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NIEUWSBLAD van het NOORDEN
Dagblad voor de Noordelijke Provinciën.

Deze courant vertchffnt dagelijks, behalve op Zon- en feestdagen
ABOAJtat:**»KKTKI'I'I.I6. In Groningen 35 et per maand ot
f 1.05 p. 3 mnd.; franco p. p.of p. agent t 1.55. (-f disponeerkosten)
Buiten de 3 NooröelijKe Provinciën 11.65 Naar Belgié f 4.50.
Voor de overige lanjlen van Europa, n. 0.-Indiê en Amerika enz. 18.— per
halfjaar, bij vooruitbetaling Voor Europa geschiedt de verzending dagelijks, naar 0.-Indié en Amerika ééns per week
Afx. ex. der Cour. rijn verkrijg b. aan ons bar. ft iet en aan de stations
Oronlngen, Winschoten. Leeu-waröen, Assen Meppel en Zwolle -Set,
Teicioonno. voor de Redactie en den Dir. 184. /lui»... 3
OQnfïfi
"")
8ÜUÜ C«\
880.
» » A-iministraüe

..

ADTEBTEKTÏE» uit de drie Noordet. fro-lncren ▼*«/
I—s regels 50 cent. ieder repel meer 10 cent. Kleine advertentiën van
I—3 regels, betrenende aanbieding- en aauvraag-betrekking,
huur en verhuur, koop en verkoop 25 et., elke regel meer Sets-,
bij dooruitbetalihg.
Van buiten deze Provinciën var I—s regels 75 ets.,
regel
meer
15
ieder
cent Bij abonnement verlaagd tariet.
ADVEBTENTIEN moeten voor 9 uur bezorgd zijn, om in het
dien dag verschijnend nummer te worden opgenomen dubbele koloms
ftaags te voren.
Voor het bevragen aan ons bureau ot per briel onder no. wordt
10 ets. extra berekend.
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&ft no. bestaat uit 3 bladen
Buitenland.
De Europeesche oorlog
De algemeene toestand.

k" e verkeeren ka een periode van afwrachNog is er niets gebeurd, maar dé modat Amerika ln 't conflict betrokwordt, bestaat om zoo te zeggen, elk
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het ecu incident moeilijk kunnen voorko-

weet, hoe een groot deel der
"** want menbestaat.
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Bij elk Engclsch schip,

getorpedeerd wordt zonder waarschubestaat derhalve de kans, dat Amerilevens verloren gaan. De eerste
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L 6l" voor. Het bericht omtrent het afbreder betrekkingen is daar een halven dag
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«teheelen owJosl. bewe-

Zuiderdiep b/d

Heerestf.
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aroningen

mee zou willen la/ten spelen, dat Amerika
zonder veel risico voeren kan. Onze Oostgremzen liggen vrijwel open.
ten, Diürtsehland echter gaat, onafhankelijk
„Dit zijn nu slechts enkele verschilpunten,
van de besluiten van alle omijddgen, den
v.aaruit blijkt, dat onze internationale posiweg dien hert gaan moet.
tie nog wel "iets anders is, dan die van AmeDe „Deutsche Taigeszrtg.:" Hert bericht dat
rika
ook de Daily Chronicle maakt daar,
Vereenigde
betrekkingen,
de
Staten hunne
blijkens de telegrammen in dit blad, eene
met ons afbreken komt met onverwacht, het
en dat dus bij
zeer juiste toespeling op
vernietigt geen hoop, doet- geen onzer berede beslissing, die onze regeering te nemen
keningen te niet. Hert- schept klaarheid ep
heeft, nog wel enkele elementen meer in restelt de vastheid, het onherroepelijke van de
kening moeten worden gebracht, dan die zich
Duitsche besluiten in hert Hcht, waarom wij
voor Amerika opdoen."*
het ernstig maar met niet geringe voldoening
En het „H'bld.", dat ook over deze zaak
begroeten. Er rijn genoeg nota's gewisseld.
schrijft, merkt o.m. op:
"De „Vorwarfcs": Men zal goed doen zich
weerszijden
moraliseeren
onthou„Ook president Wilson zal toegeven, dat
van
te
aan
voor een volk van 6 millioen zielen, dat een
den. De Amerikanen hebben goed praten van
grenslijn van ongeveer 400 K.M. tegen de
heilige rechten der menschheid, dde de DuitDuitsche lagers te verdedigen zou hebben, de
schers met voeten treden. Zij ritten in Ame->
omstandi:giheden ©enigszins anders zijn dan
rika en het gaat hun goed.
voor een volk van 130 millioen, dart door een
Hun bestaan wordt niet bedreigd, rij van het leger op zicht.
werd
ongemakken
van het
de toestand voor de burIntusschen
Oceaan- van het geblokkeerde Duitsche rijk
weten niets van de
gescheiden is. En onze „vrijheid", de „rechtleven in de loopgraven, als rij brood, gerlijke bevolking steeds benarder. Het mivaardigheid",
van
waarmede onze inwoners beeenige
nisterie
Handel en Industrie deed
boter, spek, kaas, melk en eieren willen hebde president incm daarin verandering te brengen, handeld zouden worden
ben, gaan zij naar den dichtsrtbtjzijnden
en het
Noord-Frankrijk
eens
in
markt en koop en het Onder zulke omstanr werden comités benoemd, maar diaxmede formeere
digheden is het heel gemakkelijk de rechten was de zaak ook weer afgedaan. Later vatte ..ongestoord leven" zou in onze oostelijke proder menschheid hoog te houden. Evenmin als de minister van Binnenlandsche Zaken dezen vinciën er niert op vooruitgaan indien onverde welgedane burger hert recht heeft moreele arbeid weer op en trachtte de voeding van de hoopt mocht blijken dart de verdediging van
verwijten te doen aan den armen drommel bevolking op dezelfde wijze te regelen als hel de geheele grens met ons leger niet mogelijk
die uit> bittere nood vmet de wet in conflict ministerie van Landbouw dé proviandeering was."
Wij zonden er nog wat anders aan willen
komt, evenmin hebben de Amerikanen het van het leger.
vaardigde
toevoegen.
Binmenverwijten
Omgete'doen.
In 1915
de, minister van
recht, ons mareele
In het eerste stadium van den oonlog, toen
landsche Zaken een erder aan de gouverneurs
keerd hebben ook beschimpingen van Duithij
perfMie,
aan
ook
raeds de neutralen zich bedreigd zagen
verraad,
geheel
hun gelastte, zich
sche rijde over valschheid,
uit, waarin
op de vrije zee, is in Europa meermalen geoverrompeling geen zin. De Ver. Starten hebde tevemmnddëlenk-vesüe te wijden en de gben reeds 9 maanden gefloten dehandha-ving* wone administratie aaln hun plaatsvervangers vraagd om ©en nadere aaneensluiting, die
echter steeds door Amerika geweigerd Is.
diplomatieke betrekkingen afhankelijk over te laten. Van dien tijd af had elke proder.
Nu
dat land echter den tijd gekomen acht
gemaakt van voorwaarden, die wij toen hebgewoonlijk
vincie haar eigen regetiuig, welke
ben aanvaard. Nu wij in dé nota van 31 Jan. van.dto van de nabuur verschilde. Er bestond om zelf wat te doen, acht Wilson het van
hebben verklaard ons aan die voorwaarden slecht; één algemeen geldend voorschrift,, n.l. zelf sprekend, dart de andere neutralen volAmerika voelt zich ook een garroote
niet meer te kunnen houden, verbreekt Amedat men zonder tocstcfannng van den gouvermogendheid.
neur
liCTiensmiddeten van de eene provinrika, gelijk te vooralen was, inderdaad de betrekkingen met ons.
cie nrai do andere mocht uitvoeren. Een
Nederland en de dutkbooten-actie.
De vraag of de andere ontijdige staten wantoestand wt-s axatamiijk het gevolg van
zich bij Amerika rullen aansluiten, zullen dergelijke regelingNaar het Persbureau Vaz Dias verneemt,
do onzijdigen naar hun eigen belangen te beHet wórdt steeds J'nocjhjkwr om Zich eenige zal hunnen enkele dagen aan het Ministerie
slissen hebben. Als er een bond van onzijdige voorstelling van de regeling der levensniidde- van Marine andermaal door de Ministers van
staten tot stand mocht komen, dan zou zijn len-verdecling te _i_kc__ up elke provincie Buitenlandsche Zaken, Marine en Koloniën
overzeesche
verstandig opgevatte taak niet zijn, een der hebben wij twee autoriteiten naast elkaar, en met de directies onzer groote
beide oorlogvoerende groepen de wet voor de wél vertegenvvöor'difners van "t ministerie van stoomvaarüijnen en mei het bureau van de
oorlogvooring voor te schrijven, maar beide Landbouw en afgwïiaj-<%d_n van het iriiniste- N. "0. T. worden geconfereerd over de in
groepen te beVegen tot het sluiten van een rie van Binnmliind ;chc Zaken. Overal bestaai het belang van on.".e groote vaart te nemen
er natuurlijk onophoudelijk wrijving tusschen maatregelen.
rechtmatigen, duurzaamheid belovenden vrede. Deze groote zending, waarvan Wilson tot deze 'twee, maar de ambtenaren van 't minisDie bijeenkomst zal worden gehouden zoodusver zelf een geestdriftig prediker was, ter!.: vah Landix>uw zijn daarbij in 't voordra Minister Loudon in staat is mede te deelen
zouden de onzijdigen prijsgeven als zij zich deel, zij kunnen er zich immers altijd op bewelke resultaten onze Begeering op haar staproepen, dat hun werk 't belangrijkste is, het pen ,zoowel te Londen als te Berlijn gedaan,,
met onze tegenstanders tot het verwezenlijken van hun vernietigingis-oogmerken vereeheeft mogen verkrijgen.
geldt toch het leger.
nigden. De Duitsche regearing ddenrt echter
Met elke' maand' viexmeerdexen de verzoekIn afwachting van deze nieuwe conferentie
alles te dwen wat rij kan om te bevorderen schriften uit alle deelian van- 't land, niet alvoorloopig geen booten uitvaren, ook
zullen
dat er aan 't eind van dezen oorlog onder de leen om voedsel, maar ook om zeep, enz.
Er wordt bij
niet van de Mij.
volken den wereld nog onpartijdige volken
Het eenige, dat afdoende hulp kan brengen, dezen maildienst op Engeland rekening gehouzullen rijn.
is organisatie en samenwerking: en daarom den met de mogelijkheid, dat ook de Engelverlangt
Bus land zoo naar een sterk, een sche regeering zal toestemmen in een geregelde
Dirt Bnsla ad.
krachtig, een eensgezind mirasterie.
vaart op Southwall in plaats van op GraveDe „Times" ontving van een bijzondieren
send.
correspondent een besclirijving van den econoBij het Departement van Buitenlandsche Zamischen toestand in Rusland, waarin o.m. geken
is. van onzen gezant te Lenden beVichl
zegd wordt:
'
ingekomen,
dat geen enkel neutraal schip in
Te midden van overvloed Is er schaarschte
kan worden
uitgeklaard
Engeland
aan levensmiddelen Dat mag paradoxaal klinu
itnoodiging.
Wisen'
De Duitsche admiraliteit bericht, dat Nederken, maar is de waarheid. Hél levensmiddelenschepen, welke 1 Februari reeds van
landsche
gebrek is het onderwerp van alle gesprekken,
President Wilson heeft met echt Ameriln huis, op de -tram, in den Trein, op kantoor kaansche zelfgenoegzaamheid in zijn rede Noord-Amerika onderweg waren naar Engelen ln de fabriek, kortomf overal waar mentot het congres de veronderstelling geuit, dat sche h avens, naar die havens zullen worden
schen samen zijn.
de neutrale landen nu alle wel zouden doen doorgelaten. Het verlaten van deze havens
In den zomer van 't vorige jaar kon men de wart Amerika heeft gedaan. En de veronderzonder gevaar kan niet worden toegestaan
arme bevolking te Petrograd 10 a 12 uur voor stelling heeft hij doen volgen door een or,De directeur van den Botterdamschen Lloyd
de winkels op een stukje vleesch zien staan der aan de Amerikaansche gezanten in neudraadloos bericht van den gezagvoerontving
wachten. Sedert vormen de menschen niet al- trale landen, waarbij hun, volgens Reuter, der van het s.s. „Samarinda" dat hij op
een queu's voor de slagerswinkels, maarevenbevolen wordt, om die neutrale regeeringen
179 man aan boord heeft opgenomen van
waar brood, melk, mede te deelen, dat Wilson gelooft, dat het zee
tons voor de winkels,
gezonken schepen.
verschillende
groenten en suiker te krijgen zijn. En het zijn den vrede zou bftvorderen, als alle neutralen
s.s. „Samarinda" gaat nu naar Vigo om
Het
niet enkel meer de armen, die men daar aanAmerika's voorbeeld zouden gaan volgen.
de schipbreukelingen te landen.
Du» zullen, naar Wilsons uitnoodiging,
treft, maar ook de bedienden der rijken.
Terwijl de thermometier tegenwoordig soms Nederland, Zwitserland, de Skandinavische
Het In den grond boren der „Gamma”.
20 gßaden onder nul (Fahrenheit) aanwijst,' landen, Spanje en de Zuid-Amerikaansche
benoolüt
dagelijksche
om
de
zij
daar uren,
Bcrliin komt het volgende (vermoedelijk
staan
Staten, de diplomatieke betrekkingen met
officieusc)bericht inzake bet in doi grondbodigdheden te bekomen. Te Rosloff zag de Duitschland moeten verbreken.
ren van de „Gamma"
schrijver in November een schare van meer
Nu, die Zuid-Amerikanen kunnen 't gemak„De Nederlandsche pers meldt, dat het Ne
dan 1200 menschen voor den coöperatieven kelijk doen; Duitschland kan bun voorloostoomschip „Gamma" op 1 Febr.
meel
derlanilsche
spoorwegpersoneel
op
pig weinig schaden.
winkel van het
Maar de neutrale landen in Europa liggen bij Landsend getorpedeerd is en dat de bewachten, iri 10 dagen Üjds was dit niet aanstoomschip
gevoerd, ofschoon op 'n afstand van minder heel wart dichter bij en speciaal Nederland manning door hol Nederlandsche
R
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Amerika grenst niet aan de oorlogvoerende
slagplaatsen van
ge
lioen pocd rogge; in het minder dam 250 mijl tanden; het is, integendeel, door een breeden krufaeroorlög opgebracht en in don grond
m,c
zijn.'"
T
rechtstreeks
door
boord
Oceaan daarvan gescheiden, voor de centraver gelegen JX, <*-*
zijn.
Altijd weer 't zelfde: „'t kan met waar heblen bijna onbereikbaar l_ de Aimerikaanscneen spoorlijn is verbonden, stond een korenerder
voor
geen
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poed
per
of«eieren
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van 30.000
havens liggen tallooze Duitsche schepen, omdat onze
molen met een
53 had ook
dag, die uitsluitend voor Tiet legier werkte, stil waaronder van de grootste en prachtigste, ben." Maar de officier' van de „U m den grond
schepen
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geen
In eon anderen molen die de Duitsche vloot telt Deze alk souden,
order om
bil gebrek han
de „Btomliigen groote hoeveelheden graan, doch deze iogevad van oorlog, ten bate van Amerika te boren, en toch deed 'hij 't met
zelf
regeertag
Dnitschc
mersdijk" gatyk do
verbeurd verklaard worden.
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„Stei nu daartegenover ons land. Nietteleum, en toen
De Engelsche _J___raUi»t meldt u_arentegen
heid,' nog geen 2 K.M .ver, een petroleumveld,
genstaande de betrekkelijke welvaart, die tot
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of uit Duitscfoland. Maar onze overzeesche
en, het vertwee- to* tienmaal hooger geworden zijn. Zoo aanvoeren rijn ten gevolde van de. politiek op 't schip optmde met kanonnen
volgens met kommen tot zinken bracht. Het
kostte een pond hoter vroeger 45 kopeken, der entente tot oen m.ini*»nm beperkt gehopeken;
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60
worden.
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En DuK9«hlaod levert
of zal interessant zijn te
thant
roebel.
wet d*. Dintschapenvlecfich werd Ttyt maal dwsriu. het niets meer. Men heeft ons verhinderd eeni- draaüng van deaalkit#roatiowue
gebruiken om doze daad te
brood, dat in kwaliteit annmeFkellJfc aehteruït g-erled voorraad voor moeilijke tijden aan te scfae
feiggsn. Er heerscht hier Bteenkoknnood, geis gegaan, 2>*b maal
« een neutraal koopvaardijWanneer een @wi& ri_fa van ale lawelde krak am» graan gebrek aan de meest noovan het eene neutrale land naar
socmt, vier dagen par week geen vteeseh ge- dige voedingsproducten, ook aan vet IJzer schtp dat voer
en een lading aan boord had,
spaarzaamheid
wij'
nagenoeg niet Wij zijn het andere
als eenige leus heeft, en staal hebben
bruikt en
geconsigneerd aan de rregeering'Van dat land.
rijn 'de uitgaven toéli nog i% maal zoo groot naburen van het Duitsche rijk, waarrtegenBij ontvangst van dit bericht heeft onze
mis in normale
over president Wilson ons het hooge «pel

"Wel zijn er voor zekere artikelen, als
vteesch, brood,
rnarimum-prijzen vastgemaar
deze
hebben niet 'de gewenséhtc
stold<
uitwerking gehad Het laag houden van de
nameÊjjk den aanvoer.
prijzen verminderde
Wittebrood kan men slechts van tijd tot tijd
geen aanbekomen,i erwijl
mei_
komen I*.
Welk systeem werd door de regeering gevolgd om deze toestanden te bestrijden? In
de eerste weken van den oorlog werd een 'departement voor de proviandeering van de legers ingesteld; het weid in twee afdeelingen
gesplitst. D« eene moest zorg dragen voor de
verdeeüïng .van vloesck. en vet, de andere van
mcci, groenten, enz.
Het departement beperkte oc-rspronkeiijk
zijn werkzaamheden tot ten Oosten van de lijn
Pe*rograd--Nicolajef__ Warte Zee, doch na
Juß 1915 nam hét <_, gekeele provjandeering

zen, hoezeer hert erop bedacht m hun ernstig
lot te verlichten. Zij "rijn, vrij in hun beslui-
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Minister van Buitenlandsche Zaken rich dadolijk om inlichtingen te dezer zake jpt de
Duitsche regeering gericht.
Het stopzetten van fabrieken.
De verscherpte. oorlogstoestand -doet ooft
in geheel Twenthe geducht zijn gevolgen
voelen. De textiel-industrie komt in ernstige
moeilijkheden. Te verwachten is, dat verschillende fabrieken spoedig gebrek aan
grondstoffen en steenkolen zullen krijgen.
De firma Jannink maakte reeds bekends
dat, ten gevoïge daarvan, het staken van hei
nachtwerk niet uitgesloten is. De arbeiders,
die hierdoor getroffen worden, komen mee*
rendeels uit Glanerbrug en Losser.
De weverijen der firma H. P. Geldermafl
te Oldenzaal, waar plm. 1400 menschen weiken, zullen des Zaterdags stop gezet worden
Op de loonen zal door de firma bijgedragen ,
worden tot dezelfde hoogte als deze thans
rijn.
i
Ook op de Kon. Oldenz. Stoomweverij
worden reeds gedeeltelijk de weefgetouwen
stopgezet.
De brand In den Domtoren te Utrecht
De schade, door den brand Zondagmiddag
in den Domtoren te Utrecht veroorzaakt, bc**
paalt zich tot oud houtwerk, dat eerlang tocü
moest worden weggebroken, om door nieuwe
deelen te worden vervangen.
Het was in den toren allergeweddigst koud,
schrijft het „U. D." Het vroor zóó ongemakkelijk tusschen de kille trapmuren, dat het
afdruipende' water op de steenen treden in
'n ommezien ijs werd; en dat bemoeilijkte in
hooge mate het op- en afgaan van de todb
al lastige torentrap. Toen wij ons naai' boven
hadden gewerkt om de klokkenkast te bere,iKen, was het 'n heele toer, om weer naai
beneden te ~glijden"; schier op alle steenen
ijs. Op die treden hadden de brandwacht»
hun arbeid te doen; dat de meesten hm?
handen en voeten haast niet meer voelden,
laat zich wel denken. Vooraf het naar beneden gaan was niet zonder gevaren. En
het voortdurend aanreiken van emmers Ijskoud water, was bij deze temperatuur geen
te benijden baantje; vooral niet, als zoo nu
en dan een emmer heen en weer schommelde en een flink quantum er uit golfde,
op de menschen die lager stonden. Vanwege
de gemeentereinlging waren een paar karren
zand aangekomen; in mandjes werd het zant!
naar boven gesjouwd, om hier en daar te
strooien. Het werd voor de brandweer anders al te halsbrekend werk. De ronimandant
liet, na het blusschingswerk, vier man per»
soneel in den toren achter; deze wacht is
den geheelen nacht in den toren gebteveiv
om bij de hand te zijn, indien onverhoopt civ
geus nog iets smeulende mocht zijn gebleven,
Bovendien werd ongeveer 1000 liter water
nabij de klokkenkast gereed gehouden, voo*
het geval dat hier of daar opnieuw ingrijpen
mocht noodig zijn. Dat water, klaar staande
in emmers, was vermengd met een groote
hoeveelheid zout, om bevriezen gedurende
den nacht te verhinderen. In den Dom rijir
waterreservoirs aanwezig, om gebruikt w
kunnen worden bij mogelijken brand; maat
door den geweldigen vorst van den laatsten.
tijd, waren die reservoirs stijf bevroren e«ï
viel er dus niets mede te doen.
IJs
De overtocht van den IJssel te Wijhe ia
gestaakt, omdat het ijs zich. heeft vastgezet*
Rijn en Lek hebben zich thans ook vaat*
gezetDe Waal rit tot even beneden Tiel vast
Het ijs in de Maas onder de brug te Botter»
dam liep geheel vast De verschillende stoom-*
bootendien-srten zijn stopgezet
Zaterdag ondervond de srtoombootdienM
op de Westerschelde veel last van het drijf-*
ijs in de havens ven Breskens en Terneu-em
ïn beide havens werd door een sleepboot een
geul vrij gehouden voor de provinciale boot
'Zondag waren, tengevolge van het omloopen
van de wind. de genoemde havens bijna weer
geheel open, maar nu was de buitenihaven ta
Vlissingen met drijfijs gevuld. Maar ook hier
werd gezorgd dat de vaart mogelijk bleef,
Het onderhouden van, de vaart is temeeu
noodig, gezien de groote behoefte aan aanvulling der levensmiddelen in Zeeuwsen.»
Vlaanderen. De diensten van -Vlissingen op
TerneuZen en Breskens kunnen vrij geregeld
worden onderhouden, maar moeilijker ia hei
met dien van Torneueen en met dien van
Hansweert, die beidt
Walsoorden naar
slechts een of tweemaaJ per dog een rei?
kunnen maken. Toch wordt getracht ook deza
diensten zoo lang mogelijk vol te houdem
Marken is Zondag door pLm. 25,000 perso*
aen bezocht.- Verschillenden haalden echter
een nat pak in den havenmond, die door een
bord als „gevaarlijk" staat aangeduid.
Van de ijssch uitjes en arren werd druk ge*
bruik gemaakt
De Markerbinnenhuisjes trokken vele bezoekers, evenals de 4 tot 5 meter hooge ils-t

heuvels.

Behalve fietsen en motorrijwielen bevond
zich ook een auto op het ijs.
Uit Arnhem meldt men ons*
drijfij
en Ri fa h6ert
h-*»i
«
nacht vastgezet.
Het water is een*&&
meter ge*
wassen. Be was houdt aan. De overtocht
der*
öetmve geschiedt nog
met moeite per stoom.

-JÜÏ2
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De vorst.

Van de Spoonvegvkicuict te Rotterdam tus-;
schen het Beursstation en het station. Dl Kd

door
ÉJn
ispTongen.

de sixenge vorst eenige pijlers ge-

\ Hierdoor fes de fireinenloop InKSch«n beide
Stations verbroken.
f Het verkeer t usschen Botterdam en Dordiecht ondervindt hierdoor groole vertraging.
Wel worden telkens aan het1 station Beurs
(treinen samengesteld, maar met zeer groote
daar dit station hierop met is
tegen cht
is fêteren het buizennet
'. Te
J9er waterleiding tengevolge van de vorst op
plaatsen gesprongen. De stad zit
*poor onbepaalden tijd. Zonder leadingwater.
Geen brandstof meer.
!ï» Harderwijk zijn deze week de openbare
te-boten in verband met het gebrek aan brandstof gesloten.
i Wegens schaarschte aan brandstoffen heeft
net gemeentebestuur van Winterswijk zich gejjaoodzaakt gezten, de levering van steenkolen
ba cokes aan de scholen te staken. Als gevolg
öaarvan rijn reeds enkele dier iarichtingen

■

gestoten.

g*_ne»*ategasfabrj«k te Kaatsheuvel, die
„look de gemeenten Sprang en Vrijhoeve-Capeile van gas voorziet, levert van 's avonds
S nur tot s morgens 7 uur geen gas meer.
V Te Middelburg zullen van Donderdag af,
to verband met de kolenschaarschte, op de
openbare scholen alleen de morgemuren voor
lesgeven worden gebruikt; de vakken gymÏMstiék, teekenen en voor zoover noodig handwerken zullen vervallen.
< Naar de. ,TeL" verneemt, hebben de mediéche h oogfeeraren, a. d. universiteit te Utrecht
bon colleges gestaakt, omdat er geen vol"doende hrandstof voorhanden is om de lo-

\ De

kalen te verwarmen.

Uit Meppel meldt men ons.-

Door den stadsomroeper werd
-1"gemaakt
dat te beginnen met

"Se

heden bekend
vandaag
de

str-Atverlichting zal worden gestaakt
Gasverstikking.

)

Te Utrecht

is het echtpaar R. In hun woning
ln de Kroonstraat door gasverstikkiing om het
ler-era gekomen. Zaterdag ware» deze beide
oadjes
de man was 70 en de vrouw 78
!fjaar
oarf
voor het laatst gezien; toen gisstenniddag een nichtje kwam, vond z}\ dewo|__tg nog gesloten en ook werd haar niet open
gedaan Zij waarschuwde de politie, die daarop de woning binnentrad, de mensch*an. dood
yond en als vermoedelijke oorzaak van "den
«lood gasversükkutg vaststelde. Eem gasbuis in
■'de straal was gesprongen; het gas heeft door
tfen bevroren grond in de straat niet kunnen
«tttsnappen en heeft een uitweg in de woning
iTua R. gevonden.

——

Smokkelen.
heeft
Zondag "de vertTlcatear
f
$ï. drie waggons goederen in beslag genomen,
bevattende hoofdzakelijk olie, cacaoboter en
koffie, te zamen ongeveer 36000 K.G. Men
trachtte deze goederen onder den naam van
gezouten komkommers met een vervalscht consent uit te voeren.
De koopman T. uit Bonn werd te hechtenis
genomen, als verdacht van deze frauduleuze
handoling en wijl hij den verificateur B. en
«den ladingmester C. f 10.000 aanbood, Indien
rij bun medewerking er toe wilden verkenen,
jdat de wagens over de grens gingen.

ïTb arvenaar

,

Gemengde berichten.

,

=-s I>e invoer van krabben en kreeften uit
Nederland in België, is verboden.

■—De Kon. Vereeniging van gepenrioéneerde
onderofficieren en minderen van het Neder-

—

landsche leger zal den 19 Februari as.
den geboortedag van wijlen Koning Willem
111
aan de hulpbehoevende leden een verhooging op het pensioen uitkeeren van f 50,
f4O en f35 afhankelijk van den rang in het
leger bekleed.
Voorts zullen dien dag eenige hulpbehoevende
weduwen een toelage ontvangen van f5O en

—

—
—

Trekking van Maandag 5 Februari 1917

—

No. 18537 f EOCO.
Mo. 5649, 6860, 7005, 10501, 15507 en 20010 effc f 1000.
No. 4865, 5*84, 10483,-11-.,66 en 17089 eik f 400.
No. 2677, 11801, 12526, 13536, 14530 en 191,74 elk f 200.
No. 4, 278, 1906, 4857, 5229,1022», 10880, 11449,12212, 16202,
en 20748 elk J 100.

Bij Lobim zijn Zondag 4 gedeporteerde
Belgen over de grens gekomen.
Wegens gebrek aan papier tengevolge van
onvoldoenden toevoer doordat de spoorwegen
het vervoer van- verschillende goederen wegens
de drukte weigeren, moesten in Duitschland
reeds eenige dagbladen in bescheidener formaat verschijnen
Ten Z. van de stad Baranowitsji heeft
dezer dagen een gevecht op het ijs plaats gehad
tusschen Duitschers en Bussen De Duitschers
zetten 's-nachts den aanval in bij heftige koude,
hopende aldus de Bussen te verrassen' Toen
echter de Duitsche aanvalscolonnes in gesloten
formatie over het ijs naderden, openden de
Bussen hun concentrische artillerie- en mitrailleur-vuur. In verwarring trachtten de aanvallers terug te trekken op hun eigen oever
van de Schara. Doch op dit oegenblik lieten
de Bussen de mijnen springen, welke rij onder
het ijs h adden geplaatst. De verwoesting onder
de Duitschers was ontzettend, en geheele afdeelingen verdwenen in de .in het bevroren oppervlak geslagen gaten.
Van Nieuw-Zeeland wordt gemeld, dat
zeven van de tien leden der afdeeling van
Shackleton'jS Zmdpoolexpeditie, welke aan de
Boss-zee zijn geweest, zijn gered Den 6den
Mei 1915 werden die mannen op het bevoorradingspunt aan de Boss-zee achtergelaten toen
het stoomschip „Aurora" dat de afdeeling van
de Ross-zee begeleidde van de boeien lossloeg
en door het ijs werd meegesleurd. Op dat
oogenblik waren er tien man aan den wal.
De „Aurora" dreef hulpeloos in het ijs., tot
14 Maart 1916. Het schip keerde 3 April
191fl in een haven van Nieuw Zeeland terug.
In December stak het Veer met sir Ernst
Shackleton aan boord van wal om de achtergelaten afdeeling te redden.
Een dradeloos telegram, gisteren van de
„Aurora" verzonden, behelst: Wij bereikten
10 Januari Kaap Evans, vonden zeven overlevenden. Een is 9 Maart 1916 aan scheurbuik
bezweken Twee mannen, onder wie kapitein
Mackistosh, de kommandant van de afdeeling
is 8 Mei in een sneeuwstorm omgekomen, terwijl hij rechtstreeks van het punt, waar de
tent stond. Kaap Evans trachtte te bereiken
Er is kolennood in Frankrijk, tengevolge
waarvan de post- en telegraafkantoren een uur
vroeger sluiten. Pijnlijke tooneelen rijn te Parijs voorgevallen. In de rue de la Banque
deden vierhonderd vrouwen een aanval op
een partij van een 100 zak kolen die binnen
de opslagplaats van een kolenhandelaar lagen.
In andere straten hadden dergelijke tooneelen
plaats. De bladen houden zien alle met den
kolennood bezig en vragen zoo spoedig mogelijk een energiek ingrijpen der overheid Enkele kranten betitelen hel gebrek aan brandstoffen als „een schandaal".
x
Uit Italië wordt gemeld, dat de winter buitengewoon streng is. In noord- en middenItatië heeft het zwaar gesneeuwd en zijn diengevolge storingen in het verkeer- ontstaan. De
spoorlijn Bome-Ancona is in de Apennijnen
tusschen Fabriano en Fossato di Vico op een
hoogte van 400 meter door een laag sneeuw,
die meer dan 2 M. dik is' .bedolven.
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Het aantal aandeelhouders bedraagt 443
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5458 72*3

42Ó 3073 557Ö

gen is het volgende ontleend:
De posten ~uitstaande geldleenimgen" en
~uitgegeven pandbrieven" toonen thans een
tamelijk accres, terwijl bij het sluiten van de
vorige balans de stand dier rekeningen vrijwel, gelijk was aan dien bij den aanvang des
jaars.
Er is in den loop van 1916 veel afgesloten,
maar er is ook zeer veel afgelost, zoodat
de uitgifte van pandbrieven niet tot haar
volle recht kon komen.

*

5045 7016
Slofi-»SS
5382 72W

(520 3406

Alg. Gren Scheepshypotheekbank.

—

46T0 ««0
4701 6838
4521 6884
4»94 6934

(380

Aan het verslag over 1916 van de Algem.
Groninger Scheepshypotheekbank te Gronin-

—
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4481 6463 7958 r_a}
4515 «559 8040 MBK
4&0 6686 80Ï8 Ï&130

#»5 2455 5459 72SÖ
'5171 28555478 7330
7372 28Ö7 5498 7385
2989 8556 739!
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,5e KLASSE l?e LIJST.

Finan
cëel ieuws.

samen met 2500 aandeden.
Er, kwamen in behandeling 94 aanvragen
Naar gemeld
is Duitschland
ten bedrage van f 8515.125; het saldo der
ervolge elke maand 320.000 ton steenop 31 December 1915 bedroeg
kool te leveren, indien Nederland zelf voor fleenir_gen
10891984.74;
in 1916 werd afgesloten voor
zorg
dragen.
hier
wil
Ivervoer naar
f5889264.55.
Samen
16.781.249.29. In 1916
In de maand Januari 1917 zijn bij de werd aan aflossingen fontvangen
f
i'Algemeene Rekenkamer overgebracht: 200.000 Blijft t 12368656.50, welk bedrag4.412.592.79
over 668
"stuks zilverbons k f 250 en 300.000 stuks zil- leeningen was verdeeld.
tverbons a f 1.
Totaal werden afgelost dit jaar 123 teeZaterdagavond bij het overbrengen van rlingen. Belangrijke averijen door zeeëveneeen deserteur van IJmujden nnar Schoonhoven ment of aanvoering kwamen dit jaar niet
Igelukte het dezen in den trein uit de W. C voor. Wel gingen weer eenige onzer ondoor het raam op de treeplank te'komen, en derpanden als offers van den oorlog te
toen bij ontdekking de trein tot stilstand werd gronde.
gebracht, sprong hij van den trein en verdween
Eene Noorsche stoomboot zonk in de
over het ijs. Een wilde jacht ontstond, door Noordzee op reis van Goole naar Skiën, hetparken en plantsoenen, tot hot ten slotte den zelfde lot trof een Nederlandsch stoomschip,
deserteur gelukte in Gouda te ontkomen. Tot dat, van Rotterdam naar Amerika bestemd,
bij de Engelsche kust op een mijn liep. Een
jiog toe is hij niet ontdekt.
Nederlandsche schooner en eene Engelsche
ongesteldheid
Heems'ede
een
Te
is na
Tan eemgé dagen overleden de heer J. van stoomboot werden getorpedeerd.
De bedragen, voor welke de bank bfj de
;Hasselt oud-directeur van de Amsterd imsche
vier onderpanden geïnteresseerd was, .bewaterleiding" en oud-voorzitter van de Maatliepen in ronde cijfers respeclievel. f 106000,
,
fschappij van Nijverheid.
De heer Van Hasselt werd in 1850 te Sneek f 150000, f 5000 en f 700000.
I Het uitstaande bedrag pandbrieven vergeboren
meerderde met f 929400 en was op 31 Dec.
Van de scheepswerf fa. wed. J. L. Ceu- j.l. f11695200.
Tel te Amsterdam zijn te IJmuiden gisteren
Buiten eene afschrijving van f 1000 op het
aangekomen een bedrijfsleider en 28 werklieden kantoorgebouw, is op de winst- en verliesreom de noodige herstellingen te doen aan de kening f 20.000 uitgetrokken voor eene doDuitsche torpedoboot V. 69. Er zal nacht en tatie aan de extra-reserve.
om de torpedoboot
'dag worden
De netto-winst bedraagt f 120.627.05, het onJen spoedigste zeewaardig te maken. Slechts verdeeld gebleven saldo a. p. is f 33.859.12V2,
ide noodig-ste herstellingen zullen geschieden. zoodat ter verdeeling beschikbaar zal zijn
Zaterdagnacht zijn te Mechelen 38 paarM54.486.17Vi.
■—i
den op 100 M. afstand van de grens aangeNadat in de eerste plaats volgens de statuten
10 pet der netto-winst aan de reserve en daarhouden; 42 zijn er overgegaan. Door de grenswa*Sht te 'sHeerenberg zijn 21 varkens ihet na 4 rpet Tan het gestorte kapitaal aan aandeelhouders wordt uitgekeerd, stelt de directie voor
tic zeven vervoerders aangehouden
f
36.423.461/8, een bedrag, vrijwel gelijk aan dat
kwam
vroegte
-*- Zaterdagmorgen heel in de
van 't vorige jaar, op nieuwe rekening over te
'*en jong Pruisisch soldaat in volle wapenrusting met geweer .sabel en een goed gevulde brengen, terwijl hiervan dan ook weerde bezal kunnen worden betaald.
grenzen. lasting
palroontasch te Hafdenberg over de
Verder
wordt voorgesteld aan de gewone reHij
Hij was in de buurt 'Wielen óp wacht.
de verplichte proportionoële !ocserve,
behalve
geBéngen
intenieeringskamp
is naar hot
te
deeling, nog toe te voegen een bedrag van
transporteerd.
27.800, en het dividend te bepalen op 14 pet.
j
Aan twee particuliere brieven, le Zwolle fBij deze winstverdeeling zal aan oprichter-,ttit Lübeck ontvangen, ontleent de „Zw. Crt'
dividend f4O per bewijs kunnen worden uil
ue mededeeling. dat de familie, van wie deze keerd.
-Hieven afkomstig zijn. hun verwanten te ZwolIndien hiertoe wordt besloten, zullen de gele gerust stellen omtrent den toestand in Lüreserves (verleden jaar bedi"
zamenlijke
beck. Zij lijdt
heeft nog goed te f 307.0*i0._3i/Vi stijgen tot f 382.893.40.
«ten en te dr
ch er is behoefte aam
Het jaarverslag werd goedgekeurd en de
Vet en zg. vetproductrn.
voorstellen aangenomen.
..Wij hier in Lübeck
t Dan schrij
Als commissarissen zijn herkozen de h
hebben liet n
ioch treurig ziet het er prof. mr. P. Pat, Oeert Reindens, mr. i
"uit met de vluchtelingen ;een Duitschers. Zoo- O-ving en E. Koning.
Teel mogelijk wordt hun ondardak verschaft
SS
*n wij barbaren
zoo noemen onze vijanden
In
de gisteren gehouden At.jfcmeene Vergatens immers
dee'.en ons brood met hen.'
dering van Aandeelhouders der Veend. Hyp.Een
'tfabrikant
verkocht
bank
wei*d de aftredende Commissaris, de heer
Friesohe
f
Th. Zuiderweg, herkozen.
■ln. dit seizoen al
r schaatsen.

