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Oorlog in Noorwegen
Van Noord totZuid verhoogde spanning
De

iï

strijd om Trondheim

uit "etstockholm meldt Reuter: Opdringende
Noorden en het Zuiden smeden de gen snel een stalen ring tot omsingeling

VJ
Vflrf
Duitsche
hp>*

troepen in Trondheim. Reeds
de
str t glsch eerste Britsche troepen Stoeren, een
spoorwegknooppunt op 50 k.m. ten
van
Trondheim, bereikt volgens de
laat
t
atste berichten, die ontvangen zijn uit Roris
Stockholmsche blad „Aftonbladet".
Uit et
]oopt een lijn van Trondheim naar
i°?ren
Zuidwesten
naar Dombaas, waar zij de
,}.
r
treft, die de verbinding
°rmt
met
de
waar zooals
Romsdalfjord
b esend is eenige
Britsche troepen aan land
en doorloopt naar Oslo via
Lm v,ge&aan
Tm lmmer en Hamar- Ten Noordoosten van
rondheim wordt gevochten tusschen Britsche
Duit; sche strijdkrachten te Vaerdalsrora,
vni
bevestigd telegram uit Storeen
en aan de niet
Zweedsch-Noorsche grens aan
agens Nyheter.
De hoofdwegen en de spoorJJ.n. die Namsos met Trondheim verbinden,
'in voortdurend gebombardeerd gedurende
weekend om, naar „Aftonbladet" meldt, de
seaiiieërde
en Noorsche troepenconcentraties
e treffen. Onder de gebombardeerde stations
fouüen zich Grong en Snaasa bevinden.
„ ?lnkJ«r, waar volgens de berichten Noortroepen worden saamgetrokken, zou in
s*aan tengevolge van een zwaar luchtombardement. De tot dusverre ontvangen
wichten geven aan, dat de spoorlijn zelf
lg schade heeft bekomen, ofschoon de
tei
vernield, zijn, waardoor de vervr^pondraden
is verbroken.
lep ï>ln. g °P verscheidene punten
op
■ritscile
luchtaanvallen
de
beide voorInlopige vliegvelden
in de streek van Trondmaken het voor de Duitschers moeilijker
ui
luchtaanvallen te organiseeren. De kanonllet fort van HeSra zi Jn 00k inge&ch
en °P net parade-terrein van Vaernes
«aoi] Trondheim, dat de Duitschers gebruikt
«ebben als vliegveld.
voorts verneemt de correspondent van Reu,-.. aan de Noorsch-Zweedsche grens, dat bij
estad ten Noorden van Trondheim fel
*y,
°rdt gestreden tusschen Duitsche en Britsche
oepe n Duitsche torpedojagers hebben geTrondheim troepen aan land te
*S°Sd uit
ten Noorden van de Britsche troepen,
f
1
om
«i te
trachten de Engelschen in den rug aan
*1->eze Poghig is evenwel verijdeld
dry
°or de Britsche troepen, die bij Steinkjer, de
jeutelposdtie van de Noorsche verdediging,
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In het gebied van Narvik
cci uter meldt voorts uit Stockholm: De Eny isch-Fransche strijdkrachten in het gebied
Narvik,

*n

zijn, volgens de berichten, in
, -nenwerking
met de Noren bezig de gebieden
eren die te voren bezet waren door de
6rs alv°rens slag te leveren tegen de
JJDuiti.
'
0
die in Narvik zijn geconeenheden,
eent
ra**
Volgens
den correspondent van
Aft el
det" te Kiruna rukken de geallieerde
trap
L of ?en in het Zuidoosten uit Harstad op de
op naar Elvegaardsmoen op 34 mijl
Van w rstad
en aan den anderen kant van
■
f
denn fjord
in de richting van Narvik.
Binnen de eerstvolgende paar dagen
verwacht men den beslissenden strijd.
1 gelooft dat de geallieerden van ÉlveSaarH
>
eerste doel maken, omdat
het moen hun
over
het eenig mogelijke langehikt
din»
Gem S irrein voor vliegtuigen in dit district.
wordt, dat de Duitschers moeilijkhedp
ondervinden in het handhaven van hun
steir gen
ten Noorden van Narvik. Zij zouden
zioK
°P
één
punt terugtrekken.
"£ t Duitsche
legerbericht van heden meldt:
ondernamen ook gisteren in
de ri "Selschen
Duitsche troepen bezette zone van
N ar s?orgeen
landingspogingen. Daarentegen
besrh
Enselsche zeestrijdkrachten op** stad
ni e
en de haven. De om Trondheim
ger>n
entreerde Duitsche troepen drongen,
lichte zeestrijdkrachten tot 100
kimm r door
in Noordoostelijke richting
door,
verrhden zlcn aldaar bevindenden vijand
en
perden de van Namsos naar het Zuiden
fende verbindingswegen.
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Positie der Duitschers hopeloos?

gens gisteravond te Londen ontvangen bez
la Ss den°uden de Duitschers hun troepen
„ertsspoorweg" bij Narvik terugroenNaar
verluidt zou de bezetting van
B "7
bij de Zweedsche grens afgesneden
" De toestand zou hier hopeloos zijn en
de Verwacht, dat de bezettingstroepen over
Zweedsche grens zullen vluchten.

2ijnernf;iell

~

Wem it

i?1

In het Zuiden

n strijd in

Zuid-Noorwegen

wordt

end. Het Duitsche legerbericht van
Defldt:
Ten Noorden van Oslo zetten de
_oi,me:
Duit
troe
Wamot en
hedpn

Pen hun opmarsch via
Lilleho
en vil» .T\er ondanks landingsmoeilijkheden
viie 2f,Vi dellJke versperringen voort. Gevechtsnamen met succes aan den strijd
deeï po erlNoorsch
vliegtuig werd vernield,
hm
In
gde militaire kringen te Parijs be'estiffri
n dat
in het ge-

bied t,L^.? 'rden Britsche troepen
Van °sl° met
de

Sa*menwe k°°

Noren

Luchtoorlog

Antwoord der Duitschers
et

antwoord der Duitsche

jongste

vliegers op de

bombardementen van de Deensche
en Noorsche
vliegvelden heeft niet lang op
h laten
wachten. De op het vliegveld
van Trondheim
gestationneerde Duitsche
«-8 tuigen hebben
urenlang de ten NoorZuiden van deze stad gelegen lanssplaatsen der geallieerden, Namsos en

dineni
e

Geallieerden op vele plaatsen
aan land
Officieel wordt te Londen medegedeeld, dat
de geallieerde troepen op vele plaatsen in
Noorwegen aan land zijn gegaan en ondanks
de vele moeilijkheden aanzienlijke successen
behaald hebben. Zij hebben contact met de
Noorsche troepen gekregen en verleenen dezen allen mogelijken steun.
In een door de 8.8.C, uitgezonden toespraak heeft de Noorsche gezant te Londen,
Colban, onder meer gezegd:
„Ik weet, dat de geallieerde regeeringen
krachtige maatregelen hebben genomen voor
den strijd, die op Noorschen grond zal worden
gestreden. Ik vertrouw
en ik bega geen
onbescheidenheid, wanneer ik zeg, dat de
Britsche regeering het daarin met mij eens
is
dat de actie zeer krachtig en snel zal
zijn. Wij weten, dat iedere dag en ieder uur
telt. De offers, die wij allen onder het oog
moeten zien, kunnen wellicht geringer zijn,
als wij niet aarzelen ze nu te brengen."
Colban zei verder: „Er is veel geschreven
over degenen, die Noorwegen hebben verraden. Gelooft niet, dat zij eenige partij
in
Noorwegen vertegenwoordigen of een openbare meening vertolken. Zij zijn alleenstaande misleide menschen. Er zijn thans geen
partijen in Noorwegen: wij zijn slechts Noren. De berichten van heden waren zeer bemoedigend: wij beseffen, dat alle wapens,
ook de luchtmacht, terrein winnen. De strijd
kan hard zijn, de offers zullen wellicht zwaar
zijn, doch wij kunnen niet terug, wrj moeten
tot het einde doorzetten.
Ik weet, dat wij zullen winnen en een gelukkige toekomst voor onze * landen zullen
verwerven."

—

—

vernomen
brandden daar alle lichten voor
de luchtoperaties gedurende den nacht. Vier
vijandelijke toestellen stonden op het punt te
landen. Zij namen vlug de wijk, toen de Britsche machines naderden. Ondanks het,hevige
luchtafweervuur werden verscheidene treffers
van zwaar-ontplofbare bommen op het landingsterrein geplaatst.
Zes branden werden
door brandbommen ontstoken en men zag de
vlammen op verschillende deelen van
het
vliegveld. "
Een machtige groep lange afstands bommenwerpers heeft tegelijkertijd
Stavanger
aangevallen. In het licht van de volle maan
zag men, dat bijna 50 vliegtuigen uiteengedreven werden rondom het vliegveld. Een
salvo van 15 bommen werd geplaatst op een
groep van 15 machines, die dicht bijeen geparkeerd stonden. Minstens zes vliegtuigen
werden vernield.
Te Aalborg is thans de staat van lucht-,
gevaar afgekondigd. Binnen het betreffende
gebied zijn alle scholen tot nader order gesloten. De bioscopen blijven dicht, tot er schuilplaatsen zijn ingericht

Een

Amerikaansch militair
attaché gedood

Het Amerikaansch departement van buitenlandsche zaken maakt bekend, dat kapitein Robert Losey, militair attaché aan de
legatie der Vereenigde Staten te Stockholm,
gedood is tijdens een Duitsch bombardement
op Dombaas, een Noorsch plaatsje, ongeveer
150 kilometer ten Zuiden van Trondheim.
Kapitein Losey had zich naar Noorwegen
begeven, om te helpen bij de wegvoering van
Amerikanen uit de oorlogszone.
Het bericht van zijn dood werd aan het
departement van buitenlandsche zaken overgebracht door Sterling den gezant van de
Ver. Staten in Stockholm, die belast werd
met een onderzoek naar de juiste omstandigheden, waarin de militaire attaché om het
leven is gekomen.

Oproep van Sigrid Undset

De Noorsche schrijfster Sigrid Undset heeft
een oproep tot haar landgenooten gericht,
waarin zij zegt: „Wij hebben in onze historie bewezen, dat wij weten te vechten, als
het moet. Enkelen individuen moeten wij
aantoonen, met schaamte en verontwaardiAndelsnes, aan een zwaar bombardement ging in te zien, dat
die lieden zich vergissen,
onderworpen. Beide plaatsen staan, vol- indien ze denken van len ouden Noorschen
gens het Duitsche Nieuwsbureau, in brand leeuw een waakhond *&u* de dictatuur te
en de aldaar gelegerde troepen zouden kunn, maken."
groote verliezen geleden hebben.
in
Volgens D.N.B. werden ook transporten Noorwegen
schepen aangevallen en volgens de eerste bezijn
richten
drie Britsche
transportschepen
De Duitsche regeering heeft buitengewone
vernield, twee zrjn onmiddellijk gezonken en volmachten verleend aan haar gezant te Koop het derde brak brand uit, twee Britsche penhagen, die, naar de Zweedsche dagbladoorlogsschepen, welke de landing beveiligden, correspondenten te Berlijn melden, voortaan
werden door voltreffers zwaar beschadigd.
den titel van bijzonder gevolmachtigde van
Minstens tachtig vliegtuigen, wellicht zelfs den Führer zal voeren. Het zal de taak van
honderd, zijn vernield op den grond of buiten den gezant zijn, toezicht uit te oefenen op
gevecht gesteld op de vliegvelden in Noorwehet geheele burgerlijke bestuur des lands.
gen en Denemarken bij de aanvallen der Royal
Dezelfde correspondenten melden
Air Force. Press Association, die deze raming dat de gouverneur van Essen-Ruhr, voorts,
Joseph
geeft, wijst er daarbij op, dat de verliezen, die Terboven, benoemd is tot gevolmachtigde
van
door de Engelsche bommenwerpers werden ge- den Führer in Noorwegen en dat de militaire
leden, zeer gering zijn. Ten slotte wordt opge- en burgerlijke autoriteiten
wel vervangen
merkt, dat de bezetting van Stavanger en zullen worden door Duitscheofambtenaren
of
Aalborg niet alleen voordcelen voor de Duitwel onder zeer streng toezicht zullen worden
schers met zich meebrengt: Duitsche vliegtui- geplaatst.
gen, die door de R.A.F, getroffen worden, kunNaar ten slotte gemeld wordt, heeft de
nen in het vervolg niet meer gebruikt worden, Zweedsche regeering
bepaald, dat de provinwant de Duitschers beschikken daar niet over cies Vaermland en
Dalsland
verboden gebied
dezelfde faciliteiten tot het verrichten van zullen zijn voor vreemdelingen,
als zij niet
reparaties als op hun vliegvelden in eigen land. een speciale vergunning
hebben.
Slechts
vliegtuigen
Toen Britsche
Zondagavond het ren en Finnen kunnen zich zonder meer inNo-de
vliegveld van Aalborg aanvielen
zoo wordt beide provincies vestigen.

Duitsche gevolmachtigden
Denemarken

—

Heeft Italië de waarschuwing van
Churchill ter harte genomen ?
(Van

onzen Londenschen correspondent.)

LONDEN 20 April.
Tusschen Engeland en Italië bestaat nog
steeds het vriendschapsverdrag van 1938, maar
vriendschap, zooals zoovele andere dingen,
moet van twee kanten komen en men heeft in
Londen den laatsten tijd sterk het gevoel, dat
de Italiaansche regeering en de pers, die onder
haar controle staat, nu niet bepaald overvloeien
van hartelijke gevoelens. Vooral in de laatste
dagen is er sterk de nadruk gelegd op deze
Italiaansche verkoeling, die, naar men denkt,
stamt uit den tijd, waarop Mussolini en
Hitler hun bekende ontmoeting op de
Brennerpas hadden. Het is voor buitenstaanders niet gemakkelijk om te gissen, waarom
juist nu deze aangelegenheid zoo op den voorgrond is getreden, maar het is in ieder geval
een feit, dat de gebeurtenissen in en rond
Noorwegen welhaast op den achtergrond geschoven zijn in verhouding tot de publiciteit,
die aan deze Italiaansche kwestie is gegeven'
De houding van Engeland is duidelijk genoeg'
Dit land heeft geen belang bij een conflict met
Italië en in het eerste halfjaar van den oorlog
heeft men zelfs alle moeite gedaan om aan de
Italiaansche regeering en pers geen aanstoot
te geven. Men zag in de hoofdartikelen der
kranten zelden andere dan Uiterst vriendelijke
of in ieder geval voorzichtige opmerkingen aan
net adres van Italië en de nieuwe Italiaansche
gezant, Bastianini, werd hier
met de allergrootste voorkomendheid ontvangen. Zelfs in het
sindsdien gerezen conflict over de transporten
van Duitsche kolen naar Italië betrachtte Engeland groote terughoudendheid,
al achtte men
net hier noodzakelijk voor de toekomst vast te
nouden aan de volledige toepassing van de
Engelsche oorlogvoerende rechten ter zee ook
ten aanzien van deze transporten.
Deze tegemoetkomendheid is, althans in de
Italiaansche pers, niet beloond. De berichten
over Engeland en de Engelsche oorlogvoering
hebben meer en meer het karakter van vijandigheid jegens Engeland aangenomen. De gebeurtenissen in Noorwegen zijn in de Italiaansche pers welhaast zonder uitzondering door
den Duitschén bril bezien. Dit alles is hier
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ADVERTENTIêN uit de 3 NoordeL Provinciën
van I—6 regels f L—, elke regel meer 20 et.
Kleine advertentiën tot en met 10 regels en
Familieberichten 15 ets. per regel fbt] vooruit*
betaling), elke regel mccx 20 ets. Van buiten deze
Provinciën I—s regels f L5O. elke regel meer 30 et.

natuurlijk niet onopgemerkt gebleven, en hoewel er hier nog steeds niet het geringste verlangen bestaat om met Italië te twisten, gevoelt men blijkbaar, dat men toch ook
om
het eens populair uit te drukken
niet over
zich kan laten loopen.
In dit licht moet men de waarschuwingen
bezien, die twee Engelsche ministers dezer
dagen aan Italië hebben gegeven. Winston
Churchill vond het noodig te zeggen en
het was, gezien de berichtgeving in de Italiaansche pers over het verloop van den strijd rond
Noorwegen, zeker niet overbodig
dat de
Britsche vloot nog altijd sterk genoeg is om
een oog te houden op de Middellandsche Zee,
zelfs indien zij ook elders werk te verrichten
heeft. Kort hierop is de bekende rede van
Ronald Cross, den Engelschen minister
voor de economische oorlogvoering, gevolgd
waarin hij kort en goed zei, dat Italië, indien
het als neutraal wenscht te worden beschouwd,
zich ook neutraal dient te gedragen. Maar hier
ligt nu juist een van de moeilijkheden. De

— —

—

—

Italianen beschouwen zichzelf niet als neutraal, maar enkel als „niet oorlogvoerend"
een subtiele onderscheiding, die men hier wel
begrijpt, maar uiteraard allerminst waardeert.

—

De persstrijd is nu dus in vollen gang. Ik zeg
met opzet: persstrijd, omdat er tot dusverre
niets is gebleken van eenige démarche van den
Britschen zaakgelastigde te Rome om opheldering omtrent de Italiaansche houding te verkrijgen. De term „persstrijd" moet verder ook
niet worden verstaan in dezen zin, dat de Engelsche pers Italië vijandig gezind zou zrjn. Zij
geeft alleen uitdrukking aan een gevoel van
teleurstelling en lichte ergernis over de antiBritsche campagne in Italië. Voor het overige
beperkt zij zich tot speculaties omtrent de
vermoedelijke oorzaak, van deze campagne.
Men kan in de laatste dagen welhaast geen
Engelsch blad meer openslaan, of men vindt
er artikelen m, waarin de verhouding van Italië
tot den oorlog en de oorlogvoerenden wordt
besproken of waarin gegist wordt naar hetgeen
Mussolini thans zal doen en wat de kansen
van Italië zouden zijn in een eventueel conflict.
Londen zelf heeft zich zeer actief bezig ge-

De spanning op den Balkan.
Een oproep van den JoegoSlavischen opperbevelhebber
De commandant van de troepen in Belgrado heeft een oproep gericht tot alle
vaderlandslievende Joego-Slaven om onmiddellijk aan de desbetreffende autoriteiten bekend te maken, wat „zij zien en
hooren en wat de landsverdediging in gevaar zou kunnen brengen".
Hieraan wordt toegevoegd, dat buitenlandsche geheime diensten onlangs gepoogd hebben onzekerheid te zaaien in het leger, het
vertrouwen in de regeering te schokken en
bijzonderheden te verzamelen over de militaire sterkte van het land.
Het is de plicht van de Joego-Slaven te letten op de vreemdelingen, velen van hen zijn
agenten, welke tegen de belangen van den
staat werken.
De krachtige „Nationale Verdedigingsbond"
heeft een manifest gepubliceerd, waarin wordt
gezegd, dat het oogenblik is gekomen om het
systeem van nationale verdediging op militair
en diplomatiek terrein te voltooien.

De Hongaarsch-Joego-Slavische
betrekkingen
Verklaring van Markowitsj
Vóór zijn vertrek naar Belgrado heeft de
Joego-Slavische minister van justitie, Markowitsj, tegenover vertegenwoordigers van de
pers een verklaring afgelegd, waarin hij zei:
De Hongaarsch—Joego-Slavische betrekkingen hebben een volkomen nieuwen vorm aangenomen. Hongarije stelt zich op een openhartig standpunt ten aanzien van JoegoSlavië.
Met vreugde constateerde de minister de
gelijkheid van opvattingen waarvan de consequenties zijn veelvuldige contacten en toenadering. De betrekkingen tusschen de beide
landen spelen een zeer belangrijke rol in de
oplossing van nog hangende kwesties en in de
samenwerking der naties van Zuid-OostEuropa.
De minister verklaarde verder er tevreden
over te zijn, dat hij had bijgedragen tot de
ontwikkeling van goede betrekkingen door zijn
bezoek aan Boedapest. Tenslotte constateerde
hij, dat van een standpunt van internationale
politiek Hongarije met vertrouwen de toekomst
tegemoet ziet en dat men nergens zenuwachtigheid bespeurt.

Markowitsj deelde nog mede, dat hij den
minister van justitie, Radcocsay, had uitgenoodigd tot een tegenbezoek, dat
hij in Juni zal komen brengen.

Hongaarschen

Rede van den Bulgaarschen
premier
De Bulgaarsche minister-president Filov
heeft tijdens een rondreis in de provincie in
het Noord-Bulgaarsche dorp Oegarsjin een
rede gehouden voor verscheidene duizenden
boeren, waarin hij verklaarde, dat de Bulgaren een politiek van vrede en neutraliteit voeren, van scheppende economische activiteit en
van cultureelen vooruitgang en nationale

eenheid.

Ik moet u de verzekering geven, aldus Filov,
dat wij nog lang van den vrede zullen kunnen
De Bulgaarsche minister-president Filov
geheelen Balkan. Ik ben er vast van overtuigd,
dat er geen enkele gebeurtenis of geen enkele
omstandigheid is, die ons zou kunnen doen
vreezen, dat de vrede voor Bulgarije zal worden verstoord.
houden met " vraagstukken, waarbij Italië ten
nauwste betrokken is. Hoewel wij er temidden
van het strij dgerucht niet al te veel van hebben gehoord, hebben er veel vergaderingen
plaats gevonden onder voorzitterschap van
Lord Halifax met de gezanten uit Athene, Belgrado, Boekarest, Boedapest en Sofia, bij welke
besprekingen ook de Britsche ambassadeurs te
Rome en Moskou tegenwoordig zijn geweest.
De positie van Zuid-Oost Europa en in het
algemeen van het Middellandsche Zee-gebied
is in deze conferenties uiteraard een belangrijk
onderwerp van gesprek geweest, en in deze
aangelegenheden stelt Italië minstens evenveel
belang als Engeland. Indien men echter in
Rome nog eenigen twijfel-mocht hebben gehad
omtrent de Britsche bedoelingen in dit deel
van de wereld, dan zou deze weggenomen moeten zijn door Minister Chamberlains-verklaring, waarin hij zei, dat de Britsche Regeering er alleen op uit was, den vrede in den
Balkan en in de Donaulanden te bewaren en
de veiligheid in dat gebied te verzekeren. Geen
dier landen behoefde te vreezen, dat de Geallieerden ooit hun onafhankelijkheid of integriteit zouden bedreigen.
Aan speculaties over hetgeen er in de toekomst zou gebeuren, moet men in het algemeen
niet veel waarde hechten. Dingen, waarover
het meest wordt gesproken, hebben soms- de
geringste kans om te worden verwerkelijkt en
zeker is dit waar ten aanzien van de politiek
van de dictatoriale landen, die steeds op een
groote verrassing is gericht. Al schrijft men
dus in sommige Engelsche kranten, dat M u ss o 1 i n i op het punt zou staan Joegoslavië aan
te vallen (of in de moderne wijze van spreken
„onder bescherming nemen") en van de Adriatische Zee een Italiaansche binnenzee te maken, daarom behoeft men nog niet aan te nemen, dat dit ook werkelijk zal gebeuren. Van
officieeie Londensche zijde geeft men trouwens
allerminst steun aan zulke beweringen. Wat
men hier als de hoofdzaak beschouwt, is, Italië
te behoeden voor een vergissing in de machtsverhoudingen. Vandaar de waarschuwing van
Winston Churchill. Is zrj in Italië begrepen en ter harte genomen? Wij weten het
niet. Maar men heeft in Londen steeds een
hoogen dunk gehad van de capaciteiten van
Mussolini om de werkelijke positie van het
oogenblik te beoordeelen en Italië's kust is
even lang als kwetsbaar.
(Nadruk verboden).
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Overzicht

Zal Zweden buiten den oorlog blijven?
Duitschland's bedoelingen nog onzeker
Zweden's beteekenis.

— —

Nu Denemarken voor den oorlog is uitgeschakeld door de verrassende bezetting door
Duitschland en de Noren den vrijheidsstrijd
hebben aangebonden, wordt dagelijks weer de
vraag herhaald: wat zal Zweden doen? Het is
wel zeer moeilijk iets gewaar te worden, dat
van belang zou kunnen zijn om zoo objectief
mogelijk deze vraag te beantwoorden. Want
als hedenmorgen in bevoegde Fransche militaire kringen ongerustheid wordt geuit omtrent de Duitsche bedoelingen ten aanzien
van Zweden, dan worden we daarvan niets
wijzer. Dan zeggen we op zn hoogst, dat de
geallieerden wel graag zouden zien, dat de
Zweden zoo spoedig mogelijk de wapenen
tegen Duitschland opnamen. Maar het zijn de
Zweden zelf, die hebben te beslissen of het
oorlog of vrede zal zijn.
En dan dringt onmiddellijk de vraag naar
voren: „wat zijn Duitschland's bedoelingen?"
Gedurende de laatste dagen zijn herhaaldelijk
Duitsche vliegtuigen boven Zweedsch grondgebied gesignaleerd en reeds berichtten gisteren
de militaire autoriteiten in de provincie Norrbotten, dat in Zweden parachute-troepen zouden zijn gedaald. Zweedsche ski-patrouilles zijn
onmiddellijk uitgetrokken om een onderzoek
in te stellen, doch tot nu toe heeft men nog
niets hiervan vernomen.
En
Zweedsche
visschersvaartuigen zijn in de Zweedsche territoriale wateren door Duitsche
vliegtuigen
met machinegeweervuur bestookt. Dit zijn
geen kenteekenen, die er op wijzen, dat
Duitschland alles in 't werk stelt om Zweden
buiten dezen strijd in Scandinavië te houden.
Dit schijnt wel vast te staan, de Zweden
zullen hun neutraliteit verdedigen. Zrj zullen
het Deensche voorbeeld niet volgen, ofschoon
ook bij hen de verraders niet met een lantaarntje behoeven te worden gezocht. En dan
is de Zweedsche weermacht, vooral nu er gelegenheid voor voorbereiding is geweest, niet
zonder beteekenis. Het Zweedsche leger bedraagt op oorlogssterkte 623000 man. De oorlogsvloot bestond vorig jaar uit 8 kustverdedigingsvaartuigen en 2 op stapel; 2 kruisers, 6
torpedojagers (2 op stapel); 8 torpedobooten,
14 onderzeeërs (2 op stapel) en 2 motortorpedobooten (4 op stapel).
Het is wel eens interessant hiermee te vergelijken, dat het Noorsche leger een oorlogssterkte heeft van 134.000 man. De Noorsche
oorlogsvloot bestond
volgens Engelsche opgave
uit .4 kustverdedigingsvaartuigen, 9
torpedobooten en 9 onderzeeërs, terwijl vorig
jaar 2 onderzeeërs en 2 torpedojagers op stapel
stonden. En het Deensche leger heeft een oorlogssterkte van 100.000 man. De vloot bestaat
uit twee kustverdedigingsvaartuigen, 17 torpedobooten en 12 onderzeeërs.
Men ziet dus dat Zweden het meeste gewicht in de schaal werpt bij de verdediging
van Scandinavië. En het moet nog wel heel
anders in Noorwegen gaan, willen de Duitschers zich de luxe kunnen permitteeren
Zweden als tegenstanders er bij te kunnen
nemen. Veel, zoo niet alles zal dus afhangen
van de ontwikkeling van den strijd in Noorwegen, of Zweden betrokken zal worden in
den oorlog. Want dit staat wel vast, dat eigener
beweging Stockholm geen partij kiest, daarvoor zit de Scandinavische verbondenheid niet
diep genoeg. Wat wel voor velen een ontnuchtering moet zijn na zoovele demonstraties van
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solidariteit.

Weer verloven in België
verloven in het Belgische leger zijn ir
zekere mate weer ingevoerd.
De

De Japansche immigratie op de Philippijnen
In een hoofdartikel over de Japansche im-

migratie op de Philppijnen schrijft de
„Washington Post":
De vraag van Japan legt een ernstige verantwoordelijkheid op de uitvoerende macht.
Het is zeker, dat zoolang de eilanden onder
bescherming blijven van de Amerikaansehe
vlag en vloot, de tactische mogelijkheid van
een „paard van Troje" voor de Japanneezen
kan worden uitgeschakeld. Maar na 1946 zou
de aanwezigheid van een belangrijk en nog
toenemend aantal Japanneezen duidelijke gevaren bieden. De Vereenigde Staten, die over
zes jaar onverschillig zullen zijn voor het lot
van de eilanden, kunnen geen bezwaren maken, wanneer de wetgeving van Manilla voorstelt de Philippijnen voor de Philipino's te

behouden.

Communisten in Parijs gearresteerd
De veiligheidspolitie is gisteren overgegaan tot de arrestatie van 74 communisten in het gebied ten Westen van
Parijs.
Deze arrestatie is verhaast door de inhechtenisneming van Janin, oud-burgemeester van'
St. Georges-Villeneuve. Janin was door Moskou speciaal belast met de organisatie der
revolutionnaire propaganda in het district
Parijs. Aan de hand van de bij Janin gevonden documenten heeft men een geheime
organisatie ontmaskerd, die talrijke vertakkingen had in belangrijke fabrieken, welke
voor de defensie werken.
Deze organisatie
moest vooral het werk van de C.G.T. in discrediet brengen en de communistische elementen weer tot de vakbonden doen toetreden, opdat zij daarin de leiding op zich zouden kunnen nemen. Binnenkort zou een dagelijksch krantje verschenen zijn.
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Voor het behoud van de Kermis 1940
Er is

den

sterke actie ontwikkeld, welke ook door
middenstand krachtig wordt gesteund

èen

Adressen en adhaesie-betuigingen aan den Raad

STAD EN PROVINCIE
Delfzijlsch vrachtschip op de
Noordzee door Duitsch vliegtuig aangevallen
Alleen de stuurman licht gewond
Gisteren is te Delfzijl bericht binnengeko-

men, dat het 338 ton metende motorvrachtIn ons blad van Vrijdag jongstleden hebben regeering officieel heeft meegedeeld stappen schip „Libelle", van de „Delfzijlsche Kustwij melding gemaakt van de actie, welke te zullen doen om minstens 75 pet. der ker- vaartonderneming" op de Noordzee door een
doorgaan.

ontstaan is om het Raadsbesluit tot het
niet doorgaan van de Mei-kermis ongedaan
te maken. Deze actie is van grooten omvang en tot dusver is er, naar wij vernemen, heel wat werk verzet, waarbij de
N. K. B. van tal van kanten adhaesiebetuigingen heeft verworven.
De N. K. B. (Nederlandsche Kermis Bonden)
is een tijdelijke samenwerking van de kermisvereenigingen „Ons Belang", de Roomsch Katholieke Vereeniging, de Noord-Nederlandsche
Bond te Leeuwarden, en de Federatie, welke te
Groningen is gevestigd. Deze combinatie is
ontstaan toen in het vorig najaar de nood van
den tijd de exploitanten van kermisvermakelijkheden zich in hun-bestaan bedreigd deed
gevoelen.
De tijdelijke federatie werkt met drie propagandisten. Zij heeft een groote algemeene actie
ontwikkeld onder het motto

Doe gewoon, leef gewoon
Dat deze actie succes heeft gehad moge hieruit blijken, dat de ruim 1050 kermissen (waaronder ook vieringen van de verjaardagen van
de leden van ons Koninklijk Huis en bijzondere
feestelijkheden) tot dusver vrijwel alle doorgaan. Alleen Groningen besloot, als eenige
groote gemeente, om de kermis in verband
met de tijdsomstandigheden geen doorgang te
doen vinden.
Het is tegen het argument, waarop de Groninger kermis is afgelast, dat de belanghebbenden in het geweer zijn gekomen. Zij beroepen
zich daarbij op de ook van regeeringswege bij
herhaling gedane oproep tot het Nederlandsche volk om het leven, waar dit eenigszins mogelijk is, gewoon doorgang te doen vinden.
Men wijst ook op het algemeen landsbelang, dat met het doorgaan der kermissen
gemoeid is. Er wordt door de kermisexploitanten jaarlijksruim 3 millioen gulden aan pachtsommen betaald in de gemeentekassen, of de
kassen van feestcomités. De Ned. Spoorwegen
ontvangen aan vrachtgelden per jaar plm. 3
ton. In het topseizoen wordt plm. 1 millioen
omgezet, wat bijna f40.000 omzetbelasting beteekent, en ook van niet te berekenen waarde
is voor de chocolade- en bonbonbedrijven, de
biscuitsfabrieken, brouwerijen en sigarenfabrieken, de visch. en fruithandel, de orgel- en
lichtbedrijven, de olie- en meelhandel enz.,
terwijl in het z.g. stille seizoen tienduizenden
gulden worden besteed om de inrichtingen
op peil te houden en te moderniseeren. Meer
dan 10.000 gezinnen hebben een behoorlijk bestaan dank zij de kermissen en dergelijke festiviteiten in ons land.

De houding der militaire
overheid
Dat de kermissen in het algemeen door de
militaire overheid ondef de huidige omstandigheden niét gewenscht zouden zrjn is zeer
onjuist. Overal is er zelfs van .medewerking
sprake dank zij de conferenties, welke vanwege
de N. K. B. zijn gehouden, waarbij bleek, dat
O. en O. zich uit een oogpunt van ontspanning
voor de militairep zich hiervoor zeer interesseert. Zoo is zelfs een contract tot stand gekomen met een der grootste ondernemingen over
de exploitatie van een in vaste gebouwen ondergebracht luna-park (feitelijk een kermis in het
klein) op plaatsen, waar geen kermis
wordt
gehouden. Indien de geheele opzet van dat plan
zou worden uitgevoerd (waarvan alleen sprake
zou zijn bij het niet doorgaan van kermissen)
dan zou daardoor in de kas van O. en O. een
bedrag van f60.000 terecht komen. Wij vermelden dit alleen om aan te toonen, hoe men
van militaire zijde tegenover het kennisprobleem staat. En zoo zou het kunnen gebeuren,
dat, als er in Groningen geen kermis zou zijn,
er toch aan den rand der gemeente iets dergelijks zou komen; een mogelijkheid op welker
consequenties wij thans niet nader willen ingaan, omdat haar actualiteit nog niet vaststaat.
Dat men zelfs in de oorlogvoerende landen
het economisch belang van het doorgaan der
kermissen inziet, daarvan getuigt het feit, dat
in Engeland, Frankrijk en Duitschland, ondanks de mogelijkheden van luchtalarm e.d.,
de kermissen grootendeels doorgaan. Zoo
schreef een Engelsch vakblad, dat na een kermis te Bolton in Lancashire
welke zoo was
ingericht, dat aan alle veiligheidseischen voldaan werd en waar, ondanks de uiterlijke duisternis, een zeer druk bezoek is geweest
de
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AGENDA voor Groningen
DINSDAG 23 April.
8 uur Harmonie: Laschteohnische filmavond.
8 uur „Het Tehuis": Uitvoering Nederlandsche
Meisjesclubs.
8.30 uur Hote] Willems: Vergadering van aandeelhouders der N.V. De Sluis Paterswoldsche Meer.
WOENSDAG 24 April.
8 uur Kerkzaal Vrije Evang. Gem.: 2e Tijdavond.
Spreker ds. D. W Veldkamp.
8.15 uur Concerthuis: Herdenkingsavond geboortedag Prins Willem van Oranje. Spreker dr. P. J.
van Herwerden.
8.15 u*ir: Hotel Frigge: Demonstratie zuinig koken
door Gemeente Gasfabriek Groningen.
8.15 uur Harmonie: G.0.V., dir. Kor Kuiler Solist
Jonny Ponten, orgel.
8.15 uur Harmonie: Agfa-filmavond.
DONDERDAG, 25 April.
7 uur „Eigen Gebouw": Fancy Fair.
8 uur Stadsschouwburg:
Laatste
abonnementsvoorstelling Tooneelgroep „Het Masker".
uur Harmonie: Optreden van Peter Kreuder
8.15
Jazz-pianist.
8.15 uur Harmonie: Ledenvergadering
Luchtbe-

scherming.
Bioscoopprogramma's van 19 t/m. 25 Aprü.
Grand Theater. Levensproblemen en De Kat en de
Kanarie. Toegang boven 18 jaar. lederen dag

matinee.

