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NIEUWSBLAD van het NOORDEN
WAARIN OPGENOMEN DE

PROVINCIALE GRONINGER COURANT

Behoud of ontbinding
Wij kunnen het
niet gelooven!
Het is een verheugend feit, dat ons
volk in voor en tegen zoo duidelijk van
zich doet spreken in verband met de
komende beslissing ten aanzien van Indië.
Men voelt, dat het gaat om het Koninkrijk
der Nederlanden, dat het gaat om een
millioenenvolk, tegenover hetwelk wij
hooge verplichtingen hebben, ook die der
vrijheid, maar geen vrijheid, die tenslotte
moet belanden in de handen van een dictatuur van een groepje leiders, wier gezag zich uitstrekt over een zeer klein
deel van de bewoners van het Indische
en slechts berust op de
eilandenrijk
Japansche wapenen, van terroristische
benden.
Wat vooral treft is dit: dat het niet is de
oude koloniale gezindheid, welke zich als
vanzelf keert tegen den koers van Cherial trachten soms de volgzame
bon
medestanders van de Commissie-Generaal
dat
zulks valschelijk te suggereeren
het niet is de geest van het conservatisme, als zouden er geen groote veranderingen in Indië hebben plaats gehad en
al zouden er geen belangrijke wijzigingen
moeten plaats grijpen om den status der
onafhankelijkheid voor te bereiden. We
mogen gerust zeggen, dat over het principe de meeningen in Nederland niet al
te zeer uiteenloopen, maar wel over den
weg via Soekarno en zeker over het product van Linggadjati. Wie hebben daar
aan Nederlandsche zijde bij de onderhandelingen ontbroken? Vertegenwoordigers,
die het staatsrecht kennen, militaire gezagdragers, die de consequenties overzagen voor het herstel van recht, orde en
veiligheid in Indië, en dan figuren, die
den Indonesiër beter verstaan dan de huidige leden van de C.-G. Zoo blijkt het
aceoord-in-ontwerp op de voornaamste
punten een wanproduct, wat reeds te
vreezen was, toen bekend werd, dat door
de Nederlanders zeer veel was toegegeven; wat in zekeren zin al een bevestiging
vindt in het feit, dat met het „staakt het
vuren" het republikeinsch militaire gezag
reeds zijn onmacht moet toonen.
De Nederlandsche regeering is nu door
de Commissie-Generaal volledig ingelicht. We hooren alleen, dat dit verhelderend heeft gewerkt. Een zinlooze opmerking van den Regeeringsvoorlichtingsdienst. Overweegt eens de mogelijkheid,
dat zulks niet het geval zou zijn geweest.
Of moeten we uit die opmerking concludeeren, dat het Kabinet met succes onder
de suggestie van het driemanschap is gede Commissiekomen? Nu zal vandaagKoningin
komen
Generaal voor H. M. de
te staan en zich hebben te verantwoorden
over wat zij met de Koninklijke rede van

—

—
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Koninkrijk
Week van

groote beslissingen

Zaterdagmiddag deelde de Regeeringsvoorlichtingsdienst mede, dat na
de tweede vergadering van de Commissie-Generaal met den Raad van Ministers het inzicht in de juiste beteekenis
en de draagwijdte van de ontwerp-basisovereenkomst van Cheribon in belangrijke mate was verhelderd en dat
het Kabinet thans zoo spoedig mogelijk, uiteraard in verder overleg met
de C. G., zijn standpunt zou bepalen,
waarna een verklaring in de StatenGeneraal zal worden afgelegd.
Volgens het A.N.P. zal de definitieve
bepaling van het Regeerings standpunt
Woensdag plaats hebben en de behandeling in de Staten Generaal in de
tweede helft van deze week.
Hedenmiddag ontvangt H. M. de Koningin de Commissie-Generaal
op het
Huis ten Bosch in gehoor.

De verontwaardiging
tegen de overeenkomst groeit met den
dag. Steeds meer gaan de oogen open,
voor wat het aceoord van Cheribon
voor heillooze gevolgen zal hebben, voor
het onrecht, dat degenen wordt aangedaan, die In de afgeloopen jaren geleden en gestreden hebben voor het
Koninkrijk, voor de millioenen inheemschen, wier trouw aan Nederland onomstootelijk vast staat en die thans
met angst en vrees de dictatuur der
republikeinsche leiders tegemoet zien.
De manifesten en protesten vermeerderen. O.m. hebben thans oud-illegalen
de gemeenschap van oud-illegale werkers Nederland — zich in een telegram
tot den Ministerraad en H. M. de Koningin gericht. Vanavond om 21 uur
spreekt over de zender Hilversum II
oud-minister-president prof. mr. P. S.

—

Gerbrandy.

De stemming in Indië

Hoe men zich kan uitspreken

Een aantal ingezetenen van onze
stad heeft zich tot een Comité gevormd, dat lijsten laat circuleeren,
waarop men instemming kan betuigen
met het manifest van de heeren
Feuilletau de Bruyn c.s. gericht tot
het Nederlandsche volk, waarin op
verschillende gronden geprotesteerd
wordt tegen de voorstellen van de
Commissie-Generaal en tegen het
Lingontwerp-overeenkomst
van
gadjati.
Dit Comité, vreezend, dat door die
voorstellen bovenal de belangen van
de Inheemsche bevolking ernstig geschaad zullen worden, bestaat uit de
navolgende personen: Mr. T. Bout, H.
Brouwer, Prof. Dr. P. J. Enk, Mr. B. P.
Enklaar, Jhr. Mr. W. W. Feith, Mr. T.
de Jong Tzn., Prof. Dr. W. J. W. Koster Ir. P. van Loo, Prof. Dr. D. van Os,
H. R. J. van der Veen, Mr. J. A.
Schreuder, Jhr. A. J. B. Verheijen,
Prof. Dr. J. J. Th. Vos en S. A. Woldringh. Ook op ons bureau ligt een
lijst, waarop men kan teekenen.

plaatselijke commandanten uitgevaardigde legerorders, welke gericht waren tot de tegenover hen
Indonesische commandanten.
liggende
Deze orders, zijn weliswaar inmiddels
weer ingetrokken, doch het psycholozoo wordt gezegd
gisch kwaad
was nochtans gesticht. Anderzijds zijn
er een toenemend aantal incidenten,
voornamelijk aan het Soerabaja-front
en op Celebes, veroorzaakt door ongeregelde Indonesische benden, terwijl de
reis van de commissie tot uitvoering
van het bestand naar Oost-Java door
het verzet van plaatselijke republikeinsche officieren vrijwel zonder vrucht is
gebleven.
Intusschen komt de Legervoorlichtingsdienst te Batavia meedcelen, dat
de berichten over de toegenomen gevechtsactiviteit aan de fronten overdreven zijn en luidt het communiqué van
republikeinsche zijde, dat er geen aanvan
wijzingen
gevechten op groote
schaal zijn.
De luit.-generaal Soedirman heeft een
dagorder aan de commandanten van de',
strijdkrachten der Republiek gericht,
waarin hij zegt, dat het niet de taakvan de weermacht is om zich in te lai;i .l.t &te». met politieke
val met de vraag of het ontwerp door
de volksvertegenwoordigingen aangenomen zal worden.
de Nederlandsche

—

—

wordt uit de Aneta-berichten weinig
duidelijk. Gemeld wordt, dat te Batavia
de spanning zeer hoog gestegen is om
de reactie uit Den Haag te vernemen.
De vertraging van de ontvangst van
de meening van het Nederlandsche Kabinet hoopt, naar republikeinsche autoriteiten zoowel als Nederlandsche kringen meenen, aan beide zijden explosieve' stof op.
Gemeld wordt, dat de C. G. ook naar
Nederland heeft medegenomen een
7 December '42 beeft gedaan.
ontv.cip tot i.et verleenen vaa een opOp de vraag: „maar als dit aceoord dracht aan de C. G. om de uitvoering
verworpen wordt, wat dan?" is reeds ant- van de ontwerp-overeenkomst uit te
woord gegeven met een constructief breiden tot Borneo en de Groote Oost,
tegenvoorstel van vooraanstaande land- met name wat betreft de instelling van
genooten. Opmerkelijk is, dat van den adequate staatsorganen voor deze getroepen
kant van de groote maatschappijen men bieden, waardoor zij op gelijken voet
houdt,
zich buiten dit politiek gebeuren
komen te staan met de republiek Java die nu van Java vertrokken zijn, zijn
alhoewel men daar zeker vol zorg voor en Sumatra.
op zn hoogst 40.000 man sterk gede toekomst is, niet zoozeer wat de resulweest, vertelt de Observer. Zij hebben
taten betreft als wel met betrekking tot
270.000 Japanners ontwapend, 110.000
wie
de moraliteit in het zaken doen. Doch
en
geinterneerden
krijgsgevangenen
de militaire punten van de overeenkomst
De bezetting heeft de Engeëvacueerd.
de
zich
.in
doorgrondt, begrijpt, hoe men
zijde gelschen 600 dooden en 1320 gewonden
kringen van leger en vloot niet kan stil- zoo wordt aan republikeinsche
geklaagd over den stijl van de door gekost. Lt. G. G. Van Mook, heeft bij
houden!
de beëindiging van het Geallieerde opHoe is het mogelijk, dat men in enkele
een dagorder uitgegeven,
perbevel
de
wat
met
alles
gaat
kringen zoover
hij
erkentelijkheid uitsprak
waarin
toe
te
Commissie-Generaal zegt en doet
de vervulling van de taak door
voor
in
wordt
wat
daartegen
juichen en alles
Prof. mr. J. A. van Hamel schrijft in de Britten en betoogde: onze troepen
gebracht als reactie, oppositie, conservazijn hier om de zwakken te beschermen,
tisme en erger dood te praten! Wel jam- „Elseviers Weekblad" over de overeende
hoogste
komst van Linggadjati, haar betitelend als den vrede te herstellen en de wet te
mer, dat zelfs als het gaat om
handhaven.
belangen van ons Rijk, de politieke partij- iets volmaakt onwezenlijks, onreëel,
trouw
tot
den
Britsch,
d.w.z. onlo„denksport", zuiver
strijd zich gelden laat en
gespannen
Boven dien gisch, experimenteel en empirisch, terwijl
van de volgelingen oproept.
strijd hoort te staan een beslissing, als Nederland in zijn geestesgesteldheid juist
op
altijd pijnlijk logisch, pijnlijk principieel
thans van ons volk wordt gevraagd.
Want de verantwoordelijkheid van deze en dogmatisch pleegt te zijn. DeWederOnze speciale verslaggever seint ons
week valt niet zoo maar af te wentelen landsche staatkunde moet van zoon ge- hedenmorgen uit Batavia:
op de Commissie-Generaal, niet op de dachtengang niets hebben. Wij willen op
heeft geheel onverZaterdagavond
eigen voetstuk staan en voor kloek volRegeering, niet op de Staten-Generaal,
hoofd, gehouden eigen opvattingen zal het En- wacht een bespreking plaats gevonden
voor
hoofd
Nederlanders
wij.
doch
tusschen dr. Van Mook en Sjahrir. Het
hebben er deel aan. In deze dagen wordt gelsche volk, zullen ook andere naties de week-einde kenmerkte zich verder door
aan ons volk steeds weer de vraag Voor- Hollanders het meest respecteeren.
toenemende vrees, dat ernstige botsinProf. van Hamel trekt dan een verge- gen aan de Java fronten onvermijdelijk
gelegd: aan welke zijde hebt gij in den
jongsten wereldoorlog gestaan? In de lijking tusschen de huidige situatie en die zullen zijn, zulks als gevolg van het
historie, die eenmaal over dit moment van in het rampjaar 1672, en schrijft:
feit, dat de onderhandelingscommissie
resultaat van de
„ „Het snijdt ons thans weinig minder zonder eenig tastbaar
het Koninkrijk der Nederlanden geschreen Semarang gehouden beven zal worden, zal deze zelfde vraag ook in het hart, of Java, Sumatra, Celebes enz. te Soerabajaterugkeerde.
over ieder onzer gesteld zijn. Is er in ons uit het Rijk worden weggewerkt, dan wel sprekingen
De welingelichte Nieuwsgier constavolk nog voldoende geestkracht om de toen Gelderland, of Zeeuwsch-Vlaande- teert dat de positie feitelijk bepaald
bewaren,
te
jaren
ongeschonden
rijksgedachte
ren, gelijk de Zonnekoning in die
omstandigheid dat de
dan in verlangde, wij drijven de analogie niet te wordt door detroepen
geen bewegingsweliswaar in nieuwe banen, maar
Nederlandsche
zuiver Nederlandschen geest? Wij kun- ver door. Een gelijkenis echter bestaat er ruimte hebben en de Indonesiërs daarentegen zooveel als zij willen.
nen het niet gelooven, dat ons Koninkrijk wel!
De Nederlandsche militaire autoriteiten
Een gelijkenis bestaat vooral, wanneer
reeds zoover is afgedaald, dat het product
van Cheribon als een vonnis voor wat men in bijzonderheden de onderhandelin- zullen moeten vasthouden aan hun
een overmaat van goeden wil
wij waard zijn genomen moet worden.
gen herleest, die toen in onze lands- eischen na getoond.
te
hebben
vergaderingen werden gevoerd, toen van
Het Indonesische front is den laatsten
Nederland de inwilliging van de vermin- tijd
overal naar voren geschoven en de
kende eischen werd verlangd. De pen normale veiligheidseischen laten niet toe,
popelt mij in de vingers, uitvoeriger aan dat deze situatie wordt gehandhaafd.
te halen, hoe toen ook in Den Haag de
De Nieuwsgier besluit met te verklaren
meerderheden aanvankelijk hebben ge- dat de verantwoordelijkheid voor evenScheuring te verwachten?
urmd en gesteund: „toegeven is het tueele botsingen uitsluitend neerkomt op
bevelhebbers die letter
van
eenige, wat ons blijft", „voor weigeren Is de Indonesische
functionaris
hoogen
Volgens een
geest van de bestandsovereenkomst
noch
Eenheidsparlaat",
nu
zoo
niet
„wij
zijn
het
te
slecht
de Duitsche Socialistische
blijken te verstaan.
tij gaat deze partij een belangrijke cri- uit, met wat mogelijk blijft".
leisis tegemoet nu een groot aantal
De standvastige opposanten daartegenvan
ders het voornemen koesteren over te in. De adembenemende discussies uit
naar de sociaal-democratische
?aan
treffen
ons
zonWij
Wagenaar
actueel.
partij. Men acht deze scheuring pracook Commissarissen ter ondertisch de doodsteek voor de eenheids- den toen
een
uit. Die kwamen terug.
meening,
handeling
tevens
van
partij, en men is
Officieel wordt medegedeeld, dat de
en opening van de conferentie van Den Pasdat dit belangrijke consequenties met zoon van Hugo de Groot was erbij,
zich zou brengen in de Russische zone, „rieden ernstig tot aannemen aan". Zij sar is uitgesteld tot een nader vast te
waar sinds de fusie de communistische
waren zelfs uit toeschietelijkheid hun
geen toestemen socialistische partij
volmachten
te buiten gegaan. Doch de stellen datum.
ming hebben als zelfstandige partijen minderheden hielden vol. Zij beletten het
te werken.
Communisten veroordeeld
besluit. De Griffier weigerde te onderSchuhmocher in Engeland
teekenen.
Naar het republikeinsche persbureau
Een andere, minder verbaasde, opbou- Antara bericht, zijn mr. Joesoef, voorIn dit verband moet misschien ook
het bezoek dat dr. wende oplossing brak zich baan. Er kan zitter van de Indonesische communistiworden
chuhmacher, de voorzitter der Duit- beter wérk worden verricht. De al te toe- sche partij en mr. Soeprapto, secretaris
sche sociaal-democratische partij aan schietelijke ondehandelaar kreeg gaande- van deze partij, door een republikeinsch
en waar hij
gerechtshof beiden tot 3J jaar gevangeEngeland mag brengen
weg lucht „dat de tijden min gunstig voor nisstraf veroordeeld.
redevoeringen houdt over de toekomst
In Frankrijk is de hem dreigden te worden". Hij week kort
Mr. Joesoef werd schuldig bevonden
van Duitschland.
niet best te spreken daarop naar elders uit.... en verdween aan geweldpleging van den kant van de
publieke opinie
van van 't tooneel.
gewapende organisatie van zijn partij
over deze offlcieele ontvangst
Parijs van
Scauhmacher. Men is te der
Zoo
is het in de dagen van de ontwerp- tegen regeeringsambtenaren, terwijl SoeBritsche overeenkomst van Heeswijk
meening, dat de politiek
gegaan. prapto veroordeeld werd wegens onwetLabourregeering er op gericht is door Moge tegenover het ontwerp van Ling- tige pogingen om staatsgevangenissen
open te breken en het plegen van aanSchuhmacher de Duitsche sociaal-democratische partij uit te spelen tegen gadjati het gezonde Nederlandsche be- slagen op den particulieren eigendom
niet minder van burgers.
den Sovjet-invloed door middel van de wustzijn gemakkelijker, maar
nadrukkelijk zegevieren." "
S.BU3.
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De Britsche

Wat de militaire situatie

betreft,

1672-1946

De

situatie

militaire
Java

De Duitsche socialistische
eenheidspartij

—

—

fezien

1

De conferentie
Den Passar uitgesteld

1. EEN DER DRIE GEBRANDSCHILDERDE GEDENKRAMEN, welke Zaterdag onthuld werden in de Luthersche Kerk ter
gelegenheid van het 250-jarig bestaan.
2. SINT NICOLAAS TE MIDDEN VAN DE KINDEREN der buurtvereeniging „Van
Swinderenstraat".
3. EEN LEGERAUTO GERAAKTE VRIJDAG TE HOOGKERK TE WATER, tengevolge waarvan de be4. VAN
stuurder om het leven kwam. De nieuwe kraanwagen van onze brandweer heesch den wagen op het droge.
■DEN WEDSTRIJD \UELOCITAS—BE QUICK op het Be Quick-stadion. A. De Velo-keeper Van Dorst weet al vallende, den
bal nog uit zgn doel te stompen. B. Be Quick's doelman Koster balanceert den bal op de vingers.

