juist niet een inkrimping van den omvang- van het kantoor tot gevolg hebben,
integendeel, verwacht mag worden dat de
werkzaamheden niet een onbelangrijks
uitbreiding zullen
omdat na
de reorganisatie een bijkantoor ongeveer
hetzelfde werk zal hebben te verzetten ala
het momenteel bestaande districtsarbeidsbureau. Door de omschakeling van gemeentelijke instelling in rijksbureau zullen
de ambtenaren boven den leeftijdsgrens
van 55 jaar niet in rijksdienst kunnen
overgaan. Dezen zullen dan in gemeentedienst moeten blijven en werkzaam gesteld
kunnen worden bij andere gemeentelijke
bureaux öf zij zullen, hebben zij den pensioengerechtigden leeftijd bereikt, met
pensioen gaan.
Naar wij vernemen zal de directeur van
de arbeidsbemiddeling, de heer S. Graler
met ingang van Febr. a.s. met pensioen
gaan. Ds heer Graler is dan reeds langer
dan 21 jaar bij dezen tak van gemeentedienst werkzaam geweest. Hij was de eerste directeur van de arbeidsbemiddeling
hier ter stede en kwam vanuit Friesland,
waar hij een eigen bedrijf had en agent
der arbeidsbemiddeling en wethouder van
de plaats fijner Inwoning was, in Sept. van
het jaar 1919 naar Assen.

De directeur van de Rijkspostspaarbank
brengt ter algemeene kennis, dat alle
spaarbankboekjes, uitgegeven in de maand
October, en waarop de rente over het afgeloopen jaar nog niet werd bijgeschreven,
zoo spoedig mogelijk voor onderzoek en
rentebij schrijving bij hem worden ingewacht. Voor de toezending daarvan kan
gebruik gemaakt worden van omslagen met
gedrukt adres, kosteloos aan de kantoren
üer posterijen verkrijgbaar.

van distributiestamkaar-

ten met foto's, voorzien van de voorgeschreven
aanteekeningen, voor het laatst opengesteld op
Maandag 21 October a.s. des voormiddags van
9—12 uur. De ingeleverde kaarten moeten op
Donderdag 24 October da.v. des voormiddags
tusschen 9 en 12 uur werden afgehaald.

VERWIJZING.
Wij vestigen gaarne de aandacht op een
in dit nummer voorkomende advertentie
van
de Non Plus Ultra-vuuraanmakers. Nu petroleum niet is té krijgen, is dit
art. voor het aanmaken der kachels een
ware uitkomst.
GEVONDEN EN VERLOREN
VOORWERPEN.
Voorwerpen, die aan het politiebureau
alhier als gevonden zijn gedeponeerd of
waarover inlichtingen kunnen worden ge-

geven.
Een bruine gabardine overjas; zilverbon
van een gulden; een sportriem; belastingplaatjes,
een padvindersriem; textielpuntenkaart; blauw regenkapje; knipmes,
groen regenkapje, zwarte poes met witte
pooten; blaud gebr. jongensmuts; blauw
damesvest; zwarte kat, broodbonnen B 9;
sierspeldje, paar wollen handschoenen;
paar dames kousen; rood regenkapje, een
paar heeren handschoenen, een heerenrijwitte kinderschoen, algebra-schrift, springtouw, textielkaart no. 11632, rood kinderschoentje, leeren portemonnaie met ritssluiting, inhoud o.a. distributiebonnen, bril
in doos, blauwe ceintuur.

BURGERLIJKE STAND.
10 Oct. 1940.
Geboren, overleden en ondertrouwd:
Geene.

De Secretaris-Generaal, wnd. Hoofd van
het Departement van Landbouw en Visscherij heeft goedgekeurd, dat door de Vereeniging „Het Nederlandsche Trekpaard"
op Woensdag 8 Januari te 10 uur te Assen
keuring zal worden gehouden van tot dekking bestemde hengsten, welke in het
stamboek van die Vereeniging zijn ingeschreven.

CENTRALISATIE OP HET GEBIED DER

ARBEIDSBEMIDDELING.

De heer Graler spoedig met pensioen.

Er zal een centralisatie plaats vinden in
de leiding van de arbeidsbemiddeling. Aan
het hoofd ervan zal worden geplaatst een
directeur-generaal. De gemeentelijke instellingen der arbeidsbemiddeling zullen
voorts worden overgedragen aan een rijksarbeidsbureau, dat zal ressorteeren onder
het departement van Sociale Zaken. Dit
" rijksarbeidsbureau
zal bestaan uit een
eenige
arbeidsbureaux in
hoofdbureau en
provinciën,
waarvan het
de verschillende
aantal en de gemeenten die het zal omvatten door den secretaris-generaal van het
departement van Sociale Zaken zal worden
vastgesteld. Onder de gewestelijke arbeidsbureaux vallen weer bijkantoren.
Deze. regeling, waarvan de datum van
inwerkingtreding nog niet definitief is bepaald, zal vrij groote wijzigingen in net
apparaat der arbeidsbemiddeling tot gevolg hebben. In onze provincie zullen twee
gewestelijke bureaux worden opgericht, n.l.
één té Emmen en één te Meppel. Bijkantoren die op deze bureaux zullen zijn georiënteerd, zullen komen in Borger, CocVOfen en Stad-Hardenberg, met als gewestelijk bureau Emmen ; Assen, Avereest

en

Knelsina

Hilkina

SMILDE, 11 Oct.

-— Onder

architectuur van

den heer J. Hubregtse had in het gemeentehuis
de aanbesteding plaats van het maken van twéé
ijzeren ophaalbruggen- op betonnen onderbouw
over de Drentsche Hoofdvaart. Perceel A de onderbouw der beide bruggen: Ingeschreven werd
door W. Hulsman f9810; C. v. d. Aa, Coevorden
f11385; C. H. de Jonge (laagste) f8110; H. Grit,
Assen f10535; J. J. Turkow, Assen f10500; E.
Snijder, Winneweer f 12400; Gebr. Schiphorst,
Emmen f 11500; Hoogakker, Appingedam fl3lOO
v. d. Land, Assen f 10049; Punt en Bos f9820; J.
de Jonge, Assen f 10330; Gebr. Schenkel, Veendam f13150; M. E. Craje en Zonen f 8970; H.
Blomberg f8490; Vuurboom, Ter Apel T 11940;
J. Klok f 10540; Gebr. Schreuder, Zuidbroek
f12050; G. Offringa f8310; M. Talsman, Bergum f 8600.
Perceel B de bovenbouw der beide bruggen:
Gebr. Botter, Hoogeveen f5939 en 6%; S. Koster, Stadskanaal f9772; Machinefabriek Winschoten f11420; L. T-igelaar, Hoogersmilde
f6750; de Glo en Braun, Amsterdam fl3BOO.
Waar geen plaatsnaam is vermeld wonen de
inschrijvers te Smilde.

_

BINNENLAND
BROODDISTRIBUTIE.
De Secretaris-Generaal;
waarnemend
hoofd van het departement van landbouw
en visscherij, deelt mede, dat gedurende 't
tijdvak van Maandag 14 October tot en met
Zondag 20 October a.s. de met „10" genummerde bons van het broodbonboekje tezamen recht geven op het koopen van 2500
gram roggebrood of 2000 gram ander
brood. Elk der
rl rhalve recht
op het koopen van 125 gram roggebrood of
100 gram ander brood.
De bons, welke 20 October nog niet gebruikt zyn, zullen voorts nog geldig- zijn
tot en met Dinsdag 22 October a.s., met
dien verstande, dat zij op 21 en 22 October
a.s. niet gebruikt zullen mogen worden
voor het betrekken van brood in hotels,
restaurants e. d.

De Secretaris-Generaal,
waarnemend
hoofd van het departement van landbouw
en visscherij deelt het volgende mede:
Gedurende het tijdvak van Maandag 14
October tot en met Zondag 20 October a.s.
geeft qlk der vier met „04 vleesch"
gemerkte bons van de vleesckaart recht op
het koopen van 100 gram vleesch, been inbegrepen, óf een rantsoen vleeschwaren.
De met „04 worst, vleesëhwaren" gemerkte
bon geeft uitsluitend recht op het koopen
van een rantsoen-Vléë^hw&ren.
De bons, welke "op 20 Oetober a.s. nog
niet gebruikt zijn, blijven nog geldig tot en
met Zondag 27 October a.s., met dien verstande, dat zij gedurende de week van 21
tot en met 27 October a.s. niet gebruikt
mogen worden voor het betrekken van
vleesch of vleeschwaren in hotels, restaurants e.d.
Het rantsoen
dat per bon
kan worden gekocht, bedraagt 75 gram
voor gerookt of gekookt varkens-, rund-,
of kalfsvleesch en voor gerookte worstsoorten, 100 gram voor gekookte worstsoorten, rolpens en knakworst, 125 gram
Voor leverartikelen, tongenworst en nierbrood en 150 gram voor bloedworst.

door laatstgenoemde verkocht aan de vereeniging Het Groene Kruis alhier. Het zal
naar we vernemen, dienst doen ate wykge-

bouw.

EEN.

—

Mej. Elsje van Wijk
GESLAAGD. (11 Oct.)
alhier is te Appingedam geslaagd voor het di-

ploma coupeuse-leerares.

—

LANDBOUWVEREENIGING (11 Oct.)
Onder voorzitterschap van den heer Gez.
Schreuder had in de Nieuwe Veenhoop een
vergadering plaats van de Coöp. Landbouw- en Aankcopvereeniging „Smilde". In
zijn openingswoord zeide de voorzitter dat
deze vergadering voornamelijk belegd was
met het oog op de kunstmestvoorzlenlng.
Hierover is met het Centraal Bureau een
bespreking gevoerd. Vervolgens deelde de
voorzitter mede dat de betrokken organisaties stelling moeten nemen tegen het
doen verdwijnen van de Eigenheimer aardappel. Pogingen zijn aangewend om deze
aardappel nog eenige jaren aan te mogen
houden Vrij zeker kan aangenomen worden dat tot 1944 deze aardappel verbouwd
mag worden. De analyse van super was
16.7 en van slakkenmeel 17.5. Bij de bespreking omtrent de kunstmestvoorziening
1941 deelde de voorzitter mede dat het betrekken van slakkenmeel uit België moeilijk zal gaan. De staatsmijnen stellen de
stikstof beschikbaar voor ongeveer dezelfden prijs als vorig jaar. Zij kunnen evenwel pl.m. zeventig procent produceeren
van hetgeen het vorige jnar geproduceerd
is. Door de aanwezigen werden enkele perceelen opgegeven voor grondonderzoek.

WAPSERVEEN.

Naar wij
OP DRIETAL (10 Oct.).
vernemen staat de heer R. W. v. d. Molen,
directeur aan de Coöp. Stoomzuivelfabriek
alhier, op een drietal ter benoeming in een
soortgelijke betrtkking te Epe

"

484ste

STAATSLOTERIJ

HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ
f 1000: 2576, 4131, 6102, 15631.
f 400- 3678, 15632, 24438. 13499,
11965,
16445.
f 200- 3429, 10991,
10287,
8110,
12586, 15053,
3018,
2507
f
16624, 17206, 17814, 22018,
16487,
15905,
21589,
23710, 24775.

100'"

5e klasse

deelt men ons

—

een"

VLEESCHDISTRIBUTIE.

Van de zijde van De Nederlandsche Unie

WIJKGEBOUW GROENE KRUIS (10
Het huis, bewoond door den heer
Oct.).
Boerhof, eigenaar de heer H. Hoekstra, is

—

EN AANBESTEDINGEN

Eerste der 14 raden geïnstalleerd.

APPELSCHA.

SMILDE.

(INGEZ. MEDEDEELING).

NEDERLANDSCHE UNIE BOUWT
HAAR ORGANISATIE VERDER
UIT.

NIEUWS UIT DE
PROVINCIE

GESLAAGD.

KEURING DEKHENGSTEN.

Gehuwd:

Klaas Venehoer
Edskes.

ASSEN
Onze plaatsgenoot, de heer J. L. R.
Kerssé, die onlangs slaagde voor stenografie Nederlandsch (130 lettergrepen), behaalde thans dit diploma met een snelheid
van 165 lettergrepen per minuut.

gasmaskertasch,

wiel, dameshandschoen;

weer weldadig kalm. Buisje 40 en 75 cent.

VERKOOPINGEN

Brugmans, 34 jaar, leeraar;
Gajentaan, 38 jaar, dierenarts;
Dr. Jange de longh, 39 jaar, letterkundige, voorzitster K.V.V.;
H. Klaasen, 44 jaar, diamantbewerker;
H. Post, 32 jaar, directeur eener middenstandsorganisatie ;
Mr. L. Rijken, 41 jaar. bankier;
J, Seylhouwer, 52 jaar, winkelier;
B. H. Siep, 34 jaar, typograaf ;
R. v. d. Veen, 46 jaar, opzichter in
scheepvaartbedrijf, en
H. A. Vulink, 49 jr., vakbondsbestuurder.
Zooals uit de vermelding der beroepen
blijkt, wordt de sociaal-economische verscheidenheid der Amsterdamsche bevolking
in dezen raad op treffende wijze weerspiegeld. Maar ook ongeveer alle religieuze en
geestelijke schakeeringen zijn in den raad
aanwezig ; men treft erin aan leden van
vrijwel alle kerkgenootschappen, alsook
niet bij een kerkgenootschap aangeslotenen; tot dusver niet politiek geïnteresseerden werken in dezen raad samen met personen van diverse politieke kleur, van AH.
af tot S.D.A.P. toe. Wel een bewijs, hoe
sterk dé Unie nu reeds wortelt in alle lagen
der hoofdstedelijke bevolking.
De taak van dezen raad is zeer veelzijdig,
gaat deze mededeeling verder. Hij fungeert
ials een soort van commissie van bijstand
voor den leider van het stedelijk secretariaat. Alle plannen en mogelijkheden voor
het werk van de afdeeling Amsterdam der
Unie worden in den stedelijken raad besproken. Daarenboven heeft de raad een
controleerende functie, omdat hem periodiek verslag wordt gedaan van de door het
secretariaat verrichte werkzaamheden.
De veelzijdige samenstelling van de stedelijke raad zal dan ook naar de leiding
hoopt, het vertrouwen van de geheele Amsterdamsche bevolking in ~De Unie" nog
aanzienlijk ver:/;rken.
De heer Suurhoff wees er bij de installatie van den stedelijken raad ook nog o.m.
op, dat Amsterdam voor de organisatie van
het geheel in zestig wijken zal worden verdeeld. Deze wfjkindeeling is reeds gereed.
Aan het hoofd van elk district komt als
geestelijk en organisatorisch middelpunt
een districtsleider te staan, die voor het
verrichten van allerlei arbeid (huisbezoek,
verspreidwerk, het winnen van abonné's,
enz.) een aantal medewerkers uit de leden
zal recruteeren. Pas als deze wfjkindeeling
geheel klaar is, zal de actie van ~De Unie"
intensief in alle deelen van de stad aangepakt kunnen worden.
De vliegende winkel" aan het Damrak
groot succes gewordem Dagelijks
is
worden daar tusschen de 150 en 250 nieuwe
leden ingeschreven, j.l. Zaterdagmiddag
zelfs over de 300. De eerste week zijn er
bijna 4000 insignes verkocht en dit aantal
zou nog grooter geweest zijn indien de twee
fabrieken meer hadden kunnen afleveren.
De .colportage met het weekblad ~De
Unie", bijna uitsluitend in de binnenstad
op.
tot dusver, levert verrassende resultaten
colporjeugdige
Met een ploeg meerendeels
teurs, die thans al ruim 150 man omvat,
werden verkocht van: no. 1 2400, no. 2 1800,
no. 3 3400* no. 4 7800, no. 5 13000, no. 6
11000, no. 7 16000. Het gaat dus wel heel
snel crescendo, aldus het communiqué.
Gpvallend en verheugend is, dat de aanmeldingen van nieuwe leden in toenemende
mate komen uit de arbeiderswijken van de
stad, waar men aanvankelijk een wat afwachtende houding aaririarri; zoo móet riet:
de Unie" wil een echte volksbeweging zijn,
van de werkende
wortelend in alle lagenplatteland.
en
bevolking van stad

Dr. R.
Dr. J.

Zenmvacftllé*
Mijnhardt's Zenuwtabletten maken U spoedig

NIEUWS UIT HET

SPAARBANKBOEKJES.

letters

WINTERKLEEDINGHULP.

genheid tot

(Dedemsvaart) Bellen, Hoorveen, StadVollenhove en Steenwijk met als gewestelijk bureau Meppel.