Beurs Theater: Drie Stuivers Opera, en El Gato de
galante bandiet. Toegang 18 jaar. lederen dag
matinee.
Luxor Theater. Prolongatie van „Eerste liefde" en
„Onverwacht vader". Toegang eiken leeftüd. lederen dag matinee.
dringend! en „'t GeCinema Palace. Dr. Kildare
stolen manuscript". Toegang 14 jaar. lederen dag
matinee.
Tentoonstelling.
Pictura: Tot en met 5 Mei tentoonstelling van
werken door Th. van Hoytema.

missen te laten

Duitsch vliegtuig is aangevallen en beschoten.
Bij de aankomst in een naven aan de Engelsche Oostkust heeft de gezagvoerder hiervan
de reederij op de hoogte gesteld.
Eén der opvarenden, de stuurman H. OosterMedewerking van den veldt,
is door een der kogels licht aan den arm
gewond. Hij is in een hospitaal ter verpleging
opgenomen. Zijn toestand is zeer bevredigend.
Wij hebben een onderhoud gehad met een Het schip heeft de reis voortgezet.
aantal leden van het comité, dat zich thans
in onze stad bevindt met het doel den Groninger Raad te bewegen terug te komen op het
ERNSTIG VERKEERSONGEVAL OP
genomen besluit. Over het verloop der actie
RIJKSSTRAATWEG
vertelde men ons het volgende:
aanvang
Men heeft van den
af den GroninGisteravond heeft op den Rijksstraatweg te
ger middenstand in de actie willen betrekken, Haren nabij huize Hemmen een ernstig verwaartoe Woensdagavond een vergadering is keersongeval plaats gevonden. Aldaar was
mevr. H. J. K. uit de bus gestapt, welke ombelegd met verschillende organisaties.
Op deze vergadreing bleek, dat men vrij al- streeks kwart over vijf uit de stad arriveert.
gemeen van meening was, dat de
militaire Zij liep om deze bus heen om den straatweg
gehad
tegen
overheid bezwaar zou hebben
het over te steken, doch werd, toen zij achter de
doorgaan der kermis. Toch was het resultaat stilstaande tous vandaan kwam, gegrepen door
der besprekingen, dat een comité van actie ge- een andere bus, welke van den kant van Haren
vormd kon worden, waarin o.a. zitting hebben kwam. De chauffeur stopte onmiddellijk. Mevr.
vertegenwoordigers van de Nieuwe Groninger K. kreeg ernstige hoofdwonden en een armWinkeliersvereeniging,
Horecaf, Ned. Bond fractuur. Op advies van de drie plaatselijke
van Koffiehuis- en restauranthouders, Bond geneesheeren, die spoedig ter plaatse waren,
van Musici en Bond van werknemers in het werd zij in bewusteloozen toestand per Groene
café- en restaurantbedrijf, terwijl de heer Kruis-auto naar het R. K. ziekenhuis te GroA. T. Meijer zich persoonlijk later bereid ningen overgebracht. Haar toestand was heden redelijk goed.
heeft verklaard de actie te steunen.
Intusschen heeft men den Territoriaal BeDE STAKINGEN IN HET VEENBEDRIJF
gevraagd of
velhebber, Kolonel Veenbaas,
Op
uitnoodiging van den Rijksbemiddelaar
deze aanleiding zou hebben gevonden den
in
het
le district, den heer H. P. J. Bloemers,
waarop een
Groninger kermis af te lasten,
gisteren op het gemeentehuis te Arnhem
heeft
antwoord in ontkennenden zin is gevolgd.
weer een conferentie plaats gevonden tusschen
Met den Burgemeester en den betrokken de vertegenwoordigers van den vervenersbond
wethouder zijn besprekingen gevoerd, waarin te Valthermond en die van de land- en veengewezen werd op de afgenomen spanning en arbeidersbonden.
Overeenstemming bleek voorshands nog niet
de opvattingen der militaire overheid. Ook de
mogelijk. Partijen zegden toe een voorstel van
Raadsleden zijn bezocht en ten slotte zijn
twee adressen verzonden aan den ge- den Rijksbemiddelaar om de staking door ar*bitrage te laten beslechten, met hun leden te
meenteraad, waarin wordt aangedron- zullen bespreken.
gen op het doorgaan van de kermis.
De staking in de Overijsselsche venen, welke
In het adres van de N.K.B. wordt uitvoerig Maandagochtend is begonnen, is algemeen.
de leden van de bonden, die het voorstel
gewezen op het economisch belang van het Ook
van den Rijksbemiddelaar inzake arbitrage
doorgaan der kermis en de verklaring wordt hadden aanvaard, zijn in staking gegaan. Zulks
afgelegd, dat de exploitanten elk risico voor is eveneens het geval bij de staking te
zich nemen, indien onverhoopt de politieke Emmer-Compascuum en Emmer-ErfscheidenDe veenarbeiders te Roswinkel, Nieuwtoestand het sluiten van de kermis noodzake- veen.
Weerdinge en 2e Exloërmond vergaderden helijk zou maken.
den, Maandag, en verwacht wordt dat ook deze
Een kort adres van gelijke strekking is ver- arbeiders zich bij de stakingsbeweging zullen
zonden door het comité uit de plaatselijke aansluiten. Het overgroote deel van de veenmiddenstandsorganisaties.
Hieraan is door arbeiders, ongeveer 6000, is georganiseerd in
verscheidene organisaties adhaesie betuigd, een zestal bonden en wel de moderne, christeo.m. door den R. K. Middenstandsbond Sint lijke, r.-kath., neutrale, christelijk nationale
Maarten, Ver. van Handelaren, Bond
van en federatieve.
Het aantal stakers bedroeg heden in ValMusici, de afdeeling van den G.8.8, van de
plaatselijke musici, Horecaf, Ned. Bond van thermond 350, in Emmer-Erfscheidenveen en
Brouwerijen, Bond van Electrische Installa- Emmer-Compascuum, ongeveer 250, te Roswinteurs, Bond van Verlofhouders,
Bond van kelerveen pl.m. 15Ö en te Nieuw-Weerdinge
Taxichauffeurs, Coöp. Vereeniging Taxi- ruim 20.
In het stakingsgebied is het rustig.
Centrale U.A. enzoovoort. Ook verwacht men
van de Ver. voor Volksvermaken nog een adhaesie-betuiging, evenals van enkele andere
ERVARINGEN MET DE UITVOERING DER
organisaties.

De actie in Groningen
middenstand

De houding van de A.G.W.V.
Zooals men weet heeft de Alg. Gron. Winkeliersvereeniging besloten geen adhaesie te
betuigen aan de actie voor het behoud van de
kermis. Toen evenwel bleek, dat er geen bezwaar door het militair gezag zou worden gemaakt, heeft het Dagelijksch Bestuur van de
A.G.W.V. aan de federatie der kennisvakbonden de volgende verklaring doen toekomen:
Het Dagelijksch Bestuur van de Alg. Groninger Winkeliers Vereeniging heeft
in
hare vergadering op Donderdag 18 April
1940 de verklaring afgelegd, dat het zich,
inzake het al of niet laten doorgaan der
kermis, schaarde achter het gezag. Met
dat gezag werd bedoeld degene, die in een
plaats, waar de staat van beleg is afgekondigd, de beslissing heeft, dus naar
onze meening de territoriale bevelhebber.
Nu het blijkt, dat die autoriteit daartegen
geen bezwaren heeft, wenschen wij u toe,
dat uw poging succes mag hebben.

Een bijzondere Raadsvergadering?

NIEUWE PACHTWET
Ernstige bedenkingen bij Friesche grondeigenaren

De Maandagmiddag te Leeuwarden gehouden
vergadering der plaatselijke afdeelingen van
de vereeniging van Friesche grondeigenaren
„Friesch grondbezit" was grootendeels gewijd
aan de ernstige bedenkingen, welke men in die
kringen koestert tegen de strekking alsmede
tegen de practische uitvoering van de nieuwe
Pachtwet, welke sedert anderhalf jaar van
kracht geworden is.
Het Hoofdbestuurslid der vereeniging, de
heer A. R. Douma, te Hardegarijp, heeft in een
rede betoogd, dat de wetgever de nieuwe
Pachtwet heeft samengesteld teneinde goede
pachtverhoudingen te scheppen. Spreker zeide,
dat men na anderhalf jaar practische toepassing van deze wet nog weinig van het door
den wetgever nagestreefde oogmerk kan waarnemen; veeleer is volgens spreker van het
tegendeel sprake, nu de pachter willekeurige
aanbiedingen op de pachtobjecten kan doen,
aangezien de uiteindelijke verantwoordelijkheid
bij Pachtkamer of Centraal Pachtbureau is
komen te berusten, welke instanties moeten
beoordeelen of de aangegane pachtovereenkomsten wettelijk geoorloofd zijn. Sprekers
grootste bezwaar tegen de uitoefening van deze
wet is, dat zij door de verschillende instanties
geheel verschillend wordt uitgelegd. Zoo bepaalt de wet 0.a., dat, terwijl doorgaans de
pachtovereenkomsten voor onbepaalden tijd
worden aangegaan, in bijzondere gevallen, o.m.
bij een hoogen leeftijd van den verpachter, de
overeenkomst voor drie jaar wordt geteekend.
Merkwaardig is nu, dat de Pachtkamer bij het
Kantongerecht te Leeuwarden en het Centraal
Pachtbureau in dergelijke gevallen géén toestemming verleenen voor een driejarige periode, terwijl de Kantonrechter te Sneek deze
toestemimng wel verleent. Spreker wees nog
op verschil in interpretatie nopens een ander
geval tusschen de Pachtkamer te Heerenveen
en het Centraal Pachtbureau in Friesland. In
Sneek en Leeuwarden nemen de Pachtkamers
genoegen met een ongezegeld pachtcontract,
in Heerenveen en Beetsterzwaag doen de
Pachtkamers dit niet. Dat het rechtsgevoel van
hen, die bij deze materie betrokken zijn, op
deze wijze allerminst bevredigd wordt, staat
voor spreker vast.
De wet eiseht, dat de vast te stellen pachtovereenkomst den pachter een redelijk bestaan
moet laten. Volgens spreker heeft deze vage
omschrijving in de practijk reeds tot moeilijkheden aanleiding gegeven, hetgeen ook geldt
voor de voorwaarden, dat geen buitensporige
voorwaarden mogen worden aangegaan. Sprekers slotsom was, dat de nieuwe Pachtwet, ook
blijkens de toepassing, geen gelijk recht voor
allen schept, de pachters en verpachters onder
curateele stelt en diep ingrijpt in het zelfbeschikkingsrecht van de grondeigenaren.
De Voorzitter, de heer P. Bierma Wzn.„voegde
hieraan nog toe, dat de Pachtwet door de
volksvertegenwoordiging is aangenomen wijl
zij hierbij hoofdzakelijk politieke oogmerken
voor oogen' had, t.w. het winnen van de sympathie der groote schare pachters.

DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN NAAR
DRENTHE EN GRONINGEN
De Minister van Sociale Zaken brengt heden
en morgen een bezoek aan de provincies Drenthe en Groningen, teneinde verschillende objecten van werkverruiming te bezichtigen en
tevens den arbeid in oogenschouw te nemen
van de Centrale vereeniging voor den Opbouw
van Drenthe. De Commissarissen der Koningin
in de genoemde provincies zullen den minister
bij dezen tocht van voorlichting dienen.

JONGETJE DOOR TURFWAGEN
OVERREDEN
Tragisch ongeval te Noordhom
Hedenmorgen geraakte het 3-jarig zoontje
van den manufacturier G. Beukema te Noordhom, dat zich met een auto-ped op het trottoir bevond, spelenderwijs onder een turfwagen van den voerman H.
Het kind was bijna onmiddellijk dood, zoodat de hulp van dr. Tichelaar niet meer
mocht baten.

"

Doodelijk bedrijfsongeval te Oude-Pekela
Hedennacht plm. 3 uur heeft in de stroocartonfabriek Union te Oude Pekela een doodelijk ongeluk plaats gehad.
Den arbeider Berend Hamminga overkwam
door tot nu toe onbekende oorzaak een zoodanig ongeluk, dat hij verwond werd aan
borst, hoofd en handen.
Medische hulp, welke spoedig aanwezig
was, achtte overbrenging naar het ziekenhuis
te Winschoten noodzakelijk. Kort na aankomst is H., die gehuwd en vader van vier
kinderen was, daar overleden.
Landgoed opengesteld
Bij beschikking van de Ministers van Economische Zaken en van Financiën is het landgoed „De Slotplaats" te Bakkeveen, groot 237
H.A., onder de Natuurschoonwet 1928 gerangschikt. Het landgoed is gelegen ten Westen
van Bakkeveen, ten Noord-Westen van den
harden weg van Bakkeveen naar Hemrik en
ten Zuid-Westen van den weg Bakkeveen—
Friesche palen.

Bond van Autobusdienstondernemers
De afd. Groningen en Drenthe van den Ned.
Bond van Autobusdlenstondernemers vergaderde in het café Van Duinen. De voorzitter,
de heer H. Scheper, sprak in zijn openingswoord over de moeilijke tijdsomstandigheden
waaronder ook dit bedrijf lijdt.
De secretaris van het hoofdbestuur, K. M.
Elema, gaf eenige mededeelingen. Het bestuur
gaf inlichtingen over het vervoer van werkloozen, bespreking standplaatsen enz. Besloten werd tot uitgave van de Noordelijke reisgids. Van verschillende ondernemers zijn autobussen gevorderd voor de defensie. Met de
autoriteiten zal gesproken worden over de
vergoeding.

Groningen en Ommelanden te Nijmegen
Men schrijft ons: Voor de derde maal in dit
winterseizoen kwamen de Nijmeegsche Groningers in een grooten feestavond bijeen op
Zaterdag j.l. Ingestudeerd was voor deze gelegenheid een groot stuk, n.l. de comédie in
drie bedrijven „Op Brongersheerd", van den
heer B. H. Broekema, die ook in Nijmegen
een zeer mooie opvoering beleefde. De verdeeling van ernst en luim in dit tooneelwerk
maakt het tot een stuk, dat alle Groninger
tooneelclubs in den lande een mooien tijd
kan bezorgen. We hebben behoefte aan dergelijke werken in het algemeen belang onzer
mooie Groninger beweging.
De medewerkenden, die ook tusschentijdsch
applaus in ontvangst hadden te nemen, kregen na afloop zeer waardeerende woorden
van den voorzitter. Met bloemen voor de dames en nog een extra woord van lof voor een
debutante, eindigde dit deel van den avond,
waarna nog een gezellig bal volgde.

Kind overleden ten gevolge van aanrijding
Gistermiddag geraakte het zesjarig dochtertje van den molenaar B. te Wetsinge (bij
Sauwerd) spelenderwijze onder een met zand
geladen vrachtauto. Het meisje was onmiddellijk dood.

—

— —

—

TWEE KINDEREN IN BRANDEND HUIS
Op het nippertje gered

Een zeldzaam

jubileum

Naar wij vernemen herdenkt de heer O. v. d.

Wijk te Enkhuizen, op 1 Mei a.s. het feit, dat

hij een halve eeuw achtereen op de booten
Indien de actie met succes zal worden bevan den veerdienst Stavoren-Enkhuizen werkkroond dan zal daartoe ongetwijfeld noodig
zastm is. De heer Van der Wijk begon zijn
zijn een bijzondere Raadsvergadering, welke
loopbaan indertijd als piccolo bij den toenmadoor B. en W. kan worden uitgeschreven of op
ligen pachter A. Van Meeteren, en bekleedde
verzoek van een aantal Raadsleden bijeen kan
daarna de functies van bediende en
hofworden geroepen. Het ls ons bekend, dat te
meester.
besprekingen
dezer zake
worden gevoerd, o.a.
Sedert 1911 is de heer Van der Wijk belast
in enkele fracties. Tot dusver heeft dit echter
met de controle van de passagierskaarten, Jn
nog niet geleid tot het definitieve resultaat,
welke functie hij in dienst is van de N.V. Reedat zeker deze week mag worden verwacht.
derij Koppe te Amsterdam. De gouden jubilaWrj wijzen er nog eens op, dat het thans niet
ris
is 63 jaar en gedurende de verstreken halve
gaat om een prineipiëele, maar om een incieeuw is hij uiteraard met tal van personen ta
denteele beslissing, waarbij de overweging der
aanraking bekomen. Bij vele reizigers staat de
tijdsomstandigheden e. d. van belang is. Bij
heer Van der Wijk bekend als een vriendelijk
eei> beslissing in dezen geest zal de Gemeenteen voorkomend man, die steeds opgewekt zijn
raad zeker ook niet uit het oog verliezen, dat
werkzaamheden verricht. Hij geniet een uitvoor Groningen een belangrijk financieel bestekende gezondheid en hoopt zijn arbeid nog
lang in het geding is.
vele jaren te vervullen.
Niet alleen derft de gemeentekas
een
f40.000 aan pachtgelden, maar daar komen
Aalscholverskolonie te Rijs (Fr.) door
nog bij de inkomsten van vermakelijkheidsbestorm vernield
lasting, electriciteits- en waterleidingrechten,
De
aalscholverskolonie ta één der bosschen
waardoor het directe belang der gemeente op
te Rijs (Fr.), welke onder toezicht staat van
rqnd een halve ton zeker niet aan den hoogen
de Provinciale Friesche vereeniging voor nakant is geschat.
tuurbescherming „It Fryske Gea", heeft door
Daarnaast beteekent de Groninger kermis,
den jongsten storm zeer geleden. Daar de boomen,
waarin deze zeldzame vogels gehuisvest
plm.
gedurende
dat
500 artisten hier
11 dagen
zijn,
door
de uitwerpselen der vogels bijna alle
verblijf houden en verteringen maken, benedood zijn, is 't meerendeel door den krachtigen
vens ongeveer duizend kermisvakgenooten.
wind gesneuveld. Vele nesten hangen daarAlleen voor den kost wordt per kennisvakgedoor schots en scheef tusschen de takken en
het aantal vernielde eieren is legio. Vermoedenoot f 1 per dag en per man uitgegeven, vollijk zal men nu het voor deze kolonie bestemgens een algemeen geldende overeenkomst; dit
de gedeelte van het bosch uitbreiden.
is dus f 1000 gedurende een periode, welke
aanzienlijk langer is dan de kermis en de drie
weken nadert.
Kind te Sneek verdronken
Naast het stedelijk belang is er het algemeen
Te Sneek is een 3y2-Jarig dochtertje van
belang. Zoo ontvangen de spoorwegen alleen
den heer Alkema, bedrijfsleider van een boerderij, achter de ouderlijke woning aan Nieuw
in verband met de Groninger kermis een twinSelfhelp, bij het spelen in een sloot geraakt
tig duizend gulden aan vracht.
en verdronken. Een voorbijganger vond het
Er bestaat in en buiten onze stad veel bemeisje voorover in het water liggend, 'n Tweelangstelling voor het verloop van de thans getal doktoren en de politie hebben met een
voerde actie, waarvoor men in den kring der
In den loop der maand Mei a.s. zal de zuurstofapparaat de levensgeesten tevergeefs
kermisexploitanten en der bedrijven, welker wachtmeester der le kl. J- J. Scheepmaker te trachten op te wekken.
bestaan met het kermisbedrijf is verbonden, Klazienaveen worden overgeplaatst naar de
, groote belangstelling heeft.
brigade Sloten (Fr.).

Korte berichten

—
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De reclame-wetenschap -**
jawel, perfester: dat is een wetenschap!
dat moest ü toch weten.... de verbinding
van algemeene wetenswaardigheden voe»
aanprijzing van het geadverteerde artikel.
zoo zeggen tenminste de
De mensch
léért altijd graag e"
reclame-perfesters
daar kunnen h.h. adverteerders gebruik
van maken: één vlieg in twee klappen.
Daarom zijn in de Vereenigde Staten
advertentie-teksten van deze strekking
in zwang:
„De berg Arrarrat was 12.305 voet
hoog, haar soortelijk gewicht bedroeg
18016734 pond.
Onze overschoenen zijn eleganter en
lichter, doch zij blijven even droog"
of
„Timotheus Caesar Calligula (112—161
n. C.) was keizer der Druzen, hij had
één oog, één likdoorn, 156 tunica's en
een hartstocht voor teekenen. Zijn
teekenstiften werden vervaardigd in
een speciale fabriek te Ultradelphlorum door 7903 slaven.
Al bent u geen keizer en al hebt V
v kunt betelikdoorn noch slaven
re potlooden krijgen dan eenig DW"
zisch keizer. Onze potlooden! D*9
Druksterk Potlooden!"
Ik vond dit een aardige manier van adverteeren en ik geef de boven iedere lof
verheven, scherpzinnige, aardige adverteerders in deze voortreffelijke courant W
overweging méé te gaan met hun tijd.
Binnenkort vinden wij dus deze teksten
in onze advertentiepagina's:
VOOR HET PALEIS VAN KEIZERE
NEPHRETETE waren 16.000 zuilen noodigDie werden vervaardigd in de Nijl-DelW
en moesten met 11.000 slaven en 68.000
slaven naar Luxor worden getrokken.
De GRAFPAAL-SIGARET is minder zwaar
en zij trekt gemakkelijker; bovendien »
zij geuriger dan welke zuil ook, al kom*
ook z ij uit Egypte.
DE IJSLANDSCHE ROODBORST (AVUN*
CULUS ISLANDICUS) bouwt haar nest
van meloenpitten; zij heeft daarvoor 13653
pitten van 798 meloenen noodig en vlieg*
13652 maal heen en weer (de laatste
vlucht bevat 2 pitten) om haar nest te
vervaardigen.
Wilt U een huis bouwen dan behoeft »
slechts 2 bewegingen te maken: 1) ons
telefoneeren; 2) een cheque schrijven. En
HUISMAN HUIZEN ZIJN STEVIGER DAN
DIE VAN DE IJSLANDSCHE ROODBORST
DE HERTOG VAN MENDOZA, ONDERKONING VAN ILPENDAM (1398—1416)
vond de melkchocolade uit. Hij was er zóo
verslaafd aan, dat hij niet kon vechten
vóór hij zijn kop chocolade had gedronken. Daardoor verloor hij den slag bij Morelia, hetgeen de aanvang is geweest van
de verdrijving der Ilpendammers uit San
Salvador.
Onze DRAAGSTOEL-CACAO ls gemaaW
naar het recept van dezen Hertog van
Mendoza. Zij is zóó versterkend en energie-verwekkend dat zij u den dagelijkschen veldslag om het dito-brood slag op
slag doet winnen.
IN REMBRANDTS NACHTWACHT GINGEN: 160 potten.verf; 16 kwasten; 5 paletten. Rembrandt werkte er 1823 uur opHet schilderij is f7.344.618 waard.
DE NACHTWACHT-WEKKER (zonder
verf en zonder kwasten) is f316 waard,
doch wij zijn in staat d i t geniale kunstig"
werk voor f 2.17 uit voorraad te leveren
(franco nachtkastje).

Toen gisteravond het echtpaar S. te Lemmer,
na de kinderen van 5 en 3 jaar op bed te hebben gebracht, een wandeling ging maken, ls
door onbekende oorzaak brand uitgebroken in
hun woning. De beide kinderen, die boven sliepen en door geschreeuw de opmerkzaamheid
an de buren trachtten te trekken, werden eerst
niet gehoord. Gelukkig passeerde nog juist op
tijd een buurvrouw, die het gejammer opmerkte. Deze waarschuwde de in de buurt wonende schoonouders, die aanstonds toesnelden. Zü
waren in het bezit van een huissleutel, zoodat
t
zij de woning konden binnendringen.
arriveerden ook de ouders weer. De heer Svloog door den dikken rook onmiddellijk
boven en wist de kinderen, die al bewusteloos
waren door den rook, van een wissen dood te
redden.
Na verloop van eenigen tijd kwamen de
kinderen weer bij. Zij bleken verder ongedeerd
te zijn.
De zoldering onder hun slaapplaats brandde
gedeeltelijk weg. Met emmers water werd de
binnenbrand gebluscht. Verzekering dekt de

Ju^
naar

schade.

Nationale Vakgroep
Men schrijft ons:
De afd. Groningen der Nationale Vakgroep
vergaderde in het C.J.M.V.-gebouw onder
voorzitterschap van den heer W. E. v. d. Laan.
De afgevaardigde naar de jaarvergadering
bracht daarvan verslag uit. De mededeeling
dat te Zwolle een afdeeling van „Prohavec
was opgericht, zoodat dus thans Groningen»
Friesland, Drenthe en Overijssel en Gelderland, ta onderling overleg hun verkeers-belan-

gen kunnen behartigen, terwijl de Landelijk*3

Verkeerscommissie doende is de oprichting der
reeks Provinciale verkeerscommissies te volvoeren, werd met instemming ontvangen.
Dat het een goede gedachte van het bede collega's door een reeks
een inzicht te geven van de verschillende branches ta den handel, bleek wel ni*
het zeer interessante onderwerp over hej
tapijtvak, dat door den heer G. v. Oversteeg

stuur is

lezingen

geweest om

werd ingeleid. Op aanschouwelijke wijze voorgesteld en aan de hand van een reeks monsters werd de fabricatie verklaard van coco»
tot de allerduurste Smyrna tapijten, door een*"voudige of zeer tagenieuse machines.

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN DINSDAG 23 APRIL 1940
VER ENIGNGVOOR VREEMDELINGENVERKEER

gadlw 6

glsteravond in de Faun gehouden verB
van de Vereeniging voor Vreemdelingenvp
is door den voorzitter, jhr. mr. J.
Lkeer
Hora
dat het 50 jaar
»as B i' hetda^feitde herdacht,
vereeniging
werd opgericht ?^an het
"
jaarverslag ontleenen wij het
vow'

*l

Vai?^^

v°orverslag wordt melding gemaakt
bij de Prov. V.V.V., terwijl
aansluiten
teven samen'werklng
werd gezocht met het
St_>riif--,
Centraal Initiatief Bureau.
p werd ingeroepen voor een 22-tal
groot
e en Reinere excursies, waaronder een
van 4 merikaanscne studenten en een 3-tal
van 7Veensene landbouwers, apart mogen worden v

eenvoudige folder,
vinS
Ïs[e kwam gereed,

aan

treft

voor stad en pro-

eur schonk voorts zijn aandacht

ri

verkeersverbindingen, zoowel wat beSpoorweSen. de K.L.M., als de auto-

busse

stelde de directeur een 2-tal radiocau^"
en samen, welke door de Phohi werden
uitcr.

den naar tadië*
ns werden pogingen in het werk gesteld,

Tpv

om i
te komen tot de oprichting
van « Groningen
afdeeling van den Bond ter Behar-

tißinwrfder Toeristische Belangen van BuitenlatL»che
Automobilisten.
ol
cojvTp . werd een eenvoudige agenda van
vergaderin gen * enschouwburgvoorstellingen,
dergelijke samengesteld en op
ri_in?

Od

ze verspreid.
Za_
00k dlt afgeloopen jaar weer, dat
onzp v
voorziet ta een dringende
behLY^eeniging
ger." ■ ■ Helaas zien nog te weinig Groningoedpln Van welk Sroot nut ons werk is. Een
golrfp Propaganda voor Groningen en een
voor hen, die ons willen bezoeken service
een levensbelang voor onze stad. Mogen
inwoners dit belang gaan inzien
en j°nsmeer
steunen in ons werk.
deed vervolgens voorlezing van
een j„Se.cretaris
Com__.- lngekomen gelukwenschen, o_a. van den
der Koningin, mr. J. Linthorst
Kom saris
de Ned. Vereeniging van Vreemdeling en
verschillende bevriende vereeftiffin en enen
Bij de ingekomen
stukt Was instellingen.
schrijven
voorts
een
van het
comir
Van actie betreffende het doorgaan van
de Cr "lnger
kermis- De vergadering besloot
adha
req aesie te betuigen, wanneer t.z.t. in een
den raad zou worden gevraagd,
de > "hlsaan
alsnog
doorgang te doen vinden.
Dp
v olffe "estuursverkiezing leverde daarna het
resultaat op: herverkozen jhr. mr.
H0
e^th, nieuw verkozen de heeren B.
Burm
inann. g. v. Rossum en S. P. Onnes.
volgende congressen zullen in Gronln„
EP
«en
worden gehouden:
op 27 en 28 April,
hfe^vergadering B-.A.N.S.
" Vrouwenbond op 7en 8 Mei, Algem.
vercr' "ing
Kruis op 13 en 14 Juni,
He-rt nking Groene
150-jarig bestaan DoofstommenW-fUut
op 21 en 22 Juni. Ver* van Ned* Ge"
mep
n °P 26 en 27 Juni. Ned. Slagersbond
on *■■!> en
26 juni, Broederschap Cand. Notariss**
ï g°P !2 Juli, Ned. Ver. Stucadoorspatroons

steedtf
m!

ar^

fade.

verkochte gave eieren bedroeg gemiddeld 3.52
cent. tegen 3.49 cent in het vorige jaar.
Aan erkende kuikenbroeders werden 4084
broedeieren afgeleverd, d.i. 1000 minder dan
het vorige jaar, doch daarentegen werden ruim
4500 eieren meer ta de broedmachine gelegd.
Aan vermeerderaars werden 2300 kuikens
vorige jaar 1300
verkocht en aan niet-vermeerderaars 8832 stuks
vorige jaar 5470.
Fokhanen werden afgeleverd tot een aantal
van 807 (v. j. 537).
Getracht werd van eenige W. W. hennen en
R. I. R. haan scheikuikens te fokken. Van 58
ingelegde eieren kwamen 44 kuikens.
Verder werden als proef 100 eieren in de
machine gelegd met afwijkende schaal of vorm.
Van deze 100 eieren kwamen 56 kuikens uit
terwijl de uitkomst van normale eieren, welke
tegelijk waren ingelegd, 73.8 pet. bedroeg.
Voor een juiste beoordeeling van dit ras werd
een toom van 10 witte Barnevelders met een
haan aangeschaft, terwijl van belangstellende
zijde eenige Drentsche hoenders en Drentsche
bolstaarten ten geschenke werden ontvangen.
Het jaar 1939 kon met een winstsaldo worden
afgesloten.

—

—

—

Coöp. Boerenleenbank.

In het hotel M. Groothuis werd een ledenvergadering gehouden van de Coöp. Boerenleenbank alhier, onder voorzitterschap van
den heer H. Houwing.
De rekening sloot in ontvang en uitgaaf op
èen bedrag van f488.543.43 en de balans met
f 308.512.39.
Uit de bescheiden bleek, dat er in het afgeloopen jaar een winst is gemaakt van f 1239.35.
de
Het periodiek aftredende bestuurslid,
heer H. Reinders te Emmen, werd herkozen.
Ook werd herkozen tot lid van den raad van
toezicht de heer L. Strating te Westenesch.
BIERUM. Tot 2en ambtenaar ter secretarie
dezer gemeente is benoemd de heer W. Langeland. thans 3e ambtenaar alhier.
SCHEEMDA. Gisteravond om even voor
acht uur gingen plotseling alle lichten, aangesloten op het electrisch net, uit, zoodat het
geheele dorp in duisternis werd gehuld. Men
moest zich met ouderwetsche petroleumlampen, zaklantaarns en dergelijke behelpen. Om
half elf was het defect weer verholpen.
RODEN. Een koe van den landbouwer R.
Cazemir te Roderwolde brak in de weide een
dier laten
heeft het
poot. De eigenaar
slachten.
BEILEN. Benoemd tot gemeente-veldwachter in deze gemeente, ter standplaats Tiendeveen, de heer N. G. Viëtor, thans agent
van politie te 's-Gravenhage.
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Terugkeer van gedemobiliseerden
in de burgermaatschappij

n

Sollicitanten

De taak der commissie-Scholtens
DEN HAAG, 23 April. Men deelt ons mee:

directeur Arbeidsbeurs
Veendam

sloot

Van
verschillende zijden komen bij de onlangs door
den Minister van Defensie ingestelde interdepartementale advies-commissie inzake het
vraagstuk van den terugkeer van gedemobiliseerden in de burgermaatschappij (de zg. commissie Scholtens) vragen en verzoekschriften
binnen, welke er op duiden, dat omtrent de
taak en doelstelling dezer commissie bij velen
eenige misvatting bestaat. Er moge mitsdien
op gewezen worden, dat de taak van genoemde
commissie ingevolge de haar van regeeringswege verstrekte opdracht niet omvat het behandelen van particuliere klachten en individueele gevallen (de behandeling daarvan blijft
tot de regeering anders mocht beslissen
berusten bij de instanties, welke er tot heden
mee belast waren), doch uitsluitend het bestudeeren van het onderwerpelijke vraagstuk
in zijn algemeenheid en het aan de hand van
de resultaten daarvan advies uitbrengen aan
de regeering.
De hiervoor noodige werkzaamheden, welke
uiteraard door de uitgebreidheid van het onderwerp eenigen tijd in beslag zullen nemen,
hebben inmiddels haar beginstadium achter
den rug.

den
van

Het 100.000ste radiotelefoongesprek

°or de betrekking van directeur der gee arbeidsbeurs te Veendam hebben
"
zich
gem "iet minder dan 76 sollicitanten aan-

e

Uit Haren
Groene Kruis.

fcosf

den heer W.
n voorzitterschap van
werd in net Vereenigingsgebouw
alhier een s algemeene
ledenvergadering gehouriaayan „Het
Groene Kruis".
zusters werden in 1939 aan 129 par
bezoeken gebracht, voor de t.b.c.
■^striirtschprdrlng nog 485 en voor de zuigelingenbeVo0 g 501 bezoeken.
Zitting. gehouden.
kinderconsultatiebureau werden 22
aantal consulten bedroe» 012 (v.j. 673). Het
Het ledental was ta 1939
1995 Vool'uitgegaan en bedroeg op 1 Jan j.l.

C
tiënte

?*

oVo*
i-net-i.
ftiet

van de t.b.c.-commissie
f ekening
eindcijfer van f 1630.04 A.

p

!"v ning
en verantwoording van
Penninf l2i<>o!?I eester sloot met een eindcijfer
t>e

'

J

■**"*"* rek

een
de

*

n^s
"

van het Groene Kruis sloot met
Vordeelig saldo van f 161.04^, die van
t
i 2334
met een tekort van
)_> 'tu* totaal verlies alzoo f 72.35K.
e
sloot met een eindcijfer van:
l9 38n
f i9iinn waarbÜ het Groene Kruisgebouw
?ö
, edrae rwas getaxeerd. Het bestuur zal dit
lijke L OO. een volgend jaar tot de werkeVn

n

.nns

aarde terug brengen. Medegedeeld
ri
de hypotheekschuld ad. f 3000 per
,nd
-Mei
lost ad*s* uit het kapitaal zal worden afge-

en de
~enon
°pPenhuizen,

etl
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DEN HAAG, 23 April. Het 100.000 radiotelefoongesprek is hedenmorgen aangevraagd en
wel door den houthandel Jongencel te Utrecht.
Het is een gesprek met Bandoeng, dat te 15 uur
hedenmiddag wordt afgewikkeld ten kantore
van aanvrager. Voor dit gesprek zullen door
den P.T.T.-dienst geen kosten worden -berekend.

Inspectie Koninklijke
Marechaussee

heeren J. J. Wiersma
Joh
die periodiek als beP'ri
met alget«eene t moesten aftreden, werden
als zoodanig herkozen,
■^e ho» stemmen
Eervol ontslag aan kolonel J. van Selm
«g versi. B* A* G- Übink bracht een uitvoeDEN
HAAG, 23 April. Brj K. B. is met inUlt als afgevaardigde naar de alg?
gang
van
l Mei aan den kolonel J. van Selm,
vergadering
&ng. T *
van de Prov. Vereeniinspecteur der Koninklijke Marechaussee, op
den
der
?
kascommissie
werden
berf
p. Koerts, A. Grave- het daartoe door hem gedaan verzoek, eervol
Pr T heeren ir. J.
ontslag verleend uit den militairen dienst, met
Zuid€"aTo
*"erdt ho« evaardigde naar de alg. vergadering dank voor de veeljarige en belangrijke diensten door hem aan den lande bewezen.
md de neer Piccardt.
„Op
Met ingang van 1 Mei zfjn benoemd en
g
van den heer Zuidema ant, °ordde
het wapen der Koninklijke Mavoorzitter, dat op een verzoek aangesteld bij
n 8 van gemeentebestuur omtrent de oprich- rechaussee: a. tot kolonel, inspecteur der Koninklijke Marechaussee, de luitenant kolonel
consultatiebureau voor kleuters A.
W. de Koningh, commandant van de le
at
beginde vereeniging hier ta
<*Sun tegenover
divisie
der Koninklijke Marechaussee; b. tot
stond. Het woord is nu
het
van de le divisie der Koninklijke
commandant
fiuitvoering
om de
eei mogelijk
Marechaussee, majoor jhr. D. J. H. N. den Beer
t
te maken.
Poortugael, van dat wapen.
Uitslag
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Uit Zuidlaren

In

Engeland

De eerste volledige oorlogsbegrooting van Simon

___-___________________-_-_--^B^'K

derinß yan ingelanden van het
waterschJnre^
Zwetten" werd de rekev,nF over h?,e °ude
d,lenstjaar 1939 voorloopig
üij^eesteid ,l olgt:
Inkomsten f 1274.36;
Ulteaven f itn
X Voordeelig
H04.57.
saldo f 169.79.
a

LONDEN, 23 April (Reuter). Sir John Simon,
de kanselier van de schatkist, dient vandaag
zljn eerste volledige oorlogsbegrooting ln, om4K
vattende in de eerste plaats een uiteenzetting
yan de fiscale uitwerking van den oorlog, en
Uit Emmen in de tweede plaate een verklaring over de
middelen, waarbij Simon het astronomische
Oosting Instituut.
bedrag hoopt te vinden, dat wellicht de drie
a
milliard pond sterling benadert, voor de natioP
J.
burgemeester
tl:M van
ergadering geh°Uden nale uitgaven in het jaar beginnende op 5

vJ^unia S
v

&ütuut
Jaarverslag ontleenen we o.m.

April.
het
De politiek van Simon zal zijn de eene helft
hiervan te verkrijgen uit de Belastingen en de
stegen
ö°P 67.5 pet. in 1939. De pr jjS van
der andere helft door middel van leeningen.

°jg*de
88
Wü?ÏSg-*L^duitkomsten
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Churchill spreekt heden niet

eeniging Drachten; P. Lammers te JohannesLONDEN, 23 April (Reuter). Door drukke burg (Z.-Afrika), „Quick" te Huizum en door
werkzaamheden was Churchill heden verhin- het Veteranencorps K. N. G. V.
derd het noenmaal ter gelegenheid van Saint
De jubHeumuitvoering
Georges Day bij te wonen, waar hij een radioDes
avonds
werd in de groote feesttent van
uitspreken.
rede zou
V. V. V., die voor dit doel speciaal in een
Noorwegen feestkleed was gestoken door de jubileerende
vereeniging een jubiieumuitvoering gegeven
door kleuters, jongens, meisjes, dames en
De situatie in
heeren, die ta alle opzichten geslaagd mag
STOCKHOLM, 23 April. (Reuter). De situatie heeten. De groote tent was geheel met beleden, ouders, donateurs en gein het Zuiden van Noorwegen is nog steeds langstellende
gevuld.
noodigden
onduidelijk, doch het schijnt thans wel vast te
De heer Drenth, hoofdbestuurslid van het
staan, dat Hamar en Elverum sedert verscheidene dagen in Duitsche handen zijn en dat de K. N. G. V. te Groningen complimenteerde
berichten, volgens welke deze plaatsen waren namens het hoofdbestuur de jubileerende vereeniging. Hrj wees op het belangrijke werk,
heroverd, onjuist waren.
geruchten,
die
te
De
Stockholm de ronde dat Hercules, een van de oudste Friesche
hebben gedaan over de aanwezigheid in dit vereenigingen, reeds ten bate van de lichagebied van een sterke geallieerde strijdmacht, melijke opvoeding hier ter plaatse had verschijnen sterk overdreven te zijn. Gebleken zou richt en dat dit door de ingezetenen wel gezijn, dat daar betrekkelijk kleine afdeelingen waardeerd moest worden.
Spr. bevestigde op het reeds zwaar met memet de Noren contact hebben gekregen en dat
dailles
belaste vaandel de zilveren eerepenvan
750
man,
cijfer
het
dat genoemd was voor
ning
de nationale kleuren, waarna door
met
de sterkte van de voorhoede, het totaal van
de Britsche en Fransche troepen in dit gebied allen staande het gymnastenlied werd gezongen.
omvat.
Hierna werd een aanvang gemaakt met de
De Duitschers zouden thans in Noordelijke
richting oprukken naar Rena, 30 K.M. boven afwerking van het een 16-tal nummers beElverum gelegen. De Zweedsche corresponden- vattende programma. De leiding van de kleuten verklaren, dat de Duitschers slechts op ters berustte bij mej. M. Mebius en van de
geringen tegenstand van de Noren stuiten. Alle jongens en meisjes bij den heer L. Visser.
Alle oefeningen stonden op een zeer hoog
wegen, welke naar Zweden leiden, worden
peil en, werden zeer vlot afgewerkt. Vooral de
stelselmatig door de Duitschers afgesloten.
oefeningen van de keurploeg dames en heeren
werden zeer correct uitgevoerd en werden
dan ook zeer gewaardeerd getuige het herGriekenland haalde
applaus van de vele aanwezigen.
In de pauze werd bij monde van den heer
Professor Dörpfeld stervende
E. Talsma de heer Klasema nog namens de
leden van Hercules gehuldigd met zijn 40ATHENE, 23 April. (D.N.8.). Volgens berich- -jarig
lidmaatschap en hem werd een door
ten van het Grieksche eiland Leukas, ligt de
den
heer
J. Planting vervaardigd schilderij
wereldberoemde Duitsche oudheidkenner en aangeboden.
professor
onderzoeker,
Dörpfeld, op sterven. De

Noorwegen

doktoren hebben alle hoop opgegeven.