*

*

—

*

Manifesten

New York-Amsterdam
In 12

uur over den Oceaan
Een K.L.M.-machine heeft een record
non-stopvlucht over den Oceaan, New
over het ontwerp-verdrag
Vork-Amsterdam volbracht. Om 12 minuten over 7 Zaterdagavond A. T.
Cramer,
G.
Boerstra,
decentralisatie,
voor de
ir. Ch.
De heeren luit. gen. b.d. M.
oud-edt. Ned.-Ind. leger, mr. dr. L. N. oud-lid van den Volksraad en van de startte de Constellation P.H.-T.D.A., de
Deckers, oud-minister. luit. gen. tit. b. d. Tweede Kamer, Alb. de la Court, oud- „Arnhem" van de New Yorksche luchtL. F. Duymaer van Twist, dr. J. J. C. van hoofdambtenaar dep. van ond. en eere- haven
en precies Zondagochtend 12
Dijk, oud-minister, luit. adm. b. d. J. Th. dienst, H. J. de Dreu, oud-lid van den minuten over 7 zette de gezagvoerder
Fürstner, oud-minister, luit. gen. b. d. jhr. Volksraad, E. Gobee, oud-adviseur v. Inl.
Dill de machine met vracht, post en
W. Roell, oud-edt. veldleger, dr. A. A. en Arab. zaken, mr. W. Hakker, insp. van
passagiers op Schiphol op NederL. Rutgers, oud-gouv. van Suriname, financiën, prof. dr. J. P. B. de Josselin 23

Onaanvaardbaar

Tweeërlei oordeel

mr. J. Ph. Suyling, oud-hoogleeraar en Ch. J. I. M. Welter, oudminister, hebben een manifest tot het
Nederlandsche volk gericht, waarin o.m.
wordt gezegd:
„Het ontwerp-verdrag, te Linggadjati
gesloten, beteekent de ontbinding van het
Koninkrijk der Nederlanden. De Nederlandsche souvereiniteit over Java, Madoera en Sumatra wordt prijsgegeven
aan de Republiek.
Het koninklijk hoofd van de te vormen
Nederlandsch Indonesische Unie zal
geenerlei gezag kunnen doen gelden in
de „Vereenigde Staten van Indonesië".
Het prijsgeven van de souvereiniteit
over Nederlandsch-Indië zal niet alleen
onherroepelijk een einde maken aan de
bestaande verhouding tusschen Nederland
en Indië, maar ook voor de toekomst
onmogelijk maken het scheppen van een
nieuwe verhouding op den grondslag van
de radiorede van H. M. de Koningin van
December 1942 en van een in volkomen
vrijheid gegeven uitspraak van de Indische volken.
Nederland geeft al zijn rechten prijs
maar, wat erger is, verzaakt daarmede
tevens zijn roeping en zijn plichten.
Nederland verzaakt zijn plicht jegens
alle Nederlanders, wier leven en werken
Indië groot hebben gemaakt.
Nederland verzaakt zijn plicht jegens
de in Indië geboren Nederlanders, die
men Indo-Europeanen noemt en die men
weerloos overlevert.
Nederland verzaakt zijn plicht jegens
de millioenen Javanen, Ambonneezen,
Menadoneezen en anders volksgroepen,
waaronder de Chineezen, die ons vertrouwden en die niets liever wenschen,
dan met ons samen te werken.
Nederland verzaakt zijn plicht
en
tegenover
dat is allesoverheerschend
het groote geheel der 70 millioen inwoners van Nederlandsch-Indië, die in een
rechtsstaat leefden en die wij onder de
dictatuur van Soekarno laten terugvallen
in een staat van chaos, anarchie en rechprof.

— —

teloosheid.
Deze overeenkomst, zóó aanvaard, zou
een smadelijk einde, een tragisch en
oneervol einde beteekenen van een

samenwerking, die Indië en Nederland
ten zegen was.
Deze overeenkomst zou voor de toekomst van Nederland rampspoedig zijn
en bovenal Indië in duurzame ellende
brengen.
Deze overeenkomst zou een capitulatie

beide

zijn van democratie en recht voor dictatuur en bandeloosheid.
Deze overeenkomst zou Nederland zijn
zedelijken plicht jegens de volken van
Indië doen verzaken.
Dit ontwerp-verdrag
baar".

is onaanvaard-

De heeren prof. dr. C. C. Berg, dr. K. J.
Brouwer, zendingsdirector, mr. A. B. Cohen Stuart, oud-regeeringsgemachtigde

Bruikbare grondslag

de Jong, prof. dr. H. Kraemer, oud-afgevaardigde van het Bijbelgenootschap, W.
Middendorp, oud-lid van den Volksraad,
mr. F. C. graaf van Randwijck, zendingsconsul, J. E. Stokvis, oud-lid van den
Volksraad en lid van de Tweede Kamer,
Z. Stokvis, oud-inspecteur M. 0., mr. B.
van Tijn. rechterlijk ambtenaar, dr. J. A.
Verdoorn, zendingsarts, hebben een manifest tot het Nederlandsche volk gericht,
waarin zij verklaren, dat zij de basisovereenkomst beschouwen als een bruikbare grondslag voor een noodzakelijke
vernieuwing van het Koninkrijk, voor een
gerechtvaardigde bevrediging van nationale aanspraken der Indonesiërs en voor
de verkrijging van een in moreel en staatkundig opzicht juistere verhouding. Zij
meenen verder dat het overeengekomene
getuigt van een klaar begrip voor de
sterk gewijzigde internationale opvattingen omtrent het voeren van koloniale
heerschappij in welken vorm ook, zooals
mede blijkt uit het Atlantic Charter en het
Handvest der Vereenigde Naties.
Een poging om op eenigerlei wijze aan
de Indonesiërs het oude rijksverband op
te leggen, zouden ondergeteekenden in
strijd achten met de voorwaarde van vrijwillige samenwerking, welke in de
Koninklijke rede van 7 December 1942 in
verband met den herbouw van het
Koninkrijk staat vermeld. Het zou daarbij
aan de verkrijging van een waarachtigen,
noodzakelijken vrede blijvend in den weg

landschen grond.

Machinist

zag geen kans
tijdig te remmen
Spoorwegongeluk, dat goed afliep

Zaterdagavond om 18.20 uur is vlak
buiten het station te Gouda, op den
spoorwegovergang, een treinongeluk
gebeurd, waarbij geen persoonlijke ongelukken zijn voorgekomen, maar wel
een groote ravage werd aangericht.
In Gouda worden n.l. op dit uur de
stoomtreinen, die om 17.49 uur uit Rotterdam en om 17.41 uur uit Den Haag
naar Utrecht vertrekken, aan elkaar
gekoppeld. De Rotterdamsche trein
komt 5 min. eerder binnen en stond op
het rechterspoor gereed. De trein uit
Den Haag, die op hetzelfde spoor binnen komt, behoort achter dezen trein
tot stilstand te komen. Vermoedelijk
doordat het treinpersoneel in Den Haag
de remkraan tusschen de locomotief en
de pakwagen abusievelijk gesloten had
gelaten, zag de machinist geen kans
tijdig te remmen. Gelukkig bevond zich
achter den stilstaanden trein uit Rotterdam een wissel, die op dat moment
afgesteld stond op het meer naar links
gelegen spoor. De trein uit Den Haag
boog daardoor met een vaart van ongeveer 30 K.M. op dit spoor af en reed
aanvankelijk naast den stilstaanden
Een vijftigtal
Rotterdamschen trein.
meters verderop bevindt zich echter opnieuw een wissel,
die de locomotief
weer naar het oude spoor terug geleidde. Juist op het punt, waarop de wisstaan.
sel met deze rails samenvloeit, stond de
Dat de te Linggadjati verkregen over- locomotief van
den Rotterdamschen
eenstemming zou leiden tot een ontbin- trein. Deze laatste werd dientengevolge
de locomoding van het Koninkrijk, ontkennen zij in den flank geramd door
tief van den uit Den Haag komenden
met nadruk, wijl:
trein.
le. De Nederlandsche Kroon aan het
Tengevolge van de botsing kantelde
hoofd zou komen te staan van een nieuw de laatste en verwoestte in den val een
staten-geheel: Vereenigde Staten van der spoorwegboomen
van den spoorIndonesië binnen een Nederlandsch- wegovergang. Ook de andere locomotief werd beschadigd. Geen der leden
Indonesische Unie (Art. 8).
van het personeel der locomotieven
2e. Voorzien wordt in een wettelijk te werd gewond.
regelen gezamenlijke en blijvende beharBeide treinen hadden ongeveer twee
tiging van voorname gemeenschappelijke uur vertraging.
levensbelangen: buitenlandsche betrekTanker „Nacella” op weg naar de
noodig
kingen, defensie, voorzoover
financiën, alsmede onderwerpen van eco„Willem
nomischen en cultureelen aard (Art. 7).
De tanker „Nacella" is uit Amsterdam
3e. De organen van het Koninkrijk bij- vertrokken op weg naar de walvischvaarstand zullen verlenen aan de Vereenigde der „Willem Barendsz", die elk oogenStaten van Indonesië, zoolang deze niet blik te Kaapstad verwacht wordt op de
of onvoldoende over eigen organen be- reis naar de antarctische gebieden. De
12.000 ton metende tanker, die 6 k.g. post
schikken (Art. lid).
boord heeft voor de leden van de
In vrijheid en vriendschap zal hierdoor aan
expeditie, zal via Curacao omstreeks de
een duurzame band kunnen worden getweede helft van Januari de „Willem
legd, welke in waarde verre zal uitgaan Barendsz" kunnen bereiken. De tanker
boven elk dwingend verband. Een vrije zal vier tot vijf weken in de Ijszee verrijksverscheidenheid zal Nederland en blijven, teneinde de expeditie van nieuIndonesië dichter bijeenhouden dan een wen voorraad gas- en stookolie te voorzien en tevens de inmiddels geproduceeronvrijwillige rijkseenheid.
de traan tot een hoeveelheid van 10.000
Mogen volk en Volksvertegenwoorover te nemen. De tanker zal daardiging inzien, dat op den basis der te ton
na de terugreis aanvaarden, om de eerLinggadjati na zooveel moeite verkregen ste productie
van de „Willem Barendsz"
overeenstemming een vruchtbare verin ons land af te leveren.
nieuwing van eeuwenouden samengang
Voor de leden van de expeditie bekan worden bereikt, een betere toekomst teekent de komst van den tanker het
voor beide volken, gevestigd op zelf- eerste persoonlijke contact na Kaapstad,
met boodschappers uit het vaderland.
beschikking en verbondenheid."

Barendsz.”
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De nood van ons volk
Kanselafkondiging vanwege de Synode

der Ned. Herv. Kerk
Op den eersten adventsdag is vanwege
'de Generale Synode der Ned. Herv.

Kerk, een kanselboodschap voorgelezen
waarin wordt gezegd, dat alle maatregelen op maatschappelijk en staatkundig
gebied falen, tenzij deze gedragen worden door het besef van saamhoorigheid
van het geheele volk, van onderlinge
verantwoordelijkheid en van dankbaren
en gehoorzamen dienst aan den heiligen
en verlossenden wil Gods
in Jezus
Christus.
Dit onmisbare geestelijke beginsel bij
alle herstel van het geschonden en ontwrichte volksleven moet allen,
over-

van

Ontslag burgemeester Leek
Thans is het K. B. verschenen waarbij
aan den heer G. van Barneveld, op zijn
verzoek, met ingang van 2 Januari 1947,
eervol ontslag is verleend als burgemeester der gemeente Leek.

Twee SS.’ers aangehouden
Zaterdagmiddag
hebben 2 agenten
der Groninger politie
hier in de stad
de uit het kamp te Marum ontvluchtte
S.S.-ers P. H. en J. D. aangehouden. Eén
van hen was in het bezit van een revolver, waarin 8 scherpe patronen zaten. Hij
had er nog 60 op reserve

—

Teraardebestelling militairen

en volk, werkgevers en werknemers, middenstanders, boeren, bedrijfsleiders, financier, politici
bezielen tot
doeltreffende maatregelen en daden, die
ons tezamen uit het moeras halen.
De Synode ziet den nood van ons volk,
niet als een toevallige,, maar als „een
gevolg van de oorlogsverwoesting,
den
moordenden machtsstrijd, het oplaaiend
nationalisme en andere machten, die de
wereld ten doode ziek hebben gemaakt."

heid

Onder groote belangstelling had Zaterdagmiddag met militaire eer de teraardebestelllng plaats van korporaal T.
Hazenberg te Hoogkerk, die de vorige
week bij een verkeersongeval te Groningen om het leven was gekomen. De
lange stoet werd voorafgegaan door
een vuurpeleton onder commando van
De kist,
den le luitenant Oldejans.
welke bedekt was met de Nederlandsche vlag werd gedragen door militairen tot welks bataljon den overledene
behoorde. De heer R. P. Reddingius,
burgemeester van Hoogkerk, sprak het
eerst aan de geopende groeve en vervolgens Majoor van Malsum, Commandant 5e Bataljon Territoriale troepen
Kan verantwoording inzake
te Eelde. De veldprediker, majoor A.
opsporingswerk niet langer aanvaarden N. Tonsbeek, sprak naar aanleiding van
Jes. 40
10, 11. Een godsdienstonderHet hoofd van het afwikkelingswijzer, de heer Noordhof uit Groningen,
bad het Onze Vader. Een zwager van
Concentratiekampen, resbureau
namens de famisorteerende onder het Ned. Roode den overledene dankte belangstelling.
voor de betoonde
Kruis, deelt mede, dat de leiding lieTe
Warns vond de begrafenis van
van genoemd afwikkelingsbureau korporaal H. v. d. Meer plaats, van
de Geref. Kerk uit, eveneens met mihaar ontslag heeft genomen in verlitaire
eer. Aan de groeve spraken ds.
band met het feit, dat de Minister Glaubitz,
de compagniescommandant,
van Sociale Zaken besloten heeft kap. J. M. v. d. Zee, majoor S. Camder Gezagsping, oud-commandant
het Afwikkelingsbureau Concentratroepen, waarbij den overledene ingetiekampen als zoodanig op te hefwas, en de legerpredikant ds. J.
fen en op te laten nemen In het deeld
Namens de familie dankte
Karsten.
N.R.K. als afdeeüng van het indie vervolgens in de
ds. Glaubitz,
formatiebureau van het N.R.K. onGeref. Kerk nog een korte dienst leidde heeren Aukema en
de,
waarin
der de huidige leiding.
nog het woord voerden.
Smits
De leiding van het afwikkelingsbureau meent onder deze omstandigheNed. Beheersinstituut
den de verantwoordiging voor de wijze,
waarop in Nederland tiet opsporingsMet ingang van 1 Dec. 1946 is aan
werk wordt geleid, niet langer te kunden heer A. van Rijn op eigen vernen aanvaarden.
zoek eervol ontslag verleend als verteVoorts wordt opgemerkt, dat van de genwoordiger van het Ned. Beheersafdeeling repatrleering van het Miniinstituut afd. Groningen en Appingesterie van Sociale Zaken geen mededam ca. Met ingang van dienzelfden
en een datum is door het hoofdkantoor te Den
werking wordt ondervonden
grondige wijziging van het opsporings- Haag de heer K. J. Kraan in deze
ge- functie aangesteld.
werk in het buitenland dringend
wenscht is, wanneer men wil trachten
„De kabels los”.
het definitieve lot van nog vele vermiste personen vast te stellen.
In een nagenoeg uitverkochte zaal
De leiding van het Afwikkellngsbur. van Apollo gaf de revue- en cabaretConcentratiekampen heeft de indiening ver. „Muzadanto", Zaterdagavond een
van haar ontslag vergezeld doen gaar uitvoering
van de revue „De kabels
van een uitvoerige motiveering, waarin los". Het was een geslaagde avond. De
de ontwikkeling
van het informatie- bezoekers hebben ten volle genoten.
November
wezen in Nederland van
Het
aantal medewerkers was te
1944 af wordt geschetst.
groot om ze allen te noemen, maar
voor twee willen we een uitzondering
Van 1/2 via 1.2 naar 2 1/4 pct.
maken, omdat zij wel het meeste sucoogstten; n.l. mej. J. Tholen, die
Juist voor den aanvang der laatste ces
opvoerde
en
eenige
dansfantasieën
Tweede Kamerzitting van de vorige week Bert Schoenmaker,
die o.m. het Norheeft Minister Lieftinck een nieuwe nota
uit „Casanova", zong.
van wijzigingen ingediend met betrekking menkoor
afloop werd nog eenigen tijd geNa
waarbij
conversie-wetsontwerp,
tot het
het rentepeil van de z.g.n. conversiereke- zellig gedanst.
ning, welke reeds van è pet. op 1,2 pet.
Agenda
verhoogd was. thans gebracht is op 2|
pet. Een tweede wijziging beoogt aan
Maandag 2 December.
den Minister machtiging te verleenen om
Evang.
8.00
Luth. Kerk: Openbare
uitgifte
de
van
een
vijf
jaar
binnen
tot
uur
lezing ds. A. Schmutzler, pred. Adventszoo noodig gedwongen leening over te
gemeente.
gaan, tot een bedrag, gelijk aan het
Woensdag 4 December.
totaal der op het tijdstip van uitgifte op
de conversierekeningen voorkomende be- 8 00 uur HarmVnie: Abonnementsconcert
G.O.V.
dragen. Bedoeling van deze wijziging is
De Vries: Ledenvergadering
te voorkomen, dat door niet-deelneming 8 00 uur Café
„Groningen en O
Melkventersbond
na
afgeldomloop
de
aan de conversie
Bioscopen:
blokde
termijn,
waarvoor
loop van den
slag om
Cinema: 2}, 61 en 9 u.: „De
keering geldt, in niet te aanvaarden om7 en 9} u: „Ge3.
Grand:
Arnhem".
vang zou worden vergroot.
Luxpr: 2J, 8 en 10} u :
stolen leven".
Beurs: 2},
Temple er bij".
Paul
.Haal
Kerst- en Nieuwjaarsgratificaties
61 en 9 u.: „Vriendschap kent geen gren-