■

—

9e lijst.
Bi) mej. J. Peeting zijn uiigeloot:
No. 6846, 6855, 6878 en 19939 met f70..
Bij mej. Herzogenrath is niets uitgeloot.

Markt- en Handelsberichten

Zooals men weet, heeft De Nederlandsche
opbouw

Verscheidenheid.
B. L. Blankwater,

36 jaar, timmerman,

leider jeugdwerkloozenwerk ;
F. de Boer, 48 jaar, directeur eener groote
scheepvaartmaatschappij j
C. Brink, 34 jaar, ambtenaar;

Handel

MARKTBERICHT MEPPEL.
Aanvoer
pen.

: 1052

biggen, 294 varkens,

48 scha-

Prijzen: dracht, varkens 35—85 ; magere
varkens 45—90 ; biggen 1.50—9 ; loopers 11—30,
Pr. schapen ('vetten) 55—65 ; Fr. schapen
(foksch.) 35—40 ; Fr. Lammeren 25—30.
Handel varkens en biggen zeer slecht.
Eieren per 100, groothandel 7—7.10. Eieren
per 100, kleinhandel 7.10—7.50.
MARKTBERICHT HOOGEVEEN.
Donderdag

10 October.

Aanvoer: 730 runderen, 150 varkens, 79 schapen en gelten.
Prijzen: 6 stieren f155—f300; 90 neurende
koelen f185—f265; 70 neurende vaarzen fl7o—
f240; 264 guste koeien f 130—f275; 280 pinken

f 85—f 140;-120 kalveren f2s—fsB; 8 loopvarkens
f 14—f20; 142 biggen fs—fB, per week f6.90—
f 1.25; 79 Fr. schapen f2o—fss.
De handel in kalf- en melkvee was tamelijk
vlug, tegen prijzen als vorige week. Stieren
prijshoudend. In jongvee was de handel minder
dan vorige week. Prijzen vast.
Op de varkensmarkt was de handel kalm,
prijzen als vorige week.
wolvee was de handel iets kalmer, prijzen

In

gewoon.

Over het geheel was de handel kalmer dan
zrjn pl.m. 300
koeien en kalveren aangekocht.
vorige week. Door de regeering

MARKT EMMEN.
Aanvoer en prijzen waren als volgt: 6 melken kalfkoeien 1 230—f 260 ; 8 melk- en kalivaarzen f 190—f 220 ; 4 hoogdrachtige koeien
1'220—f250; 3 hoogdracht. vaarzen f180—f210;
4 guste koeien f 140—f 170 ; 6 guste vaarzen
fl2o—flso; 8 guste pinken f80—f120; 14
graskalveren f 40—f 60

; 36

weideschapen f 25—

f4O ; 40 vette schapen f 30—f 45 ; 18 geiten f 7
—f 12 ;16 lammeren f 15—f 20 ;
14 drachtige
varkens f 60—f 100 ; 180 loopvarkens f 20—f 28 ;
360 biggen per week J 130—f 170 ; 60 oudere
- paarden f 300—f 600 ; 40 twenters f 300—f 400 ;
50 enters f2oo—f3oo; 20 veulens f 100—f 200.

vlug.

MARKT TE LEEUWARDEN,
Op de gehouden veemarkt waren aanvoer en
prijzen als volgt: 28 stieren; 352 vette koeien ;
1441 melk- en kalfkoeien f 140—f 300 ; 142 pinken f 70—f 185 ; 907 graskalvwren f 40—f 120 ;
291-nuchtere kalveren ; 976 vette schapen f 40—
f75 ; 235 weideschapen f 20—f 45 ; 882 lammeren f 15—f 35 ; 35 vette varkens ; 61 magere
varkens f 35—f 55 ; 241 kleine biggen f4—f 8 ;
36 bokken en geiten ; 39 paarden. Totaal aan-

voer 5696 stuks.
Overzicht: Stieren aanvoer zeer kort,
verder geen noteering. Vette koeien geen noteering, melk- en kalfkoeien aanvoer ruim;

handel redelijk, prijzen ongeveer prijshoudend.
Pinken aanvoer matig, handel redelijk, prijzen
ongeveer prijshoudend. Vette kalveren geen
noteering, nuchtere kalvreen geen noteering,
varkens geen noteering. Biggen aanvoer zeer
kort, handel slecht, prijzen lager.

Wolvee en lammeren aanvoer ruim, handel
iets kalmer, prijzen ongeveer prijshoudend, niet
hooger.

De N.V.C, nam 144 varkens over. Voor de
veehóuderijcentrale werden heden 700 koeien en
150 kalveren overgenomen.

KOERSEN
opgegeven door de

Nederlandsche Middenstandsbank N.V.
Kantoor ASSEN

Koersen van 10 Oct. 1940
Vorige

Laagste
koers

koers

Aku
v. Berkel
"
Cert. Calvé
Fokker
Philips
Lever Br. &
Uniievet
Anaconda
KennïC copper.
Betii. Steel
U.S. Steel
Rep. Steel
Cities Service
Kon. Olie
Shell
Tidewater
Amst.d. Rubber
Bandar- Rubber.
Dcli Bat. Rubb..
Serbadjadi
Vico
Holl.-Am. Lijn
Ned. Sch. v. Unie
H.V.A
lava Cultuur
Nisu
Dcli Mi'
Dcli Batavia Mij.
Senembah
3 % Nederl. '37
3-3* % Ned.'3B.

..

..
.

125'/»
54
91

188

202'/»
140'/»

21/,6

207

135

141'/,

125

——
-

27V»

65'/,

48'(4

48%
16
s'/,

16V„
5% 6

235

237%
7%
7'% 6

7'/,

7%
214%

209'/,
149
155

143

96'/.,

104%
150

245
8

7%

219
149'/,

106'/»

205%

196%
140%
164%
83%
88% 6

16'»
5% 6

103'/,

—

203
205

49'/,

161»/»

146
373

373»/»

21%
27'%6
66%

159'/,

100
150

145

koers

122
52
93
182
198

21%

27%
65%

Hoogste

196'/»

140

163'/»

83'% 6
88%

102

—
——

154
377

197%
142'/»

166'/,

—

88%

BETJKSOVERZICHT.
AMSTERDAM. 10 October

1040.

De beurs te Amsterdam gaf heden voor verscheidene aandeelen een vrij drukke handel ta
aanschouwen en daardoor kreeg de markt een
voorkomen van activiteit. De stemming was bij
de opening vast en tal van specialiteiten werden niet onbelangrijk boven de vorige prijzen
verhandeld, doch zeer spoedig kreeg het aanbod

de overhand en viel een inzinking waar te nedie voor sommige fondsen een scherp karakter droeg, met het gevolg, dat de aanvanke-

men,

lijk verkregen koerswinst grootendeels of„ geheel
verloren ging en zelfs nog nadeelige verschillen
moesten worden opgemerkt. Later op den middag trad echter weer een klein herstel in. De
aandacht werd in de eerste plaats getrokken
door de rubberaandeelen, waarvan Amsterdam
rubbers in een open hoek werden verhandeld.
Nadat dit toonaangevende rubberaandeel gisteren onder beurstijd reeds een achttal punten
naar boven had kunnen lcopen, werd het heden
beduidend hooger ingezet en werd gehandeld
tegen 219 procent. Dit sterk verhoogde peil lokte klaarblijkelijk echter verkoopen uit, zoodat

zich een

inzinking

van enkele

procenten

vol-

trok, en later op den middag werd afgedaan
tegen omstreeks 214 procent. Diverse minder

courante

mede :

Unie indertijd reeds, bij den
van
haar organisatorisch apparaat, Nederland
verdeeld in elf provincies en drie steden:
'Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage.
Elke provincie of stad kreeg een secretaris
tot leider, wien werd opgedragen, in zijn
gebied de organisatie van de Unie verder
uit te bouwen en het contact met de Nederlandsche bevolking steeds hechter te
maken.
Om dezen secretaris in zijn werk bij te
staan, werd tegelijk tot de spoedige oprichting van gewestelijke (eventueel stedelijke)
raden besloten, waarin alle bevolkingsgroepen vertegenwoordigd zouden zijn.
De eerste van deze raden, en wel die in
de landshoofdstad, is thans gereed gekomen
en Woensdagmiddag geïnstalleerd.
De samenstelling van dezen raad is niet
alleen voor Amsterdam, maar voor geheel
Nederland belangwekkend, omdat juist in
deze samenstelling duidelijk tot uiting komt
hoezeer de Nederlandsche Unie op alle deelen van ons volk „vat" heeft gekregen. In
alle gewesten zullen deze raden dus op
geheel soortgelijke, wijze worden samengesteld. Derhalve is de Amsterdamsche raad
als een goed voorbeeld daarvan te beschouwen.
De installatie van den hoofdstedelijken
raad geschiedde door den heer J. G. Suurhoff, van geboorte een echte Amsterdamsche arbeidersjongen, die, al is hij nog maar
35 jaar, reeds zijn sporen in de moderne
arbeidersbeweging had verdiend en thans
tot de meest-enthousiaste bouwers aan een
nieuwe Nederlandsche volksgemeenschap
behoort.
De Amsterdamsche raad,
welke nu
voortaan met hem zal samenwerken, bestaat, in alphabetische volgorde, uit de
navolgende personen, wier beroep tevens is
opgegeven
:

EIER- EN PLUIMVEEMARKT
Aangevoerd 4000 eieren: witte f6.9o—<£ 7.15 ;
bruine f 7.20—f 7.40 ; gemengd f 7—f 7.20.

rubberaandeelen

weiden hooger geno-

meerdere gevallen bleven

de hoogste prijzen niet gehandhaafd. De industrieelen
gaven alles bijeen nog de grootste omzetten te
aanschouwen. De Philipsaandeelen waren aanvankelijk weer goed gedisponeerd en stegen tot
207 procent, maar alstoen kwamen de verkoopers in de meerderheid, zoodat een reactie intrad tot ISBV2 procent, terwijl vervolgens de 200
teerd, doch in

procent grens weer werd bereikt. Aku's liepen na
op 125 procent te zijn ingezet, eendrietal punten achteruit. Unilevers waren aanvankelijk

prijshoudend

en golden 141% procent, doch
vrij
zakten
spoedig in tot 135 procent. Tenslotte
trad echter een kleine verbetering in. De overige
industrieelen waren onregelmatig. Vervolgens
waren het de schecpvaartpapieren, die de aandacht voor zich opeischten en een tamelijk
drukken handel te aanschouwen gaven. Oude
Vaarten werden- in een open hoek verhandeld,
en stegen tot 106ya procent, welke prijs echter
niet gehandhaafd kon blijven. Oude Booten
werden op 149*4 ingezet, maar zagen zich nadien een goede zestal punten ontgaan. Scheepvaartunie deed 154 procent, vervolgens echter
deed het aanbod de koers tot 148 procent achteruit gaan. De scherpste reactie gaven olie's
te zien. Oorspronkelijk was het toonaangevende
petroleumaandeel zeer vast gestemd en op 245

procent. een achttal punten boven het

vorige

slot. Vrijwel onmiddellijk werd een benedenwaartsche richting gevolgd, zoodat middenbeurs
werd gehandeld tegen 235 procent, of 10 punten beneden den inzet. Tenslotte kwam ook hier
eenige grond in de markt. Tabakken waren
kalm en nauwelijks veranderd, suikerfondsen
waren stil en door elkander genomen prijshcud°nd. H.VA.'s golden 375 a 377 procent. Voor
(.itsche fondsen was de stemming aan den
loomen kant. In verscheidene gevallen werd iets
beneden de vorige prijzen afgedaan. De Youngleening werd wederom vrij druk verhandeld en
kwam daarbij op een lager peil te liggen. De
Amerikaansche afdeeling was stil, maar goed
prijshoudend, terwijl onder beurs een stijgende
tendenz kon worden waargenomen. Het zakenverkeer in beleggingswaarden was van kalmen
aard. De Nederlandsche staatspapleren waren
onregelmatig met slechts zeer geringe koersverschillen, ook het overige eerste rangs inheemsehe materiaal was niet noemenswaardig
veranderd.
Prolongatie

2%

procent.

Adspiranten.

1e Blad 3

Afdeeling F:
Boys, Eext, Leo.

Achilles A, Achilles B, Asaer

Afdeeling G: Beilen,

SPORTNIEUWS

Westerbork,

Wrjster,

Achilles C, Eext B,

Gieten,

(dubbele competitie).

Afdeeling H:

G.K.C., Rolder Boys.

Nederl. Voetbalbond

Programma

Onderafdeeling Drenthe
OFFICIEELE MEDEDEELINGEN.
(Nadruk verboden.)
Wijzigingen

Adresltfst;

-

Blz. 4 en 5. Inlasschen: 8.0.V. te Nieuw
Dordrecht: opgericht: 23-5-1939; secretaris: J.
B. Gerdes; ligging terrein: Splitting 143 te Nw.Dordrecht; clubkleuren: blauw-zwart; clublokaal: Splitting 56.
Blz. 6 en 7. Inlasschen: Ericasche Boys te
Erica; opgericht Sept. 1932; secr. J. Savenije;
consul: C. Lange; ligging terrein: Kerklaan;
clubkleuren: wit-rood; clublokaal: Parochiehuis
telefoon: 24.
Blz. 10 en 11. Inlasschen: Stella te Zandberg;
opger. 193C; secr.: H. G. Schulte; consul: B.
Fisseher; ligging terrein: Kerklaan te Zandberg;
clubkleuren: zwart met witte ster op borst en
rug; clublokaal: R.K. vereenigingsgebouw.
J. B. üerdes; St.
Blz. 16. Inlasschen: S.
Gerardusstraat 25, Nieuw-Dordrecht.
B. Fisseher, Ter
Blz. 16. Inlasschen: 2.

Apelkanaal, Zandberg.
Blz. 19. inlasschen: 2
R.K. school te Erica.
Blz. 21. Inlasschen: S

straat 35, Erica.
Blz. 21. Inlasschen: S
Apelkanaal Oost 73.

-

—
—
—
—
—

C.

hoofd der

Lange,

J. Savenije, Haven-

Afdeeling D:
V.C.N. ll—Bunne 11,. 1.30 uur, J. H. Lubbers
Afdeeling E:
Leo—Gasselternijveen 11, 2 uur, J. Krabben
Achilles Vl—Eext 111, 10 uur, E. D. Rozeveld
Afdeeling F:

Leo—Achilles A, 10 uur,
Achilles B—Asser Boys,
Afdeeling G:

Beilen—Westerbork, 12.45 uur, G. Mensink
Afdeeling H:

G.K.C.—Achilles C, 2 uur, I. de Bruin
Gieten—Eext B, 12.45 uur, H. Wiering
Wijziffinff programma 13 October.
.Afdeeling E:
Asser Boys—Bunné, afgelast
Achilles B—Eext A, nu aansr. 12 u A. J. Hakkert

H. G. Schulte, Ter

Boeten ingetrokken:
No. 50. Eext.

H.H. Secretarissen.

Indien u boeten wilt voorkomen, zorgt er dan
dat de ruilformulieren zoo nauwkeurig
mogelijk worden ingevuld. Vult in elk geval zelf
de wedstrijdformulieren in zooals ze moeten zijn.
Wanneer er op een ruilformulier een vergissing
voorkomt, kan dit op het vedstrijdformulier nog
worden verbeterd. Denkt ook om de elftalopgaven. Vereenigingen welke met meer dan 1 elftal
in de gewone competitie spelen moeten alle elftallen opgeven behalve de laagste. Hetzelfde
geldt ook voer adspirantenelftallen.
voor,

De competitieleider G. JANSEN.
Zuidehjke afdeeling.
In afd. A wordt K.S.C, vervangen
door N.A.8.,
terwijl in afd. C de plaats
van Valthermond II
ingenomen

wordt door K.S.C.

Vermijd boeten!
Ter vermijding van boeten raden wij, vooral
de nieuwe, vereenigingen aan de art. van het
H. R. eens grondig na te gaan. Anders regent
het boeten!
Voorts wijzen wij er op, dat in de Zuid. afd.
de wedstrijd- en ruilformulieren moeten worden gezonden aan J. Joosten te Emmen, Min.
Kanstraat 17, terwijl ook bij afkeuring van het
terrein beide vereenigingen verplicht zijn hiervan den competitieleider kennis te geven.
Nogmaals voorkomt boeten' door bestudeering
van het H. R. (hoofdstukken 11 en 12 in het
bijzonder).