KUNST EN WETENSCHAP

CORRESPONDENTIE.

STADSSCHOUWBURG.

W. J. A. te N. Komt niet voor plaatsing ta

Onmogelijke ouders

aanmerking.
H. R. M. te Gr. Geen onderwerp, om daar
van JEAN COCTEAU.
iedereen maar het zijne van te laten zeggen.
schrijft
Men
ons:
J. B. te Gr. Bespreek Uw idee eens met een
Donderdag en 'rijdag a.s. wordt alhier ln
Raadslid. Anonieme adviezen ta de krant heb- den Stadsschouwburg
bovengenoemd stuk opben geen beteekenis, daarachter zoekt men gevoerd.
direct belanghebbenden.
Naar den vorm gaat „Parents Terribles",
Redactie. „Onmogelijke
ouders" gelijk de Nederlandsche
titel luidt, min of meer op het oude procédé
terug. De auteur grijpt bewust naar de „scènes a faire" van het melodrama, uitgaande
van de stelling, dat een tooneelwerk in de
plaats „tooneel" moet zijn, dat woord
Gymnastiek eerste
en gebaar onmiddellijk op de massa moeten
werken. Evenals de oude auteurs plaatst hij
tusschen de zwaar geladen scènes komische
jaar
(Drachten)
intermezzo's, die het drama voor en na naar
Welgeslaagde viering
het biijspel doen nijgen.
Het is echter alleen naar den vorm dat het
Zaterdag werd te Drachten het 60-jarig bestaan gevierd van de gymnastiekvereeniging werk overeenkomst vertoont met dat van de
„Hercules-Hygea" te Drachten, een van de dramaturgen der vorige generatie. In wezen
oudste en meest bekende gymnastiekvereni- is het volkomen modern.' Het geeft geen sigingen ta Friesland. Des namiddags4 uur werd tuatie, maar een psychologisch conflict, het
in hotel „De Phoenix" een receptie gehouden, conflict tusschen een zoon en een moeder, die
heel haar hartstochtelijke, egoïste liefde op
welke zeer druk bezocht was. De heer H. Klasema, voorzitter en tevens 'algemeen leider dit eenig kind concentreert. Men hoede er
van de jubileerende vereeniging, opende en zich voor deze affectie in den verkeerden zin
te interpreteeren, het is allerminst de bedoesprak er zijn vreugde over uit, dat in de turnkringen zoon groote belangstelling bestaat ling van den auteur geweest het drama op
voor het jubileum van „Hercules". Vervolgens een indecent motief op te bouwen.
„Parents Terribles" met zijn sterke, levenwees hij op het vele, dat Hercules in de afgeloopen 60 jaar ten behoeve van de lichame- dige dialoog behoort tot de beste werken van
lijke opvoeding had verricht,
de lauweren, den begaafden dramaturg Jean Cocteau.
welke de vereeniging had weten te behalen,
doch wees ook op de strubbelingen in eigen
gelederen, waarvan de gevolgen niet onopgemerkt voorbij waren gegaan. Gelukkig is
VAN DE VEREEN. DE BEURS
hierin den laatsten tijd weer verbetering in- MARKTBERICHT 23
April 1940.
getreden. De verschillende groepen zijn weer
Karwijzaad noteering 29.00. hoogst bet. prijs 31.50*.
voldoende bezet, terwijl zelfs nog een kleuter- Geel Mosterdzaad noteering 28.00, hoogst bet. ortls
groep kon worden gevormd, zoodat de vereeni- 30.00; Blauw Maanzaad noteering 37.00. hoogst bet
ging weer met nieuwen moed de toekomst prijs 40.00. Alles per 100 kg.
OVERZICHT GRAANMARKT.
tegemoet
kan
gaan.
vereeniging
De
Het aanbod was heden klein, doch er was een
telt thans weer een 90-tal werkende le- vaste
stemming voor de zaden waar te nemen.
den, waarbij niet moet worden vergeten, dat Karwijzaad vooral begin beurs vast, de mooie
Drachten een vijftal gymnastiekvereenigingen en geschiktste monsters werden betaald van 30.—
tot 31.50, later werd de stemming iets gemakketelt.
De heer Klasema viert tegelijk met het 60- Ulker.
betrekke, In Geel Mosterdzaad was het
-jarig bestaan van Hercules zijn 40-jarig lid- -41 k gering, slechts hier en daaraanbod
werd iets vermaatschap van de vereeniging. Onder zijn handeld van 28.— tot 30.— al naar gelang van
leiding heeft Hercules haar vooraanstaande kwaliteit.
Blauwmaanzaad was wederom gezocht, en dienplaats in Friesland weten te handhaven. Zijn tengevolge een paar
gulden duurder: kon gemakkelijk
verdiensten werden dan ook ta de turnwereld
koopers vinden in de beste monsters
van
38—40. Van de overige artikelen valt niets te vergewaardeerd, ter gelegenheid van zijn 25- melden.
-jarig lidmaatschap van Hercules werd hem
het zilveren eerespeldje van het K. N. G. V. Veilinssverecn. EIERNOTEERING.
„Eendracht" vh. „Het Noorden".
uitgereikt, terwijl hij verschillende malen bij
Aanvoer 50.000 eieren. Kipeieren 3.05—3.55. Kuiwedstrijden in de jury zitting had. Een voor keneieren 2.80—3.03 per 100 stuks. Kleinhandels85 et. de 20 stuks.
de vereeniging minder prettige herinnering is, pnis
Vrije handel. Groothandelsprils kipeieren 3.15.
toen de directeur de heer H. Bolier in 1936 Kleine eieren
2.80 per 100 stuks. Kleinhandelsprijs
met een gedeelte van de leden een vereeni- 85 et. de 20 stuks. De pryzen iets hooger.
ging „Olympia" oprichtte.
AMSTERDAM. 22 April. Handelsberichten. Sui■
Van de directeuren zijn de meesten ook ker. Geen noteeringen
Koffie f14.30) (per } kg.): April 14}, Mcl en
korteren of langeren tüd voorzitter geweest. Sept.
en Dec. 14}. Stemmine* kalm.
Als voorzitter en directeur hebben, de verCacao (oud contract). Ongenoteerd.
eeniging gediend de heeren J. Bolleman, J. E.
Cacao (nieuw contract). Gelaten: April 16.75,
van der Meulen, H. Klasema Jacz., I. Kijlstra, Mei 16.80 Juli 16.90. Sept. 17.05. Oct. 17.10, Dec.
en Harm Klasema, terwijl nog als voorzitter 17.20. Geboden: April 16.40. Mei 16.45, Juli 16.60,
16.70. Oct. 16.75 Dec. 16.90. Stemming kalm.
hebben gefungeerd de heeren J. Westerling, Sent.
Rubber (Crepe en Sheets per } kg.):
(nieuw contract)(oud contract)
Plantinus, Van der Heyde, S. R. Kuipers, K. de
Apr. 43 .*)
Apr. 47 )
Vrieze, B. J. van der Meulen, r. Van der Zee,
Mei 46| ) 46}
Mei 45* ) 44}
G. Boelens en P. Agter Jr.
Juni 46} )
Juni 45} )
Van de vele secretarissen dle wegens hun
Juli 47} )
Juli 47} )
Aug. 47J ) 47
langdurige werkzaamheid genoemd mogen
Aug. 471 ) 47
Sept 47} )
Sept. 47} )
worden zijn de heeren R. K. Zijlstra, G. BoosStemming kalm
Oct. 47} )
man en C. Zijlstra
Dagomzet 30000 kg
Nov. 47* ) 47}
Dec. 47} )
Na het openingswoord door den voorzitter,
Stemming kalm
den heer Klasema, werd gelegenheid gegeven Peper
(per } kg.): April 18. Mei 18}. Sept. 182.
tot het complimenteeren van de jubileerende Stemming kalm. Notemuskaat
(per i kg.):
vereeniging en waarin vanzelfsprekend ook de April 33}.
Ulnolie. Groothandel f 25}; kleinhandel f2BJ.
voorzitter, de heer Harm Klasema, werd betrokken, waarvan door velen gebruik werd Raapolie kleinhandel f34.
MEPPEL (Gem. Zuivelbeurs). Gouda kaas 40+
gemaakt. Zoo ook door den heer Drenth,
f 18.50—19. id. 20-4- 10.50—11. Edammer 40+ 18.50—
hoofdbestuurslid van het Kon. Ned. Gymn. 19. id. 20-(- 10.50—11, Leidsche 11—11.50 Broodkaas
Verbond te Groningen, die gewaagde van de 18.50—19. Stemming goed. Boter f 1-63.
prettige samenwerking met „Hercules" en het
vele, dat die vereeniging onder de verschilWaterstanden
lende leiders en in het bijzonder van den heer
Klasema, reeds heeft gedaan voor de lichame19 April 22 April 23 April
lijke opvoeding, hier ter plaatse.
Keulen
3.92
4.40
4.00
De heer J. D. Folkertsma sprak namens de Lobith
12.69 13.26
13.17
vereeniging voor Vreemdelingenverkeer en de St Andries (Waal)
4.76
5.09
5.30
Westervoort
10.66 11.11 n.06
gymnastiekvereeniging „De Oude Garde".
42.81 42.61 42.47
Mej. D. Engelsma te Knij pe voerde het Maastricht
13.01 12.60 12.40
woord namens het bestuur van den Z. O. Belfeld
Venlo
12.51 12.10 11.97
Frieschen Turnkring.
2.52
2.01
2.14
Schriftelijke felicitaties waren ingekomen 'Jth
dep
burgemeester,
van den
heer Wuite, die
wegens ongesteldheid nlet aanwezig kon zijn,
22 April 23 April
22 April 23 April
van de medeoprichters de heeren L. van der
L/onden
666
6.66% Kopenh.
-.
Heij de te Amsterdam en E. Douma te Huizum
Beriyn
75.60
75.50
Stockh 44.75
44.75
en J. Dijkstra, oud-lid te Amsterdam.
Parijs
3.77% 3.77% Oslo
Bloemstukken en manden bloemen waren Brussel 31.60
N. Vork 1.88%, 1.88%
aangeboden door de volgende vereenigingen en Zwitser) 42.244 31.68
42.24% Ma-drtd
personen: Harddraverij- en Renvereeniging
Rome vrile Ure 7.95. reislire 9.56. bankpapier 6.30.
De Oude Garde, Gymnastiekvereeniging Uiid' Registermarken 14*. Crediet Sperrmarken 3J, ReisA, te Terwispel en Tijnje te Tijnje; Vlugheid marken 31. Duitsch bankpapier 18}. Duitsch zilen Kracht te Groningen, Departement Drach- ver 21.
Clearing.
ten van het Nut; Zuid Oost Friesche TurnDEN HAAG,
April. Koersen voor stortingen
kring; Drachtster Kaatsclub; hotel- de Phoe- op 22 Apnl 194020tegen verplichtingen
luidende in:
nix, Frisia te Beetsterzwaag; Chr. Gymnastiek- Relchsmarken 75.63, Lires 9.55, Turksche ponden
Deensche kronen 36.40, Noorsche kronen
vereeniging te Drachten, V.V.V., voetbalver- 1.451.
__.ou.
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VOORNAAMSTE NIEUWS
De oorlog in Noorwegen. Van Noord tot Zuid
verhoogde spanning. Strijd om Trondheim.
Geallieerden op vele plaatsen aan land.
Rondom Narvik „zuivering van gebied".
pag. 1 en 3
pag. 1
De spanning op den Balkan.
schip
vliegtuig
Delfzij lsch
door Duitsch
aangevallen,
pag. 2
Actie voor het behoud van de Kermis te Groningen,
pag. 2
Britsche cijfers over de verliezen ter zee.
pag. 5
samenwerking
De
tusschen Nederland en België. Verbondenheid der Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden geen politieke toevalligheid,
pag. 5
Regeling van de collegegelden. Men houde
rekening met studieduur.
pag. 5
De luchtlijn Berlijn—Amsterdam. Vergunning
is verleend aan de Deutsche Luft Hansa.
pag. 5

ARTIKELEN EN VERSLAGEN
Heeft Italië de waarschuwing van Churchill
ter harte genomen? Londensche brief. pag. 1
pag. 3
Hercules (Drachten) 60 jaar
Voor den Groninger Politierechter.
pag. 5
Uitvoering Volkszangschool.
pag. 10
Coöp. Boerenleenbank Haren.
Officieeie
opening van het nieuwe gebouw.
pag. 13
Het Nederlandsche voetbalspel: Spel der toekomst,
pag. 13
Uit den Groninger Voetbalbond.
pag. 13

BEURS VAN AMSTERDAM

AMSTERDAM, 23 April.

De handel op de

wisselmarkt had hedenochtend een kalm
voorkomen. Met uitzondering van de Belga
waren de koersfluctuaties van de verschillende buitenlandsche munteenheden bijzonder
gering. Het verder ingetreden koersherstel
voor het Britsche devies te New-York, werd te

onzent nauwelijks overgenomen. Het pond
opende met 6.663_ vanmorgen een fractie
boven den officieelen koers van gistermiddag.
De affaire was van zeer geringe afmetingen,
hetgeen er toe leidde, dat de openingskoers
vrijwel voortdurend gehandhaafd bleef. Later
ta den ochtend kon de Engelsche valuta evenwel nog iets verder aantrekken tot 6.67 a
6.67k>. De Fransche franc lag goed prijshoudend in de markt, zonder veel afwijkingen
naar den eenen of anderen kant. Er werd gehandeld tusschen prijzen, varieerende van 3.77
tot 3.78, al naar gelang ook het pond er weer
wat vaster of flauwer uitzag.
Voor het Belgische devies kon men heden
wederom een verdere verbetering waarnemen,
zulks ta verband met betere politieke beschouwingen omtrent de internationale positie van
België. Bij een vorigen officieelen koers van
31.60 werd hedenmorgen op 31.67 ingezet.
Spoedig kon een verder herstel tot 31.69 intreden. De hoogste koers bleef ook later ta
den ochtend goed gehandhaafd.
De noteering van den Amerikaanschen dollar blijft stationair. Het Nederlandsche egalisatiefonds geeft nog steeds tegen den koers
van 1.88% af. De rust op de wisselmarkt alhier keert evenwel zienderoogen terug. In
gezaghebbende kringen is men van meening,
dat door het fonds op het oogenblik neg
slechts geringe bedragen moeten worden afgegeven.
JDe overige buitenlandsche munteenheden
waren niet veel veranderd. Berlijn noteerde
75.40 tot 75.60, de Zwitsersche franc gold onveranderd 42.24 A en de koers te Stockholm
bedroeg 44.75. In deze valuta ging er vanochtend nogal het een en ander om.
Op de termijnmarkt was het disagio voor
het pond sterling iets hooger. Eenmaandsponden noteerden 3 et., Driemaandsponden golden 6% et. Het agio voor den Amerikaanschen
dollar was met 'A voor 1 maand en 7I» voor
drie maanden vrijwel onveranderd.
Op de niet-officieele effectenbeurs waren de
koersen voor de lokale aandeelen nauwelijks
prijshoudend. Amerikaansehe shares werden
geheel en al overeenkomstig de iets hoogere
of lagere noteeringen, die New-York seinde,

'

verhandeld.

BEURS VAN AMSTERDAM
Voorloopige noteeringen, opgenomen plm. twee nnr
hedenmiddag medegedeeld door het Effectenkantoor N. A. Wichers te Groningen.

v__c

3 % Nederland 1937
3—3«, % Idem 1938
3 % Ned. Indië 1937
5V4 % Duitschl (m. verkl.,

Koloniale Bank
Ned. Ind. Bank
Ned Handel MM.
Alg. Kunstz ünle
Van Berkels Patent
Calvé Delft

Fokker
Lever Brothers en Unilever
Ned Ford Auto
PhlUps Gloell.
Am Car & Poundrj
Am Enka
Anaconda Copper

Bethlehem Steel
Genera! Motor
Int. Nickel Cy
Kemecott Ocrpper
North Am Aviation
Nortb Am Rayon
Republic Steel
Dn States Leather
Dn. States Steel
Cities Service
North Am. Comp.

Radio Oorp.
Dordtsche Petr.
Konlnkl Petroleum
Continental Oil
Philips Petr.
Shell Dnlan
nde Water
Amsterdam Rubber
Bandar Rubber
Dcli Bat Rubber
Oostkust
Preanger Rubber
Serbadjadi
Interc. Rubber
Holl Amerika Lijn
Java China Japan
Kon Ned. Stoomboot
Ned. Scheepv. ünle
H. V. A.
Java Cultuur
Nlau
Vergde Vorsten!.
Delf Bat. Tabak
Dcli My.
Senembah
WUson
Baltimore
üllnols Central
Pennsyiv Railr.
Southern Padflc
Southern Rail

Wabash

Canadian Paciflc
" ■■» «t-.ivMetxl

74%
80%
82
9%

149 1*

951*
82%

40

13!*
55ü
243
82%

316
114

Heden.
74!*

—

80%

9%
1494
95%
40%
..5%

215

83%

3i._

234

iiiii*
19%
32%
23^

39,%,

39%

27%
17%

86%

19%

32-f,

59%
289$

18

16%

sj%s

46%

3%

17%
4%,
193
210%
11%,
28%
10%,

9%,

60

th

174

l«

16%

45%,
3%
17

4%

194

209%
17%
&

w'

1724

169%
131%

100%
49%
87%
3%,

107

134
138

&

112%

107

112%

»t
20s204
87
126
182
J3O

5%
3%

9%

137

89

3%

9°
112

'<*>%
112%

347

lus

:04
88

127

179%

lüu%
6
4
_?<

17%
10)6

174Ü
10

1H«

11%
iv*
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3%

3%
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NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN DINSDAG 23 APRIL 1940

**.*■ Ondertrouwd:
J. P. BOS
i
en
C.
M.
DE
GROOTH.
Woensdag 24 April hopen
Hofkampstraat
Almelo,
9,
onze geliefde Kinderen
f
20 April 1940.
B. WIERINGA
Appingedam Wilhelminaweg 3
en
Huwelijksvoltrekking Vrijdag
A. WIERINGA—VAST
10 Mei 's nam. 3.30 uur te Apte
Siddeburen
pingedam.
hunne
25-jarige Echtvereeniging
Receptie: 4.30—6 uur in Hotel
te herdenken.
KRAAIMA.
Toekomstig adres: Parkweg
Hunne dankbare Ouders.
41, Almelo.

ADVERTENTIËN

**************************
*
**
***
*
**
*
**
**
**
**
**********************
%

**

*
**
*

Zondag 28 April a.s. hopen
onze geliefde Ouders en
Grootouders
JOH. BAKKER
en
TIJTJE BAKKER—
GUIKEMA
hunne 30-jarige Echtvereeniging te herdenken.
$,
Zuidhom, April 1940.
Hunne dankbare Kinderen:
H. G. BAKKER.
H. BAKKER—BRON
en JOHANNES WOUTER.

J
*%

*.

*

*
*J*

*
*
**
**

**********************
***************
Gode dankbaar
********
met onze zeer geliefde *
hopen wij

*%,
** Ouders
PIETER SLIEP
x.
en
**
% GRIETJE SLIEP—BOLHUIS **
30sten April den
% D.dagV.teden
herdenken, waarop *

** zij voor 25 jaren in het **
zijn getreden.
% huwelijk
Bedum, April 1940.
* Hunne dankbare Kinderen *J
*
*
en Verloofde:
HENDERIKA.
*
SARA en AALTJE.
**
HARMEN.
*
MARTJE.
*
Receptie 4—5 uur Gebouw
*%
* „Concordia".

**********************
**********************

Woensdag 24 April hopen
*
*% onze
geliefde Ouders
% DERK DEenGRAAFF *%
*% WEMELDINA SCHEPER *%
25-jarige Echtver*
*% hunne
eeniging te herdenken.
*

Eenigste kennisgeving.

B. L. JOLING
en
ANJE HAMSTER
geven kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking zal plaats hebben
Vrijdag 3 Mei a.s. om 2.30 uur
te Noordbroek.
Stadspolder, April 1940.
Noordbroek (Zuid.)

V

Getrouwd:

L. J. PRINS
en
AAG KAPMA,
die, mede namens wederzijdsche
familie, hartelijk danken voor
de blijken van belangstelling bij
hun huwelijk ondervonden.
Groningen, 23 April 1940.

V Getrouwd:
D. J. D. DE GROOT,
en

%
*%

*
**
*

**
*£

Arts

J. H. G. ENGELHARDT,
Arts
die,«mede namens wederzijdsche
familie, hartelijk dank zeggen
voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden.
Groningen, 23 April 1940.
Na 28 April adres: Valthermond.

V

Getrouwd:
W. B. HUISMAN,
Tandarts
en
IDA J. TOXOPEUS,
die, mede namens wederzijdsche
familie, hartelijk dank zeggen
voor de vele blijken van belangstelling voor en bij hun huwelijk
ondervonden.
Schotslaan 4.
Ter Apel, 19 April 1940.

%

**

**
**

Eenigste kennisgeving.
J. SMITH
en
G. KOK
hebben de eer U, mede namens
wederzijdsche ouders, kennis te
geven van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op Donderdag 16 Mei 1940, des v.m.
11.30 uur.
Groningen, April 1940.
Lodewijkstraat 39.
Roodeweg Ba.
Receptie van 5—6.30 uur Roodeweg Ba.
Waldeck
Toekomstig adres:
Pyrmontplein lb.

V

Ondertrouwd:
B. L. LESTESTUIVER
en
GÈ. BUNING.
Kerkelijke bevestiging D. V.
6 Mci a.s. om 1 uur in de Geref.
Kerk te Helpman door den WelËerw. Heer Ds. J. W. TUNDERMAN van Helpman.
Gelegenheid tot gelukwensen
op de trouwdag van 5—6V2 uur
in „HET TEHUIS", Lutkenieuwstraat 13 (te Groningen).
Groningen, April 1940.
Steentilstraat 9.
Emmastraat 24a.
Toekomstig adres:
Heerestraat 82, Groningen.

V Ondertrouwd:

BERTHUS DEELMAN
en
TRIJN SMID.
Groningen, 23 April 1940.
Huwelijksvoltrekking 16 Mei
a.s.
Receptie van 4—6 uur Westinghousestraat no. 20.
Toekomstig adres: Adriaan
van Ostadestraat no. 63.

F. WOLTHUIS en
J. WOLTHUIS—GROENEVELD
geven kennis van de geboorte
van hun Zoon
JAN.
22 April 1940.
m.s. „Doggersbank" Stavoren.
Tijd. St. Jozef-Stichting,
Sappemeer.

V

Geboren:
REGINA MARGARETHA
SERVULA,
Dochter van
CRIS SCHIKAN.
CATH. SCHIKAN—VERBEEK
Uithuizen, 22 April 1940.

B. F. SNIJDER en
G. SNIJDER—JANSEN
geven met blijdschapkennis van
de geboorte van een Dochter
GEERTJE MEENTJE.
Siddeburen, 20 April 1940.

V Met blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van
onzen Zoon
JAN.
Winschoten, 22 April 1940.
A. G. VAN LENNING.
A. VAN LENNING—HUMMEL.
De Senatus Illustrissimus
Studiosorum Groningae geeft
met leedwezen kennis van het
overlijden van
GEORGE AHRENS,
in leven lid van het Groninger Studenten Corps „Vindicat atque Polit".
20 April 1940.
Namens den Senaat:
P. H. SURINGAR
Ab-aetis.

V Ondertrouwd:
WILTE HEUN
en
WILHELMINA KORT.
Spijk, April 1940.
Uithuizermeeden.
Huwelijksvoltr. Donderdag 9
Mei 1940 te Uithuizermeeden.
Toekomstig adres: Spijk (Gr.)
In plaats van kaarten.
Ondertrouwd:
"»"
M. MENNINGA
en
A. V. U WEG.
22 April 1940.
Delfzijl, Kroonstad.
Appingedam, Gouden Pand 17.
Huwelijksvoltrekking 7 Mei.

Heden overleed onze geliefde Vader, Behuwd-, Grooten Overgrootvader
ABEL WESTERHOF,
sinds 1911 Wedn. van DINA
TUINMAN, in den gezegenden ouderdom van 90 jaar.
Tolbert, 21 April 1940.
De Fam. WESTERHOF.
De teraardebestelling vindt
plaats a.s. Donderdag, des
namiddags te 2 uur.
Zij, die den overledene del
laatste eer wenschen te bewijzen, worden verzocht samen te komen in het Café
BRANDSMA te Tolbert.

Heden overleed, zacht en
kalm, onze geliefde Vrouw,
Moeder, Behuwd- en Grootmoeder
GEERTJE BONDER,
in den ouderdom van 58 jaar.
Groningen, 21 April 1940.
Schip „Zwaluw".
Hoornschediep b. d. Parkbrug.

Uit aller naam:
F. RADEMA.
De teraardebestelling zal
plaats hebben op 25 April a.s.
op Esserveld. Vertrek van het
schip om half elf.

aaat dere
Jj *-■ *-*■■ ■

"izonze?
omstandigheden

▼t^^i

KERMIS TE ZUIDBROEK
m

__F^^s

4 en 5 Mei a.s.

op 2,

j^

geb. JOOSTEN,

GAAT DOOR

__s^

in den ouderdom van bijna
71 jaar.
Zutphen, 21 April 1940.
Berkelsingel 38.
Zutphen:
J. A. YKELEN.
Haarlem:
A. H. YKELEN.

AGFA-FILMAVOND
met interessante Smalfilms- en Kleurenfoto's
op Woensdag 2 4 April 194 0. Aanvang
20.15 uur, in de Grote Bovenzaal van

Haren,

Heden overleed, geheel ononze lieve Zoon,
Broeder, Behuwdbroeder en
Oom
KORNELIS TOOI,
in de ouderdom van 29 jaar.
Groningen, 21 April 1940.
Snor 9
(Binnen Damsterdiep).
Uit aller naam:
R. TOOI.
A. TOOI—BOSMAN.
De teraardebestelling zal
plaats vinden Donderdag a.s.
op de Zuiderbegraafplaats.
Vertrek van het sterfhuis om
10.30 uur.
Wegens sterfgeval is de
zaak tot a.s. Vrijdag gesloten.

Roden

wel door

oudens

Grootmoeder
H. A. YKELEN,

rum.

Rijksstraatweg 213:
H. W. MEDENDORP—
YKELEN.
D. P. MEDENDORP.
HENNY.

„DE HARMONIE"
Introductiekaarten gratis bij

N. TIJDENS
en
L. A. SCHÜNEMANN
zeggen, mede namens wederzijdsche familie hartelijk dank
voor de betoonde belangstelling,
vóór en bij hun huwelijk ondervonden.
Hamdijk, April 1940.

>___l

HtJEAV

W

m&Ê&l

CAPI

Kleine Pelsterstraat 3
Telefoon 197
(al
Voor ieder
of niet fotograferend) belangwekkend.
CAPI recommandeert dit zéér.

—

TANDHEELKUNDIGE
KLINIEK
U zon
Juist
kopen
RADESINGEL 11 X smaakvol
voorraad.
T.BOUMAN T"«a* UU straks die fijneof
solide
kunt
SPREEKUREN 8"0
krijgen. En wellicht zullen de
door
grondstoffen
STADSSCHOUWBURG brek
Daarom . . .
koop NU zon
nu moet
costuum
uit onze grote
weet immers niet
nog
stoffen
ver-

prijzen
aan
nog stijgen.

.

ge-

costuum.

LAATSTE

Abonnementsvoorstellingen
van het Seizoen

■

Heden overleed onze beste
Broeder, Behuwdbroeder en
Oom, de Heer
GEERT BOERHAVE,
Weduwnaar van GEERTJE
Oud-Gezagvoerder
ZEEFF,
van de ' Holl. Stoomboot
Maatschappij, in den ouderdom van bijna 80 jaren.
Haren, 21 April 1940.
Huize Avondlicht.
Groningen:
H. BOERHAVE.
T. BOERHAVE—v. d. KLEI.
J. BOERHAVE.
C. BOERHAVE—KOLK.
Veendam:
L. DIJKHUIZEN-BOERHAVE
Neven en Nichten.
De teraardebestelling zal
plaats vinden Donderdag a.s.
op de Noorderbegraafplaats.
Vertrek van Huize Avondlicht om 10.30 uur.

op Hemelvaartsdag te

Heden ontsliep onze lieve

Heden overleed, zacht en
kalm, mijn Vrouw
HENDRIENA MENSINGA,
in den ouderdom van 63 jaar.
Groningen, 21 April 1940.
Selwerderstraat 10.
R. VAN DER ES.
Begrafenis zal plaats vinden Donderdag a_s. te Een-

Heden nam de Heere tot
Zich onzen geliefden Broeder,
Zwager en Oom. den Heer
REINT KOOPMAN,
in den ouderdom van 55 jaar.
Groningen, 22 April 1940.
Uit aller naam:
H. KOOPMAN.
De begrafenis vindt plaats
Woensdag a__., 's middags om
2 uur te Borgsweer.

Het Concours-Hippique

Vrouw, Moeder, Behuwd- en

*

verwachts,

J. H. STOTER.
G. STOTER—BLOEMSMA
geven met blijdschap kennis
van de geboorte van hun Dochtertje
f
GERALDA JACOBA.
Groningen, 22 April 1940.
ï Van Royenlaan 36b.
Tijd. adr. R. K. Ziekenhuis.
£ A. B. H. ROSIEN
W. ROSIEN—MEIJER
#**********#**********
geven
met blijdschap kennis
%* Verloofd:
van de geboorte van hun DochMARTHY BRAAM
ter
en
LENA MARGARETHA.
ROELI HUISMAN.
Groningen,
22 April 1940.
Gass.nijv.mond 191.
Vindicatstraat 11.
Borgercompagnie 41.
Tijdelijk H. L. Wicherstr. 28.
28 April 1940.
Receptie van 4—s'A uur.
Enigste kennisgeving.
Usquert, April 1940.
schip Risico.
Hunne dankbare Kinderen:
TEUNES
WILHELMUS
IDA
JITSKO
DIRK
PIETER
en Verloofde.

Heden overleed, zacht en
kalm te Delfzijl, onze oeste
Schoonzuster en Tante
HILJE SMIT,
Echtgenote van den Heer G.
BOEREMA, in de ouderdom
van bijna 57 jaar.
Groningen, 21 April 1940.
H. BOEREMA.
T. BOEREMA—DE VRIES.
Haren:
A. AMSINGA—BOEREMA.
H. AMSINGA.
Haren:
E. BOEREMA.
G. BOEREMA—MULDER.
Groningen:
I. KONING—BOEREMA.
E. KONING.
Neven en Nichten.

EERSTE BLAD

Tooneelgroep

„HËT MASKER"

L.VRKSH
PRUÖSTR.7

Jk

JS

OR.ONINOEN

Dir. KO ARNOLDI.
DONDERDAG 25 en VRIJDAG
26 APRIL 1940

Onmogelijke

Ouders
(LES

PARENTS TERRIBLES)
Spel in drie bedrijven van
JEAN COCTEAU.
Regie: KO ARNOLDI.
Handelsblad:
een sterk
speelstuk, onderhoudend, geestig, railleerend.
De Tijd: ....Er is in jaren niet

Heden is van ons heengegaan, zacht en kalm, onze
lieve Man, Vader, Behuwd-,
Groot- en Overgrootvader
WILLEM KANON,
in den ouderdom van bijna
82 jaar.
Kropswolde, 21 April 1940.
Uit aller naam:
Wed. A. KANON—PESTMAN
en Kinderen.
Teraardebestelling Donderdag 25 April te 2 uur.

zoon

belangrijk

I

LJp

de New-Yorksche tentoonstelling 1939 maakte het kristal van
Leerdam grooten opgang. Deze
waardeering in Amerika, een land
vooraanstaand op het gebied der
glasindustrie, spreekt boekdeêlen. Met Leerdam kristal koopt U
iets van wereldnaam.

Vraag bij Uw winkelier
eens de overrijpe zachte

PAX-SHAG

SUPERZACHTE
VIRGINIA 12et.
LICHTE VIRGINIA 10 et.
MILD AMERICAN 10 et.
«________■■_______________________■■■_■

*C

0

LEERDAMKRISTAL
l« steeds herkenbaar aan het etiket met den naam Leerdam

tooneelstuk

op de Nederlandsche planken
geweest.

minutenlang

Het Volk:
applaus.

Bureau 7 uur. Aanvang 8 uur.
Plaatsbespreking a 10 cent
O. Boteringestraat 2. Tel. 5299.
eiken werkdag van 9—5, Zondag 12—5.
Prijzen der plaatsen f 2.25,
f 1.60, f 1.25, f 0.75, f 0.50,
2.—,
f
alle rechten inbegrepen.

[Gebrü ikt:j

Openbaar Slachthuis

Heden overleed, zacht en
kalm, na een langdurig, doch
geduldig gedragen lijden,
onze geliefde Echtgenoot,
Vader, Behuwd- en Grootvader
ENNE DIJKSTRA,
in den ouderdom van 72 jaar,
na een gelukkige Echtvereeniging van bijna 43 jaren.
Tinaarloo, 21 April 1940.
Wed. A. DIJKSTRA—
KARSTEN.
E. DOEDENS—DIJKSTRA.
J. DOEDENS.
Wed. J. DIJKSTRA—BAZUIN
en Kleinkinderen.

12

Woensdagmorgen 10 uur versch
Rundvleesch 25 et. p. pd.

Iteëi

Verzachtend
en
geneeskrachtig
door de Vicks VapoRub ingrediënten.
Mm

Ananas rocks
IJsbonbons

JEUK7PUISTJES?

BLOEDZUIVERIMGSTHEE É.C.HELPT
PER GROOT POK6O CENT. BESLIST
VRQCI^TFDI I

Een geslaagd Pinkster-weekend in *tGooi! j
A

"^■^

Heden overleed, zacht en
kalm, ■■onze geliefde Broeder
en Behuwdbroeder
ENNE DIJKSTRA,
in den ouderdom van 72 jaar.
Tinaarloo, 21 April 1940.

GRAND

LAND,

Hilversum, of naar
HAMDORPF, Laren (N.-H.)

HOTEL GOOILAND

"

Sinaaswafels
Frou frouwafels
Advocaatwafels
Melk citrona's

HOTEL

Bruintjes

Kotiieboontjes

Advocaathartjes

12 ons

IO

Allerhande
Citroenbiesjes

I

Daarvoor naar GRAND HOTEL GOOl-

ons

ct.

Mocca sprits
Theeblaadjes
Weespermoppen
Bitterkoekjes

Ijswafels

H?EBB.STRA6 TELA9GROt(HGE!t

De begrafenis zal plaats
hebben a.s. Donderdag 25
April. Vertrek van het sterfhuis 12 uur.

IJL

ons

et.

Nice
Stuivers biscuits

10

et.

Bitterkoekjesbonbons

HOTEL HAMDORFF

Rumboonen

Tel. Hilversum 8441 (Directie: G. BUURKE) Laren (N.-H.)

Coffee Milk
Fantasie Chocolade
puur

(Slerblo.m.n, Pntllles, Kattetongen)

Gronmgen:
M, WOLDIJK—DIJKSTRA.

ITE

KOOP of TE HUUR GEVRAAGD

EENVOUDIG HUIS MET GROOTEN TUIN!

K. WOLDIJK.
Harendermolen:
J. MALLON—DIJKSTRA.
W. C. MALLON.

Omgeving Harendermolen, de Punt, Eelde.
Brieven met inlichtingen en prijs onder no. 850 bureau dezes.

■

I

I
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BUITENLAND

Contrabande-controle

voor

vliegtuigen?

Een Fransch plan
De correspondent van de N. Rott. Crt.
te

Londen

meldt:

Vandaag zal de Petit Parisien een interview publiceeren met den Franschen

voor economische oorlogvoering,

Monnet, waarin deze spreekt over een
voorstel de blokkade van Duitschland uit
te breiden tot het luchtruim. Nog steeds
contrabande Duitschland binnen-

gesmokkeld per vliegtuig. Minister Monnet
verklaarde, dat de douane op het vliegveld
*an Lissabon per dag 5680 pond aan rechten beurt, welk bedrag toewijst hoeveel
c°ntrabande alleen al via deze luchtlijn
naar Duitschland zou kunnen komen. De
Minister verklaart ook, dat hij zijn voorstel reeds heeft besproken met zijn Engelschen ambtgenoot Cross.
stuk van contrabandecontróle in
Jieutr ,vraaS
vliegtuigen is reeds eenige weken
geleri
geworden toen Monnet zijn
Plan t actueel
sprake bracht. De directe aanleiding
rif
de ö,r at -de Amerikaansehe clippers zich aan
le Bermuda (dat Britsch bezit is)
onttrnUL
door rechtstreeks naar de Azoren
te vu-gen en
"
vandaar naar Lissabon. Tevoren
0n
K.L.M, er zich op beroepen, dat een
alliep e van naar vliegtuigen door de geonnoodig was, omdat de Clippers
teed * Bermuda
werden gecontroleerd, zoodat rn ntraba
t
ep de van de Clippers
ndecontróle
overo
ladin S dubbel zou zijn. Het
aret,mnomen
gaat nu niet meer
°P* Aan net
Brhipi
dat
vliegtuigen, evenals schepen,
aan
r ï
tral>andecontröle onderworpen kunnen
*orrio
j. **ven, wordt te Londen niet getwijfeld.
fteut moeilijkheid is alleen maar, hoe de
moeten worden opgevan 1'e vliegtuigen
De Britsche regeering voelt er
om he** risico te nemen passagiersvliedt uiVoor
op de gewone wijze tot dalen te
ö^, 8en
1, maar zij heeft, zooals boven gezegd,
'm studie- Zoodra de smokkelarij
V 1
Van P °ntrabande
naar Duitschland per vliegtuiK
sroote afmetingen zou gaan aan*Ü tn i ♦ de Britsche regeering deze niet meer
2ij jvjptiftell. kan er op gerekend worden, dat
en -2*l &aan toepassen om een einde
mot,
te ""aken
aan dit lek in de blokkade.