—

Leiding afwikkelingsbureau concentratiekampen
N.R.K. neemt ontslag

:

——

1946/1947

Ter vermijding van misverstand deelt
het College van Rijksbemiddelaars
mede, dat het toekennen van Kerstevenals
en
Nieuwjaarsgratificaties,
de toekenning van andere
trouwens
speciale toeslagen of gratificaties, niet
toegestaan is zonder voorafgaande toestemming van het college. Deze toestemming zal slechts in uitzonderingsgevallen worden verleend.
Geen toestemming behoeft te worden
voor die gratificaties, die in
e betrokken onderneming reeds vanaf
1939 of vroeger met Kerstmis of bij
gelegenheid van de jaarwisseling plegen te worden uitgekeerd.

fevraagd

kort
I’nt

—
—
—
—

Fraude is ontdekt bij de Gem. diensten voor werkverschaffing en van sociale belangen te Den Haag tot een
totaalbedrag van f 17500.
De E. V. C. demonstreerde te Amsterdam voor 10 pet. loonsverhooging, voor
prijsverlaging en tegen de duurte.
Oud-minister J. J. C. van Dijk werd
Zaterdag gehuldigd ter gelegenheid van
zijn 75sten verjaardag.
Tegen de Icerling-verpleegster A.
Wanders uit Rotterdam werd 20 jaar gevangenisstraf
geëischt wegens verraad
van verscheidene ondergrondsche strijders, van wie er een door haar toedoen
werd gefusilleerd.
Her eere-doctoraat in de economie
werd aan de Economische Hoogeschool
te Rotterdam verleend aan onzen Engelschen gast lord Beveridge.
Het verzet der Kerken in Nederland
wordt in een standaardwerk neergelegd.
Ds. Touw te Leiden legt de laatste hand
aan het boek.
Eeredoctoraten in de Technische Wetenschappen worden verleend aan ir. W
J. H. Harmsen, directeur-generaal van
den Rijkswaterstaat, ir. W. Hupkes, president-directeur der Ned. Spoorwegen,
A Plesman, president-directeur van de
K.L.M. en ir. D. P. Ross van Lenncp,
de
bij
staatshoofdbedrijfsingenieur

—
—
—
—

mtjnen.

"

Prins Bernhard heeft in het paleis
Soestdijk een aantal Britsche officieren
Forces gedecoreerd in
van de SpecialOranje
met de
Nassau
de Orde van
zwaarden.
Met ingang van 21 Oet. j.l. kunnen
klompen worden gekocht en afgeleverd
zonder bon. De distributiediensten zullen
derhalve geen klompenbonnen meer uitreiken. De producenten van en de grossters in klompen zullen op de nog in

—

omloop zijnde klompenbonnen bij voorrang klompen afleveren.
De prijzen van vaste brandstoffen mogen,
wanneer zij in papieren zakken
worden afgeleverd, verhoogd worden met
ten hoogste 70 cent per tien zakken.
De doodstraf is gehandhaafd tegen

—
—

den vroegeren Ned. officier A. J. du
Burck, die bij de Bijz. Raad van Cassatie in beroep was gekomen tegen het
doodvonnis, door het Bijz. Gerechtshof
te Arnhem tegen hem uitgesproken wegens dienstneming bij de Waffen-S.S.
De procureur-fiscaal vroeg bevestiging
van dit vonnis, omdat verd. de verbreking van den eed van trouw alleen met
zijn dood zou kunnen boeten.

van

vereenigde Zuid-West Drentsche fokkers van zwartbont veebeslag, werden
wederom voor rekening van Argentinië
een 15 tal vaars- en stierkalveren aangekocht voor dezelfde prijzen als de vorige keer golden. Verder werden in de
en
laatste 14 dagen ca. 20 vaarzen
koeien voor het binnenland aangekocht
speciaal met bestemming Utrecht en
Limburg. De prijzen van de koefen varieeren van f 700 tot f 1400 en van de
vaarzen van f 600 tot f 1000. De heer
J. Koster Jzn. te Stapelerveld te De
Wijk verkocht een stierkalfje van ongeveer 9 maand oud voor f 2250 naar
Dalen.

Bond van Koren prov. Groningen
In Huis de Beurs kwam Zondagmiddag de Bond van Koren in de Prov.
Groningen in vergadering bijeen, onder
voorzitterschap van den heer D. Borst
van Delfzijl. Uit de verslagen bleek, dat
de vereeniging een kastekort heeft van
zangersfeest
f90.82. Uitvoerig werd het
van het komende jaar besproken. Besloten werd dit weer in Groningen te
nouden. Het is steeds de gewoonte ge-

weest dit concours op den tweeden
Zondag in Juli te houden. Om principieele redenen kunnen verschillende vereenigingen hier echter niet aan meedoen en daarom stelde men voor, er een
Zaterdagmiddag bij te nemen.
Het
hoofdbestuur zal hierin een nadere beslissing nemen. Ook over de toetreding
van den Stedelijken bond van koren,

werd

Groningen,

uitvoerig

gesproken.

.

Damsters bestolen tijdens evacuatie

.

—

—

—

—

Von Mackensen, voormalig opperbe-

Mountbatten wordt commandant van een
kruiserformatie der Britsche Middellandsche Zeevloot.
velhebber der Duitsche troepen in Italië
en luit .-generaal Maltzer, voormalig gouverneur van Rome, zijn ter dood veroor-

deeld.

—
—

Tot Oberbürgemeister van Berlijn zal
een sociaal-democraat worden benoemd
en wel dr. Ostrovsky.
In verband met den crisis aan de

de Grieksche
Noord-Grleksche
premier Tsaldaris uit Athene naar NewVork gevlogen. De kwestie komt voor
den Veiligheidsraad.
Te Lissabon is een groote betooging
tegen de Portugeesche regeering van Salazar gehouden.
19 beroemde schilderijen, w.o. een Van
Gogh, zijn in Beieren gevonden bij een
kunsthandelaar, die een vriend van
grens is

—
—
—
—
—
—

Göring

was.

Te Emden is Zaterdagavond een protestbetooging gehouden tegen de Nederlandsche aanspraken op grenscorrecties
in Oost-Friesland.
Tegen atoombomgevaar neemt Amerika uitgebreide maatregelen. In het kader van deze plannen is „een militair
corps voor oorlogsrampen" opgericht.
Hevige schietpartijen hadden Zatervan Jeruzalem
dag in het centrum
plaats. In de straten woedde een ware
veldslag.

BH. een referendum in Groot Hessen
en in Beieren over een nieuwe grondwet, is deze aangenomen. De christemeeste
de
lijk democraten kregen
stemmen.
In Noord-Griekenland neemt de
spanning toe. Een campagne is aan
den gang om een deel van Macedonië
van de rest van Griekenland af te

—

snijden.
Weer sprong een militair vliegtuig
uit elkaar In de lucht, thans bij Buenos
Aires. Vijf personen kwamen om het

—
—
—

leven.

„Tillamook" is bij
Swansea gestrand. De sleepboot „Zwarte
Zee" is van Falmouth derwaarts vertrokken om hulp te verleenen.
In bioscopen in de Sovjet-Unie wordt
een film vertoond, waarin vele bijzonderheden van het proces te Neurenberg
zijn vastgelegd. De titel luidt: „Het oordeel van de naties".
Het

tankschip

(v. j. 546.013).

Acadamische Examens.
Geslaagd voor het doet. examen rechtsgeleerdheid mej. C. M. H. de Jager, Haren en de heeren C. O. Rornmerts en D.
F. A. Eecen, beiden te Leeuwarden.
Voor het cand. examen Godgeleerdheid
slaagde de heer J. H. W. Sandijck, Barneveld.

en

”

PassaKtentlijsten m.s. „Oranje

m.s. „Tallsse”
Op ons bureau ligt ter Inzage de
passagierslijsten van het m.s. „Oranje" en het m.s. „Talisse," aan boord
waarvan zich resp. 681 en 85 passagiers bevinden.

Korte berichten:

—

Verzoeken van militairen aan den Minister van Oorlog of aan den Chef van

de Generale Staf gericht, dienen in
tweevoud te worden ingezonden langs
den militair hiërarchieken weg.
De Emmabloemcollecte bracht Zaterdag hier ter stede een bedrag van
f 6100 op.
Het 25-jarig jubileum van de heeren
E. Posthumus en M. Kooistra bij de
Stads- en Prov Groninger lijkkistenfabriek D. Th. Dalmolen is Zaterdag
feestelijk herdacht. Zij ontvingen een
envelop met inhoud.
De 76-jarige mevrouw A. K. H. werd
Zaterdagmorgen in de Heerestraat door
een bakfiets aangereden toen zij de
Met een gestraat wilde oversteken.
kneusden arm vervoerde de G.G.D. haar
naar het Academisch Ziekenhuis.
Splitsing van heemsteden wordt aan
den Gron. gemeenteraad verzocht door
Noodbrug Vries-Zuidlaren
de erfgenamen van G. Drenth, A. Hate
vinga,
wed. van G. Dijksterhuis
terugtocht
bij
den
De resten van de
Oving, echtgen. van G.
der Duitschers vernielde betonbrug in Stadskanaal. teH.Ter Apel en van J. van
Oosterbaan
den weg Vries—Zuidlaren zijn thans opgeruimd. Een groote verbetering voor den Klinken te Ter Apel.
Hedennacht om 1 uur slipte de 38afvoer van het water van de Drentsche -jarige
J. A. Z. uit Assen tengevolge van
op
plaats
wordt
nu
de
noodbrug
A. De
rijden met zijn auto op het
te
snel
het
gelegd,
waardoor
van de oude brug
Hij
reed over den vluchtheuvel
Viaduct.
Woensdag
verkeer Maandag, Dinsdag en
en vervolgens tegen de Heerebrug. De
is gestremd.
auto werd beschadigd, terwijl Z. eenige
hoofdwonden opliep. Op eigen gelegenFeestavond V.I.O.S.
heid begaf hij zich naar het Diakonessen„Huize
In de overvolle bovenzaal van
huis.
de Beurs" vierde de damclub V.1.0.5.
Zaterdagavond haar vijfjarig bestaan,
tevens het behalen van het
terwijl
kampioenschap der tweede klasse fees29 11 30/11
telijk werd herdacht.
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Geallieerde hoofdkwartier van
Z.0.-Azië is opgeheven, Vice-admiraal

Bijzonder Gerechtshof werd heden voortgezet de behandeling van de zaak tegen
jaar, woningbuBerend Ridder, 51
reauhouder te Groningen, ter zake, dat
welke door de „Restauratie-commissie" hij aan de Staatspolitie den veehouder
ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan D.
Veenstra te Drachtstercompagnie heeft
van het kerkgebouw aan den kerkeraad aangewezen
als de man, die voor den
werden aangeboden.
ondergedoken jood Markus een stal met
De heer J. Jans C.Jzn. gaf een overkoeien te Oosterhoogebrug z.g.n. als eigezicht van de. geschiedenis der kerk, waarnaar beheerde. Genoemde Veenstra is op
initiaop
in hij o.m. memoreerde, hoe een
verdachte's aanwijzing aan het Damstergevormtief van den heer C. P Tetzner
gearresteerd, nadat hij den bedoelde commissie in 1917 de gemeente het diep
den stal had bezocht. Het lag in zijn
gebrandschilderde
ratweetal
eerste
bedoeling, zich van het eigendom van
men ter weerszijden van den preekden
stal te verzekeren als Markus werd
1921
het ronde raam
stoel aanbood en in
in den voorgevel. Het was wederom de gearresteerd en weggevoerd, zooals de
heer Tetzner, die het initiatief nam tot ex-politieman Steenwijk, die als getuige
werd gehoord, mededeelde.
het stichten van de huidige restauratieDe verdachte had den vorigen keer
commissie, waarvan mevr. W. H. Munterontkend, dat hij den politieman een teeScheper het penningmeesterschap vervulde Op aanwijzingen en teksten door de ken had gegeven toen Veenstra op de
commissie gegeven, werd het ontwerp ge- fiets naderde. Hij ontkent dat nog, maar
maakt en uitgevoerd door de fa. Koster zoowel Steenwijk als getuige Van Lier,
en Zoon, waarin vooral de heer W. ten die Veenstra op zijn tocht naar de stad
achterna was gefietst, verklaren beiden,
Hoope een werkzaam aandeel had.
Na een orgelsolo, gespeeld door den dat deze beschuldiging juist is.
De advocaat-fiscaal achtte het bewijs
heer C. Opten, werden de beletselen van
voor dit verraad geleverd door de beide
de ramen verwijderd. De drie ramen worden ter halver hoogte door een galerij getuigenverklaringen en eischte, gelet op
gescheiden, zoodat er eigenlijk zes ramen verdachte's antecedenten, 10 jaar R.W.1.,
met aftrek en verlies der kiesrechten
zijn. Het hoofdmotief der ramen is 1 Corinthe 13: „Zoo blijven dan: geloof, hoop voor het leven.
en liefde, deze drie, maar de meeste van
Mr. P. Dorhout achtte de opzet niet
deze drie is de liefde".
bewezen. Mocht het Bijz. Gerechtshof
Namens den kerkeraad aanvaardde ds Ridders wel strafbaar achten, dan dringt
spr. er op aan den verdachte het recht
C. J. Munter de ramen.
In een dienst met een speciale liturgie, van cassatie toe te kennen.
geleid door ds. C. J. Munter, werd ZonEen aantal onderduikers verraden
dagochtend het 250-jarig bestaan door de
De 32-jarige Harm Lindeman, chaufgemeente plechtig herdacht.
feur-monteur te Groningen, stond te-

—

—

Het

Zaterdagmiddag had in het stemmige
kerkgebouw van de Evangelisch Luthersche Gemeente de onthulling plaats van
een drietal fraai gebrandschilderde ramen,