——

413 Staatslotetij.

—

—

Dr. H. P.emmelts, inspecteur Tan den
Veeartsenijkundigen dienst, heeft zich niet be«"jchikbaar gesteld voor een Tweede Kamercandidatuur in het district Emmen.
Ook mr. dr. E. van Ketwich Verschuur
heeft te' kennen gegeven voor eene candidatuur
JEmmen niet in aanmerking te willen komen.
De adjunct-inspecteur van de arbeidsinspectie P. A. Moorrees te Soerabaja is in de
tram neergeslagen en vermoord.
De heer P. A. Moorrees heeft sedert 9
rOctober 1912 de functie van adjunct-inspecteur
sous-chef van den dienst, bij de arbeidsinspec,tie en koeliewerving bekleed. Hij was ridder
orde van Oranje-Nassau.
\i Hier te lande is bericht, ontvangen, dat
Ifcdtschland van den 16en dezer af een alge-

Het verslag over het afgeloopen boekjaar
werd voor kexuusgeving aangenomen, de balans
en winst en verliesrekening onveranderd vaststeld en besloten de winst overeenkomstig hef
voorstel te verdeelen.
Het elfde dividendbewijs der aandeden is
dus betaalbaar met fll en het derde dividendbewijs der oprichtersbewijzen met f3.90.
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Ten overstaan van den heer W. Boer,
notaris te Veendam, werd
voor
den heer M. Ketel te Muntendam, publiek
verkocht een winkelhuis aan het Ben.-Oosterdiep, wegzijde te Veendam, groot 2.80 are.
Verkocht voor f2OOO aan den heer H. de
Vries te Veendam.
NOORDLAREN, 6 Febr. Ten overstaan van
den heer notaris jhr. J. B. van Andringa de
Kempenaer hadden hedenmorgen in het café
plaats:
~Kloots" de navolgende verkoopirtgen
mej.
J.
Hoenderken
a. Ten verzoeke van
en de heeren R. G. vari Essen en A. Hoenderken: 1. een perc. hooiland te Onnen,
ter gr. van 5.32.30 H.A. Kooper de heer A.
Hoenderken Ezn. .qq. voor f 2880.
2. Een perceel hooiland onder Noordlaren, ter gr. van 32.20 A. Kooper de heer A.
Vos te Noordlaren voor f 330.
3. Een perceel hooiland ónder Noordlaren, ter gr. van 31.-10 A. Kooper de heer G.
Veldman te Noordlaren voor f u35.
4. Een perc. hooiland onder Noorcüaren,
ter gr. van 25.40 A.
5. Een perc. hooiland onder Noordlaren,
ter gr. van 14.70 Are..
6. Een perc. hooiland onder Noordlaren,
ter gr. van 29 A.'
Perceel 4, 5 en 6 té zamen. Koopster mej.
L. Veldman te Noordlaren voor f930.
7. Een perc. hooiland onder Znidlaren,
ter gr. van 32.80 A. Koopster mej. de.wed.
H. Leving voor f 300.
, ,,
8. Een perc. hooiland onder Zuldlaren,
ter grootte van 30.10 Are. Koopster mej.
J. Buiter te Zuidlaren voor f 30°9. Een perc. weiland onder Nöordlaren Foxwolde,' 13. G. Visser, Paterswolde, 14. M.
de heer S.
ter gr. van 1.09.30 HA
Mulders, Steendam, 15. J. de Hoop,- Groruirngeïi.
voor
f2400.
Delden
te Amersfoort
B. -van
16. C. NocrdWijk, Marum, 17. M. Hemminga.
10. Een perc. bouwLind onder Noord18. J. Helder, Pïitarswolde, 19. G.
Okle.boorn.
laren, ter gr. van 1.07.80 H-AMidl.iren, 20 S. Eleveld, Haren, 21.
Nieborg,
-11. Een ,perc. bouwland onder Noord- F. de Jon**, Ellerhiiiaen.
laren, ter grootte van 4.7.20 Are. 10 en 11
De Brass-Band, het muzkkkorps der Engelte zamen door den heer L. Hoenderken Jz. sche geïnteriKicrden verleende zijn welwillende
te Noordlnren voor f 2575.
medewerking aan de baar.
12. Ben derde onverd. aandeel m het perc.
geheel
Drachten. Hardriiderij van mannen en
ter
veldgrond onder Noordlaren, t
vrouwen,
ma en F. v. ö.
Koopei's
de
heele pr. 1 3fl 1'
,rootte van 2.38.30 HA.
Jö G.iag;Posthu-on L. en R. Hoender ken te Nöordlaren Duim te Boonbfirgaim; 2e pr.
Se pr.
ma
en
Stenekes
te
Hoor
A.
voor f 360.
Brouwer
4
Eernewoude
en
W.
Ten verzoeke van den heer Js. Lutgers te Hoekstra te 4e pr. i F. van der Veen te
immen: een perc. weiland.te NoordJaGarijp en J. Steenbeek te Wartena.<r. van on-ge veer 4.60.00 H.A.
Wi ld ervan k. Harddrave-rij met paard
ioper de-heeren L Hóen-rterken Jz. en
voor
fB2OO.
en
Nöordlaren,
ar. 11 deelnemers. Ie 'pr. F. Frummel te
is, heiden te
2e pr. J. Lukkien te
WiMflrvanksterd'Otllen;
Witte
veen
GLIMMEN, 5 F«br. In het café
Meeden;'
pr.
o
v
sh»««
van
3e
P.
Slim
te Zuidweniddng;
alliier werd
te"
tr«»srtprijs
do
A.
S.
albv
TietiVw-uiei-,
Aadringa
hoor notaris jhr. J. f. r««
IJempenaer verkocht: het -*fe, bewoond
Emmen. 50 en zilv. mcd. van H. M. de'
door den beer .K. J. Klamer, niet schuur en Koninghj, H. Prins te N. Pekela;
30 met.
20
.ufct, 15* grootte van 39.40 are, Kooper de bronz. mcd, J. Zuidinga to TerApel en
'heer a. Jafler, tanmerman »Uii«r. voar f5450. t J. Smit te Scheemda.

'

’,

Zoutkamp. 22 rijders,
I§o A. Yoes¥*
5 Febr. Ten overBlessurn; J
te
100
Baarda'to
Lemmer;
notaris
Van
Noord
werd
J.
staan van den heer
*"
in het hotel „Buurke"
ten verzoeke van G. Goodijk te Marum.
Troostprijzen:
40 J. Poepjes te Delftstr»'
den" heer J; C. Schaveling en erfgenamen
20 H. Snip fe Sebaldeburen; J l
huiz-en;
publiek verkocht:
1. Eene behuizing met land, gr. 7 A. 13 cA-, G. Wouda te Poerurn.
Snelste rit A. Poepjes, 17 sec 160 M-, d
6. Kooper
doende jaarlijks tot voste huur
ook
de medaille van H. M. de Koningin vei'
de heer P. Stek alhier voor
1000.
,
2. Eene behuizing met land, gr. 9 A. 7 cA., wierf.
Koop6.
doende jaarlijks tot vaste huur
Veenhuizen. Zaterdagavond werd erdoo'
1285.
ster mej. de wed. Klok alhier voor
dè ambtenaren dor beide gestichten eene verg**
dering gehouden om te korten tot de oP£_Jvj
HOOGEZAND, 5 Febr. In het café „Harmonie" van den heer D. Klamer had heden ting van een ijsclub. Voorloopig traden
41 leden toe. Tot voorzitter werd gekozej
door de gebr. ten Hof te Wildervanik de aando heer v. d. Heide, terwijl de heeren v
besteding plaarts (van de glas-, verf- én beLogchem,
Mulder. Knipmeijer, Tekelenburg, s
hangerswe-rken van de 12 dubbele woningen
Kleef en Janssen de andere functies onderlmS
aan den Kalkwijkster Dwars-weg alhier.
zullen verdeden. Voorts werd besloten 22$
Het aantal inschrijvers bedroeg 10, waarvan de laagste G. Eimers te Groningen voor de club den naam te geven van ~Door Eenallee"
2920, aan wien voorloopig gunning werd dracht sterk", terwijl de
huisgënooton
zijn.
voor
leden
en
zullen
verleend.
Heerenveeh, 23 rijders, 1 P. Percboon*i
Follega (173/ sec.) 2. A. Dikkerboom, Oudehaske. 3. J. Benninga. Leeuwarden, 4. K. vKER-SCHOOLNIEUWS
d. Veen, Heerenveen.
In het Acad. Ziekenhuis te Groningen is Hardrijderij met paard en ar. 21 deelnemersprijzen voor het schoonste geheel
overleden ds: G. J. Hekkert,, predikant mj de Daar er
beschikbaar
gesteld, zag men heeren en
waren
Chr. Geref. Gemeente te Nieuw-Amsterdam. dames in oud
Friesch costuum op de slee»
Geboren 30 Dec. 1863 te Deventer en voor
Een damesjury kende den eersten prijs toe
zendeling opgeleid, werd hij voor het Indisch klimaat afgekeurd. Daarna diende hij aan den heer B. de Vries te Heerenveeff
den
de kerken te Appelscha en Baarland, .om in met de dames G. de Vries en J. de Jong;
prijs
tweeden
aan
den
heer
W.
IJ.
Wierda
j"
1902 naar Ostende te vertrekken als predimet den heer L Prinsen en d«
Heerenveen
bij
Belgische
Zendingskerk.
de
In
ons
kant
nog
land teruggekeerd, stond hij te Nieüwendam dames Wierda en Prinsen. Daarbij was
concours
voor
het
best
uitgeschreven
een
uj
en 't laatst te Nieuw-Amsterdam.
tuig gaande paard. De prijs werd toegekend
Zondagnamiddag hield ds. IJsbrandie, door aan den heer B. de Vries alhier. De
zijn vriend ds. V. d. Wal bevestigd, bij de van de harddraverij was: 1. Borinus van TacoNed. Herv. Gem. te BellingwoMe zijn entreema te Pingjum pikeur J. Siderius, 2. ht*
18.
rede naar aanleiding van Nehemia 4
paard van 'A. Osinga te Roordahuizum.
STEENWIJK, 5 Febr. Wegens gebrek aan
Scharnier. Ledenrijderij. le groep tot 30
j. le pr. D. Hamminga Harkstede, 2e. *r
brandstoffen zullen in deze gemeente voorloopig alle openbare scholen des middags Nijlaan te Scharmer, 3e G. Heerenga te Harkgesloten worden. En dat in het land van stede.
turf.
2e groep van 30 tot 40 jaar, le pr. &
Oomkens. Harkstede, 2e pr. J. Veltman ,SchaT
mer, 3e pr. -R. Zonderman, Harlcstede.
3e groep boven 40 jaar, le pr. J. JagCi
Scheepstijdingen.
Engelbert, 2e pr. K. Freije. Harkstede, 3c P**
H. Freije te Scharmer.
AmNerikd. Stomb.mij.
Bakkeveen. Hardrijderij van 2 heere*
ZA.\JVDIJK mtr. pass. 4 Febr. Brow Head. en één dame aan een stok. Deelnemers "
ANDIJK 3 Fehf. y. Anlofagasta n. R'dam. drietallen, f2O R. v. d. Wal te Bakkeveen, mej'
POELDIJK, 3 Febr te N. Vork v. R'dam. R. Engberts, idem en J. Pijpker te de Wüpf 10 W. Veenstra te Haulerwijk mej. A. Baten**
RoterdamscL
he loyd
en W. de' Jong. beide te Siegerswoude.
MADIOEN nitn 3 Febr. te Colon
Marum. Harddraverij met paard en arr*
RINDJANI uitr. 3 Febr. v. Suez.
slede, f5O O. Nieweg. Lucaswolde f2O J. P°P"
pinga, Marum, flO A v, d. Veen Maruö>>
IJSELHAVEN thnfer. 2 Febr. in de Drxms. f
5 J. Poppinga, Marum.
NOORDWIJK v. R'dam n. N. Vork pass. 3
Wedde. 1. Voor p&ren (heer met dam«j'
Febr. Scdlly.
Winnaars respect Th. en k. Hinrich, G Mn*'
ler en A. Smid E. Tjabbes en van Zante»
A. Voorthuis en Gr. 'Heising, L Bultenu e"
T. v. d. Meer.
SPORT.
"
2. Voor meisjes beneden 17 jaar. Winnare»
Voetbal.
sen resp. A Hinrichs A Smid ,A Haa*
Naar de „Tel.-' uit goede bron verneemt, A. Noorman, S. Muller en G. Harms.
is het bestuur van den N. V. B. sedert eeniIds Poepjes, van Akmarftp, is,
gen tijd in onderhandeling met het bestuur van
een val op '*, ijs. overleden.
van den Zwitserschen Voetbalbond over de
mogelijkheid van een wedstrijd Nederland
,
Zwitserland.
Het schijnt, dat de onderhandelingen met
Zweden tot geen resultaat hebben geledd.
GRONINGEN, 6 Febr.
IJssport.
Op 1 Januari 1917 bedroeg, de
Te houden hardrijderijen. ,
dezer gem-eente 11187 mannen en 45085
Woensdag 7 Febr.
wen, totaal 86272 personen,
Op 1 Januari ISI6 was het aantal inwon***,
Niekerk voor leden.
Winsum voor paren beneden 18 j. Pr. dezer gemeente 84.444.
f5O, f3O, f2O. flO en f 5.
Edam voor mannen Pr. fl5O. f 75. f 40. f2O
We hebben gisteren reeds medegedeeld.
en f 10.
bet met do gasverbruiktoezuiniging in
Steentil voor paren. Pr. f25, flOenfö: laatsten tijd hard is achteruitgegaan. t;,
Grijpskerk voor leden met priksleden. in 't eerst aoo mooi, men dacht minstens K t
op
50 procent te komen, doch toen het nieu l*",
Groningen leden ~Kweekschool
Groenestein.
er af was, kwam de klad erin. Tot hun &&$
We h e—den Hoorn voor paard en arrede hebben de winkeliers dit reeds m<
slee.
ondervinden. Geen étalagelichten
Slochteren voor mannen. Pr. f6O, f3o \ meer branden, terwijl in de winkels de gr 100!»,
mogelijke wirini-gh-e-id moet worden betrac 0 j
fl5 ,f7.58 en f2.50.
Leek voor leden met priksleden
De politie kijkt er streng op toe. Nagaan, j
Groningen demonstratie "kunstrijden.
er in particiiliere woning-en, ook b»zu* n.wy
j.
18
kan de politie niet, doch wel e®lxZpwordt,
jongens
Noordlaren voor
tot
Pr.
f 15, f 7,50. f 5en f2.50.
leert men dat aan de gasfabriek. En
neer er niet meer meegewerkt wordt *n
Foxham,voor «jongens beneden 16 j.
algemeen belang, dan zullen de gevolgen »■"«"<
Donderdag 8 Febr.
uitblijven. Waarlijk, de toestand is nie* Jjj.
Dokkum voor mannen en vrouwen.
rooskleurig; laat dat nu eens goed
Wolfsbarge voor mannen. Pr. f 100, f6O gen tot de gas- en ©lectrieiteitsverl>ru 1'V i)
?>
f4O en f2O.
op ga 9 jj{
Probeer
eens
of
niet
wat
minder
Bedum voor mannen en vrouwen. Pr. worden gekookt, of niet zuiniger geV e*
{
f 80, f 40. r 20, f4O en f 20.
kan worden met het gas voor het had,
Dokkum voor' mannen en vrouwen. Pr. niet een lamp of lampje, b.v. dat in e
r gfi'
f 100, f6O. f4O, f3o' f2O f 10.
tibule of op den overloop minder kan b~
Groningen kunstrijden.
den. Laten niet meneer in de studeer-.
Roderwolde lange baan voor amavrouw in de huis-, de kinderen in de kl II
teurs.
de dienstboden weer in een andere K ■%*)s
Surhuisterv.een voor paren beneden zitten. Men zal zien, dat er
J<
be«i..nigd^,
18 j.
er is daarvoor gewoonlijk
Vis vliet voor jongens beneden 18 j. worden,
held genoeg, wanneer de wil en het b©s«
Pr., f 15, f7.50 en f2.50.
het noodig is, er maar zijn.
Kb mm e rzij 1 voor leden, op priksleden.
Wirdum 'voor paard en ar.
ip
Men bericht ons van vrijzinnige sl
t
oud-Godcputeero^
7
de
heer
mr.
F.
Jansen,
Vrij d a g 9 J eb r.
M i d 1 a r e n voor mannen en vrouwen. Pr. j aanmerking komt voor den zetel van "*-*
„
teerde, vac.-mr. v. d. Tuuk.
f 20, f 10 en f 5.
'
—i
W
Afloop hardrijderijen.
Te Leiden slaagde voor het exart*0
vrouwen,
wedstrijd
Voor
den
van
Haren.
gcdelte co'nmies bij den Indisrh-n
die hedenmiddag gehouden wordt, is een dagraaf- en telefoondienst de heer E.
mes-jury !<cvoi-md, bestaande uit do datnes: alhier.
i
mevr. M.' van Andrimga de KernyieniuT-Enschede, mevr. A. W. Dekker—Rijkholt, mevr.
Bij de Mij. tot Expl. van 'S. S. is
A. de Jager—Lonttepró, mevr. TI. van Tlame-- tot klerk-I el egra Fis Ie de surnumerair"
,
len—Bakker,-mevr'. F. Hemnvs- TBrill, mei. M. A. de Ronde te Groningen.
Bolhuis Czn., mej. J. Magnin, mej. G. Smit,
p*'
en mej. J. Mulder.
"Bij de.SS. alhier is benoemd tot b-°°
1
21
de«hioemsters
rijderij
Voor de
hadden zich
"ducteur le klasje, de hoofdconducteu
aangemeld,' die bij loting aldus wendein ver- G. J. v. d. Burgt, ingaande 1 'Febr.
deeld:
1. Jeltje Stenniekiwr, Lucaswoldc. 2. Jantje
Omstreeks half acht gisteravond <. )K
Bouwman, Haren, 3. S. Huisman Slemp, Warin het perceel I Ireereweg 24 een k
fum, 4. H. Goodijk, Marum, 5. G. ü-lauwiekel, nenbrand. Met één straal op -de t'r spo
Luenswd.dc, 6. A. HnniTninja, Middelbert, 7. was de brandweer het vuur
R. Westerhot', EeMe, 8. M. Bondw, Groningen. meester, 't Brandje heeft in een
/
gewoed. Eenige stukken vieesch en *
9. F. Louwers, Roden. 10. SI. Maathuis, Slochteren, 11. St. Jansen. Haren, 12. H. Visser, verbrand.
<,_*>
NIÉUW-SCHEEMDA,
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Het koninklijk letterlievend
, Corbulo " Voeroe giisleravo n d in e " ■ gfl
Schouwburg op verzoek van de So \ 0
Handwerkslieden op „Onder één da '
#■
spel in 3 bedrijven van Fabri(:n' s sPel- jjj«
't Is zooals mon weet, oen
<*n
weergeeft den haat tusschen een
n ser nfv
bestaande uit vader, twee zoons,
I * )Vii* /
zoon. twee dochters en een schoon»
s piJi $
den s*_rf«iag der moeder heeft a ltt sr tf.
tusschen den vader en de.
ndig'Je>J
hoogtepunt bereikt, welke tri Jd __eT,
een verzocnir.werd de, v.
-/^^jf^
a Ktf
door den heer A. J. Wolters. De
1 A
niet
lenden boer, getrouw
'
1
,<e
t
de scrhoondocliier, die niet .*! * ! „lo'i .r. £
u>
den vader, bleek in de goede na»
1
pc**
van den heer W. Dijkstra,
KM. Wolters—Siemetink de rol
stekend berette.
stiV
ü*,(t
e
De M p*apja_" v,-ui het stok, 9 z}jti ,'m
&
was de heer A. Suiding. dir
slagen en rake
cl fan;
wijze kruide,

°^*',

,

m£

schoon""*

*_ï

J

■

"
ter*. 1
",

"%ct «%/

ie verdere speelsters en apeler*,
■V<£
Pvan Ewijk, K. van Dijken 'en
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hutje van de ijsbewoners en de sprokke-'
de aandacht, eveneens de
*$.£? trol
met baby en slede. Stoere Friezen
zwierden over de gladde vlakte,
clown maakte cat>iioles,.een dlstributieman
e verschillende Iroodkaarten meegenomen
W Söcn honger te moeten lijden, als hij eens
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op Engeland terugkeeren, zal het ijsfeest
Ur ocnenstein zekicr nog aangename herinjsjffvn ojjvvekken.
we mogen zijn
ws*15 der bestuursleden
wel
't
de
heer
S. de Waard
lO
noemen, -was
evenals zjjn echtgenoote, in Oud-Hol.Tmj
costuum (1813), hetzelfde, waarin zij
«ej,?Sce hjaren
geloden deelnamen aan de démonstf.H
üj'Vle van oud-Hollandsche' kleederdrnchlen
Het paar reed buiten mededinmee, anders had het zeker onder de
*it|pr n naars behoord, aldus sprak de voorg der jury bij de prijsuitdeeling.
nog 'n tweede vredesengel en 'n
Wei"landsche maagd, 'n verschijning, die,
"*>, j*l" ze met haar rood-wit-bl:i uw-gevolg
stok de banm afreedj respect afdwong.
j,
Zoo waren er nog pierrots, edellieden,
'n heel
met ziin marketentster
r'S paar —, een Japansch stelletje, enz.
waren de kaarsjes in de
>»)%ons afgebrand en had het kaarsvet zich

r^Friezinnen
*

—

'

tH<J

—

(")

{telew.

0p

onderscheidene- jassen, mantels,

't (j o<H*J*n. Alleen de elccbische verlichting
ne le pe maan beschenen nog de gladde.

'

*'ijsvlakte,

% 'l
de
hej . ?
p

toen bestuur, gecostumoeranderen, met muziek voorop, zich

„Passage" hadden begeven. Daar werd
bedfiif van het uitstekend geslaagde
t)^? 1 afgespeeld, ni. de prijsuitdeeling.
r Nanninga reikte met een gepast, en
te r>as k wam> J?
woord de
kunstvoorwerpen,
uit.
vond
aan hef'
en
**<>'t ei p
j,Gr- ' genhdd, om het wakkere bestuur van
en speciaal den roorzitter, den
Timmer,
te huldigen,
Df.
was a,s vo,R ,: dames: le prijs
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Amsterdam, 6 Febr. 1917
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Onzescheepvaart.
oen (paren); distributie-man op reis, de heer
cowboy,
'jvGRAVENHAGE, 6 Februari Wij TerneEnvechter, Groningen; 2e prijs een
gelsche geïnterneerde; 3e prijs de heer Van men. dat aan verschillende autoriteiten ln onze
Ileel Groningen.
havens,' stellingen, enz. is medegedeeld, dal
Twee extra-prijzen werden nog- toegekend tot nader order de vaart op Engeland voor
aan do IJsbewohers en Sprokkelaars en aan Nederlandsche Zeeschepen is stopgezet
de Nederl. Maagd.
Verbrand
ROTTERDAM, 6 Febr. Gisteravond werd
Verschillende speeches werden nog afgestoken, en liederen bij piano-muziek gezongen. Bal ten huize van K. de Graaf,in de Bingliestraat
stond nog op het
doch of er ge- door den 17-jarigen zoon petroleum in de
danst is, weten we niét, Zoo ja, dan is 't laat, kachel geworpen, waardoor hij brandwonden
of beter gezegd vroeg geworden.
aan gelaat en handen bekwam. Van twee
zusjes van 9 en 12 jaar geraakten de kleeEindelijk, nadat het ijs reeds veertien da- ren in brand. Beiden zijn hedennacht in het
gen er in gezeten heeft, heeft delJsvereeniziekenhuis aan de brandwonden overleden.
ging aan den Paterswoldschen weg gistei>
Weer terug.
avond haar banen, ook verlicht. Het bezoek
6
AMELAND,
Febr. De militairen, die gewas~ slechts matig,
ongetwijfeld een
waren
en
ïsoleerd
van wie gisteren melding
hebben,
drietal factoren zullen meegewerkt
zijn veilig en wel hier aangewerd
gemaakt,
op
van
het
Groeijsfeest
n.l. de concurrentiié
nestein, de strenge kou en het feit, dat het komen. Morgen vertrekken zij> weer naar
nieuwtje er ook al wee*- wat af is. Zoo iets Holwerd.
Inbraak.
behoort nu eenmaal bij de dingen, die heet
SITTARD, 6 Febr. Bij den slager P. is
worden
opgediend.
moeten
ingebroken. Drie- a vierduizenTj gulHedenmiddag werd er een wedsirijd gehou- vannacht
werden
den
vermist. De vermoedelijke dader
den in het schoonrijden door dames en paren, is gearresteerd.
allen leden der ysvieieeniffl'ng
IJs.
Aangegeven hadden zich in de afdeeling daVLIELAND, 6 Febr. * De postboot >Prinses
mes: 1. mej. I beling, 2.' mei. A de Waard, 3.
mej. E. Huizinga, 4. mej. Mensema, 5. mevr. Juliana» is heden te Harlingen aangekomen
De motorboot .Vlieland» kon hedenmorgen
van Fenema.
wegens het vele ijs op de Vliesloot geen verParen: 1. mei. Ibelij)igs en de heer SchorttoighuiS; 2. mej. E. Huizinga en de heer K. Mees; binding krijgen.
3. mej. A de Waard en de heer J. Kool;
DE OORLOG.
4. mej. Mensema en de heer J. Walvius; 5.
verscherpte
mevr. van Fenema en kapitein Ja*rihk.,
De
d u i k ü o o toorlog.
De. wedstrijd, die omi 1 uur. was uitgeschreRIO DE JANEIRo, 6 Febr. (Reuter). De
ven, was om twee uur nog riiet aangevangen; president las in den ministerraad een protoen was nóg geen tijd bepaald
testriota voor. Alle leden van het Kabinet
De belangstelling op de baan was bizönder laten zich eenstemmig uit over do termen
gering öm dezen tijd.
van het document, welks gematigde en flinke
Een muziekkorps liet vroolijke wijsjes hoeren toon de houding van
Brazilië preciseert en
de rechten en belangen tegen de bedreiging
van de duikboot-campagne in bescherming
neemt De tekst zal na de mededeeling aan
Telegrafische berichten.
de kanselarijen worden gepubliceerd.
KEULEN, 6 Febr. (Part.) Aan de „Köln.
Beursoverzicht.
Ztg." wordt geseind, dat de
AMSTERDAM, 6 Fehr. Do Amerik. Indus- Bondsraad een buitengewone zittirfg heeft
trials toouden heden een vaster aan_ien, gehouden » m het voorstel van president Wilevenals Marines.
son, om zich bij de actie tegen Duitschland
Amerika aan te sluiten, te bespreken. Hel
bij
Maxwell-waarden zwak.
Spoorwegshares iots lager.
antwoord is gereed en aan Wilson verzonden.
Peiroleiimwaarwien flauw voor Gocons. en
Met zekerheid wordt aangenomen, dat Zwit,
Orions. De overige soorten vast.
serland bot voorstel van de hand heeft geMijnen stiL
wezen.
Guyana's. zwak, evenals Pref. Ketahoens.
v STOCKHOLM. 6 Febr. (Wolffbureau). De
Binnenl.
in <ien loop 'koning is gisterochtend uit Kopenhagen terugder beurs weer flauw.
gekeerd en heeft dadelijk na zijn terugkeer miCulturen toonden niet veefl *OTjißenver»chil nisterraad gehouden.
aan.
PARUS. 6 Febr. (Havas). De president
Tabakken meer aan «ien flau wen _-*_*_
van
de Ligue maritime Bresilien verklaarde te
Staatsfondsen kalm. "
Parijs in een interview dat de strijd onvermijdelijk geworden was
Wisselkoersen
Omrekeningskoersen voor wissels ln vreemde munt,
Brazilië zal voor geen/ bedreiging vreezen,
'op Nederland getrokken, volgens art. 156 van het doch zich tegen Buitschla>nd verdedigen.
Wpthnek van Koophandel ter Beurze van Amsterdam
De „Herald" verklaart dat -Brazilië en Arop Dinsdag 6 Febr. 1917.de Vereenigde Staten zullen volgen.
gentinië
x Berlijn
Londen 11 691_.
40 40.
telegram uit Rem _an het «Peut JourEen
Parijs 42.121>«>.
Weenen 2445.
nal" doet zien. dat de Germanophielen allen
Kopenhagen 67.15.
Zwitserland 49 12*/«
invloed in Zuid Amerika verliepen.
Stockholm 72.15.
Het is te verwachten, dat de Zuid-Amerikaansche staten zich alle aan de zijde van Wilson
Slotkoersen
zullen scharen
Car & Fonndry Cy. C v. A. 68*/».
Amerika c a e Qentralen.
Hide & Leather C. v. pret. A. 62
Un. States Steel corp C. v. gew. A. 10418JÏ6WASHINGTON, 5 Febr. (Reuter), Volgens
Un Cigar Manut. C. v. A. 45.
een telegram uit Manilla is pp 3 Duitsche
Amsterd. Rubber A. 224.
stoqmschepen op Cuba, W.o. de „Prinseszin
Kon. Ned. Stoomb. Mij. A. 211.
Alice" en de „Zamboanga", beslag gelegd, door
marine-officieren op verzoek der havenautoriVan de grens.
teiten die de poging,- om de Duitsche scheAMSTERDAM, 6 Febr.' (V. D.). WIJ ver- pen op de Filippijnen te vernielen, onwettig
nemen van gezaghebbende personen aan de achtten
Zuid-Geldersche grens, dat de Duitsche miKEULEN, 6 Febr. (Part.) Uit'Berlijn wordt
litaire versterkingen langs onze grens veraan de ~Kóln. Ztg." gemeld, dat de staatsmeerderen. In het Reichswald bij Cleef moesecretaris van buitenl. zaken
Zimme.rmann
ten zelfs Zeppelin.loodsen verdekt zijn gebouwd. Volgens Duitschers, die juist Cleef eenige Amerikaansche journalisten ontving. Hij
verwonderd en teen Craneriburg gepasseerd zijn, vertoeven in verklaarde, dat Duitschland
boodschap
de
leurgesteld
was
over
van Wilson
grensplaatsen
de Duitsche
duizenden soldaDuitschland. zeide hij verder, heeft geen schuld
"tèn, allen zwaar bewapend.
aan den t oestand; onder geen voorwaarde kan
Regeringsverklaring.
op zijn stap terugkomen.
Duitschland
Eene
De
staatssecretaris
van Binnenlandsche Za's-GRAVENHAGE, 6 Febr. Bij den aanvang ken, dr.
Helfferlnk. verklaarde hetzelfde aan
der Tweede Kamer-vergadering heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken, tfj«ieltfk vertegenwoordigers van de Zweedsche pers.
voorzitter van den Ministerraad, de volgende
NEW-TORK, 6 Febr. (V. D.). Wallstree!
verwacht een verder stijgen van de fondsenverklaring afgelegd:
Ernstige
gebeurtenissen honden de markt in 't bijzonder voor Industrieele waarRegeering bezig. Hot is op dit oogenblik den. In 't algemeen gelooft men, dat of ten
nog onmogelijk mededeelingen te doen. slotte al of geen breuk met Duitschland
De Regeering zal niet verzuimen de Kaontstaan zal, het land zich definitief en afmer allo inlichtingen te geven, zoodra dit doend tot een oorlog zal voorbereiden, wat
in 'stands belang olrbaar is. Et is'geen geweldige uitgaven met zich brengen zal.
Ook ten aanzien, van de Spoorwegaandeereden tet blrzondere ongerustheid.
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<>
_
IJ» 4#
6f'» _ -_
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___ ___-_
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—
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Foll. IJzeren Spoorwer-Mfl. A.
Mt|. tot Rxpl.».Staataapw.oH.l»!s's
da
1918-1 *V,
do.
do.
191* 4'U
do.
da
«IA
Sed. Centraal PpoonrecrMfl. 191SO. R
1901-lï 4
do.
do.
do.

2S**flß 28»/, -tl
V4i/4
n% 73

90',,

spoorwee

Oell

- —-6
16
/i«

222

224

.

Aand. 100'/,
, '5

Diversen (buitenland.)

55*7* M

J4>/4

.620
Cert. 620
Aand i 149
400
CortJ 410

.

49_
226

494»/,
230

222

3f»fc
Maxwell Land Orand Cy. C. v. A.
da
da O. t. Tnabond* 39*1,
da Rentantbew
do.
da
.jg
"■par r Roebnek en Co C. v. re—. A.
'08
do.
dó. C. y. pre/. A.
do.

195
159
15S«/. 156'/B 500

2f5
220
Aand. 218
Pret.
Ml

■

da

West-Tara Thee-Cnitnnr

214
208'/, 206
161V,
160
162
159

4'/s

Tabak.
Amsterdam-Deli Compaf*nl« Aand.
da
Cert.
da
Oomp. Gew.
Amiit****_m-Lan«k_t

Al*. Ned-lnd. Thee-CnltnTiT

24
51 3/«

179'/, 175'/j

,

Rott Lloyd
-itoomr-Mlj. Nederland

da
da

Thee-ondernemingen.

103'/« 105

50
145'/,
41*%!

.

-

„Boekonowo"Landbouw-Maatscb. Aand 245

33
18»/,,

Pret. A*nd.

da

,499

——-
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*
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,p3*/, ~
0
M

I

102'fe
91Va

99'/a
9oW

13

g
_|

9.
ra/,

»

8)1
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»Wl
§
|l>. «»
'»

63

KU?

«
«'♦

£,?
64,»
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j.
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S,"
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'_;'"__
«
9Z 0/»
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«
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|5%

84
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21'h
~
28*/4 28 11/,

83
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1.1,166 1.1756 14597 18829

13.182.1.1779 15710 18859
9518.12710 1.1400 1.1793 15797 20036
9519 13227 13513 1,1829 16331 20039
9588 13215 1.1525 1.1832 16362 20079
1,1888 18143 20093
9718 1.1256 1.1565 14112 18151 20100
9745 13286 1,1658

9589 1,12.17 1.1544

Marktbericht van de Vereeniging
„DE

BEURS".

ORONINOEN,
30 Jan. 1 6 Pebf.
Kleetsche Tarwe
o.— ftt-- 0-»
75 Kü *0.
Roóde Tarwe
75 » -00 00-CC.OO- OC.OO-CgOO
OO.CO-00 00 00.00-OC.OO
Witte Tarwe
75 ,
Inl Ropge

70

-0 ., --0.-0 00—9.00

.

"

o.—

-0.

0.00—0.00
CO.--00.CO .00.00-00 00
'.omergerst
, 0.00—0.00 0.00—0.00
Witte Haver
-OCO 000 -000-0.00
, C 00—«.00 0.00-rC.CP
Oele Haver
Zw. Haver
-0 00 000 - 0 00—0.00
Blauwpeulerwten
19.00-26.0C 22.00-31.—
per HL
—.00—.00
, »
Roz'ine Erwten
0.
, 18.00-26.50 18.00-7&50,
Groene Erwten
20.00-26.-}
20.—25
Schokker. ,
Pnardeboonen
80 KG
*—. per HL.
Wierdehoonen
-—.—.--—. —.—*—"_*
Waalsche Hoonen
~.
0.00—00.00 0.00-000
Duiveboonen
,
Koolzaad
20 00-24 25 20-00-24 75,
26.—31.25 26—31 25Karwi.zaad
50 KU
GeelMosterdznad per H.L.
15. -28.- 15.—28.-J
17.—1875 17—1925
Nieuw Kanariezaad 70 KG
00.00-00 0C 0000-00.00
Lftnzaad
25.—30.- 25.—30.-*
Blauw Maanzaad 50 ,
Veenboekwelt
Wintereerst

66
60tO
46
46

.
.. .
. ..
"

.

--- <— .-.
.— - .—.——.—
- —.——.— - —.——.—
-..
-

-..
..

-- —.— -- —
—*»—■
Buitenl Rogge en Oerst werden ah voigt verkocht
0.-Taganrog
l0
O— f O
Doniu
-0.
o.— -0. - o.—
o.—*i
Petersburger
-O— O— -0.
Raapolte
Lijnolie

—>

—"—

.

0.-1- 0j
Voergerst
60
-0.
De korting en bijbetaling bedraagt voor:

———

Kanariezaad

De

., .
,,
„ ..
,

__

0—

17>* cent per Hl*

Tarwe
Buitenlandsche Rogge
Inlandsche Rogge
Boekweit
Inlandsche Oerst
, boven 60 KO.
Alle Haversoorten

"

"»

>

■
■
■

>

>

>

Ï7*fe

15

40

>

"

Noteerins-scommlssle*

MARKTNOTEERINU.
le soort 2e soort 3e soort
.Kalf- en Melkk (400-420, f 290-310, I 180-209
-250-300 19C-220, -140-160
Kalfvnarzen.
68-7CcL, 62-64 et,
et
Vare koeien
et 00-00 et
Stieren
86-90 et.
Kalv. en pinken '140-160, > 100-110, f 70-80
Slachtve»
110-115 et, 100-105 et, 90-95 A
'bij de 4 bouten'
Wette kalveren i 1.10-1.300. Kg. slachtgewicht
f 35-40, f 25-30,
Melkschapen
.—
Weideschapen
, 24-26,
19-20,
18-19.
16-17
Weidelammer
30-34,
45-55.
22-26
Vette schapen
30-15
Loopvarkens
t 25-30,
18-20
8-12 (T 1 60-2.- de week).
Bigeen
102-108 et, 86-90 et
Vette Varkens
Londensche (export) 00-00 cl
'180-1.90, :0.00-0.00, JO.OO-0.00
Boter
Hoendereleren- 150-1.75, -0.—f1.-, -0.00-fI.GO
Eendeneieren -o—o.-. -000-000, -0.00-0.00
De aanvoer van vee bestond heden uit 425
koelen, 16 vette kalveren, 351 schapen,
lammeren 742 vette en Londensche varken»,
216 vette en magere biggen 1 gelten. C paarveulens, samen 1751 stuks,
den en
Niar den lijd van 't (aar was de markt van
vet vee heHen wee ruim voorzien de vraag
was tamelijk goedvrijen de prijzen der vorige
wel staande. Naar kallweek hielden zich
en melkvee daarentegen weinig vraag zoodat
de prijzen weer daalden De stieren Welden
zich oo prils evenals de vette kalveren.
De wolveemarkt was ook heden weer goed.
de kwaliteit der schapen vermindert, maar de
ourie prnzen blijven onveranderd
Bij grooteren aanvoer van mestvarkens waren
de prijzen ader Regeeringsvarkens zoowel al»
die der zouters vast De aan oer van biggen
klein en wegens het winterweer weinig vraag
er na*r.
___,_,
Botet prfjsb.. eier lager.
"
K. R. VÏXTHUIS.
Noteering van de cbmmls«le van de elervereemging 'V.Ett Groothandel betaalde
1 1.65 per kg.
Elernanrfe! V. P. N. Peisterstraat 7. Aangevoerd 1750 kg. klpeleren. Particuliere prlj»
f 1.70 per kg.

