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dagavond
16.45 tot Zaterdagmor EMMERCOMPASCUUM, 5 Jan. fbiggen
richte
schade
of
het
aantal
slacht
gereinigd,
doch
later
weer
aan
de
8.1.43
9.00
uur:
Groningen
Con
1.60—3.50 de week.
begin nagaan, welke met fatale
offers is nog niets bekend. De ver gen 8.47.
certhuis Poelestraat.
Aanvoer : runderen 554, kalve
ouders teruggegeven.
Varken geslacht.
noodzakelijkheid op elkander vol
liezen aan menschenlevens en cfe
14.00 uur:
Leeuwarden,
255. schapen 228, biggen 89.
gen.
ONGELUKKIGE VAL.
Bij den landb. Tees hebben on ren
schade schijnen hoo'r te ziin. Pas
Huize Schaaf. Breedstraat.
Overzicht :
Op de afdeeling
Binnenland in 't kort.
De bejaarde wed. Van den Berg wanneer
De eerste phase van deze wor
bevoegden zich toegang weten te kalfde
verbindingen
met
de
9.1.43
9.00:
Amsterdam
School
melkvee verkeerde de
steling bracht de militaire concen
kwam zoo ongelukkig ingesneeuwde en
verschaffen tot de schuur, daar handelen
te
Men-Lunteren.
De
doodslag
geïsoleerde
vanwege
de hooge prijzen
Iepenwee
13.
tratie van het Euroneesche vaste
van een trap te vallen, dat zi1 een
hersteld is. zal het moge- De Arnhemsche rechtbank heeft een varken van ruim 50 kg. ge in een langzame stemming. Door
land en daarmede de voorwaarde 10.1.43 10.00 uur: Utrecht. Wehr- ernstig beenfractuur opliep. OP plaatsen
slacht en mee genomen; geen en de bedrijfschap werden ongeveer
liik
ziin
een
nauwkeuriger
beeld
te
Dinsdag
den
29-iarigen
landbou
machtheim.
Mariaplaats.
om weerstand te kunnen bieden
advies van dr. De Vries is zij geven van deze natuurramp waar werszoon B.B. uit Meu-Lunteren kei spoor achterlatende.
Amersfoort
200 runderen. 100 pinken, de aan
aan de onontkoombaar over dit 11.1.43 10.00 uur:
het ziekenhuis te Emmen door Canada geteisterd is.
(gemeente Ede), die in den avond
dienstgebouw Leusderweg. naar
gevoerde nuchteren kalveren en
Europa losbrekende aanvallen van
overgebrachte
WINSCHOTEN, 4 Jan.
van den 7en September 1942 uit
230 schapen overgenomen. In wol
het Oosten resn. van het Westen. 12.1.43 10.00 uur: Den Haag.
ETHNOLOOG
HIELD
LEZIN
Op
de
heden
gehouden
week
een
raam
van
de
boerderij
van
Bezuidenhoutscheweg.
ONTZETTENDE SNEEUW
vee verliep de handel evenals de
Met het einde van den Balkanzijn ouders een buksschot loste markt waren aanvoer en prijzen voorgaande weken, langzaam met
GEN OVER DE PAPOEA'S.
STORM TEISTERT CANADA.
Oorlog was deze eerste phase der DUIKBOOT-TANKSCHIP DER
DUITSCHE MARINE.
•wereldworsteling om een nieuw
Naar eerst thans uit Ottowa wordt
De 33-1arige B. S. D. te Laren, op zijn vader, veroordeeld wegens als volgt: 12 biggen. Biggen 2-4 zeer hooge prijzen. Voor de big
Een Duitsche oorlogsverslag gemeld, is Canada tiidens de die zich ethnoloog noemt en voor doodslag tot vier jaar gevange per stuk. 28 Schapen, voor leve gen waren de prijzen ruim zoo
Europa, nameliik de voorbereiding
der militaire situatie, geëindigd. gever meldt interessante bijzon Kerstdagen en de iaarwisseling de Rotterdamsche rechtbank te nisstraf met aftrek van net voor ring aan de commissie. 68 Nuch- hoog. De aanvoer was klein en
teren kalveren. 28 Koeien. Leve- de belangstelling zeer gering.
Teneinde het tegelijkertijd binnen derheden omtrent een nieuw wa door een vreeseliiken sneeuwstorm recht heeft gestaan wegens het arrest.
Pseudo- oorlogsinvalide opnieuw nng
N.V.C.,
regeeringsprijzen.
vallen van den in het Oosten en pen in den duikbootoorlog.
geteisterd, zooals sinds menschen- feit. dat hij een aantal leiders van
GEVONDEN VOORWERPEN:
Westen staanden vüand te voorko
Verleden jaar ziin in steeds heugenis niet is voorgekomen. In inrichtingen van middelbaar on tot 3 iaar veroordeeld. Het Bos Handel vlot.
Een gouden slot van een arm
men, zette de Führer den aanval toenemend aantal duikboot-tank het gebied van Toronto en Mon- derwijs .heeft bewogen hem gele sche Hof heeft Maandag een AmHOOGEZAND,
5
Jan.
band;
een portemonnaie met In
op de Sovjet in met het uitsluiten booten overal op den Atlantischen treal woedde de storm het hevigst. genheid te geven tot het houden sterdamschen machinist die in No
Alhier is uit het Winschoter houd: een paar kinderhandschoen
de doel. de onbehouwen menschen- Oceaan verschenen, die de belang De gevolgen waren hier dan ook van lezingen over de Papoea's van vember 1941 door Brabant zwier
tjes
en
een blikken drinkenkanmassa uit Binnen-Azië. die weer rijke taak van ravitailleerings- ontzettend. Tot nu toe ziin nog vrij Nieuw-Guinea. waarbii hij het en zich daarbij voordeed als oor diep, hoek Kieldiep, het lijk op
veroordeeld tot 3 gehaald van de 53-1. mei. A'. Klip- netie. Inlichtingen bii Bosveld,
eens. zooals herhaaldelijk in de basis in den volledigsten omvang groote steden en dorpen aan de St. deed voorkomen, alsof hii als arts logsinvalide,
voorbije tientallen eeuwen, het vervullen. Zii voorzien de duut- Laurensrivier volkomen van de onder dit menschenras had ge laar gevangenisstraf.
huis-Luidens, die sedert bijna ~ chef-veldwachter te Wildervank.
Expediteur kocht gestolen thee weken werd vermist. Deze leed KERK. EN SCHOOLNIEUWS.
avondland vrilde binnenrukken, ai booten van brandstof of proviand, buitenwereld afgesneden, daar alle werkt. de kosten van deze expedi
Bossche Gerechtshof aan zwaarmoedigheid, welke zeer
te weren Thans mag gezegd wor varen van boot tot boot, en zoe verkeerswegen, spoorwegen, we tie geheel door hem waren gedra op. Het
VEENDAM, 6 Jan.
den. dat ook deze tweede phase ken als een drijvende herberg gen onbegaanbaar en de telefoon gen, en de gelden, die de lezingen heeft Maandag een expediteur uit waarschijnlijk als
doodsoorzaak
Intrede Ds. Colenbrander.
leidingen kapot zijn. De sneeuw hem opbrachten, zouden worden Breda, wegens het verhandelen moet worden beschouwd. Zii had
voor een succesvol einde staat.
hun ..klanten op.
Naar
wii vernemen is candidaat
Met de landing van EngelschKunstig uitgedachte construcr massa's liggen metershoog. Het besteed om een nieuwe geneeskun van 60 KG. gestolen thee veroor
kinderen, van wie de jongste 15 G. Colenbrander, die de benoe
Amerikaansche contingenten in ties maken het mogelnk ook bii geheele treinverkeer is in de mees dige expeditie uit te rusten, werd deeld tot 7 maanden gevangenis 4
laar
oud
is.
ming tot hulpprediker van de
straf.
Noord-Afrika — dus in Novem hooge zee een snelle verbinding te gebieden van Canada totaal vrijgesproken.
Herv. gemeente, om de rechtzin
ANNERV.KANAAL. 29 Dec.
Noodlottig spel. Daags voor de
ber 1.1. — is de derde gevechts- tusschen tankschip en duikboot lamgelegd en hetzelfde geldt voor
Wegens een zedenmisdrijf werd
nige evangelisatie als voorganger
Verg. „Ceres".
phase begonnen, nameliik de af tot stand te brengen. Urenlang de diep onder de sneeuw bedolven genoemde D. veroordeeld tot een Kerstdagen speelde een 8-1arig
Na opening en lezing der notu te dienen, voornemens, om zich
weer van de pogingen der wes- loopt dan het kostbare vocht liggende wegen. Er is een zoo gevangenisstraf van 1 laar.