Programma 20 October.

Ledenopgaven.

Deze moeten geschieden bij den N.V.B. en de
onderafdesling Drenthe. Indien een speler overschrijving wordt verleend ontheft dit den secretaris niet om hem als lid bij bovenbedoelde bontien op te geven.

Afdeeling A:
Dalen—Hesselen 11, 2.15 uur, J. Weering

Germanicus 11—Z.8.C., 2.15 uur, G Joosten
Afdeeling B:

Scheidsrechters.
scheidsrechter
De benoodigdheden voor een
berichtkaarten;
declaratieformulieren;
zij n "
spelregelboekjes. Indien u deze dingen nog niet
mocht bezitten verzoeken' wij u ons daarvan
even in kennis te stellen, en wij zullen het u
doen toekomen. Tevens zijn aan het Bondsbureau nog enkele exemplaren „Handleiding
voor den scheidsrechter" verkrijgbaar. Deze
exemplaren kosten f 0.75 per stuk.
H.H.

Officieel Orgaan.
vereenigingen zijn verplicht (art. 86)

Alle
zich
een abonnement op het officieel orgaan aan te
schaffen.
Wedstrydformulieren.

De wedstrijdformulieren dienen des Zondagsavonds nog gepost te worden. Zie art. 101. Deze
formulieren moeten worden gezonden voor afd.
Zuid aan j. joosten, Min. Kanstraat 17, Emmen en voor afd Noord aan G. Jansen, Plantsoenstraat 51a te Gasselternijveen.

Valthermond—Hunso, 2 uur, H. Kuiper
Oring—V.B., 2 uur, M. v. d. Heide
Titan—Stella, 2 uur, G. Goeree
Afdeeling C:
Hunso lI—K.S.C., 2 uur, H.
d. Heide
Theo—Oring 11, 2 uur, G. van Dijk
Stella ll—Emmen IV, 2 uur, J. Kuipers

v.

Afdeeling D:
Emmen 111—8.0.V., 2.15 uur, K. Tonnis
Erica—C.V.C. 11, 2 uur, I. ,Denneboom
Zwartemeer ll—Eric. Boys, 2.15 uur, H. Oost
Afdeeling E:
Dalen—Hesselen, 1.15 uur, T. Supheert
Germanicus—Z.B.C., 1.15 uur, H. Visscher
Afdeeling F:

Emmen A—B.O.V. B, 1.15 uur, G. Rozenveld
Zwartemeer—Erlc. Boys A, 1.15 u., F. H. HuberU
8.0.V. A—Eric. Boys B, 2 uur, j. H. Langen
Afdeeling G:
Emmen B—Emmen C, 10 uur, J. Staal
Valthermond—Oring, 10 uur, R. Dol

De comptl. J. JOOSTEN, Emmen.

,

NIEUWS UIT DE

De secretaris-penningmeester,
Spoorstraat 4,
JOH MEILOF.
Assen, Giro 319722, Tel. 2737.

Noordelijke afdeeling.

competitie-indeeling.
De gepubliceerde competitie-indeeling m
Ott. Orgaan van Dinsdag 1 Oct. vervalt
Wijziging

-

ue

ingea^

elftallen zijn thans definitief als volgt
t>
Afdeeling A: Achilles IV, Asser Boys IL _&
uc-ys,
Gasselternijveen, Gieten 11, Rolder
V A.K.O., Zuidlaren.

T
u,
Afdeeling B: -Achilles V, Beilen, Bellen
W,
Riker Boys, Smilde, Westerbork, Westerbork

bijster.

Renen

Afdeeling C: Bunne, Langelo, N.Z-C.
ÏI, V.AK.O. II?, V.C.N.
Afdeeling D: Bunne 11, N.Z.C. 11, V.C.N. IL
(dubbele competitie).
Afdeeling E: Achilles VI, Asser Boys HL
Eext il, Eext 111, Gasselternijveen 11, Gieten
111. Leo.

WAT LIEFDE VERMAG
ROMAN DOOR

HELMA VON HELLEKMANN
Geautoriseerde vertaling van R. VAN CAPPELLE
35 Vrijdag

..Ik heb reeds geschreven, dat je komt, en
Aenne verheugt er zich reusachtig op! Een zaeveneens voor
kenvriend uit New Vork zal daar
ee n paar dagen onze gast zijn, een DuitschAltierikaan. een prachtkerel, self-made man
e h schatrijk. Doet overal zaken en heeft derhalve vele relaties. Wie weet, of die ons niet

—

een ~tip" kan geven."
Hardt gaf den tegenstand op en

reed mee

Sohrau, vol brandend verlangen naar
verloofde
doch met een bezwaard gemoed.
ï!r was niets goeds te melden, en hij kon alleen
hij,

—

troosten
die

met het oog op de toekomst
zelf zoozeer behoefte had aan een

zijn

troostend

«voord!
Onmiddellijk na het avondeten', dat Frau
Aenne's hartelijkheid tot een klein feestmaal
had gemaakt, belde hij Rosemarie op, sidde-

van geluk,
rend
'h haar stem

toen hij de jubelende vreugde

hoorde.
Morgenmiddag mag je komen, meldde zij, na
«aartoe verlof van haar bloedverwanten te
"ebben bekomen. O, zaligheid zonder grens
"■* o, smart! Elkander weerzien en weer moeten
Schelden. Bestaat er een
wreeder lot voor min-

—

nende harten?
♦.Treur niet. Helmut" troostte

Boelens
12.45 uur, D. v. Aalst
B.

.,

Boeten:
-niet inzenden van de
2.50;
C.V.C,
57.
f
No.
eerste elftalopgave (art. 130).

naar

20 October.

Afdeeling A:
Eext—Zuidlaren, 2 uur, R. Geerts
Asser Boys ll—Gieten 11, 10 uur, E. Draaljer
Gasselterrfijveen—Rolder Boys, 2 uur, G. Boers
Achilles IV—V.A.K.O., 2 uur, G. Bremer
Afdeeling B:
Wijster—Westerbork 11, 2 uur, J. Stellingwerf
Westerbork—Hijker Boys, 2 uur, M. Middelbos
Beilen ll—Achilles V, 2 uur, W. Padding
Afdeeling C:
Bunne—Langelo, 2 uur, G. Vogelzang
Roden lI— N.Z.C., 1.30 uur, H. J. Fonck

de lieve stem

PROVINCIE
DALERVEEN.

DOODELIJK

ONGEVAL BIJ

DORSCHMACHINE.

Landbouwer

bekneld

door een zijner beenen drong.
De vreeselij ke positie waarin hij verkeerde leent zich niet voor een beschiijving en
eerst na heel veel moeite slaagde men er
in met de hulp van een smid Vos uit den
stalen greep te bevrijden. Het slachtoffer
werd direct naar 't ziekenhuis te Emmen
vervoerd en is daar korten tijd later overleden.
Het spreekt vanzelf dat in 't geheele dorp
groote verslagenheid heerscht over dit
vreeselijk ongeval.
Vos laat een vrouw en drie jongens achter.

OPBRENGST

—

UNIE-COLLECTE

eindelijk uit was.
et hooge woord er
Te
lang aan
sprakegeliefde
den
zag R.
aarie
loos. Slechts een zachte, klagende kreet klonk
van haar kleurloos geworden lippen, zoo pijnlijk en zoo smartelijk als die van een dier, dat
den doodssteek heeft ontvangen. Roerloos stond
zij in den matten schijn der ondergaande zon,
die het vallende loof bescheen, met slaphangende armen en oogen zonder uitdrukking,
waarin alle licht gebluscht scheen.
Met een smeekend gebaar strekte Hardt de
handen naar haar uit: „Rosemarie! Lieveling!"
Zij zag het niet, hoorde het niet. Staarde
voor zich uit. Langzaam bogen haar

—

stom

58 aren; 42. idem, groot 2.15.60 ha.;
43. idem, groot 2.07.70 ha. Ingezet op
flBlO. Kooper G. J. Bennink te Gorssel
voor f 3400; 44. heideveld, groot 1.24.80
ha.; 45. idem, groot 1.13.20 ha. Ingezet op
f 600. Kooper G. J. ter Laag te Den Haag
voor f 1250; 46. heideveld, groot ongeveer
5.36.50 ha.; 47. idem, groot ong. 4.69.30
ha. Ingezet op f 660. Kooper J. G. Gierrits
te Kolderveen voor f1900; 48. heide, groot
5.36.50 ha.; 49. heide, groot ong. 5-32.70
ha. Ingezet op f 2500. Kooper R. Diphoorn
te Zuidveen voor f 4280; 50. heideveld,
groot ong. 1.70.00 ha.; 51. idem, groot ong.
1.70.00 ha. Ingezet op f370. Kooper F. C.
J. Brandt te Havelte voor f760. Niet gegund; 52. heideveld, groot 1.56.30 ha.; 53.
heideveld, groot 6.13.20 ha. Ingezet op
f 270. Kooper J. Soer te Steenwijk voor H.
H. Bruinsma te Leeuwarden voor f 560.
Totale opbrengst f 41.646.50.

RUINERWOLD.

BELANGRIJKE PALMSLAG.
Ten overstaan van Notaris L. Westra te
Meppel had in café Götz te Havelte de
palmslag plaats van onroerende goederen,

ten verzoeke van de gezamenlijke erven
van wijlen mej. de Wed. Jan Meeuwes Mz.
Sr. Deze had de volgende uitslag :
1. Huis en erf, samen groot ong. 0.70.60
ha.; 2. weiland, groot ong. 0.78.50 ha.; 3.
weiland, groot ong. 75 aren; 4. weiland,
groot ong. 0.83.10 ha.; 5. weiland, groot
ong. 0.95.15 ha.; 6. groenland, groot ong.
29 are;
7.
weiland, groot ongeveer
groot ong. 0.81.10
ha.;
weiland,
0.37.80
8.
ha.; 9. weiland, groot ong. 0.80.80 ha. Ingezet op f 8480. Gekocht door Dr. A. C. van
Giffen te Groningen voor f8730; 10. weiland, samen groot 0.89.30 ha.; 11. bouwland, groot 1.70.00 ha. Ingezet op f1760.
Gekocht door B. Borgers te Havelte voor
f2270; 12. groenland, bouwland en bosch,
groot 2.55.80 ha. Ingezet op f 1000. Gekocht door H. B. Dorenbos te Havelte, voor
A. Jansen voor f 1610; 13. groenland, gr.
ong. 0.34.80 ha.; 14. groenland, groot ong.
1.10.58 ha. Ingezet op f 2250. Gekocht door
J. Faken te Havelte voor f 2560; 15. bouwland en boschgrond, groot 0.64.44 ha. Ingezet op f360. Gekocht door K. Slomp te
Meppel voor f 470; 16. hooiland, groot
1.22.80 ha. Ingezet op f 1800. Gekocht door
B. Schiphorst, Havelte voor f2510; 17.
hooiland, groot 0.61.50 ha. Ingezet op f 870
Kooper W. Schiphorst, Havelte voor f 1030.
Niet gegund; 18. hooiland, groot 0.61.80
ha. Ingezet op f9lO. Kooper Js. Hendriks
voor fl2lO. Niet gegund; 19. hooiland aan
den zandweg, groot 45 aren. Ingezet op
f 50. Gekocht door P. Zandbergen te Meppel voor f 200; 20. hooiland onder Uffelte,
groot 1.63.90 ha. Ingezet op f2lOO. Gekocht door J. Soer te Steenwnk voor f210 0;
21. hooi- en weiland te Wapserveen, groot
4.74.10 ha. Ingezet op f 2100. Gekocht door
J. W. Schiphorst te Ruinerwold, voor
f2110;_22. bouwland aan den straatweg,
groot 0.17.80 ha.; 23. bouwland, groot
0.45.20 ha. Ingezet op f 370. Kooper Dr. A.
E. van Giffen te Groningen voor f520; 24.
bouwland op Schier, groot 20.50 ha. Ingezet op f 200. Gekocht door Js. Hendriks te
Havelte voor f 240; 25. bouwland, groot
0.53.20 ha. Ingezet op f260. Gekocht door
Dr. A. E. v. Giffen te Groningen voor
f 270; 26. 1 aandeel in het recht van turf
graven in het W.itteveen. Ingezet op f 50.
Gekocht door Dr. A. E. v. Giffen voor
f 120; 27. bouwland op Schier, groot 0.20.20
ha. Ingezet op fBO. Kooper R. Faken te
Darp voor f 80; 28. bouwland, groot 0.36.60
ha.; 29. bouwland, groot 0.27.70 ha.; 30.
bouwland, groot 0.21.10 ha. Ingezet op
f 560. Kooper Dr. A. E. v. Giffen voor
f570; 31, bouwland, groot 0.45.90 ha. Ingezet op f3lO. Kooper Wed. J. Mulder te
Havelte voor f 320; 32. bouwland, groot
0.28.90 ha. Ingezet op fl9O. Kooper Js.
Mulder te Havelte voor f200; 33. bouwland, groot 62 aren; 34. hakbosch, groot
0.11.80 ha. Ingezet op f6OO. Kooper K,
Slomp te Meppel voor f 700; 35. hakbosch,
groot 0.48.10 ha. Ingezet op f 210. Koooer
F. C. J. Brandt voor f 410; 36. hakbosch,
groot 0.41.60 ha. Ingezet op f 100. Kooper
R. Knol te Busselte voor f250; 37. bouwland, groot 3.40 are. Niet verkocht; 38.
heideveld, groot 0.55.90 ha.; 39. idem, gr.
54 aren; 40. idem, groot 54 aren; 41. idem

Neem dadelijk "n "AKKERTJE"
(lot 4 per dag) en kruip onder
de wol. Ze bekorten de ziekte,
verdrijven koorts en pijnen!

f "AKKE&ft&L
tINGEZ

HOOFDSTUK XXIV.

De kapitein vond het 't beste eerst voor
een goed maal te zorgen, waarna Profje nog wat rust kon nemen. Daarna
konden ze overleggen, wat er gedaan
moest worden. Ook voor Struisje werd
extra goed gezorgd en de kapitein overlaadde fcem met eerbewijzen. ledereen
was even vriendelijk voor hem, want
nu hadden ze pas gezien, wat hij waard
was. Maar Struisje trok zich van al
die eerbewijzen niet veel aan, er was
maar een ding, waar hij behoefte aan
had, en dat was rust. Hij kroop weer in
zijn nestje van den vorigen dag en sliep
uren aan een stuk.

HAVELTE.

ongeveer 40-jarigen landbouwer
Hendrik Vos alhier een doodelijk

—

Het was al bijna weer licht, en de kapitein dacht er over wat ze moesten
doen om Profje terug te vinden, toen
deze door Struisje terug werd gebracht. De kangeroe had in de buurt
van het kamp haastig maar vriendelijk
afscheid genomen, na door Profje en
Struisje hartelijk te zijn bedankt.
Profje liep 't laatste stukje, gesteund
door zijn trouwen dienaar en viel uitgeput in.de tentneer, niet in staat te
vertellen wat hem was overkomen

(10

Woensdagavond overkwam den

in de verte, „laten wij morgen den vreugdebeker tot op den bodem ledigen en vasthouden
onze tijd van beproeving
aan de hoop, dat
moge!
Even snel als het oneindigen
spoedig
geluk komen, vergeet
ook
het
kan
kwam,
geluk
het
al
maar morgen! Ik tel
Ach,
was
dat niet!
je lief, Helmut, onuitsprekeen
heb
uren
de
lijk lief 1"
Geheel in de liefelijkheid van haar woorden verloren, lachte de man droomerig voor
zich heen, nieuwe hoop in het hart. Had Roseweet, hoe spoedig alles
marie geen gelijk? Wie
Hij hing den hoorn op, liep dwars
veranderde!
zag door het raam buiten
door de vestibule en
auto
van zijn vriend, waaruit
de
de deur
voor
, vist een breedgeschouderd heer stapte, wiens
niet te herkennen waren.
trekken in het donker aangekomen.
De Amerikaan was
lot van Helmut Hardt
Hij had het verdere
reeds in handen.

210.

De in deze gemeente gehouden
Oct.).
Unie-collecte ten bate van de Scholen met
den Bijbel, bracht op f 115.5

inzelfbinder

Toen hrj na het dorschen van de dorschmachine wilde stappen, kwam hij in den
zse.lfbinder terecht, waarin hij tot zijn middel bekneld raakte, terwijl een stalen pen
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DIEVER.

geraakt.

ongeval.