Men vreesde n.l. dat de stad, die een
eigen bestuur heeft, de provincie zal
gaan overstemmen. Ten slotte ging de
toetreding toch door met 24 tegen 7
stemmen. De heer H. Bennlnga van Kon. Ned. Politiehondenvereeniging
Groningen zal als vertegenwoordiger in
Zaterdag werd te Assen onder presihet hoofdbestuur plaats nemen. Als dium
van den heer W. Sterk, een vernegende bestuurslid werd mej. A. Bogehouden van de afd. „Drie
gadering
gekozen.
,
rema
der K.N.P.V.
Noordelijke Provincies"
„De
ver.
Medegedeeld werd, dat de
Gemeente-ambtenaren in ’t goud
Speurhond" te Stadskanaal wegens verHet feit, dat 50 jaar geleden de afdee- trek van eenige leidende personen was
ling Groningen van den Ned. Bond van opgeheven, terwijl in Leeuwarden en
in oprichting
Gemeente-ambtenaren werd opgericht, is Dokkum vereenigingen
Zaterdagmiddag in Huize Maas op bebestuursvacature, ontstaan
De
zijn.
scheiden wijze herdacht.
door het bedanken van den heer Blauw
De heer J. H. Hoogkamp, burgemeester te Armen, zal in de voorjaarsvergadevan Veendam, sprak als voorzitter een ring worden voorzien. Als bestuurslid
uit, waarin hij hulde werd herkozen de heer J. H. Went te
herdenkingsrede
bracht voor hetgeen zijn voorgangers, Onnen, tot afgev. naar de alg. vergadeVerwer. Zuidbroek, Kamman en Klok, ring te Utrecht werden benoemd de
wisten te bereiken. De heer P. Sikkes, heeren W. Sterk, Assen en J. H. Went,
secretaris van Sneek, van 1906 tot 1915 Onnen. Een commissie, bestaande uit
secretaris van de afdeeling, hield een rede de heeren W. Sterk, J. Hiskes, J. H.
over: „de vorming van den gemeenteHummel te Assen, J. H. Went, Onnen,
Bartelds, Groningen, zal het nijpende
ambtenaar,"
Namens vele leden bood de heer J. H. tekort aan keurmeesters onder oogen
van Hateren te Groningen, het bestuur zien, en adspirant-keurmeesters opleieen bedrag aan voor den aankoop van den.
studieboeken. Onder degenen, die de jubileerende vereeniging kwamen compliGron. Ziekte-Onderlinge
Ziekte-Onderlinge
menteeren waren de heeren G. E. Braak,
Groninger
De
oud-burgemeester van Scheemda en L. hield haar jaarvergadering onder preW. Heikens, Winschoten, die beiden tot sidium van den heer K. Zuidhof. Uit
de oprichters behoorden, F. W. Steenhui- het door de directie uitgebrachte jaarsen, Franeker, namens het Hoofdbestuur verslag over 1945 bleek, dat een vooren de afd. Friesland, mr. H. E. Nuver,
deelig saldo van f 857.83 kon worden
als directeur van het bondsbureau te verkregen, dat bij de reserve werd geAmersfoort, M. Jager, Assen, namens de voegd, waardoor deze steeg tot een beafd Drenthe en H. van Bruggen, Appin- drag van f 14.175.21.
gedam namens de broederschap van gem.
De Gemeentetram vervoerde in de
secretarissen van Groningen.
afgeloopen
maand 740.969 passagiers

Door een burenruzie is te Appingedam
een ergerlijke diefstal aan het licht gekomen, welke de gemoederen van de bevolking in ~'n Daam" geducht in beweging heeft gebracht, al valt het te betreuren, dat waarheid en fantasie thans worden verweven tot een verhaal, dat niet
met de feiten klopt.
Waar is, dat tijdens de verplichte
evacuatie van de bevolking tijdens de
Appingedam lag
gevechten om Delfzijl
toen onder het geschut van de Duitsche
artillerie
een twaalftal personen is
aangewezen, om een oogje in het zeil te
houden. Waar is ook, dat van deze
twaalf er drie mannen zijn geweest, die
zwak in hun schoenen stonden en zich
vergrepen hebben aan goederen van gezen".
evacueerde Damsters.
Het bestelen van de reeds zoo zwaar
getroffen bevolking is een daad, welke
LOSSE BUIEN.
men niet sterk genoeg kan afkeuren,
Weerbericht, geldig van hedenavond
maar
de geruchten dat deze diefstallen
morgenavond:
tot
losse
betrekking
met
hebben op enorme hoeveelhebewolking
Wisselende
naar wij van offiden goederen, zijn
buien. Vrij koude, buiige, tijdelijk
beslist onjuist.
ciëele zijde vernemen
krachtige, Westelijke wind.
ook het gerucht, dat de twaalf manEn
morgen
8.27,
onder
16.32.
op
Zon
nen die in Appingedam moesten achter
Maan morgen onder 1.00, op 14.27.
zich allen aan diefstal zouden
blijven
8 December V. M.
hebben schuldig gemaakt, kan door het
bovenstaande tot het rijk der fantasie
verwezen. Voor het overgroote
Barometerstanden v. Zondag op Maand. worden
thuisblijvers, dat zich bewust was
deel
der
20
24
2
4
6
8
10
22
10 12 14 16 18
taak welke onder groot levenszijn
van
59
54
54
755 56 57 58 59 60 60
58 56 55
gevaar moest worden verricht, is het dubbel onaangenaam, dat door deze diefstallen een smet is geworpen op hun goeden
naam.
Buitenland

.
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Maandag 2 December 1946 *
Drentsch vee naar binnen- en
Bijzonder Gerechtshof
Gebrandschilderde ramen
buitenland
Opnieuw de zaak B. Ridder
in de Luthersche Kerk
Via de vertegenwoordigers
van de
Voor de Kamer Groningen van het

het Noorden
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—
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Staatsleenlngen aand.
Maandag 2 December.
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Industrieele Ondernemingen Nd. Sch. Unie

Tw

was een uitvoor de In-

dische fondsen, waarin de beoordeeling
van de situatie ten aanzien van Ned. Indië klaarblijkelijk tot uiting komt. De
koersen waren belangrijk lager. H.V.A.
zakte een 14-tal punten in tot 181Vo. terwijl ook de andere suikeraandeelen lager
waren. Ook de tabakken lagen zwak in
de markt en de toonaangevende soorten
verloren door elkander alle ongeveer een
tiental punten.Op de rubberafdeeling waren Amsterdam Rubber belangrijk lager,
terwijl voor de meeste overige soorten
slechts laatkoersen beschikbaar waren.
Het gedrukte sentiment voor Indische
waarden bleef niet zonder uitwerking op
de locale aandeelenmarkt, met het gevolg,
dat de toonaangevende industrie-aandeelen lager waren, met uitzondering van de
Philips aandeelen. De minder courante
soorten in de industrierubriek waren over
Op
het geheel genomen prijshoudend.
de scheepvaartmarkt waren de hoofdfondsen meerendeels iets luier. Voor
Koninklijke werd begin beurs een koers
genoemd van 310 a 315. Uiteindelijk kon
het leidende petroleumaandeel toch een
paar punten avanceeren. De aandeelen
in Indische vennootschappen en andere
waren door elIndische ondernemingen
kaar gedrukt. Prolongatie 2} pet.

——
—

2/12
99A

99A

van het Bijzonder Gerechtshof te Leeuwarden heeft
heden de volgende vonnissen gewezen:
Gerard Kiiphuis, 64 j„ timmermanopzichter te Hoogezand, wegens het verraden van een onderduiker: 3 j. R.W.I.
met aftrek, met verlies der kiesrechten
voor het leven. De eisch was 4 jaar
R.W.I. en levenslang verlies der kiesr.;
Grietje Edinga. 38 j., vr. van G. L.
Houwen te Winschoten, wegens het verraden van haar broer, H. Edinga te
Veendam; 4 j. R.W.I. met aftrek en verlies van de kiesr. voor het leven met
recht van cassatie. De eisch was 6 jaar
R.W.I.' l «n ontzetting- uit de kiesrechten
voor het leven; Hendrik Mulder, 29 j.,
landarbeider te Nw. Pekela, wegens het
verraden van zijn patroon, den landbouwer A. Westers te Nieuwe Pekela: 2 jaar
R.W.I.' met aftrek. De eisch was j„4 jaar
staR.W.1.; Jan Geert Wieringa, 47
tionschef te Zuidbroek, wegens hulpverleening aan den vijand: 4 jaar R.W.I.
met aftrek en levenslang verlies der
kiesr. De eisch was 7 j. R.W.I. met aftrek
van den tijd der interneering.

obligatiën
Bergh's en Jurg.
Indië
(1.v.d.) 3} 102}
Prov. en Gemeenteleeningen Lev. Zeep Mij. 31 103
100 A Bat Petr Mij- 31 101}
Adam le 1 "37 31
3}
100} N.-I. Spw '02 3}
Gron 1938
55
99}
3
Gron. 1938
Banken aand.
R'dam le en
120}
Adam Bk.
100
3e ing. '37 3} 100

29/11
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:

Sententies Bijz. Gerechtshof
De Kamer Groningen

Industrieele Ondernemingen

EFFECTENBEURS
AMSTERDAMSCHE
—
96}
1937 Ét 3
97
ni"!»*

recht wegens het verraden van een
aantal onderduikers in de gemeente
Slochteren, waar hij goed bekend was
omdat zijn ouders er woonden. In den
nacht van 11 op 12 Aug. 1943 heeft hij
bij een razzia aan de jachtmakers, o.w.
de Groninger politiemannen Elzinga,
Keijer, B. Meijer en enkele S.D.-mannen
aangewezen,
een aantal boerderijen
waar onderduikers zaten. Dien nacht
werden de landbouwers Jelle Fokkens,
Willem Fokkens, Idde Karsies en Aaldrik Geert Smit, allen te Siddeburen en
de zoon van den heer Veltman te Slochteren, die allen onderduikers hadden gehuisvest en een 7-tal onderduikers gearresteerd en per overvalwagen naar Groningen vervoerd. Verdachte ,dle bij het
hotel „Onder de witte Linden" te Siddeburen de komst van den wagen heeft
staan opwachten, is daar ingestapt om
de verschillende boerderijen aan te wijzen. Verdachte gaf toe, dat hij wel dikwijls op het Scholtenshuis kwam, maar
hij ontkent meegereden te hebben of
aanwijzingen te hebben gegeven. De beweringen van de medewerkenden aan
deze razzia: B. Meijer, C. v. Krimpen
(beiden gedet.) en den wachtmeester der
Rijkspolitie, J. H. Rutgers, die den overwalwagen op bevel heeft moeten chaufde man
feeuren. dat verdachte inderdaad
is, die den weg wees, heette hij gelogen
De landbouwers hebben allen een boete
moeten betalen, de onderduikers hebben
allen gevangenisstraf gehad in concenlande of in
tratiekampen hier te
Duitschland moeten werken. Voorts heeft
verdachte op het Scholtenshuis aangegeven dat er te Gideon een aantal onderduikers zaten en verder daar mededeelingen gebracht ten aanzien van inwodie oliepersen
ners van Siddeburen,
voorhanden hadden.
De advocaat-fiscaal achtte, hoewel verdachte pertinent ontkent het ten laste
gelegde bewezen. Gezien het aantal menschen, dat de man verraden heeft, eischte spreker 20 jaar gevangenisstraf,
waarvan 10 jaar R.W.I. met levenslang
verlies der kiesrechten.
Mr. J. Vis te Leeuwarden betoogde, dat
alle getuigen, die bezwarende verklaringen hebben afgelegd omtrent verdachte's meerijden in den overvalwagen, onbetrouwbaar zijn omdat zij zelf nog berecht moeten worden en zich dus zooveel mogelijk trachten schoon te wasschen. Pleiter drong aan op een nadere
instructie naar verdachte's gedragingen
en vroeg, indien het Hof tot een veroor■i-oHnt»
den verdachte het
recht van cassatie te verleenen.

95

1001

1231

121}

Claims Kon. Olie f 615—f 620.

Weihnachtsoratorium Gron.
Bochvereeniging

De Groningsche Bachvereeniging zal
op 19 en 20 Dec. het Weihnachts-

oratorium van Joh. Seb. Bach uitvoeren.
Het nu uit te voeren Weihnachtsoratorium heeft niet de bekendheid waarop
het recht heeft en het is daarom zeer
prijzenswaardig,
dat de Groningsche
Bachvereeniging de gelegenheid opent
er nader kennis mee te maken. Men
hoort in het Weihnachtsoratorium de
Kerstgeschiedenis als recitatief zingen,
omlijst met aria's, koren en koralen en
als zoodanig vertoont het werk overeenkomst met Mattheuspassion.
van
De medewerkenden zijn: AnkieWoud,
Wickevoort Crommelin, Annie
het
Jan Schipper en Herman Schey,
koor van de Gron. Bachvereeniging en
verder het orkest van de G.O.V. Het
van Joh.,
geheel staat onder leiding
van der Meer.

Sloapstee
Voor zoo goed als geheel uitverkochte zalen voerde Grönneger Sproak Zaterdag en Zondag in de Stadsschouwburg „'t Sloapstee" van
J. Riddering
op. Het publiek heeft intens genoten
van deze voorstellingen, zooals ook uit
het hartelijk applaus viel af te leiden.
De regisseur Rut Hofman vertolkte
beide avonden de rol van Jan Huizinga,
daar de heer H. Zoutman wegens omstandigheden

verhinderd was.

SCHEEPSTIJDINGEN

Andijk 30 te Newport News; Aldabi n
R'dam 29 v Bahia; Annie 30 v Yxpilla ri
Antw.; Aldebaran 1 te Vlissingen: Alka'd
n B Aires p 2 Ouesant; Afiena 1 te
R'dam: Angeja 26 te Ostende: Bellatrix
30 v Kalmar n R'dam; Berkelsdijk 28 v
Francisco n Coosbaai: Bonaire 29 te
San
30 te Batavia;
Soerabaja;
Bengkalis
n Soendborg p 27 Flamborougn
Brind'a Blommersdijk
1 te Londen: Capr:Head;
Nykjöcornes 30 v Graasten; Ceres 29 vHelsingbing n Zaandam: Cornelis 29 v
borg n Roskilde: Ceronia 21 v Miri n
Balik pappan: Clyo 27 v Curacao n Maracaïbo; Caribia 30 v Kopenhagen n
Adam; Capella 24 te Wexford: Ceres 24
te Norrköping; Cistula 28 v Glasgow n

Vail of Bank: Dina 1 te Gunness; Deneb
1 v R'dam; Delft 30 v Lissabon n Chili:
Drenthe 28 v Colombo n Calcutta; Depa
1 v Adam n Antw.; Delftdijk 24 te Los
Deo
Angeles; Douro 26 te Guayaquil;
Duce 1 te Odensee: Eban 30 te Kingslyn:
Eemshorn 29 v Porsgrun n Limvig; Eyo
30 te Delfzijl; Erinna 29 v Aden n Abadan; Erna 1 te Oslo; Fiat n Ipwich p 28
Priso 30 v
Great Yarmouth Roads; Oranje
1 te
Teignmouth n Antw.; Port
Antw.; Fiducia 30 te Londen; Gloria 1
te Verberg.
Hasewint 1 te R'dam: Hedel n St. John
p. 1 Vlissingen; Hercules 1 v Istamboul
n Ismir; Helicina 28 te Shellhaven; Ino
27 te Curacao; Jans 1 v Antw. n Londen;
Kijkduin; 1 v R'dam n Siguerra; Kerkplein 30 v Basra n R'dam: Katwijk n
Lissabon p 1 Finisterre; Diberty 30 v
Blyth: Lark 30 te Kingslyn. Leuvehaven
1 te Kopenhagen; Larenberg 30 v. Bombay n Australië: Mijdrecht 30 v Vlaardingen n B. Aires; Mr. Harm Smeenge
30 te Oslo: Malorie 1 v Kopenhagen:
Mercator 29 v Evertsen n Kopenhagen;
Mado v Kingslyn p 28 Spurnhead; Me-28
lanpus 30 te Batavia; Noord-Brabant
v Colombo n Pacific kust; Noesaniwi n
R'dam p 29 Gibraltar; Nederland 30 te
Kotka; Nato 2 te R'dam: Oosterbeek 29
te B Aires; Overijssel 29 te Bombay:
Papehdrecht 5-6 Dec. te Singapore verw.:
Piet Hein 30 v Setubal n R'dam: Pinquin
1 te Kalmar; Prudentia 29 Stockholm n
Soernaes; pr. Willem v Oranie p 30 Gibraltar n Haïfa: Perna 27 te Abadan:
Rome'a
Rondo 28 v Halifax n N.-Indië:
1 te Kalman; Res Nova d 1 Gothenberg:
28
Soemba 1 te Kertèminde: Sommelsdhk
Santos; Sute Singapore: Salland 1 teSloterdijk
p 1
netta 5 te Barrv verw.:
Ouessant n Hamburg; Str. Soenda 27 v
Singapore n Hongkong; Streefkerk 1 te
Bordeaux; Tempo 2 te Delfzijl: Tarakan
29 v New Orleans n New Vork: Tiba n
Antw p 30 Fernando Veronha; The-te
Verba 29
seus n Adam p 2 Gibraltar:
Vesta 28 te Grimsby: v. c"
Ipswich;
Velde 1 v Suez n Bat.: Wilia 30 v Par
n Antw.; Wilhelmina 30 te Gothenburg;
Winsum 29 te Torba; Westlaan 2 te Amsterdam; Westland 1 v Batavia n Adam;
Zwaluw 2 te R'dam.
Troepen- en repatrieeringsschepen:
Bloemfontein 29 v Batavia n Adam;
Boissevain 28 v Mombassa n Adam; Indrapoera p 29 Dondra Head n R'dam;
.lapara 30 v Bat. n R'dam: Kota Agoens
29 te Bombav n R'dam: Kota Inten p 30
Pantellaria: Oranje p 1 Gibraltar n Amsterdam; Sibajak p 1 Ouessant n Bat.