; ongetie te Bussum met een stek
tersch-kapitalistische krachten om door deT slangen in het oorlogsker. hii kwam in aanraking met len volgt het jaarverslag. Rek. en reeds op Zondag 14 Februari aan
de nieuwe orde van Europa op den vpsrti
Duikt aan de horizon ZOO MOET U DE HOOIKIST voor ministens driekwart gedeelte den electrischen stroom, verbrand verantw. v. d. penn. E. Steenge. staande, aan deze gemeente te
grondslag van een volksche waar- de mast van een torpedojager op.
ink. en uitg. over 1942 sluiten verbinden, zoodat de vacaturegevuld zijn. daar de inhoud an de ernstig een deel van een zijner De
GEBRUIKEN.
met een voord, slot van f 76.56 De Ds. Bijl, dan reeds na 10 weken
de-ordening te verhinderen.
of verschijnt een vijandelijk vlieg
ders teveel afkoelt. Voorts neme landen en sloeg tegen den grond. aftr.
In een worsteling, waarin het tuig. dan ziin bedde booten in den
G. Oldenziel en weer vervuld zal worden.
Ter besparing OD brandstof,
men minder vocht dan voor een De knaap werd naar het zieken J. H. bestuursleden
'om de belangrijkste dingen "aat en kortst mogelijken tiid van de op
Lambers wenschen niet weer
huis overgebracht, waar hij is
stroom
of
gas.
gewone
bereiding
noodig
is.
De
BURGERLIJKE STAND.
om de beslissende vormgevine pervlakte der zee
in aanmerking te komen. In hun
overleden.
verdwenen.
De hooikist is een uitstekend spijzen dienen één zesde van den
MUNTENDAM. 24 — 31 Dec.
voor komende eeuwen, staat de Geen vijand, die over zee vaart of
plaats worden gekozen A. Schreude gevolgen overleden.
Tr
normalen
kooktijd
te
worden
middel
om
te
besparen
op
het
Geboren:
Geene. — Onder
afloop fataliter vast en deze afloop er boven vliegt, vermoedt, dat
en G. M Lambers. Tot lid in
L}- is in het kinderzieken- derC.C.
vóórgekookt en driemaal den ge
wordt gekozen B. Wuffing. trouwd: H Heil es 25 1 te Hooge
kan zich slechts voltrekken ten zich vele meters onder hem een brandstoffenverbruik, op stroom wonen
in de hooikist te nuls te Rotterdam overleden een de
zand
en
H
Woldliusi
20 1 te Mun
gunste van Eurona en daarmede steunpunt bevindt van de Duit of gas. maar men moet dan met worden kooktijd
Als
hd
v.
het
H.B.
en
pl.verv.
lid
gehouden
kmdie, dat in de ouderlijke A. Schreuder en E. Steenge. Van tendam. — Getrouwd:
kennis van zaken met dit nuttige
B Zuide
van ons. Evenwel ziin er oopen- sche oorlogvoering ter zee.
Gerechten met
een
langen woning bii het oasseeren in de oen
voorwerp omgaan.
blikken waarop de weegschaal in
V.B.B.
het
verslag
van
de
ma
23
i
te
Meeden
en
F van dier
Tot op zekere hoogte kan dit huishoudeliike
ftang
door
struikelen
of
stooten
'looktiid
kunnen
het
beste
na
twee
In
de
eerste
plaats
dient
men
een
Proef
boerdernen
over
1941.
J
evenwicht staat en het lot den ver vaartuig ook de tweede taak van
19 i te Muntendam. J Lounog eens worden in een emmer heet water is ge Steenge Hzn. verklaart zich bereic Heide
deren loon bii wiize van spreken Sen steunrmnt, herstelplaats te pan met een goed sluitend deksel tot drie uur om
rens 20 i te Winschoten eti J
ze daarna weer vallen.
afhankelijk stelt van de persoon ziin vervullen. Een vrij groote te gebruiken en ervoor te zorgen, doorgekookt
van het belangrijkste daaruit een Seip 25 i te Muntendam. M P Lo
in
de
hooikist
te
plaatsen.
3
inbraken
In
stoffenzaken.
In
overzicht te geven. Besloten wordt ei ewijks 26 i te Veendam en G
lijke bekwaamheid den handelende werkplaats maakt herstelwerk dat zii in de kist of mand past.
Zóó voorkomt u overschrijding den vorigen nacht ziin niet minder den
menschen, juist om hen te benroe zaamheden mogelijk die het oor- Bliift er eenige ruimte over. dan van
directeur der Exportslachterii Hartman 22 i te Muntendam^. W
dan drie stoffenzaken te Amster te Assen
ven en door de bevochten overwin logsvf •> rtuif zelf niet altiid kan vuile men deze op met proppen soen.uw electriciteits- of gasrant dam
uit te noodigen alhier een Feiken 26 ï te Meeden en E Seip
het slachtoffer geworden v?n lezing te houden.
De voorz. sluit de 22 i te Muntendam, B Aapkes 27
ning flink te maken voor de takén verrichten. Verder controleert een papier of houtwol. De pan moet
inbrekers.
Verdwenen
ziin
verschil
verg.
met
de beste wenschen voor i te VV inschoten en M Muurman
der toekomst.
marinedokter den gezondheids
Het eerste, van deze ogenblik toestand van de leden der beman Bij verstandig gebruik kan men met weinig gas veel doen. lende oouponsstoffen.
de Vereen, en wenscht alle ieden 27 1 te Muntendam. — Overle
HOOFDPRIJZEN DER
veel zegen in het nieuwe iaar.
den: Geene.
ken was de herfst van 1939. toen ning van alle bezochte vaartui
.
STAATSLOTERIJ.
de Duitsche legers in een bijna vol- gen en neemt het vaartuig zieken
STADSKANAAL, (O.). 6 Jan.
GASSELTE, 28 Dec.—3 Jan.
f?!W>0_ 13289
ledigen opmarsch hunner divisies en gewonden aan boord, om deze
Geslaagd
voor
het
diploma
Engel
Geboren: Geene. — Ondertr.t
f 1500 — 10456
prukten naar Polen. Wanneer naar het vaderland over te bren
sche
Handelscorrespondentie
van
tt
Stikhuizen, 34 1 te Gieten en
f 1000 — 4467 4824
oen het Fransche leger, een wer- gen. Tenslotte neemt het tank
wege de Ned. Vereen, tot Bevor H R Drenth. 30 1 te Gasselte. —
f 400 — 9551 17471 19688
keliik energieke aanval op het schip ook de nost mede naar het
dering
van
Handelswetenschappen
Getrouwd: Geene. — Overleden:
.
19850
Duitsche Westen zou hebben on vaderland. Aldus worden de oor
de heer J. Benus alhier.
E Hulshof, 52 i, echtgen. v G M
dernomen. zou het lot twijfelachtig logsvaartuigen vele maanden ont ?9ö — 21339
Jager. (Overl. te Gron.).
f 100 — 196,1 5847 6275 10356
VEENDAM, 5 Jan.
zijn geweest. Dit oogenblik heeft ifhankeliik van elk steunpunt te
11603 15235 19379
Frankrijk voorbij laten gaan en land en kunnen zii zich weken
EEN NIEUWE ZAAK.
ANLOO, 27 Dec.—2 Jan.
19418
daarmede zijn kans om den oorlog lang vele duizenden zeemijlen van
Een nieuwe zaak op te richten
Geboren, ondertr. en getronwd:
te winnen, verloren. Er is nog een het vad°rland ophouden.
VOETBAL. en dan ook de inrichting en wat Geene. — Overleden: J M Schutweede oogenblik geweest, dat
PROGRAMMA VOOR ZONDAG. daar al meer biibehoort tot in de nng, 1 1 z v R Schuring en R
evenzeer de weegschaal der histo ERNSTIGE
Ie KI.: GVAV-Achilles, LSC- puntjes verzorgd te hebben, is al Dekens. Jvd Boor, 73 1 echtg. v
rie in evenwicht zag. toen de EnKINDERVERWAARLOOZING
niet gemakkelijk. Daartoe behoort
Sneek, Veendam-Leeuwarden
v Rein.
gelschen het plan hadden in Noor
De gemeente-politie te Niiver2e kl. B.:
WVV-Muntendam, zeer zeker heel wat doorzettings
ZUIDLAREN, Dec.
wegen te landen. De stoutmoedig dal heeft ingegrepen in een ge
vermogen
en
energie.
Doch
om
Hoogezand- GRC, FVV-Helpman,
Geboren: Katharina Geertina d
heid van den Führer voorkwam de val van ernstige verwaarloozing
Woltersum-Bato, Noordster-Em- dit te presteeren in oorlogstijd is
Encelschen
H
Hasper
en J H van Bon.
van kinderen In een woonwagen,
wel iets heel biizonders.
men.
Wellicht is er voor de bolsjewis staande in het kamp in de buurt
d v S Hoogsteen en B
Veendam is door den heer J. J. Sietske
3e Kl. D.: Delfzijl-Kwiek. Beltische massa's een oogenblik ge schap Haarle bii Niiverdal. De po
Visser.