-

---

--

---

■

—

413 eSTAATSLOTERIJ.

pet. V. K
Aand. 1/1

9267 9792
9113 11008
9.118 11031
9.152 11079
9505 12546
9507 12704

Handels- en Marktberichten.

(Naar de voorloopige lijst, per telefoon.)
5e klasse. Prijzen van f 100 en daarboven \ie lijst.
Hoofdprijzen
10602 fïOOOOO: 7939 f 1000, 9984. 13729, 13823 f 400;
r.247 13457, 182f7, 18828. 19R87 1200; 453, 1908, 8673,
8652, 11523, 16587, 16771,19453 flOO.
Onderstaande nummers werden heden getrokken
in de collecties -an de rollecteurs in de Noordelijke
provinciën en Zwolle

-

328'/,

14118 18180
14118 18198
14128 18199
14512 18815

Koffie onveranderd.
Suiker flauw. Febr. 22*Agenoteerd.

do.
Cert. 505'/,
Medan Tahak-MaataehappfJ
Aand. 175
Cert. 175
do.
do.
do.
Aand. 215
Rotterdam-Dell Maat.ehappfJ
dod Cert **■ *
500
Senembah Maatschappij
Cert- 510
do.
do.
«erdane Tabak Maataehappfl Aand A. 141 V,
do.
do.
da
Aand. R. 50

9/>/a

13326 13679
13354 13690
13361 13709
13,164 1.1741

547 1684 4308
582 3421 4344
597 .1444 7401
1128 4215 7425
1130 4222 7427
1157 4234 8349
1163 4241 8160
1166 4248 84»!
1615 42R0 9194
1627 428.1 9218
1630 4.100 9244
1649 4302 9259

,

Dell-Maat«ehapptJ

'—"

14877 157*1
15722 18547
15723 16347
15743 181(0

wood' tot zinken gebracht. 3 leden der bemanning kwamen om. 2 werden gekwetst. De
overlevenden werden aan wal gezet.
LONDEN, 6 Febr. (Reuter). Lloyds -meldt:
Het Engelsch zeilschip „ReJfast" te gezonken en ook de Noorsche bark „Tamara."
Uit verschillende landen
BERLIJN, 6 Febr. (Part). Het „Bert. Tagebltt." verneemt, dat er geen plan bestaat den
Duitschen Rijksdag bijeen te roepen.
ROTTERDAM, 6 Febr.

Dcli Coltmir Maatschappij

228V, 231'/,
23"/. 325

Ml.inbouwondernotnrngen.

-

Prrjien van f7a
854 3418 8387 9180 9294 110.19 138TJ0
1125 3479 8425 9197 9749 110-43 13834
1652 4348 8441 922.' '9758 13551 13849
1671 7303 9110 9227 9787 13573 14141
1676 7396 9117 9273 11015 13763
NIKTEN.

meldt, is de Engelsche stoomboot

H_

188

AraeondaCopper MininffCyCert.T.Aand 16/.
Bethlehem Steel Corp. CerV ». Aand.
99'/«
do
do. Conip.-iropd Obl. 5
98'/.
«'entral Leather Cy. Gew. Aand.
81Vs
96»'T
TroJtobl.Bpet
Cnban-Am. Rnear Oy.
■«tand. Mlll C. t. aand.
84".
The «tndebaker Corp. O.
93»/,
"*""'. A.
da
do
IÖS
do. C r.▼" pref. A.
anited Oeai- Manniactnrere Cy. a v. A 44'f,
t'n. States atee! C C. t. Gew. A.
103'/,
do
y. prei. A.
114
da
da
da Slnjrk. P. OM.

Guyana Gond. Gew. Aand.
do.
do. Pref. Aand.
Ketahoen Mtjnbouw. «e* Aand.
Pre). Aand.
do.
do.
Paleleh Mijnbouw. Gew- Aand.

-_
-j»

«lotterd. r-moffdolt
f-'°«
21»
"Tew.
d.
a,
n
fabrieken
Ver*. Ohemlwtoe
PW- ft**»''«-0do.
do

W

"« -

A-"

t|s3j

— —— —'—
—- -—
—"— —-—
~
—
—.
_,«„ ,♦_-r.—
, —— ——
—~
——~
—— —
—■ —— ———

oct. V

Am. Tel. en Tel. Cy. (Hope en Co.) C. v.A.
do
4*/, 96
da Conv. oblie*.
do.
88
da Coll. Trnst ObL 4
do.
da Convert. Obllg. 4
92

- „,,'"- -

HvrtntheeV-Pa-lrefi,

werkza»m In 't buitenland.

'

ten wordt een verdere stijging verwacht, doch
het zal den spoorwegen moeilijk vallen,hét
verkeer uit te breiden. In geval men tegen
Duitschland gewapenderhand moet optreden,
verwacht men niet, dat de Federal Reserve
Board bezwaar zal maken tegen het plaatsen
van leeningen in dit land.
NEW VORK, 6 Febr. (Part) De regeering
heeft beslag gelegd op het draadloos station
te Pinkerton in New-Yersey. De Duitsche
wacht is door Amerikaansche zeelieden vervangen.
NEW VORK, 6 Febr. (Part) De regeering
wacht op bevestiging van het bericht betreffende 't t orpedeeren van het Britsche stoomschip „Bavestene", en van den dood van een
Amerikaansch zeeman Men is er nog niet
zeker van of de dood van dien zeeman beschouwd -*»vordt als leen oorlogsdaad.
NEW VORK, 6 Febr. (Part.) Officieel. De
machines van alle 29 Duitsche stoomschepenj
die in de haven liggen, zijn vernield. Hierbij
is opzet in 'tfspeL De schade bedraagt 300.000
dollars.
Van t Westelijk gevechtsfront
PARUS, " 5 Febr (Reuter). Avondcommuniqué:
De dag was betrekkelijk kalm.
LONDEN, 5 Febr (Reuter). Rapport van
Haig:
Aan het Sommefront sloegen vfvf 3 aanvallen
af en maakten wij eenige gevangenen.
Ten N.-O, van Gucudecourt namen wij 500
M. vijandelijke loopgraaf en maakten 68 men
mét 2 officieren gevangen.
Op enkele plaatsen drongen wij de Duitsche
linie binnen, o.a. bij Bouchavesnes, Pijs en
„
Grandcourt
Tefr O. van Beaucourt sloegen wij 4 tegenaanvallen af en maakten nog 38 man en 1
officier gevangen. Een Duitsche afdeeling, die
onze stellingen bij Vermeffes naderde, werd teruggedreven.
Bij La Bassee lieten de Duitschers een mijn
ontploffen.
Drie Duitsche vliegmachines werden in luchtgevechten vernield, 6 beschadigd tot dalen gedwongen. Een onzer machines wordt vermist.
BERLIJN, 5 Febr. Wolffbureau). Officieel.
Onze marinevliegtuigen wierpen op 3 Febr.
's avonds met succes bommen op de havenwerken van Duinkerken, waardoor brand ontstond, die bij 't terugkeeren op nog grooten afstand zichtbaar was.
BERLIJN, 6 Febr. (Wolffbureau). Tengevolge van nevel en koude geringe artillerieën vMegeractie. Alteen tusschen Ancre en
Somme voorbijgaande krachtige vuurgevechten en verkennangsaanvalten.
In het Sommegebaed, op den Oostelijken
Maasoever en aan de Lotharingsche grens
werden ruim 130 Engelschen en Franschen
alsmede eenige machinegeweren meegebracht.
Aan het Oostel. gevechtsfront
BERLIJN, 6 Febr. (Wolffbureau). Officieel.
Groot Hoofdkwartier:
Van de Oostzee tot de Zwarte Zee geen bijzondere gebeurtenissen.
Aan het Macedonische front
BERLIJN, 6 Febr. (Wolffbureau). Officieel.
Groot Hoofdkwartier:
Tijdelijk levendig vuur in den Tsjernaboog
en m de Stroemavlakte.
Op zee.
LONDEN, 6 Febr. (Reuter).' Naar Lloyds

pot'

lUlnots Leas L. Stock Cv. A
Kans. fltv S. R. Gew. Aand.
nret. A.
4a da
do da 1e T--. -'M.
Loolav. en Waflhv 8 (Typ. obL
Mls«.Kans. Te-as Cert. v. Aand
da
do.

do
vfimonr!
da

da

da

4

'"ht

.

J*
1!

4'/,
4
4
5
5

.* , ,,

Goud

do.

do.

r,bl.

da

't").

C. v. vew. A.

do.
da

,

_,'
'S»,

-.

_*"*

)nnu

_»

«of»

*^»
J

J

6,,

"JJ

**

M

i".S

9411.
ü"
gj

90/4

4■ 5

,
■"£',?„'
m. 27
26
£'

do.

rond obl

do
do. Con-v-ert
"V. *«>York n Pen«. C- v. A.
obl. In vond
do. do
do Gen. Vort*. BdS.
do.

4

4

8
4

3J

«am Toana stoomtram aand.
oMiff.
4
do
do
lemarane-Cherihon Pt.tr.Mll. OW, 6
Prem'«lee*»lr*~en.
Mndert. Amaterdam flOOO
do.

fioo

8

3
3

1

.37

9S '4

_,
£>_!,,_._.
*o/4
.
"'t*

'

j"
J«V,
£!,,
R9i;

4

103'/,

OT,

W%
9l'/u

_j

Prolongatie 6

_,
>

—
—— ——
—
— —
——- —
- —

Gemeente-Credlet
Pal. v. Volltsvült 1867
9?',', _"
do.
1889
da
do.
1
2.10 o.—
3
do Rotterdam fIOO aand,
1035/,,
N„H
do
Ver. Wftte Krnia A
82'», 80
TonSarlfe. stnblwelwenhurn«pw. 1871 2f, 64
-*
do
do. zonder bew. r.
deelrer. 1171
60
_____'
~__
Theiss Regntlmn«s.G_,ell«eh. 1880 H/,
1
106
"4|>nnle. 3 pet. Madrid 1888
62>f,
32>/,
rnrklle. Leenlns M7O
do

_.

«*"»"-

20
4

64

''
'""
£_'<

Tramweg-maatschappijen.
Madoera stoomtram aand.
nrel. aand.
do.
do.
Pa««oeroean stoomtram oblie
Rott. Tram M<l. annd.

da
do.

£

'{""Ja ■_’"" _,
'<"*_ a/u, _,
*_«
' Jj>
ÏJ_ _,
'_*'«> ft"
ie
15»/. _.
_'*

j"

-

do.

■ZJ-*w
_,

?*-.
537
»J25Ni fj
, ,«

.g'k
'0»>
41/, "*/4

da Gond Obl.
<
do. Convert
O. Orie. «ra». Aand
«onfhern Rnllway Cert
Aand
da
v.
do
do
do. Cert. v. pret. Aand
Morfrt.Rds. 4
r>ev.Oen.
do.
do.
-""nlon Paeiflo C. t. irew, aand.
da nref. aand.
da

HB

" _,

7'»

}gU

=>t. T- en 9. Fr. C. Ie pr. A. 50 pol. gestort.
do.
da
do.
da
Cert. 2e pref. A. 50
8
do,
da
da
6
da do. General Men
4
da s*eeon«. TTvp. Obl.
4
t. Lont» en S. W. Obl.
6
«t. P. Mlnn. en M e-ee. Obl.

do. do Mont Fxt On.
«nnfh Pae Cv crew. A

",

1*!'»
'O

C▼. nref. A.
4
le Hvaobt
Ie Hvp.ob!
4
Pacitie. Cert. v. Aand.
da Gondnote, p. 1918 8
4
da Gondobltu.
do. Cert. v. GondobL

do.
da
do.

,

75
_~
23Vi« f?Z"

Bj'h
61

8

N..York,r>ntar en w«rt Aand
S-York Pen»vlv. en Ohlo obl
"Jorf. en West. Cert. v. «>w. A.
Gee. Ie rTvp.obl
do do.
do do. Convert. bds.
Oreeon Callf. le Hvp. in eoud
Oresr. «hort vee. le Hvanbl.
Pensvlv. Bp. Cert. van Aand.
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WINSCHOTEN, 5 Febr.

—

*'Op «te alhier gehouden weekmarfct waren
«ngevoerd: 400 kg. stukboter per kg. va»
a ZIO, 0 <j» va t -.— a f -, 0¥» vn.
1000 eieren. l.fiOa I.Boper2ost
Melksctapen
; Schapen en lammeren 48 stuks.
i—a-, dracht f 4C a 46. vette f 34 a 40,weidesch
«'___, .-ette lammeren flB a 26, weidea—, 5 geiten
fl6 a 2i, zesweeks f
imuneren
J 0 a —, 0 kalveren a ctv, kg.,nuchteren
Varkens ön biggen 150
kalveren S— a
Oude varkens fBO a 120, drachtige varkens f
-—, loopvarkens 118 a 30, biggen f8 14.
Vette varjeens 50 s 52 en voor Londen
et, zouters 42 a 43 et per '/, kg.
t
Handel redelijk.
konijnen
kippen,
Ter pluimveemarkt
eenden
to
STEENWIJK, 5 Febr.
Heden werden alhier ter aarmarkt aangejoerd 70 koe en, 12 stieren, 6C schaoen, 6
jélten, 35 varkens en 80 biggen. Prijs der
»4geen fl-2 per week.
Boter 11.85 per kg. Eieren f 9.50-10.50 per 100
BUINEN, 5 Febr.
Op de heden gehouden varkensmarkt waren
<anvoer en prijzen als volgt:
25 'oopvarkens van f 12-21, 15 "biggen f 6-7,
1 Londensche varkens 30 et per 's kg.
Handel'vlug.
BEILEN, 5 Febr.
paarden.
Op de markt waren aangevoerd:
veulens, 0 runderen, 2b6 /arkens,
Dr.
schapen, 0 Fr schapen, lammeren, 2 geiten.
eieren. De prijzen waren als volgt
Paarden f
le srt —, 2e srt f
,
, neur. vaarzen f
oenr. koeien 1
, guste vaarzen
guste koelen van f
, pinken van f , kalveren
f
T
, dr. motten van fB5-1_3.~.
«fleren van
guste motten van ! 75-93.—, loopvarkens van
(18-45.-, biggen p week f 1.10-1 30, vette var-/
keus per kg. 95-100 et, Dr. schapen van
, Fr schapen van s——, lammeren
iO.
<_H fo— en geiten van i o—.
Boter per kg. van .'2.—2.10, eieren per 100
«taks f 10-11.

fïflO

—

—

—.-

—

—

—

—

a—

NOORWEOEN en ZWEDEN.
Christtans.d
I
il!
-16
Hernösand 7611761 stil 0 onbew
w
bew
Stockholm 765 761
Zzw
I "—9!
DENEMARKEN
Kopenhagen 1765 769. wzw 3j nevel I 1—8!
Skagen
1765 763| wnw'2zwbewl |—1'
De beteekenls van de cifers voor de wind-'
sterkte is: 0 windstilte, 1 zwakke koelte 2 zeer
zwakke wind, 3 zwak-V» wtnd, 4 matige wind
5 frissche wind, 6 stijve wind, 7 sterke wind,
8 krachtige wind, 9 storm. 10 krachtige storm,
11 zware storm, 12 orkaan.

OVERZICHT.
Hoogste barometerstand nabij 770 mM.
te Oost Duitschland, laagste barometer-

stand 758.8 mM. te Haparanda (Zw.)
Verwachting, geldig tot den avond van
7 Febr.: Zwakke tot matige N.-O. tot
O. wind, nevelig tot licht of half bewolkt, weinig ol geen sneeuw, strenge
vorst.
Verwachting

voor de

prov Groningen

en Noordelijk Drenthe.
De hooge druk is nu Zuidelijker
getrokken dan hij in deze vorst periode
ooit geweest is (maximum in OostDuitschland). In Scandinavië en Denemarken is de wind daardoor naar het
Westen geloopen, niettemin vriest het
er flink.
Ia Noorwegen zal vermoedelijk de
vorstgrens liggen; deze is dus weer betrekkelijk dicht tot onze omgeving genaderd en we moeten daarom opnieuw
op weersverandering bedacht zijn.
Men lette dus goed op barometer en
windrichting; 't ontbreken der berichten
uit het Noord-Westen laat zich weer
gevoelen. In ons land was de voi«t
streng.
Verwachting: Aanvankelijk hetzelfde
Handei vlug.
vofstweder, daarna kans op veranderF
5COEVRDN, ebr.
Op de heden alhier gehouden markt waren lijke wind, toenemende bewolking en
H.
runderen. stijgende temperatuur.
ïasnvoer en prijzen als volgt:
schapaarden en veulens, 280 varkens,
Groningen
te
Barometerstand
pen en geiten, konijnen, 75 stuks pluimvee,
Gedurende het laatste etmaal
.4000 eieren,
H.L rogge,
HL- boekweft
Prijzen als volgt:
Dr. motten
van 1 70-90.
40-55.
,
Guste motten
25-45.
Loopvarkeos
0.50-0.98.
Vette varkens per kg.
3—4.50.
Biggen
,
Siggen per week
» -050-0.70
„
Dr schapen
,
Fr. schapen
Geiten
1.25-1.75.
Oude kippen en banen „
Jonge hanen
0. —o—.
Konijnen
„
0.—0.—.
, 9 SC-10.—.
Eieren per 100 stuks
_De handel ln varkens was 1 vrij vlug. ook
die in pluimvee en eieren. De prijzen waren
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"tijgende

AMSTERDAM, 5 Febr.
Raapolie loco 82 a Sl*?,.
Lijnolie loco 62%, 62'i,, 63%, 63 1 ,'., 62-7,,, 63,
Maart «4% a 64fh, April 66, 65%, 652., op de
K, O T-condities.
Op de veemarkt waren aangevoerd 378 vette

Hedenmiddag GS nur.

Je kwal. ICO a 104 et, 85 melk- en kalfkoeien
1300 a 425. 154 nuchtere kalveren fl2 a 18/
,X57 schapen f2O a 30, 250 vette varkens, geen

ROTF
EDA5M, ebr.
Kofße. onveranderd.
Suiker kalm Febr. 23 genoteerd.
Butteni. granen prrjsti. Meel fZi3ö kalm
JBionenL granen geen33,noteeringen. Officieus
dtuine boonen 131 a witte boonen !4b a 49,
erwten groene f3O a 32.50, grauwen J4O a 55,
capucijnere f 32 a 52.
paarden,
veulens,
Vee Aanvoer
«lagere en 694 vette runderen, 63 vette- en
nuchtere kalveren, 1593
"{Taskalveren,
Kh*rp»n en lammeren, 942 varkens, —biggen.
$ bokken o- gelten, 0 ezels
Men noteert Runderen le kwaL 124 a 126,
le kwaL 110 " 120, 3e kwaL 95a Iosct perkg.
remperatuur hedenmidd. 12t< u _5 gr. Fan
Oiaen le kwaL 122 a 124, 2e kwaL 110 a 118
Windrichting Ö.
"Je kwal 85 a 100 et- per kg.
Kalveren le kwaL 160 a 170. 2e kwal. 13C Morgen gaat de zon op om 7.35 s morgens
f 145. 3e kwal. 105 s 120 et per kg.
en onder om 454 s ruim.
Schapen le kwal. 60 a 62, 2e kwal 58 a -, Rijwlellichten op 's avonds van af 5.24
Se kwal. 54 a et, per kg.
Rijtulgfichten op 8 avonds van ai 5.54
Lammeren 70 a 72 et. perkp.
De maan gaat oc 4.32 's nam. en onder
prijshoudend.
Handel redelik le kwal.
Varkens le kwal 114 a 116, 2e kw. 110 a 112, om 7.05 's morgens
ie kwal. 95 a 105, licht soort 70 a 8C et, per kg, Woensdag 7 Febr. volle maan.
Handel wIMg, prijzen hooger dan vorige week
Vlas. Aanvoer 3270 steen Blauw vuil, 18380
iteen Blauw schoon 2500 steen Groningsen,
ADVERTEiNTIËK.
& steen Hollandsch Oeel 3385 steen Wit
Wegen* geringen omzet geen noteering.

—

-

a. a.

'
hartelijk

sijpkens,

die mede namens de familie
dank zeggen voor de betoonde belangstelling.
Zuidbroek, .6 Febr. 1917.
W. BROUWER en
O BROUWER-BOSMAN,
geven kennis van de geboorte van hnn
zoon JACOB.
Groningen, 3 Febr. 1917.
V Geboren: HENDRIK, zoon van
N. ONNES en
G. ONNES-KOOPMAN.
Helpman, 4 Febr. 1917.
*.* Bevallen van een levenslooze zoon :
O, OOSTERHOFF HAACK.
Lagemeeden, 4 Febr. 1917.

._

Eenige
V Geboren: HARMINA, dochtervan
H. SIEPELINÖA en
J. SIEPELINÖA-FABER.
Uithuizen, 4 Febr. 1917.
Eenige kennisgeving. *"

_^

Q. KONINQ en
S. KONING-RUITER,

.

geven kennis van de geboorte wan hun
zoon BEREND.
Montenpam, 4 Febr. 1917.

ën

K. NIEBOER
E. NIEBOER-KRUÜER,
geven kennis
van de geboorte van een
r

ZOON.
Peizerhorst, 4 Febr. 1917.

"«"

Geboren:

"

SCHIEDAM,

5 Febr.

— * grootouders
*
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Vrijdag den 9en Februari hopen J
IJI onze
geliefde ouders, behuwd- en «S>

—

a

— ——
— ———

Zl.
._._

_ _

te herdenken.
*J| ging
Groningen, 6 Febr. 1917.

,

H. WILTJER-BOS.

Den Hulst. a. d. Dedemsvaart
3 Febr. 1917.
V Geboren: JOHANNÉS, zoon van
D. v. d. MAAR en
J. L. M. v. _. MAAR-ZONDERMAN.
Rotterdam. 4 Febr. 1917.
Eenige kennisgeving.

_

Wes"terbinaensingei 40b.
J
\
t
_" S. VEENMAf VAN WUNOAARDEN i
X
f Denne- A
4> J. VEENMA
JOH. v. WUNOAARDEN [marken,
X H. v. WIJNGAARDEN- 1
SCHUUR /
R. v. WUNOAARDEN
\
v. WUNOAARDEN.
Am
,a,
KUIPERS V uau,É
j,
d
+
LSMIT-v WUNOAARDEN 4
t JOH. SMIT
J. POT-v. WUNOAARDEN) Denne- f
)marken ♦
F. POT
en Kleinkinderen. ||
f)
nfr«'>'>*>««*>>-»*i''i>4>4><o>*S
>

en Kleinkinderen. /
Deze dient zoowel voor bijizondere als voor algemeene kenraisgeving.
'

"^

Heden overleed zacht en kalm,
tot onze diepe droefheid, ons innig
geliefd Zoontje en Broertje

JAN.
in den aanvalligen leeftïja vanrnim
9 jaar.
G r o n i n g e n, 6 Febr. 1917.

K. BOEKHOLD
J. E. BOEKHOLD-SCHAAP
en kinderen.

*S

J

*
**

*%A.
±

%

?

*

******->->«»***t>'>*-S'++*'S'+*'fr *♦**
Vrijdag den 9en Febrnari hopen 4,
$

4* onze waarde broeder en zuster
OAViD VAN WUNOAARDEN
en
*8»
JANTJE VEENMA,
hunne 35-jarige Echtvereeniging* te herdenken.
Groningen, 6 Febr. 1917.
Wed. R. MINDÉ-VEENMA. ■$
O. MUIS-VEENMA.
W*d.
f,,
,
kl
i,
$■<&
<S s*'4 t''il'''B"«"3"3 *a fr S"?r, S"S"3> $'M"

*%■

%
J.
*%

*£
*J;
*
*

,

,

,,

§,^< #'>*'^'>*fi>*J.'s'#*>#'M.">">#^'*>4>'S»'J.*a 'S'
°§*
Wpensdag 7 Februari a.s. hopen *&>
<3>
£

k

j

a-.-a—-a
.— —.—
geliefde ouders
—
J
o.—
.
**
n.
~ i
*|
_ „ „- . \. —— ; — | hunne
Ecliiverecni- ¥
*

-v«-r

'Vacht

~

*

(

*

(

Liv.v. Katoen
Graan
»
,'___
Lond.

t

(

d
q_
d.
d
T

o.—d. 0 —d.
g.— C— 4—d. —d.

—d.

6 Febr., 8 uur 's morgens.

'fBarom— HLÉI;
_,_.,
stand _.
Plaatsen
.

——
55

d.

,= =
s

onze

FREERK DIKBOOM

ALBERTJE POELMAN,
20-Jarige
} ging te herdenken.
Groningen, 6 Febr. 1917.
Runne dankbare kinderen,
rj>
behuwd- en kleinkinderen.
jjj

*

KomTealngvkratfMN'WiasechrdntbicohI.l nstituur.

g|

!E=

:

|_ Tnerra■■_
"7'
Cels-s-S
12 " g= *
*." Getrou-wd:
=~|B
_§ ë
a»
P. DIK

-

—

die.

NEOBRLAND.

'

""*«

Wed..P. VOS--EISSES S

eo
A- SPRENOBR,

tamille.

■ ■

''

— --r

■'

—' -—■

—.—y-

—

—*-■—

■■-«^,

Heden overleed in den ouderdom van ruim 88 jaar, mijn geliefde echtgenoot, vader, bohuwden grootvader
P. WERKMAN,
Rottum, 3 Febr. 1917.
Uit aller naam:
Wed. M. WERKMAN—BERGHUIS.

Heden overleed na eene kortstondige ziekte, onze lieve zoon,
vader en pleegbroeder, de heer
DURK SIJTSE OOSTERHOUT,
in den ouderdom van bijna 51 jaar.
Warffum, 1 Febr. 1917.
Uit aller naam:
Wed. OOSTERHOÜT—
KAMMINGA
i^^_Mt7*_«__i^_a_r__a_M_a_____*

Heden overleed, na een ziekte
van ruim vijf maanden, onze innig
geliefde man, vader, behuwd- en

grootvader

EWOLD MODDERMAN,
in den ouderdom van 60 jaar en 10
maanden, na eene gelukkige echt;
vereeniging van bijna 32 jaar.
Uithuizen, 3 Febr. 1917.
Wed E. MODDERMAN,
kinderen, behuwd- en

"

kleinkinderen.

huwd- en grootvader
PETRUS DE BOER,
vam ntkü 71 laar,
den
"uderdora
in

te

e#a

gelukkige ecfetvereemging

van 33 jaar.

AppimjeAain* 4 Feb£ 1917.
Wed. M. DE BOKR-DE VRIES.
HIUE FOKMSMA—DB BOER.
JOHs. FORMSMA
en

kleinderen.
<

.

■'.

—■—■au___■_-___-_■__■__■_■___■-__-_-_—.—o.

Heden ootsJiep in zijnen Heer, in
den ouderdom van ruim 81 jaar,
onze geliefde vader, behuwd- en
grootvader, de weleerw. heer
Ds. W. J. THIJSSEN,
sinds 19 Dcc 1916 wepredt.,
cm.
duwnaar van mevrouw G. DE

Door .een noodlottig toeval overheden plotseling mijn mede
firmant, de heer
P. WOLF Czxu
Ter Apel, 4 Febr. 1917.
D. TIMMERMAN W.zn.

leed

"HAAN.

J. THTJSSEN..
F. THIJSSEN.—UBBENS, Ede.
Dr. T. F. THIJSSEN, Hongkong.
A J. VAN GENT—THIJSSEN.
A P. VAN GENT, Breda.
Da. J. THIJSSEN.
A THTJSSEN—MEIJER,

Heden overleed, ontze waarde oom
BERTUS JANSEN,
in den ouderdom van ruim 74 jaar.
"Assen, Febr. 1917.
.H. HASSELS.
M. HASSELS—STOKER.

Leermens.

M. IXE rfOOSZ—THIJSSEN.
DE ROOSZ, Sappemeer.
C MULDER—THIJSSEN
MULDER, Appingedam,
en kleinkinderen.
kennisgeving.
Zij, die den overledene de laatste
eer wenschen te bewijzen, worden
Woensdag, kwartier vóór één, verzocht bij J. FOKKENS, Daast het
sterfhuis.

J.
T.
G.
K.

lEenigate"

'
—-— _

~

.—

t

I*

Heden overleed nlotseling m het
Acad. Ziekenhuis te Groningen, im
de hope des eeuwigen levens, or"
lieve zuster
KI.AZINA MUSCH,
in den ouderdom van 27 jaar.
Siddeburen, Febr. 1917,
A. HUIZTNGA
T. HUIZINGA—MUSCH.

.

Heden
lieveling

overleed

jongste

onze

"

!

DERKINA,
in den onderdom van 3 weken.
Slochteren, 2 Febr. 1917.
B. BEGEMAN.
H. BEGEMAN-VAN DAM.

Heden overleed, na een korte ongesteldheid, onrae geliefde
noot en behuwdbroeder, de beer

"„"

Voor

de

vele

blijken

van

j deelneming, bij het overlijden van onzen

oudsten Zoon en
! geliefden
BERNARDOS LODEWIJK,

l

iiriiipwOilfflis,
STENOGRAPHIE
(Systeem Stolze-Wéry).

Correspocidentie- en

Siddeburen, 3 F_br. 1917

Dt.batteiiscl.rift

ItIACHINESCHRIJVEN
Tienvingersysteem)*
(Wéry's

Blindschrijvcii'
onderricht ln boven-

Grondig

genoemde vakken.
Opleiding v. practijk en diploma'B,

Mm. VAN ZEEBURGH,

Broeder,
Groningen, Reitdiepskade 3.
in leven
4e officier S.S. «Gooiland» v. d. Kon.
Holl. Lloyd, ondervonden, betuigen
wij onzen hartelijken dank.
Groningen, 5 Febr. 1917.
P. LOKMAN.
O. J. A. LOK MAN-VISSER.
A. LOKMAN.
H. J. LOKMAN.
l>e DIRECTIE maakt b
SÉttE*"kend,
"
"„" Voor de talrijke blijken -an taalbaar zijn:dat vanaf heden ,
(
deelneming, ontvangen bij het over1. het twaalfde Dividendbewijs
lijden van onze lieve ecbtgenooite, aandeelen met 114.—.
moeder, behuwd- en grootmoeder, be2. het twaalfde dividendbewijs °,
tuigen wij onsen hartelijken dank.
oprichtersaandeelen met i 40.—-"
Uit aller naam:
Groningen, 6 Febr. 1917.
d: m kamerling.
De Directie:
Groningen, Bmimasingel 18.
G. W. H. VAN IMHOFF.
Th. F. HUND GEBHARI*
DANKBETUIGING.
Omdergeteekenden betuigen hdermede hunnen oprechten dank aan
Doctoren en Zusters van de afdeeling
Prof. Htymans v. d. Berg, -voor de
goede en zorgvuldige behandeling tijdens de «riekte en het overlijden van
omzien geliefden echtgenoot en vader
van PAARD en ARRESLEDE
P. VOS.
op
het Damsterdlep, bij 'te**
Groningen, 3 Febr. 1917.
Moesstraat 5.
NIEIaAND,
Wed. P. VOS
en kinderen. op Donderdag 8
's middags 2 nur,
Voor de vele blijken van
"»"
belangstelling,
den 2en Februari aan
bm fraaie Kunstvoorwerp*» 1'

Algemeene Groninger

Scheepshypotheekbank

£

"

..

°*

IJsclub „Wirdum".

Harddraverij
*

Februari fc*

onze lieve moeder bewezen, betuigen
Harddravers-types (ter beoordeel*
wij onzen hartelijken dank.
MEERTEN STEERNBERG, j Usquert, Febr. 1917.
van het Bestuur), uitgesloten.
A-«gifte vóór 1 uur in
in den ouderdom van 88 jaren.
Uit aller naam:
Noordbroek, 4 Feta-. 1917
HET
Wed. K. WEERSMA.
P .STEERNBERG—STEERNBERG.
i T. F. WARMOESKERKBN.
K. STEERNBERG.
Voor de vele blijken van deelJ.A. STEERNBERG—RIJKENS.
"»"
neming,
ontvangen bi] het overlijden
t
van onze lieve Moeder, Behuwd- en
De pnjs der
Grootmoeder, betuigen wij onzen _|J|_M_
c
m et twee gulden P
Heden overleed, zacht en kalm, hartelijken dank.
104 stnks verhoogd.
tot onrze diepe droefheid, onze
Borger-Compagnie, Febr. 1917.
waarde boer en vriend, de heer
Aanbevelend.
Fam. OTTENS.
MEERTEN STEERNBERG,
Ja. RIETESfA
V De Heer en Mevr. VAN SLOTEN
in den gezegenden ouderdom van FOLKERSMA
bij
deze
ruim 88 jaar, bij wien wij ruim 39 hartelijk, voor bedanken
de betoonde belangsteljaar werkzaam zijn geweest
ling, bij de geboorte hunner kinderen
lataboratori nm
Noordbroek, 4 Feibr. 1917.
ondervonden.
H. AMERIKA
Nibow- Amsterdam, Febr. 1917.
a AMERIKA--VAIN DER VEEN
en kinderen.

~

a

BESTUUR

lemoien Leens.

:

_,

-

F. dl 111118,

Heden overleed, zacht en kalm,
in het R.-K. Ziekenhuis te Groningen, onze geliefde zuster, behuwdzustsr en tante
D-KTJE KARSSIES,
in den ouderdom van 49 jaar.
Stadskanaal, 4 Febr. 1917.
A. KARSSIES.
L. KARSSIES—VAN WIJNGAARDEN en kinderen, Rottei-daim.

R. EIKENBERG.
J. EIKENBERG—KARSSIES en
kinderen," Amsterdam.
K. KARSSIES.
J. KARSSIES—DE BOER,
Amersfoort.
R. VAN DRTESTEN.
Z. VAN DRIESSEN—KARSSIES
en kinderen, Oude Pekela.
J. KARSSIES, Stadskamaai.
G : KARSSIES, Stadskanaal.
Heden

Heden overleed, zacht en kalm,
«f onze
lieve echtgenoot, vader, be-

*

'

Specialist voor, Huidziekten en
Stralenbehandeling.
Spreekuren 11—2 uur en 6ife—7Vi onr

Pelsterstraat 20. Tel 1777.

Dr. D. DE VRIES REILINGH
beeft Woensdag;

GEEN spreekuur.
De TNiVEKSITEITS-POlalKlalNIEK voor kostelooze behando
iing van HUID- en GESEACHTSZIEKTEN, Oostersingel 59 Groningen.
Maandag, Dinsdag, Donderdag lQiig nnr.

AnriBACHTSSCKQOL

en kinderen.

£
*%

Sroningen ,762 768 ono 21 nevel | i-12 0 hartelijk dank zeggen, voor 6e be
Jekjer
fïrji 767, no 3|onoew| !—6
belangstelling, vMr es \t% han
BH:
1731 76ö nno 3) I bew
-14 toonde
i>e
huwelijk
ondervonden.
yHssinger. i7ó9 766;
3! nevel I !-la 0
;*fja*_**-*~Jit ï7eoi76si *» i onh-«'
**jpin&ed>'«.
31 Jan. 1917..
*i
"

.

Heden overleed in het Academisch Ziekenhuis, in de hope des
eeuwigen levens, mijn geliefde
echtgenoot en der kinderen zorgdragende vader, behuwd- en grootvader
PAUWEL VOS,
in den ouderdom van 78 jaar.
Zwaar valt ons deze slag, doch
wij wenschen te berusten in Hem,
Wiens doen enkel wijsheid 'en liefde is.
Groningen, 3 Febr. 1917.
Möesstraat 5.

2

f

■ ■

«_■__■__■___■_■_■——■_—■_■__■_■__■—■_—■■■■

Heden overleed, in de hope des
eeuwigen levene, onze geliefde
echtgenoote, moeder, behuwd- en
grootmoeder
DIENA TALENS,
in den gezegenden ouderdom van
ruim 84 jaar.
Groningen, 5 Febr. 1917.
R. TIESCHEFFER.
G. DOUWES-DEKKER ) -,„,,__.
R. DOÜWES
) Koaen
J. BEUVING-DEKKER )-„,-„„__

*♦

f

— a *%

-

f

VAN WIJNGAARDEN
«f DAVID
en
'-s
-%*2
'ê
JANTJE
■% hunne 35 jarigeVEENMA*
Echtvereeni- j

■■■■-„■

A. WILTJER ©n

-

Mo-twijn. Noteering v. de Distil ateurs f
Medegedeeld door Distilleerden"! voorheen
Simon Rfjnbende & Zonen, Schiedam, te
kroningen vertegenwoordigd door de firma
Hnlsekamp <S Zn., Zuiderdieo 37
Benrscommissie '29.
LONDEN, 5 Febr.
Metalen. Koper 134.-,Gcontan_l3o.-/OoD3
jnnd. Elecfrolytlsch 145.0/0 a 142,0.Tin 201.-/0
a»ntant. 202.-/0 on 3'mndLood 30.10(0 Zink 53.15,0 a 51—/0.
NEW-YORK, 5 Febr 'Goederenmarkt
15 Feb 3 Feb.'2 Feb.
«atoen opleverineFeb. H572 14.87 JI3S2
Z
Mrt. P 1586 15.02 113.94
30
" Middling üp»and_JsJ» 04.60 fl4
?ettolenra. üeraff. in kist 12.25 «225 12.25
Creditbalaneesl 3.C5 .3X5 3.05
m
9.15 9.15 9.15
'. Standard White 5-5.- 5.in tanks
ld. te Phitadelphia 9.15 915 -9.15
54
54
(54
«
«"
Terpentrjnolfe
"*«j_el. Western Steam W57 16.25 16 27
12
12
12
Talk. Prime City
o.— 0— S o.— a
--a_
aa
A
Sttficer. Muscovad
0,
o.— o.—
4>oa
464
a
"_.-.__.*I
MTettüentrit } 4.83 4705
8g .4 89
0.- 0.- 0.Gerat granulated.
( 7.50 a 7.50 a 7.50
,
-_
( 7.70 7.70 770
»«"
112 11C
Mals. Mfcced No. 2.. Ui
per Mei'
_"—
0-.■ '
n pet Inli
203>/, 197
,'anre voor), no. 1 North. 209
179
191
Roode Winter
, levering Dcc
„ Maart
m
Uli
"
T~ ZZ
3323 8.43
_■
***___
!"
.«326?
orfie op levering Mrt.
g._ c
( 835 a 8 42a &51 ■>
Mei (0
o.—
oi
10
10
10
Rio no. 7
54. a 50.— a oo.— a
■*,-_.„
'
52- 52" " (

■

JAKOB, zoon van

H. BEUVING

Vtnde,.