UIT HET

RADIOPROGRAMMA VAN

Dinsdag 3 December.
Hilversum I (301). RNIO Nieuws 7.00.
8.00. 1.00. 6.00. 8.00. 11.00 uur 715 Ochtendgymn AVRO. 7.30 Gr.pl. 8.15 Lichte

ochtendmuziek. 8.45 Piano en cello. 9.15
Morgenwiiding.
9.30 Arbeidsvitaminen.
10.30 Voor de vrouw. 10.35 Strijkorkest.
11.00 Kerkorcelluister.
10.50 Kleutertie
concert.
11.45 Fam.ber. uit Indië. 12.00
Lyratrio 12.30 Ons Platteland. 12.40 Torn
Erich. piano. 1.15 Metropole-orkest. 2.00
Met naald en schaar. 2.20 Pianotrio. 3.00
Julia de Gruyter draagt voor. 3.15 New
Mayfair orkest. 3.30 Muziek. 4.10 Clavecymbel en orkest. 4.30 „Zanglust". 4.40
Schoolbel. 5.00 Dat kun ili ook. 5.30 Skymasters. 5.45 Rijk overzee. 6.15 SkymasEn nu
ters. 6.30 Ned. Striidkr. 700
naar bed. 7.05 Kamermuz. 7.45 Monument
gefusilleerden. 8.08 Echo van den dag. 8.15
Bonte trein. 9.40 Kleine misdaad. 9.45
Contact. 10.15 Buitenl. weekoverz. 10.30

Viool en piano. 11.15 Les jouyeux bohémiens 11.45 Swlng-music. 12.00 Sluiting.
Hilversum 11. (415). RNIO. Nieuws 7.00.
800 1.00 7.00, 8.00. 10 00 uur. 7.15 Ochtendgymn. KRO. 7.30 Morgengebed e
liturg, kal. 7.45 Ochtendklanken. 8.15 Plu!:
den dag. 9.30 Pol.ber. en waterst. 9.51
10.4j
Lichtbaken. 10.15 Viool en piano.
Voordracht. 11.00 Beroemde dirigenten.
11.30 Als de ziele luistert. 11.45 Sopraan.
12.03 Continental quintet. 12.30 Russ. ensemble. 1.15 Piano duo. 1.45 Lezing. 2.00
Hartvelt kwartet. 2.25 Hobo en piano. 3.00
Voor de vrouw. 4.00 Zonnebloem. 4.30 Na
schooltijd. 4.45 Ned. Kamermuz. 5.15
Kamerkwartet. 5.45 Orkest zonder naam.
6.15 Sport. 6.30 Dansmuz. 6.50 Als ik slapen ga. 7.15 Ned. Jeugdgemeenschap. 7.30
man. 8.15
Wat is Jazz? 8.05 De gewone
Requiem van Verdi. 9.45 Filmkwartiertje.
10.15Kath. nieuws. 10.20 Actualiteiten. 10.35
Avondgebed en liturg, kal.
10.50 Orgel.
11.30 Fransche
11.00 Klaas van Beeck.
chansons. 1200 Sluiting.
REGIONALE OMROEP NOORD.
18.00 De Stem van het Noorden, 18.20
Groninger Strijkkwartet speelt kwartet in
Es gr. t. KW. 428 van W. A. Mozart;
18.50 „Waarom filmliga", spreker J. Moll,
19.00 RNIO nieuws, 19.15 Drentsch kwartier, 19.30 Sluiting.
Graanoverzicht.
AMSTERDAM, 30 Nov. Voor inlandsche

haver bestond deze week eenige belangGedaan werd 48/49 kg. tot f20.50
en 50/51 kg. tot f2l, af Groningen. Tegen
het slot werd de stemming iets vaster en
al naar kwaliteit offreerde men van
f 20.75 tot f 21.25. In binnenlandsche voergerst vonden enkele afdoeningen plaats
tot f 22, terwijl Groningen thans noteert
f 22.50. Veldboonen nieuwe oogst noteerden f 24, met kans op 25 et lager te slagen. In zemelengrint werden verschillende zaken gedaan op December en Januari tot f 13. Voor sorghumzaad disp.
Rotterdam en stoomend per s.s. Laurence
J. Gallagher, alsmede Guinea-mais, stoomend per dezelfde boot, bestond goede belangstelling. De verdeelde kwantiteiten
zijn vrijwel geheel geruimd. De Platamais
welke per s.s. Laurance J. Gallagher wordt
aangevoerd, zal worden geleverd aan de
industrie. Aan enkele mengvoederfabriwerden bonnen uitgegeven voor
kanten
Irakgerst, waarvoor f22 disp. Dinnenland
werd betaald.
stelling.
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HOCKEY.
GYMNASTIEK
De reorganisatie van het

In Assen struikelde Heerenveen.....

competitiewezen

Gelijk spel tegen Achilles
Hoewel de spanning er nog niet door
terug gekomen is, is toch de verrassende
ZONDAG SPELEN:
prestatie van Achilles tegen Heerenveen
Veendam—Achilles
oorzaak, dat er voor de volgelingen der
Velocitas—G. V. A. V.
leiders een vleugje perspectief wordt geSneek—Leeuwarden
opend.
Frisia—Emmen
—3
gelijke
spel
Het 3
van de Assenaren
Heerenveen —H. S. C.
Is ongetwijfeld" een knappe prestatie, te
geleverd
meer omdat ze
werd in een
wedstrijd, waarin de roodbaadjes de dan dat van H.S.C. De Sappemeersters
technisch beste ploeg bleken te zijn. bleken echter nog te weinig van kansen
Weliswaar had de thuisclub Eleveld op
de plaats van Dekker en Stienstra op die
van Eleveld, maar deze wijziging heeft
de ploeg geen nadeel berokkend. Ze
speelde zonder een zwakke plek en met
als uitblinkers. BoVan Zant en Snijdernederlaag
tegen Be
vendien bleek de
Quick toch een les geweest te zijn, want
er werd nu met meer animo gewerkt. Het
resultaat is geweest, dat Heerenveen de
mindere was en door het gelijk spel
eigenlijk iets meer kreeg dan haar toekwam. Jan Lenstra en keeper Veenstra
waren zeer behoorlijk, doch Abc maar
matig; althans voor iemand van zijn
capaciteiten. Niettemin heeft hij ook nu
goede kansen weten te scheppen en het
tweede Heerenveen-doelpunt op zijn
naam gebracht. Even tevoren had linksbuiten Hofma eveneens doelman Berendsen, die overigens goed werkte, weten te
passeeren, zoodat Heerenveén tegen de
verhouding in met 2—o kwam voor te
staan. Het zou echter zoo niet blijven
Eerst wist Kamphuis uit een voorzet van
Thomassen in te koppen (I—2) en later
kopte Thomassen uit een voorzet van
Van Zant tegen
de paal. waarna KampAchilhuis in schoot (2—2). Na de rust isgeweest,
les eigenlijk overwegend sterker
doch terwijl haar aanvallen zonder succes bleven, wist Jonkman uit een doorbraak te scoren (2—3). Toen echter de
heer v. d. Lei een strafschop toekende,
wist Van Zant gelijk te maken (3—3). De
arbiter deelde mede, dat een free-cick
tegen Kamphuis
oorzaak was, maar
niemand heeft het feit zien plegen. Achilles wist tenslotte nog eens te scoren,
maar dit doelpunt werd geannuleerd en
de spannende strijd, welke een der beste
beurten van de Assenaren is, bleef onbeslist.

Be Quick profiteert

te kunnen profiteeren want met alle respect voor het goede werk van Woltjes,
een schietvaardiger en richting-zekerder
voorlinie dan die van H.S.C, had de
overwinning zeker kunnen bewerkstelligen. Maar niet alleen de afwerking was
matig, ook back Olthof
bü de thuisclub
en doelman Hofkamp waren niet zooals
anders en de snel reageerende Veendamvoorlinie heeft daarvan profijt getrokken.
Na 20 minuten wist de snelle Eleveld
Siekman en Lohr te passeeren (1—0),
maar 5 minuten later blunderde Olthof
en Koster kon gelijk maken (1—1). Lohr,
die het meeste te doen kreeg, moest na
een botsing met Kuitze uitvallen en zijn
opvolger werd door Kuitze al spoedig gepasseerd In de tweede helft heeft Veendat veel op buitenspel speelde
dam
echter van een fout van Hofkamp gebruik weten te maken en ondanks een
veldminderheld door Snijder gelijk gemaakt (2—2).
Verschillende kansen
brachten de H.S.C.-aanvallers in de laatste tien minuten nog om zeep.

—

—

Om de laatste plaats
te ontkomen hebben

Leeuwarden
en
Frisia een spannend robbertje gevochten, waarbij aanvankeliik doelman Bijlinga voor de Leeuwarden-spelers
het
grootste struikelblok bleek. Frisia speelde
goed over de vleugels en wist door Sanfema een opgeloopen I—o1—0 achterstand
(doelpunt van v. d. Zee) in een I—2
voorsprong om te zetten. Vooral door het
onthousiasme van Delgrosso wist Leeuwarden echter door Kramer gelijk te maken en tenslotte met 3—2 te winnen. De
stand is nu:
Heerenveen

10
10
9
9
9
8
8

Sneek
Be Quick
Veendam

1
2
1
4

8
6
6

4

4
2
2

1 17 43—15
2 14 17—15
2 13 30—17
1 12 19—16
2 11 23—19
3 7 12—15
4 6 13—17
5
6 11—14
5 6 14—25
7 6 12—23
8
2 20—38

van deze deeling der winst, doordat zij
van Velocitas heeft weten te winnen
Deze derby bleek echter heelemaal niet
van de allure der- voorgangers. Het was
een vrij tamme vertooning met vooral
aan Velocitas-kant slordig snel. Dat wil
zeggen, in het middenveld ging het wel,
maar terwijl de Velocitanen met den bal

GVAV
HSC
Achilles
Velocitas
Leeuwarden
Emmen
Frisia

aanvallen tenslotte
van de
lets gevaarlijker waren dan dieeigenlijk
groenwitten, die er aanvallend
maar heel weinig van terecht brachten
Een gunstige uitzondering bij de groenwitten vormden Peper en Knol. Terwijl
echter eerstgenoemde wat al te kalm is
bij het wegwerken, speelde Knol vinniger

In de Zaterdagmiddag in „Huize ce
Beurs" gehouden vergadering van het
Noordelijk district K.N.V.B. is nog eens
weer ter sprake gekomen de strijdvraag:
al dan niet automatisch degradeeren.
Zooals bekend wil men bij ce reorganisatie van het competitiewezen automatische degradatie en onderlinge promotiewedstrijden der kampioenen uit de lagere klassen. Een strijdvraag zal deze
kwestie echter wel altijd blijven, omdat
de promovendie vóór en de laagst geplaatste ploegen tegen zullen blijven. De
bondsafgevaardigden kregen te dezen
aanzien blanco mandaat. Eveneens wat
betreft de geheele kwestie der reorganisatie. Uit het verder behandelde stippen
we aan een toezegging van het districtsbestuur
dat in zijn nieuwe samenstelling, met uitzondering van den heer Val.
Kema, aanwezig was
dat gezorgd zal
worden voor belangrijke wedstrijden en in
het algemeen gepoogd zal worden nieuw
leven te brengen, niet alleen ten bate
van het spelpeil, maar ook om de publieke
belangstelling vast te houden. In verband hiermede verdient de opmerking
van den heer Wubs (W.V.V.) over gebrek
aan schoeisel en te hooge schoenprijzen
volle aandacht. Wat het technisch werk
betreft
Veendam drong aan op cursus,
sen voor bondsoefenme-ssters en Velocitas
op daarnaast ook voor clubleiders
het
ligt in de bedoeling weer als voorheen
te gaan werken met districts t.e.'s in
plaats van de afdeeling t.e.'s, welke nu

speelden, speelden de Be Quickers den

bal, waardoor haar

en toch doordacht. spel liet inderdaad
zien, terwijl de
nuttig en opbouwend
Be Quick-linkerwing toch ook een groot
struikelblok in hem vond. Van Kooyk
was de motor in de witte voorlinie en dit
quintet wist tenslotte de aanvallen iets
beter af te werken dan die der groenwitten. Van Kooyk maakte er voor de
rust I—o van. in de tweede helft 2—o
terwijl Rozema den stand op 3—o bracht.
Van Dorst en Ruben gingen bij
Doelman
deze doelpunten niet vrij uit. Ruben werd
te laat actief al kon hij met den spil
Luvtink toen Velocitas zoodanig opstuwen dat er een kans kwam; uit een voorzet van Steenhuis, waarbij Rozeboom
eenige
goede
hij
Hij

deed:
practisch het
kopte in (3—l). Al met al heeft Be Quick
geruggegraat
met Kammeyer als

—

—

makkelijk kunnen winnen. De withemden,
die wanboffen. doordat Koster een lichte
hersenschudding
opliep, hebben nu
slechts twee verliespunten meer dan Hee-

renveen.

ook Sneek

maar

van het Asser succes. De Friezen wonnen n.1. met 4—1 van Emmen.
Een bepaald mooie wedstrijd was het
echter niet. Sneek was evenwel technisch
de betere ploeg, maar miste in de eerste
helft een strafschop. In de eerste helft
is intusschen het Sneeker doel nogal eens
in gevaar geweest door goede open Emmer aanvallen en door Borgers werd het
in de
zélfs 0—1. Maar toen kwam Sneek
meerderheid en door Siebesma (uit een
strafschop) en Goesten werd het 2—1.
Doordat Emmen in de tweede helft alles
op den aanval zette, kreeg Goesten te
veel vrijheid voor zijn gevaarlijke doorbraken en Siebesma wist er toen 3—1 van
te maken, terwijl dezelfde speler den
derden Sneeker strafschop in een doelpunt omzette (4 —1). Sneek heeft nu drie
verliespunten meer dan Heerenveen maar
profiteert

9
9

10
9

3.

3
2
2
2
2 2
3 0
10

Automatische degradatie?

—

—

—

—

ingeschakeld

zün.

Weer de oude onderbonden?
In den oorlog zijn de in de verschil-

lende provincies bestaande voetbalbonden
ondergebracht bij den K.N.V.8., een besluit waartegen indertijd nogal oppositie
is geweest. Van Friesche zijde wil men

nu trachten den ouden toestand in financieel opzicht te herstellen. Men acht het
daar niet juist, dat de onderbonden
nu afdeelingen — ook moeten afdragen
voor spelers, die uitsluitend in de afdee-

—

District I van den K.N.V.B. heeft het
rapport inzake de reorganisatie van het
competitiewezen aangenomen, met dien
verstande, dat de eerste klasers zich tegen automatische degradatie hebben verklaard. District II verwierp dat belangrijke onderdeel zelfs met algemeene stemmen, terwijl het Oosten het rapport met
473 tegen 43 stemmen verwierp voor zoover het 't Oosten betreft. Hieruit valt dus
te concludeeren, dat zooals door ons
voorspeld, de indeelirig van P.E.C., Z.A.C,
en Zwolsche Boys bü het Noorden
waar zij in de Friesche afdeeling der
tegenkantweede klasse zouden komen
ting ontmoet. Het zal op de op 7 December te houden bondsvergadering
niet
meevallen het rapport er ongewijzigd
door te krijgen. Het Oosten verwacht
zelfs een nieuwe commissie voor onderzoek en nadere voorstellen en wil het
liefst de huidige situatie bestendigen.
Nader wordt gemeld, dat het Zuiden
dat
het rapport heeft aangenomen, maargeen
ook hier de automatische degradatie
meerderheid kon vinden.
KORFBAL.

—

K.N.K.B.-uitslagen

Noordster-surprise:

,

—

Uitslagen
Eerste klasse.
District I.
VSV—'t Gooi

EDO—DWS
Hermes DVS—Ajax

RFC—Sparta

Emma—ADO
District 11.