Harmke
Hamminga
vroegere filiaalchef van en D van der dvH
lingwolde-Farmsum,
Veelerveen- Bos.
weest. dat voor de door hun litie trof in deze slechte en toch
Meer. Zwaantje
machtgevers vertegenwoordigde
Wildervank,
Scheemda-Nieuwe- .Bata" een nieuwe inrichting rii- Niissiena d v J F Sulman en D N
ker geworden en wel een pedicu Balkema. Geert z v H Bovenhuis
Schans. Thos-PJC.
doelstellingen het gunstigst was. tige wagen in een hoek, op eenige
Dat was. toen een laar geleden de
3e Kl. E.:
Eext-Zwartemeer. re-inrichting. lederververii, kou en T Hiddingh. Mettina Annetta
Führer.
Hij
draagt
de
zwaarte
van
Duitsche soldaat bijna beweging
Nw.-Buinen-Gieten, Titan-Stads senreparatie, c.a. Bij het bezoek,
v A van Weringh en G de Gries.
loos werd tegenover de overmacht het gebeuren in.een mate, dat dit
dat wv aan de zaak brachten, die Cornelis
kanaal, CVC-Musselkanaal.
v K Hofstee en M
van het natuurgeweld in het Oos ons zelf nauwelijks ooit geheel be
is in het winkelhuis op Harms. —z Ondertrouwd:
Res. Ie kl.: Velocitas 2-Emmen gevestigd
J Schut
wust wordt. Daar tegenover echter
e van
ten.
2,
Be
Quick
2-HSC
2.
j
.
Kerkstraat,
viel
26 j te Zuidlaren en J Warring
Zoo betreden wii met de laar heeft nog nooit een man zoo vor
dadelnk de inrichting op, die ge 20
Res.
2e
kl.
B.:
Muntendam
2mend
ingegrepen
in
het
lot
van
de
i
te
Anloo.
G
Koops
24 1 te
wisseling 1942/'43 niet slechts een
Hoogezand 2, GVAV 3-GRC 2. Ve heel en al aan het doel is aange Vries en J Rutgers 23 1 te Zuid
nieuw tiidvak maar ongeveer te geheele wereld, nog nooit werd een
past.
locitas
3-Be
Ouick
3.
man
door
zóó
vele
millioenen
men
gelijkertijd ook de derde nhase van
laren. — Getrouwd: Geene. —
Ongetwiifeld zal de nieuwe zaak Overleden: H Bieleveld wed. v J
UITSLAGEN.
deze worsteling om de nieuwe schen in onvoorwaardeliike over
den
dr.
bij
Rijksminister
Rijkscommissaris.
Seyss
De
De Nieuwjaarsreceptie
Nieuwjaarsreceptie bij
den Rijkscommissaris.
Rijksminister
dr.
Ie Kl.: Heerenveen-Veendam 3gave met de geheele persoonlijk
vormgeving van Furona.
Kruijer 85 i. W Slagter ongeh. 63
(Heerenveen kampioen),
Be STEL NIET UIT TOT MORGEN, 1. H Geerligs ongeh. 47 1. G Vrij
InquarC. — Genera! immissar Hauptdienstleicer Schmidt brengt den
Maar alles wat gebeurt, wordt heid bemind. In dit geloof en met
Quick-Velocitas 6-2. H.S.C.-Leeu- WAT GIJ HEDEN DOEN KUNT. en 5 i. E W Meints vr. v E Hut
gedragen door den zede! ijken ernst, deze wetenschap treden wii het
Nieuwparsgelukwenscb van de N.S.D.A.P. over
warden
5-2.
2e
Kl.
B.:
Hoogezandvan de taak en door de onvonr- nieuwe laar en de laatste geMAAK REEDS NU EEK RUIM 41 1. J Schuiling 10 1. H C EldePoly-gooD-Zeijlemaker-Pax m
•yvaardelnkhoid en ^rootte van den vechtsphase van een nieuw Euro
Noordster 2-0. Res. 2e kl. B.:
BEDRAG OVER AAN WINring ongeh. 63 1. A • d Abeelen
Inzet, geleid door den wil van den pa in. Heil den Führer.
B.R.C. 2-Veendam 2 1-i
TERHULP. GIRO 5553.
ongeh. 66 1

Jaaroverzicht van den
Rijkscommissaris.
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MARGREET

MERVIUS
ROMAN

door
HELMA VON HELLERMANN
Geautoriseerde vertaling van
N. BRUNT.
Hii lachte, trok haar naar zich
toe. zoodat haar hoofd op zijn
schouder rustte. ..Wees maar niet
bang:, schat, laat dat maar aan
mii over. Maar ie denkt eraan. hè.
dat je wat aardig- en voorkomend
bent tegen Brucic. wet hangt van
hem, als voornaamste aandeel
houder af of ik in de raad van
toezicht der vereenigde Duitsche
Margarinefabrieken wordt geko
zen. Dat is een goed betaald
baantie. Ik moet toch voor mijn
vrouwtie zorgen, hè." Hii boog
zich over den mond. die zich al te
vast gesloten had. ..Op het oogrenblik zat ik, onder ons gezegd, leelijk in het nauw. Maar dat mag
niemand weten, begrijp ie? Daar
om ergerde ik me zoo over die
verhuurderii van moeder.
De
mensehen denken natuurliik dat
ik haar niet genoeg kan öf wil
steunen, en dat past me nu in 't
geheel niet. Enfin, daar schijnt
niets aan te doen te ziin. Een kop
heeft, ie moeder hoor! Gelukkig
dat ffl die niet hebt. Die groene
jurk staat ie goed. lieveling, wil
je er een ketting van iade bii heb
ben? Wacht maar. die komt wel.
Als ie maar aardig tegen die
(Toeie Bruck bent."
Elfriede Stalling moest zich
dwingen om op de verliefde
praatjes van haar man in te graan,
en om een laat komende bezoe
ker een vrooliik gezicht te toonen.
Een onverklaarbare angst be
zwaarde haar hart.
HOOFDSTUK X.
„Mag ik u deze met de hand
geschilderde briefkaarten aanbie
den." Twee stuks voor 25 Pfennig.
Een nieuwsgierige blik uit wa
terklare oogen omvatte het ge
zicht van den vrager.
„Hebt u die zelf geschilderd?"
. .TalEen korte aanbeveling. „Wacht
u even. ik zal..."
De blauwe jurk met het witte

FIRMA
WETELEF
IJ ER
WILDER V ANK
44»

BABY-ARTIKELEN.
Wij zouden U gaarne méér verkoopen. Doch beter velen iets —
dan sommigen niets.

schort verschijnt weer.
mag eigenaik niets aan de
deur kooperi." zegt ze fluiste
rend. ..maar een paar jcenten heb
ik nog we). Kan ik er daar een
voor krijgen? Nee. die met die

MEDED.
VOETR.
VEREEN.
de verjaardagen, maar 25 Dfennig OFF.
en zegevierde met 5-2, waardoor Heins. de rechtsbuiten van Hee
die door Kmgge langs Hulpbehoevend door
„VEENDAM"
„spotgoedkoop hè?"
practisch de veilige zóne bereikt renveen.
JAN.
10
ZONDAG
zijn eigen doelman werd gekopt.
Een andere vrouwenstem, die
is. De stand luidt:
Hierna
brak
Veendam eenige ma Rheumatische Pijnen T
den wachtende met ziin weekere.
VEENDAM—LEEUWARDEN. Heerenveen 15 13 1 1 27 46 18
diepere klank op de een of ande Aanvang 2 uur. Löhr. Pot. Knig- Be Quick 15 8 4 3 20 45 23 len snel door, maar de harde scho
ten
van
Blaauw
en Visser werden Doe een bloedzuiverend© kuux! Mei
re manier bekend voorkwam ant ge, Burger, I. Wolties, Dopper,
14 6 4 4 16 41—23 door doelman Veenstra
nog juist Kxuschen, de wereldberoemde stimt»»
kinderen. Schildert u veel? O. die woordde. Toen lachte het aardige visser, v. d. Werf, Molag, Jb. GVAV
LSC
12
6
2
4
14
28—23
!s ook mooi." Er
tot
hoekschop
verwerkt.
Aan den lans, die in taUooze gevallen uitkomst
wordt gebeld meislesgezicht hem weer tegen. Woltjes, A. Veenhoven. Reserves: Velocitas
15 5 4 6 14 29 27 anderen kant stopte doelman Löhr bracht
„Vier stuks alstublieft en verdér Ab ee,A. J. Keizer.
binnen.
tegen allerlei klachten door
Achilles
13
5
3
5
13
27—31
enkele fraaie schoten van midvoor
„Hier vlu<?! Kom maar eens vcöl succes!"
VEENDAM 3—STADSKAN. 2. Veendam
13 5 2 6 12 21—62 Jonkman. Even voor de rust wist onzuiver bloed. —
gauw teruT!"
Weer weerklonk er gezang, toen Aanvang
10 uur. Jan Stant, Nieu- HSC
15 3 5 7 11 38—40 Bruinsma den stand op 2—0 te Onzuiver bloed uit zich op verschil
Vriendelijk dankend licht hii zjjn het meisie de trap opging. Een
lende manieren: slapte, lusteloosheid,
E. Venema, Koch (a.), D. Leeuwarden 13 3 0 10 6 25—41 brengen.
hoed. Een machinale beweging die kleine, troostende vreugde en een wold,
Venema,
F.