—

E. SMID
en

-

122 a —,2e kwal. 108 a 112,

koelen, le kwal

"»"

Getrouwd:

overleed

te Vries, onze

'

waarde vriend
DIRK VAN DER LAAN,

geliefde echtgenoot van I. POMPSTRA, in den ouderdom van 57
jaren.
Winde, gem. Vries, 5 Febr. 1917.

VOOR EMMEN EN OMSTREKEN.

Hot
Bestuur
der AMBACHTSSCHOOL brengt ter kennis van belanghebbenden dat de AANGIFTE
van nieuwe leerlingen voor de vakken

Timmeren,

Smeden en
Schilderen

K. RADEMAKER.
J. RADEMAKER—DAVIDS.

Hedep ontsliep, na eene korte
ongesteldheid, mijn geliefde tante

GEESSIEN JANS RADEMAKER,
den gezegenden ouderdom van
g 8 jaar en 4 maanden.
Het getuigenis, dat zij naar Jezus
ging, is mij tot groote blijdschap.
Roden, 4 Febr. 1917,
Wed. J. ASSIES.
jn

.

Heden overleed,

zacnM, en kalm,
haar Heer en Heiland, onze geliefde tante
GEESSIEN JANS RADEMAKER,
j.n den ouderdom van 88 jaar en 4
jn

maand.
piep bedroefd
kennis-'

kan geschieden vanaf heden tot en
met 28 Februari e.k, bij den DIRECTEÜR der School op eiken werkdag
van 9—4 uur.
Voor plaatsing komen in aanmerking die jongelui welke bij den aanvang van d«n nieuwen cursus op 1
Mei 1917 niet jonger zijn dan 13 en
niet ouder zijn dan 16 jaar en die, doorhet afieggen van een toelatings-examen, kunnen bewijzen dat zij het lager
onderwijs met vrucht hebben gevolgd.
Het Bestuur:
H. BEUKEMA, Voorzitter.
D. BOERSMA, Secretaris.

Boden, 4 Febr. 1917.

Wed. J. AUKEMA

en kinderen.

PIETER WOLF C stn. "
in den ouderdom van 24 jaar en 6
maanden.

Nueuw-Weerdinge, 4 Febr. 1917.
J. G. WOLF—MBNTINGA.
C. WOLF
F. WOt,p,~ALKEMA

G. MUNTINGA
A

MUNTINGA-THIDINGA.

pc teraardebestelling zal plaats
hebbeö op Vrijdag 9 Februari's middags 12 uur vanaf het sterfhuis.

Dr. E. PANNENBORG en

Dr. H. J, DQQRNBOSCH,

Groningen, Jozef Israëlsstr, 55*
Onderzoek van

Drinkwater, Voedingsmiddele-1

Oliën en Vetten.

Fabriekswater, Brandstoffe- 1,
Voederstoffen. Kunstmeststoffen, enz.
Tarieven op aanvraag.

ia__B__M_a_B_B___«__B__aß-M*^^

BiS
(Staalhaematogeen)
Door Nederlandsche Artsen
geruimen tijd beproefd e*j
aanbevolen als uitsteken 0

bloedvormend versterking ls'
middel zelfs in .gevalle*
waar andere staal- of bloe ö
praeparaten geen

king hadden, Ook in de
kinderpraktijk met SUC&

.

aangewend.

Aangenaam van sma*

In hooge

mate

wekkend.

-eetlUStOp'
,

f _.— per Vi flesch, t

*""

per lis flesch.

Dr H. NANNING's
Pharm

Chem.Fabriek,DenH^

1 «Eïa7>'rilsltES!

Eerlijke lieden kunnen kleine
voorschotten bekomen met en
zonder borg, ook ;op meubilair,
pensioenen enz. Uitbetaling zonder
korting. Gemakk. betaling per week
of per maand. Inlichtingen worden
verstrekt door het Administratiekantoor. Praediniussingel 57. Gron

gever» we hiervan

Heden overleed, door een nood
lottig toeval, onze innig geliefde
Echtgenoot en Zoon

aO^

Verloren.

tf

***

V

op Zondag 4 Februari, een
i*_T
HItOCIIIO. vermoedelijk op °V 01»,
van Calé BERGHUIS tot Café h OrA
te Onderdendam. Terug ie
tegen belooning aan bet &
kantoor te Usquert.

.

Sl\oV°

-Voor iedere huishouding

■

KEIZERs CISMEI
spaar*
j

verbetert de koffie

'

=

Overal verkrijgbaar.

I
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Tweede Blad.
DoaenfzzvertirbmlaadnbduEwopocvkecttnasnmuih ropa.
h eene hedenmiddag gehouden vergadering
v aii de
vereeniging van oud-leerlingen van R.
W. S. hield de heer dr. H. Molhuysen,

_, ;

voor Friesland, eene lezing
r bovenstaand onderwerp. Het merkwaardigu
Uit die lezing Uiten wc hier volgen:
|spreker
wees er op, dat op de intern, markt
landbouwproducten Nederland eene eer.'* Plaats inneemt. De totale jaarl. productie
landbouwvoortbreng<*selen in Nederland
in 191.1 eene waarde van
1 275 millioen Rulden. dat is dus bijna
5 helft van de geheele productie. De hoogconjuctuur is op landbouwgebied nog niet
r(? ikt. In dezen kunnen de prov. laudbouwmeewerken door ocai f-egistraue te
j**6l» houden van de opbrengsten van onderv*kn van lancibouwondernemingen, waardoor
of niêt(rvL mo gel'Jk is de niet-economisclie
goed geëxploiteerde bedrijven door
s?Jüchting en hulp te Steunen. "Dertig pro_?}' van de Ned. bevolking vindt direct zijn
in den landbouw, terwijl de bestaansvan de helft van 'de overige /<>
den landbouw en
aan
de
resultaten
£'" daarmee samenhangtvanverbonden
zijn. Het
een
nationaal
geworden
is
De toekomst moot tijdig onder de
worden gezien, om de gevaren straks
£°("en
tot een minimum te reduceeren.
g*0>1mogelijk
' den oorlog is er eon gabrtekkige toevoer
jr*u1 werktuigen en grondstoffen voor landJ? vv en industrie ontstaan, terwijl het buiten11 is uitgesloten de producten daar te bren1 waar er behoefte aan is. Bovendien beeft
W°orlog ontwrichting van.bot intern, verir tengevolge, dat de levensvoorwaarde is
}?? de econ. structuur van de moderne 'lan£*"; De verschillende landen wenden nu reeds
V?, lBen aan. om nieuwe markten voor den
„5f l hunner producten te veroveren, hetgeen
jT": nader met voorbeeldien toelicht. Na liet
van deji vrede zullen de onderscheidene
ei waar de voorraden zijn uitgeput, groote
V?*
graan voor binnienlamlsche conSpeellieden
en voor het maken van reserves Iracii<k} *H te rvoeren. In <lit verband is het duidelijk
w getracht zal worden de productieve kracht
W eigen landbouw tot het hoogste op te

*°

V^
Jf

-

JC

JT

v?

.

i3J*»i

jvjjoeh zullen

er groote hoeveelheden voedermoeten worden aangevuld. Volgens
Zu l<' Jl e graanprijzen na den vrede hoog
"**Jrn
als' gevolg van de intern, concurrentie op
naar
wMtaarkt door de groote vraag
voor mensch en dier. Zoo
(J*.
een s tijging van de arbcidsloonen opSpr. staat vervolgens stil bij de gie(jvSeJi, welke kunnen ontstaan in verband met
betalingsbalans tegenover do oor£fe g mistigelanden,
en bij de onderscheidene
rWptrnestsloffen. Hij meent op goede gromden,
prijs daarvan niet hooger zal worden
fa, 1
ëj ''ij thans is, evenwel voorloopig hooger
dan voor den oorlog. In de eerste
fa ft h'jven
na den oorlog zal men niet op herstel
e vrije markt behoeven te rekenen. Er
den vrede een beperking van het gefijfc'f en een rantsoeneering van de belangd
brj
levensmiddelen worden voorgeschreven.
Üjj 'Veeringen zullen vermoedelijk geruimen
vrede toezicht op den handel
's*! na dedenindustrie
en landbouw uitoefenen.
SP
'H
zullen regelingen treffen om de bevoegd.fc v.te hebben de vrachten, de prijzen en
il? j. !Jze van uitvoer te regelen. De inogelijk>j' ls met uitgesloten, dat de statan geheel
beslag zullen leggen op de hanen bij afzonderlijkeverdragen zullen
oVcrercr
A; Jjjhkomen aan. welke landen scheepsruimjvp worden beschikbaar gesteld.
hooffe giraan prijzen zullen in ons land
van rogge op de lichtere gron'ètj v
Vaia tar,ve °P zware gronden meer 100Jeq. Ooen zijn dan voor den oorlog. Hoe lan\r( i oorlog duurt hoe moeilijker het zal
11
in de normale verhoudingen
te keeren.
S£ 1601 (iat <lc toekomst van onze veeC*lt
*i<i ]f"iVe nd voordeelig zal zijn. Met zekery«j4 nnen wij wel aannemen, dat onze afzet
etl okvee gedurende eene reeks van
{**s ln bloeienden toestand zal verkecren.
ultv°°r
van paarden zal onderscheidene
belangrijk zijn. Bovendien
_>l e,. 11!ln61 binder
de geteisterde landen een gevoelig
an 2ui v elproducten ontstaan, waardoor
ylJZen Van onze zuivelproducten tegen goede
tijd verzekerd zal zijn.
rT **al Voor
ever,
rekening
wel
moeten worden geh üderi
de prijsverhooging van de noodige
fen i in 't bijzonder wat betreft den
fö's «-'
ir* tw an10 llet str'emsel, die van pl.m.
KS OP f 550 is gebracht. Door
en<linS van chloorcalcium voor een
Van nel stremsel kan belangrijk beij k«w VX>r<*en Voor CCII zuivelfabriek van
v n beloopt deze besparing bij véreen waai-de van f 11.0000, indien
k
aangewend,
wordt
1
wij
dat
in
de toekomst
erop,
":.
Si'
b
X
to
ö als concurrent rekening zullen
h
De uitvoer van eieren en
jvj'iirivef,
den vrede,
v!_^UqetKZal inl e eerste jaren na
' onze Regeering ingestelde uit.^°°
V(_«en ]~ inßen, onbelemmerd tegen goede
611 P laats hcbbeai; de vleeschuith«i van varkensvleesch, zal een niet
V °or*lo„ ~Sriie k e P laats innemen dan voor
groenteteelt kan eveneens in
aren na <-en "n-ede op geregelden
V
r
en en ook meent spr., dat de uit4J3
n in I e "oede kwaliteiten tuinbouwprotoekomst in Duitschland een
11
Schied
znl blijven behouden. Toch
ond 20
n;ia! ' Aen -itvoer van deze
H
riT
v n Va.,
Wanne landen in bepaalde ge«ti
i
ihlp
Jaar gowenscht. De uitvoer
jft r,lt
011 groenten naar Engeland voor
nt
gieken zal vooreerst onveranbestaa «*. omdat al mocht men
l
üi 'eii i Pogen zich in dezen van invoer
atl
!>
k 6Hii ,lote°MzakeNjk uit Nederland, meer
er v*n
la e maken door de. teeltnog
11
ettebevorderen ,er dan
~,'
ni
ler
dit
resultaat
>
,,i
verloopen
Sh«
Se
voor
rt
n
is bere*t
bet streven in* Engeland om
8 van Q e produotie van levensv'Sie ö*lsUitT
dat
i_J.c breiden en is overtuigd,
]
afnemer
"striestaat
goede
een
."-b0,,,
v„
*i
proUuct«n voor ons zal zijn.
b
«
de verhooging van den loonüj!
tin
S
het gebruik van
et d«f>nze ,and
*
benutting
van nate
,
ii» S lno n 10clou
bevorderen en derhalve
**ÏjjSr da\v ,
C %f
h _*ken aan de electriciteilsvoor'*e", plat,c la » d om in staat te

' joelen
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INGEZONDEN.
Van ingezonden stukken wordt, ook bij niet
plaatsing, de copie niet teruggegeven.

Posterijen.
M. de Redacteur!
t
Hierbij zend ik, u ter inzage een op Zondagmorgen 4 Februari 1917 door mij ontvangen brief. Deze brief, herkomstig uit Rotterdam, is blijkens de afatempeling van daar ver
zonden 3 Februari jl. 's voormiddags tusschen
10 en 11 uur en ten kantore te Groningen
ontvangen op dienselfden dag, 's namiddags
tusschen 5 en 0 uur. De verzending is dns
bepaald vlug, doch de bezorging maar tamelijk vlug gegaan.
Toch is er iets, dat ik vermeldenswaardig
acht. De bovenbedoelde door mij op 4 Febr.
jl. ontvangen brief is gedateerd 9 Januari
1917, terwijl liet couvert de sporen draagt
geopend en weer dicht gemaakt te zijn.
Kennelijk is ten aanzien van dezen brief
de Nèd. censor aan het werk geweest. Goed,
dat is in deze ongelukkige bijzondere omstandigheden zijn plicht, maar moet nu de
uitoefening daarvan zóó vlug gaan, dat een
brief van 9 Januari 1917 eerst op 4 Februari d.a.v. in handen van den geadresseerde komt? Celukikig was de brief niet van
overwegend belang, maar het belang, dat er
bij was, is dan toch door de te late bezorging
geheel te loor gegaan. Mag dat?
Nog iets ten aanzien van de posterijen.
In de laatste, maanden ben ik verhuisd
van Heereweg iO6 naar Verlengde Heereweg 10, maar wat bemerk ik nu? Dit, dat
terwijl ik vroeger altijd mijne poststukken
vlug ontving, ik nu op die vlugheid verre
van kan roemen. Blijkens de afstempeling
worden de stukken dooreet kantoor Groningen naar een ander kantoor overgegebracht,
genaamd Helpman, maar zijn de Helpenaren dan niet reeds sedert lang Groningers?
Reeds sedert meer dan 2 jaar deelen zij ln
de lasten der stad, laat men er nu ook
voor zorgen, dat zij deelen in alle lusten.
De posterijen zijn immers eene Rijkszaak en
heeft nu niet juist het Rijk de annexatie van
Helpman bij Groningen gesanctionneerd?
Ik hoop, dat het bovenstaande aanleiding
mag geven tot eenige verbetering, want dat
er in dat gedeelte van Groningen, hetwelk
men nog meestal Helpman noemt, nog veel
en velerlei to verbeteren is, daarvan is overtuigd, M. de R.,
Uwe u dankbare
\H. AALDERINK.
Den bewus'len brief zagen wij en 't is zooals de heer A. schrijft. De enveloppe is na
opening weer gesloten met een onbedrukt
doorzichtig papiertje. Dit laatste is eenigszins vreemd, daar hier voor gecensureerde
brieven gewoonlijk strookjes gebruikt worden, waarop staat: „Geopend door den cenRed.
sor."

..

'

Pestvogelstatistiek.

In het boek „Avifauna Neerlandica" van
Baron Snouckaert te Doorn (uitgegeven in
1908 door Meyer en Sehaafsma te Leeuwarden, met voorrede van Mei 1908) vindt men
op blz. 34 een statistiek over het, verschijnen
van den pestvogel het-volgende:
„Onregelmatige wintergast, soms menigvuldig, zooals in 1847, 1849, 1850, 1851, 1892,
1893; zeer talrijk van 20 October 1903 tot Januari 1904; soms slechts enkele, zooals in
1891, 1894, 1897, 1900 en 1901; soms geene."J. P. S.
Groningen, 5 Febr. '17.

.

Arrond. Rechtbank te Assen.
Zitting van Maandag 5 Febr.
In de maand Juli heeft Jan W. zich te Vries
schuldig gemaakt aan oplichting door .1. Vrieling aldaar te bewegen tot afgifte van f 3.- zeggende familie van Tiem te zijn en dat Hij 3
maanden onschuldig te Groningen in voorarrest
had gezeten en zonder geld was weggezonden.
mr.
Eisch 1 jaar gev.straf. De verdediger
Pelink refereerde zich aan het oordeel der
rechtbank.
Pieter M. en Hendrik Antonius F., hebbeu
zich op 5 Jan. te Assen schuldig gemaakt
aan diefstal van een rijwiel toebehoorende aan
M. v. d. Laan. Edsch voor ieder 10 maanden

gevangenisstraf.
De verdediger, jhr. M. A. W. van Holthe
tot Echten gaf de rechtbank in overweging
de strafmaat zoo te bepalen, dat bekl. vrij
nog

heer. R. R. Venekamp, onderwijzer le Beets.
Aan den heer A. Boonsira. onderwijzer te
Westergeert, is op diens verzoek met ingang
van 1 April a.s., eervol ontslag verkend, ohder toekenning van. pensioen, op grond van
ongeschiktheid.
Overeenkomstig het voorstel van .B. en \V.
is besloten tot benoeming van eene raadscommissie, belast met het omwerpen van een concept-verordening inzake regeling der onderwijzersjaarwedden in deze gemeente, enz. Deze
commissie is samengesteld uit do heeren E.
H.' de Vries, J. P. Siccama, P. Bosma en
A. v. d. Meulen.
Aangenomen is het voorstel v;tn B. en W.
om voor de op "te richten vakteekenschool
te Kollum eene iaarljjksehe subsidie van f 275
te vcrleencn.

Johannes Albertvs van D. heeft eenige-glasruiten verbrijzeld in de woning van R. Heisc.
Eisch 3 weken gev.straf.
Albert van D. heeft te Klazienaveen
C.
Zwiep mishandeld. Eisch f2O boete of 40 dagen hecht.
Hadewig F. te E. Compascuum heeft aldaar Stientje Munneke beleedigd. Eisch-f25
boete of 50 dagen hecht.
Jan J. te Valthe heeft aldaar Henderika
Sanders beleedigd. Eisch flO boete of 20 dagen hecht.
Willem S. te Groningen is bij verstek veroordeeld wegens mishandeling. Bekl. is in verzet
gekomen. Bekl. zegt heden, dat hij het feit
onder den invloed van sterken drank Jieeft
gepleegd. Eisch bekrachtiging.
"
Uitspraak over 8 dagen.

_

Gemeenteraden.

.

Gemeentelijk

HOOGKERK, 5 Febr. In de Zaterdagavond
gehouden raadsvergadering waren alle leden
tegenwoordig. Het kohier schoolgeld over

het 4e kwartaal 1916 werd vastgesteld op
een bedrag van f 105.22i/2 Aangenomen werd
het voorstel van B. en W. om, wanneer
meer stellige gegevens ontbreken te bepalen, dat bij de vaststelffing van aanslagen
voor den II 0., dienst 1917, de opbrengst
van 1 H.A. groenland zal worden berekend
op f2OO (in 1916 f 175), en van 1 H.A.
'bouwland op f225 (in 1916 f250).
Aan den beer A. P. W. Kraan werd met
ingang van 15 April a.s., naar aanleiding van
een door hem gedaan verzoek, op de meest
eervolle wijze ontslag verleend: a. als secretaris der gemeente b. als bezoldigd ambtenaar van den burgerlijken stand; c. als
secretaris van het Burgerlijk Armbestuur; d.
als controleur van den Hoofdclijken Omslag.
Afscheid vanden burgemeester
Jhr. Gockinga richtte thans een woord van
afscheid tot den Raad. Hij herinnerde er
aan, dat hij 18 jaar het ambt van burgen
meester beeft bekleed, en steeds veel voor
zijne betrekktiig heeft gevoeld, zoodat het
hém ook zwaar was gevallen, deze neer te
leggen.. Door de steeds toenemende werkzaamheden, aan het burgemeestersambt verbonden, gevoelde hij zich wegens zijn gezondheidstoestand niet langer tegen zijn taak
opgewassen, waarom dan ook ontslag door
hem was aangevraagd. Spr. memoreerde, dat
in de 10 jaren, dat hij hier burgemeester*
is geweest, veel in de gemeente Hoogkerk is

f

veranderd.

.

—

*"

'

fabriek ,-De Halm", % onderwijzerswoningen.
2e o. 1. school en het post- en tefegraafkantoor. Belangrijk vergroot zijn het gemeentehuis en de fabrieken van de firma's Boelfsema en Kool en Wildeboar, terwijll een
nieuw kerkhof is aangelegd en de gemeente
is aangesloten aan het provinciaal laagspanningsnet.
Spr. zal van de verga deringen van de Baad,
zoowel als die van hét College van B. en W.,

*

'

,
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Jieden'rialnidda't

TERMUNTEN, 5 Febr. Gisteren vergaderde
alhier het ziekenfonds „O. II." Ln het laatste
kwartaal was het totaal der ink. f 237.36, het
HAREN!, 5 Febr. De sociëteit ~Vriendschap' totaal der uitg. f89.20, aan kas f 148.16.
alhier, in Februari 1892 opgericht op initiatief
Er werden 22 wekelijksche uitkeeringen van
van nu wijLen den heer A. N. Wassenaar, beeft f 4gedaan. Uit het jaarverslag bleek, dat het
Zaterdagavond haar 25-jarig bestaan feestelijk aantal leden 170 bedraagt. De inkomsten (w.o.
herdacht. Het bestuur had voor deze buitenspaarbankgelden '}bedroegen in 't afgeloopen
gewone gelegenheid uitgehoodiigd het tooneeljaar f 849.46, de uitgaven f701.30. In 't gehee',
en voordrachlgezelschap „Joost van den Vonwerden 158 wekelijksche uitkeeringeh a f 4
del" te Groningen. Opgevoerd werd „Papegeno" gedaan en '3 ikeer f2O uitbetaald bij' overlijden.
een blijspel in vier bedrijven. Keurig werden
Het bezit van het fonds bedraagt thans
door de verschillende dames en heeren de f 1452.241/», op 't eind van het vorige jaar
rollen weergegeven Deanna een 10-tal mooie f 1630.30V2, achteruitgang dus f 178.06.
voordrachten, 't Was een prachtige avond en
Tot voorzitter werd gekozen de heer 11.
de woorden' van dank fen hulde, aan Kamer Kerbof, herkozen als secretaris de heer E
en Sociëteit gebracht door den heer mr. D. Mulder.
Boercma, burgemeester, en "den heet* L. T.
Jorissen, president der sociëteit, waren dan
WINSCHOTEN. 6 Febr. Op last van den
ook "wèl verdiend. Door de sociëteit „HarerT officier van justitie alhier is te Amsterdam
werd aan 'hare juMeerende zns'tèr^ereeriigïng gearresteerd en gisteren naar bier overgebracht
een bouquet aangeboden.
de handelsreiziger Dr., beschuldigd van spiotanage.
De
was vroeger te LeeuNIEKERKI. 5 febr. In den stal van den.heer warden. aangehoudene
heer W. Beukema alhier heeft zich bij een deiBenoemd lot len ambtenaar ter secrekooien miltvuur voorgedaan. Het cadaver is op
tarie der gemeente
(Fr.) de heer
de gebruikelijke wijze vernietigd.
H. C. Koopmans, adj.-commies ter secretarie
LEENS. 5 Febr. De afd. ~Leens' van dein alhier.
Gron. Mij. v. L. en N. vergaderde Vrijdagavond
i
WEDDE, 5 Febr. Op eene gisteren alhier
in 't hotel „Ceres." Naar aanleiding van een der
ingekomen stukken werd door meerdere leden gehouden vergadering is door de verschilde vraag gesteld, hoe hoog de prijs van het nu lende afdeelingen in Westerwoïde van dar
te verwachten superphosphaat zou worden, Ned. Landarbeidersbond opgericht de fededaar er geruchten gaan van f 14 en zelfs van ratie Westerwoïde. Tot de federatie traden
f 16. Enkele leden konden de vergaderingeven- toe de afdeelingen Blijham, Bellingewolde.;
wel gerusstellen. Uitgebracht werd het land- Vriescheloo-Veelerveen en Vlachtwedde,
bouwverslag, rapporteur de heer Doornbos. Dit mede de pas opgerichte afd. Wedde, omverslag gaf den heer Van Hoorn aanleiding, vattende tezamen 425 leden. De bedoeling
om er oj> te wijzen, dat niet genoeg uitkomt, der federatie is te trachten, verbetering en
drft e r in een bepaalden tijd gebrek aan werk- meer overeenstemming te krijgen in de arkrachten was, terwijl de heer IJ. Wiersurn er beidsvoorwaarden, alsmede de uitbreiding
op aandrong, om een gemiddeld cijfer van de van het ledental te bevorderen. Als bestuursproductie per H.A. te geven en niet twee leden werden gekozen: Kaput te Belüüngewolde. Kuil te Blijham en Prins te Veeleruitersten, zooals de rapporteur! die geeft.
De bespreking van proefboerderijen lokte veen, terwijl als tijdelijke propagandist werd
nogal wat discussie uit. Van het nut .dezer zaak benoemd do hoer J. Stötefalk, "raadslid te
waren allen overtuigd, maar het bestuursvoor- Blijham.
stc.l, om' 10 raitelooze aandeelen van f 50 uit
NIEUWE SCHANS. 5 Febr. Naai- we verde kas te nemen, werd bestreden door den
heer H. J. Louwes, die tot minstens 20 wilde nemen, is een kommies der belastingen alhier
gaan. Door op de som van den coöperatieven geschorst naar aanleiding van een tegen hem
ingesteld onderzoek in verband met het onaankoop een klein percentage te leggen,
de kas die f 1000 in enkele jaren weer terug langs aldaar gepleegd misdrijf van verboden
hebben. Enkele leden waren echter huiverig, vervoer.
om de kas aan te spreken. Besloten werd dit
Éen spoorbeainbte. werkzaam op het
vraagstuk op een volgende vergadering weer ler bureau der Exploitatie Mij. alhier, is ge<
sprake te brengen. De heer D. Boerema, rapschorst wegens door hem verstrekte gegeporteur van de commissie van advies over vens inzake vervoer langs ons station aan
plantenziekten, bracht een verslag uit over de I)e Telegraaf" te Amsterdam.
in 1916 voorgekomen ziekten, die voorkwamen
vooral bij boerenkool, klaver, bieten, enz.;
DRENTE.
voorts de aardappelziekle en den meeldauw.
NORG. 5 Febr. In de vergadering der afd.
De heer G. van Zijl gaf eenige toelichtingen
bij een teekening van een elevator. Nadat de ..Norg" van de. vereeriiging Ambachtsoridenvijs
heer J. D. Stol 'nog eenige mededeeliinigen had bleek uit het jaarverslag, dat het ledental 4;
gedaan over de doelmatigheid onzer boerenwabedroeg. De goedgekeurde rekening van den
gens en de heer M. Ritsema een vraag deea penningnieester, den heer A. Odding, gaf de
ever stofzuigersl aan stc-omdorschmachines; volgende cijfers: inkomsten f408.90, uitgaven
werd de vergadering gesloten.
f389.25, batig saldo f 19.65, terwijl nog in de\
Boerenleenbank alhier f 62.73 aanwezig is.
LOPPERSUM, 5 Febr. De hoegrootheid der
Inplaats van den heer L. Hoff, die zich wespeling der prijzen van huizen en landerijen gens gevorderden leeftijd niet weer herbenoembleek ons lieden uit oude verkoopacten, in 't baar stelde, werd tot * bestuurslid gekozen de
bezit van den heer T. Muda alhier, waarvan heer A. Been. De heer Hoff, die sedert.
ons welwillend inzage werd verleend.
de oprichting in 1901 steeds secretaris was[
In 1759 werd n.L verkocht zijn thans vergeweest, ontving een woord van warmen dank
kochte behuizing en molen, benevens 81 Are voor alles, wat hij in 't belang der afd. had;
oud groenland, en 81 are bouwland, 't laatste gedaan. Op voorstel van den heer Klimp werd,
thans behuisd met heeren- en burgerhuizen, besloten in het vervolg „de teekenschool" alhier
benrvensv. de Geref. Kerk en pastorie, en Jiet met een geldelijke bijdrage te steunen.
ook thans verkochte perceel tuingnond, groot
Hierna werd vergadering gehouden van „de
7 IA. 30 c.A. voor f 491.
Teekenschool" te Norg. De inkomsten bedroeIn 1768..t0en dit alles werd verkocht, bracht gen f404.20, de uitgaven f 387.44, schijnbaar
dit op f 634, en in 1779, toen het weer van een batig saldo, van f 18.76, maar het belegde
eigenaar veranderde, werd er f612 voor betaald geld in de boerenleenbank ad f403.65 was met
Thans 'heeft dit opgebracht de som van f 100 verminderd en bedroeg nu f 303.65.
f16.850. Een verschil' dus, gerekend naar 'den
"—.
koopsom in 1759, van; f16.359.
OOSTERHESSELEN, 5 iFebr. In 't café ;,Nijk_M
enhuis"
te Gees hielden de leden onzer coop.,
APPINGEDAM, 5 Febr. Aan liet pos'tkaiitoor landbouwvereen.
, .Dosterhiesselen" hunne jaaralhier en de daaronder iressorteerende hulppostjaarverslag bleek, dat door
Uit
het
vergadering.
kantoren is in de maand Januari voor de Rijks- de leden i n 1916 aah veevoeder. "kunsTmeststoTposfxmarbank ingelegd f691.05 en terugbetaald fen enz, was aangekocht voor f67691. De verf3018.84.
eeniging telt thans 236 leden. De rekening van
bat
den penningmeester: den heer L. Havinga, werd
vergadering
APPINGEDAM, 5 Febr. In de
orde bevonden.' De ontvangsten bedroegen
van de anti-rev. kiesvereeuiging alhier is be- fin680*7.861/;,
de uitgaven f 680.30.41 %, batig salop
dringen
sloten bij de Regeering aan te
do
f27.45.
spoedige herziening van de onderwijzerssalarissen.
EEXT, 5 Febr. In de vergadering van het
Verder werd de volgende motie aangeveefonds alhier bleek, dat de inkomsten over
nomen:
„De anti-rev. kiesvereeniging te Appingedam: 19Ï6 met inbegrip van het batig saldo van het
overwegende, dat de Grondwetsherzieniiig vorig jaar f 1418.871/: bedroegen, de uitgaven
nieuwe verkiezingen binnenkort noodzakelijk f 1223.03, aan kas is dus f 195.84y3 , plus een;
spaarbankboekje, gr. f 884.811/2, samen f 1080.66;
maakt,
,
Herkozen werden als bestuursleden de heeren
spreekt de wensdlielijklieid uit, dat m den
verkiezingsstrijd
alle
worde
verB.
Rozenveld en H. Essing.
a.s. zomer
Op 1 Jan. 1917 waren er 89 deelhebben
meden, dus ook die voor de Gemeenteraden."
M
met 339 koeien, ter waarde van f61940.
DELFZIJL, 5 Febr. In de hedenavond in
DROUWENERVEEN, 5 Febr. De vrijzinnigc't hotel „Delfzijl" gehouden vergadering van
„Delfzijl's Handeisvereeniging", werden tot kiesvereeniging heeft mét 15 stemmen tot voorbestuursleden herkozen de heeren A. van loopdg candidaat voor de vacature-mr. Goeman
Dijk Hzn. en H. GilloL De penningmeester Borgesius der 'Tweede Kamer gesteld den heer
deed rekening en verantwoording van zijn 7. Sibinga Mulder. Een stem werd uitgebracht
beheer over het afgeloopen jaar 1916. De op den heer D. Boersma.
_"?
ontvangsten hebben bedragen f 102, de uit5
Vroolijk én opgeruimd
STEENWIJK,
byrekemng
Febr.
er
met
terwijl
f106.19i£,
gaven
23-jarige
op de tram, Steenwas
de
conducteur
kas
bleek
te
zijn
van het saldo 1915 nóg aan
—Smilde
A.
te
treden
van der Schoot
wijk—Oosterwolde
om
toe
werd
f 37.00i/2 Besloten
als lid van den Ned. Bond van Industr. en alhier aangekomen. Vanavond zou hij nog eerts
Handeldrijvenden Middenstand te Amsterdam ter dege met zijn verloofde van het ijsfeest
te Oosterwolde, waar hij woonachtig was,proen als dmatr.ee van den Prov. Bond tot voorfiteeren.
Zoo had hij in jeugdige opgewektheid
Groningen,
te
lichting van den Middenstand
schrijeen
aan
de
andere
beambten verteld.
en, eejijge!
kwam
Tèr
tafel
per
jaar.
ad f 5
hoofd oogenblikken later haalde men hem doo» pndcr
ven vak den heer P. G. Dijkhuis,
de locomotief vandaan.
eener school te Farmsum, waann wordt gede
Hoe 't 'ongeluk eigenlijk 'gebeurd was'
toestod,
waann
wezen op den treurigen
Met zekerheid kon men het otas niet zegv
Farmsum
spoorweg-halle te
m gen. De tram was nabij het station aan liet,
om
het
verzoek
pogwnl
tevens
-dende
verbetering rangeeren. Van der Sch. moest een wagen aan-!
het werk te stellen om daarinzich ter zake p I ai Men
deittkt dat hij tengevolge der*
Besloten werd
T_ J
exploitagladheid
is uitgegleden en zoo onder de loco-j
te wenden tot de
is geraakt. Zijn borstkas was geheel in-'
tie van Staafsspoorwegen te Utrecht, waarin moüef
gednuct
De spoedig ter plaatse aanwezige ge-l
op
onhoudbaren toestandzal
aangeverbetering
nèesheer,
op
'dr. Adr. de Jong, kon slechts «fan
dringend
wezen en
dood constateeren. Pa* tram van half drie
a
dr
werd het lijk Van den jongen man naai- OosNaar aanleidhig vau een T_« oek
te Utrecht terwolde vervoerd. Per z*<fde tram ZQiw.hö
jaarbeurs
voor
de
beheer
van
Raad medewerking, werd
goedgeyo&den om naar het iisfeest saan.
om
cc.u V >M kaart*"!, die ter beschiJW«bg van

.

De vermindering vau het, aantal inwoners
door de afscheiding van Kost verloren is
bijna weer opgeheven. In de laatste jaren
zijn in totaal plm. 200 woningen bijgebouwd.
In dien lijd zijn gebouwd de stroocarton-

steeds de aangenaamste herinneringen overhouden en bracht hiervoor een woord van
hartelijken dank aan de tegenwoordige zoowel als vroegere wethouders en raadsleden,
die steeds zijn taak als voorzitter hebben
vergemakkelijkt. In 't bijzonder werd nog
dank betuigd aan den secretaris voor de welwillende medewerking, steeds aan spr. betoond. Spreker eindigde met den wensch, dat
de gemeente Hoogkerk moge voortgaan op
deA weg van bloei en vooruitgang en weinscht
voor heeren raadsleden en den secretaris en
hunne gezinnen alle goeds voor de toekomst.
De oudste wethouder, de heer Meerstra,
nam nu het woord en hield een hartelijke
toespraak tot den burgemeester en huldigde
diens flinke leiding in de vergaderingen, en
de goede harmonie, die steeds in die vergaderingen heeft gebeerscht, en wenschte den
burgemeester een gelukkige levensavond toe.
wethouder Gunning zag eveneens den heer
Gockinga met een gevoel van smart vertrekken, vooral als men de reden van dit heengaan weet. Spr. noemde den burgemeester
eep man wars van vertoon en weet, dat
eene buitengewone huldiging dan ook niet
naar zijn zin zou zijn geweest, maar^. toch
hebben de raadsleden en de secretaris gemeend den vertrekkenden voorzitter een blijk
van erkentelijkheid te moeterï geven, waarom dan ook als aandenken aan Hoogkerk den
burgemeester een vuurscherm, waarin in gebrand glas het wapen van deze gemeente
prijkt, zal worden geoffreerd.
De secretaris, de heer Kraan, voelde zich
gedrongen, ook namens het overig personeel
der secretarie, een woord van dank te brengen voor de wijze, waarop de heer G. zich
steeds een humaan chef heeft betoond. Spr.
heeft den 'burgemeester leeren kennen als
iemand met een hoogstaand karakter 'en
hoopte diens vriendschap ook in de toekomst te mogen behouden.
Ook de heeren Sinninghe, Wasscher en
Pehlig spraken den burgemeester in hartelijke bewoordingen toe en brachten hulde
aan zijn hoogstaand gevoel van onpartijdigheid en rechtvaardigheid.
Nadat jhr. Gockinga dank had betuigd voor
de tot hem gesproken woorden en voor het
hem vereerd souvenir, sloot hij de vergade-

Nieuws.

belanghebbenden gesteld worden aan te vragen en deze op doeltreffende wijze te verspreiden. Bij de terzake gevoerde besprekingen bleek reeds, dat verschillende der
aanwezige leden het voornemen hadden om
de jaarbeurs te bezoeken. Het punt: bespreking van het' woning-vraagstuk in verband
met de uitbreiding van Delfzijl, gaf aanleiding
tot eene zeer geanimeerde gedachtenwisseling. Besloten werd, gezien de heersehende
woningnood, zich te wenden tot den gemeenteraad met een gemotiveerd adres, waarin zal
worden aangedrongen op onteigening of aankoop door de gemeente van bouwterrein
met bet doel deze gronden tegen billijke
prijzen ter beschikking te stellen van belangd
hebbenden. Van de gemeenten Veendam en
Hoogezand zullen bevorens inlichtingen worden verzocht aangezien ook daar op deze
wijze moet zijn gehandeld om in het bezit
van bouwterrein te komen.