De avonturen van Profje en Struisje

MEDEDEELDKS),

schouders naar voren, als bezweken zij onder
een te zwaren last.'
Hardt nam haar zacht in zijn armen, zelf te
geschokt, om te kunnen spreken. Een vuist
drukte hem de keel toe, waarin iedere toon verstikt werd. Hij kuste het donkere kopje, dat als
een gebroken bloem slap op zijde viel, vlijde het
aan zijn borst en legde zijn wang tegen de hare.
Lang bleven zü zoo staan. Ook in het hart
van den man maakte de pijn langzamerhand
plaats voor doffe berusting. Wat baatte alle gemor, alle verzet tegen datgene, wat hun beiden
te wachten stond? Er was geen uitweg meer.
slechts zich schikken in het onvermijdelijke.
Alles had hij geprobeerd
en was het vergeefsche

hopen moede

—

geworden.

Vreemde

hulp stak hem de hand toe. Greep hij die niet,
dan verzonk hij in de donkere wateren van den
nood — en met hem zijn moeder, die zijn bijstand noodig had, met hem, twee oude vrouwen, die met vreeze en beving haar laatste bezit behoedden, totdat hij verder zou kunnen
helpen. Hoog opgericht, met koel, onverbiddelijk gelaat stond de plicht voor hem en wees
streng gebiedend den weg, dien hij te gaan had.
En hij zou hem gaan. In de lange uren van een
eenzaam doorwaakten nacht was hij tot dit
inzicht gekomen. Het moast zijn!
Maar wat hem in die uren klaar en duidelijk

was geworden, scheen nu, terwijl hij de geliefde
vrouw in de armen hield, op eens onbereikbaar.
Dit liefelijke wezen zou hij verlaten, den wijden
oceaan en een halve wereld tusschen zich en
cle diepblauwe oogen leggen, wier blik de heerlijkste wonderen bevatte; haar lippen, die zich
zoo verlangend zijn kussen hadden geboden, niet

meer aanraken; de stem,

wier

welluidende

groot

NIEUWLANDE.
KIPPEN GESTOLEN ? (11 Oct.).
Bij den landbouwer K. Nienhuis alhier, znn
des nachts eenige kippen ontvreemd. Ook
werden door denzelfden landbouwer uit
den tuin eenige roode kooien vermist. Van
de (n) dader(s) tot dusver geen spoor.

—

ODOORN.
uitslag'

van

de Woensdag gehouden ge-

meentelijke stierenkeuring is als volgt:
Ie pr. stier Odoorn f 22.50; 2e pr. stier
Exloo f2o.—; 3e pr. stier Exloërveen

BRANDWAARBORG MAATSCHAPPIJ
11 Oct.)
In café „Centraal" werd de
alpemeene vergadering van de Onderlinge
„De
Brandwcarborgmaatschappij
Eendracht" rehouden, zulks op verzoek van
eenige leden, ter behandeling van wijziging
vanartikel 2 van hét reglement om daardoor mogelijk te maken, ciat schaden door
bominslag worden vergotd.
Besloten werd op voorstel van het bestuur met terugwerkende kracht naast
bominslag bij schaden door brandplaatjes
en dergelijke een voorschot te verstrekken
tot het bedrag, waarvoor de goederen tegen brand zijn verzekerd bij d« maatschappij tot definitieve schaderegeling uit
anderen hoofde plaats heeft, met dien
verstande, dat voor dit doel de halve reserve der maatschappij ter beschikking
staat. Is de gehalveerde reserve onvoldoende dan zullen meer gelden worden verkregen door omslag, waarbij de aansprakelijkheid der leden wordt beperkt tot flO
per f 1000 verzekerde waarde. Is.ook dit
bedrag nog niet voldoende om schaden te
dekken, dan wordt het voor deze schaden
beschikbare bedrag, indien meer deelnemers recht op uitkeering wegens genoemde schade hebben, pondspondsgewtjze onder hen verdeeld.
Aan den directeur werd machtiging-verleend om zoo noodig met deskundige voorlichting de hiertoe ncodige wijzigingen in
het reglement aan te brengen.

—

.

f 10.— en 4e pr. stier Exloo f 7.50.

—

De
STIERENKEURING. (10 Oct
GESTOLEN GOED GEVONDEN. (10 Oct.)
In verband met den gepleegden diefstal
van materiaal bij de dorschmachine alhier kan worden gemeld, dat 8 bossen
draad teruggevonden zijn, verstopt in
stroo in de buurt waar de machine had gestaan en een hoeveelheid drijfriemen en
een bankschroef bij het omploegen van een
akker te voorschijn kwamen.

—

RUINEN.

—

Op de
NAJAARSMARKT (10 Oct.).
Woensdag alhier gehouden najaarsmarkt
waren 111 stuks vee aangevoerd t.w. 52
koeien, 42 stuks jongvee en 17 schapen.
Over 't geheel genomen was de handel
traag, uitgezonderd de schapen. Deze gaan
tegenwoordig nog al vlot van de hand. De
aan deze markt verbonden kermis, kon wegens buitengewone omstandigheden niet
doorgaan.

—

Naar
DEKENCOLLECTE (10 Oct.).
we vernemen heeft de collecte, gehouden

voor de dekenactie in de provincie Drenthe
alhier ruim f 65 opgebracht.

—

Als
EEN REUZEN KNOL (10 Oct.).
een bijzonderheid kunnen we melden, dat
de landbouwer J. H. Slagter te Bendersche
alhier knollen verbouwd, waarvan één het
kolossale gewicht van 12 pond bereikte.
streelde als een zachte hand, niet meer
hooren; niet meer putten uit de bron harer
rijke, reine ziel, die schatten bevatte van onnoemelijke waarde
?
Een booze droom was het, niet te vatten
Met een kreunenden klank, die*uit de diepte van
zijn gekwelde ziel opsteeg als een stroom van
oloed en aan de doffe gevoelloosheid van het
meisje een einde maakte"; klemden zich zijn
armen om de zwijgende gestalte.

klank,

Langzaam

wendde Rosemarie het hoofd om

en keek in het vaalbieeke gezicht, dat zich
over haar heenboeg. In den matten blik kwam
leven..,, en begrijpen. Zij hief de hand op,
streek zacht over het dikke, blonde haar, dat
haar zoo in verrukking had gebracht; zag de
zweetdruppels, die de bittere smart op het vooren sloot de oogen.
hoofd deed parelen
„Wij armen, ach, wij armen," fluisterde zij.
Onder de oogleden welden groote druppels. Maaier volgde geen bevrijdend snikken; daartoe was
de beKiemming, die als een centenaarslast op
de borst drukte, te groot. Stil en bleek lag zij in
de armen, die haar vast tegen het hart persten,
klopte.
dat in onstuimige slagen tegen het hare
den
op.
Zij
keek
naar
droogden
Haar tranen
horiwestelijken
aan
den
glans
wegstervenden
zon, waar het laatste licht door den violetten
omsluier van de naderende schemering werd
huld en verdween.
..Nu is de zon dood.'i zei ze zacht.
De man huiverde bij den toonlöozen klank
der woorden, waaruit een niet te peilen treu-

—

righeid sprak.
„Morgen schijnt zij weer." troostte hij met
verstikte stem, terwijl hij haar bleeken mond
kuste, die de teedere liefkoozing nauwelijks

ZUIDWOLDE.

—

Op de
EIERMARKT (11 Oct.).
Woensdagmiddag bij 't café de Vries gehouden eiermarkt waren aangevoerd 18.000
eieren. Prijs van 7.1 tot 7.25 et. per stuk.
Kuikeneieren vanaf 4V2 cent per stuk.

MEPPEL
OP STAP.
In den nacht van Woensdag op Donderdag
werd de 17-jarige K. B. de V. uit Den Haag alhier zwervende aangehouden. Bij zijn aanhouding vertelde de jongen, dat zijn voogd wel met
zijn reis op de hoogte was. Dit bleek evenwel
niet het geval te zijn, zoodat hij Donderdag
wederom op transport naar Den Haag werd gesteld.

VERKOOPINGEN EN AANBESTEDINGEN
—
café
Meppel,

HAVELTE, 10 Oct.
Ten overstaan
van notaris Westra te
werd in
Götz te Havelte ten verzoeke van Mr. Dr.
J. Linthorst Homan te Groningen, bij palmslag publiek verkocht een perceel hakbosch
aan den weg te Busselte, groot 6.40.50 ha.
Ingezet op f2lOO en gekocht door J. van
der Rhoer Jr. te Meppel voor f 3916.
scheen te bemerken.
Zij schudde het hoofd.
„Morgen niet en nooit weerl Zoolang jij ver
van mij bent, is alles in duisternis gehuld."
Zij haalde diep-zuchtend adem. Toen maakte
Rosemarie zich zacht los uit zijn omarming en
richtte zich op, de eene hand op het voorhoofd
gedrukt, waarachter een drukkende pijn het
denken bemoeilijkte.
„Wanneer vertrek je?" vroeg zij, zonder den
man aan te zien, die ineengedoken op de bank
blijven zitten.
„Op den vierehtwintigsten October vaart de
boot var. Bremen af."
„Dat zou dus over negen da.gen zijn." rekende zij uit met een moede stem, die hem door de
ga je van
ziel sneed. „En wanneer

achter haar was

—

Sohrau?"

„Vanavond nog," antwoordde hij dof, terwijl
hii het hoofd op beide handen steunde.
en hield een
Zij greep naar haar hart
oogenblik den adem in....
Toen knikte zij. „Het is goed. Waartoe de
kwelling nog langer te laten duren
"
Weder dat vreeselijke J-wijgen der troosteloosheid, die geen redding meer zag voor den laatsten, zwaren stap. Grauw als de zwijgende duisternis, die uit alle hoeken en gaten van het
stille park op hen aansloop, lag de toekomst
voor hen
een berg, wiens top hunne moede
voeten nooit dachten te kunnen bereiken
en
welks omhoog stekende top den hemel der hoop
aan het oog onttrok.
Rosemarie was het. die het eerst tot zich zelf
kwam. Zij zocht naar een vriendelijk woord van
deelneming.
(Wordt vervolgd).

——

—

ADVERTENTIEN
Inplaats van kaarten.
Ondertrouwd :
LEO HORN Jr.
en
INA BOEKBINDER.

VESTA

*

Amsterdam, Frans van Mierisstraat 56.
Assen: Dr. Nassaulaan 14.
8 October 1940.
Huwelijksvoltrekking 30 Oct.
a.s. te Amsterdam.

I

Heden overleed zacht
en kalm in den gezegenden ouderdom van ruim
jaren, onze geliefde
Moeder, Behuwd-, Grooten Overgrootmoeder
JANTJE STEVENS,
sinds 24 September 1912
weduwe van Jannes Kuik.
Klatering, 9 Oct. 1940.
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G. OOSTING—KUIK.
A. OOSTING.
G. HOMANS—KUIK.
H. HOMANS.
W. KUIK.
G. KUIK—POL.
G. KUIK.
H. KUIK—BOER.
A. WANINGE.
A. WANINGE—BOER.
Klein- en Achterkleinkinderen.

De begrafenis zal plaats
hebben Maandag 14 October a.s.
Vertrek van het sterfhuis
1 uur.

Morgen 12 October is
onze zaak

GESLOTEN
ML DENNEBOOPI
't Stoffenhuis

-

DRINKT VESTA

DRINKT VESTA

nu het kolfierantsoen
verminderd

DRINKT VESTA

want VESTA is met zorg
samengesteld uit de beste
grondstoffen

DRINKT VESTA
«n

is

FABRIKAAT

Tengevolge van de abnormaal groote
aankoopen tijdens de laatste maanden
is het niet mogelijk geweest al het
gevraagde direct te leveren. Reden
tot ongerustheid hieromtrent bestaat

het wordt op dezelfde wijze
gezet als koHie en zonder
toevoeging van iets anders

■■

"J êT

\*W
_, _ . . _ _
CENTS

U behoeft slechts de helft te gebruiken. In plaats
van één lood gemalen koffie gebruikt U dus
)/2 | ooc| VESTA en beslist niet meer

phaijjonds

VESTA SMAAKT ALS KOFFIE

echter

Vraagt Uwen winkelier

1940 blijven gehandhaafd.
Teneinde te bereiken, dat alle Geroverkoopers een billijk deel der pro-

N.V. STOOMKOFFIEBRANDERIJ EN THEEHANDEL

- GRONINGEN

H. SMITH
H.H, Installateurs

ductie

Wegens feestdag
Zaterdag den geheelen dag

Een twintigtal bewoners van
Kalteren, üem. Diever, wenschen

i

GESLOÏ

de aanleg der leiding voor
de huisinstallaties voor electrisch licht. Inlichtingen bij
L. DIJKSTRA of H. GERRITS
Kalteren bij Diever

mmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊkWÊkfÊÊmm

S. BOEKBINDER & ZOON

iKLAAS
n staat van faillissement

Provinciale Publicatie

van het Departement van
Landbouw en Visscherij

SEEGERS, landbouwer
te Koekangerveld, met benoeming van den E.A. Heer Mr. W.
SPECIALE TOEWIJZING
J. Hofdijk, lid van gemelde
VAN VARKENS.
Rechtbank, tot Rechter-ComDe Landbouw Crisis Organimissaris en den ondergeteekensatie
voor Drenthe brengt het
de tot curator.
volgende
ter kennis van beAssen, 10 October 1940.
langhebbenden.
Zooals deze zomer in de blaDe Curator:
den
is gepubliceerd, is het aan
SCHöNFELD,
Mr. J. K. D.
georganiseerden
tyj de LandProcureur,
Advocaat en
voor
Organisatie
Crisis
oouw
Beilerstraat 14.
Drenthe, die over eigen verBij vonnis van de Arrondisse- bouwd veevoeder beschikken,
ments-Rechtbank te Assen, dd. toegestaan 1 varken te mesten
voor eigen slacht, ook zonder
8 October 1940, is verklaard
dat een varkenstoewijzing is
verstrekt.
Deze aangelegenheid is thans
LAMMERT POL, winkelier te als volgt geregeld:
Hoogeveen, voorheen Coevorderstraatweg 48, thans Berg- 1. Aan landbouwers en landarbeiders, die tot nu toe nog
huiswijk 25, met benoeming van
geen varkenstoewijzing ontden E.A. Heer Mr. W. J. Hofvingen,
kan worden toegedijk, lid van gemelde Rechtstaan
varkens
te houden,
bank, tot Rechter-Commissaris
aangetoond
mits
kan
worden
ondergeteekende
en den
tot cudat
uitsluitend
zh'
met eigeu
rator.
verbouwd ruwvoeder :>.t' afAssen, 10 October 1940.
vallen uit eigen bedrijf en
huishouding deze varkens tot
De Curator:
slachtrgpheid kunnen mesSCHöNFELD,
Mr. J. K. D.
ten.
Advocaat en Procureur,
Ook is het toegestaan afvalBeilerstraat 14.
len buiten eigen bedrqf te betrekken, b.v. huishoudafvallen, aardappelschillen, enz.
van anderen. Geen afvallen
mogen worden betrokken, afkomstig van het slagersbedrh'f.
die voor deze regeling in
Gelegenheid ler 2. Zij
aanmerking wenschen te kobezichtiging
dienen een daartoe
men,
strekkende aanvrage to richder school
ten
tot de Landbouw Crisis
op Zaterdag 1 2 en Zondag
Organisatie voor Drenthe,
I 3 Oct. a.s. 's nam. 2-4 uur,
Oostersingel 25, Assen.
voor leden en ouders van
Indien daarop gunstig wordt
kinderen.
beschikt, wordt een speciale
verleend voor
vergunning
Tevens gelegenheid zich op
het
van 1 of meer
aanhouden
te geven als lid.
varkens.
Het Bestuur.
Zooals reeds uit vorenstaande bln'kt, wordt
hiervoor
geen krachtvoeder-toewijzing
verstrekt.
3. Een teewijzing, als hiervoor
bedoeld zal niet kunnen worOp Maandag 21 Oct., v.m. te
den verstrekt, indien de beII uur, in hotel Homan te Hootrokkene tarwe, rogge en/of
geveen, zullen ondergeteekenden
groene erwten heeft vertrachten
bouwd, welke hn' nog niet
heeft gedorscht en ter inaan
levering aan den Provincialen Voedselcommissaris heeft
Het bouwen van 900 M2.
aangeboden.
fabrieksruimte aan bestaande gebouwen,
4. Met nadruk wordt er de aanvoor de N.V. Metaalwarenfadacht op gevestigd, dat zonHoogete
„Drenthina"
briek
der een geldige varkenstoeveen, eèn en ander voor rekewijzing geen varkens in voorning van Directie van genoemde
raad mogen worden gehouvan
fabriek, onder voorbehoud
den en dat tegen overtredingoedkeuring door bevoegde ingen van dit voorschrift zal
stanties.
worden opgetreden.
Inschrijving te doen in 2 pervarkenstoewijceelen, nl. perc. I Bouwwerken 5. Een speciale
kan
als
bovenbedoeld
zing
en II Glas- en Verfwerken.
genoemde
de
hiervoor
onder
Bestek en teekening vanaf
voorwaarden ook worden
Maandag 14 October verkrijgtoegewezen aan hen, die meer
baar ten onzen kantore a f 2.50
varkens wenschen aan te
per stel; restitutie bij ongehouden dan hun gewone toeschonden inlevering f 1.
wijzing.
aanvragen
hiervoor
Architectenbureau
Ook
dient men te richten aan de
VAN DIJK—Ir. KUIPERS,
Landbouw Crisis Organisatie
Kantoor Stationsstr. 47,
Hoogeveen
voor Drenthe*

in staat van faillissement

~

Wolf en fen Bosch M.f. |

gaande van Witte Wijk naar Oeeuwenbrug een pakje inhoudende
1 m. jekkertje maat 4, tricot
jurkje lengte 80 en eenige zijden
sjaals. Terugbezorging tegen beH. DE VRIES & Zn.,
looning.