Vos,
Moorlag,
de
Sneek
13 2 1 10 5 17—55
Na de rust werd Heerenveen een neerslachtigheid, maar in de meeste
hii onbewust maakt.
groote verbazing voelde hii Dat Jonge, A. Snijder, F. Meijer.
gevallen in Hheumatiek, de ramp
vrije
schop
toegekend,
die
echter
H.S.C.—LEEUWARDEN
5—2.
„Met de hand
geschilderde er nog zulke vrooliike menschen
NW.-BUINEN h VEENDAM 4
spoed der meijschheicL Onttrek U
De Sappemeersters vertoonden door Jonkman werd overgescho
brieikaartan?" De deur wordt al waren! —
Aanvang
10.30.
Vertrek
per
trein
ten. Geleidelijk werd Veendam nu aan deze tergende kwaal. Begtn Uw
Beneden in het portaal bleef
üicat gegooid voordat hii nog
een goed sluitend spel, waartegen sterker.
De
geelzwarten
onderna
8.30
uur
tot
Stadskanaal
(fiets
Drau
staan
en
telde
zijn
ontvang
Kruschen-kuux
bijtijds — lederen dag
neet't uitgesproken. Eigenaardig
de Friezen slechts af en toe net men talrijke aanvallen. Tot doel
noe beleeaigend zoo'n gebaar kan sten. Twee mark tien. Met de meenemen). Eenjes (a.), R. Ja luiste tegenspel wisten te vinden. punten
de kleine dosis, tooveel als er op
kwam
het
echter
niet;
ger,
Nanninga,
Rustebiel,
P.
zijn, zelfs door eindelooze her- verdienste van de laatste dagen
Barelds gaf H.S.C. de leiding, ter
niet. omdat het spel een cent gaat —
naling wendt men daar niet aan. zoodat 8 mark. Nu kon hij einde- Kuen, M. Blaauw, E. Klein, E. wijl Pik den stand op 2-0 bracht. voornamelijk
het doel te kort werd gehouhad rheumatische pijn in
„Wat, met de hand geschilder lrik de benoodigde verf koopen. de Haan, A. Hut, Lodewijks, de Na de rust verhoogde Koeneman voor
n
„ ifi dikwijls te lang werd ge
handen, knieën en voeten. Hei
de briefkaarten? U denkt zeker verder werken het schilderij vol Beer Reserves: H. Veenhoven en den voorsprong tot 3-0 en eerst wacht
met schieten. Toch kroop
was
zóó erg, dat ik een stok
dat we millionnairs ziin? Ver- tooien. waarvan hH wist dat het P. v. d. Meulen.
toen scoorde Drent tegen (3-1). Heerenveen eenige malen door het
moest gebruiken om te
kunnen
Opzeggingen (liefst schrifte Pot
Koopt u ze maar aan den direc 7ijn beste werk werd. Diep adem
liet den Leeuwarder keeper oog yan de naald. Een yriie schop
loopen en 'm morgens bij het op
teur-generaal daar in de villa, halend richtte hii 1 zich op. Wat lijk) voor Vrijdagavond 10 uur, bii nogmaals
van
Wolties
Sr.
ging
juist
over
de
visschen
en
ook
Drost
staan
waren
mi/n
vingers
verstifkL
waar weer wagenvrachten fles- kwamen ontbering , schaamte en N. H. Roeper. Leliestraat 33.
bleef niet in gebreke (5-1). Een lat- Doelman Veenstra wist een
Totdat ik Kruschen ging probeeschen wiin naar binnen worden minachting er op aan? De kunst
OVERZICHT.
strafschop gaf de Friezen gele schot van Visser noê; iuist onscharen. Na één flacon toonde zich
gedragen. Die vreten zich zat en te mogen dienen was dat niet
delnk
te
maken,
terwiil
schoten
Vroeger
dan
het
vorige
jaar
is
genheid
den
eindstand
op
5-2
te
reeds
aanmerkelijke verbetering;
ieder
offer
waard?
malen er niet om of wij met onze
van Visser van der Werf en Hof
voor de tweede maal brengen.
voordat ik de tweede op had was
paar centen in de week leven of
Hij deed een paar stappen, om Heerenveen
voor het doel langs vlogen. Vijf mi
kampioen
van
het
Noordelijk
dis
mijn
rheumatische
pijn verdwenen
verrekken. Ze moesten ze dood- het huis te verlaten, doen bleef trict geworden. Ondanks deze BE QUICK—VELOCITAS 6—2. nuten voor het einde brak Heeren
en zij is gelukkig nooit meer
plotseling
als
vastgeworteld,
Na aanvankelijk succesrijk spel veen door de, ver naar voren opgeteruggekomen."
keurige
prestatie,
kan
niet
gezegd
Het wilde schelden klonk nog staan en keek door de glazen ruit
van de groenwltten,
waardoor stelde Veendam-verdediging heen
Hengelo (0.)t 24/3/40.
toen de man het huis al lang had van de deur. Een elegante zilver worden, dat de Friesche ploeg dit Velocitas met twee goede doel en or Ier luide toejuichingen van
verlaten.
grijze Mercedes was voorgereden, seizoen _ln topvorm heeft ge- punten van Warnders met 2-0 een zeer talrnk publiek bracht
De Heer W. «. O.
speeld.
Wel
hadden
de
Friezen
er
haadi
En weer, steeds weer. trap op, en stond stil. De chauffeur stapte
kwam voor te staan, zakten de
den stand op 3—0. Hiermee
juist
.. van om ji
_ met de gevaar bezoekers af en kon Be Quick Heins
trap af werd hetzelfde zinnetje uit. deed het portier open en nam slag
was het pleit beslecht. In de laat
herhaald. Het zijn harde tilden, van de inzittende dame een pakie liikste tegenstanders afdoende af voor de rust een tegenpunt boe ste minuten van den wedstrijd
het geld is schaarsch. Er- gaan in ontvangst, haar bevelen herha te rekenen, o.a. Veendam-Heeren- ken, die door Van der Meer werd slaagde Woltjes Jr. er in met een
Cezoi.dh-.'id vopr eta cent p*i dar. * . '
uren voorbij voordat er een mar* lend.
veen 0-5, Be Quick-Heerenveen gescoord. Bottinga zorgde na de kopbal den achterstand tot 3—1 te
is verdiend. Als een hond laten ze
„Goed mevrouw. Om half acht 1-4. De moeilijkste, doch tevens hervatting
voor den gelijkmaker verkleinen. Direct daarna floot
BH AsottL en-Dmg ll.«l.a75.Lft N V Bnwutrn»
ie voor de deur staan, zoodat je komt mevrouw de juffrouw ha merkwaardigste overwinning werd en
scheidsrechter
Karsten
het
einde
vervolgens werd de stand 4-2
wet weet of ie verder moet gaan len.^' Hii ging naar het huis.
behaald tegen G.V.A.V., welk elf door Van der Meer en Pienter, en had Heerenveeti wederom het
of moet wachten. Zelden wordt de
„En, Werner," riep ziin meeste tal in Heerenveen met 3-0 kwam waarvan laatstgenoemde 'n straf kampioenschap behaald.
srift door een vriendelijk woord, res hem nog na. „of de gordiinen voor te staan en toch nog met
TWEEDE KLASSE B.
door een goede wensch begeleid. gestuurd zim en dat ik morgen 4-3 het onderspit moest delven. schop mocht nemen. Algemeen
Verielcert Uw bezit tegen
—
Alleen Hoogezand en Noordster
dacht
men,
dat
v.
Dorst
nu
wel
De aalmoes van de rijken ont vast kom theedrinken."
kwamen
tegen elkaar uit, waarbij
Terwiil we Heerenveen met het verder ziin doel zou schoon hou
vang ie eenvoudig nooit, hun hui
De man die achter de deur behaalde kampioenschap geluk den. maar tegen 't laatst verras de thuisclub iets productiever
zen wijzen, met gesloten deur
had alles verstaan. Daar de wenschen, spreken we tevens de te Boerma hem met twee voltref bleek te zijn dan Noordster, welks
iedere indringer af, die ellende en stond
chauffeur
hem moest zien. wan hoop uit, dat het Noordelijk dis fers (6-2). Voor Velocitas was voorhoede niet opgewassen bleek
STORMSCHADE
armoede binnen zou kunnen bren neer hü binnenkwam,
deed hii trict — evenals verleden iaar — het een handicap, dat midvoor tegen de sterke Hoogezand-verBRANDSCHADE
gen. Die passen ook slecht in de vlug alsof hii iets in zijn
dediging.
porte
zelfgenoegzame rust van het ze feuille zocht. Maar de man lette met succes door Abe Lenstra en v. d. Beek niet meespeelde.
De stand luidt
de zilnen in de kampioenswed
kere bezit.
HEERENVEEN—VEENDAM
niet eens op hem. maar liep vlug strijden
Emmen
19 36—12
vertegenwoordigd mag
3—1.
Drau begon langzaam te loo de trap op.