GRONINGEN.

komen in den tijd. dat er voor hen
werk te bekomen is.
Hendrik Ki te de Haar heeft zich verzet
tegen den rijks veldwachter Prins te Assen,
die hem wegens dronkenschap had aangehouden. Edsch 2 maanden gev.straf.
Remt N. te Pcizermade heeft zi«h te Peize
schuldig gemaakt aan diefstal van een hoeveelheid hout. een pomp.,s kalkbakken en een ring.
stuk looden pijp, alles toebehoorende E. Haupt
w
te Groningen ,welke goederen hij voor dezen
,5 Febr. In de raadsgev.straf.
UITÜUIZERMEEDEN
in bewaring had. Eisch 2 maanden
Op 7 Jan. hebben Willem H. en Geert vergadering waren de hoeren Offringa en Wicraam sum afwezig.
K. zich te Coevorden schuldig gemaakt
Een adres van dein Bond ter behartiging
van
het
ijzer
eene
hoeveelheid
van
diefstal
voor
van
de belangen van Tiet kind, om het rooken
Joolen,
Eisch
fabrieksterrein van J. van
aan
iidnderm beneden 16 jaar te verbieden,
gev.straf.
6 maanden
werd voor kennisgeving aangenomen, erv«neens
De verdediger, mr. Pehnk riep voor de een
adres van de afd. jjNoorderdieel'j van. het
beid., die nog jong zijn en een blanco strafN. O. G., den raad verzoekende, om'in ondierregister hebben, de clementie van de rechtwijSrereaangelegenheden het advies der onderwijbank in.
■__~_.
in te winnen. Een adres
zere-vaiWereenigingeta
Noord
heeft
Eshtiis
Fe
aldaar
B.
Berend
A..
e-avaji
dagen
P.
Pm verharding van den
Scholtens
mishandeld. Eisch f3O boete of ©0
aM.
Buurweg
sintel en 5 c.M. >_riittt,
met
20
"
,
„
hecht.
germvoyeerd aan B. rein W. Aan mej.
Hendrik de V. te Barger Oosterveen heeft werd
I. Bakker werd meft 1 Apert! a.s. eervol ontslag
zich schuldig gemaakt aan opruiing door tegen
café
verleend als onderwijzeres te Roodeschool.
de menschen ,die door de politie uit het
De aftredende leden dor commissie van toezeggen:
jongens.
„doorzetten,
werden gezet, te
op het lager onderwijs, n.l. de heer E.
zicht
gev.straf.
maanden
5
Eisch
I aldaar H. Westerhuis,
mej. Übberns—Klooster en mej.
Weerdingerveen
heeft
Ale G, te
Gorter—Rengers, wearden hierberaoemd. De geSchadenberg mishandeld, zoodat deze zich onder geneeskundige behandeling moest stellen. meehtebegrooting, dtónst 1916, wterd met het
oog op de gddleening van f23000 overeenkomEisch 10 maanden gev.straf.
stig 't vooretel van B. en W. gewijzigd., Aan
Sikko S. te Hoogeveen is door het Kandrankwetovertreding
wegens
het PI. Steuncomité werd een crediet van f5OO
tongerecht aldaar
hecht.
verleend.
dagen
f3O
boete
of
30
tot
veroordeeld
Gewezen weid op hief **-yi3rnschelijli-te van het
Bekl. is in hooger beroep gekomen. Eisch
oprichten eener bouwverteetaiging en het uitzien
bekrachtiging van het vonnis.
Johannes M. te Meppel heeft naar grond voor bouwterrein geschikt; op de
Henderikus chtüdig
gemaakt aan diefstal van te 'Meine ruimte op het kerkhof voor rijtuis
zich aldaar
van den
een porlemonnaie met geld toebehoorende aan gen; op den onvoldoenden toestand voorzitter
De
voorwaardelijke
te
Roodeschool.
geSpeculatieweg
Eisch
3
maand
J. Bilstra.
beloofde, vaf een eö «roder _-oede nota te zullen
vangenisstraf met een proeftijd van 3 jaar.
uinen
heeft
een
nemen.
Jan Hendrik U te Nieuw-B
WenQin " ViUl mechanisch acJ_3
n een splitsing
van het tech- hoeveelheid rijst verkocht boven 'den maxic. a., 5 Febr. In de
Pr(K ( s
en zijnen voordccle te mumprijs, door de regeering vastgesteld. Eisch
raadsvergadering is
gMduden
trouw
heeft
ter
kwader
voor bekl. die niet
,tV>t
fe
Bnrura
benoemd de
hoofd
der
school
gehandeld, f2O boete of 20 dagen hecht.
'"'I eeiiß onwckkirii; om zich

■ xNi °**ttctiF
ltlvo^
■
K

zooveel mogelijk te organiseeren. De landbouwer zal zich voortdurend moeten inspannen
om in den economischen strijd ten opzichte
van den afzet zijner producten goedkoope productiemethoden vajti voortbrengselen van prima qualiteit snelle en goedkoope verkeersmiddelen en een georganiseerden inkoop van de
grondstoffen en verkoop van de »rod.ucten te
helpen tot stand komen.
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AÜVERTt N T

»- L'N ' ' „OOST en WEST",
■'

Waarschuwing.
aPfiftVE LËVËÜMIOOELEI.

Afd. Groningen en Ouunelanden.

leder ingezetene der gemeente UIT-

Vrijdag 9 Fefortaari a.s.,

JUIZERMEEBEN, die op 3 Februari
d. beuder was van na te noemen levensmiddelen cf grondstoffen van
levensmiddelen .anders dan voor ge'iruik door hemzelf of zijn gezin, te
«veten: AardaTwelen Bruins boenen,
Graene erwten, Eak- en Braadvet,
flt|st en Gert, is verplicht daarvan

-

vóór 8 Februari e.k. opga;:!' fe doen

Het EMenkantoor N. A. Wichers
Visehmarkt 20, Groningen, .

Openbare Vergadering

4'L

men.

Onderzoek van sollicitanten
naar de betrekking van
ONDERWIJZER.

pet. PANDBRIEVEN

Groningen.

De

De stukken groot f löfH), f S(MJ en t I(M> zijn onderworpen aan eene verplichte jaa'rlijksche nitloting a pari van
minstens 3 pet. van het in omloop zijnd bedrag.

KQENS,

&
Accountantsbureau
Qr. Er. Elleboog 20. Teloph. Interc. 2379.

DE VRIES

Inrichten, eontroïeeren en bijhouden van adtninisiratiëa.
Opmaken van balansen en winstrekeningen.
Beheeren en ndmïnistreeren van patrt.verniogens.
Behandeling van belastingzaken.

N. Venu. Hapdeisvennootscbap
fh. H. BEHRERS.

Uithuizermeeden, 5 Febr. 1917.
De Burgemeester van
Uithuizermeeden:
DUVAL SLOTHOUWER.

des namiddags te 2 uur,

interaiatiorsale
demonstratie
Overijselsche Hypotheekbank a 100 pot.
in hef Kunstrijden,
Heer Tfof. Dr. A. PCLLE,

's avonds 8 ui/r,
in het GONCERÏHUIS, Poelestraat,

YERBOÜW GEWASSEN

'

WOENSDAG 7 Februari 1017,

stelt verkrijgbaar:

op

uit Utrecht.
I Tptir'f-ii f€*h VIA.
Nalatirjen zullen, worden vervolgd. Onderwerp: Caoutchouc en Guttapercha ln Xed.-Indië.
Uithuizermeeeden, 5 Febr. 1917.
De Burgemeester van
Entree f 0.25.
Uithuizermeeden:
De leden van liet Dep. Groningen
DUVAL SLOTHOT'WKB.
der Hij. tot Nut v/. Algem. en vau de
Mij. van Nijverheid, alsmede de leden
der Vereen. .Onze Vloot",- hebben op
■
vertoon van hun diploma VRIJEN
TOEGANG.
gem. Uithuizer eeden.
B. A. KWAST, Secr.
Landbouwers ln de geraeeme UITHUIZERMEEDEN, die hunne aanvraag tot verbouw van bepaalde gewassen in 1917 vóór 15 Januari jl. ten
Gremeentehuize
hebben ingediend,
kunnen de vergunningsbewijzen ter gtevestijjoï te Groningen.
Gemeentie-Secretarie in ontvangst ne-

'

Nederlandsche Heidemaatschappij.
ALGEMEIHÏGADEMIG Propaganda-Avond.
van Aandeelhouders

LEZING met Lichtbeelden

scholen

tfereeniging „De Harmonie" j

Grooie Vergadering I

Populair Volkssonsert,

.

Tyroler Muziek-, Zang- on
Dansgezelschap,

]

tikt

■

Hl Feestbesturen e a, i !

fabriek

BRfl/i'II-'

Jl KAHPESfHJT.

'

W. WOLTHERS, Groningen;

Bovenzaal Harmonie,

HOVYO ECOÜNE KRACSS ADEMA.

i

Mr.

M,

S KALM.

Woensdag 7

GenüemeH-Humorist.

OLGA BCHÏFFELERS.
van Mej.
_._
I
■ »

üiririlerij !s ilocltsrsi
op

1917.

*&>,

—-*

VERQADERINQ

Waterschap „Helpman'

te GROOTEGAST.

Jaarvergadering

op Donderdag 8 Februari a.s.,
's avonds 7 uur, Hotel EVERTS.
HET BESTUUR.

IJS ESÏ WEÜER MENEWöE.

Hardrijdérij van Paren
(jongens en meisjes benerien 18 jaar),

...

op TXToerisd.agr 7 Febr.
PMMEEN f5O, f3O, f2O, flO en f5.
Aangifte vóór 11 nur 's morgens bij H.
'■

'

*r7'

KREMER te Winsum.
HET BESTUUR^

IJsvereèniging BEDUM.
ÏJS

EK WE»EI£ DZEXEKDE.

Hardrijderij n lanosn

ei

IrouvH

op Donderdag 8 Febr. 1917, o.n.g.
PRIJKEN: f ®0 9 !40 en f _SO.
Mededingers, die in den eersten omloop afgereden
zullen rijden om prijzen van f 40 en f 20.
Aangilte dien dag tot 12 uur in t Hotel KRIJTHE.
HET

worde'"

BESTUUR,

IJsclub „Doctlum"
!.ïs en weder dienende, naar het oordeel van het bestuur-/

Hardrililefij doorMannen en Vrouwen
niet beneden de 16 jaar,

op Donderdag den 8 Februari
Prijs f 100, le premie f 60, 2e premie f4O.
om Pr 'lz

Paren, dis in de eerste omloop afvallen, rijden
van f3O. f3O èn f ÏO.
Aangilte tot Woensdagavond 0 uur in de »BENTHEM«.
Aanvnni: der rijderij voorrn. 10 uur.
HET

Groot Café-ÖMntant,

BAL,,

laiAvereen. ~Lan§ewolf

IJSBAAN

.«,

REST^^X

1

eene Politieke Rede houden.

BanscürsüslJMrlTüi
afgewisseld door Toonsslstukjes,

WÏNODMER

—

Hardrildern'

W\i Öemosr Kiesver, „Maran".

Einderbal Öterdum,

GesitiUiii-Sütibreits.

ïrijz. Centr. Kiesveresnigifio

PROGRAMMA^:

,

„TONNY",

„TIEKYY

HET

OONDA VAN DAM.

den Burgemeester va 3 Usqncrt rs6r
den 18 Feb«*o»i*i W*.

KUNSTRIJDEN e» DANSEN

-

VrNag 9 Friroarl 1917,8 uur, 1

lIEDEIIÜË,

Coup, SfoomzuiVßlfabriek

SÜCCJËsr"

I

hoofdacte.
De benoemde is verplicht herhalings
onderwijs te geven.
Sollicitaliestukkun in te zenden aan

JRRAND^

DONDERDAG

van BAKKIES

"
Groot Concert

toor de vakken a tot I* van art. 2 der
wel en in bet bezit der Hooldacle, op
eene jaarwedde van 1675, met opkliranaing van 3, 6, 10 en 15 dienstjaren tot
1975, bovendien f 200 voor verplichte

DELFT (België), O<JIL.BERT (België),
(Warschau), HITFORD (Engeland}.

VA*

De afdeeling .GRONINGEN, der NEDERLANDSCHE HEIDE.
MAATSCHAPPIJ maakt bekend, dat met het oog op het groote volksbejaag, vooral in deze tijden, vanwege het Hoofdbestuur der Maatschappij eene

:

Onderwijzer

DE SOLPRAY SONKENFELD (België), M.

«Mffißt*.

deor den Heer K. BILLING, Inspsctsur ïler HeitaaatsÉappij,

—

waaraan o. a uit het buitenland zullen deelnemen de heeren*

op Dinsdag 20 Februari 1917, SPir

's avonds 7 uur,
ten kantore der Vennootschap.
Punten van behandeling:
le. Versla*? van de Directie.
zal worden gehouden op Woensdag 7 Febr. a.s., ,s avonds 8 uur precies,
2e. BeoordeeMng vau de Winst- en j
Verliesrekening en vaststelling !in liet CONCERTHUIS, Poelestraat.
O rider werp: Krachtige samenwerking in de hodemenltntir
het dividend.
burgemeester ön Wethouders van 3e. van
Commissaris.
brengt zegen voor land en vo.k,
Verkiezing
van
een
Amsterdam brengen ter algemeene Houders van aandeelen aan toonkennis, dat tot 28 FefcruAri a.s. de
worden ter vergadering toegelagelegenheid wordt oj. ïgeslekl om' ider
indien zij hunne aandeeleji ten i
ten,
i
onderzoek.]
"acti op te geven voor hel
De Leden hebben het recht van introductie van Dames en Heeren.
minste
8 da.gen te voren hebben ge- j
dat zal worden gehouden tot vast-i i'deponeerd
Leden van Land- en Tuinbonwvereenigingen en leerlingen der Landbouwten, kantore der Vennoot-;
stelling van de lijst van bij voorkeur! schap.
!
worden beleefd "uitgcooodigd tot bijwoning der Lezing.
benoembaren tot onderwijzer aan de 1
Namens het Bestuur der Afdeeling:
openbare lagere scholen ia deze Geiheente.
H. HELDER Pzn., voorzitter,
Bedoeld onderzoek bestaat uit oen
\V J. KOPPIUS, secretaris.
i
oeaoek aan de klassen van de onderFebr.
1917
Donderiiag 8
Wijzers zelf en zoo noodig ook uit
het geven van proeflessen. Voor het
geven dier lessen zullen den sollicitanten de reiskosten worden vergoed
rolgens een daaromtrent vastgestelde
f piMaarvatowsA rat-i «Jeu v B_£öm_»Pßra_l
te geven door het beroemde
«egeling.
tB LOPPERSUM.
Aanmelding voor het onderzoek bevan Noord- en Zuidbroel:, Sappemeer,
ïioört te geschieden bij een lof Burhen, die Lid wenschen
8M8B?** Voor
Hoogezand en Slodderen,
gemeester en. Wethouders gericht
te worden van bovengefBWSB*'
schrijven. Daarbij behoort le worden
in 't Bontehuis te SAPPEJtfEFaR, noemde verceniipng, ligt het Ledenovergelegd de acte van onderwijzer of j
ter tcekeninglcn kantore
van hoofdonderwijzer van den. candiDonderdagavond, 7 uur. Register
op
TOB!AS
WILHELM.
directie
W
der
fabriek
van 9 12 uur Storting op
daat, alsmede ceri door hem zelf gede
(ONDERWERP:
aandeeten
kan direct geschieden.
(ïro-ott*
steld en geschreven levensbericht;
Benedenzaal.
ii» de
vermeldende onder meer, waar hij
var 's avonds.
„Niet handhaving van den HETr
~H|Tt~SÜCCËS
zijn opleiding heeft genoten, welke Aanvang 8
persoon.
.et.
per
Entree
Z&
't
wittebrood."
van
maximumprijs
akten hij heeft behaald, welke tot dusverre zijn loopbaan als onderwijzer is
Vrijdag 9 Feb 1917
geweest en bij wie daaromtrent nadere inlichtingen te verkrijgen zijn.
Engageert voor üwo Hardrijderijen
Deze stukken moeten gefrankeerd
jMelkieveranCavers
&a. Feesten
worden ingezonden ter Gemeente-Sedoor bovengenoemd gezelschap.
cretarie, afdeeling Onderwijs.
Voor plaatsing op de lijst kunnen
Aanvang en prijzen der plaatsen ais
uitsluitend in aanmerking komen on- op ponderdag 8 dezer.
op Vrijdag 9 Febr, 's av. 6 uur,
derwijzers zonder hoofdaafc. die den KAARTEr 'dagelijks verkrijgbaar op!
Café BENNEMA, Zuidhom.
;JÜ-jarigen en met hoofdakle. die <ten het Administratiekantoor van 10—4 uur
j
tO-jarigen leeftijd nog niet hebhen be- en op de dagen der uivoering aan
A g.e n d a:
de: 1. Opening
reikt en een diensttijd hebben van ten K__i_
voorzitter.
minste één jaar als vast of lijdelijk '
DE DIRECTIE.
2. Notulen vorige jaarvergadering van
Klasse-onderwijzer bij liet openbaar
den secretaris.
ZANG-, KARAKTER- en TRANSlager onderwijs in deze gemeente of
Mededeeling omtrent gedaan melk3.
Concertbureau
als vast klasse-onderwijzer elders of
FORMATiE-DUETTISTEN.
onderzock op vetgehalte over 1016.
bij het bijzonder onderwijs. Voor zoo1. Bespreking betreöonde de wijze Van Vraagt prijsopgave van Gezelschappen
i
ver deze. voreisehte die/:>i'iii! ciders
melkuihVia'in.'r.
in ieder genre.
onderwijs
hot
is
volbij
bijzonder
of
15. Besnreking bijbetaling en korting op
bracht, moet deze blijken uil verklaMeeuvverderweg 193
Groningen.
de vet e/,,.
ringen, afgegeven door of namens Gekiezing.
Bestuursvei
t">.
(Tijdelijk adres.)
meente- ot' Schoolbesturen, waarin
7. Rondvraag,
so'livermeld,
dat de
uitdrukkelijk is
SUCCES.
#S«remin? en.
8. Sluiling.
HET1
SUCCES.
citaat in vasten dienst werkzaam is
■
gewenseht.
opkomst
Trouwe
geweest.
de,
van
Namens
Commissie
De jaarwedde der onderwijzers zon|
Toétiètff.
der hoofdakle bedraagt aanvankelijk
fSOO —, welk bedrag telkens na 2 jaar
dienst wordt verhoogd mei f 100.--,
tot een maximum van f 1500.--. Onderwijzers met hoofdakte ontvangen
te geven door
OLDEffOVI..
moer dan de vorengenoemde
*"200
bedragen.
SPREKER:
Bij de bepaling der jaarwedde wordt
de tijd, ais hoofd of onrlerv ijzer vau
Aan het ivüaviur:
bijstand in vasten dienst aan eer.c
(IJs en weder dienende)
dagere school ot een daarmede door
7 uur,
FEBRUARI,
.VRIJDAG
9
Burgemeester en Wethouders gel.'jkHotel NIENHUIS.
<"esteJ.de inrichting van "onderwijs doorLiederen van BRAHMS, WOLF, A.' ONDERWERP:
gebracht, en I.
de tijd- m tij"ta?
"laf
dèlijkeii diens!
bracht ais On- DE JONG, STRAÜ-.S. Aria van MO- !
MANNEN,
1)0 ot daar
geen
die
door
I
vertegenwoordiging.
Evenredige
derwijzer aan een openbare lagere ZAHT; piano vau BEETHOVEN, CHEboven hebben sevvo' nen,
Topdans vrii.
school in deze gemeente, len volle VILLAP.D.
medegoteld.
Woensdag 7 Febr
ibach-Concertvleuge! W. WOLTHERS
Gehuwde onderwijzers vau 28 jaar
P!af»ohandel.
Prïjaea
of ouder eu weduwnaars vau dien
t 30„ i 15
leeftijd genieten f200.- 'sfaars tegeen
1
1.25
sted.
bel.
plus
Mededingers,
Enirée
tlie in de eeste omloop
Zarerdag 10 Februari as,
moetkoming in dé huishuur.
auteursrechten
worden
zuilen rijden om
afgereden
Onderwijzers aan scholen voor geKaartenverkoop bij firma W. WOL's avonds 7!)£ uur,
van
prijzen
*'oon Lagi
d}s. ontvangen voor TH ERS. Heerestraat 41, en op den zal bij den heer POPPINGA te Marum,
i!> f7 50 en f350.
'act bezit van do akte voor het hand- Concert-ag 's avonds aan de zaal.
tekenen een
f 50.-- per Piaatsbespreking als gewoonlijk.
TEEMSTRA,
!
Aangifte tot Woensdagv.w. 11 uur in
E.
M.
De
Heer
,aar boven Uuuae gewone jaar"
'tcaté NANNING. Loting 12 uur.
Lid der Tweede Kamer
Ond
i
voor uitAanvang der wedstrijd precies 1 uur
■der S'.alen-Gencrual
gebreid Lager ond -,-■: ijs ontvangen
jtfazfek aan de baan.
bezit van
ï 100.— 'sjaars vo
't
Café
in
DOORNBOS,
]7
.boven,
zoo
de akle-li.
n trée tot de haan 25 cenl.
?ij aangewezen zijn tot het gevat- van
Pi-ijsuitdeeÜre. in 't Cnfé NANKING.
Febr.
ONDERWERP:
onderwijs i u het teeltenen, eene toe- op
en
even*
Grondwetsherziening
Aanvang
half 8.
lage, van fso.— per jaar.
Onderwijzers, die aangewezen wor- Dansonderwijzer S. COHEN Winschoten redtge vertegenwoordiging.
Gezelschap LAMMERTS.
den voor het geven van onderwijs in
Gelegenheid voor debat.
jfIEtJW
Fransen. Engelsen of Duitse!, aan een
vcorloopig
PROQBIHHI.
Hel
bestuur.
vervolgkiassc, onlvangèu een toelage
Entree 25 cent.
©nvoïlalllghetd
van f 100— per jaar.
adte*»- WegensVERGADERING
De
banen naar bovenstaande
op
WmW van de
Burgera. en We!h. voornoemd:
hardrijderij zijn prachtig,
j.1. :
2
Febr.
TELLEGEN.
Ifljlangs de Woudbloem over TichelaarsDe Secretaris:
kanaal en over de Molenwijk tot aan
J. A. BAi'ZA,
de ijsbaan.
op Donderdag 8 Februari
HET BESTUUR.
bij
de opvan BELANGHEBBENDEN
ajntfHS"*** Aan de Openbare School
't
„WIJCHGELSttEOT'
in
hotel
name onder bet
gPWF voor M.U.L.tf. te Csqnert,
te üiehildwolde.
:ordt gevraagd een
Entree f 0.50.

,

IJsvereenigifig te Groningen.

Enuma^
.
'
hm n Ftf**

halen, over

JWF

iJsvereeniging

(IJs en weder d:cm"

Ijsclub „De Koele".
loordlareo,
„Rijlusf,
IJsclub
HftRORyOERU op Schaatsen IJ« en weder dienende.

.

Jj/

.

die door de IJsverpenigi""
van de hooggelegen gronden, gelegen te
verstrekt,
Hemmen
Dügl,
en Haren,
Helpman,
op
Woensdag
7
a.s.
aan
de
Waterschappen
aansluitende
op Woensdag 7
>HONDSRUG« en »OOSTERPGLDER« vso '.! ol *8«n8 beueden 10 jaar.
op de IJs»»*"*'
op Woensdag 14 Febr. 1»17, des
prijzen » u prijs Zilveren Horvan JONGENS tot en met 18 jaar,
namiddags 3 uur, bij KEUNING ie loge, 2e pr, paar Frïcsehe Schaatom prijzen van f 15, f 7- eo j. s f
Helpman.
1917.
s
sen* 3c P r ***«*Brenkokcj*, 4c pr. op Woensdag 7
De deelname moet rniu
Het Bestuur van hel Waterschap Portcmonnaie,
bij
O.
tot
1
uur
KLOOTS.
1
Aangifte
groot.zijn.
sonen
» Helpman- :
.^„«..xivoO
Aangifte 1 uur bij G. BERG, Foxham.
F
▼
ijs
verplichtend
Overlcggin,i,'geboortebeVï
bij
AnnaU'e
p0
Inleg 25 cent.
A. WILPHORST, voorzitter,
r
U
I
HET BE
i US. t 7.50. tff cm 2.50
D* secr.: '
r. BOUWERS, secretaris.

-

Febr.

Februa-*
s

°'
AKKERMAN

Februari

PRIJZEN:

*

I

f^

Wedstrijden

Wegens sterfgeval,

te RODERWOLDE,
(

iéd

j

{

Donderdag 8 Febr. '17.

Ie lehnle libie...,

1 uur bij HOF.

ÜSFEESFvISVLIËÏ

»<Us
HWMJ-ffi-S
en weder dienende)

beneden 18 jaar,

■* Donderdag

den 8 Februari.

115, 1ï.50 en 12.50.
f 0 25. Onbekende deel

e [ s boeten een bewijs van geboorte

OiM

Inbrengen.

v óór een
Brit?.Rilte Visvliet.

uur bij mej. G. DE

wlgg_te

,

f£o_nmei-zijl.

"Jsd-b „ONDERNSKma".

tonlrijilerij op Priksleden

n '-eden en Huisgenooten der club.

°P Donderdag 8 Februari.
r ij z c n

: Kunstvoorwerpen.
cent.

a °giite bij25D.

TEENSTRA vóór 1 uur
HET BESTUUR.

„Foarnwt"

te Surhuisterveen

eu weder dienende.

.

van

on üelingen

en Jongedochters,

Donderdag

bestaande in éikenh. .salon-ameublement, w.o. gebeeldhouwd buffet, groote spiegel, dito schilderijen en bijpassende gordijnen; zwart mah. ameublement, overgordijnen en draperieën,
uitstekende PianSuo (Th .Man en Co.),
dito lamp en stoeltje, fauteuil*, stoelen,' tafels, eikenk. secretaire met dito
8 stoelen, schilderijen, in olieverf en
andere schilderijen w.o. 2 gravures:
Slag bij Waterloo, Axmirlster vloerkleeden: 1 pAa. ÖM X 4.10 M. en 1
pl.m/ 0.30 X 4.26 M., keurig noten'h.
heeren-schrij fbiil-eai;, siaaijkamermeubeten, 2 pers. ledikant met springveeren matras, waschtafel met marmer,
marmeren pendule
mei. cötfpes en lustres, régulateurs ch
andere klokken, ovale en andere spiegels, fantasiemeubelen. vitrage en giasgordijncn,- wand versieringen, gang- on
traploopers, tafel- en andere kleeden;
2 schemerlampen, diverse gaslampen,
fijn kristal, w.o. nipt zilver gemonteerd, wit porceleliïfln eeteerviea, beelden op stander, barometer, twee
brandkasten ,copi3erperß, eenige stellen bost beddegoed, dekens enz., keuken-gereedschap, salon- en andere kachels, ijzeren mangel, wnschmachine,
ruktoeste:, he.ereiirijwiel, groote
teekentafel, zes bussen buitcnlak, koper-, tin- en blikgoud, glas- en aardewerk en voorts verschillende
BOU WARTIK SLJSN,
als: koperen kraaen, Pramsehe sloten, koperen scharnieren, sloten, kop
kettinkjes en dievemvennen, kop. belglas ventilators en he
verder "/,:-. I worden gepresenteerd.
To bezien op den dag van verkoop
vaH 10—12 uur tegen betaling van 10
cent voor de armen.
Mr. C. BAKKER.
notaris Mn.rj.iuikerk.hof 27.

Te huur bij inschrijving voor
den tijd van 3 jaren:
'S7,

beneden 18 jaar,

8 Februari

°ij genoegzame deelname.
ri *zen : f
t6en t 4.
t
per
paar
1ï
20 cent. Aangifte vóór
r
bi
Ouderdoms- mot. Schuur en Stalling voor 18 koeien
W.
T.
WOÜDA.
*W
'Js over te leggen.
en :"ï paardfit, met waterleiding en
MET BESTUUR. meer gerieflijkbeden, ,eu ruim zes
Heetareft OROEOT.A.ND, wa*rv*n een
gedeelte als bouwland mug worden
:<!. en groo'ten BESSESITUIN,
grootte van pl.m. 20 aren, beplant
fer
e 1 weder dienende en bij genoegzame met. ongeveer 1000 zwarte bessenjstruiken, staande eh 'gelegen te Eoldeelname
derwolde en in eigendom toebehoorende aau den heer !'. VAN SLOCHp

Em iirasiiiiii

ïoi

U'

'

.

JJsverseii ging lidiaren.
'

..

«ardryderij

1 bannen en Vrouwen
°{i Vrijdag 9 Febr. as,
Prijzen van f2O, flO en f5.

o

°.* l,i,to voor
■?tn
Mi' da« van
d

's middags 12 uur op
rijden bij M. HAITSEMA,

._

'

" k'i.ikens
%ri ;,r

BESTUUR.

akte, geclagteokend 3
i 1917, is de tnesehen onder*
n WILHELMUS HENDRIS'ARDUS GEBNHR en BKRGEORGIIxS JOHANNES
an hebbende vennootoiJdi'r d<« tirnira „B. GER
bij akil
2S A l ,ril 19Ö
**. Vi!>'r} v w den notaris Jhr. A. A. J.
'EïJEN <o Groningen, ont3|'ari ,„j;«t ingang van den 1 .la-

bo

<

.

' *"*

°

N<w

"'"

■

-

S"» «W*
*0t
*

■'■■ ■

VV. H. B. GERNER.

- -.....__

"

°

ih-ii onder den_eifd<m
worden voortgezet door
W. H. B. GBRNÉR,
is *? elast met e vereffezaken van de ootbflpnden

)ni
«i tl(elt>i~,!!i

B. G. J. GERNEH.

1917, 's avonds
le 8 u!fra °zal* 3tonFohraari
huize van den koffie-

"

li Groote
"HBci,7,f«
"PUtohe).
Pr

-4%

I. C POELMAN (Café
Markt te Groworden verkocht:

****

voor 'O jaren nieuwgebouwd

J|L slaalijzereo Tjalksctiip
8?»,*.

.-

genaamd

j

H te r,* r de Herman ColhuaJusC r r, dc » °! lmK ,,nb in e4g»ndoce. be-

C

' "l'-Nm/i.-('?

«varen wordende

~r en

'

J

betaling 1 Maart

?S*RHAUS 17.

Groningen.

mm

Febriiarl 1917, des
*%&*wf
e,"Brllti ' 1! het
é
3 W en „L zal? ten verzoeke
-« ,-MRINEvan

'
l^"Ö

.

(vfl6t p^ TS.

f

*>W'

>u Ur> Pa ftlx

i.fe

ra .

K

portaal
met 2 bedmte ke,<l «r «root*

'o koeion,' idem

nevo » s

v *a

gS

-

wde wedw SAN '

v.
voor

-

groote

or on

berg-

Mei 1917.
op den ver-

S,^&SAN
ERS,
»t 9, Groningen.
Slra

D

veil,-,'

bev. 2 kamers, schuur enz. en de v. a.
i. a. 1. v. bekl. van plni. 27 A. groud,
huur doende f 15,
Te bezichtigen 7 en 9 Februari, te
bevragen bij KLAAS DIJK.
IJOÖMGAART,

Notaris te Uithuizen.

"wïiïiiöiïr

10 kal

163 SCHAPEN,

I-I

—-■lil

—ll—l-l-Wllll-—M-»ll<«a---■■-■■■ ■■ I
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■■■! II
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Geld op Hypot. beschikbaar, I

■
VSfW

1111

Notaris FONTEIN te Winschi
zal op Zaterdag den 17en Februari
precies één uur, op het
LAN»ïï<MJWGEJtE:EÏ>S€IïAWPEN, 1917, 's nam.
bij dep huize „OUT>EWBRF"
terroin
Op Vrijdag 0 Feirnari 1917,
igen, 6 boerenwagens niet le Winschoten, op 8 maanden crediet,
7 uur. zal ten huize van
br. wielen en bijbehoorendc vc
publiek verkoopen:
SCHELTENS te Vroom"!
dors, 3 vvipkarren. zaaïmsclïme (Meden Heer A. lï
lkbar), schofieltuig, doi-sohmachwe m. Ongeveer 80 gekapte, raeeren'wee
te Slochteren. voor drie jaar publiek
■"irijtmoien, 10 p
deels
worden verhuurd:
drie-sdiarigß en tv
span
(1
eulrirators.,
tuiii'eu
■n, 2
luxe- en 1 span wintertuig), enz. enz.
Eenig KAH> en MRLK-SFJSEEB■n. le Slochteren, strekkend
eenige
; TAXHOUT voor at- het Sicpkanaal.
SCIÏAP.
ia 3> perceelen.
bbonestaken eh brandhout;
Sdmdwolde.
BW st'«-eey«.eerate WÏ'3«iV"BPAL"-N rust (.-i-ir'x,
J.
RIDDER,
riggende bij den hukte „OUDKen 5 BALKËi'V.
Werf".
20.000 kilo -vOF.JïES«BIETEN en
verkoop,
Te bezien op 4*ll
<
van voorin. 10 tot 12 uur.
Op 88 Feliruarï zullen worden v:,!-Posten van on benoden 5 contant.
Op Bonderdag 8 Februari 1917, dek
koehl: de Paarden, het Hoor.ivccen Keepers moeden bekende en solide avonds
7 uur, .zal ten verzoeke van
der Landbouwgeroed.* mod
stelten.;
den
heer
D. K. VENHUIZEN, in het
Schapen,
schappon. Op 1 Maar!: de
FONTEIN, notaris.
TILBUSSCHER
te Rottum, pucafé
liuisiiiouljelen
C
n
©ederbieten, de
voor
één
wo
bliek
seizoen
al hel uw.
fauurd:
Posten van I' s
No3.25.00 HA
contant; over:
:,ifs de koópefs sohede
Mr. A t H. KÓNjtNG, Notaris te Fin.uede-koopers, sloilen.
en bi
Sterwoide, zal op Zaterdag den 10
Itoekjiakken
3y2
Februari I*l7, des namid
het erf niet toegelatem.
Boeke van Heeren Kerk- in 2 perceelen, gelegen te Rottum.
E. A. PETTIXGA
voogden der Hervormde Gecaeattte Ie
G. C. DE LANOY.
Notaris te Appingedam. Öostwold publiek verkoopen:

~

T

sware

.

lm- n Böfiiiiißi

-

*

-

Verkooping Kolham,

-

’

.

Bosldag Boomen Öostwold.

aitmiintend Oud Groenland,

Plm. 30 zware lepen Boomen,
Pim. 30 perceelen Kaphoui

allen gekapt liggende in den pastorieOp OonderiK* 8 Febnaari 19.17, tuin te Ooslwold.
"s avonds 7 uur, zal bij SCHELIENS
Mr. A. H. KONING.
'te Vroombos voor &e erven van d<:n
beer S. HOOITES te Kolham publiek worden verkocht:

I Een nog

foiouwe

4.86.30 Ri.BOUWLAI»D,

Laüdyerhurinsr Rottum.

:
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BOELBAG - PEEST.

Kleinere en grootere
Kapitalen, tot t 40000, Maandag 12 Februari 1917, om 10
waaronder van Corporaties, a i\ft pCt.
zal ten huize en ten verrente, over landerijen- in liet Noorden zoeke van Mei. de Wed. S. MRELKEB
van de provincie Groningen.
eest gem. Norg, en kinderen, puKOOI, notaris te Middelstum

Kesi Paard.

var. 63 drachtig.

Verkoop Onderdendam.

Op Woensdag 14 Februari 1917,
's avonds 7 uur, zal ten verzoeke van
den Heer H. DIJKSTRA te Onderdendam, m het Café WIERSEMA aldaar, publiek worden verkocht:

te kalven, 10 kippen, ?

een

I en binden,
a met koper-en floep
ge, waaier, tself, sloot

haal
eiktien, emmers,
schn.aprepen, höningpers, schaafbank,
stoompot, pl.m,
krai
1000 pond hooi. pi.m. Ai) pak gopere.
roggestroo, pl.m. 6 H.L. spurrie_aAd
en bij dooi weer een partij aardappe,
len.
Voorts: antieke eikenhouten Linnen*
kast, goed onderhouden eikenhouten
kabinet, tafels, stoelen, groote koperen waschketel, baktrogge, vier Lindefooomon, geschikt voor klompenmakers, eenige perceelen larixen, grove
en fijne Dennen, benevens twee perceelen Schilhont. één perceel op Nijland en een Wal om het Kampje met
iden wal bijlangis de Vlaskamp en hetn meer zal worden gepresenteerd.
W. DE BA'\T, notaris te Roden.
Bij gesloten briefjes te huur aam.
geboden voor 6 jaar:

Een Boerenplaatsje
Ie Peest, gemeente Norg
ruime Woning mei biischuur, '5V*
H.A. Gr.
2 H.A. Bouwland
in eigen gebruik geweest bij den eigenaar wijlen S. MEELKER.
Donderdag 8 Februari a.s. om 'IC
uur z-al aanwijs worden gedaan door
E. TIENKAMP.
i
De briefjes worden ten kantore vam
ondergeteekeode ingewacht vóór of
op Zaterdag 10 Fctenari a.s.
W. DE BAAT, Nots. te Roden.

'uit

I. Eene nieuwe

De Wilp.

Boerenbehuizing

Boerenbehuizing

.

Publieke Verkooping

Perc. 1. 142.00 H.A. Laufl

’

ïerkoopinj

- Zuidhom.

■

Winkelbehuizinge,

Burgerbehuizing,

J

'

i

Boerenbehuizing

’
’
Zevenhuizen, gem. Leek.

oud Groenland,

PÉlieke-ïerkoop - Usquert.

Tfï lUflilstn en Mens. '

J3

.

Terp

-

*

Uit de hand te koop:

Burum.

Een flinke loerennehuizing

Oen uitstekenden Bovengronds
van de Terp,

Verhuring Te Roerdtroek.

1. Eene Boerenhehuïzing

Een flinke Behuizing

—

Wii-GeHleesler

otad=Groenland

- Bedum. Groote

?VENaüfS

Verkooping

n ens het daar
?'e zanflen root

at: groot
S|2e«V(„w inkU b?kam
er

CV
u
■%*

-

En SM,DTS

Dl^^ **°LAlo.
it loB e

als 1
kel'iii'

Aanvaarding- in nader overleg-,
Benoridigd kapitaal pi m, 25 mille.
Br. (r., onder no. 257, bureau dezes

uiraip,
En
fzn
I
■

Gevraagd Cemmissionnairs

Boeldag

Huizinge,

oud-Groenland,

>.N«. :Bmtilf

14 beste PAARDEN,
14 stuks HOORN VEE/

in fflorissuiïte plaats wordt te koop aangeboden,

Eene Behuizing,

,
Boerenpfaats te MidwoMa.
■ ’ ''
’

Verhuring

W,, notaris.

G

.

Best beklante ÏJzerwinkel,

Uff de hand

E BENHAEZER"

d).

.