bosch-, beide- of zandgrond
Aanv. en betaling 1 Nov. a.s.
Omschrijving en prijsopgave

(GEROmMm

GERO-ZiLVER

GERO-ZILMETA

GERO-MESSEN

Eikels Eikels

'H*IH
I

1

Wij betalen 20
5 kop Eikels

—

t 1000.—
I 400.
I 200.—
f 100.—

Verwarmingskussen

v

%sf\V

1

Oudestraat

te Westerbork

Vnkrljjbaar in olie goede laken

Huismoeders!
Vraagt thans Vuuraanmakers

,

14140
14357
14846
15245
15585 15632 15652
3 5951 15954 15998
16351 16417 16434

Uit de beste grondstoffen

werhoop

20 siiahs

-

invin

-899"

206i2

lijst:

Uw geld èn Uw

56 textielpunten te verspillen ! Als U meteen een
Vanderveen regenjas
koopt, kunt U volkomen
gerust zijn. Die prachtige voor-oorlogsche gabardines zijn practisch
onverslijtbaar en de gegummeerde tweeds zijn
absoluut waterdicht èn
" " " puntenvrij- Hak den
knoop door: de échte
regentijd staat voor de
deur!
Ga naar:

20 ceni

.

Voor Uw stamkaart of
identiteitsbewijs
een

1033

STOTER ASSEN
10
WEïNTIISTR. 28-28?
"""*.«»

(o:

GRONINGFM
UKVniNUCN

DE

II Balg I 9
134 WVmt 9 m

—

rpi

AOA7
IfcL.OUO/

I

■

ichHlertnd.

-»»indln.
"I" "hen» da
"en

10l 15
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DREIVTSCHE~COI/RAJVT
Oef. voor hen, die zich

nu ahonneeren

(niet voor w eeklezers)

vult dan Uw naam en woonplaats
duidelijk in en geef 't biljet af aan den bezorger of zendt het per postin
cents postzegel erop aan het Bureau Asser
niet gesloten envelop met l
Courant, Torenlaan, Assen.

Indien U abonnee wenscht

te worden,

(Hierlangs doorknippen)
Ondergeteekende wenscht zich
te abonneeren op de

met ingang van

15 Oct. tot wederopzegging

Provinciale Drentsche en Asser Lourant
wenscht als kwartaal-abonnee de voor die datum
nummers GRATIS te ontvangen
en

17258

17709
18103
18550
18920

19223

19561
19932
20288
20847

j

'

doofheid

verbonden lesfen en corgen voorbij»
Volledige Inl. N v
ACOUSTICOIM.
""e muuwß ocCIN
«onhfm!

GRATIS

14273 14283 14316
14624 14675 14690
14997 15032 15120
15418 15564 15578
15761 15800 15887 15943
16108 16221 16265 16309
16628 16636 16677 16727

Geen premie: 763 moet

25 een*
- 20 en
- Hooidstr.

Hoogeveen

14225
14534
14974
15385

17233
17672
18102
18536
18904
19198
19559
19923
20250
20786

KRUISSTRAAT

gesorteerd in prijzen van

I°6»£

17067 17108 17137
17565 17580 17599
17917 17943 17989
18339 18463 18503
18833 18842 18902
19082 19170 19184
19414 19416 19531
19862 19877 19887
20124 20182 20190
20707 20750 20761

regenjas kunnen vertrou-

gevaar,

-

koopt U

te sprekenmoet U op Uw

regenjas koopt, loopt U

***Wm*mmtmvmmmMmmwmmmm

«JBda

18827 16844 16906 16966 17043
17259 17262 17306 17314 17407
17742 17746 17782 17821 17889
iriiq 18133 18163 18232 18239
18595 18596 18699 18777
1C998 19037 19048 19056
19278 19298 19332 19355 19363
19592 19613 19622 19675 19731
19951 20024 20064 20078 20089
20674 20686 20704
20403
20848 20958 20979
Verbetering Me. klasse. 3de

dan 50

wen. Als 11 lukraak een

ETUI

70.—

'

14204
14514
14880
15355
15707 15732
16057 16072
16476 16623

tj

GRONINGEN
Tel. 605
E. Th. A. Thuessinklaan 3a
A ll é én-verkoopkantoor van de Non Plus Ultra-Vuuraanmakers

£»"

14171
14468
14876
15327

Daarom

Productie opgevoerd tot 1.300.000 stuks per week
Vraagt dit merk bij Uw winkelier.
Winkeliers en grossiers wenden zich tot S. HIELEMA

Telefoon 2273

"

14163
14463
14849
15289
15670
16018
16465

maar niet

-1»i

ULTRA
NON PLUS
Brandtijd
pl.m. 10 minuten
vervaardigd.

tegen eelt en likdoorns, «al nimmer
overtroffen worden, door welk middel
ook. 45 cent per doosje. Gedé Voetbadcout 45 cent. Gedé JUkdoornpleiatar
<S cent.

’

,

merk:

96 307 347 639
795 870
1284 1371 1551 1677 1951 2036 2326
2586 2647 2807 2911 3199 3216 3331
4086 4097 4372 4392 4408 4575 468Ö
5201 5254 5289 5385 5498 5654 SBBM
6053 6162 6218 6292 6411 6465 654»
7059 7220 7487 7776 7957 8026 ÖM»
8278 8438 8525 8627 8635 8842.
9565 9890 9954 10035 10185 10265 10M*
10860 10915 10994 11170 11273 11297 l«°i
11632 11842 11905 12005 12128 12268 123U*
12765 12839 12930 13082 13091 13162 13d>"
13630 13832 13842 13910 13965 13996 15WJ
14543 14706 15094 15173 15364 15465 1681»
15849 16339 16570 16709 16720 16775 180 /u
17716 17767 17793 17808 17818 17844 l» u
18499 18556 18681 18877 18936 19074
19800 19856 20021 20135 20300 20351 2U.JO'
20808 20913 20990
GEEN PREMIËN
373
477
165 326
583 633
41
87
158
<""
637 685
692
762 763
813
839 850 !■"'
1044 1050 1055 1072 1115 1147 1189 122-1
1400 1423 1462 1484 1541 1727 1738 1757
2092 2149 2198 2384 2455 2464 2560 2683 J'V2776 2795 2802 2810 2829 2836 2910 2941
3069 3073 3141 3284 3365 3378 3399 3430 ■**?»
3561 3570 3594 3601 3610 3618 3624 3937 «""»
4063 4125 4127 4131 4182 4197 4216 4256 «j""
4355 4364 4400 4461 4682 4714 4801 4813 «Boa
4937 4964 4977 5030 5031 5070 5106 5159 M*»
5471 5494 5500 5521 5621 5656 5676 5782 o«»
5898 5908 592 S 5982 5991 5995 8021 6049
6164 6192 6195 6212 6328 6340 6346 6405 «*"
6(00
6422 642"4 6460 6482 6503 6559 6608 6727
'j»*»
6924 7028 7039 7056 7095 7170 7208 7225 M«
7542 7572 7585' 7586 7623 7674 7687 7699 Bl*o
7824 7850 7875 7886 8073 8078 8101 8126 BOio
8170 8234 8287 8358 8426 8434 8472 8476 BBUO
8596 8626 8639 8643 8645 8656 8752 8778
8869 8939 9012 9142 9224 9278 9309 9369
9451 9487 9583 9622 9625 9798 9843 9844 »88l
9899 9921 9964 10017 10045 10087 10091 10096 10140
10219 10222 10236 10258 10322 10346 10422 10503
10761 10789 10813 10908 10924 10936 10972 11014 1103?
11081 11063 11093 11101 11104 11117 11127 11148 11162
11219 11258 11541 11567 11576 11848 11857 11898 11920
12018 12032 12070 12071 12127 12188 12193 12204 12263
12358 12361 12392 12401 12428 12455 12463 12501 12514
12594 12625 12630 12639 12749 12755 12811 12967 12985
13049 13067 13089 13093 13094 13105 13109 13195 13203
13346 13368 13433 13517 13561 13575 13616 13650 13735
18881 13886 13916 13956 13967 13994 14004 14006 14014

25
635
1000
1274
2041
-2745
3023
3504
4031
4290
4925
5447
5848
6111
6414
6867
7297
7774
8160
8542
8854
9379
9898
10188
10709
11049
11183
12011
12311
12555
12996
13210
13837
14051
14074 14129
14319 14324
14742 14767
15129 15160

wßfivfij nederland
jende, het

Gedé-Zalf

PREMIËN VAN
84
1275
2555
3759
5044
6039
7047
8207
9357
10326
11601
12617
13615
14539
15653
17299
18467
19796

I

cent voor

4045
4647 6749 11310 17963
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Opkoopers die in een keer
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hebben

NVGEROFAbRIEK-ZEIST

Onze kantoren en magazijnen zijn

Zaterdag 12

ontvangen,

onze fabrikaten een distributiestelsel
uitgewerkt.' Hierdoor kan het voorkomen, dat firma s, die reeds meer
dan het hun toekomende hebben betrokken, tijdelijk geen nieuwe bestellingen kunnen aannemen. De meeste
zaken, die onze fabrikaten verkoopen,
kunnen zulks echter wel. Zoo noodig
worden adressen' hiervan door ons
verstrekt.

m

aan te besteden

niet.

Onze fabriek werkt .met ca. 1000
arbeiders op volle kracht. Alle
bestellingen worden dan ook zoo
spoedig mogelijk uitgevoerd. De
kwaliteit onzer fabrikaten blijft
ongewijzigd. De prijzen van Januari

Marktstraat 19

Bij vonnis van de Arrondissements-Rechtbank te Assen, d.d.
7 October 1940 is verklaard

te

GERO

en zonder dat U het weet,
denkt U kotfie te proeven
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—
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Toekomstig adres: Euterpestr.
127, Amsterdam.
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No. 240

fraaie gebouwtje, was de wensch van het

hoofd der L.0.-sêhool, den heer Mudde.
De gemeentesecretaris, de heer Smit,
sprak namens de- Centrale Dorpshuisvereeniging van Odoorn de hoop uit, dat de
school zou groeien en bloeien tot in lengte
van dagen.
Een stoffelijk blijk van medeleven bood
de heer Diepenburg aan in zijn kwaliteit
van bestuurslid der Dorpshuisvereeniging
te Odoorn en wel een tweetal passende
ingelijste prenten, die reeds aan den wand
waren gehangen.
De burgemeester dankte voor de zeer
groote belangstelling, die aan den dag was
gelegd en hoopte, dat dit medeleven een
voorteeken zou zijn van den geslaagden opzet en den toekomstigen bloei.
De heer Nijemanting sloot de bijeenkomst.

Valthe in 't bezit van een prachtige
kleuterschool
Mevr, Baronesse de Vos van Steenwijk-van Royen
verrichtte de opening

NIEUWS UIT HET
BINNENLAND
EENHEIDSRIJWIELBANDEN.
Maximum prijzen.
De secretaris-generaal, waarnemend hoofd
van het departement van handel, nijverheid en
scheepvaart deelt mede, dat bij de „Prijzenbeschikking eenheidsrijwielbanden no. 1", welke
Donderdag In werking is getreden, maximum
prijzen
voor eenheidsrijwielbanden

(Foto Asser Courant).
Emmen, die geheel gratis

De nagedachtenis
van Jan Hadders Jzn. geëerd

j±

P la
Valthe is een op vele »«»*"**
heeft een
het
dorp,
sen bevoorrecht
de heer

fröbelschool. Wulen
Valthermond,
Jan Ifedders Jzn. te hart speciaal
philanthropisch
wiens
warme gevoelens had voor het vriendelijke Hondsnigdorpje, schonk er den
keurige

grond en zijn moreelen steun aan en

de

dankbare bevolking verbond den naam
.Hadders aan het charmante gebouwtje
waarin de jeugd met doelbewuste zachte
hand haar eerste vorming zal ondergaan.

De opening van dit leuke kinderhuis had

vele autoriteiten naar Valthe getrokken.
De officieele handeling geschiedde door
mevrouw Baronesse de Vos van Steenwijk—
Van Royen, doch werd tevens bijgewoond
door mr. dr. R. H. baron de Vos van Steenwijk, den Commissaris der provincie, den
griffier mr. Wieringa, den burgemeester der
gemeente Odoorn en mevrouw Van Royen.
mr. J. Cramer van de Centrale Vereeniging
Opbouw Drenthe, de wethouders Van Gerner en Hulshof en leden van den gemeenteraad van Odoorn, den secretaris den heer
Smit, mej. Woerlee, de inspectrice van het
Fröbèlonderwijs, den heer H. E. Sondorp,
inspecteur van het L. O. in de inspectie
Emmen, den heer Zegeringh-Hadders uit
Emmen, ds. Van Lunzen en vele anderen.

Financieele en

moreele

steun.

De heer Nijemanting verwelkomde de
aanwezigen namens de Dorpsvereeniging
te Valthe en noemde de verschillende feiten
uit de wordingsgeschiedenis van 't schooltje.
Het bestuur had in zak en asch gezeten toen
oude
de inspecteur der volksgezondheid deburgeschool afkeurde. Men vond in den
Jan Hadders
meester en wijlen den heer personen,
die
echter
Jzn. te Valthermond
en
een
gedegen
materieelen
werkkracht
het kleuteronderwijs
steun in dienst van stellen,
waarmede de
van 't dorpje wilden
eerste stoot tot de stichting was gegeven.
Groote waardeering gaat, zoo zeide spr.,
vooral uit naar den overleden heer Hadders, wiens eulle S even men heeft willen
erkennen door zijn naam aan de school te
hechten. Ook de heer Zegering Hadders te
Emmen droeg bij in de tot stand kornmg
die
door eveneens een strook grond, naast
au
c
welke zijn oom de vereeniging

hun'

*" fed-

welwillend voor dit schoone oow' « zyn
£
staan. Spr. bracht beide schenkers
noemen
dank namens de vereeniging over
anderen, die

-

de in dit verband ook al de
j
op royale wijze een steentje bijdroegen,
zeide vervolgens, dat deze boUW k
aile n
uitvoer gelegd zou zijn, ondanKs
de
steun, als niet Uw vereeniging, muW Dren
Commissaris, de Vereeniging ü P b s" s rii(l5
the, ons op zoo royale wijze een
had verleend in de kosten der st jcnt dij-°'
alsmede een jaarlijks terugkeerende
drage per leerling tot dekking der ex
heeft leeas
tatiekosten. Deze vereeniging
in
kleuteronderwijs
zooveel gedaan voor 't
grenzende
de veengebieden en daaraan
er
zanddorpen en thans heeft ook Valthe
dorp
Het
zegeningen
de
van ondervonden.
is u daarvoor wel buitengewoon dankbaar.
Dank bracht de heer Nijemanting
aan den heer H. Timmer, den architect te

_

° . *""

"

bestek en teeke-

ning ontwieip en zorgde dat

het dorp met
een buitengewoon fraai gebouw verrijkt
werd, aan den gemeente-architect Schoenmaker voor zijn deskundige adviezen, aan
den heer Mudde, die de statuten in ontwerp gereed maakte, aan notaris Wichers
voor zijn belangelooze medewerking bij het
passeeren van eenige akten en ten slotte
aan de landbouwers voor de verrichte

zijn vastgesteld.