Appingedam
19 36—22
Het kampioenschap werd
Heerenveen kampioen.
ien. Hii werd moe. ziin kreupele
Hoogezand
De vrouw in de auto zat stil worden.
17 36—24
behaald
in
een
wedstrijd
tegen
Veendam was het eerst in den Noordster
een. de herinnering aan den oor voor zich uit te kiiken. in gedach
Noord:
15 34—35
log als vrijwilliger vol gloeiende ten. die niet vrooliik schenen te Veendam, welke Heerenveen met aanval, maar de geelzwarten kon WW
14
34—26
ïonge geestdrift begon hem pijn ziin verdiept. Diepe ernst lag- op 3-1 wist te winnen. Toen het ein den voorloopig niet gevaarlijk Woltersum
22—25
Langzamerhand werd FW
te doen. Nog dit eene huis. dan het gezicht dat de man uit ziin de daar was. werden de spelers in worden.
32—38
v/as 't weer genoeg vandaag.
verborgen hoekle. maar moeilijk triomf door het publiek op de Heerenveen sterker en de Veen- Muntendam
29—31
schouders vervoerd naar de kleed dam-achterhoede kreeg het zwaar Bato
Ziin aanbieding had geen suc zien kon.
22—43
ces. behalve een uitzondering.
31—37
Wonderlijk edel waren de ftln- kamers, waarna met muziek voor te verantwoorden. Veendam moest GRC
Practische
Op de tweede étage werd ge besneden trekken, rijper en wee- op naar een hotel in de stad werd ich bepalen tot uitvallen, die voor Helpman
- 34—53
_
voorwaarden
zongen. Een blond meisje deed ker dan in ziin herinnering. Het getrokken om eenigen tiid gezel et Heerenveen-doel eenige malen
Hoogezand—Noordster 2—0.
open. nam met een vriendelijk zwaarmoedige waas lag er weer lig bijeen te ziin. — Be Quick groot gevaar veroorzaakten. In de
Bijna den geheelen wedstrijd ga
Vlolte
Heerenveen-voorhoede
werd
Abe
ven beide partijen elkaar weinig schaderegeling
woord de kaarten aan. Een ver als een sluier overheen, iets treu toonde zich de meerdere van Ve
rukte uitroen. ..Nee maar. ze zijn rigs om den mond die Jn ziin ver locitas en won met de hooge cij Lenstra — die eenigermate hinder toe. Een kwartier voor het einde
Vraagt opgave der lage tarieven
echt mooi. Hoeveel, zegt u? Met leidelijke schoonheid slechts tot fers 6-2, h»t->-een een verrassing ondervond van een oude knie veranderde het spelbeeld ten gun
blessure — door Van der Werf ge ste van Hoogezand. Jager schoot
de hand gesch'lderd? Een oogen- kussen en
lachen
geschapen van de wit'
den is, die nu veel
Het duurde daardoor een voorzet van Bolt correct in en | Algemeen Onderling Waarborg Genootschap
ilstub'ieft "
scheen. De kin was vast. het voor kans hebben om de tweede nlaats schaduwd.
Binnen weerklonk de jonge hel hoofd la? open en helder onder de definitief te bezetten. — H.S.C. geruimen tijd voor Heerenveen de Scholtens bracht den eindstand op
leiding kon nemen. Nadat er onge 2—0. Beide doelwachters verrich
dere stem. mams kiik eens we kleine hoed.
liet zich door Leeuwarden geen veer een half uur was gespeeld, ten
in dezen wedstrijd uitstekend I Spulstraat 210 • Amiterdam-C. r
hebben toch kaarten aoodig voor
(Wordt vervolgd >
moeilijkheden 'n den we" leppen voladi^e^genfraaigjjoorzetvan

KRUSCHEN

OORLOGSSCHADE

$ Een nette hulshoudster. * Een dik bevl. longe gus * Een heerenrijwiel met * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Door dezen betuigen wij
A. Begeman, landb., An- te jonge koe, ook wel rui z.g.a.n. banden, en 1 beste * Zondag 10 Jan. 1943 * Heden overleed, zacht onzen hartelijken dank, In
Prijsverhooging toegestaan nerveen.
hopen onze lieve Ouders * en kalm in de hope des het bijzonder aan de fa. H.
len voor een voor 't kalv. trek- of waakhond, bij W
door het Deï>. van Handel, * voor direct: Een net st. vaars, bij H. de Boer, A. Trip. Bonnerveen, Bo
A. WATERMULDER ï Eeuwigen Levens, onze en J. Jonker en het per
Nijverh. en Scheepv. no. dagmeisje, niet ben. 17 jr t.o. de school, Meeden.
venstreek E 103.
en
* geliefde Moeder, Be soneel, voor de vele blijken
16236 N.P. d.d. 24 Maart door P. B. Wollerich, Mid * Een beste jonge nleuw- * Een pr. gebr. heeren- * H. WATERMULDER— * huwd-, Groot- en Over van belangstelling, bjj ons
grootmoeder
1942. De prijzen van de denweg 3, Veendam.
melkte veel m. gev. koe en rijw. en 1 jongensrijw., b.
25-jarig huwelijk onder
DE VRIES
Lammechien Veldman,
Rubriek-adv. zijn van 1— ïfc voor direct : Een net 2e het v.k. erv., t.b.c.vrije st. m. b., 1 pr. spel. radio en ï hunne
vonden.
jarige
Echt*
in den ouderdom van
IN JANUARI DE LETTERS A EN B
7% m.m. 36 ct., elke m.m. meisje voor den morgen, A. Hamming, Zuidl.veen. een z.g.a.n. vulkachel m.
Veeftdam, Jan. 1943.
meer 4 ct. Dienstbetrek leeftijd 16—17 jaar. Mevr. * Een le kl. Mrt. k. stam Tiger. B. Gankema, Mid- J vereen, te herdenken. * ruim 82 jaren, sedert
J. TIENKAMP
»
Hunne
dankb.
kinderen
J
1935 weduwe van Roe
kingen : van 1—7% m.m. Meijer, Parklaan 26, Veen boekkoe, of in ruil voor denw. E 95a, Muntendam.
ALLE luistervergunningen 1942 moeten
D. TIENKAMP-KNIP.
* Anna, Lieda, Hendrik. « lof Reiling Hzn.
30 ct., elke m.m. meer 3 ct. dam.
jonge g. koe. R. H. Mul * of in ruil Radio, gego
J. TINGEN
in den loop van dit jaar worden omgewisseld
Muntendam, Jan. '43. * Gass.nveen, 2 Jan. 1943.
* Net meisje voor de der, No. 13 Veendam.
ten kookkachel, kamerka
Ch. L. TINGEN-DRENTH
Bovenwr C 54.
*
DIVERSEN
op een postinrichting (geen postagentschap).
Erica:
>
morgenuren, A. Overbee- * Een eerste kl. volbl. chel, groote kolomkachel, Ë*»••»•*•*»•**»••*•»•*»•*
zeggen
hiermede
hartelijk
* Mevr. ten Sijthoff— ke, Nieuwstraat 47, Veen
W. B. Trip—Reiling
vaars, kalv. in Februari, geschikt voor werkplaats, Door Gods goedheid wer
dank voor de vele blijken
Everts „Terborgh", Anloo, dam.
Nw.-Buinen :
In Januari zijn aan de beurt i
leeren jas, duiveltje, bank den we heden verblijd met
van belangstelling bij hun
t.b.c.vrij,
bij
L.
Lambers.
zoekt per 1 Febr. of later, * Een dienstmeisje voor
J.
Trip—Reiline
schroef, gebruikte laarzen, de geboorte van onze
huwelijk
ondervonden.
Kielwindeweer.
t/m Alt
7 Januari: A
'n flink Meisje voor dag heele of halve dagen. Hoog
J. Trip Bzn.
Gieten, Jan. 1943.
* Een beste Centrale koe, staaldraad, bij A. Huls Dochter Jantina.
of dag en nacht.
Wildervank:
t/m Bakker J
8 Januari: Alu
loon. Postweg 61, Veen in ruil voor voorjaarskal kers, Sprnigersverlaat,
Wildervank,4 Jan. 1943.
* H. Panneman
H. Melnders—Reiling
Distributiedienst
t/m Bek
11 Januari: Bakker
vende koe, bii W. Trip Bz., Stadskanaal.
A.
TE
VELDE
A. Panneman—v. d. Laan dam.
H.
Meinders
* 'n Radio, 1 annode-bat- J. F. TE VELDE-Mulder.
* wegens fam.omst. der Bonnerveen E 34.
Veendam.
12 Januari: Bel
t/m Bey
Rijwielh., Stadskanaal.
Gass.nijv.mond:
tegenw.: Een flink Dag * Een 2e kalfs nleuw- terij en 1 gr. kast met gl.
p.f.