Verkoop f 8 Oidenzijl,

op Vrijdag » Februari 1»I7,
's avonds 6 uur, ten verzoeke van de
Erven JAGO» DIJK en vr., bij den
kastelein J. DE JONG, van

Op Zaterdag 17 Februari 1917, des
avonds om Ö uur ,zullen in hot café mei SCHUUR, waarin stallen voor 6
de Wil, publiek bij palm- koeien en 2 paarden, mei de v.a.i.a.l.v.
FRISÖ
worden verkocht ten verac-eke beklemming van 6 Are 28 c.A. èrf
mei bijschuur, erf luitt en uilm. van:
en tuin, zullende jaarl. op Midwinter
houw- en grsettSan*.- a. d. grindweg
tot vaste huur doen f 10, gun.slig ;»eAANGIFTK van deelneemsters vooj
EISE
LINSTRA
en
kinheer
1. den
te K_lh_m, '«root 4.73.60 H.A, thans
-tegen
grindweg
aan
vaarwater
en
te
n CUSSUS in Landbouwderen te de Wilp:
in huur brj K. HARTOG.
Onderdendam.
huishoudkunde, vóór 12 Februari as,
Zeer geschikt voor koemelker-ij.
11. Een flinke RENTENZ v::3BEbij den Secretaris.
11. De EIGENDOM van perc. I,
HUIZING met erf en tuin a. d. griodt
Inlichtingen te verkrijgen bij het
ztillende tot huur doen f 10.
vveij to Rolham, groot 10.20 are.
Bestuur en Zaterdag 10 Februari, d«a
In de nabijheid is veel gelegenheid avonds 7 uur, ïn het Hotel „VAN LAgelegen te de Wilp. ten W. van en aan
UI. Een AANDEEL in de S
1100.
ingezet
op
om
CüjM" te Middelstu'm.
Bolmeer;
groenland te huren.
Ifabriek Slechtereu—Kolham, gr.
1917.
kindeAanv.
en
1
Mei
betaling
LINSTRA
en
TEREN.
■».
heer
E.
2. den
Namens het Bestuur:
PKTTINGA,
'Leer geschikt voor een melk- of
veornoerad en den heer J. IJ. DE
Aanvaarding 1 Mei 1017, wat be-i
A. ELEMA, Secretarie:
,ES te. Ureterp:
groenteriboor.
treft perc. I onder gestaüddóeiiing dor'
De conditiën Hg)
Wegens bijzondere omstandigheden
!■■■/ing ten loopende huur.
Perc. 11. Het W. ged. van een perc.
koop aangeiboden op een der beste
kantore van
Betaling' 1 Mei ISI7.
Xan'd, genaamd 801-meer, voor. het gete Nw. Amsterdam (Drente)
a, uHv.-iar gesloten briefjes mot
op
standen
H.A.;
ingezet
heel groot 4.29.00
P. DENIJS, Notaris, Slochteren.
Op Vrijdag 18 Feftroari 1917, des
opgaaf van huurprijs van bet te vertram, straat en vaarwater,
spoor,
aan
900.
het
.avonds te 7 uur, 7.al ir»
café BAKf
nog
nieuw-e.
ruime en goed be»
huren.» met den bossentuin, huureene
Perc. 111. Het middenged. van voor- KER ■te Zuidhom. ten' verzoeke van. timmerde
prijs van bet te verliureno zonder den
ingevet
op
publiek
den Heer \Y. T. DE GRAAF,
te Bol'moer;
xno'r.
n on hoefe koop worden gepresenteerd:
275.
veel land de in
r als bouwland
Notaris DRENTH te Zuidbroek zal
Perc. IV. Het O. en resteerend geEene nette, nog nieuwe
wcn&clït te fjebruikeö, worden ingeBolmeer;
perc:
indeelte,
Februari
des
voorm.
1917,
op
Woensdag
1.
van
wacht tot Zaterdag 17 Februari 1917,
200.
nam. , uur, in 't .café VELDKAMP ta gezet op
waarin eene oude welbeklante ▼«!"
tur.
| kensslagerij
des oamid
publiek
verkoopen ten verMidwolda
en
kindewordt uitgeoefend, voor
heer
E.
LINSTRA
B.
den
BAKKER,
Q
zoeke
den
lieer'
J.
uitbreiding
van
GOEMAN
do
-wed.
en
der
zaak of voor eene gemej.
voornoemd
en
ren
Notaris, MaMinikerkhof 27.
w. J. 2 kamers, keuken, kelder, ele. mengde slagerij goed gelegen. Tuin
HOLTKAMP:
erven A. A. PITPKEB te de Wilp:
hut en regenbak, bene- met ATuchtboomen, groot 19 are.,
Eene kapitale
Perc. V. Een perc. Land, gelegen te met schuur,
daarbij
behoorenden jsjrond,
vens
den
Huis goed ingericht, voorzien .van'
KeuWilp,
ten Z. van en aan do
do
tezamen electrisch licht en kracht.
ardngswijk, «-root 1.09.25 H.A.; ingezet waarop40 30 vrudilboomen,
voorhanden.
«root
aren 50 centiaren, gunstig Bewijs
Den Hoorn, g«m. Leens.
on /' IS2Ö.
de Schipsloot
De helft of
gelegen
staande
en
aan
Mei
a.s..
'
Aanvaarding
Land,
Eenige
perc.
VI
en
Perc.
VII.
Op Visdag O Febr. 1017, des av. 7
blijven.
beleend
te
Zuidhom.
kan
vaste
be2/3
■met bijgebouwen en de
gelegen te de Wilp, te zamen groot
uur, zal in hel logement ZANTINGA klemming
Het geheel is voor velerlei doelTe bevragen bij den eigenaar en be-.
van Erf, Tuin en uitmun- 1.68.80 H.A., te veilen in 2 perceelen;
den
Heer
Hoorn,
ten verz. van
geschikt,
U
einden
woner
J. VELDKAMP, slager.
Landerijen,
groot
vruchtbare
132"3 en 1000.
resp. ingezet op
ITE BOS aldaar, publiek worden, ver- tende
werkdagen te bezaditig<-n.
Alle
kleigrond,
gedeeltelijk
48.47.00
H.A,,
Notaris TONCKENS, Grootegast.
kocht:
Aanv. 12 Mei; betaling 1 Mei.
Wegens verandering van affaire,
overigens- gemengde grond, geschikt
J.
E.
HOMAN.
gunaardappclenverbonw,
zeer
voor
1.27 50 H.A. uitmuntend
g.tig- staande en gelegen aan harden weg en vaarv/tf'ler te Midwolda
Op Miranda» 12 Februari 1917, des
en gedeeltelijk onder Niei.wold.-a (Oldfi uur, zullen ten huize van
avonds
drie
Mr. A. VAN GIFFEN, notaris te
doende aan
gelegen nabij tien Hoorn, aan vaar- aimlrt), vaste huur
K. DEELSTRA te Leeuwarden, zaJ op Dinsdafl 13 Feden
Caféhouder
f
uil.—,
waartegen
samen
eigenaren
water en «i-inlwri.;. Aanvaarding direct
Zevenhuizen, ten verzoeke van de bruari 1917, bij I. TBR VEER te Bu- (met groote schuur waarin -telling
terug ontvangen wordt f 14.—.
Betaling 1 Mei a.s.
Aanvaarding landerijen s op stoppel erven van ■wijlen de ecKelieden BE- rum, des nam. te 1% uur, provisio- voor paarden en koeien, groote StoökLasten vanaf 1 Jan. j.l.
neel verkoopen:
in den herfst van 1917; gebouwen 1 REND ABELS CAZEMIER en HINKE
hut alles voorzien van electrisch licht)
Nots. VAN HEERDE, Ee-nrum.
WIEBES POOL, publiek finaal te koop
Mei 1918.
Émet
ruim 4 H.A. best groen- en bouw,
worden aangeb. de door deze echtezeer geschikt voor tuinboaw,
land,
€OEnagelaten
lieden
ONROERENDE
Alles zeer gunstig slaande.en gelegen,
ÖEREN, te weten:
aan den grindweg te Kolham fn de
Op Zaterdag 17 Februari 1817, des
bij
de nabijheid van Hoogezand.
Notaris DRENTH te Zuidbroek zal
gunstig voor afgraving gelegen
avonds i'dA uur. zal ten hnizc van den
Te bevragen bij den eigenaar en be-.
en-nabij
Donderdag
dorp'
Februari
des
Burum
1917,
op
15
buurt van het
kastelein SIERTSEMA te üsquert,
woner
D. HOFMAN, Kolham.
avonds 7 uur in 't hotel SCHRöDER
de Btirumervaart, groot 2.24.09 H.A.
ten verzoeke van Mej. de Wed. G. B. publiek
verkoopen
voor
3
ten
erf,
jaren,
(6.1 p^rn.)
schuur, bijseLuur stookhut,
VENEMA en kind, met recht, mach- verzoeke van den heer S. A. BOS: met
te koop:
appelhof, tuin en groenland aan den Boekjes met kaart verkrijgbaar bij
tiging, publiek worden verkocht:
bij d«?n oproeper K. R.
notaria
en
Zevenhuizen,
Oudestreek»
grihtweg
te
den
1.87,7© ÏI.A. *»est
1
KUIPETRS tpJßuitenpost.
groot 2.73.10 H.A. Bod f7OOO.
2. (JROENL. richter pérc. één, gr.
ook bij testament
met do v.a.e.i.a.l.
1.53.70 H.A. Bod f2125.
'ang 21.30 M., br. 4.38 M en hol 1.39 M,
beklemming
van 6.61)
verervendc
3. GROENL. achter perc. één en
metvolledifen inventr is, groot 40 last.
gelegen
groot
te aan den grintweg i.e Noordbroekster» aan et! ten Z. van perc. twee,
aren GROND, staande en
10 jaar, bij J. VAN DEB HOEK,
|oud
LeeuA. ANDRINÜA, Notaris to
tfsquert, nabij de .Stoomznivclf'ahrick, baimrik, iv 2 perceelen, met pacht van '1.73.50 H.A. Bod f2350.
bij de Britanina, Oade Pekela.
liggende
Febr.
8
op
Donderdag
zal
doende jaarlijks op 1 Mei tot huur ’5. satnenvoegiag, om to hooien en t*
4. KOUWL. achter perc. Iwee ,gr. warden,
bevragen bij G. WIERSMA,
Ook
te
herberg
e.k., 'savoads 7 uur, in do
Betaling en aanvaarding 1 Mei a.s. weiden.
plm. 1.27.20 H.A. Bod fl2OO.
R
embrandstraat
20, Leeuwarden.
I
finaal
L.
POL
te
Stroobos.
Lasten vanaf 1 Januari j.l.
5. BOUW!,, achter perc, drie en ran
verkoopen:
publiek
groot
perc.
vier.
aan en ten Z. van
Nots. VAN HEBROE, Eenrurn.
1.30 H.A. Bod f1250.
I. De voor eenige" jpren hecht
0. BOUWL. achter do. perc. vier
geuo iwde
en vijf, groot plm. 1.45.10 H.A. Bod
vnor inkoop en verzending
NOORDBROEK,
te
fl3OO.
Op WoenMl«g2lFebr«**rilol7,
van vroege en late groenten.
zij, die reeds lang in deze
des avonds 6 uur, in 't hotel -.KRIJTHE*, ten verzoeke en aan de' boemip*- a s
en BOUWL.. ach7.
VFXJWiRONO
Alleen
*
zijn werkzaam geweest, gevoor een seizoen, van:
van den heer S. A BOS, op Woens- ter perc. zes, groot 2.22.90 H.A. Bod
113 met Stalling voor 6 hoorn- branche
f
no
1025.
de
voorkeur.
«O
eA.
nieten
dag
38
A.
38
Februari
1017,
1 H.A.
van:
en Grond, aan
8. BOUWL. aan den grinlweg te- beesten. Schuur, Erf
met opgave van referentfên,
Brieven
Oosterweg
naar
genover het huis vaa perc. één, groot het Kanaal en den
no.
O. Z 1189, Alg. Adv. Bur.
9 uitmuntende, makke
Jr.
onder
4 are
buren te 'Gerkesklooster,de groot
,
96.20 Are. Bod f1725.
Y. ALTA. Amsterdam..
D.
medo-eigein gebruik bij
90
e
\
perc.
gr.
acht,
9.
BOUWL.
achter
den
te
Stationsweg
Kunstig gelegen aan
KAMMINGA;
nares
59.94 Are. Bod f 950.
Bedum', toebehoorende aan mej. de wed.
te aanvaarden. Geb.
gebruik
negen
1918 in
.10. GROENL. achter perc.
-, OITERDKK.
,
en aan de Haspelwp, groot 1.33.20 tie/sn.
onderhouden Zoo spoedig mogelijk eene flinke
2 De ruime en.goed no.
(Boveril;;n-lsch en Belgisch ras)Wo. 1 H.A. Bod f2500.
en wn KEUKENWERK
110 met KAMEPBoven), drachtige Stamboel-merrie;
intweg te- BOFJUïNIIEHUIZ-NttE
11. BfllWi. aar
MEID,
12
beide
boven 25 jaar P.6., lir
koeien,
voor
genover den tuin vah perc. één en flinke Schuur, Stalling
en
Erf,
Orond
Open
drukke
zaak.
Salaris f2O p. maand
naast en ton Z. van perc. acht, gr. Hok, voorgelegen
Fe-raar! 1017,
te Gerkesklooster gr.
'het
kM
Op Oratoria*
H.A.
Bod flB5O.
Brieven
met
1.10.52
aan
uitvoerige inlichtindes avonds 7 uur, zal m t Hotel .„Geachter perc. elf, gr. 'S ore 10 c.A., In gebruik bytotoen
12.
BOUWL.
waar
gen
getuigen
12
zijn te bekomen
BRANDSMA
meen lebwis" le Bedum, publiek wor71.30 Are. Bod M025.
het
aan
arires:
M*-„DESROOTEOUDEN
,
den verkocht:
1.3. GRGENTa. acuior perc. twaalf Mei 1918. Ge*».
«ader te specificeeren.
Wassenaar nabij Oen Haag.
en aan de Httspelw.jfc,,gr. 1.80.74 H A.
3 Zee stukken tntm. vruchtbaar
onder
Notaris DRENTH, Zuidbrcek Bod r3tso.
WEILAND- gelegen nabij
14. Een MUIS met tuin en VBLD- Gerkesklooster, «men groot 2&»/10 X
36s', are, mede bij C. BKAND.SMA in
GROND aan den grintweg te
rhuur en den vollen eigendom
«eb-ruik,
ö Maart 1918 te aanvaarden;
huizen, Ki'bbelhorjge., groot 3.12.8711.
van liet erf en den tuin met heemfi
respect.:
f5.176, f3lll, f3189,
Bod f2600.
13 A t 0e A„,
Ondeigeteekende is kooper
| i|Ht|K*w
f3003.
stede, samen grootZuidzijde
f3OOl,
366-1,
BOLWI., VELD- EN VHEiV15.
van
den
_aj*af-sr
van
eik kwantum veevoeder,
gelegen
staande en
aldaar,
Verkoopfooekjes met schetskaarten, als
a 4'fr pet Mei e.k. beschik- GROND aan den griutweg
i>?!awc!s,
Onden Dijk, in hel dorp Bedum, in
voederbieten en»..
kantore
van
den
nonaast en ten Z. van pem veertien, verkrijgbaar 'ten
tegen hoogsten prijs en contante betaling
lehooréade aau THObaar ten kantore van
eigend»
oproeper
bij
den
taris
en
KOOPMANS
groot 3.31.50 H.A. Bod f475.
R'l'TF Potlebakkersrijpp
MAS
Groningen
te Augustinusga.
J. VEI
Notaris
DRENTH
to
Zuid-broek.
Noteris. i.
EVENHÜIS.
Notaris

s>ottoV^'
ebohn^f. looo tonnen, met opgoed —

Ik.

BoÉ-geo Spijt

"
zal op Donderdag 8 Februari 1917, en
op de lange bnan
zoo noodig den volgenden dag, telkens de3namiddags 2 uur, in de grooOp Woensdag 28 FetTwarl en ï>OM
te Concertzaal van liet HUIS DE der dag 1 Maart 1.917, telkens. '« niid.
BEURS aan de Viscbmaxkt te Gronin- 12 uur, ten verzoeke van den Heer
afstand 500 en 1300 M.,
gen, ten verzoeke van Mevr. de Wed.1 S. DIJKHUIZEN en aan de door hem
e ?*r en alstand 1 Verg. Zilv. P. BELGRAVER en kinderen, publiek bewoonde boereu plan Is le Spijksterbüitendijks, onder Spijk- zullen })U
' l Zilv. Med. en 1 Bronzen Med., a contant wórden verkorht:
bliek worden verkoel.!:
ÖP

-*fc Bsdum.

Eene Biilii-

liftte!

HÜL Fokpaarden,

GEVRAAGD:

_ _

16 stuks fiundvoe en volledig
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AMSTERDAM, Koningsplein 51
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NOTTEN Co.,
PATIJN,
n
i"""""^"
Pandbri
e
ven
HELDRING PIERSON,
'
BRUINS,
t

tlOO.—,
tegen den koers van

fl

&

&

«»*"«" «"*■«'»

in «takken van
*io«o
« -iOO
iIOOO.-, #500—

■

bij de Firma's:
VAN

te 's-Gravenhage,
KNOL
&
REINDEBS
e_i
eet.
te Groningen en LEEKS,
t

taanp
a-AAi\i_,

i

.„(Roosendaal,
ie

Bergen-op-Zoom.

NATIONALE BANKVEREENIGING

.#■»_.*■_, m
C_)Cj|
!

en al hare Kantoren.
|0
en bij H.H. Commissionnairs in
verkrijgbaar ten kantore der Bank ESecten.

** **

Te huur gevraagd.

Te koop aangeboden.

Een flinke Rurgerhehuizlng m. eenig Een drachtige nog melk gevende
tuingrond, aan de tram gelegen in de Geil. Adres Damsterdiep N.Z. 95.
omstreken Helpman, Haren of PaEen mooie Heem-hond, oud 2 jaar.
te rswolde.
Br. fr. onder no. 390, bureau dezes. groot plm. 05 c.M., goed vertrouwd
bij kinderen.
Te bevragen bij H. WIEGMAN te
Een modern Boven- of Benedenbuis voor dame en heer, tegen lMei. Delfzijl, Willemstraat.
Huurprijs f 350 tot f 450. Liefst OostEen bruinbonte Duitsche 'staande
zijde der stad.
.taehffiond, twee velden geloopen, een
Brieven Oudeweg 7a.
mooi dier. Tevens boste waakhond.
Jb. HOMAN, Boven-Smilde.
TapOf te koop gevraagd: Café of
perij met vergunning.
Wegens dienstplicht, een prachtige
Br. fr. onder no. 21)3, bureau dezes. 1Duitsche Herdershond, reu, 1 jaar oud.
lets gevorderd, zonderd kwaad, verGein. Kamer, met of zonder pension trouwd bij kinderen, bij H. HARMS
Br. fr. met prijsopgaaf, onder no.
Azn., Paterswolde.
294, bureau dezes.
Een prachtige Bobermaa», zeer
Dame vraagt goed gemeub. Zit- en waakz. Tevens plm. 10 L. Dopenvten
Slaapkamer op goeden stand, met voll'. (Kromb.). Adi-es Meeuwerderweg 127.
pension en huisel. verkeer. Br. fr. m.
18 Kippen en een Haan en een
prijsopg. onder no. 302, bur. dezes.
mooie Hond, bij H. SCHEFFERS-. Een,
Eén a twee H.A. grasrijk Groenland, gem. Norg.
dicht bij de stad, om te maaien voor
ESietenmolens te koop aangeboden
door J. GOLDHOORN, P. C. NANNINGA, Steentilstraat 33.
(Stalhouder, Nw. Kerkhof 8.
Een zuiver werkende BROEDMACHINE met Kunstmoeder, bij D. J. DE
VRIES, Finsterwolde.

■

| Te koop aangeboden.

Een Behuizing met 90 M. grond,
ivoorkamer,
achterkamer, keuken m.
schuurtje. Te bevragen bij den bewoner.
K. MINDé, Stationstraat, Zuidlaren.

HcerenhnJs, in tweeën _bewoond, voor den prijs voor f12500.
I Br. fr. onder no. 289, bureau dezes.
Een

I Alléén-vert. roor stad en provincie Groningen
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Manufacturen- -:-:- -:- Magazijnen,
O. Ebbingestraat 20,
Roode**eeshuls straat 3.
nabtj de Gr. Markt.

BUCKSKINS,

WOLLEN, GESTIKTE en
MOLTON DEKENS,
Volnit 2 el breed

■ïi§if#»iml
WAARSCHUWING!
MT
bekende

Gegarandeerd nienwc

De
drank ROLANDO van
Dr. Roland tegen Vallende Ziekte en
zenuwkwalen wordt nagemaakt, niet
alleen de doos, ook de advertenties
worden in deze courant letterlijk gefn alle P. K. voorradig, tegen scherp copieerd. Men wachte zich voor waardelooze namaak. Zij worden voor den
conenrreerende prijzen, tevens eenige heelen
prijs verkocht.
Gelijkstroommotoren en een comDe ortgineele „ROLANDO" Drank
plete Zaiggas-Generator, 100 p.k. van Dr. Roland kost
730 en kan
niet voor minderen prijs verkocht
worden. Goede en bekende geneesmiddelen worden nagemaakt en het
Motoren en Machinerieën,
publiek misleid.
ROLANDO Drank van Dr. Roland i«
verkrijgbaar in de bekende zaken der

:

’

S. W. KUIPER,

Zuidbroek.

BOTERPRIJS ! N,V. Mü. SANITAS,
per KG. f2.25 per 10 KG. f215.
Koninklijk goedgekeurd.
Zuivelfabriek Winsum.* Groningen, Znfderdiep 48,
Een

«TERLOKKJf :
grijs fluweelen Tasch met

koralen opgewerkt

Tegen ruime helooning terug te be-

zorgen Verl. Oosterstraat 4a.

VERLOREN:
Een Portemonnaie met circa f 10,
van Gasfabriek naar Tuinbouwstr. 102a.
Adres C. v. d. RURG, Tuinbouwstr. 102b.

Komen aanloopen:
Een zwarte Hond met korte staart,
binnen 8 dagen terug te bekomen tegen
le gemaakte kosten, bij
J. L. DIJKSTRA, Munnekezijl.

VERMIST:
Een Hondje, (ml. gesl.) gladharig
bruin met donkere rug, hebbende eeja
<yit plekje onder aan de borst en lange
staart en slappe ooren. Luistert naar
den naam »Daisy«.
Terusbezorging of inlichting vraagt
H. BOONSTRA, Warlhnizen, gemeente
Leens.

VERMIST:
2 ZWANEN (gemerkt 0\ die aanwijs kan doen zal beloond worden

door .1. OOMKES, Kastelein, Thesinge.

Geborgen:
Een Zwaan, ring om den hals, gemerkt V. T. V. No. 10, 15, bij
.1. ELLENS, Kunstweg, Haren E. H2

WIOM,
SCHAATS
1

jJJjfIRL"*-

op Vrijdag, weiland, sloten.
omtrek Blauwborgje, Reit-

dic* Terugbezorgen en belooning
W.estersi__*eT 51C

nette Burgerbehuizing

met

aan den prijs vain*Q—9ooo gulden. Beneden- of bovenhuis moet te aanvaarden zijn met 1 Mei a.s.
Br. fr. onder no. 276, Bureau dezes.
Een Woonschip, ijzeren of een geschikte Praam, met opgaaf ouderd.
en prijs.
Br. fr. onder no. 291, bureau dezes.
Twee Kiddcn, mak en gewillig, niet
al te licht, goed over den weg en
niet ouder dan acht jaar. Br. fr. m.
opgaaf van prijs worden ingewacht
bij F. BBANDSMA, Burum, Friesland.
Een goed YVerkpaard. Opgave van
prijs en ouderdom bij OOIJES en v.
d. MOLEN, Zevenhuizen, Gr.
Een beste 1-jar. zwartblaarde Stier.
Aanbiedingen met opgaaf van prijs
en nadere omschrijving van afteekening en afstamming worden ingew.
door GEBR. VAN DIJK. Kollumerpomp, Fr.
'
Een Bootmotor, Brons, Deutz-Broas
of Diesel, van 12 tot 20 P.K.» voor
direct.
GEBR. DE BOER, Visschers, Nw.Schans.
Een best werkende gebruikte Knoplirekcr. Br. fr. met opg. yan prijs en
omschrijving, door W. RITSEMA, te
Geefsweer bij Farmsum.
Of te huur: een Locemoïilel van
7 è 8 paardekracbten 'voor de a.s.
ba ggercampagne.
Zonder machimisL
Aanbiedingen aan R. BOSSEMA, E.
Erf scheidenveen.
Een nieuwe of gebruikte 7—B P.K.
Locomobiel van goed fabricaat.
Br. fr. onder no. 24, bureau dezes.

Een uitstekend beste vlakke Breimachine, zoo goed als nieuw. Brieven franco worden ingewacht bij W.
NOORDHUIS, de. Wijk (Drente).
Een goed onderhouden National
Kasregister, met bonsysteem Vr, Ut,
Br, aanslag tot 69,
s , wegens aan-i
schaffing van een meerladige.
HENDRIK DIJKHUIS, Sappemeer.
Een nieuwe, doch weinig gebruikte
eerste klas Breaek' met geslepen spiegelglas, bij J. C. OTTEjN. Muntendam.
Een beste 4-persoons Anlo, merk
Overland; loopt uitstekend, met nog
Een goede gebruikte Loeomoblel,
beste banden en gereedschap. Tevens met of zonder wielen.
een Zeemansoclant le koop.
Br. fr. met opgaaf van prijs, P.K.
Te bevragen bij K. VAN VELSEN, en omschrijving, onder no. 25, buChauffeur, N. Schans.
reau dezes.
4ü last greepvaste Koernest, franco
Een beste Fransche Piano. Te zien
's middags van 2—5, Werfsfcraat 1.
voor de wal, door P. H. MULDER, te
Kropswolde.
Twee nog nieuwe Engelsche Ledikanten met spdraalmatrassen, f 29 per
stuk. Te bezien bij de Firma G. V.
BBUIN, Hee-re straat.

99ï/

Aanbieding Personeel

'*

BANKETBAKKEBIJ*

Gevraagd voor 1 Maart een l pQ.
of flinke aaak. tweede Bediende» j.f
bij C. A. BACKER, Heerestraat
Groningen.

Een aankomend Ktjekbakkcreb** l
Fa. BENES, Aweg.
__^>
o
—r:
—TTilo
Aan de Stoomhoutzagerij tc 7„Mi'
gezand met Mei a.s. een flinke_*?sDirect, een flinke Wagem>*t,,f
knecht, tegen hoog loon.
_^->
A. K. DE BOEB, Assen.
jflO'
ttijwielreparatciir. bekend roei
lorrijwielen. Vast werk. Hoog I°°
R. L. DE GRAAFF,, Veendam^

*^

_ ,
_

'

.

■—:

*

flinke Smidsfcneihlen, één &A
en één met Mei, per uur, per s\()oi\
of-met kost en inwoning. Hoog '
bi3 S. SIEDERS, Smid,
Met Mei a.s., een Smidsknechb 0
bekend met boefbeslag, tegen i J
loon. P. DE NOORD, Electr. Sme*»*
Haren bij Gron.
J>.

Hoogevcg^
fJ

Met Mei, een bekwame
MUNTING, Usquert.
"

■

Smidski*

'

«ff
j,i

een

Plaatsing aangeboden voor

"~

geling, die in de boerderij
\$
opgeleid te worden, ook wel als_ \ j«
ganger v. m. b. L, welke genei».
alle voorkomende werkzaamheden
de te verrichten.
«0,
Br. fr. onder no. 384, bureavjey
-Z fé
1
Met 1 Mei op de boerderij $
("
vaste eerste Arbeider,
vrouw geneigd is huis- en landwer

,

waarvan

verrichten.

-rtss

Alleen degenen die geen
diensten te vervullen hebben en
kleine kinderen te hunnen laste,
men in aanmerking.
.;j),
Aanbieding uitsluitend schri"? u,
bij GEBR. VAN ROUEN,
Een nette Leerling en een "
gevorderde (dameshoedenV

;

Warfnj^

RqRERT MACK, Stceldr.straaj^
MODES.

-

~,

HOEDEN.

Tegen 1 Maart een 2d*
geneigd in den winkel behulpzaa 111
zi Jn
,»«eê
Br. fr. onder no. 292, bureau o^,

-

jj.i
Of te huur: Pafcfiuis, groot plm.
Voor direct of met Mei, eenp -$
250 vierk. meter, met twee zolders!,,
Meisje. Loon f 100. Adres G. Jkantoor en stalling voor 2 paarden en
WES, Aweg 34a.
achteruitgangen en 2 apart verhuurd Een beste Arrcslede, goed in de
bulten
beReiziger,
door
mobilisatie
15.
Te
Aweg
"wordende hevènhoizen.
verf.
Mevrouw H. K. BRUINS te
trekking, zoekt een hem passende bebevragen Reildiepskade Ba. Dagelijks
G. W. SIERSEMA, Winsum, Gr.
dam,
vraagt tegen 15 Maart of .jft
treking.
Referenties ten dienste.
te bezichtigen.
e.k. eene nette Dienstbode. Loon LjjJ
Br.
onder
no.
bureau
dezes.
206,
fr.
Een Arreslede met of zonder tuig,
Inlichtingen bij Mevrouw BR 1
Een ijzeren Boipraam met dito roef, bij K. RRONGERS, Krewerd.
Een net Meisje, 38 j., als huishoud- Heere plein 17, Groningen.
_-^j
groot plim. 425 H.L. aardappelen, bij
ster in een klein gezin, één persoon
PELTERIJEN.
W. MEIJER, Valthermond. Liggende
Een Dienstbode tot 1 Mei a.s.
of iels dergel.
e
Wegens afschaffing van het artikel
Aardappelmeelfabr. Baanbreker, LutBr. fr. onder no. 295, bureau dezes. buitenshuis. Salaris f,3 per we
pelterijen, de laatste partij, spotgoedten a. d. Dedemsvaart.
Adres Stoeldraaierstraat 9. _^S\
koop te koop. Diverse Vos-, Kraag- en Net Bar germeisje 24 jaar, goed kunDasmodellen, voor elk aannemelijk nende koken, g. g., P. G., zag zich Met Mei a.s., een net
ttENNENBOSCH.
1
gaarne met Mei of Juli geplaatst afe geneigd om in winkel behulpzaa^
Te koop een dennebosch, bev. plm. bod.
zijn: bij voorkeur P. G.
J
Nog
100 iets kleine modelten, juffr.-htiishoudster.
6000 mooie dennen, geschikt voor heiSel*
OOSTERWOLD,
Adres
P.
Br.
fr.
onder
no.
bureau
dezes.
297,
palen enz., staande aan het Oranje- waarónder veel prima zwart krulbont:
derstraat 16.
vjj.
1.00. De laatste Kinderboa's en MotI>_ttsclie Bnrgerdoehter,
kanaal bij Westerbork. Brieven onder ffen
Een
50 cent.
letter V bij den boekhandel J. M. W.
Flinke
Dlenstm.
te Gron. *&..$
26 jaar, voor hulp in de huishouding
Nog 60 ronde Moffen, uitsluitend bij
WAANDERS, Zwolle.
een paar oude lieden, ot als kinder- land, eera bekwame Keukenm. b>L .f
prima goed van 50 cent af.
juffrouw ln klein gezin. Brieven, met eerste Fam. te Assen. H°og loon.
Wegens sterfgeval, een Kidde, mak Dames Pelshoeden ca Mutsjes, zeer eventueele inlichtingen, onder no. 238, hnurkantoor Gelkümgestr. 48a.
bij de weg, oud 9 jaar, bij Wed. G. fijne kwaliteiten, 50 cent en f 1.00.
Verder alle Peïsfournituren, Vormen bureau dezes.
DÉ WIT, Noordbroek.
Israël. MEISJE met Mei a.s., vflf(
en Gereedschappen.
hulp in de huishoud., v. g. 9'
Nog 80 Jichtvellen.
Een zware gekr. Entenrnin (vader
kunnende
koken, klein gezin- ~r <
DE GUNST, Heerestraat.
Anatole). een vette Koe en een Hokworden,
kelingstier. Tevens ruim 100 stijg
Deze artikelen
niet geëtaAdres Mevr. GERZON, We» 1
Mootriet, bij R. FRIELING» Onderden- leerd.
y
singel 32.
AFD. MANUFACTUREN.
dam.
Al de nog voorradige zeer mooie
Wegens landstormplicht, met 1 April
DIENSTBODE
WINTERHOEDEN
voor spotprijzen.
gevraagd Boekbouder(ster), in 't bezit of Meid-Hnishoudster gevraagd w*
2 zwarte Merries en 1 schimmel
',f'i 1
Ebbingestraat
O.
Modewarenhuis
5. y. Diploma. Geheel zelfstandig kun- 1
Mes Stamb.-merrie, aliè mak in boeMaart, in een klein liberaal * «jutf
bij de Groote Markt, Groningen.
nende werken. Brieven met opgaaf v. gezin
rengebr. Een drachtig van Vigaro.
te Helpman. om 'met
werkkring en
salaris.
Adres B. VOS, Borgercompagnie.
behulp van een meisje de
Een zoo goed als nieuwe ïerliak Fa. GEBR. verlangd
ZWARTSENBERG, te
een partijtje Aal- en Visehfniken Stadskanaal.
te voeren. Hoog loon benevens
Drie Enferratns. J. E. WIERSUM, eu een
j-ftt
groote
geld.
en
Zegen.
bij 't station Uithuizermeeden.
M. FOKKEMA. Zevenhuizen.
Br. fr. onder no. 287, bureaj_3^<.
n(F
Een best Werfcpaard. 14 jaar oud,
Met Mei, bij oude Juffrouw ei? f
Partij azijnen Molenkanrmen in soorbij J>. VEGTER, Zuidwolde, (Gron.).
dorp, iemand als hnlsgenoote* ca Jf
ten, sterke Usslee, bij BREMER, Sineen
druk
Handelskantoor
Op
T ff
neigd
huishoudelijke
gelweg 54, Gr.
wordt gevraagd een Boekhouder(ster) den te deverrichten, P. G. werk*?
Een zware zwarte makbereden 7en n»*
jarige Merrie en een zware zwarte
tevens Correspondent(e), bij voor- neden 30 jaar.
PERSBRAAD.
6*s
Ènterrntn zonder gebreken.
Br. fr. onder no. 299, burcanj^
Ongeveer
keur
H.
S.
of
H.S.
persdraad
2000
kilo
met
R.
diploma
te
H. ENSING Lz., Peize.
koop aangeboden.
Sollicitaties te zenden onder no. Tegen 1 Maart, een net
p
Te bevr. \V. WOLDERING, VeenMERRIE,
mak
Meisje voor verpleging en hu
Een vierjarige zwarte
dezes
bureau
290,
ju.iA
ding.
in boerengebruik, bij Ii WESTERDIJK dam.
Voor direct of "met 1 Maart, een
Br. fr. onder no. 280. buTea»J^-<j.
te Roodeschool.
2000 Booseeslokken, 100 bos Benemrijs en 1500 Tafckeb ossen, bij B. Jongmengeh voor kantoor enz. Goed
1
Met Mei a.s., een
handschrift vereischte. Aanvangssalap A
Ben tweejarige bruine Merrie, vier KLINKER, Café, Niebert (Gr.).
best
kan>
door
H.
DE
melken,
p.
jaar.
ft*is
f
150
fr.
onder
letter
A,
Br.
witte voeten, van stamboekonders; va20 beste Wilgen Boonten, zeer ge- Boekhandel H. EDZES Jr., Nieuwe Pieterzijl.
-~^jft
der Martinus. Te zien na voorafgaand
schikt Voor klomphout, bij A. HAAN, Weg 5.
bericht.
Eene nette flinke
Eenurn, Mj Loppersum.
F. OOSTERHUÏS, Roodeschool.
j'
Goed ingevoerde VleeschWare.ï fa- te wasch buitenshuis, door
Vaart N> j,
HAACK-UPMEJJER,
voor
vraagt
Vertegenwoordiger
briek
Vier
essehcn Boomen en drie zware de provincie
2 beste volt»!. S koeien (fokkoeien),
__— —"''«ir'
Groningen en Drenthe. Assen.
beste melklijsien ter imzage, a.s. te hoog opgaande en gave Wilgé-hoomen
Br.
fr.
onder
no
bureau
dezes.
278,
op
wortel staande.
Met Mei a.s., een Knecht e
kalven. A. G. DE JAGER, Dellen, 't allen
H_WESTERHOF, Dorkwerd.
Waar.
Voor direct, een eerste kracht Rei- Dienstbode, goed kunnende »*! W
Zich aan te melden bij H- '-y
Negen gevelde iepen Boomstammen. ziger, om bij particulieren te reizen
BOER, Niebert. "
plaats
Een mooie platte 2de Kalfskee, a.s. bij J. B. VAN LANGEN,
in
van
den
heer
DENEKAMP,
Landb. te
te kalven.
die vier jaren voor ons werkzaam Een net Meisje, plm. 14
mze
rmee
VHh
den.
T. H. VAN DELDEN, Huize Stootswas.
geneigd is een paar *f
horn, Noordbroek.
14 kub. Bazalt, gr. 2-5 ii f7.00 p.
Muziekkennis aan te bevelen,'doch die
om diirect in dienst'tP \V&
melken,
plm.
M.;
6000
geen
kub.
Schenscn a f 195
vereischte.
Hesselinkslaan> >
bij
J.
BLAAUW,
moeKoekalf,
schip;
Een best zwartbent
franco
Nortonmet getuigschriften enz. aan terbrock.
Brieven
gegalv.
3-duims
__-"^Jffl
der aanwezig, bij A. HESLINGA, te pijp met puntstuk enz. 7.50 M. a Elite-Muziekhandel B. TEN BRINKE,
Gaarkeuken.
£25. Closetpotten voor waterspoeling Winschoten.
Met Mei, een Kindermeisje
s. f7.00. Lading hardgr. en Klini:> tot 15 jr. Zich te vervoeg?'
p.
Een Koe- en een Stierkalf, beide kerpum aan 't vaarwater a f2.50 p.
KOLONIALE WAREN.
schilderd zw.b. Vader Karel no. 2196 kub. M.
Een aankomende bediende of flinke Hulppostkantoor te
Moeders, schets opgest. Melkl. aanw.
Br. fr. onder no. 250, bnreau dezes. leerling.
Mevr. L.
Pr. billijk.
G A. HOPMA. N. Ebbingestr, 80.
e
4000
DUISTERWINKEL,
Kipkalkeieren
PlmJ.
Oldehove.
a f 7per EOn flinke Bediende, door G. WIEB- (Inspecteur der Regis.
stuks.
100
tege
Een beste éde Kalfskoe, a.s. te kalBr. tr. onder no, _Bft, bureau dezes. SEMA, Veemarkt. Extern. Zondags vrij. te Groningen, vraagt
ven, extra veel melk gevende, bij Wed.
Op de zetterij van dit blad een
18 liter Pronkerpoottjoffnen, gewas
Hi NIJVEEN, Kropswolde.
D
191G.
flinke JONGEN als leerling of eenigsBr. Fr bur. van
't
OOSTING,
van
Zandt.
Een beet Koekalf
een beste _H.
zins gevorderd. Flink aanvang

S<*!fo

_
r

Veeren en Kapok Bedden.