4—l
2—o
3—l
2—o
2—3
2—l
o—o0—0
6—l

tenslotte ook Veendam

—
—

Vruchtboomcarbolineum
'
Wedema's Verfwinkel
Zuiver wit oplosbaar, per kilo 50 cent
Bij afn. van 5 en 10 kilo, per kilo 45 cent
Bij afname van 25 kilo, per kilo 40 cent
Grootere kwantums, speciale prijzen.

NIEUWE EBBINGESTRAAT 13
Telefoon 24010

GEVRAAGD:

—

I: LDO—'t Noord-Oosten 3—4, VKC—
Nic 6—3. IIA: SBO—Rohda 4—l. UB:
WK(N)—R. Zwart 4—2. IIC: MV—Friso
2—2. IID: Vitesse ll—Kios I—3. RW—
MXC 5—3, SDO—ZKC I—2, Advendo— Het Noorden speelde tegen O.G. (WilDio 7—o.
derv.) en won geflatteerd met 15—5. In
Overzicht.
de le klasse won D.G.Z. 2 met 9—l van
We zijn langzamerhand zoo ver gevor- H.S. 2. Bedum van 't sterke Oosterparderd met de competitie dat in de eerste kers met 6—4. Het Noorden 2 overspeelde
klasse de helft achter den rug is. Slechts O.G. 2 met 9—l. Haren verloor met 3—7
VKC en WK blijven er met éen wedstrijd tegen VIOS (Gron.) Nw. Buinen I veronder. Bij een nadere beschouwing van loor van Gron. II met 3—7. H.S. II won
den stand blijkt, dat WWMD en VKC
van Haren I 6—4. In de 2e klas A won
dezelfde rechten kunnen doen gelden op DGZ 111 met 6—4 van HS 111, 2e klas B:
het kampioenschap. WK, Hermes en Vi- DAO (Den Hom) won van Warffum I
tesse hebben geen grooten achterstand, en VIOS 11, beide keeren met 7—3. De
maar ook bedraagt het verschil tusschen verdere uitslagen luiden:
Hermes en Vitesse eenerzijds en CB,
2e kl. B: Gron. 3—B en O 1 2—4 (2
't N.-Oosten en LDO anderzijds slechts afgebr.), Haren 2—VIOS 2 7—3, Warféén en twee punten. Het zal duidelijk zijn, fum I—DAO 1 3—7. Oosterpark 2—Warfdat de huidige stand op de helft der com. fum 1 3—7. DAO I—VIOS 2 7-3. 3e kl. A:
petitie dus nog alle mogelijke wijzigingen Nw. Buinen 3—DIO 2 3—7. 3e kl. B:
DAO 2—DOS 1 3—7, Oosterpark 3—Het
kan ondergaan. Gebleken is, dat verschillende Noordelijke velden reeds in een Noorden 4 5—5. 3e kl. C: Bedum 2—Oosdusdanigen toestand verkeeren, dat ze terpark 4 B—2.
niet meer bespeelbaar zijn. Het is niet
te verwachten, dat daarin verbetering zal
komen, noodgedwongen zal de competitie
dus binnenkort wel onderbroken moeten
worden. Voor lID is dit in 't geheel geen
SRC met 3—0 geklopt
bezwaar aangezien hier reeds 36 van de
56 wedstrijden zijn gespeeld. In HA echter staan de zaken geheel anders, hier De Noordelijke tweede klasse B heeft
blijft men nog beneden de helft (25), in een groote verrassing gebracht: GRC verin Pekela kansloos met 3—o van
UB is evenmin de helft bereikt. De uit- loor
slagen in de tweede klasse waren van Noordster. De gewijzigde Noordster-ploeg
weten te
dien aard, dat er geen wijziging van be- heeft door haar enthousiasme
dat GRC haar gewone spel
lang ontstond in de ranglijst. De situaties voorkomen,
kon ontplooien. Hoogezand is nu aan den
aan de kop zijn aldus:
kop. Zij won, hoewel met groote moeite
II O
"A.
,
A
n
14 (9) van Zwartemeer, dat zich uitstekend
Korulos
14 (8) MV
deze ne9 (6) weerde en meer verdiende dan
SBO
10 (6) Friso
derlaag. Zwartemeer is nu uitgeschakeld
Uni
9 (6) Kinea
7 (5) voor
haar
titelstrijd
plaats
den
en heeft
118.
IID:
moeten
Noordster
In
de siafstaan
aan
(10)
(8)
WH
17
14
Advendo
11 (8) tuatie is overigens weinig verandering
8 (5) ZKC
SB II
Bato
gekomen.
belangrijke
wedstrijd
10 (8) Helpman De
VKC II
7 (5) R. Wit
eindigde onbeslist. (3—3). Helpman is 1 punt kunnen inloopen op ZuidZWEMMEN.
broek, maar bepaald nieuwe perspectieNieuw wereldrecord van Nel van Vliet ven zijn er voor haar toch niet geopend.
met 2—o van MuntenGisteravond is de thans 21-jarige Nel Appingedam heeft
winnen, maar verdiend kon
Zwem- dam kunnen
van Vliet van de
vereeniging „De Robben" er in geslaagd men deze verwinning niet geheel noemen.
In 2A enkele min of meer verrassende
een vijfde wereldrecord op haar naam te uitslagen.
Oosterparkers heeft groote
brengen en daarmede
voor Neder- moeite gehad
om tegen Nicator nog een
land te veroveren. Zij heeft het wereld- gelijk spel te bevechten,
de kans
record op de 500 meter schoolslag, dat bestaat, dat het nog een waarbii
nederlaag wordt
met 7 min. 43,4 sec. op naam stond- van doordat de Friezen een protest hebben
de Duitsche zwemster A. Kapell, (Dus- ingediend wegens het niet toekennen van
seldorf 11.5.41) met 2.4 sec. verbeterd en een strafschop, welke
na afloop in een
gebracht op 7 min. 41 sec.
doelpunt werd omgezet. In de eerste helft
werd een der N-spelers n.l. ongeoorloofd
Uitslag-en afd. Groningen KNVB.
aangevallen,
waarbij de scheidsrechter
Afdeeling I. IA: Be Quick s—Velocitas liet doorspelen omdat de Fries in het
Appingedam
3—3,
1B;
5
2—GRC 3 4—o.
bezit van den bal bleef. Erg groot is de
de Wilper Boys—GßC s—l. IC: Wester- mogelijkheid, dat het nog 2—3 wordt dus
broek—VES 2—o. 2B: SVP 2—AVA 2 4—o. niet. Ook Alcides heeft echter een punt
2D: Boerakker—SVMH I—s. 3B: Zuid- verspeeld door een gelijk spel (3—3)
hom 2—Groen Geel 2 o—lo. 3C: Volo— tegen Black Boys. De situatie in de tweeOosterparkers 8 4—l. 3D: Gronitas 2— de klasse is nu:
Hellas 3 2—4. 3F: Westerbroek s—Veloci2B: Hoogezand 8 wedstr., (15 pnt.). GRC
tas 6 I—4, Gideon—AVA 3 7—o. 3H; 9 (15). Noordster 9 (11), Zwartemeer 10
Warffum 2—den Andel 3—o. 3J:*de Wil- (10) Muntendam 7 (7), Appingedam 7
per Boys 3—Boerakker 2—l. 3L: Hark(7), WW 7 (7), FW 8 (6). Bato 8 (6),
stede 3—Velocitas 7 o—7.
Zuidbroek 7 (5), Helpman 10 (1).
2A: Alcides 10 wedstr.. (15 pnt.). OosJuniores. Afdeeling I. Al: Velocitas—
Be Quick o—s. Appingedam—GßC I—3. terparkers 8 (13), LSC 8 (10), Drachten
FVC 7 (7), De Kooi
A5: Be Quick 3—GRC 2 o—6. A-B2: 't 9 (9), Nicator 9 (9),(6),
Black Boys 8 (6),
Zandt—Warffum o—2. B 3: Westerbroek— 8 (7), Friesland 7
VES 2—l.
MSC 10 (2).

lingen spelen, en wil die gelden in eigen HBS—Haarlem
Neptunus—Excelsior
hand houden. Het Noordelijk districts- De
Volewijckers—DOS
bestuur heeft toegezegd deze zaak bij het Blauw Wit—Stormv.
bondsbestuur ter kennis te zullen brengen Xerxes—DHC
blijft in zekeren zin meedoen, al verspeelDistrict 111.
den de geelzwarten gisteren een punt
Ensch. Boys—AGOVV
Italië
won
in
Milaan
den
voetbal-lan- Wageningen—Quick
tegen H.S.C. Het werd 2—2. een resultaat
denwedstrijd tegen Oostenrijk met 3—2.
waarmede Woltjes c.s. nog tevreden kunQuick—Go Ahead
gisteren
spel
oprichting
was
De
nen zijn ook, want hun
van een nieuw Duitsch Be
Vitesse—Heracles
minder
goed
Olympisch
middelmatig,
althans
Comité is in voorbereiding.
maar
NEC—Enschede

tegen g. rente,

—

De districtswedstrijden in Bilthoven.
Het Noordelijk elftal heeft een goed
figuur geslagen. Wel werden alle wedstrijden verloren, doch ieder zag dat het
Noordelijk peil verbeterd was vergeleken
met vorige jaren. Helaas kon de voorhoede geen doelpunten maken. Het elftal raakte echter steeds beter ingespeeld,
terwijl de doelverdedigste r en de achterspelers goed werk leverden. De uitslagen
zijn:
West A—Noord 3—o, West B—
Noord I—o, Zuid—Noord I—o,
OostNoord I—o.
In de le klasse heeren is de stand:
Groningen 14 (8), HVA 10 (8), MHV 10
(8), Studenten 9 (7), Rap 6 (6), GHBS
6 (6), Dash 3 (7). LHC 3 (6), HCW 1 (7).
Hockey-uitslagen: heeren 2e kl.: Hurry
Up 2—MHV 2 I—3. Amsterdam beker,
dames: PW 2—Gron. 2 3—3, Gron. 3—
Tempo '41 3—l.
DAMMEN.
Prov. Gron. Dambond.
De competitie is j.l. Maandag weer begonnen, en zijn er al direct verrassende
uitslagen bij. Zoo verloor H.S. (Hoogezand) in de hoofdklasse met niet minder
dan 19—1 tegen D.G.Z. (Gron.) Usquert
speelde tegen Groningen 10—10 gelijk.
Voorwaar een goed begin van Usquert
die voor het eerst in de hoofdklasse uitkomt. Muselkanaal ook al een nieuweling
in de hoofdklase, deed het direct goed
door D.V.S. (Gron.) te overspelen, voorloopige uitslag 9—5 met 2 afgebr. part.

I—3
I—l

District IV.
NAC—RKTVV

3—2
Longa—Helmond
I—o
BW—VVV
4—o
Helmondia—NOAD
o—3
Willem ll—Vlissingen 4—l
District VI.
Brabantia—Sitt. Boys I—2
MW—De Spechten
2—2
Eindhoven—Bleiierh. I—o
Limburgia—PSV
4—2
Maurits—Sp.cl. Emma I—2
District V.
3—2
Leeuwarden—Frisia
Achilles—Heerenveen 3—3
Quick
Velocitas—Be
I—3
Sneek—Emmen
4—l
HSC—Veendam
2—2
2e kl. A.
Drachten—Alcides
3—3

4—2
I—l
I—2
2—2 LSC—Friesland
2—2 Oosterp.—Nicator

f300.—
liefst van

partic. Br. no. 811 bur. dezes.

'

De „Zweedsche Gulbranssen
is er gelukkig weerl.. Naast
de beroemde boeken van den
Noordschen schrijver Trygve
Gulbranssen nemen de beide

Cultuurserie-uitgaven „In de
schaduw van het Marsgebergte" en „Rendiervolk
in leven en dood" een eereplaats in. In één band onder
den titel
„DE STRIJD VAN HET

GESLACHT PALSSON"

AS

Gedrukt op crème-getint
papier, kleur- en zwart-

illustraties van Anton Pieck.
Een sterk boek, dat Uw
geest ontspant. De prijs bedraagt f 8.50 gebonden.

ffaAt

ver/t

cU»f

cbz.

2e kl. B.

Hoogez.—Zwartemeer
Bato—Helpman

Noordster—GßC
Zuidbroek—WW

Appinged.—Muntend.

2—l
3—3
3—o

afgel.

2—o

3e kl. C.

Noordpool—De Vogels I—2
Blauw Geel—WK
2—2
Eenrum—Warffum
s—o
Woltersum—Neptunia I—21 2
4e klasse.

—

GOMOS—Hoogkerk
VlA—Haren

2—2

I—s

Meeden—GSVV
B—l
Res. klasse.
Be Quick 2—Veloc. 2 2—2
Sneek 2—Emmen 2 I—l
WW 2—Hoogezand 2 4—2
afg. Velo 3—Neptunia 2 B—2;
2—2 Achilles 3—GVAV 3 3—l

.

In de Zaterdag in „Riche" alhier gehouden gecombineerde vergadering van
de Besturen der turnkringen in Groningen, Friesland en Drenthe zijn belang-

lijke provinciën.

Voorts heeft de Turnkring voorgesteld
in 1948 een groot turnersfeest te houden
mits alle kringen in het Noorden daaraan zullen deelnemen. Dit laatste werd
op de verschillende kringvergaderingen
besproken en bij voldoende deelneming
zal het volgend jaar reeds met de voorbereiding worden begonnen. Dit turnfeest
zal dan wellicht kunnen aansluiten aan
eventueele festiviteiten in verband met
het regeeringsjubileum van H. M. de
Koningin. Tenslotte heeft de Turnkring
aangeboden in den zomer van 1947 een
jeuerdturnfeest voor het Noorden te organiseeren. Ook hierover zullen de verschillende kringen, mede in verband met
de werkprogramma's nader moeten beslissen.
Tenslotte kreeg de Turnkring opdracht te trachten in 1947 een buitenlandsche ploeg naar het Noorden
te krijgen om in de verschillende
voornaamste plaatsen demonstraties

BISCUIT*

-

recht meent te hebben verwachtingen
te koesteren in bovenbedoelden zin.
Nu kan worden opgemerkt
en door
het Noordelijk lid der Studie-commisdat
sie is zulks inderdaad geschied
het Noorden dan zelf initiatief had

—

—

moeten toonen, maar dit gaat daarom

niet op, omdat het hier niet betreft
een wensch van deze tijden, maar van
reeds jaren her, waarbij alleen het
volkomen gebrek aan welk contact
dan ook onder de huidige omstandigheden activeerend heeft gewerkt.
Jaren en jaren zijn we nu echter
wederom op ons zelf aangewezen.