Distributie van schoenen.
t/m Boen
13 Januari: Bez
meisje of voor d. en n., ± melkte koe en een extra deur. W. Meuken, Ben.- Door Gods goedheid wer G. Reiling
* Fam. J. Kort,
den wij zeer verblijd met A. Reiling—Reiling
De leider van bovenver
17 jaar, door D. J. Leeu- beste volbloed stier met Verlaat 2e, Veendam.
t/m Boq
14 Januari: Boep
timmerman, Alteveer.
Gass.nttveen:
de geboorte van
onze
melden Dierist maakt be
werke, Kalkwijlc O 74, hooge productie, btj R. H. * Philips radio.
p.f.
H. Reiling
t/m Bran
15 Januari: Bor
dochter
Maria
Margaretha
kend,
dat
het
afhalen
van
Middenweg
llld.
Hoogezand.
J. Reiling—Reiling
* Veel heil en zegen in * Voor direct : een flink v. Delden, Zuidlaarderveen * Een prima Philips ra Catharina.
aanvraagformulieren voor
t/m Èro
18 Januari: Brap
1943 aan vr., klanten en Dienstmeisje, genegen me * Guste vaars, bij H. Roo- dio,
Kinderen
en
Kleinkind.
schoenenbonnen
in
het
bij de
Wed.
H. Veendam, 2 Jan.. 1943.
— einde B.
19
Januari:
Bru
bek. L. Kruizinga en Echt- de te melken, bij J. Hoen sien, Gasselterboerveen
De
begrafenis
zal
plaats
A.
J.
SCHAAP
vervolg samenvalt met de
Auwen—Pronk, bij de sch.
no. 9.
gen., Badweg, Meeden.
T. J. SCHAAP-BIJLHOLT hebben Woensdag 6 Ja uitreiking- van de bon
derken, Noorlaren 131.
te Drouwenerveen.
Postrekening 400200 is opgeheven;
* Fijnwasscherij Fa. Da * Een net meisje voor >fc Een beste aanstaande te * Een prima spelende Geboren: Johanna Iet je, nuari a.s., des nam. om kaarten. Belanghebbenden
1 uur. Zij, die de over dienen zich met de stam
mes Maathuis, Veendam, eenige middafren per week kalven vaars, bij J. Dost, Philips Radio. Boven-Wes- dochter van
iedereen moet zegels plakken. De luisterbijdra
le Exloërmond no. 30.
ledene de laatste eer kaarten te wenden tot de
wenscht
haar
geachte Boven-Oosterdiep 99A,
terdiep no. 75, Veendam. K. BOUMAN (Oekraïne)
ge 1942 (groot f 11.-) moet geheel voldaan
*
Twee
Graskalveren
van
wenschen te bewijzen ambtenaren, die belast zijn
clientèle
een
gelukkig Veendam.
* Prima Amerik. orgel,
en
zijn; alle bewijzen van betaling medebrengen.
worden om 12 uur aan met de uitreiking der
Nieuwjaar. Tevens maken * Een flink net meisje v. ongeveer 10 maand, 1 er billijke prijs. Nummer Een J. M. W. BOUMAN-KOLK
't
sterfhuis verwacht.
wij U bekend, dat met in 8—12 en 2—5 of van 7% van voor de centrale. J. 23, Ommelanderwijk.
aardappelkaarten. — Het
Veendam,
Boven
West.
8
De Rijksradiodistributie valt buiten deze
gang van heden onze zaak 12. Mevr. Kloosterhuis. Balkema, Veendam.
verstrekken der aanvraag
H< Een pracht Salonpathe- Tijd. Huize St. Franciscus
regeling.
geopend is van 9—12 en Burg. Reyndersstr., hoek * Een extra best vaars- foon, merk Renata, met Eenige kennisgeving.
formulieren aan loket 6
Heden overleed tot on van het Distributiekantoor
van IV2—6 uur, ook Zater Kastanjelaan, Stadskanaal kalf, 3 weken oud. H. Har platen.
R.
Speelman,
In Februari zijn de letters
tenhof, Boven-Westerdiep Semsstr. 7, Stadskanaal. Met blijdschap geven we ze diepe droefheid onze is hiermede derhalve ver
dags. De exploitant:
(O.).
kennis
van
de
geboorte
van
20,
Veendam.
geachte
Mevrouw
C en D aan de beurt
Jac. de Jonge. * Een flinke smidsknecht
vallen.
s)e Pracht orgel met doorl. onzen Zoon Harm Johan.
L. Reiling—Veldman,
* In ruil een dik bevl. door H. ti. Zomers, smede * Beste Meppeler Biggen harp, moderne eikenhouten
Gevraagd voor direct s
J.
C.
KLOOSE
in
den
ouderdom
van
guste 2-j. vaars tegen rij, Drouwenermond.
en loopvarkens, w.o. zeer kast.
Molenstreek 225e, J. KLOOSE-SPEELMAN
EEN MEISJE
bijna 83 jaren. Haar na
voorjaarskalvende koe, bij * Maart: fl. v. arbeider eeschikt voor fokmotten. Veendam.
Gieten, 31 Dec. 1942.
Amusement is een levens
gedachtenis zal bij ons als tijdelijke hulp in de
J. Engelsman Hzn.,
J.
de
Wit,
tel.
5,
Meeden.
* Prima Duitsche kruisof jongen, ook wel los w.
behoefte !
Schoolstraat, Gieten.
leesbibliotheek. Leeftijd 16 II
voor meerdere werkkrach * 2 zware dracht, scha snarige piano, zwarte kast Met blijdschap geven wij steeds in eere blijven.
BIOSCOOP
tot 17 jr. Boekhandel Dijk
^ Huwelijk. Eenzamen v. ten. R. H. Tiktak, Nieuwe- pen, begin maart tijdig, Molenstreek 93, Veendam. kennis van de geboorte
De dienstboden :
alle rangen, standen en Pekela.
bij B. Bolmer, Nw.-Pekela, * Linnenkast, Kroonkast, van onze Dochter Gesina.
huis, naast „Veenlust", te Vanai Vrijdag t/m,Zondag
Gasselternijveen:
HANNI KNOTECK
brengt Vrijdag, Zaterdag,
leeftijden, wendt U allen * Een bekwame ongeh. Zuidercolonle.
Veendam.
Buffet, 4 Stoelen, 2 Fau Musselkanaal, 1 Jan. 1943. A. Ottens.
Marktstraat
5.
PAUL RICHTER
Zondag en Woensdag de
tot Ned. grootste bureau, bedrijfsleider
Buinerveen:
op
bouw- * Een eerste soort drach teuils als nw., Tafels, Stoe O. G. KIEWIET
Gevraagd voor direct:
groote Amusementsfilm
in de groote Ufa-film
met uitgebr. relaties door boerderij,
Dr. Sanders—Ottens.
indiensttreding tig lam, bij H. H. Jonker, len, Schrijfbureau, Thee H. A. KIEWIET-KLAP.
Schoolschoonmaakster „HET VLAMMENDE WUNSCHKONZERT
geheel Nederl., ook in den in overleg.
D 289, Wildervank.
Gss.nijveen, 2 Jan. '43.
kastjes, Schilderijen, Bl.voor de R.K. school te Nboerenstand. TaUooze te Br. o. no. 675 Bur. dezes. * Eenige dr. lammeren en standers, Slee, Ledikanten, In plaats van kaarten
(Een stem uit den Aether)
Pekela. Aanb. bij den Z.E.
vredenheidsbet. liggen ter * met Mei:
WOUD"
Naaimachines, Verloofd:
Een vaste 2 jonge foksch., bij Jac. W.tafels,
met sterren als: Marika
inzage. Inl. schr. en mond. boerenarbeider. F. Mulder, Haaijer, achter café Ho Secretaire, Gootsteen,
GIENI HEERES
Heden overleed, na een heer Pastoor, voorz. van (Das schweigen im Walde) Rökk, Heinz Rühmann,
Bureau „Holland", Admi- b. d. Remiselaan, Wilder- ving, Eexterveen.
langdurige ziekte, onze het Schoolbestuur.
en
Spiegels, Lampen, Auto
Grootsch zijn de opnamen Carl Radata, Paul Horbi
* Eenige beste foklamme- ped, Kook- en andere ka
ralengr. 219, Amsterdam. vank.
innig geliefde Vader,
K. KRAAI Rzn.
van de vlammende ber~ er e.v.a. Een film, die uw
Dame
van
ruim
60
jr.
ren. Café De Wit, Eexter- chels enz. G. Weisbeek, Nw.-Pekela H 12
Behuwft- en Grootvader
Spanning
Sensat
STAAT T,:R DEKKING: * met 1 Mei 1943: Een veen.
arten zal veroveren! Gro
zoekt
samenwoning.
Is
ook
Ebbe Bos,
Bov.-Westerdiep 91, Veen Vlagtwedde B 586
vasteboerenarbeider,
met
Toegang alle leeftijden. ningen
moest
wegens
* H.H. Weener fokkers ! alle werkzaamheden be * Een beste Geit, 2e dr., dam.