Draaistroom-Motoren

Uit de hand te koop, een klein
Huisje in de achterstraat.
Te bevragen Agricolastraat '32.

Een

aparte boyenwoning op netten stand

__

Zwarte engekleordeJaponstoffen

Jelepk994. W.B.SLINGER

de
en
Café-Bestanrant „On-trom" met vele
geriefelijkheden en concertzaal, staajvde op eersten stand in de Marktstraat
te Delfzijl. Te bevragen aan 't Bureau VAN DER LAAN's Womkiggids
te Groningen en Delfzijl en bij den
eigenaar en bewoner J. HOUWERZIJL

_

COURANTE

donkerblauw zwaar Cheviot
f 1.45.

Het zoo goed als nieuw, naar
Ieischen
des tijds ingericht Hotel

Gewaagd Personej^

Te koop gevraagd.

-

Prima

KANARIES
_M__d_F

jfßQr

jflJ***

'

.

°P vo,l e zang,
,2 25 12-50 et»

J. AHIJS,

Kanariekw.,
Helmond

Ruwe -—*

Ibuid,

barsten, winterhanden.

O el»in ik PUBOIa !
In doozen van 121i2 en 25 cent,
bij Apolh. en Drogisten.

fievraagd Personeel.

'

j

>t|

huishoJV

Boekhouder(ster) Correspondentie).

:

1

.

bes<**/

Diens*?*^ "

__

»«

*Ms

—-^4^
*hefij*
tl-e%-

'

■

Nooi^WL^X,

VENEMA-SCHA
n

_

koe, bij H. TEN CATE, Hoornsche-

Vs

dijk, Groningen.

pootgoed,

P""***»
bij G.

SlamJiooiie'j, mooi

RETSEMA, Sidde-

weekloon.

,

||

0

.

een flinke DIENSTBODE y .f
dit
Stationstraat 166, Sneel^^

■

'

—wei^S*

Tegen hoog loon, een »" ojei_s.
v
Voor de Mnlti Linotype (Ideal) kun- en -knecht, best kunnende
Of in ruil tegen een stierkalf, een buren
geplaatst
worden.
s,
nen le klas Zetters
door J. DE VRIES, Poffert
stijg best Dekrfel, bij A. v. d.
best rwnrtbont Keetadf, by Th. v.
300 te,
Br.
fr. onder no. 301, bureau dezes. woid (w.k.).
g;
Sauwerd.
! SLOTEN, Ten Boer.
BEEK
Voor 3 of 6 jaar: een Hnfa met l j
GROENTEKWEEKERSKNECHT
Een nette, niet jonge Vro* V»\_
Een beste aan 't kalven staande 2de Ruim 6000-KG. Vlas en eenige gevraagd, iemand, geheel of gedeelof 2 H.A. bijgelegen bouwland. Aanals Huishoudster, en teven*
vaarding huis 1 Mei. *t land dadelijk, Kalfskoe en een beste pas gekalfde pakken Vlashaard, benevens eenige telijk 't vak verstaande.
verpleging
bij twee bejaf*"j£ v»fl i
Populieren
en
bij
Wilgen Boomen, Brieven met opgaaf van getuigen en
A. J. HUI-. zware
nabij station Vries—Zuidlaren. Niet zwartW. Er_tervaars,
met berm' f
lieden,
pd*£.
tiïj F. ADDINGA, Oudendijk, Uithui- verlangd loon boven kost en inwo- hoevende
per brief, bij W. EMMING, Ploegbaas] ZINGA, Uithuizerpolder.
dienstmeisje.
c
\n$
zeniaifd*
S. S. aldaar.
ning aan J. v. d. SCHOOT, GroenteEen mooi trw. witkop Koekalf en
Fr. br. mot uitvoerige Igj,, v
Drachten.
—,
130 stijg Riet, waarvan 65 stijg extra, Knop- en Bladbaf van 1.35 H.A. kweeker.
worden ingewacht bij
Met Mei, een Bier- en Wlxikelhnii,! larw, zeer geschikt voor matten, bij vlas, zittende bij den Heer BOS te
Een nette Slagersbediende of Leer- te Wic-um.
staande aan het Achterdiep te Sap- J.
—~~~x&
B. WIERSUM, Uithuizermeeden.
Balniahuaeen.
jongen,bij ARNOLD SLUITER, HeeVoor direct of r.oo
pemeer. Te bevragen bij Firma Hk.
bij J. VAN BUK, Ezinge.
restraat 100, Groningen.
lijk. een flinke Meid.Hni»n ür.gefl ' J
Een beste pas gekalfde Vaars, bij J.
MEIHUIZEN, O. Ébbdßgestr., Gronin.tfF
300
ton
Blocuin,
le kwaliteit Stalmest,
J. ALKEMA,
Woltersmb.
Ruim
genMet Mei, een Bakkersknecht, door boven 35 jaar, in klein
tevens Karwei-, Mosterd-, Spinazic- W. OUSEMA, Woltersum.
G
3l
P
t»Hjre _^C
! __,|#£
Een aan 't kalven staande veel melk en Blauwmaanzaad Stro».
Br. fr. onder no. 28»*
O.H. BESTIJIJBSUPEN
*«*
Koe,
bij
D.
RIJKENS,
gevende
Nw.
S
IJPKENS,
___^
VAN IJSVI^ENICT^GEiy.
s
Scheemda,
BANKETBAKKERIJ.
on )In de oetrekking van /'we- 1*
■Te huur aawgbgdeii 2 tegels, \ st#n (< J^
Gevraagd een 3e en een 3e Bebij
Aj*t»B J. SIFKEMA, SteenirotrWeTs-rj Een besï fiebtWlÊ V-arslaflV %}]" W ~t,ocom»biete VEBKOCHT.
E. R. TONCI-ËNS te
diende.
is VOORZIEN'
Patex?wDlr__.
kad».
\>
Adres
H.
X
ELZINGA.
Poelesir
fNorg)
I NfiSSIMJ.
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Groningen, Veendam, Apeldoorn, Assen en

;

Appingedam.

Ifuunekeholm 10, Groningen.

"*»

Coehoornsingel 6.
TeL Interc. 1741.

SAFB.IJfBICHTING. ->
Prijzen

MACHIMRIMN.
(a-JlndneJurtfren ).

Onderwijsinrichting KLEIN-VOS,

5,000,000
f
waarvan geplaatst en volgestort f 1,750,000.—.
= Reserves ruim f 280,000.-. ■

'

i

ALGEMEENE GRONINGER

Werjr'B TlenTlnceraynteem

Maatschappelijk kapitaal

der loketten t

/ 7.50, / lO._, / 15.-. oi / «O—,

V

1

SCHEEPSHYPOTHEEKBANK
geeft 4'|2°|o en 510 Pandbrieven t

Singel 7-a, b.i. Ebblngehrng.

Boekjaar

te GRONINGEN

Ensrelsch

Nederlandsch

flandelscorrespondentie

"

__*«raar M.0., A-Kerkhof 47a.

CREDIETVEREËNIGING

Priv. Doe. Engelsen,
l<
DIF.P Sa "_.*. 3
engelsche Conversatie-lessen.
lp*»Ook lessen voor eersthep.
"""T en emigr. naar Amerika ft
Spreeknar 12—t ►
en na gevraagd belet.

laOOPT.MDR

Privaatles

25 cent.

Eng., Fransch, Ned
rek. Vijf of minder vakken
25 cent per week. U ontvangt de
j,Je ** franco per post, stuurt per post
Werk in en ontvangt het 'nagezicn)
Post terug. Voor kinderen en voltySSe<-en o.too gemakkelijk en vlug!
D niet in alle opzichten dub_s e o dwars over de lessen tevreden
behoeft O ze niet te betalen.
*ra
gratis
_JrB daarom eerst maar even
met proef bij Instituut
Clerqstraat 75, Amsterdam

!,!* *n
(J**n

GüSdenstraat 24,

zoo

—

per week .(handwerken inbe
Aangifte bij
Mej. A. B. VEENHUIZEN,
Veenhoopsbrug Smilde.

°>.

1 VUchmarkt 89-4Ï.

-

'

Het HOOFDBESTUUR brengt
van belanghebben-

en omslag
het dienstf.
dezer
>ovi„ C," e8 door HH Ged Staten
nij
zf
lr.
besluit
goedgekeurd
-)R
>o.ti
Januari 1917, no. 107, le ald.
ORoaoRN, 3 Febr. 1917.
_e voorz.: A. K. SCHÜHUNGA.
: KOSTER.

.

.

Wiersema, Dijksterbais <_ Co

, *»"«»or n. BoUrtraal SB,
lOor Qeopend
*

b"On«>

■

'

Interc. Tel. 130 en 137.
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Agenten:

A. WICHERS. Groningen.
BOON & MULDER, Hoogezand.
A VISWAT, Zuidhom.
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Gevraagd in onze Confectieafdeeling een

"Verkoopster.

'

'

I

2><9 millimeter 2 bij 1.
Hnl-e .!>«-> Palmboom». Middenweg 7S. Amwtwdiim.

Verkoopster Dameshoeden.
Groningen

fjMÊflX*" Gevraagd te
WW*W koopster. Brieven
aan T C v,

een bekwame Ver*»

met

Markten.

tochtelijkheid, waardoor zij plotseling zweeg,
Anna's hand greep en fluisterde: Kom mee,
kom mee! Wij hebben hier luisteraars en u
weet nu alles.. Ik heb u mijn binnenste-zonder
geheimhouding geopenbaard. Wees eerlijk en
medelijdend met mij! Maak aan den laatsten
ik verwacht u morgentwijfel een einde
middag om drie uur bij de fontein voor het
ziekenhuis.
Met eene gracieuse beweging noodigde zij net
meisje uit, haar voor te gaan, groette met

—

'

hare gewone vriendelijkheid bij het verlaten
van de zaak den eigenaar en het personeel, en
nam buiten met een snellen handdruk afscheid
van Anna, wie zij met een diepen blik van hare
donkere oogen Beteekenïsvol toevoegde:
Morgen, drie uur. Ik vertrouw op u.
In m-oote aandoening legde het meisje den
weg naar huis af. Het gesprek met de barones had haar ten zeerste aangegrepen en alle
haar binnenste opBedachten van twijfel in levendiger
dan
ontwaken,
nieuw doen
hoewel ze de laatste weken langzamerhand
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Matson SWARTE, Heerestraat.

Rijwielreparateur vraagt
ggska>_@F Wielen ter montage, ook
wel met bijlevesing der onderdeelen,'
vraagt prijs bij Z B> TAP, Rijwiel-1
handel, Ajipingedam,
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Prima STAALPLATEN aangeboden.

Te Groningen verkrijgbaar bij F.
tIOHK, in Efleclen, Ged. Zuiderdiep.

De Directie:
Mr J. HERES DIDDENS.

—--

«/„

%

_
_

~jj|3R^>
ijr*-w

16.688.850.—

Met stralende oogen keek zij Anna aan en
in dankbarestemming voegde zij er aan toe:
En u zal mij vergezellen. Hij zelf zal u
voor alles vergiffenis vragen wat hij u onvrouw.
bende
Ik dank al riep zij in warme dankbaar- willens heeft aangedaan, al uw lijden.
Ik dank u hartelijk. Dat is werkelijk
Ikl Neen, neen' riep het meisje als in
Jieidkostbare
doodsangst en onwillekeurig strekte zij de hand
vondst, die u mij niet mocht ont«een
houden, zelfs ais de trotsche opwinding van uit
Zij voelde een steek door naar hart, en het
zijn mannennatuur mij die weer wilde misgunnen. Dat zal spoedig alles tusschen ons in het blbed kleurde haar; voorhoofd donkerrood.
De barones merkte deze teekenen van opgereine brengen, vervolgde zij in blijde opgewonderheid met opnieuw ontwaakt, verhoogd
wondenheid
wantrouwen.
-i- Dat zal ons het samenvinden, het verlosMaar mijn beste, zei ze met een lachje
sende woord gemakkefijk maken. Deze bekentenis heeft voor mij de waarde van een nieuw vol argwaan, waarvoor deze tegenweer? Wat
gevaarlijks is er in mijn vooorslel? In mijn
gewonnen leven, van een reeds verloren gewaand, nu onverwacht geheel aan mij gezelschap'? Onder bescherming van eene
vrouw, die weduwe "*, wier rouwkleeding altoegekend geluk.
Zij rwelgde in den roes van warm geluk*, leen reeds alle verdenkingen afwijst? Van dergevoel, waarin deze brief haar gebracht had. den hebt u bij uw bezoek niets te vreezen, of
Anna zat stil en bleek er bij en keek voor het moest zijn, dat u zelf er voor vreest,
barones keek plotseling hem terug te zien
zich op de tafeL De dieptreurigen
trek op het
Anna Paul keek angstig en verward haar
op en bemerkte den
aan,
gelaat van het meisje.
Ik hoor toch niet bij uwe vertrouwelijke
Armel fluisterde zij met des te echter
'medelijden. U hebt voor ons moeten lijden, besprekingen, fluisterde _jj.
0, .antwoordde de barones levendig, mét
u hebt uw eigen geluk moeten verliezen, om
bevestigen.
te
scherpte, of u daarbij behoort? Geen
een
zekere
dat van vreemden
Ik 'heb niets verloren, antwoordde Anna vertrouwen zonder u. Het noodlot heeft o
jTHCIII.
zelve tot deelgenoot van onzen bond, tot
*
het
in
de
ton
kleine
kamer
niei
ingewijde, tot bode van hem aan mij
De barones
langer uithouden Zij wilde menschen zien,
gemaakt Het is aan u, uwe zending ten einde
leven
om
zich
hebben
en
heen
vreugde,
brengen en de laatste duisternis tusschen
te
lient
nu haar gewonnen scheen, wat voor haar de ons weg te nemen. Gelooft u, dat mijnheer
von Brohn als man 2ich vrij en kalm gevoevolheid van haar toekomstig lr-ven leek.
Kom meel zei ze, laten we heengaan. len zou, zoolang hij, zij het onschuldig, zich
schuldig weet tegenover u, zoolang u niet. hem
" Ik heb u hier reeds te lang opgehouden.
Maar u weet, immers, hoeis. onverantwoordelijk zelf hebt verzekerd, dat de ongelukkige saDat wil zeggen menloop van omstandigheden die de lastertonegoïstisch eene vrouw
aanleiding gaf, uw naam met den zijnen
u niet, u waarachtig niet! riep zij over haar
ai
terwijl
den
verbinden,
nog
terug,
spiegel
bij n g«'«n haat en vijandschap
voor
schouder
vertrekken.
om
te
niet
het verlangen naar eene genooghem,
tegen
kleedde
zich
een
na
te
oogenblik
alj
denken. doening blji m heeft doen opkomen? Zooals ik
Toen stond morden paar hem
toe,
wil
.besloot
hem ken, zou hij gooit de hand eener vrouw
rk
zü Ik verdraag de scheiding de onzekerheid vragen, zoolang hij zich tegenover eene anmet langer. Ik wil met efgen oogen zien, dere, al was het *P losse «ronden, verplicht
hoe het met hem is, met eigen ooren wil £k gevoelde. Ü is het mij schuldig, hem vrij
hooren, hoe hij het herwonnen leven opneemt, te geven, vóór h»J mijne mededeeHngen hooren
\
hoe hij de berichten ontvangt die ik hem mag en kan.
fare ongewondp.nlie.irt was «testenen tot hartsheb te brennen.

V> dde het
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1198,180.73
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Goedgekeurd bij Kon. Besluit in 1901 en 1909
Exploitatie UITSLUITEND op
grondslag.
'VOLLEDIGE publiciteit omtrent het beheer.
COULANTE
tarieven.
Sedert 1901 aan Ziekengelden uitbetaald: ruim f61.000.
Vraagt nremien/ff,te aan de Directie te GRONINGEN.

12.120.400,Geplaatst in 1916.
476.900.Teruggekocht
Vooruitgang f 1.643 500. 3 Januari 1017 lu omloop :

vrooolijk Hal haar mond. Na keek zij op.
In hare oogen schitterde de vreugde der overwinning, de tevreden triojril van een liefheb-

—

_

»150,449 70V«
»185,340 88Vs
.226,576.73
1361,017.50

Dividend.

HU. WERKGEVERS.
COLLECTIEVE ZIEKTEVERZEKERINGEN voor uw per.
soneel worden op GUNSTIGE voorwaarden gesloten bij de
ALGEMEENE GRONINGER ZlEKT__VEJtZ__l___3-

-

R. F. MULDER, Appingedam.
ó deposito.
*trekL engelden
leaen effectenonderPand

FEUILLETON.
Deernst des levens.

".178,708.91

1 115,478.70V»

__

iitiifülnoii
..... . ..

ft
*)

1347,875,53

.146,956 001

"

Veendammer RING-MAATSCHAPPIJ.
WETENSCHAPPELIJKEN
1
Hypotheekbank
SCHADEREGELING.
CONCURRENTE

Stelt Gelden beschikbaar op eerste hypotheek.
Geeft 4* pCt. Pandbrieven
in stokken van 11000, f5OO en f 100
tegen den koers van lOOv» pCt.

van 9 tot 3 uur. K
a

**""Weden.

het kapitaal.)

Winschoter Hypotheekbank.

"Vh.' i£*
°e heijroottng
over
Waterschap

19*7

Tan

.219.466.68V?

.

é

(03 pet.

.190,689.38

1103,441.72
.127,322,52

Reserves.

Tegen den koers van 115 "/, is de INSCHRIJVING op bovenstaande emissie
bebalve bij de Kan«oren der Bank., opengesteld bij ondergeteekenden.
Ingeval van storting vóór 15 Februar- e.k. wordt 4 »/ 0 rente vergoed.
BOON & MULDER
te Hoogezand.
F. BONTKES GOBSELAAR
Groningen.
l Loppersnm.
D. J. HUIZ_NGA*i BANK
Uithuizen.
( Winsnm.
W. H. MEURSING B.or.
„ Hoogezand.
Groningen. ,
, f Leens.
BEINDERS & KNOL BRUINS
"
Mrs. VAN VIERSSEN TRIP & FFJTH
VOS & KOPPIDS
„ Groningen.
N. A. WICHERS
)

I Gelderscho Credietvereenjging I
Opgericht 1860
Reserves f 2550 015
Volgestort kapitaal f 4000.000.

.

Netto Winst

deelende in het volle dividend over 1917.

♦

voor Handel, Landb. en Nijverheid

J%sc!
i
a
p
Westeritwartier.
Ifc?1

defj" * ter kennis

J 142.644,71iy_
> 169,500,29

II Credieten II

j* tijdelijke Onderwijzeres

Riw'
pe

f1,037.500—

.1,170,000..1,275,000.-'
.1.500,000.1?15 j. 11,500,000.-

Zwanestraat

"

I

spoedig
mogelijk, voor plm.-6 week:

GEVRAAGD

hoek

CHEQUES enz.

..

Smilde.

Bruto-Winst.

in stukken van f 1000 en f5OO,

CREDSETEN,
REKENING-COURANT,
DEPOSITO'S,
INCASSEERING,

-

.

.

Actief kapitaal.

Agentschap GRONINGEN.

JS
j|

-.

1911
1912
1913
1914

Bedrijfsresultaten der laatste vijf jaren.

UITGIFTE
vaneen beperkt aantal AAI.OEELEN

uit tegen resp. 94v» en 100 pet.

C. ZIESEL,

__

en Handelsbank.

"*"■* J.

GRONINGER BANKVfiREENICHN-U
JSCfIORTINGHUIS A STIKKER.

■

*.

(*__■_-_blO©l"hnÖ

per week kan men Fransch, WWJ-._.
U.U.Miwwo,^jy
JOnitsch of Engelsch leeren. Voor Aardrijkskunde en Stenografie Z je
prospectus. Stuur een briefkaart om proefles af**»! __»
"ff ffij
aan Cursus «ZELFONTWIKKELING. Bilder- %jt
Ö
■«"
*»
drjkstraat 88 N., Amsterdam.
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nB

qq-v

6 FEBBUAKI 181?
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Anna.l»-ul

.

volledige inlichtingen
Tusschen beid<?

dat vruchtelooos zocht naar licht, en ee>
heimelijke» angst, waarvan zij de oorzaak niet
kon vinden, nimmer had willen kenen. Het was
haar slechts, alsof in haar zelve de eer, het
gevoel van rechtvaardigheid en trots worstelde
met eene andere, geweldige macht; die haar in

het oogenblik van gevaar zou kunnen ovei*-'
weldigen en in smaad en schande kon storten.
Onwillekeurig bleef zij bij den ingang van
de straat staan. Het was reeds geheel duis-,
ter geworden en slechts weinig menschen wa*
ren nog in deze straten, ver van de drukte
der' wereldstad. De koele avondwind streek
over water en veld de stad binnen en speek
de weldoend om Anna's gloeiende wangen!
Zij trachtte zichzelve te beheerschen en tot
kalmte te brengen Want daarover was zj|
van het eerste oogenblik af, toen de barones
tegenover haar stond, geen seconde in twijfel
geweest: thuis moest men van dezen nieuwen
strijd verschoond blijven. Hare ouders, die zich
begonnen te schikken in het onvermijdelijke'
die reeds in den waan geraakten, dat de laatste naweeën van het plotseling gekomen ongeluk al doorstaan waren, zij mochten niet opnieuw in hun rust worden gestoord, voor vc-i*wikkelingen en moeilijkheden worden geplaatst;
die het evenwicht -van hun denken en gevoelen opnieuw zouden.verbreken eil de.rust van
het familieleven voor langen tijd, misschien!
voor altoos zouden, hebben verjaagd.
De strifd en daaromtrent gaf Anna zich aaff
geen twijfel over, moest door haar zelve nief
zich alleen worden gevoerd, Tiet nu te npmen
besluit moest zij alleen neipen en de cc*
volgen geheel alleen wagen en dragen.
De gedachte aan hare ouders gaf haar
lukkigvoorlöopig genoeg.kracht zich zoo ae*
te beheerschen dat uiterlijk geen teeken sterk
van
opgewonderheid te zien bleef, tenminste nie.»
voor oogen die niet door argwaan meer wans
gescherpt. Zij besloot, des nachts in haar ka»
rnertje, m de ongestoorde eenzaamheid met'
hare gedachten nog eens met zichzelve U
Wat haar *-n toescheen, het
reente te zijn, zou 38 zonder aajszeHua
weten U
volbrengen.
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IDE eRONINGSCHE CREDIET- en HANQELSBANK
Reserves ruim 1261,000
Kapitaal 11,750.000
vergoedt heden voor gelden

_!' ■■.'.

k deposito gestort:
.
.

.

met 2 dagen opzegging
S&V» pCt I voor 6 maanden vast
„v
&
n
12
w
voor 3 maanden vaat.
In Rekening-Courant 3 pCt,

-

1

31/» pCt*

4

-
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Verschaft buitenlandse.. REISGELD.
Stelt LOKETTEN

tot berging v. waarden beschtkb. van f 7.50 af p. jaar I

I

I
NATIONALE BANKVEREENIGING,
FEITH
& Co.)
(GEERTSEMA,
Kapitaal en Keservcn f5.500.000.

STADSKANAAL.

-:-

GRONINGEN.

.l .-.. .

gewijzigd 1 Januari 1917
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Dé sedert vele jaren bekende en gewaardeerde

Sneeuwwitigloor

COUPONS.
LOKET-KLUIS (SAFE DEPOSIT).

.

toen zich tot de Agenten

J. H. KRUIZE & ZOON,

Z.z. 22, Noordei haven,
Telei 2019.

Groningen.

(Directe biljetten naar alle voerelddeelenJ)

'
Aanbesteding.

Op Dinsdag don 13 Februari 1917,
's nam. 4 uur, in *t Hotel PIJBES te
-Nieuwepekela van:
A.
Den BOUW Tan 8 WONINGEN (in 4 blokken) aan de
Doorsnede te Nienwepekela.
B.
De GLAS-, VERF- en BEHANGERSWERKEN ranbovenfjenoemde woningen.
Alles onder btjlevering van de daartoe benoodigde materialen, werkloonen enz., voor de Stichting Depart
Woningbouw te NieuwepekeJa.
Bestek en teekenlng rijn vanaf 3
2— per stel verFebruari as. h
krijgbaar bij den architect Bij, toezending per post moeten de frankeerkosten boïvendien overgemaakt wor-

’

den.

.

A. H. OLDENBURGER,
'Architect te Nieuwepekela.

TE KOOP te Apeldoorn

Jen net vrij HUISJE MET TUIN ta
bot centrum, bevatt. beneden gang,
"i kamers, slaapkamer en keuken, bo"reo 1 fdaapkamer met ruime zolder
met beschoten kap. voonrien van gas*_. waterleiding. Aanvaarding 1 Mai as.
Koopsom f2300.
Adres R., VENEMA, le Wormen**he*weg 68, Apeldoorn.

Hl LANDBOUWERS!

jnßßß"** Zoolang de voorraad
jff*S& strekt, alle soorten VOE-

Ondergaederen
van de Fa. JANSEN &TILANUS.
Uitgebreide sorteering.

Gebreide Wollen GOEDEREN,
Eigen fabrikaat

Sjaals

AANBEVELEND:

JöHs. KUIPERS.
Firma
Heerestr. 60. N. Ebb.str. 53.
-

Mij. MDE MOORDERPOST",
Zuiderdiep 42, bij de Heeretjtr.,

6RONINGEN.
Oudste adres in het Noorden.

Inbrenger Stadsbank van Leening.

—
T.

DE VRIES

—
(firma KONING),

Groningen.

Oosfers.ri.at 59.

Ik haat
slordige Meeding, vooral slechtf ©nde,**.
houden schoenwerk. leder kon tegen«roordig

de

voor enkele centen per week
elegant onderhouden met

|J<Pn\

7*_>
6
&- / Z/"""
' *----*"

i

Atom

aJ-^j

f [-**"*__

)
__*>y

-3^^-J

whoeocröme

meestgeiezen Dagblad.

bet nieuwe, uitgebreide, verbeterde
Boek, met alle inlichtingen en raadgevingen, nuttig voor elke Vrouw.
Wordt op aanvraag tranco toegezonden in gesloten couvert na
ontv. v. 15 et. aan postzegels.

Prima ROOMBITER
m leem. Stoom
Zuivelfabriek

zoowel in de fijnere koperen, staalbrons en bruine bronceering,
als in de eenvoudige soorten, in groot assortiment dij eet leverbaar
Losse Onderdeelen, als Matador- en Góldbrander, met en
zonder* hebei, SalvatOr- en gewone Branders, nog steeds verkrijgLamp- en Kookstelkatoen.
Lampeglazen.
baar.

ie in Haarlem en omstreken het

„Voor de urooiu",

PF" Perceelen worden GRATIS In de GIDS opgenomen. GEEN kosten bij
royement. ALLEEN provisie bij verkoop ot verhuur door onze bemiddeling.

PETROLEUMLAMPEN,

opgericht in 1883,

■_B___H_B_BHa_*____9____H_M-H_--~D

,

g/
Erdal
—
wort "*- geel

te iIDDELSTUM.

WÊNSf* De Pri i s is / S! * ls vrijblijvend
'Reltemakersrijge 19, t/o. de Mnsenmstr, %(Ü*B& bij minstens 5' Kilo. Ledige

Telefoon no. 2280.

"*■«*■—

%*Jjr

en volle potten franco over één veer.
Men wordt verzocht de potten van
duidelijke adressen van herkomst te

voorzien.

BROUWER

Leve de concurrentie

ontvang

Heden heb ik
lOOOkisten CITROEN*"*
welke extra mooi en gaal zijn, voor o
prijs van t 5.35 per kist. Bij groote*'
alname billijker.

JACOB VAN OEN BER6,

Nieuwstad 9-11. Telefoon 10*$

Hf

FOÊTSt

Schoenen

uitsluiten t! met

ttMEFIEL
ZEEP

BRIJGMANS

?|§lS5- Glycerine
Hofleverancier.

CO COS

MANJEFIEK is de naai»
MAGNIFIEK is de glans

SeShBSF

"OMBS- Beleent GOUD. ZILVER

Haddingestraat 28.

S.

WGF

is de zuiverste Toiletzeep.
gebruik houd
üJBrtET*zij, degeregeld
HUID, zelis in den

Verhuurde perceelen worden door ons niet geadverteerd.

K. VAN PROOIJÈN,

voo.rh.

winter, zacht en irlscli.

Alom verkrijgbaar.

.

Fabrikante*.

HM. MEIJER LWQLFE.MüppsI

Het groote stuk weegt 125 Gram.

■_«_^OaJ_JL_L""
per stuk 27 oenf
beien (takken) genezen van onds »
per doziin f 2,7(>.

Prijs

Verkooper: de heer K. DOST te Groningen.
Kooper: de heer JOH. SLIJVER te Groningen.

Verstrekt
Wie ze vakkundig in orde IWF NAAIMACHINES,
op Rijkspensioenen
VOORSCHOTTEN
weneeht ga naar

A«»«**J'

HOEKSTRA

H.

WUÊBS*"

_

BRÜGMANS & Co.,
kroningen

2. Een perceel Bouwterrein, gelegen als voren, kadastraal bekend
Gemeente Groningen, sectie B No.'s 6946 en 7419, groot 43 Aren 35 Centiaren.
Verkoopers: de Heeren J. G. VEEZE c.s te Groningen.
iTe verkrijgen bij Ce navolgende deKoopster: de Commanditaire Vennootschap Firma BOLTE & GORTER pöthoudci- in de provincie Groningen.:
te Groningen.
Appingedam, J. L. DE .VRIES,
Den
AivM. W. WEitKMANgelegen
en
aan.de Pelsterstraa*
3. Een Heerenhuis met Tnin, staande
Bedum; J. BOS.
no. 13 alhier.
Delfzijl, A. HOFF.
■%
Verkooper: de Heer L. H. J. WACHTERS te Groningen.
Eennim, M. ZEEFF Gr_.
Haren, Wed. G, POSTMA
Kooper: de Heer J. OOSTENRIJK te Groningen.
Hoogezand K. BOSMA.
4 Een Bnrgerhuis met Tnin en Achteruitgang, staande en gele- Hoo'ges-and, W. BRONSEMA Ezn.
Hoogezand, J. KLÜITENBERG, drogist
gen aan de Selwerderstraat no. 28. hoek Kolfstraat alhier.
Hornfruizen, Erven v. DIJK.

Schaatsenslijpen. bank

JlffiTSlLC
Houtstraat 53.
Telephoon Nrs. 122 en 724.

Directie: R. VOS Sr.

1. Een perceel Bonwterrein, gelegen aan de Zuidzijde van de Oosterhaven, kadastraal bekend, gemeente Groningen, Sectie B No. 7307, groot 2 Aren.

voor het breien van Sjaals, Handschoenen, 'enz.

ffl. HAZELHOF, Zaacliandtl. Onmhild.

Bnreau_ Groote

- Handschoenen.

Wollen Garens

Franco toezending door

kosteloos.

halfwol

en

Zuiver wol

OEBBIETENZAAD.

Abonnementsprijs 12.00 per 3 maanden; advertentiën 20 cent per regel
met korting bij contract Proetnnmmers

«34 en 3100.

VERKOCHT.

Winter.

Amsterdam—Zuid-Amerika.

Geregelde .Mail- en Passage-lenst
Voor Inlichting en passage wende

no*.

_»

holland~aFerika-ujn,

Koninklijke Hollandsche Lloyd,

GRONINGEN.

Afdeeling Vaste Goederen.

||MBMBaMMßM__M_MM_______M__B-M^

Hsdiriandsdi Landbwwcridigt te leemfaa.

I

Agent v. Groningen en Prov.: Fa. B. HULSEKAMP en Zn. Vertegenw.: F. C. BLANKE, Lodewijkstr. 14*

-

Café Restaurant „GRUWO»

CITROENEN! CITRGEMES!
!
1 H.H. Punchmakers en Winkelier*

Voor den handel verkrijgbaar bij de navolgende grossiers:
Te Appingedam bij P. WIERSUM.
Te Groningen bfi: G. BAKKER. J. G. BORTe Delfzijl bij J. E VAN BUUREN.
GESIS SIIUvEMA. Fa. J. CRBBAS K. FEENTIDDO
DE
HOSSON.
Te Veendam bij R. WOLLERICH t
STRA. GRIJPMA en
Te Wildervank bij R. VAN DER LAAN «n
HAAN. G. A HOPMA Fa. B. HULSEKAMP
P. BOERMA.
en Zn.. Fl. KEMPER. S. KUIPER. G. MEIJËTe Hoogezand WJ B. H. RUDING Rzn.
RING N V. EERSTE GRONINGER TIANTo Usquert bij: G. DUSSELDORP.
DELSMAATSCHAPPIJ. JILT RENTJES. Gebr.
Te Winschoten bij C. BLOEM, Pa, K. M.
D SCHUITEMA. J. WILDERVANK. ,R. L.
FLEURKE en W. JAGER.
WOLLERICH. J. P. ZANDT.
-,-_--,_,
, y
Te Oude Pekéla bij Fa. K. M. FLEURKE.

Poelestraat 14

het

worden attent gemaakt op

[Aanbevelend:

Sneeuwwit gloor met rooden band.

m

die ASSEN bezoeken

Ij Singelstraat.

IS WEER ALOM. TIDRKRIJBB4AB.
Men waehte zich voor de tallooze verpakte en los verkochte bleekmiddelen en eische:

EFFECTEN

voor solide

I

Voor de Wasch.

Interc. Tel.

vsn

_m__B_9_BßB-K|l Groningers

(Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 30 Jan. 1912.)

Akerkhof 34.

Rotterdam—New-ïork.

!V

N.V, BEMIDILINGSKANTOOR.

ji .i

MESDAG & ZONEN'S EFFECTENKANTOOR,

Kapitaal credieten
beschikbaar
bij het

M

"

RENTE voor Depositc
net 2 dagen opzegging
_.
▼oor 3 mnd, vast.

„*

k » s Hoos do?"'n

lii_-_aL«i S _"!_-_
UU IIDl
I
1 j Fl II lill 110

ïlMßÏïfïïft _TBH___

Kisrenaren van vaste

HET BESTUUR.

.

rburenJ J. LOJTS,
Leek, AKKERMAN.
Leehs. J. NT EN HUIS.
Loppersum, P. PASTOOR,
„Gif.
Mensintsi.'
Noordhom, Wed. T. J. WIERINGA.
Noordbroek, G. BERGSMA,
Oberaum, K. DE NOORD.
Onderdeed *, G..K. WIERSEMA;
Roden, A. DATEMA Szn.

Klo.

best door VAN OER MOLEN*
POEDER a «O cent per doos. K
Groningen bij EBEL EBELS. te l**°
bij J NIEN HUIS.

.

11..VAN DF.R MOLEN, Sauwerg,

S. v. d. MEER. Rietdekken
.
o/d Ilerßuiu,

levert weer nitlste kwall** 1

Frïesch Riet,
de fijnste rieten daken tegen
reerende prijzen.

codc°

Aanbevelend^*'

POOTAARDAPPEIaEIf.
IMP» Al wie dit jaar weer Ik
«■F sooh FRIESCHE PODj?

AARDAPPELEN wenscht te ontvang
als Eigenheimers, Blauwen, Bravo
Muisjes en Eerstelingen, gelieve vroft
tijdig te bestellen. De levering
begin Maart. 11. VEGER, Fries C j,f
Aarriappelhandel en gros en de*
Ebhingebm**, Groningen.

VADER CATS-

Sappemeer, Mej. J. GER NAAT.

SrhildWolde, G. VAN DEN BROEK.
Siddeburen, A WIFR'NGA.
CATS,
JACOB
Uithuizen, J. KLEI, v.h. LM. DE VRIES
DICHTWERKEN,
flink boekdeel, r%f
Ulthnizcrmceden, JOH. VC--IL.
prachttoaTid *
ke-urigen
Ulrum, B. L. NIENHUIS. V.b E. 500 bladz. in

VttZAtSPfo

Midde;ji'.;rp.

Ulrum, A. POTJER.
'VI F WEG.
Usffdert. W-l
Veendam, E. TOXOPEUS.
War'K "i-r*n R. NtFNii.iS,'
Warfum, W. FEDDEMA.
Wildervank. 4. B. HEERDT,
Winsrbofen. H. R. RöLING.
Winschoten, IL POLTER. Pzn'.
Winsum, Ww. MARTINI,
:■ \i II Jr.
Zuidljirer., .1
Zuidbroek, JONKER Sc Co.
Zlljrll.--

--v TTITP

ajrttr
slechts f 1.75.
CATS is de volksdichter bi]
mendheid. Steeds opnieuw komt i*m
onder de bekoring van zijn
tige poëzie en'eljn gezonde lieve"
vatting.

l

Cats kost no slechts

'■"^'^

Verkrijgbaar bij D. BOLLE, ïLjv
no. 98, te Rotterdam, en vorder »
j Toe-zending franco na ontvang9* q$
postwissel, waarop melden:

_^»*

Dichtwerken.

PeiterijenhuisVOPEL
ij yjfSftr*l[ *T *

regel wordt het Magazijn voortaail te

_üB *^»_^_^_H

6 aar GESLOTEN.
Fijne Roomboter
levert
Coop. Stzuivelfabriek te Roden

|__^i_-{-WiH-Mf^M^^

de

Veikrijghaar in

pakking- Neemt

_

elke gewenschte ver-

i

A__s*f

j»

**">"'«'"**'

proet.

DE DIRECTEUR.

«_«_

tegen Y!% et de groote S I doos en U% e*, de doos S m

IProclam tie

aan let Groningscüe Yol_.|
OROXIXGEX.

GROHIKGEIf,

Zoekt direct uw onde Kunstgebitten op, al zijn het
stukken en brokken. Ik koop ze a.s. Dinsdagavond van

7 —10 nur en Woensdag 7 Febr. van
hotel KIEK. A-Kerkhof 10. Telef. ui.

10—4

uur in het

GBOKIXGEX.
Aan bals «e ontbieden.
Telefoneert even aan het betel.
Hoofdkantoor voor Nederland:
«ROXIXCtE.Iv.

—

8. CATS, Deltfc-otae-aart 12. Telel. 18-88* Rotterdam.
|
Reizigers door Reheei Nederland te ontbieden.

-

Vraa-st de xoo beroemde

DER HELl's Croupdrantt
UIOnfeilbaar
hoest.

middel tegen croup,kinkBronchitis en alle hoest en keel

aandoeningen.
Verkrijgb. _bq Apoth./Progisten, Winkeliers f* by

Firma v. d HELM, Paterswolde

ZILVER POEDER

aan, als ongeëvenaard in kwaliteit, spaarzaamheid en licht

*JjJJ^^

Fabrikanten: MAMS, Sheffield Importeurs; fiebr. Uredenburg

Hotel-Restaurant

„Elfce**^

3=^'f/S?'