Drenthe op Hemelvaartsdag

Turnkrin?

te De Wijk een groot turnersfeest. De
heer Zegering Hadders uit Emmen, die HANDBAL.
als opvolger voor den heer Drenth zitting
Rayonwedstrijden te Winschoten
had in het hoofdbestuur, heeft als zoodanig bedankt.
Zondag werden te Winschoten Rayonshandbalwedstrijden voor dames en heeSCHAATSEN.
ren gehouden, met het doel hieruit de
afdeelingselftallen samen te stellen voor
reorganisatie
ijssport wedstrijden tegen Drenthe
en Friesland,
terwijl ze tevens dienden als basis voor
Ook Noorder IJsbond heeft bezwaren het Noordelijk elftal. Hiervoor waren saDe Noorder IJsbond. Zaterdagmiddag mengesteld vier dames, en vier heerenin Huis de Beurs alhier onder presidium elftallen: Rayon A (Winschoten en omvan den heer G. K. Wiersema in verga- geving), Rayon B Noord (boven de spoordering bijeen, bleek verschillende bezwalijn Grijpskerk—Delfzijl), Rayon C (Hooren te hébben tegen de voorgestelde reor- gezand, Sappemeer, Zuid- en Noordbroek
Ook hier wil men wel, evenals en Schildwolde) en Rayon D (ZuidWest). De uitslagen
e Provinciaal Groninger IJsbond meewaren: Dames:
werken aan het tot stand komen van een Oost—Noord I—l en Rayon C—Rayon D
eenheid
dit werd vastgesteld naar aan- I—l.1—1. Door loting werden Noord en Rayon
leiding van misleidende
mededeelmgen C winnaars. Deze wedstrijd leverde weer
daaromtrent in de vergadering van den
een gelijk spel op. Ook dé verliezerswedKon. Nederl. Schaatsenrijders Bond ge- strijd tusschen Oost en Zuid-West eindaan
maar heeft verschillende bezwa- digde
een gelijk spel, o—o. Heeren:
ren tegen onderdeelen als bestuursverkie- Rayon in
A—Rayon B 3—7, Rayon C—Rayon
zing, financieele regeling, enz.
2—o. In de vérliezersronde won Rayon A
Uit het jaarverslag van den heer Van met
s—l van Rayon D.
bleek,
Bolhuis
dat de bond niet minder
De winnaarsronde Rayon B —Rayon C
dan 100 clubs en baancommissies als leden leverde
een 7—o zege voor C op. De techtelt. Vijftig daarvan waren ter vergade- nische commissie
was zeer tevreden over
ring vertegenwoordigd.
de gespeelde wedstrijden. Wel was het
Geklaagd werd over het afstroomen veld in zeer slechte conditie, maar het
bij ijsperioden in Noord Groningen, vertoonde spel gaf vertrouwen. Waarhetgeen van dien aard is, dat het schijnlijk zullen er binnenkort nog eens
dergelijke wedstrijden worden gehouden
rijden dan niet alleen levensgevaartusschen ongeveer dezelfde elftallen.
Hik wordt, maar bovendien het voortbestaan der clubs ernstig bedreigd TAFELTENNIS.
wordt..
De uitslagen van de gespeelde compeDe vergadering gaf het bestuur dan ook titiewedstrijden luiden als volgt:
opdracht zich over dit probleem,
dat
kl. Assen I—DGT 1 7—3, Tachyreeds sedert de oprichting van den bond tesle2—GTTC
1 6—4; 2e kl. GTTC 2—Tacollege
bestaat,
in 1924
met het
van Ged. chytes 3 10—0 3e kl. Willy
I—Tachytes
Groningen
Staten van
te verstaan. Uit 9—l; lAvK. I—Assen 3 7—3; Tachytes4
verslag
het financieel
van den heer Bak- s—Assen 4 3—7: GTTC 4—Willy 3 5—5;
ker bleek, dat de bond nu f426.16 bezit. Lotea
2 6—4; Assen S—IAvK 2
De afdracht aan het hoofdbestuur werd 4—6. I—DGT
bepaald op 10 pet., de prijs der baanHet programma voor de volgende week
kaarten bleef ongew J;igd. De aftredende luidt:
le kl. DGT I—WTTC 1; Tachybestuursleden, de heeren O. J. ScherpI—Tachytes
2; 2e kl. WTTC 2—Assen
tes
J.
en
Veltman
J. Venema werden
huis.
herkozen. Een circulaire zal tot de ge- 2: 3e kl. Assen 4—Lotea 1; lAv.K 2—
meentebesturen worden gericht om finan- GTTC 4.
cieelen steun voor het in orde brengen
der banen, hetgeen thans zeer hooge
Sport in 't kort
kosten meebrengt. De Noorder RondritDe Europeesche bokskampioenschapten zullen weer worden gehouden, maar
daarnaast ziin verzoeken om toestemming pen 1947 zullen in Mei te Dublin worden
tot het houden van toertochten ingeko- gehouden, waarna de daartoe uitverkodeelnemers in Chicago in een Amemen van de IJscentrale Duurswold, Bor- ren
gercompagnie en Westerkwartier.
Ge- rika—Europa wedstrijd zullen uitkomen.
klaagd werd over het berijden der banen
Een nieuwe boksorganisatie, de Assc—
door wielrijders en gehoopt wordt, dat ciation Internationale de boxe Amateur
dezen zoo sportief zullen zijn daarmede op is te Londen opgericht. De voorzitter van
te houden. Burgemeester O. J. Scherp- den Nederl. Boks Bond, de heer Raphuis werd tenslotte geluk gewenscht in mund, is benoemd in de permanente fiverband met zijn benoeming te Sloch- nancieele controlecommissie.
teren.

in de

De

§anisatie.
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Tmössinger

boekwerk
over

.
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Automobieltechruek
i

(DE AUTODOKTER IN HUIS)
Inlichtingen Noorderspoorsingel 22b, Groningen
Franco toezending na ontvangst van f 15.—

Heerastraat 27

AC J -*- \

Demonstratie
door

'T^

deskundige

.van de fabriek

xrcrtn*

9 4-1 en 2-6 uur
van 2— 6 December

da.

-téctfi+ys

All. spiraal Kippenrlngen,
5 cent per stuk, per 100
franco.
Winkeliers ruime

-tepra^,

korting.

Telef. 28028

enz

GEBR. VAN DER HELM

!

Aangekomen:

Ganxevoortsingel 51

wil en het enthousiasme der commissie, noch ontkennen, dat de materie
zeer, zeer moeilijk is. Ook niet bestrijden het feit, dat hoofddoel .is geweest te komen tot een zuiveren pyramide-bouw en zelfs niet het algemeen voetbalbelang, hetwelk bij dit
alles op den voorgrond moet staan.
Maar, niemand zal het 't Noorden
kunnen aanrekenen, dat het, mede
door het vorige rapport, hetwelk een
nieuwe indeeling in districten voorstond, verwachtingen koesterde en als
een in moeilijkheden verkeerend lid
van de nationale voetbalgemeenschap

Zooals men weet, komen ook de Zwitsersche keurturners, maar alleen, voor
wat het Noorden betreft, in Groningen
en de belangstelling blijkt daarvoor zoo
enorm te zijn, dat met geen mogelijkheid
aan alle aanvragen om kaarten kan worden voldaan.
Medegedeeld is verder nog, dat
de
Turnkring Noord Groningen in Appingedam op Hemelvaartsdag een turnfeest
zal organiseeren ter compensatie voor die
clubs, welke niet in de gelegenheid zijn
geweest indertijd naar de bondsfeesten
te Arnhem te gaan. Tenslotte houdt de

0.1. TEEKENINKT
Vulpen- en Corr.inkt

Kousjes,

daaraan aandacht besteed Hebbende,

gemeend niet anders te kunnen voorstellen dan gedaan is. Natuurlijk willen we niets afdingen op den goeden

KIPPENRINGEN

„Aladdiif-Lampen
CHOCOl»

gegeven: verschillende hoofdklassen,
maar de commissie heeft, hoewel

te geven.

ZEILMAKERIJ

Glazen,

twijfel laten bestaan. En inderdaad
moet dat gevoelen wel naar voren
komen bij ieder, die het goed meent
met het Noordelijk voetbal. Zoo van
harte was gehoopt, dat deze reorganisatie zou inhouden een verlossing van
het Noorden uit zijn. juist in de naoorlogsche tijden zoo zwaar gevoelde
isolement en in de vorige vergadering is een suggestie in die richting

turnkampioenschappen voor dames en
heeren aangevraagd, terwijl
deze
kring bovendien van plan is het komende voorjaar vereenigingswedstrijden te organiseeren voor de Noorde-

Groningen.

Zou de Sint ook nog iets kunnen missen van
Victorientje? Zelfs op het heerlijke avondje
zijn haar brosse biscuitjes ca vooral haar
fijne chocola een welkome verrassing.

eerste klassers, alsmede de heer De
Wolf, woordvoerder van de tweede en
derde klassers, hebben daarover geen

rijke plannen medegedeeld.
Zoo heeft de Turnkring Groningen
voor 1947 (ongeveer Mei) de nationale

R. SCHOLTE, Poelestr. 45
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competitiewezen in het Nederlandsche
voetbal. Dit is in de Zaterdag in „Huis
de Beurs" gehouden vergadering duidelijk tot uitdrukking gekomen. Mr.
E. J. Bulder, sprekend namens de

Ook Turnfeesten Noord-Groningen
en Drenthe

Dan een

J9OA*

Heerenzolen en hakken f 3.60
Dameszolen en hakken f 2.90
HEERESTRAAT 67
TEL. 24035

verwachting
klopt ons hart

Teleurgesteld is men in het Noorden
over het resultaat van de studiecommissie voor de reorganisatie van het

Automobilist ?
?
Chauffeur
goed

SCHOENREPARATIE
BINNEN 2 DAGEN KLAAR

voi

Teleurgesteld

Groote plannen
van Turnkring Groningen

i.y../

H.J. KOERSEN
Noorderhaven 3i
Tel. 28952

Diè moet je nemen!

■*^*

Wie Pare Borstplaat kiest, koopt de fijnste
die er is een verrukkelijke, zacht-smeltende
super-kwaliteit. In de rosé proeft U de natuurlijke frambozen, in de lichtbruine de echte
raocca en in de donkere pure chocola. Geer*
wonder... deze fijne fondant-borstplaat wordt
gemaakt in dezelfde fabriek van de beroemde Pare Bruidsuikers-met-den-Cupido 1^

-

#PARE
"

FONDANT BORSTPLAAT
100 Grom op een fep**,
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onderge-

FAMILIEBERICHTEN
4 Dec.
onze lieve Ouders

tOp

hopen

Woensdag

HARM KUIPERS en
WILHELMINA A.
KUIPERS—WIERINGA
hun 12J-jarige Echtvereeniging te herdenken.
Hun liefhebbende Kinderen
JOKE en WIM

ANTONIUS JACOBUS MOL
Sedert 7 Maart 1940 weduwnaar van GESIENA GERHARDA TACKE, in den leeftijd van 63 jaar.
Wij bevelen zijn ziel aan in Uw H. Misoffer, gebeden
en goede werken.

<

Haren:

Groningen, Deliplein 21a.
Receptie van 3—5 uur.

Paterswolde:
Groningen:

Verloofd:
CLAAS SMIT
'46.

a.

Westerbadstraat 26.
Receptie 3J—5 uur.

119a.

HERMANNUS HUIZINGA en
HENDERIKA TEN HOOVE
hebben de eer U mede namens wederzijdsche Ouder?
kennis te geven van hun
voorgenomen Huwelijk,
waarvan de voltrekking zal
plaats "hebben op Donderdag 12 Dec. a.s. des voormiddags om 11 uur.
Gron., Dec. 1946

Den eersten December
overleed mijn mede-firmant, de heer
A. J. MOL

.

met wien ik bijna 21 jaar

in volle harmonie mocht
samenwerken.
Zijn nagedachtenis zal ik

Rabenhauptstraat 52.
Parkweg 5.
Receptie
3i —5 uur

in

groote dankbaarheid
blijven gedenken.
Groningen, 2 Dec. 1946.

caféRest. „De Oude Meet", Heeadres
restraat 20. Toek.
Rabenhauptstraat 52.

J. J. Nieubuurt.
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Den

overleed onze zeer

Het aangekondigde Huwelijk

JOHAN DEKKER

LAMMEGJE

December

eersten

ge-

achte patroon, de heer
A. J. MOL

en

PRIESHOF. zal

niet plaats hebben op Zaterdag 7 Dec. maar op Zaterda?
14 Dec. a.s., des v.m. 11 uur
Receptie 3.30—5 uur in Hotel Elzinga, Carolieweg 13.

Zijn

ijver

werklust
als lichtend

en

zullen steeds

voorbeeld in onze herin-

nering blijven voortleven.
Groningen, 2 Dec. 1946.
Het gezamenlijk personeel
van de firma Mol en

De Heer ca Mevrouw
DE JAGER—DIK
geven met blijdschap kennis
van de geboorte van een

Nieubuurt.
Beslist eenige
kennisgeving.

Dochter

ANNELIES.

wijze van

Heden overleed onze lie-

HOEKSEMA

Groningen, 27 Nov. 1946.
Parklaan 7a.
R. M. L. M. Wiersema.

VERFT
WEER'

Heden overleed, nog onverwachts, onze lieve
Man, Vader, Behuwd- en

Grootvader
JELTE DIJKSTRA
geliefde Echtgenoot van
T. Gruneveld, in den
ouderdom van 62 jaar.

J. Wiersema—Evenhuis.
E. H. Wiersema en
Kleinkinderen.
Het stoffelijk overschot
staat opgebaard in de
Rouwkamer, Zwanestr. 12.
Gelegenheid tot bezoek
van 10 tot 5 uur.
De teraardebestelling zal
plaats hebben a.s. Dins-

Groningen, 30 Nov. 1946.

Zonnebloemstraat 22.
Uit aller naam:
Wed. T. Dijkstra—
Gruneveld.

«

| j Woensdagmiddag?

Alle zaken
zijn gesloten.
De Bloemisten helpen U, beste Sint,
Zoodat U op Woensdag 4 Dec.
alle winkels open vindt!

j»

mJÊk
I
WlaM j
jJ/jj* I

parfum

TERRA

(voor de vrouw \
die nadenkt). I

MET
PRIMA VERFSTOFFEN

en Grootvader

ADVERTENTIES

i

TELEFOON 53739

GRONINGEN

WEGGEVLOGEN; een paar Filiaal ASSEN,
Noordersingel 13.
Vlailduiven,
1 blauw en
L zwart. Ter. bez. bij H. Filiaal HOOGEVEEN,
Tholen, Jacobijnerstr. 18.
Gr. Kerkstraat 30

Ml#
II ff f Urst

\\ (f /

17 /
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MNTEIS

Het Bestuur van de „Neutrale Kleuterschool" te Roo- naar
deschool, vraagt ingaande
1 Jan. a.s.

kilAm

>£"

§

en Kinderen.

Tot onze diepe droefheid overleed heden ons
innig geliefd Dochtertje
en Zusje
MARIA

I

I

/

JAN OOSTINDIER
-

Ziet onze

étalage.

ma—van Ellen,
Harma, Bertha.

Grietje,

De teraardebestelling zal
plaats
hebben Woensdag a.s. op de Noorderbegraafplaats.
Vertrek
van huis om 10 uur.

BIJ DE GRUyjER GEZItM.
Mij KOü4t SMoep kOEK

H. OKKEN

*

ENI ecHte olocolade EKI
ROODMERK KOFFIE EN OOK
ThfEE. OOK DE CASSABONS

Heden nam God tot Zich
in Zijn heerlijkheid ons
geliefd Kleinzoontje en
Neefje
PIETER BAZUIN
na een kortstondig, doch
smartelijk lijden, in den
jeugdigen leeftijd van 9
jaar.
Noordlaren, 29 Nov. '46.
Glimmen. Uit aller naam,
Fam. G. Bazuin.

n!aa\ Mij a\ee.
Wij Hebbed Mej lekker,

die

ecMt gezienJ

Heden overleed te Roden, onze heve Zuster,
Behuwdzuster en Tante
CATHARINA THIE—

!

76 jaar.

Fam. P. Oosterhoff.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHaaaaaaai

Voor Uw blijken van deelne-,
deelneming, ondervonden tijdens de ziekte en bij het
overlijden van mijn geliefden Man

dank.

ik

Groningen,

Nov. 1946.

P. OOSTMEIJER—

LEHKAMP

'

"-

GRONINGEN. TELEF. 27762.

Voor een antieke
of moderne
FRIESCHE KEEFKAST

AMARYLLIS-BOL

LADEKAST

ST. NICOLAAS-GESCHENK

is een BLIJVEND

(vanaf

BOLHUIS ZADEN, Lage der-A 26

f975.—)

Te koop aangeboden\ Te koop aangeboden
weegschaal en een
Cafébedrijf m. verg. Prijs \
z.
a. n. br. lange leeren
f*16500. Br. no. 771 b. d.
* g.Spiegel

vlekken.

met 500—1000 M.2 parterre-ruimte. Br. no. 787 bur. dezes.

|yl

'

iTiddllUdg "" "

.,'

*

■*

*
*
*
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voor latere

*
*

*

*

\

I

*

S3B

uitzending

naar

*
H. W. jas.

Brieven onder letter A.T.Z. aan NIJGH & VAN
DITMAR, Rotterdam.

I*

*

*
*

*"

Dopheide, Haverkamps- echtp. z. kinderen. Br. no.

I——/ H.drift 3.

fTh.

SINT SPtwfTOT Z'JN ZWARTE PIET., OF JG 16T3 KON.
En Hü NAM Ee"m TlTwffl
IK'JKEEWS
WATJ&D.TJAAR. z.iet » W«ARO'3 keuren VOLLE LA.DING *■ SI NICOL6AS KEEK
*

*

?pfc {£,

ei SDECE

*'

741 bur. dezes.

llflf f ANIMA i&JS'

6EtJ.??;*J E
Dfe KINDEREN ZEGGEIj
. PltXKONGWSINTlETS FJHS
ECHTE.! KimSTunNlhlft
IXUNSTHOrSINto
IH'T KLOMPJE LE.6G&N
*
*
NU

ZEEP. VERGU LD

Landb.gezin (Oldambt)

kinderen, fl. Hulp in
de Huish.,
Prima o. kw.
liefst landb.2e Drift 48, Zuiderdiep.
dochter, N.H. Salaris nader
Heeren Winteroverjas, als te regelen. Btf spoor en bus.
nw., oude kwal., donkergrijs, Br. no. 777 bur dezes.
gr. maat. Reitdiepstraat 9, te
Alleenst. juffr. als Hulp
Winsum.
d. huish. tegen inwoning
i.
Autokoffer „Mudde", in op boerderij in gr. dorp. Br.
prima staat, 2 binnenkoffers. no 783 bur. dezes.
Br no. 687 bur. dezes.
Bij oude, niet hulpbeh.
Pr. Billard, 6 iv. ballen, dame in de Gem. Haren w.
1 p. D.-schoenen mt. 41; inw. Hulp in de huish, gevr.,
hetzij dame alleen,
Uitgebr. Mecanodoos.
hetzij

Jongelui met H. B. S. of H. S. I *
%^^ ft

bureau dezes.

spir.matr., divan en schil!m
In
\ derij. Br. no. 778 b. d.
m. 3

overzee

"

*
*

*
*

GROOT HANDELSKANTOOR "%

vraagt ter opleiding

.