10 Januari 1943.
in den ouderdom van 57 genegen, de huishouding Zondag 5 en 7.30 uur. Pl.- stormloop 4 weken proMijn Z.G. Zw. W. Ram. kend en met aardappel brj Korn. Molema, Duur- * 2 Fauteuils, 4 Stoelen, Geen ontvangdag.
jaar, sedert 1942 wedn. waar te nemen, waar hul bespr. dringend aanbevolen longeeren! Aanvang werk
E. Zikken, A 144, Gieten. selectie op de hoogte, wo kénakker F 21, Munten electr. lamp. H. Wijn
aanwezig is. Liefst böer.sl Bezoekt onze 5 uur voor dagen 7.30 uur. Zondag 3
van Martha Kuil.
GEERT KUIPER
* Mjjn prima W. VI. R. ning en tuin disponibel, d. dam.
gaard, Burg. Reindersstr.
Veendam, 5 Jan. 1943. Br. o. no. 668 Bureau dezes stelling om teleurstelling voorstellingen 2.30, 5 en
en
rammen, no. 1 bekroond Gebr. HogenEsch, Gassel- * Geitebok koopje ƒ 22.50, 21, Stadskanaal.
ANTJE NIEKAMP
Nieuwstraat 32.
te voorkomen.
7.30 uur. Toegang voor
met eere- en 1ste prijs ternijveen 71.
W.b. 4,5 m.m. ƒ 25, Vo * Een eiken Tafel,
bij hebben de eer, kennis te
Uit aller naam:
jong en oud! Komt vooral
A en B klasse, no. 2 Z.G. * met Maart: Een fl. jon lière m. v. ƒ 5, Spade Ideal mej. A. Bult, boven Kiers, geven van hun voorgeno
houdt
S. T. Bos. Tandheelkundige,
Zondagmiddag!
plus. Flink gebouwde die gen, ± 17 jaar oud, door ƒ 5. W. Wilsbeek Jr., Eex- Boven-Oosterdiep,
Veen
spreekuur
:
te
Stadska
men
huwelijk,
waarvan
de
Zij,
die
den
overledene
ren, met best beenwerk. A. v. Delden Jr., Meeden. terv.kanaal 992.
Borduuratelier
„Modefa"
QUAX,
de
Brokken
dam.
voltrekking zal plaats vin de laatste eer wenschen naal lederen Donderdag v.
Dekgeld ƒ 1.50 en ƒ 1.—. * te Veendam: Zitslaap- * Een tw. dr. geit z. h.. * 6 stoelen en een wind den op Zaterdag 9 Jan, a.s. te bewijzen, worden Za 2—4 hotel Meijering n. de
brengt thans de zeer
piloot, '
5 uur thuis. J, Bakker, kamer met pension.
aparte
half Mrt. 1., en een jonge buks, 4% mm., R. Poel om 11 uur 's morgens te terdag 9 Jan., 's nam. Bioscoop ;
te Musselka
Ommel.wijk 175, V'dam. Br. onder no. 669 Bur. dez. geit, verm. o. dr. bij E. man, E 39, Annerveen. Wildervank.
half 2 aan het sterfhuis naal van 9—^1 uur In hotel breekt alle records ! Al Bouclé Borduursteek.
* Mijn bekr. W. VI. r. ram
Bettenbroek, Meeden,
leen Zondag méér dan 3000
* voor liefhebber: Berli- Wildervank. Jan. 1943.
Weits.
verwacht.
AANGEBODEN
1 g. 2 plus, prima dier,
Veensloot no. 13.
bezoekers ! Het is nood Voor fijn borduurwerk dus
ner
zilveren
koffiekan, Westerdiep A 200.
LESSEN HERVAT.
dekgeld f 1. T. Pater, D * Een party roodsteenen * 2 drachtige w. Geiten, melkkan,
zakelijk deze film ook nog naar „Modefa", Hoofdstr,
suikerpot
en Ondertrouwd :
37, Polder, Muntendam, dakpannen. Café Haarlem bij A. Loorbach, Korte theepot. Br. Bureau dezes
Donderdag 7 Januari op 75, Stadskanaal.
Eenigo kennisgeving.
CORN.
NIEWENWEG
sfc Mijn gele en witte VI. mer, Verl. Kerkstraat 10, Akkers 31, Veendam.
Heden overleed, na een lerares in de Methode ons programma te hou
onder no. 671.
Concertzaal
en
r. rammen, pr. dieren, dek Veendam
* 1 dr. melkgelt, keur
Absoluut
laatste
kortstondige ziekte, on Mensendieck ter verbete den !
Een handnaaimachine, GEERTJE WARRIS.
HUIZE BAREVELD
geld ƒ 0.40. T. Pater, D
uit
2
en
1
lijn
van
70
M.,
vertooningen
op
heden
ze
beste
Vrouw,
Moeder,
z.g.a.n.
Beneden-Westerring
van
lichaamshouding
TE HUUR :
2e Exloërmond
37, Polder, Muntendam.
Tel. 347.
. w. r. G. Oosting, Wilder diep 59, Veendam.
Behuwd- en Grootmoe en -beweging. Bocht Oos- Woensdag 6 en morgen
le Exloërmond
* W. W. R. G+ geb. 3-42, * of te koop gevr.: Een vank, Streekje E 46.
Zondag 10 Januari, 7 uur
der
*
Nw.
kindergarnituur,
terdiep 45. Veendam. Tel. Donderdag 7 Januari.
30
December
1942.
precies,
zaalopening 6 u.
met dekbew., dekg. ƒ 1.50, hoogtezon, 150 volt. J. H.
of in ruil: Een j. witte best. uit
Antje Pronk,
2 st. en tafel
137.
Alleen Donderdags
Ondertrouwd :
leden K.M. ƒ 1. Tj. Abee, Wieringa, C 62, Wilder- Geit, verm. dr. Zuidwen staalbuis, prima lak.
Wij gaan door met groote wegens enorm succes we
in den ouderdom van
Bijles gevraagd
Scholthuizen 21, Veendam vank.
ding 31.
Super-films. Vanaf Vrij derom optreden van het
ruim 78 jaar.
Br. o. n. 674 Bur. dezes T. DIJKHUIZEN Rzn.
en
bekende Tooneelgezelschap
ï)c M^jn kon.gr. VI. Reus TE KOOP GEVRAAGD * Ben beste Melk geit, half ^cEen gebruikte kinderwa
dag 8 Januari
Vledderveen, 5 Jan. '43.
door H.B.S.er Ile klas in
H. R. DRENTH.
„Albert Gerlach" met het
ram, dekgeld 50 ct. J. * Een beste waakhond, Maart lammerende, bH G. gen en een steenen water
H. Sonius
Algebra en Meetkunde.
WUNSCHKONZERT
29 Dec. '42
schitterende successtuk :
Groenhof, Buinerveen K 6. filter.
Bakker, Bovenweg, t.o. de
Durba-..:
Heereweg no. 80, Gieten
Br. o. no. 676 Bur. dezes.
niet
ouder
dan
1%
jaar.
Kostvlies
(Gasselte).
* Een dr. Stamb geit met
school, Muntendam.
L. Sonius en Kind
„Een schoonmoeder
Onze kantoren
Br. Sig.mag. Reinders te papieren, z. h. G. Schol Meeden.
Huwelijksvoltr.
Vrijdag
15
TOEGELATEN
Bandoeng:
* Een 1-pers. led. met di
Veendam.
VERLOREN :
zijn
vanaf
heden
geopend
Jan.
'43
om
3
uur
te
Gastens,
Kerkstraat,
B
107
uit duizend"
H. E. de Boer—Sonius
vanmatras op v. R. Klink
tot levering aan alle zie van des morgens 9 uur tot
% Dop van schietmasker * 1 paar gebruikte dames- Muntendam.
selternjjveen.
P. de Boer en Kind
hamer, Kielwindeweer,
kenfondsen :
(blijspel).
Kaarten in voor
leeren-laarzen,
maat
no.
des avonds 6 uur.
van Nieuweweg tot keur* 2 drachtige Melkgeiten Dorpsstraat 153.
Batavia:
T. DUTMER
DE NOORD-OOSTER verkoop & ƒ 0.75 bij kaplokaal te M'dam. T. t. b. b. 39 of 40. Br. Bureau dezes en een jonge Sahnen geit, * 2 zoo goed als nieuwe Plotseling nam de HeeG.
J.
Crone—Sonius
ier W. Elling, Wildervank
Wildervank.
J. K. de Vries, slager, onder no. 670.
Uurwerken
Optiek
bij H. Dijkstra, Wester witte korte slagersjassen. re uit ons midden weg,
G. J. B. Crone
Sig.mag. Reinders, VeenWoon- of meubelwagen brink 19,- Veendam.
Muntendam. .
Wildervank.
onzen
innig
geliefden
en
Kinderen.
Dorpskade
53,
Kielwinde
dam,
H. Klamer, E.v.kan.
„Huisvrouwen
worden
Een vulpen. De vinder en eenige onderstellen op * 2 jonge geiten z. h., 1 weer.
Man en Vader
De begrafenis zal plaats
N 28 en Huize Barevel"
Ziekenfonds
W'vank
ontvangt ƒ 10 belooning. ijzer of cushion. J. Dirks, zwaar schaaplam, bij G. sjc 'n paar 1. Damesschoe
hebben op Zaterdag 9
vindingrijk".