Eenheidsrrjwielbuiten- en binnenbanden, welke volgens de voorschriften van het rijksbureau
voor rubber zijn vervaardigd, zijn te herkennen
aan de zwarte respectievelijk roode kleur en
aan een merk bestaande uit de letter B, C, H

om het Nederlandsche volk zijn nieuwe
taak te doen vinden met handhaving van
de Nederlandsche volkswaarden en gedragen op een hecht christelijk fundament.
De leden zelf moeten zorgdragen, dat
daaruit ook waarlijk en snel de nieuwe
volksgemeenschap kan groeien. Wie aarzelt, trede terug.

Vergadering Chr. Boeren- en

Tuindersbond.

i

Of V.

hand- en spandiensten

Bij verkoop aan verbruikers
maximum-prijzen, inclusief vracht en omzet-

bij de grondwerken der school en aan de
dames Zandstra en Kienecker voor het vervaardigen der gordijnen. Voorts vertolkte
spr. zijn gevoelens van dankbaarheid voor
het aandeel dat de burgemeester in dit
mooie werk heeft genomen.
Spr. verzocht daarna mevr. Tonckens—
Hadders het doek te verwijderen om den
naam van haar vader, thans voor altijd
verbonden aan deze kleuterschool, te onthullen, hetgeen gebeurde.
Mevr. baronesse De Vos van Steenwijk
overhandigde hij vervolgens den sleutel om
het gebouwtje te openen. Deze verrichtte
de officieele handeling, nadat zij haar
dank had uitgesproken voor de vriendelijke
uitncodiging, die zij daartoe had ontvangen. Twee jaar geleden, zoo zeide zij, ben
ik ook hier geweest; ik ben buitengewoon
gelukkig dat ik hier thans ben om deze
school te openen. Zij sprak den wensch uit,
dat men veel pleizier van het onderwijs
zou hebben, dat in dit gebouwtje aan. de
gegeven en hoopte, dat
kleuters
de actie van 't ijverige bestuur en de wil
tot samenwerking, die het vond bij den
Opbouw van Drenthe, in elk opzicht bekroond zou worden.
Na bezichtiging van de school, die twee
hoofdafdeelingen heeft, een leslokaal en
een speellokaal met een ruime garderobe
en die door de prachtige indeeling en het
leuke kleine meubilair, waarmede de beide
zaaltjes zijn aangekleed, een heel modern
cachet draagt, kwamen de kinderen uit
het dorp gewandeld om hun school in bezit
te nemen. De kleinen zongen eenige aardige
versjes, ontvingen wat versnaperingen en
werden ten slotte aan het speien gezet in
den zandbak voor 't gebouwtje.

belasting,

Tour buitenband.

Maastunnelbouw is weer een belangrijke etappe gevorderd. Het achtste tunnelstuk
van de Waalhaven is versleept naar de plaats waar het tot zinken zal worden gebracht, n.l. tegen het negende tunnelelement, dat reeds op de definitieve plaats teEen het ventilatiegebouw op den linker Maasoever ligt. Overzicht van het transport.

f 2.—

Transport buitenband.

28/1%
28/I%—iyg
28/2
26/2

,

f3.30
f3.70
f 4.25

f 4.—

Tour binnenband.
28/1 y 2
f 0.68
Transport binnenband.

28/1%
28/I%—iy8
26/2
28/2

(ook ballon)

0.87
f 0.96
f 1.03
f 1.12

’

Voor de maximum-prijzen, die zijn vastgesteld
bij verkoop aan grossiers en detaillisten, wordt

verwezen naar de Nederlandsche Staatscourant,
waarin de bovenvermelde beschikking is opgenomen.
Voor het monteeren mag ten hoogste een bedrag van f 0.30 per band worden berekend. Bij
gelijktijdige montage van een binnen- en buitenband mag het bedrag van f 0.30 slechts
éénmaal in rekening worden gebracht.
Tenslotte wordt erop gewezen, dat met uitzondering van garantiebepalingen, de betalingsen leveringsvoorwaarden, zooals deze op 9 Mei
1940 golden, niet mogen worden gewijzigd.

Vergadering Nederl. Unie.

woord

Toer. het troepje kleuters weer naar buiten was geleid voerden nog verschillende
personen het woord. De rij werd geopend
door mr. Cramer, directeur der Centrale
Vereeniging-, die er zijn verheugenis over
uitsprak, dat een gebouwtje is tot stand
gekomen, dat in den meest werkelijken zin
va n het woord een stukje
„ODbouw" kan
werden genoemd en dat dit was geschied
door een samenbundeling van krachten in
ac mate als door den voorzitter genoemd.
De mspectrice van het Fröbelonderwijs,
mej Woerlee uit Emmen,
voor de
spontane medewerking en dankte
sprak de hoop
uit, dat de school steeds tot heil zou zijn
van Valthe.
De heer Sondorp, inspecteur van het
L. O zag het onderwijs, dat aan
de kleuterscholen gegeven wordt, als een SintNicolaasverrassing, een cadeau waarvoor
men niets behoefde te doen, dat maar zoo
in de schoot geworpen wordt van de onderwijzers der gewone scholen.
Dat het onderwijs, dat er gegeven zal
worden, in evenredigheid zal zrjn met het

voor :

28/1%

zal'worden

Diverse sprekers aan 't

bedragen deze

'

A.N.P. meldt: In het kader van de ledenbijeenkomsten der Nederlandsche Unie,
welke in deze week overal in het land worden gehouden, heeft Mr. J. Linthorst Homan Donderdagavond in twee vergaderingen in het Concertgebouw te Haarlem zeer
vele leden uit die omgeving voorgelicht.
Hij wees er daarbij op, dat de medewerking van alle leden noodzakelijk is om de
Unie niet tot een log lichaam te doen worden, doch tot een groote kern in het Nederlandsche volk, welke doelbewust volksvernieuwing nastreeft.
Al bewijst vooral de reusachtige toeloop
van arbeiders en boeren juist in de laatste
weken den kloeken wil totverbetering der
bestaande volksfouten. er zijn toch helaas
velen in de Unie binnengekomen, die blijkbaar niet iets positiefs, doch louter afweer
verlangen. Deze menschen behooren de
Unie ten spoedigste weer te verlaten.
Slechts wie de arbeidsgemeenschap wil,
zooals de Unie die voorstaat, behoort in
hare gelederen thuis.
De groote gedachte, dat dit alles zal dienen om een maatschappij zonder klassetegenstellingen te bouwen, vindt overal
v/eerklank.
Men gaat beseffen, dat de gemeenschappelijke arbeid zoo zal moeten zijn gericht,
dat niet meer het economische het sociale
terughoudt of terugdringt. Het gaat om
gezamenrj'ken arbeid door en voor allen,
opdat het Nederlandsche volk in het komende Europa naast Duitschland zijn taak
verovere en vervulle, doordrongen van zijn
eigen waarden en zich bewust van zijn roeping de poort te zijn tusschen een sterk
Europeesch blok en de wereldzeeën, en
overtuigd van zijn kundigheden ook in

Nederland

De

De nieuw gebouwde lagere landbouwschool te Westerbork, een ontwerp van den
architect J. Boelens Kzn. te Assen, is Woensdagmiddag in gebruik gesteld.
(Foto Asser Courant).

De Chr. Boeren- en Tuindersbond vergaderde

Donderdag in het Gebouw voor Kunsten en
Wetenschappen te Utrecht onder voorzitterschap

van prof. mr. H. A. Diepenhorst.
Allereerst werden de huishoudelijke zaken afgehandeld. Aan het jaarverslag van den secretaris mr. W. Trip, ontleenên wij 0.m., dat de
bond 16764 leden telt, ondergebracht is in 397
afdeelingen. De aftredende leden van het
hoofdbestuur werden allen herkozen, waarna de
heer Chr. van den Heuvel een referaat hield
over „Vragen in het land- en tuinbouwbedrijf".
Globaal genomen achtte spr. de werking van
de pachtwet bevredigend. Naast eenige met
name genoemde verbeteringen somde spr. ook
eenige onvolkomenheden van de Pachtwet op,
nl. dat in eenzelfde gebied zoowel de pachtkamer als het pachtbureau zaken in behandeling nemen ; ten tweede, dat in bepaalde gevallen te hooge pachtsommen moesten worden
opgebracht en ten slotte, dat de grasverkoopingen buiten de wet vallen. De nieuwe pachtverordening heeft echter een deel van deze klach-

ten

ondervangen.

Nadat spr. aandacht geschonken had aan
vrijwillige arbitrage in land- en tuinbouw en
gewezen had op de voor- en nadeelen van de
eenheidspogingen in den landbouw, besloot spr.
met het standpunt der organisatie uiteen te
zetten ten aanzien van de nauwst mogelijke
samenwerking. Mits de eigen organisatie een
zelfstandig bestaan zal kunnen hebben, is tegen samenwerking in haar geheel geen bezwaar.
In de middagvergadering hield oud-minister
prof. dr. J. R. Slotemaker de Bruine de slotrede. Deze zeide 0.a.. dat de solidariteit het
diepste verankerd is in de belijdenis, dat Christus zich één heeft gemaakt met de wersld. Laat
ons allen ervan doordrongen zijn, zoo besloot
spr. zijn rede onvruchtbaar Christendom is
ook op sociaal-economisch gebied rijp om van
dezen aardbodem weggevaagd te worden.
Op de gebruikelijke wijze werd de drukbezochte vergadering besloten.

:

NIEUWS UIT HET
BUITENLAND
Duitsch weermachtsbericht.
D.N.B,

seinde Donderdag

:

Het opperbe*!

van de Duitsche weermacht maakt bekend :
Van den vroegen ochtend tot het invallen van
de duisternis rolden onophoudelijk vergeldingsaanvallen van lichte en zware gevechtsvliegtuigen naar de Britsche hoofdstad. Terstond in
aansluiting daarop begonnen nachtelijke aanvallen van zware gevechtsvliegtuigen, die tot de
ochtenduren van den tienden October voortduurden. De zwaarste schade leden de dokken
in de bocht van de Theems. Uitgebreide ver-

woestingen veroorzaakten bomontploffingen ook
aan de spoorwegwerken in het stadsgebied. Des
nachts vielen talrijke zware branden waar te
nemen. Afzonderlijke gevechtsvliegtuigen deden
in Zuid-Engeland met succes aanvallen op havenwerken, troepenkampen, spoorwegcomplexen
en wapenfabrieken met bommen van zwaar en
het zwaarste kaliber. In Zuid- en MiddenEngeland bestookten zij verscheidene vliegvelden met bommen.
In St. Eval, Penrose en St. Merryn gelukte
het hangars en schuilplaatsen door voltreffers
te vernielen en op den beganen grond staande
vliegtuigen te vernietigen. In het havengebied
van Cardiff veroorzaakten bomtreffers hevige
ontploffingen en in aansluiting daarop een
zwaren brand.
Op zee werd een vijandelijk koopvaardijschlp
van ongeveer 4000 b.r.t. door verscheidene bommen midscheeps getroffen. Met zware slagzij
bleef het schip brandend liggen.
Een duikboot heeft twee bewapende vijandelijke koopvaardijschepen van bij elkaar 7000
b.r.t. tot zinken gebracht.
In West-Duitschland en in de bezette gebieden werd door nachtelijke vijandelijke bomaanvallen materieele schade aangericht, welke snel
kon worden hersteld. Eenige woonhuizen werden
verwoest. Een boerderij brandde volkomen af.
De vijand verloor gisteren tien vliegtuigen,
waarvan een door luchtdoelartillerie. Vier Duitsche vliegtuigen worden vermist.

■

Italiaansch weermachtsbericht.
Stefani seinde Donderdag „Ergens in Italië":
Het weermachtbericht van het opperbevel luidt
als volgt:
In Noord-Afrika heeft de vijand bommen geworpen op Tobroek, waardoor drie dooden en.
zes gewonden vielen, terwijl lichte schade werd
aangericht. Een vijandelijk vliegtuig is neergeschoten door de luchtafweer van de Koninklijke
Marine.
In Oost-Afrika hebben onze detachementen
strijdkrachten te Oear Deglo
vijandelijke
(Kenya) en Colobati (Kenya) verrast en op de
vlucht gedreven.
Een van onze formaties luchtstrijdkrachten
heeft een aanval ondernomen nabij Colobati ten
Zuid-Oosten van Waijir en vijandelijke kampementen gebombardeerd. Een andere formatie
heeft installaties, schepen en entrepots in de

haven van Aden bestookt.
Vijandelijke vliegtuigen hebben bommen geworpen op Chereb, Boena, Decamere, Goera,
Mai en Edaga zonder dat slachtoffers vielen of
schade werd aangericht, terwijl in Assab twee
dooden en eenige gewonden vielen onder Italianen en inboorlingen.

Noorsch vakvereenigingsleider
achter de regeerïng.
Hallvard Olsem, die tien jaar lang leider
van de Noorsche vakvereenigingen geweest
is, heeft aan een vertegenwoordiger van
Fritt Kolk verklaard, dat de Westersche
democratie een volksbedriegerij op groote
schaal is. De Noorsche vakvereenigingen
plaatsen zich achter de reorganisatie, werken loyaal samen met de gecommitteerde
staatsraden en wijden zich evenals voorheen aan de sociale belangen van het
Noorsche volk, aldus D.N.B.

— overzee.

Opvallend is, hoe op het sociaal-economisch terrein in alle groepen en bewegingen, met een kleine uitzondeiing in liberale kringen, de gedachte der organische of
corporatieve ordening veld won, zoo sterk,
dat deze reeds voor toepassing rijp kan
worden geacht. Wel bestaat er nog verschil
van meening over de vraag, hoever deze
corporatieve werkwijze ook op ander terrein, met name in het staatkundige, moet
vorder, doorgevoerd. De Unie wil ver gaan,
doch zij acht een deel der staatstaak niet
voor corporatief werk geschikt.
situatie
De binnenlandsche politieke
dat
moeilijkheid,
door
de
beheerscht
wordt
de N.5.8., sprekende over machtsovername
en alle anderen intimideerende, scherpe
reacties wekte. De eenige weg is, dat ieder,
ook de N.S.B, zelf, streeft naar betere verhoudingen. De Unie heeft door haar voorstel over een raad van advies een belangrijke stap gedaan.
-Ook de Unie maakte fouten en hier en
2>rj
daar is zij nog in haar kl if'erziekter
ziet zishzeJJ niet als doel, doch ais middel

Tijdens de ontginning van gemeentegronden te Heerlen op den hoek van de Kruisstraat en de Nieuwe Lindenstraat, is men op de overblijfselen van een Rorneinsche
vesting gestooten. Onder leiding van Dr. H.J. Beckers worden thans opgravingen gedaan. Zuilfragmenten, een verwarmingsinstallatie en fragmenten van een badhuis
werden blootgelegd. Ondergrondsche verwarmingskanalen (links) worden blootgelegd.

(Polygoon j
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omgeving van Mepel wordt gebouwd, aldus spr.,
alleen in De Wijk niet, omdat hier geen strook
grond te verkrijgen is.
Als de heer LOPERS nog eens aandringt op
een besloten vergadering, vindt wethouder TER
HAAR dat een vervelende geschiedenis, waar
hij beu van wordt.

2

RAAD DE WIJK
Woensdag 9

October.

Na de besloten

Voorzitter, de burgemeester, Mr. J. de Blieck

Aanwezig alle leden.