■*

*

I
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-ruimte
magazijn
Een groot Fabriekspand of

Öft^yvE

*

Landb. -smederij
.*
Rijwielh. Br. no. 772

Tegen

Polak &
Eendrachtskade Z.z.

[
PAPIERGROOTHANDEL vraagt voor vestiging
in Groningen TE KOOP of TE HUUR

BELEGGEN"

,

♦ GOEDE VOORUITZICHTEN

Het betere OKKEN's

„HETTEMA" *** w» "^e «

*

5 jaar

♦ NETTE OMGEVING
♦ FLINK LOON

39d, Groningen
J. J. Strijk, Moesstr.
BORSTELWERK-genre.

P«£>v
Groote voorraad LEGERTENTEN
en DEKKLEEDEN
L. WALRAVEN & ZOON, Aweg 47

Een mooie

r

♦ PRETTIG WERK

Groote sorteering huishoudelijke

Roderwolde, 28 Nov. '46.

betuig

Ao

-

HETTEMA, Schuitendiep 5, Groningen, Tel. 29206
artikelen voor elke
beurs en in elke kwaliteit. (Ontvangen: fluitketels, vrij). Voor St. Nicolaas: aardig Kinderspeelgoed en leuke Jongens- en Meisjesboeken in
prachtband vanaf f 0.75.

den ouderdom van

OOSTMEIJER
CORNELIUSmijn
oprechten

'

-

pracht apparaat.

annex
Gevraagd personeel
b. d.
Schilderszaak. Prima best.
Prijs in overleg. Br. no. 773
Een BakkersleerUng of
bur. dezes.
gevorderde bediende. F. H.
Arbeidersbehuizing v. geld- ; Boerema, Schuitendiep 50.
belegging. Prijs f2200. Br.
lemand voor het lakken
no. 774 bur. dezes.
of spuiten van meubels. D.
lang
v«r|asrdacik*iendar
Motorkruiser,
Pokon
30 et
Stalen
Boonstra, Westerhaven 12.
"
± 8 M. m. slaapplaatsen.
2 flinke Schildersknechten.
H. W. Mesdagstraat 62.
H. S. Noordhof, Holwierde.
St. Nicolaas Cadeaux. i Fl. Wagenmakersknecht en
Chow Chows, 8 een leerling. L. Blink, WaoonnQlT
iniiiiiiiiiiiiiKniiiiiiiiiiiiii !Prachtige
; w,. middenslag Schnauzer i genmakerij, Pieterburen
aOa
terPer 1 Maart 1947 VolonIprima fokteef, lersche
Barsoi, reu tair op bouwboerderij
Bij
kunnen flinke jonge meisjes haar f§ ! rier j.reu 1 j.,
Alles prima afstam- A. Broekema, Pieterburen.
opleiding als leerlingmaehinestikster { !1%
Hondenpark PatersVoor dir Arbeider of inw.
! ming.
of handwerkster aanvangen.
woldsche weg 117,
Tel. knecht.
Molenkamp,
!j23806.
J.
Slochteren (dijk).
; # Jonge kanarievogels op Werkster voor Vrydagszang en een paai morgens, Buining, ParkI vollen rolschaatsen.
Park- weg 131.
! prima
109A.
I wegZ.g.a.n.
Fl. Meisje v. d. en n.,
Windcharger, geh. zelfst. kunn. werken. Aanm.
!#
; compl. H. Abblnk, Opende Mevr. Zeven, Korreweg 27a.
; D 435 (Gr.)
Flink, degel, zelfst. MEISJE
Uongensrijw. 26xV& w. boven 20 jaar, v.g.g.v., per 1
Geeft U morgen hiervoor op! j |! #
meisjesrijw. idem, 2 wiel.
v. d. e. n„ in gezin met
wandelwagentje, op lucht. ZJan.
kinderen (tusschen Gron.
Kleedingfabriek
Feldbrugge ||W.
Kappenburg, rijwielh. en Haren). Werkster aanw.
: Raamstraat 5.
Loon f5O p. m. Br. fr. no.
10
1-pers. eikenh. Ledikant

m. bruine

Telefoon 446
WINSCHOTEN
H.H. PAARDENHOUDERS,
van het paardenhaar dat U in Uw bezit hebt of krijgt,
maken wij voor U weer de bekende kwaliteit vegers,
borstels, ragebols, boenders, wanneer U dat haar bij
ons laat verwerken.
Vraagt reizigersbezoek schriftelijk aan onze zaak of
bij onzen vertegenwoordiger voor het Noorden:

„Uw geld beter

lOOSTERHOFF.
in

geheel compleet,

Brieven onder no. 743 bureau dezes

m. 44. Te bevragen
Boerderij, gr. 15 H.A. Nog ] damesjas
's morgens of 's avonds na
verhuurd. Pr. f30.000. 8 uur Heeresingel
HEERESTRAAT
101
DIJKHUIZEN—TOXOPEUS
11.
770 bur. dezes.
2 nw. Autopeds a f 14.
v/h Oosterstraat 70, Gron 3r. no.
Uithuizermeeden B 177.
In verb. met dubbele: Boekenkastje
zaken: volledig Automatic manplein 6a. f6O. Abel TasGEVRAAGD door Zakenman
Bedrijf, met daaraan ver- ]
Eenig mooi Speelgoed.
f 1500.— a f2000.—
bonden een moderne keuken, jKloosterstraat
prima
gegaranEen
bestaan
: Spoortrein, 7a. microscoop
tegen goede rente.
ieerd. Volledige inventaris
Br. fr. ond. no. 799 bur. d.
150x, passerdoos en electro
aanwezig. Te bevr. Noorder- : motortje.
Oosterweg 79a.
singel
Hondje
1,
Assen.
Zwart
VERMIST:

;

Hoofdvertegenwoordiging

Blijhamsterstraat 22

AANGEBODEN:
Nieuwe 16 m.m.

GELUIDSFILM-INSTALLATIE

verlichtings. ruime bel. terug te bezorgen
Nuttige St. Nicolaascadeanx
Radesingel 8.
gebied en benoodigdheden voor Uw Rijwiel
VERLOREN: Portemonnaie
m. inh. door gr. arb.gezin,
omg. Grand Theatre. Terug
TELEF. 29157 bez. teg. bel. H. de Vries,
JACOBIJNERSTRAAT 8
Zaagmuldersweg 74.
Wij zijn bekend door onze lage prijzen!
op

BORSTELS KLEEN-E-ZE BORSTELS

Wat de- goede StMj oMS
BRENIGT.WIJ hIeBBEMMEiM

J. Boere-

TE KOOP

*

I

Guldenstraat 22-24
LEEUWARDEN
Ow de Ktlder. 14-16-t8

j&

op den jeugdigen leef-

tijd van 4 jaar.
Groningen, 30 Nov. 1946.

Torenstraat 15.

SIERTSEMA's Drukkerij-Uitgeverij, Oldehove

EEN ONDERWIJZERES

GRONINGEN

\"~*

METTIEN LODEWIJK
Wed. van J. R. Paschier,
in den ouderdom van
bijna 73 jaar.
Peize, 29 Nov. 1946.
W. Bathoorn.
R, Bathoorn—Lodewijks

St. Nicolaas-cadeaux.
Ziet onze étalages!
FERWERDA 2e Willemstr. 42
vlak b. d. Heerew. Tel. 24096.

Met akte A en B genieten
voorkeur. Goed salaris. Sollicitaties te richten vóór
14 Dec. aan de Secr.esse R.

\
\\

genoote

125 pagina's geïllustreerd. Waarin o.m. omschreven:
De overval ten gemeentehuize etc. Prijs geb. f 2.50
Zendt f 2.65 per postwissel en dit
boekje wordt U gratis toegezonden

KISTEN
KUSSENKAST

hebben a.s. Woensdag
nam. 2 uur te Peize.
Heden overleed plotseling onze Tante en Huis-

„OLDEHOVE IN OORLOGSTIJD"

voor

maken. Daarom brengen \
(
wij onze nobele parfums )
! liever in eenvoudige flesch- )
[ jes, voor de vtouw die r
\ verstand van parfum heeft f
ï De prijs is slechts 90 cL J
\
per flescbje.
>

OOSTERSTRAAT 32

Verschenen:

De voorname verpakking, 1
passend bij de exclusieve i
Valdelis-kvvalitcit zou onze >
flacons nog zéér kostbaar l

|.

VERLAAGDE PRIJZEN

Groningen, Klaproosl. 51.
De begrafenis zal plaats

L. Boerema,

Voor sport- of dienstgebruik
Altijd groote voorraad mooie
gebr. Rijw. m. 1 jaar gar.
Canvasbanden compl. f 9.50,
Fietstasschen f 10.25, Jasbesch. f 1.50, Kettingkasten
f 5.50, Metalen f5.95.
Ziet onze étalages!
Het vertrouwde adres, ook

!fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

ZWART

HARM LUCAS CQOPMAN
betuigen wij TJ onzen oprechten dank.
Namens de familie,
L. H. COOPMAN
Groningen. 25 Nov. 1946.

Heden overleed plotseling, onze lieve Moeder,
Behuwd- en Grootmoeder
METTIEN LODEWIJK
Wed. van J. R. Paschier,
in den ouderdom van
bijna 73 jaren.
Peize, 29 Nov. '46.

G. H. WESTHOFF,
Notaris te Vries.

DONKERROOD

1

Boldoot als standaard-kwaliteit

uitsluitend een
half uur voor den verkoop.

Bezichtiging

DONKERBRUIN

Voor uw blijk van deelneming bij het overlijden van
onzen lieven Vader, Be-

De teraardebestelling zal
plaats hebben Woensdag
a.s. op de Noodbegraafplaats aan de Winsumerstraatweg. Vertrek van
huis om 10 uur.

"

Bloemen voor Sint Nicolaas![

|
1

DONKERBLAUW

dag op

huwd,

Oosterstraat 31 - Telefoon 20410

| Sint Nicolaas wil bloemen koopen

van 55 jaren.

de Noorderbegraafplaats. Vertrek van
Zwanestraat 12 om 10 u.

F. H. OSWALD

-f

SUURMEIJER
Weduwe van M. L. Wiersema, in den ouderdom

Geen bezoek.
Geen bloemen.
De teraardebestelling zal
plaats hebben Dinsdag
a.s. op de begraafplaats
van
..Esserveld". Vertrek
het sterfhuis om 11 uur.

,

,

JANTINA JOSEPHINA

kinderen.

te 10 uur, te verschijnen ter
terechtzitting van den Edel-

i

;

Heden overleed, onze lieve Vrouw, Moeder en

M. M. Martens, A. Martens—Lammers en Klein-

EAU DE COLOGNE

Achtbaren Heer Kantonrechter te Groningen, alsdan gehouden wordende in het
bij
het
uitzoeken
van
REDERIJKERSKAMER
Kantongerechtsgebouw
aan
„VESTA", TEN POST
het Kattenhage no. 1 aldaar,
teneinde alsdan zijne echtgenoote
MAGRETHA VAN
Zaterdag 7 Dec., in 't Café
Kom dan bij ons. Wij hebben zeer ruime keus in: DER VEEN, bijstand en
KONING te Ten Post:
Bobsleden f 10.25
Aanrechtmatten
machtiging te verleenen in
Alluminium Borden
Bedkruiken
en tegen deze ten verzoeke
Wringers
Houten Deegrollen
van Douwe Reenders wonenBusopeners
Tafelmessen
de te Groningen tegen laatstBOVEN OGEN" Electrische
Afdruipmatten
Straalkachels
gemelden datum voor dien
Gron. revue door Jan Zijl. IBroodmessen
Medicijnkastjes
Rechter aanhangig gemaakte
Muziek van Martha Woldring ;Scharen
Bezems
procedure.
Kaarten a f 1.50 uitsluitend iVerdampers voor centrale
Vaatkwasten
GERH. BLEEKER,
bij
Koning.
n voorverkoop
Closetborstels
verwarming
Deurwaarder bij de KantonTuitjes voor theepotten
Badmatten
gerechten te Groningen en
Het mooiste kindergeschenk! iW.C.-matten
Huishoudraspen
te Assen.
Het boek, dat door zijn iNest alluminium Pannen
Winkelscheppen, koper,
(3 stuks) f 15.35
vernikkeld, enz. enz.
sublieme uitvoering en voorBOELDAG DE PUNT
treffelijken paedagogischen
Ruitervereenigingen en Paardenhouders, wij heb(gem. Vries).
Op Vrijdag 6 December 1946,
ben weer Paardentondeuses
inhoud verkozen zal worden
des nam. 2 uur. zullen ten
boven velerlei speelgoed, is
huize en ten verzoeke van
„HET ZONNEBOEK"
en
Mej. de Wed. H. de Kleine,
„HET MAANBOEK" (6—lo
te de Punt, publiek a contant worden verkocht
jaar).
HUISMEUBELEN,
Geschreven en rijk geïlOpgericht 1855
lustreerd door LIDOW, groot
als: kasten, kachels (kooken kamer), stoelen, radioroyaal formaat.
I|pilllllllllllM^
toestel, klokstel, gereedsch,
Verkrijgbaar voor f750 per
turf, wagenkapschuur (voor
ex. bij alle goede boek- |
2 wagens) en hetgeen verder
verkoopers.
meer te voorschijn zal worden gebracht.

ve Moeder, Behuwd- en
Grootmoeder

jaren.
Groningen, 30 Nov. 1946.
O. Kijk in 't Jatstr. 27.
Tj. E. Martens. Delfzijl:

f

22919 HERMANNUS WIBBE ATES,

Hebt U moeilijkheden
St " Nico laasgeschenken?
!
j
,
„GAIN KROEZEN «

Groningen, 30 Nov. 19-16.
Groote Markt 36. Tijd. Maria
Paviljoen R.K. Ziekenhuis.

Grootmoeder
GEERTRUIDA ERDMAN
in den ouderdom van 69

,
,,

',', 28316 voorheen wonende te Gro„ NANKMAN,
Radebinn.singel
„ NOOD TAX,
„ 28551 ningen, thans zonder bekenOosterweg
„ RADEMAKER,
Buit. Damsterd., „ 21423 de woon- of verblijfplaats in
„ J. REKER & ZOON,
„ 26501 het Koninkrijk der NederP. Driessenstr.,
„ 28527 landen,
zijnde ook zijn ver,. SAAK,
W. A. Scholtcnstr. „ 25431 jblijfplaats buiten het Koninkrijk onbekend;
Laat U niet misleiden
is gedagvaard om op Donderdag, den twaalfden DeRijdt met bovenstaande bedrijven
cember 1946 des voormiddags

S.

Paterswolde, 1 Dec. 1946. „'t Sonnehuys".
De Vespers worden gezongen Woensdagavond om
7.30 uur. De gelezen H.H. Missen zullen gehouden
worden Donderdag om 7.30 en 8.15 uur. De plechtige
uitvaart te 10 uur in de St. Josephkerk, waarna bijzetting van het stoffelijk overschot op het R. K.
Kerkhof te Groningen.

Groningen, 7 Dec.
Kraneweg 119

van

J. B A. MOL.
I. MOL-CONRADI.
P. H. A. MOL.
A. C. M. HOMMEN-MOL.

,

„

„

J. TH HOMMEN.
INEKE.

ANNIE F. VROOM en

Kraneweg

Uit een exploit van
teekende van 29-11-46, waarvan een afschrift is aangeOnderstaande Groninger Autoverhuurbedrijven maken plakt aan de hoofddeur van
bekend, dat vanaf heden de MINIMUM-TARIEVEN in de gehoorzaal van het Kande stad zijn
tongerecht te Groningen, terwijl een tweede afschrift is
verlaagd tot f 1.50
overgegeven aan het Hoofd
Coehoornsingel, Tel. 29317 van het Plaatselijk Bestuur
Gar. BIJHOLT,
„ CASPERS,
Coehoornsingel,
29014 der Gemeente Groningen,
„ 22939 blijkt
G. W. VAN HEUKELEM, D. Huizingestr.,
dat:

Taxi tariefsverlaging

1 Dr-e. 1946 is, gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk, in de vrede van Christus
ontslapen onze lieve Vader, Behuwd- en Grootvader

TOT