"Jus

ï
contws?

i

„pa
'WeiniJ

r
JftetKïfJ

De verliezen
inde

verliezen: het slagschip „Royal
°ak.' tS£ he vliegtuigschip
„Courageous", geen

fcruispr

de torpedobootjagers „Blanche",
"Duches" (bij botsing), „Grenville",

»<Gin«,»*

..Exn^

y

Ghu?v t?"" "Daring", „Hunter", „Glowworm",
' duikbooten „Oxley" (bij een onBelut.' e"Seahorse",
„Undine", „Starfish",

Bezetij "Hardy" (te Narvik aan den grond

'"Thkti "> en de wapende hulpkruiser „Raêe
' Van re; verlies van al deze scheten t* mededeeling
gedaan. Inhchtingen be-

treffi„ .

beschadigde Britsche oorlogsschepen
tv?eerkriJSbaar*
„Scharnhorst.„.( beschadigd
i? verliezen:inde slagkruisers
gevecht met de „ReïioWn
Ijorri l' -Gneisenau" (naar gemeld in de OsloScheno Zlnken gebracht), de vesbzakslagfciin

Siütl
„"

door rif lgen
'.-Admiral Graf Spee" (bij Montevideo
bemanning tot zinken gebracht),
"Admi. Scheer"
(door torpedo's getroffen),
Öe nan

van de ..Deutschland" is onder ver?mstandigheden in „Lützow" veranderdy r'.Ue
zware kruisers „Blücher" (waarvan
de s
ers hebben toegegeven, dat hij gezonker*t
t)e
ji\ ls'. een schip van dezelfde klasse, in

dachu
Ce

de kruisers
% (?. 00r torpedo's getroffen,
'"Kark-r
zinken door de
uitschp e"- (waarvan

het

is toegegeven), een kruiser, die te
■Bergen
de luchtmacht tot zinken is gebracht ri
feerepn' cc? kl'uiser dcor de luchtmacht * bij
de „Emden", naar uit Noor*^ht hL getroffen. bij
een u„°P gemeld
Oslo tot zinken gebracht,
r
getorpedeerd en tot zinken gebraeiU
i
door m December, een kruiser in December

Bers- a~h* ;orPedo getroffen. Torpedobootja°P 3Ma *e Narvik tot zinken gebracht, twee
toielfj plart. door Duitschland als verloren ge-

troff4

n n*e. Trondheim door vliegtuigen geDfficipp'i .Vuikbooten, een groot aantal, geen
ieel cijfer beschikbaar.

Buitenland in enkele
,erenti»

d-eschf

*

regels

nt Roosevelt heeft in een perscon".edegedeeld, dat 23 April de Cana-

-841 aanv minister-president, Mackenzie King,
en* HiJ
«ri hii
tot Donderdag blijven
n onderhoud hebben met president
■fcoosèvtu
e?>
dit bezinpi. "^evelt voegde hieraan toe, dat
niet van bijzondere beteekenis is.
v
wordt, verwacht men
v^den riarn vernomen
c eï van het departement voor
"andei
Sv!ir o
»an K„if!, , aSen van het Duitsche ministerie
,

-—

r °°te
za*ken te Helsinki. Het
r»?Krandsche
?*°öist.
PUDUek
is niet op de hoogte van zijn
gezantschap te BoeflaPest eh A,merikaansche
fc ïn Persoonlijke brieven den Amebursers in Hongarije doen weten,
B

het

yei'standig zou zijn naar de Ver£" terug te keeren, zoolang er nog
de ," *"? om het land te verlaten". Hoecllikt aiS7, eJ over Seen enkele inlichting bede brieven, die zou kunnen doen
leo v'enI
o
de oorloS zich tot Zuid-Oost>TOPa zo,, ,aL
uitbreiden, moeten de Amerikanen
n,jBet de gevolgen, die een
411 vertrpvUltbr?ldmS voor de mogelijkheid
kunnen hebben.
Cor ,
uU- de Amerikaansehe staats■
verklaard, dat de Amerikaanteie regeilt^^g geen
druk op de Philippijnsche
.vergadering zou uitoefenen ten
_*?****en v"en de
bezwaren tegen het
tX JaPansche
erkinS der Japansche immlatle.
et voorgestelde wetsontwerp
fep^en ner i_.
n -^ogen i"__. niet meer dan 500 Japannee-

w^igd'è

et

edelen
fel
l
eloov'en
sek in^K5ekeiiin^K
v!reel-Jke T

--

.
Eister w?
iS°i-stei

Vo?LJ?eil

De tp,
«abin
heeft besloten
SS.
VerkooDv
CaneJf
uetsraad
op Maandag te veren.
yleesch
afe?
m?
Deze
n krachWn^regel zal van Maandag a.s.
«
°rden
d|eft den
minister van arbeid
-VDenzetting
raa
"ltee
gegeven van
dL?riteUsfondT".?L
mstandthe^n wa*arm een nationaal
soIigreeren*

ri

t

ÏUT 6en

kust
onv,

r^hp moeten worden opgericht.
NS
°ntpioffw ShH "Prav ore", 1458 ton, is

gezonken

M«g bIJ

Inkomens en vermogens

De specials correspondent van Reuter bij de
Engelsche luchtstrijdkrachten in Frankrijk
seint: Achter de Pransche linies zijn de wrakken gevonden van nog twee Duitsche vliegtuigen, Messerschmidt 109, die door Britsche
Hurricane machines in het weekeinde omlaag
zijn gehaald. Dit brengt het totaal der Duitsche vliegtuigen, die in 48 uur tijds in Frankrijk door de Royal Air Force zijn neergeschoten, op tien. Een der neergehaalde Duitsche
machines bleek bij nader onderzoek een verkennings-bombardementsvliegtuig van een
nieuw type te zijn.
Het ministerie van luchtvaart te Londen
deelt mede, dat Maandagavond een aantal
vijandelijke vliegtuigen voor de Oost- en Zuidoostkust van Engeland zijn verschenen. Blijkbaar poogden deze toestellen mijnen te leggen
in de monding van Theems en Humber. De
luchtdoelartillerie heeft het vuur geopend en
Britsche jachtvliegtuigen stegen op.

In de verschillende economisch geografische

gebieden van ons land
In de zoo juist verschenen derde aflevering van het maandschrift van het Centraal
bureau voor de statistiek worden over de
jaren 1934/1935 tot en met 1938/1939 eenige
gegevens gepubliceerd betreffende de inkomens en vermogens voor de 42 economischgeografische gebieden, waarin ons land kan
worden verdeeld.
Uit deze cijfers blijkt, dat het gemiddelde
belaste inkomen per inwoner van 1934/1935
op 1935/1936 en van 1935/1936 op 1936/1937
slechts weinig is gestegen voor 4 gebieden,
terwijl verder stijgingen worden waargenomen voor 1936/1937 op 1937/1938 in 19 en van
1937/1938 op 1938/1939 i n 41 gebieden.
Het gemiddelde belaste vermogen per inwoner vertoonde een stijging voor 2 gebieden van 1934/1935 op 1935/1936, voor 11 gebieden van 1935/1936 op 1936/1937, terwijl van
1936/1937 op 1937/1938 alle gebieden meer of
minder sterke stijgingen doen zien en van
1937/1938 op 1938/1939 in 22 van de 42 gebieden
nog stijgingen worden waargenomen.
Het gemiddelde inkomen per inwoner over
1938/1939 is in 10 gebieden hooger dan over
1934/1935, terwijl zulks voor het gemiddelde
vermogen per inwoner het geval is in 26 van
de 42 gebieden.
De hoogste gemiddelde inkomens per inwoner worden over 1938/1939 aangetroffen in
de gebieden 's Gravenhage en omstreken
(f597); de duinstreken in midden en Zuidelijk Noord-Holland en i n Zuid-Holland (f547)
en Het Gooi en Oostelijk Utrecht (f536). In
3 gebieden ligt dit gemiddeld bedrag tusschen f 400 en f 500, in tien gebieden tusschen
f3OO en f4OO, in 16 gebieden tusschen
f2OO en f3OO en in 10 gebieden tusschen
f 100 en f 200.
Het laagste bedrag komt in het gebied der
Drentsche veenstreken voor (f 126).
De hoogste gemiddelde vermogens per inwoner worden over 1938/1939 aangetroffen
in de gebieden het Gooi en Oostelijk Utrecht
(f3464), 'sGravenhage en omstreken (f3273),
de duinstreken in midden- en Zuidelijk
Noord-Holland en in Zuid-Holland (f2802)
en de Noord-Groninger bouwstreek (f2303).
In 3 gebieden ligt dit gemiddelde bedrag
tusschen fl5OO en f2OOO, in 18 gebieden tusschen f 1000 en f 1500 en in 16 gebieden tusschen f5OO en f 1000, terwijl alleen voor de
mijnstreek in Limburg een nog* lager gemiddelde gevonden wordt (f349).

VOOR DEN GRONINGER
POLITIERECHTER
Sleutelverhaal
Moppenblaadjes hebben het

behalve op
schoonmoeders dikwijls op huissleutels voorzien. U kent dat wel, altijd weer hetzelfde
van den man, die nuchter blijft van den huissleutel, teneinde nuchter te blijven, in eindelooze variaties.
Deze zaak bracht echter iets gansch nieuws
op het gebied van den sleutel, zoo nieuw, dat
een kwijnend moppenblaadje met de primeur
er van zich misschien wel een maand langer
zou kunnen handhaven: oplichting van den
huissleutel. Men zou op het eerste gezicht
veronderstellen, dat volgens het lach-recept
van het moppentrommelt] e een trouwelooze
echtgenoot voor zijn rechter zou treden, omdat hij met een loos verhaaltje zijn levensgezellig den huissleutel afhandig had gemaakt, waarop deze uit wraak haar huwelijkspartner voor het gerecht had gesleept. Behalve het looze verhaaltje was niets daarvan
waar. In de verdachtenbank stond geen man,
geen echtgenoot, die in sleutelzaken geen heer
is, maar een jonge vrouw. En in de getuigenWeer vreemde vliegtuigen boven België
bank zat niet haar man, maar een huiseigeDe persdienst van het Belgische Ministerie
van wien zij met een mooi verhaaltje
naar,
van Landsverdediging deelt mede:
den huissleutel had verkregen. Zij kwam van
Onafhankelijk van de gemelde gevallen van
Utrecht, zoo had ze verteld, haar man lag in
vliegen boven Belgisch gebied, zijn gisteren
dienst dichtbij Groningen en nu woonde ze
wederom buitenlandsche vliegtuigen herhaalhaar kinderen bij een schoonzuster. De
met
de malen boven het Belgische grondgebied
huiseigenaar, die zich niet alles zoomaar op
verschenen. Twee hunner konden worden herde mouw laat spelden, ging eens naar het
kend. Zij waren van Duitsche nationaliteit. De
aangegeven adres kijken. Daar stond indernationaliteit der anderen kon door de groote
daad de zelfde naam als die van den man
hoogte, waarop zij vlogen, niet worden vastgevan de juffrouw op de deur. Zoo leek het alsteld. De Belgische afweermiddelen kwamen
lemaal wel goed en de sleutel van een woning,
in actie.
die de eigenaar leeg had staan, ging over in
handen van de juffrouw. Met andere woorden, zij huurde het huis.
De juffrouw had den sleutel en de eigenaar kreeg de klachten. Van de buren. Niet
over den sleutel, maar over de juffrouw. Het
ging er veel te vroolijk toe en dat gaf zoon
samenwerking
leven in de rustige buurt.
Na dit lawaai ontwikkelde het geval zich
en België
snel, de juffrouw moest het huis verlaten, nadat zij er twee weken had gewoond, waarvoor
zij prompt de huur betaalde. Het verhaal,
Verbondenheid der Noordelijke en Zuidelijke
waarmee ze den sleutel had veroverd, bleek
grootendeels verzonnen
Nederlanden geen politieke toevalligheid
de gemobiliseerde
echtgenoot
was alleen echt, maar die wil niets
Gisteravond is te Amsterdam de jaarlijksche
meer van haar weten
en dat was de jugemeenschappelijke maaltijd van de leden der
ridische valstrik, waarin zij bleef hangen,
Industrieele Club gehouden, tijdens welken
hoewel er niemand schade had geleden, bemaaltijd de voorzitter van de Belgische Kamer,
halve misschien de overgevoelige trommelde heer Fr. van Cauwelaert, een rede heeft
vliezen
van enkele buren. Maar de inlichtinuitgesproken over de samenwerking tusschen
gen over het zedelijk leven van de juffrouw
Nederland en België.
waren slecht
In deze rede betoogde de heer Van CauweDan weten ze meer dan ik, zei de juflaert 0.m., dat de verbondenheid der Noordefrouw.
Ik had een meisje in huis en die
geen
lijke en Zuidelijke Nederlanden
politieke
bracht haar verloofde mee. Dan werd het wel
Regeling van
toevalligheid is. Een saamhoorigheid tot grondcollegegelden eens
wat laat.
slag te kiezen voor een doelvaste en zelfbewuste
Zlj werkt thans als buffetjuffrouw en moet
Men houde rekening met studieduur
politiek is, in het kort of in het lang, voor
dat doen om in het onderhoud van haar kinGeen beperking aantal studenten door
ieder van ons een zaak van zijn of niet zijn,
deren te voorzien.
aldus spr.
verhooging
U ruikt een uur, voor den wind naar
Met betrekking tot de economische toenadeIn de Memorie van Antwoord aan de Twee- odeur, zei de Politierechter, als u het nu zoo
ring merkte spr. op, dat een bereidwillig weder- de Kamer nopens het wetsontwerp tot wijzi- moeilijk hebt zou ik daar ook maar geen geld
keerig dienstbetoon wat betreft bevoorrading, ging en aanvulling der Hooger-Onderwijswet voor uit geven.
Volgens de juffrouw was
niets op haar
voeding en vervoer, bij langeren duur van den (regeling van de collegegelden) zegt de mi- aan te merken en dat met er
haar man zou ze
dat het ontwerp in zijn oorspronkelijke
nister,
oorlog niet alleen een kostbare bijdrage kan redactie bij zeer vele
weer in orde maken.
leden op bezwaren stuit- ook wel
Een maand gevangenisstraf, zei de Ofworden tot onze gemeenschappelijke weerbaar- te, omdat werd voorgesteld het aantal jaren
heid, maar tevens een voortreffelijke school gedurende welke betaald zou moeten worden ficier.
Ik
voor samenwerking, welke op de verdere toe- vast te stellen op vijf en tegelijkertijd 't col- juffrouw.heb liever een geldboete, vond de
legegeld
verhoogen
te
van f3OO tot f350. De De Politierechter nam
komst van onze landen een weldadigen invloed
den sleutel ook hoog
Minister heeft getracht aan deze bezwaren
uitoefenen.
kan
tegemoet te komen zonder belangrijke offers op en zoo bleef het bij een maand gevangenisstraf.
Spr. bepleitte, dat een samenvallen in de van 's Rijks schatkist te moeten vragen.
diplomatische uitingen zooveel mogelijk worde
Handhaving van het voorstel om het aantal
veranderd in samengaan. De openbare opinie jaren, waarover collegegelden verschuldigd
van beide landen moet doordrongen worden zullen zijn, vast te stellen op vijf, zou bevan een zelfde opvatting en van een zelfde teekenen, dat aan de bestaande bezwaren voor
plichtbesef, omtrent de taak, die onze landen de studierichtingen, waarin de studenten, met
wacht indien wij gespaard mogen blijven voor inschrijving gedurende drie of vier jaren kunMeisje onder auto en op slag dood. Gisterden gruwel van het geweld. Men moet na dezen nen volstaan, niet zou worden tegemoet ge- middag is op den hoek
van de Van Diemenoorlog geen tweede maal een weg opgaan, die komen. Een voorstel om het aantal malen, straat en de Houtmankade
Amsterdam een
ons bij eiken stap van de ware orde en den dat betaald moet worden, te bepalen op vier, ernstig ongeluk gebeurd, datteeen
6-jarig meisje
vrede verder heeft verwijderd en die onvermij- zou medebrengen, dat tot een verhooging van het leven heeft gekost. Het meisje
speelde
delijk leiden moet naar den progressieven on- het collegegeld tot f 396.24 zou moeten worden
met enkele vriendinnetjes op het trottoir. Plotdergang of het economisch lijfeigenschap der overgegaan om hetzelfde financieele resul- seling holde
den rijweg op. Op dat oogenkleine staten. Tenslotte wees spr. op den plicht, taat als onder de tegenwoordige regeling te blik passeerdezijjuist
een vrachtauto. Het meisje
die ons bestaan zelf raakt, namelijk naar ons verkrijgen. Een zoo sterke verhooging acht werd gegrepen en geraakte
onder de auto. Zij
beste vermogen en met beslistheid bij te dra- de Minister niet aanvaardbaar.
kreeg inwendige kneuzingen van zulken erngen, opdat na dezen oorlog opnieuw een econoHij is dan ook van oordeel, dat de bestaan- stigen aard, dat geneeskundige hulp niet meer
mische orde worde hersteld, waarin ook kleine
kon
Toen de ambulance-auto van den
volken leven kunnen zonder in hun redelijke de moeilijkheden alleen op bevredigende wijze G. G.baten.
en G. D. op de plaats van het ongeluk
waarde te worden verkleind en als leenheer kunnen worden opgelost door een regeling, arriveerde, bleek het
meisje reeds te zijn overtegenover een machtiger mogendheid te moe- waarbij rekening
leden.
gehouden
wordt
met
de
verten afdalen. Hun vrijheid en hun leefbaarheid
Opleiding reserve-officier. Door den Minister
is de 'toetssteen voor elke ware internationale schillen in studieduur, welke zich in de onvan Defensie is bepaald, dat omstreeks 1 Juni
rechtsorde.
derscheidene studierichtingen voordoen.
a.s. bij de Centrale Onderwijsinrichting extra
Wordt het ontwerp wet, dan wordt het ma- opleidingen
zullen aanvangen t»t reserve-offiximum aantal inschrijvingen voor alle studiecier der bereden artillerie, luchtdoelartillerie
richtingen teruggebracht tot vijf.
Uit de gegevens van het Centraal Bureau en motorartillerie.
Dienstplichtigen, die aan de gestelde eischen
voor de Statistiek blijkt niet, dat het aantal voldoen
en op 1 Juni hun eerste oefening nog
malen, dat de studenten zich moeten laten niet hebben
inschrijven en dat onder het geldende systeem verzoek om volbracht, kunnen zich met een
Vergunning is verleend aan de Deutsche
plaatsing tot den Minister wenden
sterk uiteenloopt, belangrijken invloed op de Bezitters van
Luft Hansa
H. B. S. 5-j. cursus A. of gymkeuze van het studievak zou oefenen.
nasium
hebben
A.
er op te rekenen, dat zij over
De minister vereenigt zich geheel met de het algemeen
Op vragen van het lid der Tweede Kamer,
weinig
kans hebben, omdat de
Kempen,
meening
den heer Van
in verband met de aan
van zeer vele leden, dat niet naar voorkeur wordt gegeven
aan het B-diploma.
een Duitsche Luchtvaartmaatschappij
ver- een beperking van het aantal studenten geDe volgende opleidingen tot reserve-officier
streefd
mag
vergunning
heropenen
verhooging
leende
tot het
van de
worden door
van het der artilerie zullen waarschijnlijk in October
luchtlijn Berlijn—Amsterdam voor vracht- en collegegeld. Hij moet zich echter tot zijn leed- aanvangen.
postvervoer hebben de Ministers van Waterwezen, vereenigen met het oordeel van vele
De berging van de „Risico". In het Buitenstaat en Defensie thans als volgt geantwoord: andere leden, dat het invoeren van een regeAan de Deutsche Luft Hansa A. G. is ver- ling, waarbij met de draagkracht der ouders IJ bij Schellingwoude ligt op het oogenblik
gunning verleend voor het heropenen van een rekening wordt gehouden, onmogelijk is op het bergingsmateriaal van de reederij Goedluchtlijn Berlijn—Amsterdam v.v. voor vracht- grond van de omstandigheid, dat vele, zoo koop, die bij Urk de „Risico" heeft gelicht,
niet de meeste, studenten meerderjarig zijn. welk schip in tweeën gebroken is. Het grooten postvervoer.
Een wederkeerige vergunning van de DuitHet bedrag, waarmede de vermoedelijke op- ste gedeelte hangt in de takels van de bok.
sche regeering ten behoeve van de K. L. M. brengst der collegegelden zal worden vermin- Het kleinste zou vermoedelijk in den loop van
alleen of voor haar tezamen met anderen is derd, wanneer het stelsel van vrijstelling na den dag ook arriveeren.
vijf jaren wordt aanvaard, maar het huidige
niet gevraagd.
Overstroomingen in Nieuw-Engeland. Als
De luchtverbinding, waartoe vergunning is bedrag van f3OO gehandhaafd blijft,
be- gevolg van geweldige regenbuien
zijn naar ult
verleend, maakt versnelling van het postver- draagt f250.000.
Boston wordt gemeld, in
Nieuw-Engeland
keer mogelijk en is bevorderlijk aan den uitoverstroomingen ontstaan, welke gepaard
voer van Nederlandsche producten, bijvoorgingen met een zwaren wind. Eenige honbeeld snijbloemen.
derden huizen, dijken en schepen zijn hierOp de vraag van den heer Van Kempen of
te
door beschadigd of vernield. De aangerichte
noodzakelijkheid
de ministers de
hebben overschade is dan ook zeer aanzienlijk. Boomen
wogen voor het vliegveld Schiphol den staat
en
electrische palen zijn weggerukt en daken
beleg
af
kondigen
van
te
de schriftelijke
Schipper doodgeschoten
afgewaaid. De bewoners hebben hun hulzijn
vragen werden 3 April j.l. ingezonden
antIn
het
café
zen
moeten verlaten. De verbindingswegen
van
de
weduwe
aan
Verschure
de
Schiphol
woorden
Ministers, dat
bij K. B.
van 13 April j.l. in staat van beleg is ver- de haven te Geertruidenberg heeft zich gis- zijn gestremd. Er zijn ook slachtoffers geteravond een twist voorgedaan, waarbij he- vallen, doch hun aantal is nog niet bekend.
klaard.
laas een doode valt te betreuren.
Drie bezoekers van het café, die hier enkele
borrels hadden gedronken, kregen omstreeks
zeven uur ruzie. Een van hen, B. genaamd,
Groninger
wilde aan de woorden een eind maken door
klomp te gebruiken. Hij kwam evenwel
vandaag
van
jaar zijn
voor
niet zoover. Hij werd stevig in den kraag geGroningen den 23 April 1840.
grepen en het café uitgewerkt. Zijn 24-jarige
RIJKSACADEMIE VAN BEELDENDE
De vermoedelijke dader van den diefstal, zoon zag zijn vader het café uitgooien en
KUNSTEN
ten huize van den logementhouder Van wond zich hierover zoodanig op, dat hij naar
Dijk gepleegd, en welke zich noemt Swaab, zijn nabij gelegen woning snelde om een reBij Kon. besluit van 5 April is met ingang
is door de regeering van Hanover uit- volver te halen. Met dit vuurwapen terugko- van 15 Juli 1940 aan prof. J. H. Jurres, op zijn
geleverd geworden, en wordt morgen bin- mend ging hij het café binnen en loste daar verzoek, eervol ontslag verleend als hoogde twee overgebleven personen vijf scho- leeraar bij de Rijks-Academie van Beeldende
nen deze stad verwacht. Men hoopt, dat op
ten. De 45-jarige schipper M. van Strien Kunsten
te Amsterdam, en is als zoodanig in
het vatten van dezen beschuldigde aan- werd hierbij zoo ernstig getroffen, dat hij in
leiding kan geven tot het opsporen der levensgevaarlijken toestand naar het St. vasten dienst benoemd G. V. A. Rolling, schildaders van eenige hier in het afgeloopen Agnesgesticht moest worden overgebracht. der te Laren (N.-H.).
jaar gepleegde diefstallen.
Kort nadat hij hier was binnengebracht overleed hij. Vader en zoon B. zijn door de gemeente-politie gearresteerd.
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In net staatje
1000 MlUibar ls 750.1 m_m kwik
zijn de drukwaarden boven 1000 mliKb ai gegeven
onder weglating van de eerste cijfers 1 en 0 dle
beneden 1000 millibar onder weglating van het
eerste cijfer 9.
De beteekenis van de cijfers voor de windsterkte
ls: 0 windstilte; 1 zwakke koelte; 2 zeer zwakke

—

wmd; 3 zwakke wind; 4 matige wind; 5 friitcne
wrnd; 9 storm; 10 krachtige storm.

BUITENLANDSCH WEEROVERZICHT.
De wijzigingen in de algemeene luchtdruk-»
verdeeling voltrekken zich slechts langzaam.
Het gebied van hoogen luchtdruk over het
Oostzeegebied nam nog in beteekenis toe. De
hoogste standen (1027 m.bar.) worden in Letland aangetroffen. Langs de Noord- en Oostzijde van dit maximum stroomen
koude
luchtmassa's in Zuid-Oostelijke en Zuidelijke
richting. In de Randstaten kwamen gisteren
lichte sneeuwbuien voor. Deze koude lucht
bereikte hedennacht het Noorden van Hongarije, hetgeen hier en daar vergezeld ging
van onweer, waarbij echter weinig regen
viel.
Langs den Zuidwestkant van het genoemde
gebied van hoogen luchtdruk voeren Zuidoostelijke winden warme en droge lucht
rechtstreeks uit het Middellandsche Zeegebied
naar onze omgeving. Hedenmorgen steeg de
temperatuur vooral in het Zuiden van ons
land zeer snel. Maastricht meldde om 7.20
uur 16 graden (8.6 graad boven normaal) en
om 8.50 uur reeds 22 graden.
Onder invloed van de Oceaandepressie,
waarvan de kern thans met luchtdrukwaarden van ongeveer 1000 m.bar. ten Zuidwesten
van lerland moet liggen, wordt over het Iberisch schiereiland en de Golf van Biscaye
echter koelere lucht aangevoerd. Het binnendringen van deze lucht veroorzaakt aan
de Westkust van Spanje en Portugal zware
regenval (Lissabon 28 m.m.). De scheidingslijn van de warme en de koude lucht moet
zich ergens over Frankrijk bevinden, doch
kan wegens gebrek aan gegevens niet precies
gelocaliseerd worden. Wel kan uit de beschikbare gegevens afgeleid worden, dat de
koele luchtstrooming langzaam in de richting
van ons land doordringt.
Verwachting:
Voor het Noorden:
Droog warm weer, behoudens eenige kans op
onweer, gedeeltelijk bewolkt, meest matige
Oostelijke tot Zuidelijke wind. Voor het Zuiden: Aanvankelijk warm. Later toenemende
bewolking met kans op regen of onweer, daling van temperatuur en ruiming van
den
wind.
Barometerstand te

Groningen

Gedurende bet laatste etmaal

GEMENGDE BERICHTEN

De luchtlijn Berlijn—Amsterdam

Drama

—

Uit de „Provinciale
Courant"

Geertruidenberg

De barometerstand is heden 761; was gisteren 766. De dunne streep geeft den stand van
gisteren aan.
Temperatuur hedenmiddag 12!: uur 64
gr. Fa.
Windrichting: O.
Morgen gaat de zon op om 4.45 en onder om
19.12.
De maan komt morgen op om 22.11 en gaat
onder om 6.17.
Maan: Maandag 29 April, L. K.
Lantaarns van alle rij- en voertuigen op
om 19.42.
!■■_» i
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LUCHTVAART
De Postvluchten
Op

de uitreis bereikte de Em o e met ge-

zagvoerder Kalberer Rangoon. Op 24 April

wordt dit vliegtuig te Batavia verwacht.
Op de thuisreis landden de Torenvalk
met gezagvoerder Brugman te Medan en de
Wiele w a a 1 met gezagvoerder Gravis te
Alexandrië. Deze toestellen worden onderscheidenlijk 27 en 23 dezer te Napels verwacht.
De „R eig e r" is vanochtend 6.17 (G.M.T.)
van Napels naar Indië vertrokken. Gezagvoerder is de heer Hulsebos, tweede bestuurder
Marrs, radio-telegrafist Slinger, werktuigkundige Veenendaal en steward-telegrafist Alting.
Er bevinden zich passagiers aan boord voor
Irak, Britsch-Indië, Thailand, Nederl. OostIndië en Australië. Voorts poet en goederea
voor Nederl. Oost-Indië en Australië.
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TWEEDE BLAD

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN DINSDAG 23 APRIL 1940

stand is de pluimveestapel vanaf September van het werk, zich met paard en wagen naar
PROVINCIAAL NIEUWS
geleidelijk ingekrompen. In totaal werd onthuis wilde begeven, sloegen plotseling de twee
vangen 11145 dieren, waarvoor een bedrag van paarden op hol. De beide andere arbeiders, die
8143.54 werd ontvangen. De omzet in pluim- ook op den wagen zaten, wisten zich door er
Uit Veendam fveevoeders
is dit jaar wat toegenomen. In af te springen in veiligheid te brengen. T.
totaal werd voor een bedrag van f 106.158.74 echter bleef op den wagen zitten en in de
Openbare leeszaal en bibliotheek.
afgeleverd. De totale omzet der N.N.C, in 1939 leidsels verward rakende werd hij van den
De ver. „Openbare Leeszaal" alhier, hield bedraagt f704.339.30. De balans sluit met een wagen getrokken en sleepte een 10-tal meters
de algemeene ledenvergadering, onder leiding eindcijfer van f 157.113.49. De ontvangsten van bij den wagen aan.
van dr. Tjabbes. Uit het jaarverslag over 1939 de afdeeling eierhandel bedroegen f554.363.77,
Achter de boerderij van den heer F. Busebleek, dat het ledental was vooruitgegaan en de uitgaven f554.122.02, een voordeelig saldo man zijn de paarden voor een ijzeren afrastevan 1587 steeg tot 1645. De bibliotheek telt dus van f 241.75; van de afdeeling voederhan- ring tot staan gekomen.
24.106 deelen, waaronder 2472 voor jeugdleden. del waren deze cijfers resp. f 125.222.10,
T. bekwam inwendig letsel o.a. zijn aan
Het aantal uitgeleende boeken bedroeg 68.592, f 125.175.44 en f 46.66. De rekening van de af- beide kanten ribben gebroken. Hij werd na
deeling pluimveehandel sluit met een nadeelig voorloopig door dokter Jager verbonden te
tegen 67.440 in 1938. Van de correspondentschappen werd dat te Noordbroek opgeheven saldo van f 1254.82.
zijn, op diens advies naar het Ziekenhuis te
en te Nieuwe-Pekela werd een nieuw corresGroningen vervoerd.

Uit Meppel

pondentschap gevestigd. Totaal zijn ér acht
zulke correspondentschappen, aan wier leden
totaal 7729 boeken werden uitgeleend. Voorts
werden uit de Centrale Schoolbibliotheek der
gemeente Veendam, aan 394 leerlingen van de
drie hoogste schoolklassen, totaal 497 boeken
uitgeleend.
De lees- en studiezalen werden in totaal
24.641 keeren bezocht. Ult het financieel verslag bleek dat in 1939 was onvangen f 9642.48
en uitgegeven f 10022.98, zoodat het nadeelig
saldo f 380.50 heeft bedragen.
De beide kascontroleurs de heeren E. Lenting en R. C. Vos werden herkozen, evenals de
drie aftredende bestuursleden, mevr. ReyengaWiersema en de heeren B. A. Poulie Wilkens
en ds. N. Postema.

De a.s. Raadsvergadering.
B. en W. stellen den Raad voor over te
gaan tot instelling van een bureau voor
jeugdregistratie, waarvan de kosten voor '40,
inclusief de eerste inrichtingsuitgaven geraamd worden op f 4710, waarvan % gedeelte
of f3532.50 ten laste van het Rijk komt.
Geadviseerd wordt het terzake op de begrooting uitgetrokken bedrag voor vernieuwing der walbeschoeiing langs Gasgracht en
Oosteinde te verhoogen tot f 9298.
Door den Minister is gunstig beschikt op
een verzoek tot verleening van Rijksvoorschotten aan de Meppeler Bouwvereeniging
ten behoeve van de stichting van Woningen
voor groote gezinnen.
Voorgesteld wordt gemeentegrond aan den
Zomerdijk in gebruik te geven aan den heer
A. Ramhorst, tot herbenoeming van mevrouw
L. Christiaanse-Bouwmeester tot schoolarts
en tot het verleenen van eervol ontslag aan
den onderwijzer W. Koning wegens benoeming
tot hoofd der 0.1. school te Geeuwenbrug.

Uit Appingedam
Openbare Leeszaal.
In de ledenvergadering van de Openbare
Leeszaal en Boekerij alhier werd het jaarverslag uitgebracht waaraan wordt ontleend, dat
het ledental van het vorig jaar 733 bedroeg,
waarvan 546 uit de gemeente Appingedam en
omgeving, terwijl 187 bij. de correspondentschappen waren ingeschreven.
Uitgeleend werden er gedurende dit jaar
27923 boekwerken, waarvan door tusschenkomst der correspondentschappen 9256. Het
totale boekenbezit bestond op 1 Jan. 1940 uit
16103 banden.
De totale inkomsten hebben bedragen
f8989.19.
f9070.56, terwijl de uitgaven waren
een
voordeesloot
exploitatierekening
met
De
lig saldo van f 81.40.
Ter voorziening in de vacatures door het
vertrek uit deze gemeente der heeren J. W.
Wessels en T. Jarings, werden tot bestuursleden verkozen de heeren ds. J. Jansma te Opwierde en G. Griever.

Glasverzekering.

In de gisteravond onder presidium van den
heer W. G. Voorthuis gehouden jaarvergadering der Onderlinge Meppeler Spiegelglasverzekering-Maatschappij, bleek, dat op de exploitatie een verlies is geleden van f76.70 en
op de effecten, totaal bedragende f 9690, een
koersverlies van f 1207.60 moest worden afgeboekt, terwijl aan rente werd ontvangen
f413.34, zoodat het saldo verlies uiteindelijk
op f870.96 moest worden vastgesteld.
Het
kapitaal der Mij. is teruggeloopen tot f 10718.20
Tot bestuursleden werden benoemd de heeren J. Bloksma Pzn. en H. J. Ohmarm, resp.
in de vacatures, ontstaan door het vertrek
van den heer Voorthuis naar Den Haag en
het bedanken van den heer G. Kuurman.
Wegens zijn vele verdiensten voor de Mij.
gedurende tal van jaren werd de heer Voorthuis met algemeene stemmen tot eerevoorBenoemd is tot lid van den Voogdijraad zitter
benoemd.
te Assen mevrouw C. W. Willinge Prins, geboSchipborg
plaatsen
ren Visser, apotheker, wonende te

Uit Assen

_

Andere

(gemeente Anlo).

N.N.C.
Coöp. Eier-, Pluimvee-,
Konijnen- Voeder- en Fruithandel (N.N.C.) te
Assen hield in „Bellevue", onder voorzitterschap van den heer K. Eriks Azn. te Leeuwarden zijn algemeene ledenvergadering.
Aan het jaarverslag ontleenen wij het volgende*
Het'aantal deelgenooten (afdeelingen der
N.N.C.) is dit jaar verminderd met 6 en bedroeg aan het einde van het jaar 290. Het bij
de Coöp. Zuivelbank te Leeuwarden toegestane
crediet bleef onveranderd op f 130.000. De
gestorte deposito's bedroegen per 31 December
f36.517.94, aan afschrijvingen werd in totaal
besteed een bedrag van f 2324.35.
Het totale reservefonds bedroeg per 31 Dec.
1939 f55.500.-. De jaarrekening van het fokstatlon, afgesloten per 30 September 1939, sluit
met een nadeelig saldo van f 176.26. In totaal
werd ontvangen voor een bedrag van
f 540.017.43 aan kipeieren en f 9050.66 aan
eendeneieren. De aangevoerde eieren werden
geleverd te Groningen (201.448 k.g.), te Assen
(281.904 k.g.) en te Leeuwarden 320.070 k.g.).
In verband met den internationalen toeDe Noord

Ned.

Beurs van Amsterdam
AMSTERDAM, 22 April.
OBLIGAXIéN, PANDBRIEVEN

PREMIELEENINGEN.
België

Staatsleenlngen.
pet V.K.

£ ObL '38

4
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SCHILDWOLDE. Onder leiding van den heer
K. Kreuyer alhier, werd $en algemeene ledenvergadering gehouden van de kleuterschool
„Het jonge kind".
Op 1 April j.l. werd de school door 26 kleuters
bezocht, terwijl het ledental 160 bedroeg.
Over het algeloopen jaar hadden de inkomsten f403.40 bedragen en de uitgaven f401.80,
alzoo een batig saldo van f 1.60. In de plaats
van den heer L. Mulder werd de heer F. S.
Lanting als bestuurslid gekozen. Als lid van
de kascommissie werd de heer S. Boer aangewezen.
ZUIDBROEK. In het hotel Buining werd
weder een avond gegeven van de afd. Zuidbroek van Volkszang, welke wegens ongesteldheid geleid werd door den heer H. Hoekman.
Op de bekende prettige wijze werden vele liederen uit de Volkszangbundel gezongen met
begeleiding van de piano, verzorgd door mej.
Engels. Enkele debutanten lieten zich weer
hooren.
SCHEEMDA. Gisteravond om plm. 6 uur,
toen de landarbeider H. Tuin, werkzaam bij
den heer F. Buseman alhier, na beëindiging
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Korte berichten

_.