Ontsluiting bouwterrein.
Het in de vorige vergadering aangehouden
punt betreffende de verharding van den Oostwijkerweg tot ontsluiting van bouwterrein word
wederom aan de orde gesteld. B. en W. deelen
mede, dat de discussiën in den raad en de be-

sprekingen met den heer Lopers genoopt hebaangelegenheid nader te bezien, en zij
zijn tot de conclusie gekomen dat de jaarlijks
door de gemeente te maken kosten de volgende

ben deze
zijn

:

a. de aanleg van den weg (annuïteit van
f7500 bij 4 pet. rente en 20-jarige aflossing)
f 552 ; b. het jaarlijks onderhoud f 216 ; c. de
toekomstige kosten van verlichting. De aangrenzende eigendommen langs den weg zullen
door aanleg van een straat aanmerkelijk in
waarde stijgen en deze waarde kan thans gesteld
worden op 25 et. per M-., terwijl deze straks zonder twijfel kan worden bepaald op minstens f 1
per vierk. M. Het wordt door de gemeente gewenscht geacht van de bevoegdheid om een
baatbelasting te heffen, gebruik te maken. Het
gevolg hiervan zal zijn, dat de lasten, die door
de uitvoering van deze werken telkenjare op de
gemeentebegrooting drukken, voor een gedeelte
gedragen worden door hen, die van de uitvoering van deze werken in het bijzonder profijt
hebben getrokken. Daar volgens de wetsbepaling de belasting geheven moet worden naar
grondslagen, volgens welke een billijke bijdrage wordt gevorderd in de gemaakte kosten, is
als grondslag der belasting in de verordening
opgenomen de langs den grond gemeten lengte
van de zijde der perceelen, welke aan den
Oostwijkerweg zijn gelegen. De opbrengst der
belasting wordt geraamd op f 552 per jaar,
waarbij de Kosten van onderhoud en eventueele
verlichting voor rekening van de gemeente blijven. Daar het college van B. en W. van oordeel
is, dat de waarde der langs den weg gelegen
gronden (tot een diepte van pl.m. 50 M.) na
aftrek der te betalen belasting, een vermeerdering ondergaat van 25 tot minstens 50 cent per
vierk. M. en deze waardevermeerdering enkel
het gevolg is van de door de gemeente te verrichten handelingen, daar is het college van
meening, dat de gevorderde bijdrage als zeer
billijk moet worden aangemerkt, temeer daar
de verharding van den weg voor het doel „verkeersverbetering" niet noodig is.
De belastbare lengte bedraagt ongebouwd 645
M. en gebouwd 74 M., terwijl de jaarlijksche
belasting per M. ongebouwd bedraagt 81 cent
en gebouwd 40 cent. Van deze belasting waren
vrij te stellen zij die een bedrag ineens in de
gemeentekas storten van fll per M. ongebouwd terrein en f5.50 per M. gebouwd terrein.
De kosten zijn daarmede gedekt en de gemeente behoeft dan dus geen geldleening aan te
gaan. Voorts zouden zijn vrij te stellen, zij, die
ten nutte van de verharding van de Oosterwijkerweg een erfdienstbaarheid op hun aanfrenzende gronden leggen, waarbij de gemeente De Wijk ten allen tijde het recht verkrijgt
de ongebouwde gronden tot een diepte van zoo
mogelijk 50 M. of meer en tot ten breedte als
noodig zal blijken, aan te koopen voor de uitgifte van bouwterrein voor 50 pet. van hetgeen
de gemeente daarvoor netto ontvangt met een
minimum van 50 cent per vierk. M. In dit
laatste geval heeft de aangelande geen risico ;
hij betaalt voor den weg niets. Wel moet hij
t.z.t. een deel van den grond afstaan, doch
daarvoor ontvangt hij 50 et. inplaats van 25 et.
per vierk. M. Tegen dit alles kan worden aangevoerd, dat de eigenaren in hun eigendomsrecht beperkt worden, doch daar tegenover kan
volgens B. en W. worden gesteld
1. dat deze beperking plaats heeft in het
algemeen belang (het beschikbaar krijgen van

:

bouwterrein) ;

2. dat dit feitelijk gelijk is te stellen mef
onteigening ten algemeenen nutte, welke reeds
jaren in de wet is vastgelegd ;
3. dat de afkoop vrijwillig is en dat bij betaling van de afkoopsom ineens, of van de
jaarlijksche bijdragen, de eigenaren de volle
rechten over hun gronden behouden.
Tenslotte wordt voorgesteld den Oosterwij
kerweg te verharden en te verbreeden, den
daarvoor benoodigden grond aan te koopen of
te onteigenen en voor de gronden langs dezen
weg een baatbelasting in te voeren.
Wederom worden over dit punt uitvoerige
besprekingen gehouden, waarbij in hoofdzaak
de ook reeds in de vorige vergadering naar voren gebrachte bezwaren tegen de baatbelasting
worden aangevoerd.
De heer HENDRIKS wijst er bijv. op dat alle
eigenaren er tegen gekant zijn, hetgeen den
VOORZITTER doet opmerken, dat de eigenaTen op den grond zitten als „de bok op de
haverkist". De gemeente heeft evenwel een sociale taak te vervullen. Weliswaar is er grond
aangeboden aan de gemeente, doch voor prijzen die niet te betalen zijn.
Wethouder TER HAAR wijst er op dat de
menschen niet worden gedupeerd zooals zoo
vaak is beweerd, terwijl bovendien het particuliere belang moet wijken voor het gemeente-

-

belang.

De heer LOPERS wijst nog op verschillende
bezwaren en zegt dat de indruk wordt gewekt
dat de gemeente de moeilijkheden wenscht af
Spr. wijst op
te wenden op de aangelanden.begin gemaaktden
is
een
mooi
waar
Julianaweg,
geen
uitbreihier
vraagt
of
bebouwing
en
met
ding plaats kan vinden.
De heer SLOT kan in groote trekken met B.
en W. aceoord gaan, omdat in De Wijk geregeld behoefte aan bouwterrein bestaat. In verband met eventueele bebouwing van den Nieuwenweg is spr.'s naam nogal eens genoemd, hetgeen spr. doet opmerken, dat hij zijn terrein
aldaar t.z.t. noodig zal hebben voor een te bouwen pakhuis, doch bovendien kan hier eventueel slechts een oplossing worden gevonden
voor een paar jaren, terwijl de gemeente ju)st
voor tientallen jaren moet worden geholpen.
Ook spr. wil er op wijzen dat de menschen niet
worden gedupeerd omdat ze een behoorlijke prijs
ontvangen, terwijl men met liefde van een verharden weg gebruik maakt, als die er eenmaal
ligt.

De heer WILDEBOER verklaart zich vierkant

van een baatbelasting.
De heer LUTEN wijst op den Julianaweg en
vraagt nog eens met de menschen, die daar
bouwterrein hebben, te gaan praten, waarop
wethouder TER HAAR antwoordt, dat geen
enkel lid van B. en W. lust gevoelt nog eens

tegen de instelling

met Rooze te gaan praten, gezien den prijs die
in de
gevraagd wordt. Overal in

zitting geeft

de VOORZITTER

nog eens een uitvoerige uiteenzetting van den
stand van zaken en als dan tenslotte de heer
EELKMAN ROODA het woord heeft gevoerd,
wordt het voorstel in stemming gebracht.
Het wordt met B—3 stemmen aangenomen.
Tegen de heeren Hendriks, Holties en Wildeboer.

Aan de commissie voor huishoudelijke voorlichting in Drenthe wordt vervolgens een subsidie van f 10 toegekend.
Overgegaan wordt tot nadere voorloopige
vaststelling van de gemeenterekening 1937.
Vervolgens wordt de gemeenterekening 1939
aangeboden en in handen gesteld van een com-

missie bestaande uit de heeren Luten, Holties
en Pinxterhuis. De rekening sluit met de volgende cijfers: gewone dienst nadeelig slot
f5237.06 (debet f 178.177.79, credit f 172.904.73)
en kapitaaldienst nadeelig slot f4997.93 (debet
f 53234,07, credit f 48254.14).
Verbetering secretaris-woning.
Bij

een

ingesteld

onderzoek is B. en W. ge-

bleken, dat de boyenslaapkamers in de woning
van den gemeente-secretaris niet aan redelijke
eischen voldoen. De architect H. W. Bosman te
Meppel, aan wien een onderzoek is opgedragen,
schrijft
~De tegenwoordige toestand van het dak, onbeschoten pannendak met stroodokken, hetgeen
reeds in strijd komt met de bouwverordening,
de geringe hoogte van het dak en de schuine
ligging der schoorsteenkanalen, maken het mi.
onmogelijk er behoorlijke vertrekken, die aan
de eischen van de bouwverordening moeten voldoen, van te maken.
Daarom heb ik een nieuw dak geprojecteerd,
waarvan de beide zijgevels als topgevels met de
schoorsteenkanalen recht zijn opgetrokken.
Hierdoor is het mogelijk een tweetal goede
slaapkamers met overloop te maken met een
kleinen vlieringzolder daarboven".
Voorgesteld wordt de door den heer Bosman
aangegeven verbouwing uit te voeren, waartoe

:

z. h. st. wordt besloten.
Overgegaan wordt tot vaststelling van de instructie voor de beide gemeentegeneesheeren.

O.L. school Smeengeweg.
Het aantal leerlingen van de o. 1. school aan
den Smeéngeweg heeft bedragen op de teldata
resp. 50, 43 en 42 leerlingen. Voorgesteld wordt
de instandhouding van de school op grond van
art. 19 der L. O. wet te vorderen en bij Ged.
Staten er ten zeerste op aan te dringen, het
besluit goed te keuren.

Aldus besloten.
Hierna sluiting.

RAAD ZWEELOO
Vergadering van den Raad dezer gemeente van Woensdag 9 October, onder
voorzitterschap van den burgemeester mr.
A. Kleyn.
De raad is voltallig op de heer Reinders
na.
Het nieuwe gemeentehuis in
genomen.

gebruik

De VOORZITTER staat bij den aanvang
van de vergadering eenige oogenblikken
stil bij het feit, dat het nieuw gebouwde
gemeentehuis in gebruik is genomen.
Spr. richt woorden van dank tot alen,
die aan de tot stand koming van net huidige gemeentehuis hebben medegeweikt,
aan de architecten de. hc-eren Komter en
Krook, aan den ds>geïykschen opzichter
den heer Redder, aan de aannemers, de heeren Santman, Hollander, WesseJs, Geveke,
Bruynzeel en de N.V. Evdo.
Ook aan alle ambachtslieden, die steeds
met opgewektheid hun taak vervukiea,
denkt spr. met erkentelijkheid terug.
Het heeft het gemeentebestuur zeer verheugd; dat de provinciale Drentsche Adviescommissie tot wering van inbreuken op
de schoonheid van stad en land, geen enkel bezwaar heeft gemeend te moeten maken tegen het bij haai- ingezonden project
voor het raadhuis, zooals dit thans tot
stand gekomen is. Waar dit raadhuis tot op
zekere hoogte een experiment beteekent,
was het met eenige vrees, dat dit advies
werd ingewacht, temeer waar schoonheidscommissies dikwijls de naam hebben conservatief te zjjn.
Nu heeft Zweeloo dan eindelijk een eigen
raadhuis, zoo vervolgde spr., en naar ik
hoop, zal dit gemeentehuis het langer uitTrouwens
houden dan zijn voorgangers.
ook het eerste gebouw, waar de gemeente
Zweeloo haar administratie onderbracht,
het huidige café Kunstman, heeft het gemeentebestuur geruimen tijd tot woning
gediend, maar een raadhuis in de eigenlijke
zin van het woord kan dit toch moeilijk
worden genoemd. In een apart vertrek zetelde de administratie; de gemeentelijke zaken werden verder in de gelagkamer besproken en afgedaan.
Nadat sinds menschenheugenis het gemeentebestuur in genoemd café had gezeteld, blijkt omstreeks 1896 de huisvesting
niet langer te voldoen aan de toen ter tijd
gestelde eischen. Nadat een voorstel van
den heer H. Oldenhuizing te Aalden was
verworpen om voor zijn rekening in het
dorp Aalden een gemeentehuisje te doen
bouwen, dat dan voor fB5 's jaars aan de
gemeente zou worden verhuurd, ging de
de Weduwe J.
Raad in op een voorstel vaneigenaresse
de
van
Abrahamij,
tijd
dien
C.
Kunstman,
om
tecafé
het tegenwoordige
gen vergoeding van 6 pet. van de kosten 'n
nieuw gemeentehuis te bouwen, onder welke kosten begrepen zouden zijn het schoonhouden, kachels aanmaken, vuur en licht.
Dit raadhuis, tegenwoordig als woning
in gebruik bij de familie D. Lanting te
Zweeloo, werd op 15 Juni 1897 in gebruik
genomen.
Al spoedig kwamen er echter klachten
dat de huisvesting van de gemeente onvoldoende was. Toch zou het nog tot 1918 duren voor het gemeentebestuur een nieuw
raadhuis tot zijn beschikking zou krijgen.
Nadat het steeds al moeilijk was geweest
een dokter in Zweeloo te houden, was in
die dagen, toen zich pas in Oosterhesselen
een arts had gevestigd, de kans vrijwel

Wegens Drankwet: P. W. F. te Zwartemeer,
3
f of 1 w. t.; H. F. te Zwartemeer, f 3 of 3d.
h. ; H. H. te Zwartemeer, f 6 of 6 d. h.
Wegens Vleeschkeuringswet: O J. de W. te
Emmer-Compascuum, f3O of 30 d. h.
Wegens Arbeidswet: M. K. te Valthermond,
f 2 of 2 d. h. ; M. K. te Valthermond f 2 of 2
d. h.
Wegens Veewet: H. J. H. te Nieuw-Schoonebeek f 5 of 5 d. h.
Wegens artikel 424 Str.: S. H. te Erica, aangehouden tot 11 October 1940.
Wegens art. 314 Str.: K. R. te Odoornerveen,
f 10 of 10 d. h.
Wegens art. 431 Str.: T. O. te Kavelingen,
f 5 of 5 d. h.
Wegens art. 438 Sr.: G>. J. H. te Coevorden
f 5 of 5 d. h.
Wegens Bouwverord. gem. Oosterhesselen : J.
D. te Nieuwlande f 1 of 1 d. h.;- j. p. te
Nieuwlande f 8 of 8 d. h.

verkeken, dat Zweeloo, dat op dat moment
zonder dokter zat, een nieuwe arts zou
krijgen. In de vergadering van 24 Juni '18,

besloot de Raad dan ook de dokterswoning,
die toen reeds geruimen tijd leegstond, in
te richten tot raadhuis en het overblijvende deel als ambtswoning aan te wijzen aan
den burgemeester de heer Engelenburg, die
toen reeds geruimen tijd in Emmen woonde, omdat hg in Zweeloo geen huis kon
vinden. Op 1 October 1918 werd dit nieuwe
raadhuis in gebruik genomen.
Thans herhaalt zich de geschiedenis. In
de laatste jaren begon zich weer in steeds
toenemende mate een gebrek aan ruimte te
doen gevoelen. Tenslotte kwam in de raadsvergadering van 8 Februari 1939 de bouw
van een nieuw gemeentehuis aan de orde.
Nadat de voorbereidingen min of meer regelmatig waren voortgezet en stelselmatig
waren onderbroken door de diverse gebeurtenissen, die zich in de laatste jaren op de
wereld hebben afgespeeld, is thans eindeluk het nieuwe raadhuis vrn'wel gereed.
Wat de administratie betreft, deze is er
reeds eenige maanden in ondergebracht, en
ik mag tot mijn genoegen constateeren, dat
het gebouw tot dusverre aan de gestelde
verwachtingen beantwoordt.
Spr. besloot met het uitspreken van de
hoop, dat dit gemeentehuis nog lange jaren
een belangrijk en gezocht middelpunt vau
het gemeentelijk leven zal mogen zijn en
een doelmatig en aangenaam verblijf voor
allen, die met het gemeentebestuur en de
gemeenteadministratie te maken hebben.

Wegens 22b M. R. Wet: J. W. te BargerCompascuum, f 10 of 10 d. h.
Wegens niet rechts houden : D. S. te Klazienaveen, aangehouden tot 11 October 1940.
Wegens geen teeken : D. E. te Emmer-Compascuum f 3 of 3 d. h.
Wegens verduisteren lantaarn (f.) : R. V. te
Nieuw-Weerdinge, f2of 2 d. h.; P. W. te Klazienaveen, f 2 of 2 d. h.
Wegens leerplicht: p. van der S. te Onstwedderesch, f 2 of 2d. h. : J. K. te Coevorden
f 2 of 2 d. h.
Wegens leerplicht, Ie herhaling : J. W. te
Klazienaveen, f2of 2 d. h.; J. W. te Klazienaveen, f 2 of 2 d. h.
Wegens dronkenschap : G. op de D., z. b. w.,
f 10 of 10 d. h. W. S. te Emmen, f 8 of 8 d. h. ;
J. D., z. b. w., f 10 of 10 d. h.

de exploitatierekening van de Laagspanningsnetten, die aangeeft een voordeelig
saldo van f 869.4.1. Dit bedrag wordt bestemd voor extra afschrijving op het net.
Het reglement en het tarief voor de levering van electriciteit wordt opnieuw gecontinueerd.
B. en W. stellen den raad voor een gemeenschappelijke regeling aan te gaan met
de gemeente Emmen voor het lager onderwijs. Een twaalftal kinderen uit de gemeente. Zweeloo bezoekt scholen in de gemeente
Emmen en dat maakt het treffen van een
dergelijke regeling noodzakelijk.
Het voorstel wordt aangenomen.