Gerhardt Mollema,
Aan de kas ƒ 1.—. Hi
Wessel Wijsbeek, Kerk Schoolstr., Annen (Dr.). Kruisman, D 99, Nieuwe- nen, zw. en 'n p. br. h. in den ouderdom van
(Afd. A.N.O.Z.)
Januai.
Zij, die de
Tentoonstelling
in
het Uw kaarten vroegtijdig om
straat B 63, Muntendam. * Een 1-persoons Auping Pekela.
Wegens
besluit
van
den
overledene
de
laatste
schoenen,
m.
37.
J.
Riebijna 46 jaar, geliefde
„Tehuis" te Groningen. teleurstell. te voorkomen.
door A * Een drachtige geit, bij
* Een paar lederen Hand spiraal matras,
meijer, M.str. 235, V'dam. echtgenoot van Roelfieer wenschen te bewij Bond van Opticiëns mogen Van den 8en tot den 17en
schoenen vanaf J. Mense Veninga, Stadskanaal W. S. de Jonge, Annerveen- * Een vulkachel en een ne Kamphuis.
brillen weder worden ge Jan. 1943 is in het „Te
zen,
worden
om
11
uur
MUZIEKLESSEN
tot Buinersl. Ter. bez. t. G 231. Telef. 224
O 95.
aan het sterfhuis ver leverd door den heer T, huis" in Groningen de Te Wildervank of Veenomkl. jufferkachel. Café Wirdum (Fr.) 3 Jan. '43
Oude timmen koffiepot schekanaal
f 5.— bel. wordt verz. door
DUTTMER
alhier.
* Drie mooie Hollanders, De Wit, Eexterveen.
wacht.
Barrahuis 205.
„Huis dam les gevraagd vooi
Kastklokken,
stuk
E. Huiting, Boerendiep 47, ten,
Het Bestuur. Tentoonstelling
ook wel ruilen * Een vulkachel, zoo goed Wèd. R. Mollema—
vrouwen worden vinding viool en mandoline. Br. O
geen bezwaar, kisten, eik voedsters,
Stadskanaal (O.)
tegen
Witte
Weener
ram,
als nieuw. Wed. E. Knap
Kamphuis
rijk" te bezichtigen. Ge no. 664 Bureau dezes.
kasten voor de sloop. Zeer
UITGELEEND
Heden overleed, na een
ER BIEDT ZICH AAN: hooge prijzen. G. Weisbeek bij F. Ketler, Korte Ak per, Tusschenklappen,
Jan Mollema.
opend dagelijks, ook Zon
De leden van de
kortstondige
ziekte,
in
en
niet
terug
ontvangen
kers
no.
24,
Veendam.
Muntendam.
Z.
n.
De begrafenis zal plaats
jj: 12 Mei 1943, een vaste
Boven-Westerdiep 91,
de hope des Eeuwigen Dr. Fruin, Geschiedenis dags, van 10—12 en van Landbouw-Onderlinge
*
W.
VI.
Reus,
voedster,
*
2
kamerkach.,
4
stoel,
hebben
te
Stadskanaal
Toegang vrij.
Arbeider, met de meeste
Veendam.
Levens, onze geliefde van Westerwolde (disser 3—7 uur.
afd. Gieter-Bonnerveen.
landbouwwerkzaamheden * Eenige klecren voor 'n prima dier. ged. door Z.G, met 1. zitt. en 3 bl.standers a.s. Vrijdag, 's nam. 1
Broeder en Pleegbroeder tatie). Spoedige terugzen 1917— 1942 - Revue worden
beleefd doch drin
bekend,
goed kunnende meisje van 4 jaar, van 7 j. ram. P. Heljerman, Hoofd bij J. Haarlemmer, Omme uur, vanuit de Ger.
Jan
de
Boer,
ding
wordt
verzocht
aan
landerwijk 109A.
Consist., Pek.weg.
gend verzocht, hunne loon
melken en met paarden en jongens van 10, 14 en 16 straat 17, Stadskanaal.
in
den
ouderdom
van
„Voorwaarts
Marsch"
Blankensteijnkade
11,
*
Eenige
mooie
kon.gr.
*
Een
houten
bank Degenen, die den over
staten van 1 Nov. '41 tö
omgaan, 7 jaren ervaring jaar. Br. onder no. 677
ruim 70 jaar.
Veendam.
VI. Reuz. (voedst.), prima schroef,
van de G.mn.-vereeniging
bij W. Homan, ledene de laatste eer
dorschmachine, in 't bezit bureau dezes.
Nw.-Pekela, 2 Jan. '43. Donderdagmiddg 2—4 uur „Veendam", onder leiding 31 Oct. '42 alsmede de aan
fokdieren,
bij
M.
C.
Schut
Eexterzandvoort.
wenschen te bewijzen
vullende loonstaten van !
van rijbewijs A. Woning
TE KOOP
K. de Boer.
te,
Stadskanaal
(W.), s|< Kunstmatige rots met worden om half 1 alden heer R. Niewold. Nov. tot 31 Dec. '42 vooi
moet aanwezig zijn.
puik Rundvleesch van
T. Tuin.
Boerendiep
G
181.
Wegens
enorm
succes
met
%
Een
best
vólbl.
Hengst
holen,
waarop
6
opgezette
daar
verwach
t.
op den 15 Jan. a.s. in t<
Br o. no 667 Bureau dezes
De begrafenis zal plaats verkrijgbaar aan het keur- onze eerste uitvoering en of
veulen v. .Arjolus, extra * Een beste Bunzinghond, bunzings, en insluithaard.
willen leveren bij L. Slag
GEVRAAGD:
hebben
op
Donderdag
7
lokaal
te
Veendam.
op
veler
verzoek
geert
de
ganj». L. Weits, Stadska 1% iaar oud. O. Hammin- Molenstreek 73, V'dam.
ter, Secr. P.O.C.
Jan. a.s., des nam. 2 u.
De Keurmeester. Gymn.-vereeniging „Veen
* Een Huishoudster, mid- naal, Kromme wijk.
ga, Rareveld.
Heden overleed te Am
Te huur gevraagd lt
Zij, die den overledene
dam" een tweede opvoe
delb. l.t., bij vader en zoon * Een best gekr. Belg * Origineel Expres ha Voor de vele bewijzen van sterdam, na een korte
de laatste eer wenschen
ring van de revue „Voor kl. Woning of Kal
te Stadskanaal (W.). Br. Merrieveulen, vosbles, bi ver, Vroegrijpe Witte ha deelneming, ontvangen na ongesteldheid,
ame
onze
te
bewijzen,
worden
onder no. 88 Munneke's A. Boekholt Azn., Buiner ver, stevig stroo. Schudt het overlijden van onze beste Zwager en Oom
T H E A T E R waarts Marsch" op 14 Ja met kookgel., omg. O.Vi
daartoe
om
1
uur
ver
veen K 91.
uitstekend. Te bevragen bij lieve Vrouw, Moeder, Be
Boekh., Stadskanaal.
Jan Gerhardus Unico
filmvoorstelling op nuari a.s. in de schouw of Zuidwending. Br. on<
wacht in 't Gebouw v. Extra
% Een veel melk gevende W. F. van der Laan, Ben.- huwd-, Groot- en Over
van
Veenlust. no. 672 Bureau dezes.
* Flink meisje.
Dethmers,
Maandag 11 Januari. Ver burgzaal
Chr.
Belangen.
Aanvang 7 uur.' Entree
Adderstraat 10, Veendam. a s. te kalven lste klas 8e Oosterdiep 17, Tel. 58. grootmoeder E. Messchen- in den leeftijd van 84
toond zal worden :
ƒ
1.—
(incl.
belasting).
s(c voor direct: Een flink kalfskoe, t.b.c.vrije stal. B Veendam.
Fokvereen. Eendracht
dorp, betuigen wfl onzen jaar.
WUNSCHKONZERT Kaarten en plaatsbespre-i
No. 62,
Nd $ Een prima 60 pk. Bulck Jiarteiyken dank.
dag- of morgenmeisje, lt. te Velde,
Stadskan. (W.) Jan. '43
RIENO 6
Net Meisje, 25 jaar,
met Dse Werner.
king bij H. Brouwer. A ,G.
± 16 & 18 iaar. Mevr. A. Nieuw-^uinen.
motor met accu, btj A. Pot Zuidwending, Jan. '43.
Uit aller naam :
Toegangsprijs 40 ct., alle W.-Plein, Veendam. Bespr staat weer ter dekkD. Bolhuis. Ren.-Wester * Een dr Geit. G. Dijk schipper, Olthoft verlaat,
zoekt vriending.
Uit aller naam :
J. G. Slim.
1d<ekgeld niet-leflen f. 6."
Badweg 181 Meeden.
Stadskanaal.
Br. o. no. 673 Bur. dezes rangen. Aanvang 7.30 uur. tijdig uw plaatsen.
J. PANNEMAN.
#ep, Veendam.
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