AANDEELEN, WINSTBEW. e.d
Bank- en CrediettasteUingen.

oorige oplage opgenomen

wi
c). Gedeeltelijk dempen van de gracht
De bemanning in veiligheid.
wa*
den Limmerhoek en het maken van een
's-GRAVENHAGE, 22 April. Bij het Departe- muur daarin.
ment van Buitenlandsche Zaken is van den
Het aantal inschrijvers bedroeg elf.
Laagste was M. C. Huiberts te Alkmaai
consul te Emden bericht binnengekomen, dat
de vermiste Sch. 15, de „Bep", in het Duitsche voor f84.950.
verboden gebied gezonken is. De bemanning is
gered en zal te Wesermünde worden gehoord.
dusverre
NIEUWESCHANS. Maandag Is weer
een Maatregelen tot vrijlating zijn tot
groote groep Nederlandsche arbeiders via het niet getroffen.
Kalme handel
Vaste markt Kleine koersgrenskantoor aan den Bunderweg te NieuweNederverbetering
Amerikanen hooger
schans naar Duitschland gegaan, die te werk
gesteld worden op steenfabrieken
aan
de
landsche beleggingen prijshoudend.
Eems. Van hier zijn 5 arbeiders derwaarts geAMSTERDAM, 22 April. De effectenbeurs
gaan.
Na een diensttijd van ruim 38 jaren is had heden een veel kalmer voorkomen dai
De Zaterdag in deze gemeente gehouden aan den opperwachtmeester t. v. J. H. van verleden week het geval was. Tijdens e"
Emmabloem-collecte heeft f29.08 opgebracht. Brakel te Noordwolde (Fr.) op zijn verzoek weekend had zich niet veel bijzonders voor
Bij een door de vereeniging
„Neder- eervol ontslag uit den militairen dienst ver- gedaan en nieuwe perspectieven hadden zie'
landsch Fabrikaat" ter gelegenheid van haar leend, ingaande 20 Mei a.s. met toekenning ook niet geopend, maar de toestand werd -toe'
rustiger beoordeeld dan aan het begin van
25-jarig bestaan uitgeschreven opstelwedstrijd van levenslang pensioen.
zijn o.m. prijzen toegekend aan Stien van der
vorige week het geval was. De verbetero
stemming, die Zaterdag reeds kon wordei
Jagt en Hendrik Homan, leerlingen van de 6e
waargenomen, kon ook heden worden °P%'
klasse van de o. 1. school a. d. Voorstraat almerkt. Wel kon niet van een krachtig koershier.
herstel worden gesproken, maar bijna alg*l.
Prov.
OUDE-PEKELA. Gistermorgen wilde de
meen werd boven de vorige prijzen gehande)»
vischhandelaar Sch. van hier als gewoonlijk
persoonlijk
kampioenschap
daarbij kon onder beurstijd nog een
en
Om
het
de kachel aanmaken in de neutrale Kleuterversterking
worden geconstateerd, zoodat a
school, gelegen aan de Comp.wijk alhier. Deze
wedstrijd
schijnt
het
Na den eersten feilen
opzicht vast kon worden
markt
in
dit
ontdekte, dat een ruit kapot was en dat het of de deelnemers tot bezinning zijn gekomen.
raam openstond. Daar aan inbraak werd ge- Hoe anders is het te verklaren, dat de laatst noemd. De handel was echter van bescheiaei
want de algemeene situatie is nog
dacht, waarschuwde deze de gemeentepolitie, gespeelde partijen bijna alle werden afgebro- afmetingen,
aard, dat daardoor enthousias*
die op onderzoek uittoog. Ook de Commissaris ken. Vonk heeft het record met 3, F. Mulder, niet van dien
fondsenmarkt
me
voor
de
kan worden gewek*
van Politie te Winschoten is ter plaatse ge- Werkema en Van der Schaaf hebben er ieder
Amerikaansehe
fondsen
in het bijzo*''
Voor
weest. Niets wordt voor zoover men tot nu 2. Het juiste overzicht wordt hierdoor zeer
wederom
der
de
staalaandeelen
werd
toe kon nagaan vermist. Het onderzoek wordt sterk beïnvloed. Vallen er slechts 3 partijen belangstelling aan den dag gelegd en deeeni?»
klel"
voortgezet.
te vermelden welke direct werden uitge- ne koersstijging in New Vork was hieraa"'
STADSKANAAL. Tot badmeester en bad- speeld, één hiervan echter kan van grooten niet vreemd. Vooral in U.S. Steels en Bethie
juffrouw van de N.V. Bad- en Zweminrich- invloed op den eindstand zijn, n.l. de partij hem Steels werd geregeld zaken gedaan e»
ting „Neptunus" alhier, zijn resp. benoemd Doornbos—Vonk, waarbij Vonk speelde als in daarbij werd op een hooger niveau gehande)»*
de heer J. Klad alhier en mej. L. Sm't, te zijn beste dagen en Doornbos totaal over- De koperaandeelen en de spoorwegshares waspeeld werd. Laatstgenoemde heeft door ren goed prijshoudend.
Nieuwe Pekela.
TER APEL. De heer J. Smit alhier is met dezen uitslag de leiding aan den Groninger
Het verbeterde beurssentiment kwam op fl*
ingang van 25 dezer benoemd als leeraar aan Mulder moeten afstaan. Mulder heeft zelfs de locale markt in de eerste plaats tot uiting »*
de Ambachtsschool te Harlingen. De heer S. kans gehad een kleinen voorsprong te kun- het koersverloop van Koninklijken, die B*
voer vroeger als machinist bij de Kon. Paket- nen nemen, doch ln een 2-tal partijen faalde hooger te zijn ingezet, nog eenige procente»
hij op het beslissende moment. De strijd is avanceerden. De beste prijzen van den daB
vaart Mij.
nog volkomen open, met F. Mulder,
°P
thans
Een zeer ernstig ongeval overkwam gis- Wagter, Arends en Doornbos als de grootste konden echter niet gehandhaafd blijven. vru
termiddag de vrouw van H. Hoppes. Terwijl ze favorieten. E. Mulder is de eenige nog onge- de suikerafdeeling verkeerden H.V.A.'s
krachtig in herstel, na hooger inzet liep
langs de straat fietste, kreeg ze een hoepel
De beide nieuwe Meesters koers nog eenige procenten naar boven, de ftl"
van de aldaar spelende kinderen voor het slagen deelnemer.lang
geen slecht figuur.
tot nu toe
faire was echter niet groot. Diverse minder
voorwiel. Ze viel met haar hoofd tegen de slaan
De
stand
luidt:
courante soorten werden hooger genoteerd
ze
bewusteloos bleef liggen. In
straat, waarna
6
Ook
voor rubberaandeelen bestond een aanMulder
s**
2
2
1
allerijl werd dr. Lubberman ontboden, die een F.
6
2
2
2
6 gename tendens, Amsterdam rubber werde»
hersenschudding en een ernstige hoofdwonde M. J. Kuypers
4*
2
1
1
5 in hoofdzaak afgedaan op het peil van a*
O. Doornbos
constateerde.
4*
2
1
1
5 vorige topkoersen. Verscheidene minder couKOLLUM. De heer R. Nauta, veehouder- J. Wagter
Arends
4
12
14
rante soorten werden hooger genoteerd. P?
J. J.
brandstoffenhandelaar alhier, verrichtte Za- E.
tabaksafdeeling was stil, maar vast gesteinf'
Mulder.
4*
0
4
0
4
terdagmiddag staande op een ladder enkele
in het bijzonder voor Dcli Batavia's en oud"
v.
4**
1
I
2
3
J.
d. Schaaf
werkzaamheden.
Deli.
3***
10
2
2
Van de scheepvaartpapieren hadde»
R.
Vonk
Waarschijnlijk heeft hij een flauwte gekreScheepvaartunies
en Kon. Booten op besche 1*
2** 0
1
1
1
en met het ongelukkige gevolg, dat hij be- L. Werkema
den voet het profijt van eenige vraag, zood»*
* afgebroken partijen.
wusteloos ter aarde stortte. Met zware inwenzij
zich op kalme wijze een kleinigheid konde»
Uitslagen: F. Mulder—J. J. Arends I—l, M.
dige kwetsuren werd hij zijn woning binnenverbeteren.
J. Kuypers—E. Mulder I—l, O. Doornbos—R.
gedragen. Zijn toestand was zeer ernstig.
In Industrieelen was weinig te doen, de Pl»'
Onder voorzitterschap van den heer J. Vonk o—2.
lips
aandeelen waren iets hooger genoteerd»
partijen: L. Werkema—J. v. d. Schaaf,
P. Pruiksma kwam de Chr. Lokaalvereeniging F. DeMulder—J.
Unilevers en Aku's.
evenals
v. d. Schaaf, J. Wagter—R.
„Pro Rege" in jaarvergadering bijeen.
De Vonk, F. Mulder—O. Doornbos en L. Werkema
De beleggingsmarkt had een rustig verloog
voorzitter constateerde dat het verloopen —R. Vonk werden afgebroken.
Aanvankelijk scheen het of nog eenig aanbo»
jaar voor de Vereeniging minder gunstig was.
moest worden verwerkt, maar het aan °De ontvangsten hadden bedragen f 1149.05,
markt zijnde materiaal kon gemakkelijk woruitgaven f 1093.57, kassaldo f55.46. De schuld
den geabsorbeerd. De koersen van de Nederbedroeg op 1 Januari j.l. nog f3663.
landsche staatspapieren waren niet noemens
De begrooting 1940 werd voorloopig vast's-G ravenhage. Het gemeentebestuur waardig veranderd. De 4 pet. obligatiën e»
gesteld. Voor een sluitende begrooting zal een van 's-Gravenhage heeft aanbesteed: het belasting faciliteit waren beter gedisponeer»
hoogere huurprijs voor het gebruik der loka- bouwen van een badhuis, met inrichting kin- en trokken na ongeanimeerde opening cc»
len, door de aangesloten vereenigingen, nooderzwembad en tijdelijk "bureau van politie in kleinigheid aan.
*
dig zijn. Voorts zal getracht worden het aan- gas- en scherfvrij e ruimte aan de Excamplaan
Op de geldmarkt betoonden de geldgever'
tal donateurs op te voeren. De aftredende en het verbouwen van het trappenhuis in de zich wederom terughoudend en de prolong»'
bestuursleden, de heeren A. Bosma en F. o. 1. school aan de Excamplaan no. 61, gren- tiekoers steeg tot 3% pet.
a
zende aan het te bouwen badhuis.
Tamsma werden herkozen.
Nederland 1940 II 4 pet. noteerde f 100 »»■
De laagste inschrijving was van A. J. J. met bel. fac. 95 13/16, f5OO 90}_, met bel.
Kwaaitaal te Voorburg voor f97.760.—.
95 13/16, f 1000 90—90 7/16, met bel. fac. 95 H'lo
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TWEEDE BLAD
HEREN! NU
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Neem dan toch een "AKKERTJE" het
nieuwe merkwaardige pijn-middel dat
alle- pijnen vlug en zeker verdrijft.
"AKKERTJES"zijn de gelukkige vinding
van Apotheker Dumont in den gemakkelijk in te nemen ronden cachetvorm. Nagemaakt, nooit geëvenaard.
"AKKERJES" zijn het goedkoopste mWdel, want ze helpen U sneller en ofdoender dan alles wat op "AKKERTJES"
lijkt, maar geen "AKKERTJES" zijn!
Laat U niets anders aanpraten en let op
het AKKER-merk- Gebruikt uitsluitend:

.

Te huur aangeboden

AKKERTJES

«gen pijnen, „nare dagen", lusteloosheid, koorts en kou.
*Do°8: is stuks 12 stuivers: Z stuks 2 stuivers. Ned. Product.
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Ik beveel ze U aan
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Boyenwoning, le Hunzestr. 6a
Sabangplaats. Aardig Benedenhuis, huur f5.40 per week. klein gezin f 4.75.
Nieuwe Kerkhof 3b.
Te bevr. Joz. Israëlsplein 4.
Gem. Zit- en Slaapkamer a.
Voor beslist klein gezin een
Burgerhuis in de Bergstraat, d. straat, m. o. z. pens.
Oostersingel 112a.
huurprijs f5.75 per week.
Te bevragen bij D. MULDER
Een ongem. Zit- en Slaapk.
Hzn., Kraneweg 67a, Tel. 2136. of Zit-Slaapk., str. w., met of
z. pension. Ook wel met gebr.
BOYENWONING Radijsstraat c keu. Oosterhamrikkade 22a.
per 13 Mei, f 5 per week.
„HULST",
Bevr. Woningb.
Gem. Zit-Sl.kamer op zon,
Carolieweg 14a.
vaste waschtafel, f 2. Korreweg 109.
BENEDENHUIZEN:
Rustige Zit-Slaapk., str. w.,
2de Willemstraat f 5.75 p. w.
Bij Noorderstation f 480.
kookgelegenh., balc, te bevr. en
te bez. Zuiderdiep 55a.
Ceramstraat f7.50 per week.
Oranjebuurt f 8 per week.
Marktstraat f 8p. w.
Gem. Zit-Slaapkamer op zon,
gemeubileerde Zit- en Sl.kam.
H. W. Mesdagstraat f450.
Oosterhamrikkade f6.75 p. w. met of zonder pension. Direct
W6Ck.
of bij overleg. Billijke prijs.
Radebinnensingel f 7per w.
Marktstraat 18.
Woningbureau „DE GIDS",
Sint Jansstraat no. 11.
Een nieuwe Lijnzaadzaaimachine met bestuurder, bij A.
Mei pracht Bovenh., Flores- RONDA, Landbouwer, Middelplein, gelijkvl., suite, zit- en stum.
slaapk., a.d. str., keu., slaapk.,
balc Verd. zolder, slaapkarn.,
Een Enterweide.
balcon. Huur billijk.
H. W. BAAS, Spijk F 79, TeL
Won.bur. K. NIEHOF, Turf- 53 IJ.
singel 60.

"óm^^aak m

Verpakte Koffie per'/tpondspak27-32-37-42cl.

Êj

Ferwerda-üitzet

Een Boyenwoning, Bleekerstr.

4a, b. d. Westersingel, huurpr.

KWALITEITEN DIE JAREN MEEGAAN !
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PATRONEN, DIE JE NIET OVERAL ZIET

u
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GRATIS MONOGRAMMEN BIJ /"150.■
Waarom dan niet direct Uw aankoop gedaan?
Thans zijn de kwaliteiten nog de oude en de

W/ Voor
Wl ssY>/srte
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prijzen redelijk
Vraagt nog heden onze
toonkoffer en
vergelijkt, 't Verplicht U
tot niets. Wacht niet te
lang, de prijzen stijgen.
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COLBERT-COSTUUMS

naar maat
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f 54.00, f65.00, f69.00
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/HEEREPLEIN

1 (KONINGEN

MATELOTS

RErQftEJE"nBM
ukOUIItKM
. °nze

Uw vloerkleden tegen ingelopen vuil.
Uw lonSen tegen stof.
»■■_*■
Uw üc haam tegen gevaar.
stofzuiger wordt elk
geperfectionneerde
gev
nieuwste
voor
het
nieuwste
en beste voor
brengen
Wij
komen.
de ia
eestelde prijzen. Geeft Uw geld niet uit voor
öaind PaëStaardige
producten. Koopt van ervaren en betrouwbarp
ei*sen °P motorengebied. Ook in huur en daarna
Uwoi
"gendom. oudst en veilig adres:

r^

FIRMA

DE

SPILSLUIZEN 16
In ,S?z.e werkplaats
kan elke
of wectrn-m»^-

—"*~~-~-^

-

h rr trlfl

HOOG & SMIT

TEL. 2729 - GRONINGEN
-oude
en defecte stofzuiger

WOrden.
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PRACTISCH EENVOUDIG SOLIDE
t BILLIJK
IN PRIJS !
Het ideale bed, speciaal aanbevolen als lqgeerof reserve bed, gemakkelijk ult elkaar te nemen. Divanbedden met spiraalmatras 80 x
190 cM. f 10.95. Idem met extra versterkte en
dubbel geweven spiraalmatras f 12.75. Kleur:
brons gespoten.
Bijpassende Matrassen van
gebloemd
damast, 1-deelig, t "'"50—f9.75.
Java Kapokmatrassen, 1-deelig f 12.50, f 14.75,
f 17.50, van gebloemd damast, in groen, zalm,
terra en blauwgoud.

overtrSH HALF OM HALF
JJSTIERKTE N F R
jjUfiERNIEZft
slager'JLeutscher

JÊk

-

T.O. DE A-KERK GRONINGEN

Cost. en Huisnaaister

koopt U lang niet overal. Wenscht ü een BRIL
welke vakkundig en met wwg wordt samengesteld, ga dan naar : OPTICIEN

._<rfH

lm

grootste

speciaalzaak

F. ZWAVING

Een volmaakte Bril
ULtJ*

VB

'] l

J.JUCHTER

DEKENS

p.a. Eysoniusplein 4a.
Beleefd aanbevelend!

HINDRIKS =!
Geurige Rijn- en Moezelwijnen

El

Jozef Israëlsplein 4

Tel. 2040

Alle soorten eigen gemaakte
Schrijfbureaux, prima werk,
lage prijzen.
G. CREMER, Meubelfabriek,
Nw. Ebbingestraat 8.

DAMES!
Voor het modernste Borduren Uwer Japon,
het nieuwste plissé enz.

„FESTO"
VISCHMARKT 44
(t.o. v. d. Werff)
TeL 4993.
Groningen.
Tevens Ingericht voor het
onzichtbaar ophalen van
ladders in Uw kousen.

0e beste gehaktso°rt v°°r

f0.35 p. p.
j^"»*SZ^ Kaifsleverworst
«-atraat e, Telef.

£

811

Te huur aangeboden

voor slechts f 12.50. Wordt aJs
nieuw. Overjas of Regenjas ke1 Mei Boyenwoning op zon, 2
ren f7.50. Veranderen en repa- kamers,
slaapkamers, keureren. Costuum oppersen 75 cent ken, zolder,2 groot plat. Huurpr.
EysC. HELLER, Kleermakerij
p. j. a f 338.
bij Korreweg,
soniusplein 4a,
Te bevragen H. VOS, HelperGroningen.
oostsingel 13.
100 Anemonen,
100 dubbele
staande
Groot Bovenhuis,
100 Montbretia's, Jozef
Ranonkels,
Adres
Israëlsstraat
16a.
Gladiolussen,
100 grootbloemige
Heerestraat
Tel.
6901.
99b,
alle kleuren met 5 prima Cactus Dahlia's 5 kleuren, slechts
Een geriefelijk Bovenhuis.
f 1.50, daarbij gratis 10 pakjes
Ganzevoortsingel 23.
Bloemzaden.
OKKO DERKSEMA Jr.,
Achterweg BOVENHUIS k. en
Zaadhandel Scheemda. Tel. 79. suite, gr. keuken, 2 slaapk., balcon f 6p. w. Heereweg ruim
Voor den Meubelhandel
BOVENHUIS
f 7.50 p. w.
maken wij
M. ZUIDEMA, Kcrreweg 96a,
ALLE VOORKOMENDE
MEUBELEN. Vraagt prijs
Bovenh. nieuwb. Peizerweg,
Meubelf. „VRIDO", Boterd. 69a bev. suite, balcon, keuken, le
etage: 3 slaapk., m. warm- en
koud water en douchekamer en
balc, 2e etage: slaapk. en zolHuur
der. Tegen 15 Mei a.s.
f460. Te bevr. N. Kijk in 't JatVan de nieuwbouw Zuider- straat 60a, Tel. 6928.
diep 12a—14d nog slechts te
huur no. 12b, modern BOVENCentrum aan Hoofdstraat
HUIS, voorzien van centrale prachtstand 2 groote Kamers,
verwarming.
Huurprijs f 550 event. met gebruik van keuken.
exclusief waterrechten.
Huurprijs slechts f 25 p. m. DE
Te bevr. Bureau Nieuwsblad SCHAKEL, Guldenstraat 11a.
van het Noorden.
1 Mei nieuwbouw Winkel met
woning
voor alle doeleinden gekeurig
ruim,
een
Zoekt u
schikt.
Thans
2 jaar dameskapop
Bovenhuis met groote slpk.
prima stand Helpman? Huurpr. perszaak. Huur flO p. w. Te
vanaf f390 p. j. a.i. Bouwv. Verl. bevr. Nw. Kijk in 't Jatstraat
60a, Telef. 6928.
Heereweg 121b, Tel. 325.

zoudt Ge nog hoofdpijn of
B -^Waarom
migraine
hebben,
als Ge in een kwarP
tier tijds er heelemaal van af kunt zijn I

r

UW COSTUUM

GEKEERD

7

MATRASSENMAKERIJ

-

Oude Kijk in 't Jatstraat 22 Telef. 3461
(bij de Harmonie.)

C_7/!_lTCÏtï_M__Z
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Te huur gevraagd

f7.25 per week.
Een Boyenwoning door een
1 Mei J. Israëlsstraat 35a, paar bej. lui k f5.25—f5.50.
ruim zonnig Heerenb.huis, 7
Br. fr. no. 817 Bureau dezes*
kamers, keuken, enz. Geschikt
in tweeën te bewonen. Keurig
Een nette Woning, M. gezin,
in orde. Bevr. Van Royenlaan huurprijs f 4 a f5, iets buiten
20 en H. Colleniusstr. 34.
de stad geen bezwaar.
Br. fr. no. 814 Bureau dezes.
R. Ben.h. Joz. Israëlsstr. 61,
h.pr. f364. R. Heerenben.h. H.
Een nette Ben.woning pl.m.
W. Mesdagstr. 45. H.pr. f5OO, f 4 a f4.50 p. w., voor kl. gezin.
met zijgaijg, beide gemodern. Voor direct.
Br. fr. no. 812 Bureau dezes.
SCHIPBORG.
Het nieuw geb. Landhuis „Vij- Een nette Boven- en Benedenverberg", (nabij de modelboer- woning voor bejaarde Weduwe
derij). Bevatt. gr. serre, kamer, en klein gezin. Huurprijs f 4a
4 sl.kamers, keuken, berging, f 5. Br. fr. no. 806 Bur. dezes.
enz. Te bevr. H. J. VAN BON,
Ongem. Zit- (en)
Sl.kamer
Zuidlaren.
door Heer, m. of z. p. Tevens
Oranjewijk, mooi Bovenhuis, gevr. kl. Berg- en W.plaats.
pracht uitzicht, huur f 7p. w.
Br. fr. no. 825 Bureau dezes.
Te bevr. Joz. Israëlsplein 4.
Jonge dame zoekt te GroninEen nette Boyenwoning aan gen tegen 1 Mei gemeub. Zitden Noorderbinnensingel per Slaapk. of zit- en slaapk. met
1 Juni a.s. Huurpr. f2B per m. voll. pension. Br. met prijsopg.
Adres: Verl. Lodewijkstraat 14. ond. lett. XX, Bur. Mepp. Crt.,
Meppel.
Bovenw. Prof. Rankestr., 2 k.
ens., zijk., groote keuken,
4
Alleen-wonend heer zoekt
ruime slaapkamers. Prof. Rangemeubileerde Zit-Slaapkamer,
kestraat 26.
met ontbijt en bediening, doch
zonder verder pension, in de
Een nette Boyenwoning, twee omgeving van Paterswolde of
kamers, groote keuken, gang, 3 Harenermolen.
slaapkamers, met zolder, alles Brieven met prijsopgave (mcl.
op zon, f5.50 per week.
verlichting en verwarming) te
K. HOFKER, Café met ver- richten onder no. 832, bur. dez.
gunning. Buiten Damsterd. 22.
Bej. Juffrouw z. ongemenbU.
Pracht Ben.w. Centr. f7.—. Zit- en Slaapk., in de binnenBovenw. Koolstraat f5.50.
stad, met pension k f 10 per w.
Bovenw. Oosterpoort f 5.75.
Liefst bij Chr. gezin.
Te bevr. Woningb. DE FINBr. fr. no. 813 Bureau dezes.
NEN, Nw. Boteringestraat 21.
Tel. 6252.
Gestoffeerde Zit-Slaapkamer,
str. water, liefst nieuwbouw en
Gem. Zit-Slaapk., str. w., aan op zon.
de straat.
Br. fr. no. 768 Bureau dezes.
Jozef Israëlsstraat 96a.
Kamers en Pensions, ook met
Een Benedenw. C. H. Peters- kookgel. Kamerverhuurkantoor
straat, f 6per week. Bevragen KAVEKA, Meeuwerderweg 38.
W.bur. VENEMA, Korreweg 538
Net degelijk Kosthuis
voor
(Chr. gezin) met zit-sl.k.
Heer
BOYENWONINGEN:
Br. fr. no. 847 Bureau dezes.
Riouwstraat f6.50 p. w.
Groote Kruisstraat f6.25 p. w.
Voor scholier gelegenheid geCelebesstraat f 6.50 p. w.
zocht brj particul. zijn TwaalfWassenberghstraat f 7p. w.
uurtje te gebruiken. Br. fr. m,
Grachtstraat f 7p. w.
prijsopg.
ond. no. 793 Bur. dezes
p.
Tasmanplein
Abel
f7.50
vr.
Kraneweg f450 per jaar.
Weide voor 4 of 7 hokkelinH. W. Mesdagpl. f520 p. jaar. gen, door P. MEINES, HoofdBenedenhuizen van f 5.50— diep, Zevenhuizen (Gron.).
f 6.50 per week.
Te bevragen Woningbureau
„FRISIA", Jozef Israëlsstr. 48,
Kl. Appelstraat 3b, Tel. 4274.

Te koop aangeboden

Ben.won. in Joz. Israëlsstr.,
2 ka., 2 ale, keu., tuin, f6.25
p. w., a. i. (1 Mei)
Bevr. Joz. Israëlsstraat 14.
Op prima st. te Haren, uitz. op
Rijksweg lste Etage, kam., slp.k.
en keu. voor echtpaar of dame
of heer f350 per jaar, ook gem.
of in pens. op nader over een te
komen voorwaarden.
Te bevr. FOKKENS, Viaductstraat 4 1, Groningen, 's avonds
na 7 uur.

HELPMAN.
Nieuwbouw: Winkelhuis met
2 ap. boy. huizen, onmiddellijk
bij het nieuwe ziekenhuis, pr.
indeeling. Koopprijs zeer billijk.
Aan de v. Royenlaan nieuwbouw 3 gezinshuis, ruime indeeling. Koopprijs zeer billijk.
Te bevr. DE SCHAKEL, Guldenstraat HA.
Enkele Zomerhuisjes te Nes
op Ameland tegen lagen prijs.
Br. fr. no. 1459 bureau dezes.
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Een
in prima staat zijnde
Gelegenheidskoopje!
Mod. Blok 3-j.ez.-huizen v. D.K.W. Meisterkl. '36, 4 o.d.k.
Zilv. Servies voor oud f 100;
part. pr. stand, Verhuurd.
Gen. te r. t. grootere. Te bevr. 1 Hallklok f 100; 1 zonneklók
Woensdag na 6 uur Gelkinge- (electr.) f 27.50; 1 zilverpleet748
Bureau
dezes.
Br. fr. no.
straat 45, Tel. 3098.
cassette, z.g.a.n. f 50.
Meubelmakerij op groot dorp
Heerestraat 4.
Luxe D. K. W. grijs m. zwart
met werkplaats, winkelhuis,
Mooi Slaapkamer-ameublem.
machines enz. Eigen, zorgt voor nieuw! prijs? D.K.W. Meisterkl. Lim. n. a. n. f775; Nash 4- bestaande uit 2 pers. houten
werk. Koops. f 8500.
deurs, 40.000 K.M. gel. f 150; ledikant, 2 pers. waschtafel m.
FOKKENS, Singelweg 80a.
ingebouwde
Ford 4-deurs f65.
marmerblad en
Nieuwb. 1940. Twee 3 GezinsOff. D.K.W. Agentschap,
kast en nachtkastje met marflatwoonh. in volksb. Weekh.
Westerlee. Tel. 2. merblad, tafel en stoel, ook wel
f 4.50. Jaaropbr. f 1400. Koops.
afzonderlijk, stel pluche overMooie Opel Sedan, stroomlijn gordijnen met garnituur, extra
f 16000. Bestek en teekening:
Won.bur. K. NIEHOF, Turfsin- bij P. VLEISMAN, Middelhor- breed. Zuiderdiep 87a.
sterweg 48, Haren.
gel 60.
2 pers.
Led., stoelen, mooi
D.K.W. Meisterklasse, gelijk karpet, 3 Perzische karp. nw.
Of te huur, per 1 Mei: een
beklante Manufacturenzaak te nieuw, door bijzond. omst.
Kattendiep 29/1 tot 7 u.
Br. fr. no. 827, bur. dezes.
Niebert, ook voor andere doelEen nieuw compleet Kamereinden geschikt. Valt nog niet
Adler Junior Coach n. bijna ameublement (prijs verloting),
onder de Vestigingswet.
nieuw, wegens verander, werk- slaapkamerameublement, elec.
Te bevr. Briltil A 470.
kring.
waschmachine, nieuwe kookpot
Br. fr. no. 818, bur. dezes.
Eengezinshuis, zoo goed als
60 L., mooi N.S.F.-radio, electr.
nieuw, in 't Noorden der stad.
kachel
en kinderwagen.
a.n.
f
500.
1935,
Dodge Sedan
FRIELING,
f 4000. Pracht eengez. huis. in Plymouth
H.
Baflo.
Cabriolet z. fijn f 500.
centrum, geheel gemod. f 6000.
'37,
zwart
Plymouth
Sedan
Mahoniehouten Cylinderbur.
Te bevr. Woningbur. DE FINf 800. Diverse zeer goede wa- in zeer goeden staat.
NEN, Nw. Boteringestr. 21, Tel. gens
tegen lage prijzen.
Te bevr. Turfsingel 19.
6252.
J. K. v. d. MOLEN, 't Zandt.
Boekenkast, koralion v. orBakkerij, omzet 13 zak per w.,
Opel Olympia Coach, met gel, hobbelpaard.
1
7500.
Koops.
f
machinaal.
koffer, model 1937; 1 Citroen,
J. H. Janssenstr. 34A.
FOKKENS, Singelweg 80a.
type 7, blauw, model 1938.
Garage „IMEX". Citroënagent,
Huistelcfoon-toestel in prima
Of te huur.
BurgerbehuiTel.
25.
staat.
8,
10 aansluitingen.
Oostersingel
Ruime nieuwe
Binn. Damsterdiep 45.
zing, bij G. KONING, Zuidlaren
Ford VB, zoo goed als nieuw
Nieuwbouw bij Oosterweg, 3 '34, ook ruilen tegen vrachtwa- Pracht noten rankenkast, pulpitrums hall en latafels, kistgezinshuizen, pracht geldbeleg- gentje.
en porceleinkast, enz.
ging. Koopprijs slechts f 8000.
Winschoterdiep 59 W.Z.
F. BOSCH, Hardewikerstr. 25.
Te bevr. DE SCHAKEL, Gulo.d.k.
1938.
11A.
Mercedes
4
denstraat
Een mooi eikenhouten KabiCitroen Sedan 1938.
net (lichte kleur) en een kleiFlinke Boerenbeh., met pl.m. Opel Kadett 1938.
ne brandkast.
3 H.A. groenland en boomgaard Opel Kadett 1937.
Sterreboschstraat 5.
ook
wel
Haren,
Kadett
1937.
gem.
Opel
de
in
groenland bij te koopen of hu- D.K.W. Horch cabr. 1937.
Axminster Karpet 4—5 en
karpet 3—4, beide prima, prijs
ren. Te bevr. Heereweg 4, Gr. Ford Coach 1936.
Ford Sedan 1936.
laag.
Chevrolet Coach 1935.
GELDBELEGGING.
Piet Heinstraat 26.
Nieuwbouw, Centrum, 3 gezins- Oldsmobile Sedan 1935.
huis, November klaar, koopprijs Renault Sedan 1935.
2 pers. H. Ledik. m. mtr. s.
BOUMAN, Tel. 44, Bedum. f 12; 5 mah. stoelen f 3 p. st.,
f 10800. Pracht 3 gezinshuizen
mooi vloerkleed 2 bij 4Vi el f 10,
bij den Peizerweg, prima bouEen prima Renault auto '33, 3 pr. kleedjes f 2, best zonnewer, keurige afwerking f 16500,
scherm m. zij- en voorkleed
iets moois, twee gezinshuizen, mooie kap. nieuwe banden.
DIJKHUIS, O. Ebbingestraat (compl.) f 10 62 kop. trapr. f 6,
pracht indeeling f 12500. Nov.
2 st. zware pl. overgord. f 10,
klaar. Bestek en teekening bij 49.
3 st. overg. m. rabatten f 10,
M. ZUIDEMA, Korreweg 96a,
Een Chevrolet Touring Sedan eiken uittrektafel f 12, beste
Tel. 5297.
'38 (4 deurs, gewoon geveerd). stofzuiger f 8, 1 st. overg. m.
Een directie-keet, groot 5 bij Een Oldsmobile touring Coach. gam. f 4, keukentafel f 2, een
7 mtr., 2 vertrekken beschoten WIJSBEEK, Veendam, Tel. 198. m. pl. tafelkl. f 5, 1 pers.
dak met pannen, dubb. wanf 3.
Steeds groote voorraad Auto- wascht.
Te bevr.
Won. Bur.
den.
Marwixstraat
22.
KNOOP,
Autoonderdeelen. J.
„HORST," Haren, Tel. 658.
slooperij, Aduard. Tel. 13.
Een staande Petroleumlamp;
Stalen Motorkruiser 11 x 2.85,
een
een
paraplu-standaard;
op
staat
nieuMotorbakfiets
practisch ingericht, moderne
kroonlamp;
leuningstoel;
een
we banden, voor weinig geld.
gemakken.
stander-seïiemerlamp.
Chevrolet Coach 1932, zonder een
dezes.
799,
ond.
no.
bur.
Br.
Te
bevr. Nassaulaan 14.
gebreken f 165.
Oostwold
STAAL,
a_s.
Garage
seizoen te leveren
W.
Mooie Kamerlamp, groote zij- In het
(W.K.).
prima büenzwermen.
den kap en kroon.
J. BLAAUW, B 134 MuntenBuiten Damsterdiep 40a.
Mijn
Ardie-Motor,
z.g.a.n.
dam.
en
driewieler
voor
kg.
1
ben. 60
Een Klapkarretje voor en
Een Werkpaard, in alles mak elk bod.
achteruit rijdend.
en gewillig, 11 jaar, br. merrie. F. BERGHUIS, Wagenbouw,
Schuitendiep 5.
P. HOITING, Zuiderweg 60, Moesstraat 14.
Hoogkerk.
Een mooie Kinderwagen.
Wegens
aanschaffing auto,
P. Driessenstr. 38a.
Een buitengewoon mak Werk- bied ik te koop aan mijn zoo
Een weinig gebruikte moderpaard, gekr. Belg. en een zware goed als nieuwe H. D. Motor,
Lithauer 8 en 7 jaar oud, bij J. voor liefhebber pracht machine. ne blauwe Kinderwagen.
Houtzagersstraat 21.
Te bevr. bij PESTMAN in rijHOFSTEDE, Sebaldeburen.
wielen, Gelkingestraat.
Een in goeden staat verkee„Onmia", no. 6274 Gron.
Triumph Motorrijwiel met rend wit emaille Keukenfornuis
paard, stamb., geb. 1926, V.
motorpak, samen f 50.
gr. formaat, plaat oppervl. 110
Grootmeester no. 304, M. Car- leeren
Middelh.weg
11, Haren.
x 65 cM. Uitnemend geschikt
men Sylva, no. 5732, drachtig
boerderij of pension. 2 dubb.
v.
Godehard,
werptijd
half
van
Ruime keuze gebr. D. en H.en
Mei. Genoemde merrie fokt rijw., w.o. Germaan, Simplex, ovens (met circulatie)
warmwaterbak.
aanw.
best. Verschill. afstamm.
Batavus enz. Ook ruilen.
Celebesstraat 3A.
S. R. VOORTHUIS, Spijk.
Noorderstationstraat 25.
Keurig onderhouden zuinig
Een pas gekalfde zwart blaarde
Z.g.a.n. Veeno met torp. pri- brandende E. M. Jaarsma Haard
vierde Kalfs-koe.
ma damesrijwiel met lamp. 1 met achterplt., onderplt. en
L. LENTING, Holwierde.
stofzuiger Protos rapid z.g.a.n. pijp f 27.50, bijna nieuwe moR. DELSTRA, Veeno-rijw. Be- derne compl. vulkachel f 22.50.
Een 3de kalfskoe, kalftijd 27 dumerweg 11.
Noorderhaven 48.
April, t.b.c.-vrij, bij P. S. BOS,
Tuikwerd, Delfzijl.
goed
en
onderEen zeer solide
Insluithaard, in zéér g. staat,
houden Invalide-duwwagentje, moet alléén nieuwe pot in
bij
Schapen
lam,
3
en een
vier wielen, op gummi-banden, f 12.50. Korreweg 88-a.
JAN EISSES, Onnen 71.
heeft nieuw gekost f 160, voor
f 50. Weinig gebruikt. Te bevr.
5 zonneschermen, z.g.a.n., br.
Een Samojeed (witte Kees- bij Mej. I. BAKKER, Stations- ruim 1 M., wieg, elec. tusschenhond), pracht lief dier. K. AF- weg, Buitenpost.
meter, café spoelbak koper,
MAN, Middelh.weg 23, Haren.
ijzeren fietsbakje.
1 Jongensrijwiel met lamp; 1 Paterswoldscheweg 36.
1 Zuigperspomp f 7, 1 markies ouderwetse kast; 1 paar hardDameszomermantel,
Zwarte
plm. 5'A M. f 17.50. 1 klok ge- lopersschoenen.
Winschoterdiep 171.
m. 52, prijs f 10.
kost f 45 voor f 12.50; 1 KruppLingestraat 24a.
cassa f 100; 5 groote glasplaten
1 H.-rijwiel, 1 D.-rijwiel en
af 2. Heerestraat 4.
een tandem, na 6 uur. St. WalEen Kippenhok (dag- en
nachthok) bedekt met zink en
Eenige groote Vleeschmolens, burgstraat 7a.
voorzien van losse glazen luiop voet voor riemkracht.
Pracht eiken Rud Ibach Sohn ken. Te bezichtigen tusschen 6
Postweg 60, Veendam.
Piano, W. K. BEUKEMA, Wes- en 8 uur, Ernst Casimirlaan
Een zoo goed als nieuwe Ko- terbinnensingel 29-29a.
41.
renvlaszaaimachine, werkt gemerk
Piano,
Goede
zwarte
25 M 3puike Bieten silo op
garandeerd onberispelijk.
Steinweg, billijke prijs. auto a f 7.75 per M3.
Grotian
Spijk,
BAAS,
Tel.
53
IJ.
H. W.
O. Kijk in 't Jatstraat 38a.
G. OOSTERLOO, Bedum,
Naaimachine
Tel. 47.
Ringsp.
Z.g.a.n.
Duitsche Piano, in zeer g. st.,
op salonkast.
zéér mooie klank, zwart.
KLAVERRUITERS.
Th. a Thuessinkl. 10a.
Korreweg 88-a.
Prima le soort Ruiters, spoedige bestelling gewenscht, leEenige rijen zoo goed als
Fabrieksradio's, vering
Als nieuwe
a.s. zomer.
koud
loket-automaten,
nieuwe
wisselstr. en accu, met afstemO JANSEN, Thesinge. Tel. 4.
en warm. Met volledige garan- oog, ultra enz. 50 pet. goedtie en service. Plaatsing fran- koper, gebruikt, vanaf f 8, ook 4000 kg. Roode Star Pootco vrij. Ook op termijnbetaling. ruilen.
aardappelen 2 et. kg., v.a. boerBrieven onder no. 797, bur. dez.
Radiohuis „CENTRUM", Ra- derij. F. NOORDHUIS, Sauwerd
demarkt 13.
Tel. 4.
Een prima KleermakersmaKracht-luidsprekers
Philips,
chine.
KLEIPOOTAARDAPPELEN
J. W. Frisostraat 3a.
Rola enz., voor versterkers.
Present, Eerstelingen, Muivr.
Boterdiep 100, Tel. 3306.
Bintjes, w. en bl. Eigenh.
zen,
geheel
glas.
Venterswagen,
1
gekiemd,
ook
in kistjes a 6 k.g.,
J. K. BOLHUIS, Kruidenier,
Pracht Koffergramofoon met verder Noordelingen,
Bevelan11,
platen.
Middelh.weg
plm.
Ten Boer.
30
Star,
R.
W.
ders,
Souvenirs,
Haren. Na 8 uur.
Brabanders, enz. J. VOS, Zaden
Studebaker, 4—5 pers., 6 cyl.
Studebaker in prima staat met
Een ouderwetsche Klok met Heereweg Groningen. Tel. 2763.
open schuifdak.
stolp er over, antiek, en een
Eigenheimer klasse A maat
vogelkooi met stander; een grijGarage HAMRIK, Bt. Damveldgewas (dit zijn alle
35-45,
als
goed
sterdiep 36, Tel. 1962.
ze zomermantel, zoo
pootbare
aardappelen tusschen
nieuw; een stel gordijnen 4 st.
en
m.M., ongeacht de
35
45
Of te huur een mooie DirecKerklaan No. 93.
vorm) a f 5.75 per 100 k.g., zak
tie-wagen, met openslaande raModie
Liefhebbers.
halve in bruikleen, franco Groningen.
men, voorzien van elec. Ueht.
J. HOLSTEIN, Meerweg 75, Kastklok met zon, maan en da- 35-40 dito a f 6.50, klasse B
kast, partijtje 25-40 a 17. J. JANSEMA, Zijltum. Groote
Haren, Tel. 2095.
weckflesschen. Te bevr. Ooster- dijk Tel. 5.
Opel Olympia '37 Coach, als hamrikkade 32 a.
Pootaardappelen Bevelanders
nieuw, benzineverbruik 1 op 12.
Prijs f 650. Wander '34, 6 cyl.
4 pracht Crap. met tryp; 1 maat 25—35, le nabouw. Klas
geselecteerd k Z'A et.
4 0.d.k., prima wagen, prijs Fauteuilstel a.n., 6 stoelen met
G. OOSTERLOO, Bedum, Tel.
f 275. Garage „HAREN VOORleer a. n.
47.
PTT", Haren, Tel. 3949.
1 Binnen Damsterdiep 42b.