484ste STAATSLOTERIJ
Trekking van Donderdag 10 Oct.

5e Klasse

14460

14725
14810

,11"
IiÏÏZ
15707
15902
16210
16669
16958
17084
17328

4459

-

Grenswijziging.

5000
5542
6326
6717
7243
7838
8293
8576

1207

1240

1757

1796

4481
5217
5642
6335
6846

4529
5236
5664
6414
6878
7526 7555
7935 7963
8308 8323
8604 8633

8820 8822
9210 9219
9442 9446
10447 10455

8860
9239
9846
10496
10867 11129 11146

4665
5409
5900
6615
7073

8373
8658

8703

8178

7715
8190
8441

19565
19723
19993
20180

20915

7776
8256
8458

8787

12877 12885 12928
13152 13294 13398
13795 13939 14066
14769 14982 15097
15586 15756 15776
15964 16139 16179
16828 16893 17123
17429 17493 17528
17896 17899 17927
18313 18410 18498
18725 18S11 15836
19050 19258 19713
19853 19939 19958

B. en W. stellen voor in de gemeentebegrooting, dienst 1940, eenige wijzigingen
aan te brengen.
Aldus wordt z. h. st. besloten.

12932 12974
13407 13448
14119 14451
15382 15398
15821 15932
16549 16606
17125 17134
17592 17772
18092 18195
18542 18567

23861
3,

235 16 23631
23930 23966

--4298 24443
f"?
24778 24817

24836

13052
13683
14686

15552

15959
16679
17157
17847
18294

18706
18908 19016 19030
19718 19730 19751

£&£

?z,386G
*5

24502
24847

20158

20159

23213
23735
24011
24611
24853

23391
23741
24162
24653

210-18 21153
21370 21386
22096 22118
22821 22872

2490?

NIETEN.

Rondvraag.

De VOORZITTER biedt de gemeente
voor het nieuwe gemeentehuis aan 2 tinnen
inktpotten en een gekleurde kaart van he,.

uitbreidingsplan.

Wethouder VAN TAREL zegt dank voor
deze cadeaux voor het gemeentehuis, dat
door de vele bemoeiingen van den burgemeester tot stand is gekomen.
De VOORZITTER deelt verder mee, dat
de architect een bureaulamp voor de burgemeesterskamer zal schenken.
De heer PERKAAN vraagt of de sloot
bij de kazerne in onderhoud bü de gemeente hoort. Zoo ja, dan moet de gemeente
voor opschoonen zorgen.
De VOORZITTER zal voor verbetering
zoo spoedig mogelijk zorgen.
De heer PERKAAN zegt, dat te Wezup
nog 1 woning niet bij het electrisch net i
aangesloten. Kan dit nog in orde komen ?
De VOORZITTER zegt, dat deze zaak
reeds in bewerking is. Er zijn uit deze gemeente tientallen nieuwe aanvragen om
aansluiting weg, doch Laagspanningsnetten
is momenteel met werk overladen, als een
gevolg van de buitengewone tijdsomstan-

3

digheden.
Hierna wordt de vergadering gesloten.

Kantongerecht Emmen
Zitting van 3 October.

1004 1081 1115 1150
1206 1214 1219 1227
1265 1290 1311 1387
1479 1485 1577 1581

1673

1802
1967
2190
2309
2515
2724

3091
3246
3406
3558
3684
3886
4010
4218
4406
4525
4655
4843
4987
5170
5335
5489

5648
5747
5889
6007
6183
6322
6467
6677

6825

te Emmen veroordeelde

Wegens niet uitwijken en rijbewijs H. B. te
Emmer-Compascuum 2 x f 10 of 2 x 2 w. t.,
toew. civ. vordering ad f20.50.
Wegens A.P.V. Emmen : J. G. de V.. H. H„
G. H., H. de V., P. K., A. K. B. de V., J. H„
W. de V., H. 9, H. M., P. W., C. H. en J. P.,
allen te Klazienaveen, vrijgesproken.

7053
7205

7383
7556
7724
7810
7920

8060
8193
8426

1701
1808
1975
2243
2322
2582
2739
3148
3248
3411
3567

3694
3897
4038
4244

4425
4538

4677

4862
4990
5245

5352
5494
5671
5751
5902

6025
6201
6378
6487
6685
6855
7057
7214
7400
7584
7732
7841

7966

8071
8312

8427

1702
1836
2096
2259
2350
2596
2745
3171

3298
3424

3590

3714
3952
4067
4247
4444
4546
4713
4871

5054
5297
5384
5531

5695
5759

5909
6034

6206

6383
6536
6687

7007

7088

7291
7428
7607
7742
7891

8007

8098
8322
8432

-

8777
8854
9067
9327
9490
9596
9828

9579
9779
9961 9966
10172 10234
10379 10424

10648 10738
10864 10900

11094.11096
11289 11307

11804

12110
12333
12457
12559

11838

12126
12394
12459
12656

12853
13053
13210
13427
13725
13781 13792
14061 14128
14347 13368
14442 14450
14661 14684
14799 14805
14874 14885
15131
15476

15679
15900
16090
16623
16949
17076
17316
17436
17819

19621
19752
19994
20263
20398
20679
20821
20933
21139
21401

22160 22191
22300 22409
22547 22569
22685 22725
22897 22965

23094 23109
23406 23463

23625 23684
23888 23910
24161 24172
24416 24455
24746 24819
24981

19646
19814
20019
20294
20470
20719 20727 20746 20762
20869 20874 20893 20906
20995 21023 21049 21066
21273 21353 21363 21385
21430 21464 21548 21550
21725 21779 21829 21838
21941 21990 22012 22025
22050 22094 22106 22157
22192 22200 22233 22279
22413 22487 22513 22541
22608 22620 22629 22648
22789 22829 22846 22876
22982 23030 23065 23088
23174 23180 23274 23284
23505 23514 23527 23611
23713 23718 23863 23886
23924 23928 23971 23977
24231 24257 24353 24372
24486 24527 24578 24700
24822 24838 24872 24951

—

5e Klasse

18069 18072 18073
18262 18364 18389
18500 18627 18635
18726 18796 18939
19073 19163 19286
19380 19410 19420
19662 19668 19693
19840 19928 19970
20044 20077 20093
20330 20359 20370
20503 20555 20576

8e Lijst: 10664 ontbreekt,

16065 f 70 m.z. 16055 f 70, 19179 f 70 m.z.
zonder f 70, 10755 12623 15870 19175 22658
m.z. met f 70.

8943
9262

20065
20174 20368 20726 20917
21241 21251 21309 21352
21485 21493 21653 22038
22533 228 H
B
23001 23003 23029 23205
35

Aangeboden wordt de gemeenterekening
voor den dienst 1939.
De gewone dienst sluit met een batig
saldo van f 2675.20.
De kapitaaldienst sluit met een batig
saldo van f 18373.87.
De rekening wordt ter onderzoek gesteld
in handen van de heeren Warmolts, Perkaan en Frensen.

9293
9488

15107
15345
15659
15886
16041
16332 16403 16579
16925 16930 16948
17002 17022 17047
17127 17228 17278
17360 17412 174ig
17502 17514 17624=

21128
21394
21599 21613
21844 21851

9198 9200
9272 9291
10007 10198 10230
10674 10728 10847
11346 11405 11457
11599 11761 12633 12670 12815 12831

B. en W. hebben met het Provinciaal Bestuur en Binnenlandsche Zaken gecorrespondeerd over een tip te Witteveen.
De
menschen, die daar wonen, hooren eigenlijk
bij de gemeente Westerbork en B. en W.
stellen voor de gemeentegrens ter plaatse
zoodanig te wijzigen, dat het betrokken gebied in het vervolg zal behooren by de gemeente Westerbork. Het gaat hier om de
„Wezuper Tippen", zooals het vroeger genoemd werd.
Het voorstel van B. en W. wordt z. h. s.
aangenomen.

13767 13770 13775
13828 13848 13946
14265 14289 14319
14394 14402 14438
14528 14534 14623
14767 14778 14794
14811 14813 14816
14993 15005 15044
5208 15318 15328
ï}~
45 15546 15563
15728 15851 15868
15956 15980 16022

22034 22042

4867
5498
6035
6650
7098

12275

12452
12527

18007 18055 18059
18087 18197 18212
18441 18480 18496
18702 18704 18707
18946 19038 19062
19299 19348 19355

1291
1848

4540
5393
5739
6537
7055
7561

11950

8706
8852
8993

16326
16824
17001
17095
17335
17439 17452
17822 17833 17871 17891 17904 17936

Lijst.

1302 1315
1956 1980
2101 2104 2140 2150 2241 2551
2574 2622 2697 2921 2926 3176
3423 3506 3584 3587 3699 3733
3747 3809 4008 4127 4248 4322
1077

1380

9557
9607
9885
10053
10285
10511
10775

8686
8848
8982
9289
9457
9577
9713
9920
10072
10336
10530
10845
11091
11230
11770
11995
12280
12456
12539
12682

12666 12668 12674
12738
12954 12957 12975 13012
13114 13125 13127 13190
13331 13340 13346 13347
13488 13613 13695

12905
13059
13286
13469
13756
13803
14182
14388

Prijzen van f 70.

B. en W. stellen voor enkele wijzigingen
in de leges-verordening aan te brengen, in
verband met de uitgifte der legitimatiebewijzen, die onder de bestaande verordening
50 cent moeten kosten. Dat achten B. en
W. een te hoog bedrag. En om de stamkaart voor legitimatiebewijzen in te richten, lijkt B. en W. voor de praktijk veel te
bezwaarlijk. Voor een apart legitimatiebewijs stellen B. en W. voor een bedrag van
10 cent te vragen, behalve voor de menschen, die op de werkverschaffing of steun
zqn aangewezen, wie het college het bewijs
gratis wil verstrekken.
De Raad keurt een en ander goed.

:

— 8e

9399

11315 11348
11868 11894
12208 12210
12439 12448
12519 12522

20793

Het hoofd der school te Zweeloo heeft
gevraagd om verbouw van zijn woning en
hij verklaarde zich bereid een hoogere huur
van f 25 te betalen.
B. en W. stellen voor de gevraagde verbeteringen, waarvan de kosten op f 100.—
worden geraamd, aan te brengen.
Aldus wordt z. h. st. besloten.

heden :

8941
9173

20382
20598

Huur onderwijzerswoning.

Kantonrechter

8898
9108
9330
9518
9598

8650
8847
8953
9218
9400
9575
9701
9889
10059
10303
10525
10819
11039
11221
11360

9970
10281
10489
10768
10970 10977
11159 11164

*

;

8552

8819

9876

Wegens Bouwverord. gem. Schoonebeek: a.
K. te Nieuw-Schoonebeekerveld f 1 of 1 d. h.;
H. M. te Nieuw-Schoonebeekerveld f 1 of 1 d. h.
Wegens Veiligheidsbesluit veenderijen : L. Z.
te Valthermond, f 5 of 5 d. h.; L. Z. te Valthermond f 5 of 5 d. h.
Wegens verord. woonwagens enz. Odoorn: H.
P., z. b. w., f3of 3 d. h.; F. 8., Z. b. W., f3Of
3 d. h.
Wegens verord. veenbrand Emmen : J. B. O.
te Nieuw-Weerdinge, f 3 of 3 d. h.
Wegens verord/verkeer vee Odoorn : F. B. te
2e Valthermond f3of 3 d. h.; W. K. te Exloërkül f 3 of 3 d. h. ; J. S. te Exloo f 3 of 3d.h.

By de ingekomen stukken bevindt zich

De

8499

8796

1740
1842
2154
2288
2421
2598
2888
3182

3312

1193

1234
1418
1632
1764
1871
2155
2295
2445
2613
3012
3192

1194
1239
1475
1670

1799
1950

2184
2303

2481
2685
3063
3202

3348 3402
3470 3519
3609 3619 3672
3753 3854 3879
3963 3967 3971
4070 4137 4179
4270 4317 4334
4451 4456 4463
4597 4603 4615
4732 4778 4793
4874 4879 4978
5109 5125 5167
5308 5325 5331
5387 5460 5463
5608 5627 5633
5731 5732 5745
5771 5740 5846
5923 5926 5998
6071 6079 6182
6247 6269 6294
6390 -6455 6458
6565 6613 6657
6777 6798 6812
7017 7043 7052
7120 7149 7172
7303 7304 7340
7450 7514 7531
7688 7711 7722
7746 7758 7796
7894 7900 7902
8012 8030 8043
8119 8120 8180
8339 8390 8423
8435 8437 8461
3459

RADIO-PROGRAMMA
ZATERDAG 12 OCTOBER.

—
—

JAARSVELD, 414.4 M. A.V.R.0.-uitzending.
8.30
i».00 Nieuwsberichten A.N.P., Gram.pl.
10.00 Morgenwij8.50 Gram.pl.
Orgelspel.
10.30 Voor de vrouw.
ding. — 10.15 Gram.pl.
1100 Cyclus „In de schijn10.35 Gram.pl.
12.00 Berichten;
11.15 Gram.pl.
werper.'
12
45
Nieuws- en
A.V.R.0.-Aeolianorkest.
A.N.P.
1.00
A.V.R.O.berichten
economische
1.45 Disco-cauAmusementsorkest en solist.

—
—
—
— — — —
— -—
——
Amabile-Kwintet.
—
—

3.10 Repor225
Concertgebouworkest
(opn.)
3.30
tage.
(4.15—4.30 Causerie ..Tooneel en tooneelgezel515 Nieuws- en economische
schapp*n")
5.30 Omroeporkest en Gram.
berichten A.N.P.
serie.

_-

—

-

—

—

7.00 Vragen
45—6.50 Berichten.)
7 15 H*agsch trio.
(A.N.P.)
8.00 Nieuwsberichten A.N.P.
Interview.
A.V.R 0.-Amusementsorkest en solisten.
(6
den dag

pi

—

—

Nieuwsberichten

—9.00

A.N.P.,

——

sluiting.

—

van
7.45
8.10
8.55

—
——
—

18?5 M. KR.O.-uitzending.
7.15 Berichten
7.00 Berichten (Duitsch).
7-30 Wij beginnen den dag.
(Engelsch).
8.15 Gram.pl.
8.00 Nieuwsberichten A.N.P.
(Duitsch).
9.15 Gram.pl.
9.00 Berichten
(Engelsch.)
Berichten
11.30 Gram.pl.
11.15

KOOTWIJK,

—
—
—
—
—
__(Duitsch)- —Rococo-octet.
—
12.45
economische
A.N.P.,
__ Berichten
——
Berichten
— —
_
gramma
richten (Duitsch).
——
berichten
—
_
— K.R.0.-kamerorkest.
—
—
—Berichten
—
—
—
—
12.00

12.30 Berichten

beNieuws- en
Gram.pl.
1.15 K.R.0.-orkest.
2.15 Gram.pl.
(Duitsch).
3.45 Cabaret-pro(Engelsch).
5.00 Be(gr.pl.)
4.10 Gram.pl.
Nieuwsen
economi5.15
5.30 K.R.0.-Melodisten
A.N.P.

richten
200

_

3.30

sche

—

g.15 Berichten (Engelsch).
en solist.
6.30
Reportage.
7 00 vragen van den dag (A.N.P.)
(7.30—7.45 Be7-15
richten Engelsch).
8.00 Berichten (Duitsch).
8.15 Nieuwsberichten A.N.P., Gram.pl.
8.30
8.45 Gram.pl.
8.50
(Engelsch).
WÜ Sluiten den dag.
8.55—9.00 Nieuwsberichten A.N.P.

Programma

Asser Radiocentrale
VRIJDAG 11 OCTOBER.
Lijn

1:

8.00—18.30 V.A.R.A.;

18.30—18.45

V.P.R.0.; 18.45—21.00 V.A.R.A.
Daarna uitzending voor Radiocentrale.
Lijn 2:

7.00—21.00 N.C.R.V.

Daarna uitzending voor Radiocentrale.
Lijn 3: Buitenlandsche programma's.

19.00—20.00 Gram.muziek Radiocentrale.
ZATERDAG 12 OCTOBER.
Lijn 1:

8.00—21.00 A.V.R.O.

Daarna uitzending voor Radiocentrale.
Lijn 2: 7.00—21.00 K.R.O.
Daarna uitzending voor Radiocentrale.
Lijn 3: Buitenlandsche programma's.

19.00—20.00 Gram.muziek Radiocentrale.