Carolieweg 13. Groningen.

by Gron.

SLiog-i©"© -CQ_ot OrLtbljt

jï.B. Let vooral op bovenstaand
en handteekeninc Firma
handelsmerk
d. HELM'op ïeritir flacon

Diner van 3V,— ? uor t 1.50.
Centrale
«60.
'tteetrieah I -leb*

iv.

q-jfjlll*'

Ver«rflr

&&

Be ware

tijd

ZEVEN ZOLDERS ZAKKEN ZICHTBAAR

wordt aangegeven door mijne

w.

wordeif geregeld naar mijn BOX
C** Horloges
n
juisten tijd maakt van hoogstens

**pe verschil
jaar.

Il

met den

één

Duitsck-Ned. en

:

Van Malssen.

jjffi mm. Hoflnwelier, taiip. i
’
_
SCHADE-BEHREtfS,
E.
Firma
i
Oude Boteringestraat 18,
'

I

I|

.

I

I

na zes uur gesloten zijn.

BEHANGSELPAPIEREN.

’

’

OPRUIMING
’—
ton een partijtje restanten Behanirselpapieren. ’
in zeer

'

,tj[gfc

CORN. NAP,Teleph.

■

&
BOEKE
koningen —

’

HÜIDEKOPER,

—

i

——————

Wij

*OWN 4-tact 2% P.K.

.

JOH. KLOOSTERHUIS

’

en -kaarten

||hp«

worden door de
Drukkerij van dit
jl*'' binnen 2 uur geleverd
*~ 'erlangen met postzegels
voorzien.

ff~*r~-

NAP, Verloskundige.
Artikelen..

_5,-

Ö-FÜM

Ihuid,

MANIL.
Middel bii nitnemendheid tegen
winterhanrïen en Toeten. (Bersten
en Kloven.) Prijs per flacon f 0.30.

en Maan

-

Oosterstraat 11, Brugstraat 13.

Open beenen, bloedvin tien, steen
pnistcn, negenoopen, brand-, snij
en andere wonden, ring-, dauw- en
baardworm, zwerende borsten,
winterhanden genezen volkomen
en vlug door de Oprechte Win

.

romer Kalt.

liers en alle -Grossiers.

WATTEL

J

en probeerde van alles, doch
vruchteloos. Na aanwending van
3' busjes Oprechte Wlnsnmer
Zalt was het been volkomen

VRIES.
Verkrijgbaar p. bosje è"SÓ cent
bij Apoth., Drogisten, vele Winke-

°

e JBürflerlijk Recht voor ledereen

~i

Alleen echt wanneer leder
bna|e vooralen la van onze
hnndteekenlng: J. C. PK

"

j.

a-_—-—■——-——_——___■—__—_■___—■

|

i

Groninger

|

Caoutchouc-iamMT

Nieuwe zendingen
lectotsgeleerde
van den overleden eminenten
WATJ s jviffWeTktwerk
en aangevuld door JOH. LAND, a. t s. te Kollum.
van bi Jna 40 Pagi--'s is éen volledig, doidelijk, begrijpeiiïk,.
*l_£* lUi_ n»otboek
Vergelijkt onze kwaliteiten en
voor l«-«reon Het k een oude bekende en gegronde
da+
prijzen.
l
■moeilijke
taal voor
H ». *.et
?* off ideële wetboeken door hun duistere
a<i k f jTt:n,ts Seleorde totaal onbegrijpelijk zijn. WATTEL'B wetboek geeft
pf Prijscourant op aanvraag.
ln bl na ttüe gevallen, die voorkomen, te handelen hebt Het
We*** "'! 'n* verkeerde handen valt. Hot licht u in en geeft u raad in
Alleen gevestigd t
?*»«.;.( Wat _", te
doen hebt, als: werkgever en werknemer, hwurder en verw-w * e*Mj ryj°__ S6ao°t. vader of moeder, erflater, erfgenaam, kiezer, ent enz.
_*v& va« «^.,.*° e » bij geboorte, aangUte, huwelijk, echtscheiding, aanneGRONINGEN.
schulden, bewaar*>«i*H1 s " orf«-*Bsen, allerlei acten, anteursrechten,erfpacht,
handhehw,i,\ * bezH, borgtocht, bouwen, curateele, eed,
B°k_t.
ven«oetBehap, onteigening, rechten der ouders en kinderen,
k.
Vr'«eJ»*t«binlk, «az. enz. enz.
JSb_Vl
uitgebreid Alphabetisoh Register, dat behaihre de
K *tih r a» n evat
S, n<io"*»
en dat wij gaarne
*°S honderden onderwerpen bevat
niet
te kostbaar was. bekend gepatenteerd middel tegen
opnemen,
1
anneneo
zonden
als
bet
»_**<
*»_
t*"
u
h<i*a 490 eegiaa'e is onmiobaar voor eiken Nederlander, die
olijke, troebele oi gedurige Ö»neC
_»eh
aankoop
VM
wü
T»lich_ngen
kennen.
Men
«al
van
Mting
<"*»
cGoheime Ziekten.)
d_.
w% r< 'wj, ?r «"wijt beklagen. ledenon dag kan men dit noodig hebben,
Prfls f 2.40 en 11.J0.
vA_x, ' OONHBN'S Boekhandel, Keizersgracht 372 Amsterdam, mot
UVei- U<:tt_e, i 0.65, franco per post f 0.75, na iwsending van het
ÜMT. Mij. >SANITAS«, Koninklijk
/Joeoaskeurd* CbT»uln*«« «.oidercht») 48.
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GUMMIWAREN.
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AAHNEEMCOSTUMES
en een prachtige sorteering

ZWARTE STOFFEN,
Japonnen ais fflantelcosi-mes.
zoowel voor

De

Zwarte Winkel
Oosterstraat 17.

„
„
,„„
„
„
~„„
„„
„
-„
„

~

8.50

9.10
9.25
9.40
-9.55
10.10
10.25
10.40

10.55

11.15
11.30
11.40

LIJFERÏNG, Noordhom,

VOGELZANG, Grijpskerk.
DE WAAIJ. de Waardeft
TEENSTRA, Koixtmertpv. d. KAMP, Niehove.
NIENHUIS, Oldehove,
v. d. BOOG, SaaksunS,
JULSINGA, Roodehaaxw
TILLEMA,' Warfhuixen.
Wed. DATEMA, 2Ui_rt_p_
STRAAT, HouwerajL

BROEKEMA. Zoutkamp.
12,00 n.m. VENHUIZEN, Ulronfc
1220
TAKENS, Leens.

~„„
.„~

12.35
-12.45
1.00
1.15

HALZEMA, KloostertnwwMLLDER, Broek.
KUIPERS, Pieterburen.
VOLKERS, Westernielan»

.

v. STEEG, den. AndeL
MEIJER, Warffum.
1.40
200 „' BOEREMA, Usquert
2.20
GROEN. Kanten*
2.35
TER VELDE, MMde-fltOHg
PLOEG, Onderdendaj-k
255
KREMER, Winsum,
3.15
3.35
v. ZIJL, Sauwerd.
3.55
LANTING, WolddgK.
4.05
HEKMA, de Zon.
4.15
SCHUTTER, Zutf-wofekf
VflliPAG 9 -'__~.- AXL
7.30 v.m. v. PETTEN, Hoogebrog.
7.40 m r. d. MOLEN RiMsctoeerbr^
v. d. MOLEN Ciannerwol<|«
7.55
OOMKES, Thestnge.
8.10
MA, SL Armen.
KOOI
8.20

1.25

„
„„„
„„
-,„
„

■„

„„

„
„„
'„
„
„„
„
10.45 „
11.05 „
11.25 „
11.35 „
11.55
12.15 ~„
12.35 „
12.55 „
1.15
1.30 -»

KLAMER. Steduru.

8.40
8.55
9.10
9.35
9.55
10.10
10.25

KOK, 't Zandt

PLOEGkAN, Zijld-Jk.

KNOL, Uith_i_e-rmeedtt_- n

ALDERSIIOF. Roodeacboof
BAKKER, Spijk.

DE VRIES, Nijkerkje.

wed. GOLDHOORN Btent_jr
HARMANNY, Hol-wierde.

WILDEMAN, Appin«edn_*
SCHURING, DelfzijL
MOLEMA, bij de brug

4.10

4.20
4.40

4.50

5.00

„
„„

--„„ '

GEERTSEMA, Wedwerd.
LANTING, Oterdam.

LANDMAN, Termtintori^;
BOirWMAN. Wol-deodorp*

~„

„

BOS, NJeowolda.
SCHUUR. Wagenboroen.
IN 'T HOLT, SMdetnawaF
>
STOLLINGA. Helium.

'

STARRE," S<rbil<iwoi_B.
PIER, Grauwdijk.

SCHUURMANS, WoJtorsOEK
MULDER, Ten Boer.

K. HOMAN, Commissionnair.

Dekstation

- Tolbert^

On-e drie le klas Stam- en Premie.
heng-ten

i

No. I „SULTAN II",
No. 2 „GIRELLO" gitzwart,
No 3 „JACK" Kampioen,

staan wederom in uitstekende condJtW
ter dekking gereed, in 1 Hotel 9
CAZEMIER te Tolbert
Dekgeld f 15. .Zondags wordt -dcft
gedekt

Staat wederom
ter dekking:
De
wit "*""€
nwart

«**>«_

—-J»tS

Prenilehengret

IIJ „ELFRIED"

In 1915 bekroond met den eerster

prijs in tuig.
Dekgeld f 8«, bij

A. PLOEGMAN, Zlfldljk.
TER DEKKING:
De roodblaarde Stier .Anfrnetf
no. 57 G. R. S.' Bekroond te Beduia óf
de keuring ln 1916. Dekgeld per koe
14.00. Ontijdig gekalfde en onzuivei**»
koeien a tIOO.
F. P. t. d. MOLEN, Hninnge.

Staat ter dekking
Een zwartbonte Enterstier, Bange
kocht van J. N. SCHUTTER, Garmer
wolde. Dekgeld f 1.50
J. H. KUIPERS, Scharmer

TER DEKKING:

Meubelfabriek „Nederland.
OPRUIMING
van 5 tot en met 8 Fe**»*-*.

Cgg.

>

Farmwuflfc,

BROUWER, Heveekes,

1.55 "„

2.15

.

HOVING, de Weer.
ALTTNG, We_terem_e_c
NIENHUIS, Gar-thuizen
WIBBENS, Lopper_«__v'
Zeerijp.

„

1.45

3.40
4.00

N.ï. „Landboiiwhais**, Sneek.
I

De ondergeteekemde komt met den.
Heer J. DIJK uit Zwolle om een groot
aantal EjMTIUtI.IXEN aan te keepen.
Eischen zijn lid_t en twaar gebouwd. Prijzen naar kwaliteit Levering direct.
DONDERDAG 8 FEBRUARL
7.45 v.m. v. d. ZWAAG, Slawa-stEL
7.55
VONK, SteentU.
8.05
MEIJER, Aduard.
8.20
ALMA. den Ham.
BENNEMA, Zuidhom.
8.35

2.55
3.20

Wenscht U een doelmatige bemaling. Vraagt dan ons advies
U ontvangt dan vrijblijvend plannen en begrootingen.

Technisch adviseur de heer H. W. BOS, Ingenieur

Enterruinen.

2.35

H.K. Polderbesturen!

Brugstraat 25 (Galerij),

(

Wiï
*i _
t_' C "*^eoi

-

’

’

’ '
’ ■

genezen.

372 Keizersgracht v Amsterdam, ateM voor de
praeüsch rmt en voor
/"«r, -Tn Premie verkrijgbaar van buitengewoon
*?* »f>R» '""berekenbare waarde, een premie waarvan wij overtuigd zijn,
Ve!en late dankbaar rullen rijn, dal zij in de gelegenheid zijn
R
V6f,krij n boek van lo "-berekenbaar n- 1 tegen zulk een geringen prijs
65 C n k nt
1
k8« namelijk ais leier ran het Nieuwsblad v/h. Noör"M'ldaj WDeil de tot heden bijgewerkte druk va» hot bekend uiterst

**

—*

open been

B£N*S
Boekhandel,
n

bei!-

’

’

(voor 't vee.)
Droespoedcr,
volgens recept
Onze
van een veearts, heelt wegens zijn
snelle en zekere werking, eene groote
vermaardheid verkregen in de Land-

**xtra Premie voor de legers van.
het „Nieuwsblad v. h. Woorden".

*"

’

’

De Heer L. KEIJAERTS te
Thorn bij Roermond (L.) leed
gedurende 2 jaar aan een

Apotheek VIERSEN & Co.,

’
’

’

’

Broespoeder
bouwwereld. Verkrijgbaar in pakken

’
’

.

’

■»--------»-.----------.

a 80 cent.

6RONIH9EM

’

barsten, winterhnnden.
Gebruik PCROIa I

BmRH

B

’
’ Laatste Monstering

Bazaar van Goedkoope Boeken. Hang No 98 bij de Zeevischmarkt,

Ruwe

HBB—_GB—H___S_l—■—Hh_________■■__Bß

’

’

’

’

’

’ ’ ’’
’ ’

Firma D.

—

W- aK«, Zondags
<^We_iK.

’

’

’

Telegram-adres: «Westfriesc-Groningen
Intercommunaal Teleioon No. 1768.

’

-

’

’’

.

Venri. D. A. G* O*

’

_

’_ ’

’’

***"»

Veendam. Tel.

’

’ ’

’

’
’
JOHZ. ’

Voor Zaadteelt te spreken

’

"

24act2 1,P.K SLUIS & GROOTs

tlllJj'öes,

’

’

’

■

’

Mc. CORMICK Naaimachines.

fi

’

’

-’

.

’

’ ’

.

’’
’ ’
’’ —

Groot, fraai prentenb. nu

’

_____^ai___nß__i_i__B_i

■yi'-__li

29. Andriessen .Rijmpjes en Liedjes.

57. Kloppers. De zegepraal von het
0.57.
Kruis. Groot prachtwerk met pi. in
3.18.
beste
30. De Rop. Meibloesem. Prenten- prachtb. 7.25, nu
58. Pijnappel. Uit de Natuur. Leer6, nu voor 81. boek met keurige pi. nu
0.33.
band. Uitgaafsprijs
1.50,
if 2.18.
31. De Architect Voll. jaargang met zaam kinderboek met illustr.
nu f 0.43.
2. Savorntn Lohman. Herinnerln- 36 gr. pj. In porjef.
8.50, nu
?.«"
59. Koopmans van Boekeren. Strooigen. Mémoires van de Schrijfster.
32. Servaas de Bruin. Vtertallg
j**a|Ü|g^—^^
Nederi.-Fransch.-Eng. avonden. Verhaal voor meisjes en
Woordenboek.
2.50, nu f 8.89.
0.81.
jongens, met pi. In prachtb. nu
3. De Keijser. Neerland's Letter- Duitse!), In pracbtb. nu
0.86.
1.60, nu f 0.58. 33. Grant Allen. De Plant en baar 60. Alcott. Fijne Handschoenen.
kunde. Bloeml.'Proza
Gr. uitg. in prachtb. en a-loott's LeVan Grieken. De Plant en hare leven, met Vele afb. nu
0.49.
1.24.
Het vensgeschiedenis, 2 dln. samen
ornamentale behandeling, met 38 gT
34. Het Raadsel der Zuidpool
zadel
61. Noeldechen. Onder den roeden
14.50,
portel,
gekl.
pi.
en
150
In
der
weTeld
—In
den
fig.
ontstaan
(Th. SCHADE),
nu f 5.83.
door China, 3 dln. met pi., samen f 0.96. Adelaar. Groot dik jongensboek met
Engelover
1.37.
2.90, nu
Vraagstukken
5. Sonius.
35. Brons Middel. Nederlandsch-Ma- pi. In prachtb.
sche Taal en Correspondentie v. _. leische Woordenlijst Pract. handl. 62. Broers—de Jonge. Mieke's Speeli__ nu
goeddoos..Cartonnen prentenboek met
Mercurius-examens, nu f 0.73.
0.36.
6. Aalderink. De Zoetwatervlsschen 36. Vorsterman van Oyen. Lossen aardige versjes, nu
Dameshoedenmagazijn.
en de kunst om ze te vangen. Groot over de cijferknnde, 3 dln., nu
0.90.
63.
Het Morgenlicht Stichtelijk
vol afb. nu
1.67.
37. Quadekkcr. Het Êaardenboek. dagboek. Voll. jaargang, dik boek
**».af heden tot nader bericht zal onze zaak 's avonds Handb.
0.82.
1.50, nu
7. Fio. Feestvieren. 43 nieuwe Voor- Prachtig werk met 927 pi. 3 zware
drachten voor 1 en meer personen, dln.
64. Malta. Bloemen nlt den vïeem5.80.
27.50, nu
nu 0.42.
38. Het nieuwe Rad van Avontuur de. Vertaalde gedichten van Hedne,
0.45. "
Allegorisch
De
verKoningszoon.
8.
en Nieuw Tooverkabiriet, 2 alleraar- Longfello e.a. ’l,nu
Cundel
De
Deserteur.
Verhagen.
65.
haal, nu
0.21.
ditesle
samen
0.52.
boekjes,
'-__~_
Christel,
België
samenspraken
en
vooren
9. Reuter. De rets naar
39. Sehreuder en Cariot. Ons Huls. met
0.69.
Zonder Dak, met 'pi. 1n.2 fraaie Pract. handb. voor de huisvrouw. In drachten nu
66. Dolmage. De Wonderen van den
prachtb. nu
1.76.
prachtb. nu f '1.16.
10. Boaboom-Toussaint. Verspreide
40. Schenkman. Luimige Voordrach- SterrenhemeL Uitgebr. werk met vele
2.38.
Novellen. Jubil.-uitg. mot 4 pL, nu ten en Snaaksche dicht- en proza- platen. In prachtb. nu
stukjes. 2 flinke bundels, samen 0.88 67. Servaas de Bruin en Dewald.
1.34.
11. Witte. Elders en Thuis. In Parijs
41. Koetsveld. Onze politieke par- Ho!L Italiaansch en ItaL Hollandsch
In.onnen tuin. In prachtband, nu |.| eTU standaardwerk, 550 bladz. met Woordenboek, in 2 prachtb.,/ 4.25, nu
I.l*.
0.53.
pi. en portr. nu
_,__
2.82,.
m
Weftte12. Wells. Van Ruimte en Tijd. Hot
42. Dijkstra. Wegwijzer voor hen, 68. Jas. De Gemeenteraad.
0.57.
0.79.
kristallen ei, enz.
2.25, nu
p-itschen tekst willen leeren lelijke voorschriften, nu
13. Giphart De wraak eens Keizers. en en verstaan, nu
0.24.
f 69. Annie Foore. Indische huwelijzware qualiteiten.
Courante dessins
1.43.
Avont. Jongensboek in prachtb. 1.75, , 43. Liebrach. Encyclopedie der The- ken. In prachtb. nu
70..Wethereil. De Wijde, De Wereld.
hiervan worden H.H. Schilders en Bouwers op nu ’,0.54.
ranie (Geneesktnide) 5 fl. dln. 2700
v*"i»ge toegezonden.
14. De Liefde. Nederlandsche Zee- bladz., in 5 prachtb. 27.25, mi
5.45. Keurig werk. 4e druk. 420 blads. in
1.28.
helden (de Ruyter, Bvertsen, Tromp).
44 Kuyper. Nederland. Beschr. van prachtb., nu
Mooi jongensb. met pi. In prachtband Provinciën en Kolonieën
2.20, nu 71. Übink. Aspern. Histor. real. I*o0.86.
0.98.
man. In prachtb. nu
1.60, nu
0.49
Goden
IlefhebViebig.
Wlen
de
Betty
15.
Trevor.
Prach72.
Mansergh.
Tolstors
leven.
Inte45. RiroeKhoff.
1080. tig meisjesboek, met pi. In eleganten restant
in-t Jatstraat 30, n. d. Harmonie, Groningen.
werk, met pi. en portr. 455 ben, I.—, nu 0.47.
prachtb. nu
1.12.
bladz. in pr.b. f 525. nu 2.57.
7.3. Capelle. Het beleg van Haariem.
16. Labberté. De Gymnastiek aan
46. Hartmann. Reintje de Vos. Ber. Oorspr. histor. roman. 3 dln. 750 blad".
6.90, nu 1.56. "
toestellen, met 67 fig. 2.50, nu f 0.77.' uitg. mot fraaie staalpl. 370 bladz.
74. De Vries. De dag der Vergelding.
17. Eshuijs. Jicht en Rheumatisme,
390, nu f 0.93.
47. Berghuis. Kappen, daken en Spannende roman in 3 dln. nu 1.53.
jLeenwardèn. mot fig. 1.25, nu 0.36. roman,
Vriescheloo
dcx
18. Moekei. AdeL Oorspr.
236 verdere timmerwerken. Gr. handboek 75. Vergers. De gescUedenls
bladz. In prachtb.
2.90, nu
1.21. met 300 afb. In prachtb. 8, nu 3.961 laatste 250 Jaren. Gr. uitg. 593 bladz.
1». 'Fischer. Het Petekind. Thurin- 48. Lubach. Beginselen der dier- met vele pi. 4.25, n-a 1-13.
Ll2. kunde Gr. boek met 317. afb.
3.25, 76. Bosboom Toussaint. Brieven aan
ger roman. 2 dm.
2.90, nu
LM.
Potgieter 1838—1874, nu
20. De Koek. Andries, de SavoyaardL nn f n.97.
bladz.,
wonderen
der roteBoeiende
3
dln.
600
77.
Gibson.
De
roman,
nu
SlavenEuropeeseh
49
Haeklander
111**» Wij hebben een kleine partij een- en twee-paards
En
platen.
30
Lijvig
boek
met
1.65.
_, a, leven. Gr. uitg. vol fr. illustr., ruim grafie
3.44.
Wo, 1000 bladz. 3 dln. nu 2.26.
prachtband, nu
Maaimaehines en Graan binders ontvangen. 21. Van Buren Schele. De «"
«-50, qu
de Rooversbruid. 2 dln.
78. Broekkomp. De damspeler. Gr.
Potison du TerraiL Grillen van
Verband met de onzekerheid van verderen aanvoer is om- of 0.98.
250t nu
3,80,
Sens.
roman.
2
dln.
den Molen.
handboek met 857 diagr.
22. Weijman. Salomon Notre Dame nu
bestelling raadzaam.
0.88.
0.99.
'
1-90, nu 51. Hickson. Het leven der Zeeën.
Histor. romant. verhaal
79. Plasschaort. Het détallleeren van
0.63.
bouwkundige samenstellingen, met
enz.)
kreeften,
kraibben
met
(Vlsschen,
Kl
1.76.
platen ’s.—, n-u
23. Maclaine Pont. Een .Alkniaamhe afb. nu 0.49
(KaraMer)
Burgemeestersdochter. Boeiende his»
zelven.
80.
Smilas.
Ken
n
van
de
Derk. Wat ledereen
tor. roman. In fr. prachtb. nu
0.92.
2.—, nu
1.08. scheikunde weten moet, met afl)., nu
lunchten d« ontvangst van
v
24. Ten Kato. Dramatische PoB~le f 0.31.
81. Goethals. De geneesmethodevan
en Zangen des TlJds. 2 fraaie dicht- 53.Ten Kate. Na Arbeid en Strijd. Pastoor Knelpp, met pL ’l,nu 6.34.
Parklaan 3,
bundels, samen
0.84.
82. Budde. Kamerplanton. VerzorGulden woorden. In prachtband, nu
Vertegenwoordiger voor de Provincie -25. Beversluis.
0-ML
De Heilige Geest Gr.
cm.., met afb. f 1.90, nu
ging
n.89.
Groningen van
1.38.
2.50, nu
werk. 500 bladz.
54 d« Costa. Bffbelle-dnoen. 5 beste 83. Capelle. Latijnsche Grammatica.
1
6.79.
3, nu
Fl;ink boek, 378 bladz.
26. Ewald. De godvruchtige Avon*- bundels, nu samen
IJSS.
Bouvvro**_te-. Handleiding v. d.
260 bladz. 1.50, nu 0.56
maalganger.
Encyclonedit
Doedes.
der
Chris84.
55.
voorzien van afzon27. Koetsveld. De kinderen ln den telifke Theologie, 272 bladz. 2.75, nu Muziek- en Zangkunde, met vreemde
smeering, met enkelvoudige en ZAADTEEJLT en KA IDHAJVDEJL Bijbel, met 8 pi. In prachtb. nu
o^3.
woordenlijst, nu
1.05.1 6.76.
te Enkhntzen.
Ut, 'trsnellingen. Sierlijke degelijke
De kunst van peardKuiper.
Beknopt
28.
Vaderlandsche
85.
59,
Hofacker.
PredlkatiSn
voor
alle
Kfistner.
compleet met banden Zeer
Kerkgeschiedenis. Duidelijk handb. Zon. en Feestdagen, 2 fl. dln. 1200 rilden, mot 66 afb., 3e druk, nu L22.
(tj* in prijs. Vraag omschrijving aan
In prachtband
1.50, nu
0.79.
'bladz. 7.25, nu IJS2.
v '"ooldagentscbap voor Nederland
Maandags
10l«g
van
tot
12uur
Des
en van 1 tot 3 uur
HJ-11 -JU-J JöüiO 1 JuilJLllJN U-JDiJM A>J-iUJ!IJ>i ÜiJM Zooa ls j-e-ej-d rj kieze voor minstens 1 1.50.
HERBERG te Winschoten.
Toezending geschiedt» franco na ontvangst van Postwissel, waarop behalve verlangd(e) nummers) te melden: Aanbod
Zeven Zolders. Adres:
12
2
uur
Dinsdags
Des
tot
van
197.
CAFÉ »DE BEURS, te Groningen.
Rotterdam.
BOLLE,
I.

Woordenboek. Eene
INedexL-Dnltsch
Dictionnaire, 2 dln in 1
groote,

P

xus-

_rv_*

De Boeken moeten er af, daarom honden wij thans eene VERBIJSTEREND GOEDKOOPE OPRUIMING. Al deze gezochte, nieuwe,
mooie werken worden uitverkocht tegen de spotprijzen die er achter vermeld staan,
CHRONOMETER, Toezending is franco, keuze is vrij. doch voor minder dan t i 50 kan hieruit niet worden geleverd

& CONSTANTIN, WALTHAM, I. W. C, ATONE, ZENITH,
OMEGA en ETERNA Horloges.

B

P<s

r

Stam- en Premier

DEKGELD t 4 per koe. Ontijdig gg
kalfde koeien t ÏOO, bij L. SIETSBM*.

Toornwerd, Middelstnm.

STAAT TER

*

DEIIIHfl:~

De zwartbonte stamboekstier >JABt
no. 2940 S., N. R. S. Dekgeld IJLSG..»
"I- PEN
bö Aduard

■

Sloten.,.
- -

Q-a

M|

Firma JAN BENNEMA.

■

■

* ■

-________B_________________________________H

Hoofdagent voor dé provincie Groningen.

in ■%

ff s\ __llW^ta_/__Ë_^___^___È

,
PASSAGE

W_-S.^a*.^_^ia-_-_-_^_-_J» __-____^_-__^^Bl^_B

BBALANS OPRUIMINGBfl 1
■ ffl,

■

Nederlandsch -Indië.. ■A.
Inlichtingen verstrekken gaarne de

Agenten

I SUPERIEURE I1

Wmter=Goederen.

I

B

r

Alle Dames- en Meisjes*-

■

BRANDEWIJN

BOA's en BONTEN B
■
I
Multiplex Schaatsen, H'
'ii'
■
WIJNNE & BARENDS,

Telefoon 78

—

Groningen.

fijn vernikkeld,
voor SCHOON- en HARDRIJDER.
kleine en groote partijen aangeboden Toor elk aannemelijk bod.

HAMSTER, Hoogeveen.
Vraagt prijs

'

1 MEISJES BARETS,

K
rood en wit, thans 19 cent
f
JFynste DAMES HANDSCHOENEN van fl, 1.10 en f 1.20 1
voor 75 cent.
I Alle gebreide WOLLEN- en gevoerde TKICOT ONDERGOE-1
DEREN voor veel verlaagde prijzen.
Alle KINDER KAPERTJES, IJSMUTSEN en DAMES I
CHENILLE KAPJES extra goedkoop.
I FLANELLEN JURKJES van f 1 voor f 0.80, van f 1.50 voor |
f 1.20, enz. enz. enz.

■

Palmpittenkoeken, ■B.
N.V. Graan- en Mesthandel, j ■1
. ' ..
I
uitstekend krachtvoer.

»——

Groningen.
v.h- LI. BOSMAN,
»
-

~—"

■

LLBEREI
Telef.

895. Soephuisstr, 14,

Electra Technisch Bureau.
1895.
Alhier gevestigd vanaf

Stzuivelfabriek - Loppersum.
Prima Roonaboter

per

K.G. / 3.20, bij b K.G. of meer

f2.15 per K.G.

Potten ran duidelijke adressen
wen

___öiK__MHri

lIP
fc

Andere Artikelen,

m

"„",<,
t* KAMPS,
\ «H*

SAPPEMEER.

xfïftwcTsxm.

..__._■__.____._____m__M-__M.-___--.

"■■'■'

:''"*4'- "'".**'

'

_____B__o*^^

VAN CALCAR & ZOOBT*

Disttlloordorll.

Speciaal fijne Brandewijn*
HOOGEZAND.

Anno 1839.

-j-

Aan kooplieden en wederverkoopers

Ibernard vroom!
■0, Ebbingestraat 66-68, Groningen.»

.

en Ledikaotjes chique opgemaakt In diverse
prijzen. Grooten voorraad DEKENTJES.

MATRASJES, TULE KLEEDEN.

I

30-32.

ren, Facturen, Adviezen,
Schuldbekentenis, Vrachtbrief,

Lichtbesparing!
Stöeldraaierstraat 2

RH. Landeigenaren en Landbouwers,
ISBÊÊSF' ondergeteekende beveelt zich
jJIMIr beleefd aan voor het maken

van Wlndwatermolentfes, welke
van de nieuwste verbeteringen
zijn voorzien.
> In werking
te zien bij den Heer
Zijerveld Gem. Vries,
KLOMPE,
L. J.
waar tevens inlichtingenzijn te bekomen.
Plaatsing onder garantie. Overal
te ontbieden. Prijzen vairal 1180.

J. KIMMEL, Oud-BeterM
II M.
Fabrikant van Windwatermolentjes.

I
Groningen.] „PE NIJVERHEID",
Meubelfabriek

GRONINGEN.

-

Groningen.

Vanaf heden sluiten wij de zaak tot
nadere aankondiging 's avonds om
6 uur.

STOP -APPARAAT

<s een uitkomat voor de oogen. Met gebruiksaanw. na postw. f 8.20,
rembours 13.40. Staal v. h. stopwerk 18 V» et. Beschrijving gratis.
tPOSTnUWS. Rotterdam 35.

EN
DOOREÈtfENERGIE
VLIJT.
PKACHTIG CADEAU.
Tegen inlevering van dezen Bon kunnen de lezers van het >Nieuwsbl.
Dvll, v.h. Noordent bekomen bij COHEN ZONEN, Keizersgracht
355,
Amsterdam, de hier omschreven nieuw* praebtpremie tegen denongelooflijken
prijs van 15.- voor: EEIÏ GULDEN.
Wij hebben een kleine partij jaargangen van ons prachttgdschrift

De Revue der Uitvindingen en Ontdekkingen.
' JDit omvangrijke boek bevat 500 pagina's op uitstekend papier ïoet
buitengewoon veel illustratiën.
Van de vele onderwerpen, welke in deze premie voorkomen, noe-

'

men wij slechts:
Het binnenste der aarde, over zonne*wijzers,

WASCHKASTEN,

.

WASCHTAFELS,
NACHTKASTJES,
KEUKENTAFELS,

SCHRIJFTAFELS,

'

C

"4-

ni s-Vsreenïoing „GROHEN6EH",
8«srafeGecontracteerd
met
Stalhouders.
alle

Uantoor Poelestraat (Bemiddelingsbureau). Tel. 1770.

D - TURKSMA,
wmWP*
m
9
reuzenpriJ z
betaalt
't
voor
versche Mollevelle* 1
die nu vallen. Vraagt

)

j

«._

u,recTeuren

-

AANSPREKERS:
p. BROLSMA, VerL Lodewijkstraat 15. A. J. NIEüWENHUIS.GerI. Zuiderd.lOS
j DRENTH Hendriksfraat 7.
A. NTJST, Schaitepdiep W.
j. L. DE GROOT. Sejwerrierstraat 36
S. WESTRA, Kloosterstraat 20.
j, p. v. KREGTEN, N. St. Jansgraat 16. N. WILDEBOER. Radebinnensingel 7
De Directeur-Boekhouder:
T.

SPEÜLMAN.

„U 8VrOUW

prijBop9^>

.

t*s
t

inlichtingen eo
gevingen, nuttig voor elke.vrouw, T\
op aanvraag franco gezonden l
sloten couvert, tegen toezendi"»
80 ets. aan postzegels.
a

Maatschappij NAjWITA»'

Kon. goedgek.,
flronlnt'eii.

-

ZniderdleP^^

Abonneert U thans op het hoogst Humaan' e
weekklacl en gij kunt nog meedoen aan den interes'

i
oopgravenwedstri
j
d
y_§Bl
~+ I

NIEBTIiWnè Jzn.

______

de Blaas en het Drinekanaal, pijnaether. licht, radlnm, van
kanker, bewegingen der aarde, weervoorspeilling, parelvfc*eherij.
wilde lijk, moeilijk wateren, geneest men
paarden, blanke en zwarte joden, opgravingen m Palestina, surrogaten van spoedig door de
rusber, oorlogsschepen in was draao_ooze telegrafie, onderzeesche boo- Santalparels van
PIETERS.
ten, Panamakanaal, de ideeën van Edison, luehtscheepvaart, vliegkunst.
Prijs per flac i 1.80.
aëroplanen, veiligheid en ongelukken daarmede, electrische toepassingen
Het nieuwste middel, overtreft alle
enz. enz. enz.
,
middelen.
deze
andere
onderwerpen,
dnidejjfk,
Behalve
die
voMedig en juist behandeld
teerden, zoodat ze voor ied*ree_ begrijpelfk zi*jr_, bevat deze premie nqg
KA WAM Hf
lali-ijke leveasbeschrijvingen van beneenide uitvinders met hunne porovertreft
alle andere middelen. Prijs
tretten.
1.80. tJitsl. verkrijgt), brj
flac.
f
per
De prijs van M.— is «Hze>sbaar teat£ voor dij ZEER gWABE paohtboek. Dé \vaapde van éeze premie is voop alken öefhebbar, die ook maar
eealgantns *-t de voorufttja:»** der wetes-«h»p belang stelt, voor
e-ken
zate-unan ,*_« begrijpt dat aieuwe ïdtvmdtaaen jn *nj_ bedrijf van groet (ïroningeu.)
Zniderdiep 42,
*nt en vooidoei kunnen zijn een onuteprekelifke *>Mtt van B- 11
»N*enwsbl.
V/h Noorden <)"
(paast
Afcajehaald bij COIIEN ZÖNEJX. Keizeragracht 335, Amsterdam,,*-*'*is deze
Ep -^.»*-»j.,
;Let Srr.p.
fjt.-—, na ontvangst van ppstwissel f 1.20,

_

*f«f

**

Complete Slaapkamer-Ameublementen in wit lacqué en andere
kleuren.
Aanbevelend:

Dr.

■

Mij. „DE ÜORDERPBST",

y

°

P. ALBERS, Heereweg 81a, Tel. 227,
J. DE BOQIJS, Museumstraat 6a, Tel. 1333,

LEDIKANTEN,

**JJ*.
pt

Boekhouden voor iedereen
Verder de hooidpiinteo vS|
bot Wetboek van Koophandel el
de FaiHissementswet, het DeponB
van Handelsmerken, Tabellen (i
Munten, Haten en Gewichten, -i
Koopmans Woordentolk, enz.
druk, geheel hemen en belang
uitgebreid door M. C. VAN v
MARE voor slechts f 1.25.
j>
U/1T is de uitgaaf van vijf "**),«'
«Hl les in verhouding tot f
vele, dat de handelaar hieruit P°
kan! Het is voor den koooman.
groothandel, den kleinhandel e
J)
winkelier.
jt
"Verkrijgbaar bij den
BOLLE te Rotterdam, en
«m. Franco n_ ontvangst van
wissel, groot f 1.25, waarop nu o1
„Koopmans Handboek".

gemaakt.

Geopend alle werkdagen van 9—7 nur.
Complete bedieningen voor alle standen. Volledige inlichtingen
1 ) Alle stopwerk,
i
maar vooral kunnen, bijzonder mooi, met bcspa-, lu&vevt solide en billljK
voor Cr« maliën.
geschilderde
ring van een massa ti|d. Terstond te gebruiken, zonder naaimachine.

OMB OPNIEUW VERBETERD

f

stelling en talrijke andere
ten en Formulieren, alsmede J)

Maison H.C. KOOL,
——»■_■! .—-■—WI-.11-.

W HOFMAN,

I,7^Steent!lstraat

van J. PREVOSTINI.
Voorbeelden en: Modellen vao

MOD^MAGAZIJN,

Windwatermolentjes.

_^

iOPM'SHiBBÖrï'

wordt NIETS verkocht.

voor.j

I

VhzmM__

18,1

Een partij VITRAGE van 16 voor 12Vt, van 22i/_ voor
26 en van 45 voor 86 cent.
van 32Vs voor
10
Eenige stukken /4 GRASLINNEN voor Lakens zonder naad 1
van 60 voor 50 en van 75 voor 60 cent.
COSTUUM- en BLOUSE-FLANELLEN v*n 26 voor 19 en van |
I v 40 voor Bfe lts cent.
|
I MARINE KOORD-PLUWEEL van f 1 voor 75 cent
1 Een partij CORSETTEN ver beneden de waarde.
1 Groote partijen LAPPEN zeer goedkoop, enz. enz.

GROMNUEN.

(__l___-"B

1

■*** 113 beneden den prijs.
: *"■

H

01ST-EN SPJRfTUSFABRIEK „SAPPEMEER"

I'
M^
Al*9_fa
1
1 VrdUß
"
5*388*
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,

waaraan zijn verbonden

100 FRAAIE

BOEIENDEH ROMAN
FRAAI GEBONDEN
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