BELEGGING.

.

lA.

.i

Voeraardappelen, consumptie-

maat. T. WILLEMSEN, Uithui-

zen, Tel. 46.x.

Eigenheimer B, veldgewas,
maat 40/45 (dit zijn de pootbare
aardappelen tusschen 40 en 45
m.M.,) a f4.75 per 100 K.G,
franco Groningen, zak in bruikleen. J. JENSEMA, Zijldijk Tel. 5
Een groote partij Voeraardappelen, lage prijzen. Ook fr. leveren.
JAN HOVEN, Peize.

Geselecteerd Plantgoed.

Gloria, Voran.
B. SLIM Jzn., Aardappelsel.-

Thorbecke,

Tripscompagnie
Telef. 10.
bedrijf

(Gr.)

Gave voeraardappelen Bevelanders, prijzen billijk. Levering
franco huis.
G. OOSTERLOO, Bedum, Tel.
47.
Puike Kleiaardappelen f 1.75,
Dikken f 1.50, de 35 k.g. LUUK,
B. Damsterdiep, Tel. 426.
Plantgoed N. A. K.
Thorbecke A, Noordeling

A,

30/35 en 35/45 van de Gr. klei.
B. SLIM Jzn., Aardappelsel.bedrljf Tripscompagnie ,(Gr.)
Telef. 10.

Plantgoed N. A. K.
Rasnaam Triumf A, Gloria A,
Ultimus A, Thorbecke B, Noordeling B, Voran C, in diverse
maten.
B. SLIM Jzn., Aardappelsel.(Gr.)
bedrijf Tripscompagnie
Telef. 10.

Te koop gevraagd
Eén Twee- of Driegezinshuis
Helpman of omg. Heereweg. Br.
fr. met opgave v. prijs en indeeling onder no. 716, bur. dez.
Zomerhuisje aan het Paterswoldschemeer. Korreweg
79a.
Tel. 4796
St. Zomerhuis, 6 pers., Norg,
Zeegse, Schipborg, of omg. Br.
fr. met prijsopg. ond. no. 803
Bureau dezes.
Zeilboot, compl., in goeden
staat. Br. fr. met uiterste prijsopgave ond. no. 790 Bur. dezes.

Een Melkloop in de stad, die

goed bestaan oplevert.

Ongeh. zelfst. Brood- en BanMet Mei een nette Bakkersketbakker 25 j., P.G., prima ref. bediende zijn werk gedeeltelijk
Zeer geschikt voor gemob. pa- verstaande. A. J. BRANDS,
brood-, koek- en banketbakkerij
troon (niet venten).
ALB. MEIJER, Venestr. 138, Warffum.
Assen.
Nette Bakkersbediende, besi.
Begin Juni n*t Meisje, 24 j. goede bankwerker.
Bakkerij
G.G., voor huish., ook wel omg.
„De Volharding",
Tuinstraat 36.
Groningen.
Inform. Heereweg 23a.
Een 2e of aank. 2e Br.bakker
Net alleenst. Meisje, zoekt desgewenscht opl. i. h. Bank.betr. voor gezelschap en lichte vak, extern, flink loon, Stad.
bezigh., tegen verg. van kost en
Br. fr. no. 828, bureau dezes.
inw., buiten de stad, liefst ZuidEen energieke 2e Banketbaklaren. Br. fr. no. 816, bur. dez.
ker, kan zich opwerken tot zelfNette Juffr., 41 j., N.H. zoekt standig le. Sal. n. bekwaamheid
betrekking als huishoudster bij (tevens opl. practische boekheer alleen of klein moederloos houding)
gezin. Br. fr. ond. no. 809. bur.
Br. fr. no. 829, bureau dezes.
dezes.
SchildersVoor direct een
Flinke, nette Baker, vroeg- knecht.
tijdige bespreking gewenscht,
W. ARKIES, Peize.
wegens meest bezetten tijd.
Br. fr. no. 843 Bureau dezes. Een flinke Schildersknecht of
halfwas.
J. T. v. VOORN, Eelderwolde
C 47.
Een flinke STOFFEERDER,
Een flinke Kantoor- en Mag.- bekend met het leggen van
bediende (meest kantoor) ong. cocos, linoleum, matten enz.
17 jaar. Opl. Mulo of gelijkst. 2 LEERJONGENS voor opleiEigenh. geschr. sollicitaties on- ding winkel.
der no. 820, bureau dezes.
D. KLAMER, Astraat 17.

.

Gevraagd Personeel

Tegen Juni een actief aanWegens militairen dienst een
komende Kantoorbediende, bij bekwaam Rijwielhersteller als
voorkeur uit de omgeving van eerste kracht in groote zaak
Middelstum. Fa. H. MISKE en alhier.
Br. fr. no. 840, bureau dezes.
Zn., meubelfabriek Middelstum
Tel. 34 na 5.30 no. 40.
Een flinke Leerjongen, die in
Een nette Kantoorbediende het rijwielvak wenscht opgeleid
mnl. DE SCHAKEL, Gulden- te worden. Korreweg 4.
straat 11a.
Door flink automobielbedrijf
Voor een opzienbarend geh. in het Nrd. des lands een
nieuw Huish. Artikel (Amerik. eerste Monteur. Slechts eerste
automobielPatent) vragen wij nette actieve krachten, die het
Cclpcrteurs-Verkoopers, welke vak volkomen beheerschen en
bew. van verkoopkr. kunnen vooral met de Gen. Mot. Prod.
overl. Refl. m. i. h. bez. zijn van goed op de hoogte zijn, komen
plm. f5O, welk geld onder eigen in aanmerking. Brieven onder
beh. blijft. Bij intens, werk. 'n opgave van volledige inlichtinzeer ruim best. verz. Br. No. 3820 gen van genoten onderwijs, opAdv.Bur. GERBO-BARG, Kei- leiding, en verlangd salaris worden ingewacht onder no. 833,
zersgr. 714 Adam.
bureau dezes.
proFabriek vraagt voor de
Voor direct een gevorderde
vinciën Groningen, Friesland en Rijwielhersteller.
Liefst eenigsDrenthe een Schoenreiziger, in zins bekend met lichte motoren
bezit van auto, voor de art. kin- (intern)-. J. MESSCHENDORP,
derschoenen en pantoffels. Al- rijwielhandel Foxhol 10A (gem.
leen goed ingevoerde reizigers Hoogezand).
komen in aanmerking. Ook zij,
die dit als bij agentuur wensen
Een nette Jongen voor opleimede te nemen, kunnen zich ding electriciteitsvak. Dipl. Amtot ons wenden.
bachtsschool.
Br. ft. no. 831, bureau dezes. Br. fr. onder no. 791, bur. dez.

Br. fr. no. 802 Bureau dezes.
Legerpaarden gevraagd van
4% tot 12 jaar, warmbloed,
Een Verkooper voor flesschen
spoedig bij J. F.
aanbieding
bier
aan winkeliers.
VIËTOR, Scheemda.
Aanm.
schriftelijk Coehoornbegin
komt
Mei.
De R.C.
singel 113.
Een best Werkpaard.
Een nette Bediende, niet beBr. fr. met prijsopg. en leef16 jaar, bekend met ijzerneden
LOK,
Rijksstraattijd aan H.
waren en huishoudelijke artikeweg 78, Haren.
len. R. WIEKEL, Korreweg 29.
Enterpaard,
Belg,
met
Een
Een flinke Buffetchef.
opgave van prijs en kleur, aan
Paviljoen „Twee Provinciën,"
S. SLAGTER, Zevenhuizen (gePaterswolde.
meente Leek).
Voor Hotel „De Posthoorn" te
Auto. Wie ruilt '33 Chevrolet
motor als nieuw, maar ziet er Dokkum, een cngeh. KELLNER.
slecht uit, aan mooier wagen. Leeft. plm. 20 jaar (intern).
Aanb. Arbeidsbeurs GroninBr. fr. met omschr. en uitergen.
Afd. Hotelbedrüf.
prijs
ond.
no.
821
d.
sten
Bur.
een
Een gebruikt, doch in goeden Voor Hotel te Groningen
staat
verkeeren d Invaliden HUISKNECHT en leerling-kok.
wagentje. Aanbieding: Radijs- Beide boven 18 jaar. Tevens
twee keukenwerkmeisjes. Aanb.
straat 72a.

-

ARBEIDSBEURS,

Partij

prima

gebruikte

% afd. Hótelbedrijf.

Groningen,

M3. Kipkarren voor 70 c.m.
Een flinke Loopjongen, plm.
spoor en 1 Dieselloco pl.m. 15
f 5p. w. FORMA
p.k. Br. fr. no. 808 Bur. dezes. 15—16 j., loon
NATURA schoenenmag. OosterGebruikte Brandkasten, ook straat 2.
wel defecten.
flinke Jongen voor loopBr. fr. no. 739 bureau dezes. enEen
winkelwerk.
DREISE, Meeuwerderweg 17.
Crapaudstel of Fauteuilstel,
Ledikanten met matrassen en
Een flinke Loopjongen. AanVloerkleed en andere meubelen. Br. fr. no. 838 Bur. dezes. bieding WIERENGA, Akerkhof
25.
Antieke kast. Br. met beschrijVoor terstond een nette Loopving en prijsopgaaf.
jongen,
f 5tot f7.50 per week,
dezes.
846,
Br. no.
bur.
14 tot 21 jaar.
1- en 2-pers. h. Ledik. m. mtr. HOEDEN PALEIS, Heerestr. 55
Gebr. Meubelen, Vloerkl., Lopers,
Een nette Jongen.
Pakken, hele en ged. Inboedels. Firma
D. VEENING, Akerkhof 6
bureau
770,
no.
dezes.
Br. fr.
Voor direct een nette Jongen
Zoo goed als nieuw Fornuis
en een gez.matras, 2-p., Borg- voor loop- en magazijnwerk.
Niet boven 18 jaar.
wal 9a.
Poelestraat 40.

KERKBOEK

Wegens teleurstelling een flinEen net onderhouden KerkJongen, plm. 14 jaar, voor
ke
boek, waaraan twee gouden
en magazijn.
kantoor
met
appen.
prijsopg.
fr.
kir
Br.
Br. fr. no. 844, bureau dezes.
ond. no. 845 Bureau dezes.

7 stuks gebruikte Breedflens
balk no. 20, lengte 7.90 M.
Moeten beslist goed zijn.
Uiterste prijs wordt ingew. d.
Gebr. v. TIMMEREN, Aannemers, Slochteren. Tel. 41.
45 M3. AanvuHinggrond door
O TILLEMA, Aannemer, Bedum.
5000 k.g. schoone Kleiaardappelen. E. F. ELEMA, Tjuchem. Tel. Steendam no. 19.
Plm. 15000 Stroodokken met
prijsopgave gaarne onder no.
835, bur. dezes.

Aanbieding Personeel
1. 18 jaar,
Nette Jongeman
wenscht opgeleid te worden, als
winkelbediende,
onverschillig
welke branche, in zaak waar
veel valt te leeren, desn. als
volontair.
Adres: Bessemoerstraat 1.
Energiek Jongmens 21 j. dipl.
H.8.5., B-afd., vrij v. mii. d.pl.
voor kantoor, bureau, of iets
derg. (ook intern).

Br. fr. no. 822, bur. dezes.

Een vergevorderde en een
Leerling-Kappersbediende,
bij
H. HUYGENS, Dames- en Heerenkapsalons Rademarkt 23.

Flinke Dienstmeisjes, v. Hierf
Vries, Eelde en Haren en Dagmeisjes. Mej. THEM, Verhuurk.
Steentilstraat 15a.
Een net Meisje 17—18 j. tot 2
uur, m. middagkost. Vrijdags d.
geh. dag. SCHREUDER,
woldscheweg 62.

—

Paters-

Wegens ziekte van het tegenwoordige een flink en gezond
Dagmeisje. Heereweg 2a.

Net Morgenmeisje of Meisj*

v. d. en n.

Adres Stoeldraaierstraat 8.

Een net Dagmeisje in
gezin, tot 6 uur. Loon f 5.
Verl. Heereweg 125a.

kleiö

Een flink Werkmeisje voo
Vrijdagsmorgens of middags.
Aanb. tussen B—9 uur Nw. »*"
Jansstraat 56.
Voor direct net Meisje voof
huishouding en winkel.
Banketbakkerij DIJKEMA, Ven.
Grachtstraat 5.
_.
Flink Morgenmeisje.

__

Parkweg

__

122^

Een net Morgenmeisje.
Parkweg 151.

Flink Mergen- of DagmeisjfAanm. na half acht 's avonds
Van Houtenlaan 6, Helpman-__
Een flink Meisje voor Vrijdags
en Zaterdags. Aanb. hedenavond na 8 uur Oosterweg J^_
Flink Werkmeisje f 8 p. w. »"
kost, extern. Aanmelding achterdeur Studentensociëteit, tusschen 10 en 12 uur.

MORGENMEISJE.

Aanbiedingen

uur

's

Coendersweg

_
__ _ _
na »

avonds
47b.

Voor direct net Morgenmeisje
16 of 17 jaar, Zat. d. geh. d,
Paterswoldscheweg 23.
Een Meisje voor de morgenuren. Apoth. PLUIM, Gerbr.
Bakkerstraat 60.

Flink Morgenmeisje, Vrijdags
den geh. dag of Dagmeisje.
Radesingel 43a.
Morgenmeisje, klein gezin, °f
3 morgens. Mej. JANSEN, Ypeömolendrift 2.
Een net Dagmeisje.
R. v. BIESSUM, Nieuwewes
52a, Groningen.

Een jonge Werkster of meisje

voor alle daBej. smid. Wij zoeken voor boven 24 jaar,
Hoog loon. Zonder kost ot
gen.
magazijn en lichte werkjes een
inwoning. Br. franco onder nO.
bej. smid of bankwerker tegen

776. bureau dezes.
n.o. vergoeding.
Br. fr. onder no. 795, bureau
Bejaard heer vr. Juffrouw
dezes.
d. huishouding, Vrijzinnig.
Br. fr. ond. no. 794, bur. dezEen flinke Smidsknecht, liefst
bekend met hoefbeslag.
Voor direct flinke Vrouw of
H. VRIELING Beilen Dr.
Wedw. voor lichte verpleging
en huishouding in klein gezin,
en
Polijster
Een aankomend
tegen goed loon.
een Jongen voor de houtbewer- Br. fr. ond. no. 800, bur. dezes.
king. Tevens eenige Jongens
3
Net Meisje voor 3 heele en
voor de montage-afdeeling.
H. F. WEERT en Co, Polder- halve dagen of nette Werksterstraat 51.
Br. fr. no. 819, bureau dezesNette Burg. Wedn. midd. vijfFlinke Knecht, om dit seizoen
tig
op nette st. te Gron. zoeK"
met cake-walk mee te reizen.
RIDDERING, salonwagen Reit- nette Juffr. of all.st. Wed. 45-*e»
diep, Wilhelminakade bij Oving -55 j. Orth. Herv. voor huish.
prov.
Dr.
gezelsch. Bij v.k.
Br. fr. no. 811, bureau dezesMet 1 Mei op gemengd bedr.
groot 25 H.A. (18 H.A. bouwVoor direct een flink Dagland) een
BEDRIJFSLEIDER,
Middelhorsterweg 4t»
meisje.
inwonend, leeft. 25—40 jaar en
,
van goede getuigschriften voor- Haren.
zien.
Een flink Meisje of jongen
Mevr. J. F. OOSTERHUIS— d. ijskiosk boven 18 jaar.
POELMAN, Overschild.
„TWEE PROVINCIËN," Paterswolde.
_^
Met Mei een Boerenkn. 16 a 17 j.
of ouder, goed kunnende melHoofdstraat
BAST,
Mevr. Mr.
ken. BRAAMS, Lagemeeden.
103, Hoogezand, vraagt zoo
mogelijk een inwonenEen flinke Boerenknecht, best spoedig
Hulp van 2**
dienstbode.
de
kunn. melken en zelfst. alle
buitenswasch
meisje.
Groote
b. werk kunn. verrichten, wordt
,
huis.
als huisgenoot opgenomen.
Meisje
Liefst orthod. of Ger.
In klein gezin (1 k.)
Bij J. H. RITSEMA, Oosterv.
d. en n. Behoeft niet te kunwijtwerd.
nen koken. Brieven aan Mevr»
109 Bus
Een flinke Knecht of Arbeider SMIT, Lothariuslaan
sum.
beste melker.
H. BRUINS, Winsum (Gr.)
Een net Meisje voor huishouding
en bediening in net cal
Flinke Verpleegster.
lic»
„'T HUIS DE WOLF", Haren. bij Leeuwarden. Brieven BoeK
met foto onder no. 1715
Een Leerling-Winkeljuffr. in handel R. v. d. VELDE, Lee«
banketzaak. Aanb. WIERENGA warden.
Nieuwe Weg 56.
In klein hotel gevraagd
direct of tegen 15 Mei een ne
DAMESHOEDEN.
Winkeljuffrouw goed met het Meisje voor lichte huishoude
lijke bezigheden, eventueel oo
pubhek kunnende omgaan. Kenbediening. Goed salaris e*
voor
het
vak
strekt
tot
aannis van
beveling. Adres „DE VLIJT", verval. Hotel SCHRÖDER, BeU
levard Evertsen 6, Vlissingen-^
Stoeldraaierstraat 8.

*"

*"

voor

DAMESHOEDEN.

Een nette Kappersleerling. Modiste-Verkoopster in- of exLoon f 2. G. ONSTWEDDER, tern, voor spoedige indiensttreBoterdiep 3.
ding.
Br. fr. no. 839, bureau dezes.
Nette Kappersbediende en
Direct plaats voor flinke
Leerling Kapster.
LEERMEISJES en gevorderde
TERPSTRA, Riouwstraat 1.
MACHINESTIKSTERS,
vast
werk verzekerd.
Kleermakersjongen
Een
of
Confectiefabriek GOES, Nw.
meisje bij J. STUURWOLD,
Borneoplein 13a. Boteringestraat 86/1.
MACHINESTIKSTERS.
Voor direct DAMESKLEER- ARENDS,
Mutua Fidesstraat 7a.
MAKERS thuiswerkers. Tevens
flinke LEERJONGENS voor ate- Na 7 uur.
lier. Pers. aanbieding VAN DAM
LINGERIE ATELIER.
Heerestraat 63.
Eenige nette flinke NAAISTERS
dienstplicht tegen en LEERMEISJES.
Wegens
Mei een nette Slagersbediende. Adres firma D. J. RODENBERG
D. J. WOLTERS, slagerij Ulrum. Turftorenstraat 21.
Eenigszins gevord.' MachineEen Bakkersbediende, niet werkster. Violenstraat 12.
beneden 16 jaar. P. VEGTER,
Zuiderstr. 95, Sappemeer. Niet
Een net Pakmeisje.
op Zondag.
Aanb. Korreweg 7a.

-

-

Hulp in de huishouding o?

bouwboerderij Wieringermeerpolder. Tj. DOORNBOS, Roggen

zandweg D7B Middenmeer.
Voor direct eenvoudige

_^,

Hu^

houdster, P.G. 45—55 jaar »v
dame buiten de stad.
Br. fr. no. 756, bureau

deze__
30—40 n)'

Een Huishoudster 1.
Wed. en één k. geen bezwaar
een arbgezin, bij een Wedn- e
één jongen.
Br. fr. no. 834, bureau deze»;
Eenvoudige Huishoudster in frjj
arbeidersgezin, niet beneden ">*'
jaar, G.G.
fl
J. BATTJES, Slochteren
Een Huishoudster 30 tot 45 J'
bij Wedn. met een schoolgaan*
kind. Brieven onder no. W°'
„
bur. dezes.

Dl^

*£fL

In klein gezin tegen 15
een flinke Meid-Huishoudste
van g.g.v. Salaris f35 per mn°j
Een Bakkersknecht, ongeveer
Een vergevorderde en Leer- Mevrouw STAM. Doomiksche
18-jaar oud, door S. BOSMA. ling Kapster.
straat 41, Scheveningen, T-e
Kollum.
Br. fr. no. 849, bureau dezes. 556985.
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Is Groningen paraat?
OP DEZE VRAAG ZAL EEN LUCHTBESCHFJtMINGSFILM ANTWOORD GEVEN, welke thahs
in onze stad wordt vervaardigd door mevr. Heres Diddens en den heer S. Bakker met assistentie van den heer "nde.
a. De camera loopt! V. 1. n. r. mr. Muller, die het draaiboek

*

schreef, mevr. Heres Diddens, opperbrandmcester De Roos en het hoofd van den Lucht-

van
beschermingsdienst Teensma.
b. Politie en burgerwachters rukken nit onder het oog mo.
de camera.
c. Een oefening bij de Parkbrug van de vrijwillige hulpbrandweer, die over
d. Een vrijwilliger staat voor een technisch probleem.
derne motorspuitjes beschikt.

*

*

*

Hyacinthenpracht s in
bollenland

Links: HET NIEUWE GEBOUW VOOR ONVOLWAARDIGE ARBEIDSKRACHTEN
TE EMMEN, dat heden door
minister v. d. Tempel officieel
is geopend.

NAAR HET SCHEEPVAARTMUSEUM IN HET GOUDK^LJ^mSIE
maakten
de leerlingen der Zeevaartschool te Groningen onder
leidini/
1 hun "«««ar, den heer Kocpmans. Hier werd
bnderri-fcJ
men' segeven in de verschillende scheepstypen
en

aanschouwelijk

hun uitrusting.

GISTERMIDDAG HAD TE HAREN DE OFFICIEELE OPENING PLAATS VAN
HET NIEUWE GEBOUW DER COÖP. BOERENLEENBANK op den hoek
Rijksstraatweg—Emmalaan.
1. De bank met links de woning van den
kassier, den heer J. Zeeman.
2. Tijdens de rede van den voorzitter vah
het bestuur der Coöp. Boerenleenbank, den heer T. Buiter (1.) Naast
dezen notaris jhr. J. B. van Andringa de Kempenaer.
3. In de bestuurskamer is een fraai gebrandschilderd raam aangebracht, dat verschillende
werkzaamheden in het landbouwbedrijf symboliseert.

**

*

Clictié's

« tf CUcMabT.,

Gtoningen

10
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KUNST EN WETENSCHAP

de organist Ponten
de pianisten mevrouw massa gekocht door den heer J. Teerling te Delfzijl voor f8392.
S. van Vliet en de heer G. Kerstholt mede.
verzoeke van de fam. Jager te Vledder:
geopend
Het concert wordt
met een uit- 12,b. 13ten
en 14. Heideveld in het Vledderveld, onder
voering van „Jeu de Cartes" van Strawinsky, Vledder, langs den Middensteweg ten Z.O. vanG.de
van welke merkwaardige compositie onlangs Vrij, groot 3.51.80 H.A., in 3 afgeb. perc. resp. groot
1.05.00 H.A., 1.12.00 H.A. en 1.34.80 H.A. Perc.
Directeur R. W. Kuiper
één fragment werd gegeven. Thans worden plm.
(grenzend aan de Vrij) en perc 13, beide zeer
12
uitgevoerd.
Na de vette jaren zijn thans de magere alle drie deelen
geschikt voor ontginning Ingezet resp. op f 298.258
jaren aangebroken voor de Volkszangschool,
en f 101. 12 door den heer Tj. R. Groenink te
Dwingeloo qq. voor f 308.13 en 14 gecomb. door den
afdeeling van de Groninger Muziekschool.
heer ir. A. H. Baron Sloet van Marxveld te Huis
Als men gisteravond het nog steeds respecter Heide voor f829.
tabel aantal zangeresjes en zangers op het podium zag, zou men niet gemakkelijk tot die
conclusie komen. Men moest echter met zijn N.V. Veenkoloniale Bank voor Hypotheek en
rug naar het podium gaan staan en dan ontScheepsverband te Sappemeer
dekte men vele rijen leege stoelen in de groote
Franeker. De afdeelingen in het district Franekeradeel van de Friesche Maatschappij van
Harmoniezaal. De jaren, dat er meer dan een
In de gehouden algemeene vergadering van Landbouw
en de Christelijke en R. K. Boeren- en
uitvoering moest worden gegeven, liggen ver aandeelhouders onder voorzitterschap van den Tuindersbonden
hebben besloten niet in te gaan op
achter ons.
heer J. Doornbos Ezn. werd benoemd tot aan- het voorstel van de landarbeidersbonden om den
En toch is het jammer; in elk opzicht. Jam- deelhouder ingevolge art. 36 der statuten om rijksbemiddelaar Bloemers een bindende uitspraak
mer, dat het publiek niet de zaal uitpuilt, de notulen te teekenen de heer A. Doornbos in het loongeschil te laten doen.
Heerenveen. Na verschillende besprekingen
jammer ook, dat thans een podium
zonder te Sappemeer.
is tusschen de werkgevers in de Friesche veendeuitbouw kan worden gebruikt.
Het verslag over den toestand der vennoot- rijen
en de landarbeidersbonden overeenstemming
Het nut van de Volkszangschool
en in niet schap over 1939 werd voor kennisgeving aan- verkregen over de loonen en arbeidsvoorwaarden
mindere mate van het streven van haar di- genomen. De balans en verlies- en winst- voor 1940. Het uurloon van het personeel van de
zal 36 et. bedragen. Voor het bagrecteur R. W. Kuiper
is zoo groot, dat wij rekening over 1939 werden goedgekeurd en veenmachines
is het tarief vastgesteld op f2.15 per roe of
van onzen kant niet willen versagen om ieder vastgesteld. Het voorstel van commissarissen geren
16
en het uurloon voor volwaardige arbeiders
ouderpaar aan te sporen zrjn kinderen onze om over 1939 een dividend van 9 pet. uit te op M2
32 et. In de overeenkomst is verder een duurtemooie Nederlandsche liederen te laten zingen keeren werd aangenomen.
clausule opgenomen, waardoor herziening van looen tarieven tijdens
het contractjaar moen vooral: goed te laten zingen.
De aftredende commissarissen de heeren F. nen
Dat de Volkszangschool geen kwijnend be- Bontkes Gosselaar en J. Niestern werden her- gelijk is.
Rolde. Een loonbespreking heeft plaats gevonstaan verdient, heeft zrj gisteravond zelve kozen.
den
tusschen vertegenwoordigers van de landbouovertuigend bewezen.
wers te Rolde en te Grolloo en vertegenwoordigers
(in
gelukkig
Na een minder
begin
Hol's
van den Nederlandschen landarbeidersbond over
KON. PAKETVAART MIJ
de afsluiting eener loonregeling voor 194041. Op
liedje „Ons Vaderland" kwam de zuiverheid
grond van de stijging van de kosten van levenshier en daar wat in het gedrang) hebben de
Dividend van 9 % (v. j. 8 %) voorgesteld
onderhoud en den verbeterden bedrijfstoestand,
jongens en meisjes gezongen, zooals wij hen
van arbeiderszijde een vrij belangrijke loonsNaar wij vernemen zal aan de op 14 Juni werd
nog nimmer hebben gehoord. Dat was de frisverhooging voorgesteld. De
werkgeversvertegenjaarlijksche
algemeene
vergaa.s.
te
houden
woordigers verklaarden zich bereid de ingediende
sche, ontroerende kinderzang,
zooals men dering van
aandeelhouders der Koninklijke loonsvraag met de landbouwers te bespreken, om
hem slechts wenschen kan. De heer Kuiper
nadien zoo mogelijk weer in conferentie bijeen te
kan tevreden zijn, meer dan dat zelfs. Na het Paketvaart-Mij. worden voorgesteld over het komen.
gesignaleerde ongelukje en na eenige slordige jaar 1939 een dividend van 9 pet. (v. j. 8 pet.)
Smilde. Tusschen het bestuur van de afdeeling
invallen, zongen de kinderen met overgave de uit te keeren.
Smilde en Omstr. van den Chr. Boeren- en Tuindersbond en een looncommissie uit de
Neutrale
met zorg gekozen liedjes. Ja, het ging zelfs
landbouwers en de vertegenwoordigers van de landzoo goed, dat in het tweede deel. van de uitplaats
gebespreking
arbeidersbonden heeft een
voering geen leelijke s-en en beruchte Grovonden over de loonen en arbeidsvoorwaarden voor
ninger fs vielen te constateeren.
1940/1941. Over de van arbeiderszijde ingediende
loonsvraag werd uitvoerig van gedachten gewisseld.
Het was den executanten niet gemakkelijk
deelden mee, dat
gemaakt. Vooral niet in het begin. Albert van
Heerenveen. Aanbesteed de wederopbouw De werkgevers-vertegenwoordigers
noodzakelijk vonden.
eveneens
loonsverhooging
zij
van
het
afgebrande
boerderijtje
heer
J.
Zeilen's „Het lied", het genoemde lied van Hol
van den
der Veen te Boyl. Architect de heer H. H. Zij zegden toe, de loonsvraag met hun leden te
en Kuilers ,3elofte", zijn alle drie zeer moei- van
conferentie
Nolles te Noordwolde. Hoogste en laagste drie der zullen bespreken om daarna in een
lijk. De kleinste leerlingen zongen toen een 12 inschrijvers: J. en Sj. Eppinga te Lippenhuizen bijeen te komen.
drietal aardige liedjes, waarvan —gelukkig
f3840; de Graaf en Co.. Noordwolde f3287; Kl. AlVledder. De afdeelingen Vledder en Nijensleekvan het Drentsch Landbouw Genoothet muzikale gedeelte niet in het gedrang was ten te Boyl f 3275; Prakken en Co., Boyl f3246. Be- Prederiksoord
houdens goedkeuring gegund aan de laagste in- schap, de afdeeling Nijensleek van den C.8.T3. en
gekomen. Twee mooie liedjes van Catherina schrijvers.
de landbouwvereeniging Eendracht te Vledder hebvan Rennes: „Bloeiend leven" en „PinksterPeize. Namens de gemeente Peize had de pu- ben besloten voor 1940 '41 een collectieve arbeidsronde", behoorden niet tot de best geslaagden, blieke verkooping plaats van het tophout van ge- overeenkomst aan te gaan met de landarbeidersmits daarin o.m. de volgende loonen wormaar de schade werd dubbel en dwars inge- kapte eikenboomen, liggende langs den straatweg bonden,
den opgenomen: voor volwaardige, losse arbeiders
haald met „De Meimaand" van M. E. van Eb- naar Roden, in perceelen. Opbrengst f62.45.
voor gewone werkzaamheden 27 et. per uur; voor
benhorst—Tengbergen, een juweeltje in onze
Vledder. Notaris Heering te Dwingeloo ver- kunstmeststrooien
30 cent en voor hooi- en korenJager
alhier,
publiek bij palmslag: oogst 30 et.; voor arbeiders,
in café
die regelmatig op een
kinderliederschat, dat nog lang niet genoeg kocht
a. ten verzoeke van den heer M. Jager te Assen: bedrijf werkzaam zijn, en 35 et. voor seizoenarbeide aandacht heeft van de zangclubjes.
complex
grond
een
ter grootte van plm.
ders; voor maaien, binden en hokken van rogge en
We hebben voor de pauze de verschillende H.A., in een blok gelegen onder Doldersum, 16.66.50
gem. haver by normaal gewas f23 per H.A. en voor
klassen beluisterd en
bewonderd. De jong- Vledder, waarvan plm. 5.45.50 H.A. groenland, plm. aardappelrooien fB5 tot f 110 per H.A. De werkH.A. bouwland (groen- en bouwland reeds
sten ontwapenden als steeds door hun on- 1.94.50
hebben verder zich bereid verjaren in cultuur) en plm. 9.26.50 H.A. vlak heide- feversvereenigingen
schuld en hun overgave; die zang dringt door veld.
laard een z.g. duurteclausule in de overeenkomst
Ingezet in 11 perc. op totaal f7582. I—ll in op
te nemen.
tot in het hart. De oudere meisjes hebben een
prestatie geleverd, welke een zeer strenge
critiek glansrijk kon doorstaan. En tenslotte
de jongens: beschaafd en nimmer te luid.
Kortom, al met al een model uitvoering,
welke in een vlekkeloos gezongen „Gloria in
De avonturen van Jan Zeedijk in Amerika door R. J. van Neervoor t.
excelsis Deo" van Cath. van Rennes
haar
hoogtepunt had. Het stormachtig applaus
maakte het Kuiper en de zijnen onmogelijk
om er zonder een herhaling af te komen.
Van de nummers in het tweede deel van de
uitvoering verdienen vooral de cantates vermelding. Dat Hendrika van Tussenbroek niet
ten onrechte tot een van onze grootste kingerekend,
derliederen componisten wordt
blijkt wel uit „Van een roofzieken kater", een
werkje waarin de stof volkomen is beheerscht.
Tot slot volgde een herhaling van Albert van
Zeilen's „Vacantie" en ook nu weer had
de
cantate een groot succes.
Koor en publiek zongen voor het scheiden
gezamenlijk het in deze dagen toepasselijk lied:
„Wij willen Holland houden".
Gememoreerd dient nog te worden, dat Kuiper, Albert van Zeilen (die aan den vleugel
accompagneerde) en mevr. Kuiper door de
leerlingen met bloemen werden gehuldigd.

Uitvoering Volkszangschool
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VERKOOP EN AANBESTEDING
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De uitvinding van den Admiraal

— Goed,

De
verhuizing
—

Wil je thee?
Kees de Jong knikte en sneed omslachtig
het puntje van zijn sigaar, een werkje, dat al
zijn aandacht in beslag scheen te nemen.
Met bevende handen zette zijn moeder de
kopjes gereed, schonk dan in en voegde
zenuwachtig wat suiker en melk bij. Zwijgend
schoof ze hem het kopje toe en nam toen weer
plaats in haar zonneh'oekje aan het raam,
bedrijvig roerend in haar eigen kopje.
Dat onverwachte bezoek van Kees had haar
onbestemd-angstig gemaakt en zijn voorgewend-nonchalante houding scheen haar een
bevestiging van haar bang vermoeden, dat er
iets aan de hand was. Nooit kwam Kees anders om dezien tijd bij haar; zijn visite op dit
stille middaguur móést een bijzondere beteekenis hebben.
Ze zag hoe hij met lange teugen dronk en
daarna een paar dikke rookwolken uitpufte.
En met haar fijn gevoel van schichtig oudmenschje, dat volkomen afhankelijk is van
haar kinderen, merkte ze, dat hij naar een
voorbereiding zocht van dat, wat dreigde
Hij ontmoette haar angstige vraag-oogen
en even verscheen een wrevelig trekje om zijn
mond om den vermoeden tegenstand van het
oude mensch. Natuurlijk zou ze met bezwaren
komen aanzetten, maar ze hadden het nu
eenmaal onder elkaar uitgemaakt en sentimenteele overwegingen moesten voor logische
redeneering wijken.
Moeder begon hij, toch 'n moment weifelend en onzeker naar woorden zoekend, we
hebben gisteravond over U gesproken
Toon, Mina en ik. Hij hulde zich in een dikke rookwolk en staarde onder het spreken
naar het voortuintje, waar een vink vroolijk
kwetterde. U wordt een dagje ouder en het
werk hier in deze woning zal U wel te zwaar
vallen, nu Dien gestorven is en U er heelemaal
alleen voor staat
0ch.... zei ze een beetje hulpeloos, och,
dat gaat
Dof keek ze voor zich uit. Dkt was het! Hij
hoefde niet verder meer te vertellen, ze wist
het al. Ze moest hier uit, weg uit haar woninkje, waar ze veertig lange jaren gewoond
had, waar ze lief en leed met haar man had
gedeeld en de kinderen waren opgegroeid.
jawel
, zei Kees, direct geJawel
ïrriteerd. U loopt tegen de zeventig en dan
wordt het wel eens tijd om op te houden met
werken. Bovendien we kunnen het veel practischer inrichten en daardoor de huur van
deze woning uitsparen. Voor ons is het in deze
zware tijden ook geen gemakkelijk opbrengen,
moeder.
Ze gaf geen antwoord, roerde steeds maar
in het kopje koud geworden thee, werktuigelijk, met dezelfde bewegingen van haar gerimpelde werkhand.
Kijk eens, deed Kees opgewekter nu er
geen tegenspraak kwam, U hoeft natuurlijk
niet naar een gesticht. Zoolang U nog kinderen hebt, kunt U bij ons terecht. U kan
het kleine kamertje bij ons krijgen: op uw
ouden dag hebt U dan een kal mleventje. Mien
en Toon zullen elke week een kleinigheid betalen. Afgesproken?
Nog altijd zei ze niets, maar toen hij nóg
eens, en nu met een tikje ongeduld in zijn
stem vroeg: Afgesproken? keerde het leven
terug in haar starende oogen. Even scheen
het, of ze nog een poging wilde wagen, het
besluit te doen herroepen, maar toen ze in
zijn onverschillig, bijna hard gezicht keek,
zakte ze nog iets verder in haar stoel terug en
gebogener leek haar rug, toen ze vrijwel toonloos fluisterde:
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Vonnissen Kantonrechter
HET ABONNEMENTSCONCERT DER G.O.V.
OP WOENSDAG A.S.
Woensdagavond a.s. geeft de G.O.V. haar
jaarlijkschen zoogenaamden „Bolt-avond", ter
herdenking van de echtgenoote van den.
schenker van het G.0.V.-orgel.
Solist is onze stadgenoot Jony Ponten, die
twee symphonieën voor orgel met orkest zal
uitvoeren:vóór de pauze de eerste symphonie
van Guilmant, na de pauze de geliefde derde
symphonie van Saint—Saëns met orgel en
piano. Als solisten werken hieraan
behalve
■

141. Jan besloot een vraag te riskeeren.
„Ik heb U hooren praten over een aanval
op het gebouw waar de vlootconferentie
wordt gehouden," begon hij, „bent U van
plan dien aanval uit de lucht uit te voeren?" Centaur draaide zich om, met een
gevaarlijken bllk in zijn groene oogen.
„Het is niet noodig, dat je de bijzonderheden van dat plan kent, kameraad Zeedijk!" zei hij kortaf.

—

middellijk de gedachte bij me op, dat zij het
beste gezelschap voor hem zou zijn. Gelooft
u, dat de jonge dame daartoe bereid zou zijn?
Li dacht eenige oogenblikken na. Was dit
niet een uitstekende gedachte van den dokter?
En hoe scherp had hij geobserveerd en zrjn
gevolgtrekkingen daaruit gemaakt! Hier, onder
Willy
de voortdurende controleerende oogen van den
dokter en het verplegend personeel zou een
(Nadruk verboden.)
mensch
als Herbert niet vrij worden van de
23
Dat is dan natuurlijk volkomen begrij- gedachte, die zich in zijn hersenen had vastpelijk. Misschien wilt u dat straks in uw ge- gezet. En ongetwijfeld had hij ook aan de
sprek met den heer Wallner terloops vertellen. vrouw gedacht, die zijn brieven nlet beantEn nu nog een vraag: Wie is een zekere juf- woordde. Dacht hij, dat Alma hem van deze
frouw Alma Heringen? Deze dame heeft hem vrouw zou kunnen bevrijden? Misschien juist
hier eens een kort bezoek gebracht en dlt daarom, omdat zfl met Herbert nooit over
bezoek heeft zeer beslist een goeden invloed liefde zou spreken. Dat was haar veel te ingeop den heer Wallner gehad. Onze patiënt was wikkeld. Herbert zou haar eenvoudig in zijn
den geheelen dag in een zeer opgewekte stem- armen moeten nemen. En als hij dat niet deed,
ming en sprak ook daarna over deze dame geen enkelen keer in de weken van de reis,
dan was
tegen mij. Hij noemde haar een pracht- en ook op den laatsten dag niet
geweest.
een
taak
het
voor
Alma
zware
meisje, eerlijk en oprecht, vrij van alle valschNu, juffrouw Bernauer, wat denkt u van
heid, een meisje, dat niets anders zijn wou
plan? Gelooft u, dat —? zoo rukte hij Li
mijn
dan ze was.
gedachten.
haar
uit
was
volkomen
verrast.
Alma
had
Herbert
Li
Ik hoop, dat het mij gelukken zal, mijn
hier opgezocht. Alma, die goeie Alma, ze hield
vriendin over te halen op uw voorstel in te
?
dus nog van hem, en hij
gaan.
Het zal wel eenige moeilijkheden met
Daar ben ik werkelijk blij om. Alma ls
een sportsvriendin van Herbert Wallner. Ook zich brengen, zij zal bovendien verlof moeten
vragen, want zij heeft een betrekking als gymik ken haar heel goed.
nastiekleerares.
poos
dame
een
met
Gelooft u, dat deze
Dat denk ik ook.
den heer Wallner op reis zou wiUen gaan, in
Maar dokter, gelooft u ook, dat Wallner
zekeren zin als zijn begeleidster?
er zonder verzet op zal ingaan?
Li keek den dokter verbaasd aan.
Op reis zal hij zich gaarne laten sturen
Hoe bedoelt u dat, dokter?
zijn begeleidWel, juffrouw Bernauer, luistert u eens. Maar natuurlijk mogen wij hem
zijn, dat de
zou
opdringen,
niet
Het
beste
ster
duidelijk
uiteenzetten.
meening
mijn
Ik zal u
pas
bergen
in
de
ontmenschen
elkaar
Ik acht het noodzakelijk, dat de heer Wallner beide
bij hem
dan
Heringen
Als
juffrouw
moetten.
voortdurend
medisch
nog enkele weken onder
komen,
toezicht blijft. Maar daarna kan ik hem niet blijft, zal hij niet op de gedachte
afgesproken.
vooruit
zoo
was
dat
het
was
alleen
het
langer hier vast houden, al
Daar hebt u gelijk in, dokter. Herbert
maar, om hem te bevrijden van de gedachte,
Wallner
zal dat nooit van mijn vriendin verop
gedwongen
Hij
moet
verblijft.
dat hij hier
reis, maar geen lange, inspannende buiten- moeden.
Dan hoop lk, dat ons plan zal lukken. En
landsche reizen maken. Hij moet zich ontspanmij te volgen. We zullen mijnnen, veel wandelen, liefst bergen beklimmen. nu verzoek ik u, overrompelen.
Ik had hem uw
Wallner
heer
zijn.
Hij
moet
Maar hij moet niet alleen
houding
iemand bij zich hebben, die hem aan zijn ge- bezoek wel aangekondigd, maar zijn
en
uur
niet
dag
gebracht
hem
heeft
me
ertoe
dachten ontrukt, wanneer ze in een verkeerde
richting gaan. Deze taak kan natuurlijk alleen te noemen. Maar trekt u het zich niet al te
een vrouw vervuUen. Maar ook niet iedereen zeer aan, als hij een beetje onvriendelijk tegen
kan dat, en stellig geen verpleegster. Ik heb u is.
Daarover behoeft u zlch geen zorg te
nu gezien, hoe deze juffrouw Heringen met
den heer Wallner omging en toen kwam on- I maken, dokter, antwoordde Li glimlachend,

FEUILLETON

Strijd om Atlantis
door

Reese
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(Zitting van 2£2 April.)
De Kantonrechter veroordeelde o.m. wegens overtreding van:
de Motor- en Rüwielwet: K. P. H., veekoopman
te Uithuizermeeden tot f 5boete subs. 5 d. h.;
het Motor- en Rijwielreglement: W. H. voerman
te Hoogkerk tot 2 maal ï 3 boete subs. 2 maal 3
d. h.: A. W.. fabrieksarbeidsr te Warffum en L. S.,
expediteur te Meedhuizen beiden tot f 5 boete subs.
5 d. h.; J. W. te Zevenhuizen tot 2 maal f2.50
subs. 2 maal 3 d. h.;
de Landbcuw-Crisiswet: P. 8.. directeur van een
Zuivelfabriek te De Wilp bot f5O boete subs. 25 d.
h.; D. E. V, landbouwer en F. N., molenaar-foura-

142. „Nu je je zelf bij ons hebt aangesloten, wordt er van je verlangd, dat je de
orders gehoorzaamt en dat je geen vragen stelt. Is dat duidelijk?"
„Ja, zeer duidelijk," zei Jan. Hij begreep,
dat hij het wantrouwen van den bendeleider zou opwekken als hij liet blijken,
dat hij nieuwsgierig was. Hij mompelde
een verontschuldiging voor het stellen
van zijn vraag en Centaur aanvaardde
dit excuus uit de hoogte, draaide zich om
en verliet het vertrek.

gehandelaar. beiden te Zeerijp tot 4 maal f 15 boete

subs. 4

terwijl zij reeds naast den dokter door de

maai

—
—
—
— Ja,
—
—
neen,

15 d. h.;

Doktersvoorschrift

lange gang, een paar trappen op, en nog een rust hebben.

gang doorliep. Dan opende de dokter een deur,
ze traden binnen in een comfortabele gemeuop de schrijftafel stond het
bileerde kamer
portret van Annie Frundsberg
Li zag het
direct.
Mijnheer Wallner, hier breng ik u juffrouw Bernauer, wier bezoek we al een paar
dagen verwachtten.
Li ging hartelijk naar Herbert toe, bood hem
haar hand aan.
Dag Herbert, ik ben blij, dat ik Je eindelijk eens in de heerlijke stilte van de bergen
kan opzoeken.
Herbert WaUner nam de hand aan, maar
slechts vluchtig en kort. In zijn blik stond
reeds hard verzet.
Goeden dag.
Dr. Möller trok zich meteen terug en liet
de beide menschen alleen. Ll ging, zonder een
uitnoodiging daartoe af te wachten, op een
der in de buurt staande stoelen zitten.
Nu Herbert, hoe gaat het ermee, je ziet
er al weer heel wat beter uit.
Zichzelf moest Li zich echter bekennen, dat
zijn gezicht heel smal en erg kleurloos geworden was. Aan de slapen werd het haar al even
grijs. En op het voorhoofd, boven den neuswortel, stond het kleine driehoekje, scherper
geteekend dan ooit tevoren.
Wallner liet zich weer in zijn Ugstoel vallen.
Ja, zie me maar aan. Dat is julliewerk. Jij
en Frundsberg hebben dat van me gemaakt.
In Li kwam medelijden op. Zij zocht zijn
oogen, die. haar ontweken.
Nog altijd aan het vechten met Frunds-
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me
—
neen,

berg?*
Herbert lachte hard.
Hoe zou ik nog kunnen vechten, nu juUie
hierheen hebt gelokt? Dat hebben julUe
hem werkelijk kranig gelapt. Mijn idee, mijn
werk hebben jullie gestolen.
Herbert, hoe kun je toch zoo spreken
je moet jezelf
blijf alsjeblieft kalm
nog sparen. Niemand heeft je werk gestolen,
het wacht op je, het wacht erop, dat je komt
om het te voltooien.
Het zal nooit voltooid worden.
en door jou.
Het zal voltooid worden
Weer sprong Wallner op.
Waarom dwingt men mij dan, hier werkewaarom
loos in de eenzaamheid te zitten
hoor ik niets over wat daarbuiten gebeurt?

——
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je zenuwen moeten

Is het dan soms ook doktersvoorschrift,
dat ik geen bneven mag ontvangen?
Hoe bedoel je dat? Geloof je, dat men je
brieven achterhoudt?
ik had anders stellig antwoord op
twee brieven moeten hebben.
Wil je me zeggen, van wie, dan zal lk
het dadelijk onderzoeken.
Nu klaarde Herbert's blik een weinig op.
Doe dat, Li
het zijn brieven van
ik kan het niet zeggen.
Herbert's blik werd weer hard en duister.
Li was teleurgesteld. Ze drong echter niet
verder bij hem aan. Haar blik ging naar buiten, streek over het stadje, daar beneden in
het dal, de lage huizen, de kromme straten en
stegen, de kerk met den spitsen toren, als uit
een speelgoeddoos gebouwd stond daar alles,
en boven sloot daarbij het groene dennewoud
aan, met hier en daar een geelroode vlek
eiken en beuken in herfsttooi. Hoe goed deed
die aanblik aan aan de oogen!
Je moest van den winter naar de wintersport gaan, naar Sint Moritz of Arosa.
Ja, als ik dat kon
Zou je graag willen?
Ll wist, dat dit reeds vroeger altijd een
hartewensch van Herbert was geweest;
O, zoo graag, maar* men zal me hier niet
laten gaan.
We zullen daarover wel eens met dr. Möller praten.
De kleine driehoek op Herberts voorhoofd
werd iets bleeker. Hij greep naar haar hand.
Li, je bent toch een lieve meid.
Even was er een zwijgen tusschen beide menschen. Hij heeft een vrouw noodig, die voor
hem zorgt, dacht Li.
Plotseling begon hij weer over de brieven
te spreken.
Die brieven
ik wil het je wel zeggen
waren aan de zuster van Frundsberg gericht.
Li speelde de verbaasde.
Heb je haar geschreven?
Ja, en ik kan niet begrijpen, dat zij mij
niet geantwoord heeft.
Zij is op het oogenblik op reis, in het
buitenland, voor zoover ik weet, is zij nu in
Caïro.
Dan heeft zij mijn brieven waarschijnlijk
heelemaal niet gekregen. Ik zal haar naar
Caïro schrijven.
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(Nadruk

de Invalid!teitswet: K. P., arbeider te Dorkwer'- 1
tot flO boete subs 10 d. h.;
A
de Leerplicbwet: A. K., werkvrouw te Overschii 1'
,
tot f 5 boete subs 5 d. h.;
de Visscherij wet: A. S„ tichelwerker te Meedhu»'
zen tot 2 maal f 5 boete subs. 2 maal 5 d. h.; E. *■;;
betonwerker te Sebaldeburen en J. d H., koopm»1 *'
te Lutjegast. beiden tot f 5 boete subs. 5 d. h.; , s
de Voaelwet: J. F. arbeider te Slochteren tot »°
„,
boete subs. 5 d. h.;
het Broodbesluit: H. S., bakker te Garrelswee 1
tot f 5boete subs. 5 d. h.;
,»
Art. 453 Wetboek van Strafrecht: K. v. d. *\i'
d.
Groningen
stoelenm&tter te
tot f 6 boete subs. 6 »■
Art. 459 Wetboek van Strafrecht: S. C. veehou
der te Hoogemeeden tot f 5boete subs. 5 d. h. ,
Vrijgesproken: A. W., chauffeur te Groningen,^
v. V., autoverhuurder te Zevenhuizen en T.
hengstenhouder
Appingedam.
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Li legde haar handen op Herbert's schouders, zag hem met haar groote oogen aani

zooals zij dit vroeger vaker gedaan had.
Herbert, wat wil je toch van dit jonge
vrouwtje?
Ik houd van haar.
Dat kan niemand jekwalijk nemen, maa*
wat heb je eraan?
„
Ik weet, dat zij ook van mij houdt.
Herbert, kun je de waarheid aanhooren'
Herbert keek Li verwonderd aan. In zijn b«»
stond een vraag. Li moest een oogenblik me*
zichzelf vechten.
Denk even terug aan den middag, toell
wij voor het laatst tegenover elkaar stonde^*
Je had eerst groote haast
tot je aan »?
telefoon werd geroepen. Daarna had je t«a
voor me. Twee uur later was Annie Frundsberg haar groote reis begonnen, waarvan zIJ
tot nog toe niet is teruggekeerd. Zij was ge'
vlucht
gevlucht voor jou.
Li zweeg. Haar handen gleden weer van
zijn schouders af. Ook hij zei geen woord. ZÜj*
oogen gleden over de bergen met de denn
en de geelroode vlekken. Daar bleef zijn bl"**
hangen >— langen tijd. Toen stond hij plotse'
ling op, ging de kamer in naar de schrijftaf ejj
hield het portret in de hand, dat daar gestaag
had en wierp er een langen bUk op. Daarn*
opende hij een la, legde de foto daarin en de
hand sloot de lade weer.
Op hetzelfde oogenblik werd er geklopt.
Het „binnen", dat Herbert naar de
riep, was helder en vast, maar er lag S*60,
hardheid in.
De dokter laat u verzoeken bij hem tne
te komen drinken.
We komen dadelijk.
h
Herbert nam Li's arm, trok haar met t»ca
,
mee.
Je bent werkelijk een goede vriendin,
moet je me ook helpen om dr. MöUer over
halen, dat hij me laat gaan. Ik wil nog
paar weken voor mezelf hebben
ln de berzeg tegen Frundsberg, °a
gen
En dan
ik begin Januari naar Atlantis zal gaan, °f*:
daar den bouw van de groote installatie l
leiden.
n
Li hoorde deze woorden aan, zonder te late'
merken, hoezeer ze haar troffen.
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goed....

Enne.."*
zij»
Opgelucht stond Kees op en hij klopte
ver
nog
eens
moeder op den schouder. Da's
standig van U, prees hij, we hadden nog "=**
gevreesd, dat U domme bezwaren zou maken.
Maar ik heb het gisteren tegen de anderen g«\
zegd. Moeder is verstandig zei ik, en ze
vast wel inzien, dat het veel beter voor haar
is, het oude krot te' verlaten.
Hij lachte en knikte haar toe. Laten we dan
zeggen eind volgende week, oudje, vond nuCorrie verlangt er al naar, dat grootmoeder
komt. En Mien komt je wel helpen.
Lang, nadat Kees was weggegaan, zat. ze in
haar hoekje, het kopje in haar handen. *r
een gouden straal van de ondergaande zon
viel op haar mond, die een beetje beefde..""
Die laatste dagen dwaalde ze stil en gelaten
door haar huisje. Minutenlang kon ze op
zelfde plaats blijven staan, terwijl in haar
oude hoofd honderden gedachten opkwamen*
Hier zat Daan, haar man, altijd; nell
plaatsje vanwaar hij de straat tot de krorfl"
ming kon zien, en onaangeroerd stond zijn
tabakspot nog op het raamkozijn, vijf jaar n»
al, sinds zijn dood. Haar onzekere handen
lichtten het deksel er af, namen het ouae
stompje pijp er uit, zijn „neuswarmertje", z00"
als hij het noemde. En ze slikte even
Ontstellend helder stormden de herinneringen op haar af. Het was of de jaren wegvielen, of alles weer gebeurde, zooals het 8e"
weest was. Hier had kleine Kees zich een»
hevig in de vingers gesneden en met een behuild gezichtje had hij zich aan haar schor'
vastgeklemd, bang om dood te gaan, toen hu
al dat bloed zag, en troost zoekend bij moeder.
Kleine Keesje, die nu een heele kerel was en
vond, dat moeder dit krot maar moest verlaten en bij hém komen inwonen.
Daar had het wiegje gestaan van de vier
kinderen en urenlang had ze er naast gezeten
om de eerste gestamelde klankjes en woordje»
op te vangen, of bij ziekte hun warme knuistjes in haar koele hand te houden.
En het zonnehoekje, haar hoekje
ze z0"
het nu verliezen. In het voorjaar zou ze ni?*
meer het botten van het kleine rozenboomPJe
zien, nóch het opschieten van de madeliefjes
tusschen de groene grassprietjes. Ze zou haar
ochtendpraatje met buurvrouw Dirkse en
buurvrouw Bakker missen, als ze de bel poetste
of melk nam.
Ze hoefde nu niet meer te werken. Bij haar
zoon kreeg ze een kamertje
een heel ne*
kamertje had Kees beloofd, 't Lag wel aan
den achterkant en er was weinig zon,
moeder kon in de huiskamer zitten. En 't wa»
veel practlscher zoo! 't Spaarde de volle huur
van dlt woninkje uit
Moeder De Jong zat op haar kamertje. $&
ze keek naar de dakpannen aan den overkan*
of naar een heel klein stukje lucht, dat ze ne*
kon zien door het kleine raampje. Moeder V 6
Jong was een eigenwijs oud menschje en &
wilde niet ln de hulskamer zitten. Daar HeP
Saar, Kees' vrouw, een heelen dag rond me*
een norsch gezicht en ze had altijd wat t*
doen op de plaats waar moeder zat. Twe«
maanden was ze nu al bij Kees in huis, en twee
maanden staarde ze tegen de dakpannen s.as
den overkant.
Vaak zat ze in zichzelf te mummelen. Da 11
kwam er een glimlach om haar mond en wa
het, of ze tegen kleine kinderen sprak, die z«
moed en steun moest geven. Of ze zat urenlang te turen op een oud stukje pijp, dat ze
met haar tanigbruine handen streelde. Als ef
iemand kwam en iets vroeg, gaf ze vaak gee*l
antwoord en dikwijls Het ze haar eten onaangeroerd.
De kinderen schudden bedenkelijk het hoofd;
Toch maar goed, dat ze niet meer opzichzeli
was. Wat zou er dan van gekomen zijn? D®
stakker werd kindsch, dat was haar duidelij*
aan te zien
Och ja, en dan was het voor zoon ouwe
toch maar het beste, als ze bij een kind thui*5
was, dat zich om haar bekommerde
jongen....

*

door John Bell
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Arbeidsooereenkomsten

DERDE BLAD

—

—

.£

deu^

—
—
—

.

—

—

—

(Wordt

"J*

e^

vervolgd)-

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN DINSDAG 23 APRIL 1940

NIEUWE UITGAVEN
ons staande houdt, door prof. dr. G. J. Heen^va*P'oepsma,
Zeist. De aankondiging van dit

fiiT,*-*'

riV,5? boekje

zegt geen woord te veel: „Door nood en
wijst dit boek den weg naar Gods
f-euwig Rijk. Het is een profetisch getuigenis van
wn cliep religieus, bewogen mensch". En als wij zelf
viof e 5 ze SSen> wat ons bij de lectuur zoo sterk op-

aonkerheid heen

an is dit
tóvi'
ij yens zoo rijk

het diep-ernstige, maar toch ook
vertroostende van alles, wat prof.
hier bledt- Het is een uitstekend
hXÏJ- I**B1**8 ziJn *-ezers
donkere dagen". Het is alles zoo doorvnoiJ 6 "voor
zo° waar en tevens zoo vrij van overdüvii-T
? ngezochte
ving of
paradoxen.
""Meer leer ons bidden, door ds. E. B. A. Poort-

*V* Uiteeversmaatschappij „De Tijdstroom",
WiV
j-wnem. Wij bedoelen niets onvriendelijks en wij wilniet zeBSen> dat er in dit boekje geen goede
en v.°£
opmerkingen voorkomen,
ai. De.bartigenswaardige
J toch de vraag opwerpen: is het nu werkelijk
Sn^s'"
{*«,?_?"", of zelfs maar gewenscht, dat dominees alle
stukjes laten drukken en uitSl°Selyke stichtelijke
geboden
Wat nier
iiit v, oven

wordt, gaat zóó weinig
zeer middelmatige, dat wij van meen_nt? Zyn: net
het had even goed ongedrukt kunnen
blijv

KERK EN SCHOOLNIEUWS
NED. HERV. KERK.

dankt: voor Heesbeen ds. G. L. Bouman
to
16 ï?
Hardenberg.
genomen: naar Vlaardingen ds. A. J.
v<.^
vag a-r?
Run te Oppenhuizen.
V°°r Heerlen ds* G* L* B°uman te
Harde
te Nieuwland (Z.-H.) cand. Joh.
v
hulppredikant te Amersfoort te Win£ko^„(?
?" velden,
ronin Ben)
toezegging ds. A.
Veldkamp te Tolbert. met

hnkt:
groepen:

comoa

urgwerd (toezegging) ds. B. Bijl te Emmer-

11 °e
wil
wen6..te Denmd: te Loosduinen
Haag.

_

cand. P. C.

v. Leeu-

Verkiezingen.

v^Rwierde. In de vacature-A. Korf, is tot
president-kerkvoogd benoemd de heer W. A. Klimp.

GEREFORMEERDE KERKEN.
hulppredlkerschap
te
I ~_S c_.an Jkt: voor het
cand- H- Hempel te Wolvega.
T?ks.berßen
ankt: voor
C. M. van der
TrS.
***§ te Rijnsburg. Enkhuizen ds.
Harlingen
te
ds. C. P. Boodts te
I^!. roe?en:
■verdam,
hulpprediker.
noemd te Assen cand- G. Venema te Veeü-

Woud

te Schoonebeek cand. A. G. Honig,
hnwei..sal:
Dedemsvaart en candidaat D. J.
We_?iker
te
ML,-?
Meyer
te Bad-Hoevedorp.
Dr. H. Kaajan.

waar

ye^ Sneek.

hij ln verband met de generale

plaatsen

en duur. Overigens was in verband met
de Israël, feestdagen de belangstelling van geen
beteekenis.
Vette varkens bij grooten aanvoer, prijzen laeer; de markt eindigde zeer slecht, met nog dalende prüzen. Zouters mede iets lager. Biggen
duur, doch de handel zeer langzaam.
GRONINGEN. 1464 runderen, 1812 kalveren. 96
vette en graskalveren. 260 schapen, 147 lammeren, 683 varkens, 11 paarden. 19 bokken, 144 biggen. Totaal 4636 stuks vee.
Commissienoteering V. E. G. Groothandel f3.20
per 100 stuks; kleine eieren f2.75 per 100 stuks;
kleinhandel f 0.85 per 20 stuks.
HELPMAN. Veilingsver. „Eensgezindheid". Appels
25, peren 12—13, andijvie 21—22 et. per kg.; Bieten
20 et. per kist; Roode kool 71 —16 et. p. st.; Waschpeen 81—9 p. kg.; Prei 5 et. per bos; Raapstelen
40—45 et. p. kist; Snijmoes 55 et. per kist; Rabarber 4—7 et., radijs 3—3 J et. p. bos; Pieterselie 24 et.
p. kist; Sla 3.—Si et. p. st.: Snijsla 20—22 et., spinazie B—l3l et., uien 3^—4 et. witlof 91—11 et. p. kg.
LOPPERSUM. Veiling Pomona. Appels: Bramley
Seedling 81—18, Vegters Reinet 13—17, Bellefleur
11—26, Goudreinet 28, Kuileman 91. Zoete Reinet
61, Zoete appels 11, Stek- en kroêtappels 5J —li.
Mannekeperen 12—14, Stoofperen 10. Spinazie 61—
11, snijmoes B—9, snijsla 6—Bl, uien 11—4, breekpeen 31, kroten 1.4—11, Presenten poters 6}—8 et.
Alles per kg. Koolrapen 30—55 per 30 kg. Roode
Star 3.70, Bevelanders 2.90—3.80, Prei 3.00—8.30,
Witte bewaarkool 5.10—5.80, alles per 100 kg. Radijs
2',, rabarber 51—9}, alles per bos. Sinaasappelen
3.70—3.80, citroenen 2.30, kipeieren 2.70—3.00, kuikeneieren 2.50—2.60, alles per 100 stuks.
UITHUIZEN. Koolrapen 35, kroten 21—30, kropsla 68—74, viooltjes 30—39 et., alles per kist. sjalotten 8. spinazie 10—14. witlof 7—13, snijmoes 7—lo,
snijsla 4—ll present poters 6—B et. alles per kg.,
rabarber 24—33. radijs 13—18. tulpen 30—40 et.
alles psr 5 bos orei 43—90 et. per 10 kg., roode stax
I f 2.60—2.70 id. II 2.20, Westbrabanders I 2.20—
2.30. bonken 2.10 alles per 100 kg. Kiipeieren f 2.90*—
3.C0 per 100 stuks.
HEERENVEEN. Vette varkens 52—58 p. kg.;
Vette varkens en
nuchtere kalveren 3—6 p. st.
nuchtere kalveren prijshoudend. Handel kalm.
BERLIKUM (Fr.) Andijvie 24—25 p. kg.; Knolselderij 15—38 p. 10 stuks; Prei 38—63 p. 10 kg.
p. 10
Rabarber 43—84 p. 10 bos/kg.; Radijs 45—50per
10
bos; Rapen 22—43 p. 25 kg.; Salade 52—85
krop; Snijsla 16—24 p. kg.; Spercieboonen B—ll p.
kg.; Uien 25—40 p. 25 kg.; Witlof 13 p. kg.; Wortelen 37—55 p. 25 kg.
OOSTERWOLDE. 19 biggen f 16—20 per stuk.
SNEEK. Aangevoerd: 378 melk- en kalfkoeien
100—220, 52 vette koeien 165—265, 4 vette kalveren,
21 graskalveren 30—60. 796 nuchtere kalveren 4—9,
389 schapen 12—34, 61 lammeren 4—5, 351 varkens
45—115, 58 kleine biggen 10—18, 5 paarden, 10 bokken en geiten. Totaal 2125. Vette runderen per
pond 32—36 cent, vette varkens 23—29 cent, melkkalme handel. Vette koeien hooger.
en kalfkoeien behoorlijk.
Nuchtere kalveren prijsGraskalveren
houdend Schapen en lammeren vette duur. Lammeren inzet kalm. Varkens flink prijshoudend en

der Geref- Kerken verbleef en waar hij
Eiekte werd getroffen, is gisteren overleden dr. biggen duur.
r___.Kaajan, nestor van de predikanten van de
f 85—127, guste
BEILEN. 179 varkens. Dr. mottenper
kerk te Utrecht. Dr. Kaa jan is 9 Januari 1879 motten
J^eref.
28—46
stuk. biggen
loopvarkens
65—105,
"rotting-en geboren
bezocht het Gymnasium per week 2.40—2.90 vette varkens per kg. 48—56 et.
atrt
«uoaar, studeerde aan de Theol. Hoogeschool te
per kg. f 1.90. Heren per 100 stuks f 3—4.
en later aan de Vrije Universiteit. In 1905 Boter
Handel vlug.
"ij
zijn
Woubrugge.
intrede
te
waarna
hu
o~S?
BORGER. Biggen 17—22, handel willig.
dcntereenvolgens stond te Huizen (N.-H.), Bussurn,
«otterdam en sedert
124 biggen.
1920 te Utrecht. Op 13 Maart
COEVORDEN. 18 oude varkens,
loopvarkens 26—36,
in -i Promoveerde de thans overledene tot doctor Drachtige varkens 70—120,
pl." theologie op een proefsohrift getiteld: De biggen per week 2—2.50. Handel vlug.
fro-a<:ta
der Dordtsche synode, het eerste van
8 schapen,
STEENWIJK. 356 koeien, 203 varkens, kg.
een reeks werken
welke hem tot een der beste
p.
Vette
koeien
0.58—0.64
lammeren.
6
«inners van het Dordtsche tijdvak hebben ge- koeien 160—220, melkkoeien 140—185, guste Kalfde
koeien
■In Geref. kringen was hij een zeer bekende
T\a
90—150, vaarzen 130—160, pinken 60—90, kalveren
"guur,
verlerlei functies vervulde hij.
per
kg.
Drachtige
stoffelijk overschot is gisteren naar Utrecht 20—40. Vette varkens 0.52—0.56
fet
varkens 55—75, schapen
1,0M Gisteravond heeft de synode in een varkens 80—115, magere
„;
16—22. Handel matig. Eieren per 100 stuks 3—3.50.
"penbare zitting haar overleden lid herdacht.
HOOGEVEEN. 200.000 eieren. 3.25—3.40: 50 oude
tinr,
uuor

■

hanen 0.80—0.90, 500 oude kippen 0.85—1.15, 15 ko-

Afscheid.

OFFICIEELE PUBLICATIES
Stremming der scheepvaart
Op Woensdag 24 April a.s.
zal de scheepvaart op het Winschoterdiep ter hoogte van de
Scheepswerven van de GEBR.
VAN DIEPEN N.V. te Waterhuizen

gestremd zijn
van 2—2V_ uur ri.m. wegens te
water lating van een schip.
J°e Ingenieur:
Hoofd Techn. Dienst der

Balkbrug, is

GEREF. GEMEENTE.

Koffie gemengd contract. April 14J, Mei 141,
Sept. 14i, Dec. 14i. Stemming kalm.
Suiker gesloten.

■«■otterdam
Academische Examens.
echt (Rijksuniversiteit). Doctoraal wis- en natnnïi
Pais, J. M. Woudenberg, B. Heyna
(rw

PURMEREND. Gem Kaasbeurs. Verhandeld 23
partijen, wegende 84000 kg. Hoogste prijs f 20. Han-

(.■^"linkt: voor Middelharnis ds. A. de Blois
re Gouda.
R_S» eri)el)|2n:
te Dordrecht ds. G. H. Kersten te
(Centrum).

j
f

Stadsbezittingen.
Het GEMEENTEBESTUUR van

Wik ■■'

sfl

ï

dir
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jéf
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H&fS _______^w-\

van 310 M3. klinkerpuin franco
te leveren op den wal bijlangs
het Wolddiep.
Inlichtingen te bekomen bij
gemeente-opzichter L
den
ALSSEMA te Grootegast
Offerte met monster vóór 4
Mei a.s. aan den Burgemeester.

f„U

ADVERTENTIËN

huid prachtig gaaf geworden. Ik ben blij, dat
U mij dit product heeft aanbevolen."

VERGADERINGEN
JAARLIJKSCHE

LEDENVERGADERING
VAN HET

DIAKONESSENHUIS

Praediniussingel te Groningen
op Vrijdag 26 April 1940, te 4 u.
Agenda:
Notulen.
1.
2. Jaarverslag.
3. Décharge penningmeester.
4. Benoeming lid van het Bestuur wegens periodieke aftreding van den Hoogedelgestrengen Heer Tj. KROL

AlgemeneVergadering

vanaf 70

Voor Pinksterdagen

ML-*"*"*'*"

cent

vanaf 45

Groenplaatsje

MUZIEK GEVRAAGD
Aanb. L. M. v. HASSEL, Hotel
Delfzijl.

Oostwold
Uit de hand te koop of te huur
voor 1 jaar:

m. 3.45.40 H.A. puik oud groenland, gunstig staande en gelegen aan provincialen weg en
Hoendiep te Oostwold.
Vaste huur f 13.50.
In eigendom bewoond door P.
HANNING.
Te bevragen ten kantore van
R. REINDERS,
Notaris te Zuidhom.

Ibeleggings-

i adviezen

te Fraamklap (Middelstum)

"

.

Gevraagd

n-p^i

WATERSCHAP DUURSWOLD

BURGERLIJKE STAND

.

Hoornvee

Nette kok
voor kook-

VERGADERING

mro

val?- —

ft^Sien
S Cn

*

Laarz££

fe.^ ne^

13^-160

«

*

x£l2ni

SCHEEPSTIJDINGEN

Rott. Lloyd.
23 te Port Said.
uitreis
apen
Benkalis, uitreis 22 te Belawan.
f 24-32 19—23
S^gen
Vette varkpnc
13—19 2.25—2.80 (de2week)
Nederlandsche schepen.
kouters ens
53—55 49—50 et.
Brinda Notulus arr. 22 te Antwerpen.
50—51
Bebo 22 te Vlissingen.
Wina arr. 22, Fredanja, Regea en Urmajo arr. 23
Overzicht.
£andel evinall h? M"- en melkvee, verliep de te Rotterdam.
Pen

Kota Agoeng,

prfeh",rthet _, weidevee zeer traag en
wl^üks
de handelM,?_ip?nd* Vooral in het weidevee
<L
het slachtvee en
kaiverè?fV""3?
tei 00s* deVoorvorige
niestebedingeT
weekspri.zen
v£r
*S
langzaam £erkpop was bij grooten aanhcm_.
nd verhlndew r? stieren werden ruim prijsiet^l„mmder
SellP« nuchtere kalveren werden
den v,a«
f 4-7 00*= d!r^andeld, de prijzen varieerop
Vette schapen
pen v aZ^are soorten brachten meer
vati goede kwaliteit,

goed te

1

U kunt nog profiteren.
-

i,.

REIDERWOLDERPOLDER,

22

April.

Jong, van
Nieuwe Statenzijl.
HOOGEZAND-SAPPEMEER. Kaskomkommers I
7.30—8.70 id II 6 20—6.60 per 100 stuks; tomaten A
witlof 4.10—
35—37 B' 34 C 30 spinazie 6.50—8.50. per
Binnengekomen:

Klimax m.s., H. de

100pond;
6.30, snijmoes 5 90—7.10, uien 2.10—2.20
prei 5.10—5 60 p. 100 kg.; kropsla 7—9 p. 100 krop;
rabarber 6.10—7.60, radijs 2.90—3.60 per 100 bos.

-

Grote voorraad
.

-

-

-

-

LEDIKANTEN
9.75

I
I

-

HOUTEN KINDER.
6.45

Uithuizen

Hoofdstraat

Wagentjes

WOL-MATRASSEN
vulling
met' de ideale
12.90
.9.85
Prijzen
13.85
wm*

OPVOUWBAAR
LICHTLOOPEND
PRtMA CONSTRUCTIE

IUUQ
,|"nw

HEERE3TRMT9

j\r*

HOEKKOUDE GAT WCD

FILIAAL VARKENSMAUKT

»

IWtM

Gevraagd voor direct:

/2500

als 2de hypotheek, over

mod.

zaak. Borgen aanwezig.
Br. fr. no. 801 Bureau dezes.

Gevraagd: f5OOO

tegen een rente var. 6 pet., over
een flink bedrijf met soliede
borgstelling aanwezig en tegen
jaarlijksche aflossing van f 1000
of nader overeen te komen afl.
Br. fr. no. 836 Bureau dezes.

Biedt zich aan: prima

Grootwerker

voor enkele stukken per week.
Br. fr. no. 848 bureau dezes.

en bakdemonstratie
op fornuizen

.

HANDEL EN MARKT

cent

fb Wandel-

Boerenbehuizing

Veeboeldag

.

i-ïvM
J_t^,
__~«^x

\

Lelia crème dringt door de poriën diep tot de onderhuid
door en vormt een gezonde basis voor een jeugdige en bekoorlijke temt, die méér is dan een oppervlakkig en kunstmatig waasje. Lelia crème voedt, versterkt en verjongt de
weefsels, terwijl de fijne Lelia poeder met haar aangenaam
parfum de „finishing touch" verleent aan Uw make-up.

ger

Ê

ty

„Ja, nu ik Lelia gebruik, is in korten tijd mijn

AANBESTEDING

_

J**'*

ziet er eiken dag weer jonger uit en merkt
U wel, hoe in enkele weken alle onreinheden
en rimpels uit Uw gezicht zijn verdwenen?"

I
I

hiH-

¥■■■■'■■

vraagt prijsopgaaf

van Aandeelhouders der N.V.
del matig.
2
kleine
goed.
519,
handel
Kaasmarkt.
Gewicht
A.
Hamster & Rozeboom's Steenp to -1? 1)- Candidaats wis- en natuurkunde letter boeren f2i per 50 kg. Boter 1316 i kg. f 1.49—1.56
per kg
en Buizenfabriek
Rodrigo.
Am £■
Runderen totaal 1276 stuks. 280 vette koeien
t en
Pn^ stcfdam (Vrije Universiteit). Candidaats reehkg.
stug;
de heer J. a. Thijs, Zevenbergen.
655 Gelde koeien 100—170
66—84 et. p.
te Scheemda
p stuk, stug; 300 melkkoeien 160—260 p. st., matig.
Diverse Examens.
Vraagt prospectus bij
p.
matig;
op
Donderdag
10 paarden 110—340
9 Mei 1940, des
kg.,
41 stieren 56—64
3dpn *e stu «rman ('s-Gravenhage). Geslaagd voor per stuk, stug; 31 kalveren: vette kalveren 75—90 nam. 3 uur, in 't Hotel PANgroote handelsvaart: J. E. I. Boone, per kg., stug: graskalveren 40—75 p. stuk, stug:
uitgifte van leeningen
A* AL
Qe stuurman
Jong, p. r. j. Baretta.
Aanbieding gevraagd van het
voor de slacht MAN te Scheemda.
1239 kalveren:
nuchtere kalveren fokkerij
13—19
5—12 per stuk, goed; idem voor de
Agenda:
bouwen van een Schoorsteenpijp
per stuk, goed; 203 vette varkens voor de slacht
EN
varkens 20—35 per 1. Opening. Notulen.
59—61 p. Teg., vlug; 54 magereper
Opgaaf referentiën. HOMMO
stuk, stug; 1238 2. Jaarverslag van de Directie.
stuk, stug; 247 biggen 14—22
TEN HAVE, Scheemda.
matig;
stuk,
125
3—15
per
schapen
16—35
bokken
Dijk
thuizermeeden.
De in café Van
ai3. Vaststelling balans, winstverpachting van het grasgewas van per stuk, matig; 63 lammeren, matig.
de bp?" ou vn
Kipeieren 3.20—3.70 per 100 st.; Eendeneieren 3.00
bijlangs
wegen
net
en verliesrekening.
TE HUUR AANGEBODEN:
de
en van
vischwater
door hT*lWaterschap
(kuionsrphvJ?
„De Eemspolder" heeft resp.
100 st.; 400 Noord Hollandsche Blauwen
een
Commis4.
van
Verkiezing
wegens
gebrek aan opvolger,
f 3 50)
f305 en f 2-75 CvoriS Jaar resp* f 239 en ens) 1.10—1.30 p. kg.; 5200 oude kippen en hanen:
saris wegens periodieke afwit en rood 521—54 p. kg.; blauw 52.1—57* p. kg.;
een goed beklante
0.40—2.00 p. stuk; 400 eenden 0.40—0770
treding.
Pverstaan
van notaris Jb. J. Mulder te konijnen
Üithuwen
0.40
paar.
per
stuk;
duiven
per
van nif en, hadc*in café Zuidema alhier ten verzoeke Coöperatieve Centrale Eierveiling Purmerend G.A.: 5. Rondvraag. Sluiting.
MANUFACTURENZAAK
den Ber S de Publieke verkoonin?
ieeï D' van burgerbehuizing
met garage 130.000 eendeneieren 3.25—3.35, 110.000 kippeneieren
en Sp ?, plaats van eenbeklemming
Namens
de
Commissarissen:
op groot dorp, in het Oosten
en Brnnria* i a* vvan 8.10 Are erf 3.25—3.90.
CROL, Voorz.
G.
A.
alhipr i?' staande en gelegen aan den Prov. weg
van Friesland.
Aanvaarding
5959
Totaal
stuks
als:
ROTTERDAM.
aanvoer
Hoob-sVp uarL* °P 1 Mei tot vaste huur doende f 10. 141
Volgens aft. 26 der Statuten
paarden 4 veulens. 2200 magere runderen, 899
beVrijdag 26 April 1940, n.m. na overeenkomst. Zonder
Op
f 27*3) „1 eder M- Wieringa, stationschef, Baflo voor vette
runderen. 38 vette kalveren. 113 graskalveren. hebben houders van aandelen 2 uur, ten verzoeke vanPIUs f 300 voor overname. Niet gegund.
en drijfskap. onnoodig zich te mel"
2069 nuchtere kalveren. 221 schapen, 123 zuiglamtoegang tot aan de boerderij bewoond door den.
aani»Jpa 1 e sha S e- °e Rijkswaterstaat heeft meren. 10 varkens. 4 biggen. 137 bokken en geiten. aan toonder alleen
aanleggen van de aardebaan van
Br. fr. no. 807 Bureau dezes.
Prijzen per kg.: vette koeien 74—86, 60—72, 46— de vergadering op vertoon huneen epH .i het
den heer F. HOFMAN, van:
van weS no. 2 van het Rijkswegen- 56- vette ossen 74—86 60—72. 46—58 : stieren 70— ner aandelen.
Win io»
rooden
uitmuntend
aismedp tusschen De Holendrecht en De Winkel, 74.' 62—68, 54—60; vette kalveren 126—135, 100—115,
Balans, winst- en verliesrek. 17 stuks
zwartbl.
d^n verbindingsweg met Abcoude, in 85—95; schaa>en 60, sö, 40; lamineren 63, 58, 56; ligt
an.
der
ten kantore ter inzage.
*schrir,HnV! ente Abcoude—Proostdy. De laagste in- graskalveren 60 54; nuchtere kalveren 41, 36, 31;
MijJ* *tl nf was van de N.V. Amsterdamsche Ballast slachtpaarden 75. 65, 55 et.
*e
Amsterdam voor f 729.000
Prijzen per stuk: Schapen f3B, 29, 20- lammeren
28 21, 14- weidelamaneren 7, 5, 3; nuchtere slachtals: 10 kalf- en melkkoeien, 2
kalveren 9, 7, 5; slachtpaarden 325, 230, 165; werkweidekoeien,. 2 hokkelingen, 3
paarden 390. 265. 165: hitten 285. 230. 150; kalfkoeien 290, 200, 140; melkkoeien 285, 200, 140; varekalveren met schets.
135; vaarzen 160, 125, 95* pinken
koeien 215, 160graskalveren
AFPINGECDAM,
April.
21
Verder:
16
t/m.
60, 45. 35, bokken en
85, 65:
G
105.
A. rw?pn: ,AntJe Johanna d. v. F. F. Snitjer en Keiten 15. 11 6.
8 Schapen
Appingedam; Martje d. v. H. Bal- Overzicht. Vette koeien en ossen aanvoer iets kor- van,
kemia
olSi
op
het
Hoofdbestuur
ZaK.
«-Stoppels.
Loppersum;
R van iv.r
Lebertus z. v.
11 lammeren, 2 vette varkens,
ter, handel tamelijk prijzen iets lager prima koe
Werff en G. Bouwes, Appingedam; Jan 90 idem os 88 et. Stieren aanvoer iets grooter, terdag den 27 April a.s., des 13 kippen.
Evert
7 f
Opwierde.
Dijken,
OndpW"* F- Smit en A. van
handel traag, prijzen iets lager*. Vette kalveren voormiddags 9.30 uur, in het
Posten tot en met f 25 conF- H- Vonk 25 j. en H. Koens24]., aanvoer matig, handel kalm. prijzen onveranderd, Hoogehuis te Slochteren.
APPm!r£,ouw<i:
tant, overigens 3 maand crediet
Kuipe? ioam ;K- Philipsen 21 1, Middelbert en W. prima
f 1.45. Schapen en lammeren aanvoer tameHelium, den 22 April 1940.
°Pwierde; J. P. Bos 29 i., Almelo en lijk, handel flauw, prijzen dalende. Weidelammeren
tegen solide borgstelling.
c- M ' rfi J~1-00]*
ln de week van 6 t.m. 11 Mei.
H. Rusthoven aanvoer ruimer, handel matig, prijzen onveranderd.
?4 i A^r 11 3|> i-, Appingedam;
Voorzitter,
KOOI,
De
Aanb.
met opg. van leeftijd,
Noorddijk;
B.
Maal
j.
en H.
21
bakken K^-edam
Nuchtere slacht- en fokkalveren aanvoer iets kleil iti Tjamsweer
D. KONING.
Notaris te Middelstum, ref., sal. no.. 796 Bur. dezes.
en J. van der Wijk 26 j., ner, handel traag, prijzen terugloopend. Paarden
Reden"m
26 i H«üe Nle^'&g 34 j., Appingedam en M. J. Wolf aanvoer iets grooter, handel kalm, prijzen als vor.
eri '2"
26 j.. Appingedam week. Kalf- en melkkoeien aanvoer als vor. week,
um'een:23H. Oosterhuis
Rn!l
24 j., handel tamelijk, prijzen goed prijshoudend. VareAPpinSrt^oudt
1- Uithuizen; D. Kooistra
g€clam en A.
L. Westerkamp 25 j., Delfzijl.
koeien aanvoer groot, handel kaim, prijzen onveranderd. Vaarzen en pinken aanvoer ruim, handel
traag, prijzen als vor. week. Grastoalveren aanvoer
ruimer, handel lui. prijzen iets lager. Bokken en
geiten aanvoer grooter, handel vlot, prijzen onveranderd.
Veemarkt Groningen.
LIVERPOOL. Katoen (opening). Mei 8.03. Juli
?alf- Pm
soort 2e soort 3e soort
Stemming kalm.
OPKLAPBEDDEN
2-pers.
melkkoeien fle240—250 f 210—220f 125-140 8.08, Oct. 7.93, Jan. 7.83.
In alle maten
Kalf
LONDEN. Rubber (opening) loco en Mcl 1015/16,
f 190-215 f
13.90
12.90
9.75
STALEN GEZONDHEIDSMATRASSEN
Juni il waard. Juli-Sept. 11 koop, Oct.-Dec ll
a« elen toeleD f1140-160 f 90-110 '
Prijzen
'■ waard. Stemming kalm.
12.90
9.85
8.90
DTVANRFDDEN
DIVANBEUUJiJN
KAPOKMATRASSEN I
f
f
*
Sferen
7.90
9.85
gaveren en „.„t, 59—61 51—57 et. p. kg. dachtgew.
16.90 I
2975
2 1.90
HOUTEN LEDIKANTEN
I
~74
Vette kalvpJ3 ' 62—63 43—45.
STROMATRASSEN
ENG.
versterkt
LEDIKANTEN
extra
84~86 62-70 ct*p*kg* slacht«ew*
V?,el.* Sch a
4-M 445 I
2-<"g.
7
8.75
10.90
8.90
6.45
11.90
a

VERKOOP

M^B «Bw

GROOTEGAST

voornemens nijnen 1.50—2.00, 12 duiven 0.20—0.30 per paar;
26 Mei a.s afscheid te nemen van zijn kippen per kg. 0.45; 20 eenden 0.75—0.85. Handel
gemeente, na een diensttijd van meer dan 45 taar. traag.
Dwarshuis werd ln 1894 predikant en stond
PATERSWOLDE. Witlof I 5—7, schorseneeren
r^L
.ho?lereen'vc>!£erjs te Oldemarkt. Staphorst, Boorn- 4—5, rabarber 6—7, alles per kg.
yergum
en sedert 1917 te Balkbrug. Als consulent
BODEGRAVEN. Aangevoerd 89 partijen Goudsche
» aoor de classis Om_men aangewezen ds.
(herkiesbaar).
E. J. kaas met rijksmerk, totaal 4006 stuks, wegende
«assinij. te Nieuwleusen.
36.045 kg. Prijs met R.M. le soort f 23—25.50, 2e srt. 5. Rondvraag.
f20—22. Handel matig.
6. Sluiting.
CHR. GEREF. KERK.
HARDENBERG. 100 loopvarkens en 1?5 jonge
iw_.er, oe Pen: te Almelo ds. J. M. Visser te biggen.
Groningen, 22 April 1940.
Men besteedde voor loopvarkens f 25—30,
Bestuur:
Het
per
biggen
15—20. B—lo-w. dito 18—24
te E^ll JHa»* ds- w- Heerman te 6-weeksche
7pÏJveetal:
*°eist
en ds. J. M. Visser
J. AALDERS, Voorzitter.
te Midwolda. "
stuk.
W.
Prijzen der eieren f3—3.50 per 100 stuks.
G. J. BOISSEVAIN, Secretaris.

rj?s- S. Dwarshuis van
«maag

11
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Java Kapok
p. pd. 59 ct.
Donzige Bedveren

I

Kurkwol J3.pd.sBct.

|

DIRECTOIRES en

HEMDJES

mooie qual. interlockzijde, per stuk

-

o%c

ONDERJURK

f\g%
ronde hals,
mooie %fjf
«_F%#
qual. interlock-zijde

-

ZIJDEN KOUSEN

prima waschzijde, een MWc
echt geminderde kous, M
versterkte voet en hiel ■ *%#
2 PAAR
1.40
3 PAAR
2.00

-

ZIJSLUITING CORSETTEN
mooie broche, 2 elast.
zijpanden, 4 jarretelles, ■■■ c
reclame-prijzen
1.50 1.25, 0.95 m «#

0. Ebbingestr. 85
Groningen

HEERESTRAAT 79
LUXOR-BIOSCOOP
GRONINGEN

tegenover

I

12
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Copieer Inrichting
sne) en met

drukt
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„VITESSE"

accuratesse.
Stencilwerk- Speciaal bestekken, jaarverslagen, circulaires
en agenda's.
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hangen Uw gordijnen
als Hoeksema deze
voor U reinigt of verft.
Karpetten, Tafel- en
Divankleeden, Dekens
stoomen wij weer als
nieuw.
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'
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_____"
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|CsCHERR?RAI)ION

IS HET
V i
WASMIPPEL.PAT
VEIUGSTE
IK.KEN.POOR. HAAR, SPECIALE I
ZUURSTOFWERKINC. HET VUIL
GEWOON UIT HET GOEP

GOE^TOCHZOWIT?/^r
h*-^*
.GEBRUIK-~-**"'W
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RAOIOM,]
r~-i/-^-OK
-^ MIER-PAT IS ZO J / \VUECT
ffl
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CEMAKKEUJK.Y/

J

'f ü^^

____________^___K_^_i__»_^_3
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HET
y
SCHADELIJK. GEBRUIK, VAN
CHLOOR. OVERBODIG MAAKT,
BLIJFT HÉT GOED ZACHT EN
GAAT VEEL LANGER. MEE /MMN
HAKENS HEBIKAL9 JAAR,!

(PAAR, RAPION

—

Vraagt onze voordeelige tarieven eens aan!

HOEKSEMA

.

||
S^J-?^*-^'
-ii_Wn^ilasJ_L'
\\

OOSTERSTR. 32, Tel. 2254
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GRONINGEN

I

■

"W
II

Depóte in alle voornaamste
plaatsen.

Ie Hypotheekgelden
aangeboden door Fa. A. & L.

Wij leveren nog steeds:

SIGARENKISTEN,

J. DE WITT, f 2000, f 3500, f 4000
fBOOO, f 10000, fl2OOO, fl5OOO,
f2OOOO,
f3OOOO en
f2BOOO,
f 44000, over landerijen, behuisd
en onbehuisd; alles particulier van blank blik. Adres: Ch. v. d.
geld. Inl. Pelsterstr. Ba, Gron. LEIJ,
Steentilkade 48, te Gron.

DOOSJES

-

enz.

v

m^WWB^^^jBS^BÊ.

I

dessins,
fantasie
,e"en
■ en
",r^
"°d,
39°-

Modieuze
Swaggers
van geheel wollen

Regenjassen
Egyptische Katoen

'"

QQ 75
kfeede modelfen £.\j.

**-'

29.50

,z

en
39 50
«*m

Ka 45 v? fi

"*"
tHi

75

Jongenspakken
pantalon
enplusfour.moatlO
(kleine stijgingen per 49

KindermanteU
vlotte modelletjes,
met züde gevoerd
(met kleine stijging

_

..

e n Gabardine OJ

in *1M la
div. voorjaarstinten __,nT«

flausch fantasie

per maat).

f
1
t
I
t
1

Voor Heeren:

gedessineerde en
erten kamgarens,
sportieve%n ge-

Een perfecte bescherming voor Uw bontmantel en andere
wlnterkleding tegen
motschade.

met korte

75 maat) 18.",
IQ
13.", I Wi*
I ___s
Voor heeren ook maatkleeding

. .

Motzakken

WINTER

van

Geopend- tot Buw

"

Zaterdags

diverse

in

uitvoeringen,

__»■
c
f^
e_r eJ

vanaf
A

10-our

Idem, van

■"

ék

._

_____i

geprepareerd

papier

O. Boteringestraat 45, Groningen

*]||\

gegum-

meerd e cretonne,
(zie afb.) voor 4
kledi e g- » 50

stukken.....

Idem, voor
8 kleding- «

HlN'I

stukken..

".

. IO?0
41_,-Mt

Cê**»* )
0

W

Vw

UodehuU-

\

veroorzaken
£n' slechte .spijsvertering gemelijkheia,
hoofdpijn. lustelooshei<L
h__i_o__tcr.,«_iaagpijn enz. Foster's Maagpillen \

"

zijn fcet' prohate laxeermiddel en dragen
ondasüng,
■efitß*^*OOC«_» «folkomenmormale
fcoörfat zij zoo .zacht werken._Prij?'f o.é&

I

Markiezen
Te huur: Wegens vertrek

Royale Boyenwoning
voor zeer billijke prijs — O. Kijk-in-'t Jatstr. 38a

/__/_■

>nejtst
et.

yo^c^eovpsf

*^i<wi*»vrf
i*kli fnróeCaCaZ

f^ mMIW 17'Acr

PsT^TI I [5^51 ib*w/^!IRf^lil

w#*a

Costuums, primo
kamgarens, uni- en

_J___________V__liM^^'^

y&orut&c

inol

ol desgewenscht I gld. per weele Een
groote collectie voordeelige aanbiedingen
maakt Uw keuze gemakkelijk.
Spreek met Winter en 't komt in orde I

in

DAMES- EN KINDERKLEEDING
Groningen: Guldenstraat 22-24

'

Ik HiJ ■■ ■

I

anti-

UtUsUk4sjU.

Flatteuze
Mantelcostuums
'

*■

\

%
Voor Dames.:

,

T^m Hh»
WÊÊ Ww^^
mW'llli
__i A f_M
lIIM
" I Htt_F_Ps"_H_F^_H_S_____^^
mJIIÈ
lkl
__l **^_V_P^_____^_^^//__l

f .1

.1

f

'

gg&Sm^f \
KAN WEL, MAAR. IS Hsf) I
fPAT
OOK VEILIG ? RAPION IS TE /
IH |H|gf //

";

leveren wij overal kant
en klaar voor uw huis.

FIRMA KOOS

—
Telef.

Brugstraat 32

Groningen
3399.

41e HACO-TREKKING
3e KLASSE, Ie LIJST
TBEKKING VAN MAANDAG 22 APRIL 1940
HOOGE PREMIËN

—
—

2000.
1500.—
1000.
400.—
200.—
100.—

59
187
610
888
1201
1447
1840
2085
2424
2695
2924
3218
3544
3841
4078
4345
4590
4951
5392
5688
5927
6211
6678
6913
7138
7400
7686
7894
8126
8390
8683
9157
9427
9742
9973
10167
10525
10729
10933
11465
11568
11926
12146
12281
12445
12658
13010
13213
13568
13826
14111
14270
14872
15287
15605
15858
16152
16495
16701
16897
17215
17449
17690
17928
18217
18388
18538
19019
19404
19714
20038
20321
20622
20910

18964
12887 20959
10434 12906 14224
9552 14562 17039
6868 20811
2001 6306 12215 14282 17518 20917

PREMIËN VAN

62
88
90
97
242
243
309 335
636
646
688 732
895 933 944
964
1202 1230 1261 1260
1458 1476 1485 1559
1863 1866 1872 1939
2138 2139 2148 2175
2444 2528 2541 2559
2698 2750 2786 2792
2926 2949 2975 3085
3255 3256 3301 3329
3637 3650 3667 3673
3869 3938 3958 3993
4217 4231 4260 4263
4358 4386 4389 4432
4678 4710 4805 4862
4853 4969 4981 5135
5419 5443 5444 5550
5728 5729 5772 5802
5928 5984 6003 6045
6265 6358 6404 6466
6717 6797 6800 6827
6934 6940 6980 7072
7161 7171 7274 7329
7401 7404 7445 7556
7719 7731 7829 7842
7918 7929 7936 7937
8127 8134 8195 8249
8450 8497 8506 8516
8685 8724 8796 8962
9243 9280 9284 9314
9471 9498 9503 9531
9777 9795 9809 9813
9978 9993 9996 10002
10172 1032» 10339 10384
10531 10538 10553 10570
10799 10801 10862 10873
10976 11018 11099 11108
11476 11514 11515 11523
11605 11638 11728 11754
11952 11960 11978 11997
12149 12173 12196 12198
12292 12300 12302 12354
12448 12509 12544 12555
12682 12704 12711 12754
13016 13042 13066 13078
13267 13275 13323 13423
13662 13665 13696 13740
13847 13851 13874 13876
14128 14157 14175 14182
14286 14399 14561 14564
14877 14934 14956 15056
15306 15341 15409 15450
15697 15704 15754 15761
15937 15945 15960 15986
16250 16275 16285 16303,
16517 16538 16547 16561
16703 16724 16728 16765
16821 16939 17013 17062
17227 17239 17240 17241
17451 17455 17483 17530
17717 17730 17734 17805
17971 17992 18011 18073
18218 18252 18287 18289
18389 18403 18432 18453
18547 18550 18566 18601
19083 19092 19106 19108
19428 19435 19533 19536
19794 19818 19862 19900
20057 20065 20096 20104
20337 20398 20399 20406
20626 20660 20709 20724
20956 20963

’45.—
123

105
366
796
996
1306
1564
1951
2192
2572
2837
3090
3333
3677
3998
4288
4441
4856
5137
5552
5803
6066
6544
6840
7086
7344
7582
7849
7986
8293

8535

370
810
1067
1320
1579
1987
2198
2598
2883
3118
3427
3777
4005
4290
4461
4884
5227
5558
5852
6119
6612
6863
7095
7348
7595
7853
8001
8304
8539
9051
9360
9593
9822
10063
10418
10591
10899
11154
11548
11771
12087
12203
12377
12608
12779
13113
13441
13776
14043
14196
14657
15165
15457
15775
16064
16404
16600
16814
17075

9020
9317
9542
9819
10010
10397
10589
10885
11146
11539
11767
12038
12202
12372
12604
12776
13080
13430
13769
13900
14192
14581
15082
15456
15773
16019
16383
16599
16772
17063
17269 17335
17540 17548
17817 17832
18092 18094
18312 18334
18455 18463
18659 18713
19122 19126
19578 19635
19964 19970
20216 20223
20458 20501

20749 20786

135
465

136
506
877
1000
1420

170
553
816
883
1063
1123
1325
1439
1620 1753 1774
1992 2010 2030
2202 2298 2422
2606 2688 2691
2887 2914 2922
3121 3145 3147
3468 3476 3479
3791 3821 3836
4009 4033 4054
4302 4306 4338
4490 4522 4536
4892 4916 4946
5238 5307 5369
5576 5589 5654
5893 5899 5917
6125 6171 6181
6635 6645 6662
6866 6895 6896
7113 7115 7128
7360 7379 7384
7617 7629 7645
7862 7876 7877
8010 8068 8088
8343 8367 8377
8580 8650 8654
9080 9093 9150
9378 9414 9416
9650 9712 9717
9839 9905 9959
10072 10099 10112
10486 10499 10501
10596 10713 10728
10903 10923 10931
11181 11195 11211
11552 11553 11567
11778 11807 11811
12088 12009 12144
12228 12229 12280
12393 12440 12442
12627 12631 12642
12820 12902 12908
13138 13154 13167
13525 13543 13553
13782 13785 13793
14046 14049 14061
14198 14233 14246
14753 14779 14862
15171 15201 15274
15470 15528 15565
15783 15804 15820
16066 16103 16116
16456 16475 16483
16638 16695 16696
16843 16854 16891
17097 17137 17199
17378 17417 17427
17572 17595 17644
17837 17848 17869
18177 18182 18207
18341 18347 18349
18474 18503 18532
18732 18949 18968
19146 19347 19371
19641 19680 19711
19979 20002 20025
20225 20231 20234
20525 20532 20604
3p_£Cl. 30853 30608

.
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SPORTNIEUWS

Coöp. Boerenleenbank Haren
van het nieuwe gebouw

Gistermiddag

van

is het nieuwe bankgebouw
de Coöp. Boerenleenbank te Haren

officieel

geopend.

deze plechtigheid bestond groote hela?°or
istelling. Onder de genoodigden merkten
*m' op de wethouders
en
Remminga
g en den gemeente-secretaris P. Wie"ga uit Haren. De burgemeester,
mr. H. J. H.
"auta, was verhinderd.
heer M* DE VRIES Sr- uit Assen,
een Van de
de
architecten, het gebouw aan het
bestlUur
had overgedragen, hield de voorzitter
v
bestuur der Coöp. Boerenleenbank, de
hpo
eer rS'
t. BUITER, een rede, waarin hij er op
1906 door nu wijien den heer Van
der w rk in
inspecteur
van de Centrale Bank uit
,"
Utr
'een vergeefsche
poging in het werk
Wa
'
as gesteld om in Haren een Boerenleenbank
°P te richten.
19 echter werd een poging van den heer
Tr*
larpn en des ü^s hoofd der school te NoordeeniSe vooruitstrevende landbouwers,
mpt
succes bekroond.
Eerste kassier was de
om» f lomsma, die aan huis kantoor hield. De
■»as 7 , over het eerste volle boekjaar (1909)
gf: slechts f59.902.13. Toen in 1914 de heer
llSma overleed, werd de heer P. de Lange
Het kantoor werd toen verplaatst
naar
ar ,?"
den molen. Na een goede tien jaren was
bl__+J U?lte te klein en werd het kantoor veraar den Rijksstraatweg 122. Maar
ook rif"gebouw
werd te klein, waarop besloten erd een nieuw
gebouw te plaatsen op
den
ek RiJksstraatweg-Emmalaan. De kasr_°
sier
Lange is, nadat dit besluit genomen
Was
wijddde woorden van er°.Verleden'
ken. fhjkheid aansPr'dezen
functionnaris en aan
dpn
er K°o1* die beSm 1940 het voorzittersch
neerlegde. Dat de Bank thans een beIpo^k Plaats inneemt in de rij der boerenblijkt wel uit het feit, dat de omzJrbanken,
°Ver
1938
f2.591.162,63 bedroeg, terwijl er
th
een reservefonds van f 112.573,38 en
een
f
s voor de verbetering van den vee__-">._ ,ond
stapel
gevormd is.
woord van dank te hebben gebracht
aan een
de CoöP' Centrale Raiffeisenbank
te nt
voor den steun, bracht spi;. hulde
aa utrecht
.architecten,
de heeren M. de Vries en
Zoo Uit Assen en de
uitvoerders. Het is wel
ond
I\zeer sombere maatschappelijke omstandat de arbeid van de Bank in dit
nieiT gebouw
'
wordt begonnen. De toekomst
voorvf
bedrijfsleven is zeer onzeker, doch dit
ftias? niet
"
weerhouden om aan de toekomst en
di e v
het
nageslacht te bouwen, want een
Volk
bouwt aan zijn toekomst. Spr.
lee**t'
H
eind* e met het
uitspreken van de Hoop, dat
de ri
re wolken, die van alle kanten dreiSen
voorbij zullen drijven en dat het
boer s-Roedig
voo eni*r.en bankwezen daarna krachtig te
n zal komen en zich verder zal ont-
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B* VAN ANDRINGA DE KEMPENAER
dat hij van den eersten dag, dat
hü
ris
werd
in Haren (in 1912) heeft meegelepfrt
eenip- " met de boerenleenbank en dus wel
SZlns °P de hoogte is met wat er in deze
Na te hebben gememoreerd, dat
het n ng:.aat* en
boerenleenbank nauw ver.^aat
bond3 er} zijn, wees de
spr. er op hoe de wijze waarop
anli haar werkzaamheden moet uitoedient te zijn. Op den voorgrond dient te
gesteld:
eerlijkheid,
oprechtheid,
han,
ezetheid
plichtsbetrachting.
en
De
trouw
behp Van de menschen die haar besturen en
is zeer gewichtig. Spr. uitte de hoop,
dat 6Ze *-*estuursleden
en de leden van den
&aari Van T°ezicht,
ook
ln het vervolg hun
Wicht- zullen vervullen, zooals
zrj dat tot dusVer k u
Verkl

«*rde

banif

°/

°

enen sanli5

riren

L tbbenrM*gedaan,
DE VRIES Sr-- Assen, bedankte

voor rt

dracht. Hij memoreerde, dat de opbracht ,°P
uidde:
een solied, eenvoudig gebouw,
Na pp
hebhp Woord van dank aan de uitvoerders te
klok; a gebracht, bood spr. een electrische
REMMINGA herinnerde aan de
be Sr,rlv° uder
gen
welke er tusschen het gemeenhet
boerenleenbankbestuur hebben
nl fen
gehad, voordat met den bouw kon
Worripr?
u
Spr. hoopte, dat de bank in
dit nip begonnen.
fraaie gebouw haar mooie taak in
het bein e Van
de gemeenschap en in het bijzonder
het boerenbedrijf en de kleine
buco er „Van
nog
J)aren zal mogen uitoefenen.
De v er vele
de heer J. ZEEMAN, sprak jhr.
Van
s?Inga
de Vri» , ' de Kempenaer en den heer M.
hij het bestuur en den
v
' waarnadank
zegde voor de wijze
Toezicht
kassierswoning is gebouwd en de
uitvo P
ziin erkentelijkheid betuigde voor
den
geeSt Welke er bij den bouw

tebest.
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Haad

?rt
w?
heerscht;

Mv^

e sPraken de heeren DE VRIES Jr.,
M.
Kuiper, A9> als buurman en KUIPERS van
de vonv^yisscller namens de leveranciers, en
_T van den Raad van Toezicht, H.
VAN nlo
i->ER VEEN.
gebouw heeft den rustig gelegen
h°°fdini
toc htDngang aan de Emmalaan. Een ruim

inëempA ,7- leidt naar de wachtkamer, waar
banken het publiek een zitplaats
bie den t
eze
wachtkamer is een zandsteeften
? aangebracht
quette
van den heer T.
Kool Dinn
dp
de bant oud-voorzitter, die de belangen van
l940) hLccii lange reeks jaren (van 1908—
«nen nat *rtlgde* BiJ de wachtkamer treft
te «den » de entree een toilet voor de wach*
In rt
8ahe we Wachtkamer geven drie deuren toegeisoleerde, goed verlichte loketten,
öe safe *r_en uitsluitend voor de bezoekers van
haast züti Crt6 eis brand- en inbraakvrij. Daarkamertjes gebouwd voor het
ktli PPen,v
couP°ns. De ruime en lichte
erkkarnp
den kassier is voorzien van
een branrt Van
inbraakvrrje boekenkluis. Een
eur van rt" en
?bel-portn_,,
5 e werkkamer geeft door een dubden Riikcei toegang tot de directiekamer aan
rui *nte k aatweg *In deze deftig gestoffeerde

E: Velocitas s—Helpman 2 (9 uur), J. Puister,
Met een sprekende 7—3 van Musselkanaal II op
2-Hellas 2 Uo uur). E. J. J. Kok.
Nieuw Buinen II werd in klasse B de finish bereikt.
F: Velocitas 6—Gruno 2 (ll uur), G. H. Bultje; Door het terugtrekken van Sellingen en StadskaDe Vogels 2—Be Quick 4 (io uur), K. A. Gerrit- naal II verwaterde de competitie hier leelijk.
sen.
Door mobilisatie-moeilijkheden trok Rood-Wit
B§C Quickv *ï_v
£(9 uur), Jac. Smit: Groen zich in klasse C terug, waardoor haar gespeelde
£:n2-Be
5, W Bouwman; Gronitas
Wit
2— wedstrijden vervielen.
Wijzigingen in den stand
Woltersum 2 (11 uur), p. pietens
bracht dit niet met zich mee. De wedstrijd Hooge2
Usquert
Hv.
2
R,
Veen;
d.
K^ J EP_No_?
00l ' Loppersum—De
zand 111 F.V.V. II werd bij stand 2—2 gestaakt, in
F. Nauta;
—Middelstum,
Robben, verband met een beenbreuk van een der Hoogezand
B. Lubbers; 't Zandt—Noordpool 3, E. Huis.
spelers De
L: Warffum 3—Eenrum 2 (4 uur), D. S. Haoverige klassen
bing.
brachten geen bijzonderheden. We volstaan met het
M: OGW—Aduard u0.30 uur). J. de Vries.
2, J. j. Brokken
vermelden van de goede prestaties van Bravery,
WK 3—Amicitia
N: Engelbert—VES 2, D. Luiken; GRC 5— Muntendam 111 en D.W.Z. 11. Woldjer Boys trok
Groen Geel 2 (10.30 uur), H. J. v. d. Woude; VIA 2 zich ln H uit de competitie terug.
—GEO, J. de Grooth.
NAGEKOMEN G.V.B.-UITSLAGEN.
O: VIA 3—Groninger Boys 3 (9 uur), H. de
Afdeeling I
Wolf: SRM—Harkstede u0.30 uur), G. Hummel.
A. V.l.A.—Westerbroek 3—l.
Q: Harerf 2—AVA 2 (10 uur), H. Zoutman.
C. Hoornster Boys—Hunsingo o—2.
Afdeeling IL
F. Be-Quick IV—Helpman 111 7—2.
A: NOVO—Thos 2. A Keitz
G. Gronitas ll—Be-Quick V 2—2.
C: Hoogezand 3—Kwiek, j. H. Frese.
L. Hunsingo ll—Ezinge I—s.
D: Bravery—Nova Zembla, L. Spaan: Scheemda
Afdeeling I.
2—Nieuweschans 2, A. Borgers* VOMOS—WVV 3
(10 uur), J. Beerda.
A. Thos ll—Meeden s—o.
B. Musselkanaal ll —NieuwBuinen II 7—3.
F: PVV 3—Kwiek 2, D. Vrengel; HSC 4—Mun3 (10 uur), J. Meyer: Wildervank 3—Hurry
ADSPIRANTEN.
tendam Hoving.
Up, S.
Afdeeling I
G: DWZ 2—Alteveersche
Boys, M. Kuiper;
A3. Haren—S.VF. 3—2.
VWC 2—PJC 2, A. Boddema
H: Siddeburen 2—Novo 2, H. Kuiper.
Afdeeling II
ADSPIRANTEN.
A3. Stadskanaal—Nieuw Buinen o—9.0 —9.
B IV. Veelerveen—Blijham. Blijham niet opgeAfdeeling I.
Al: GRC—Be Quick (9.30 uur); Blauw Geel— komen.
KAMPIOENSCHAP G.V.B.
GVAV (9 uur).
Glimmen—HJS.C. 111 3—2.
A2: De Hoogte—Groninger Boys (10 uur);
Geel—Helpman
Groen
UO uur ). Velocitas 2—Hellas (2 uur).
„„„
(11
A3: Astrea—SVP
uur); GVAV 2—AVA (10
uur, Oosterpark); Velocitas 3—Haren (3.15 uur);
a.s.
Oostelijke Boys—Groen Wit 2 (10 uur).
BI: Be Quick—WK uo uur);
De Vogels—
Afdeeling
I.
GVAV (9 uur).
DWS—DOS, VSV—Haarlem, KPC—Blauw Wit,
B2: Be Quick 2—Valccitas 2 (11 uur), De HoogGooi,
ADO
—'t
Ajax—Stormvogels.
te—BßC 2 (9 uur).
Afdeeling 11.
B 3: Velocitas 3—GVAV 3 (Zaterdag 27/4. 3.30
DFC—HBS,
RFC—Xerxes,
CW—Feyenoord,
uur): VlA—Helpman (4 uur)
Sparta—VUC,
DHC—Hermes DVS.
(4 uur),
AppingeB5: Loppersum—Corinthia
Afdeeling 111.
dam—'t Zandt (4 uur), E. Krijgsheld.
NEC—Heracles, Go Ahead—Tubantia. Ensched.
B: Heveskes—Opwierde;
'Meedhuizen—FarmBoys—Enschedé, Hengelo—AGOVV, Wageningen—
sum (10 uur), Chr. Stam.
Quick.
11.
Afdeelinff
A2: FW—Zuidbroek 030 uur).
Afdeeling IV.
Noad—WW, Eindhoven—Limburgia, NAC—RoerA3: Stadskanaal—Musselkanaal (10 uur): Wil(4
mond,
BW—Helmond,
uur)
dervank—Nw. Buinen
Juliana—Willem 11.
Bl: Bato 2—MOW
uur),
E. Timmer;
uo
Afdeeling V.
NOVO—Noordster uo uur) D Baas.
A: Be Quick—Velocitas, Heerenveen—GVAV,
B2: Stadskanaal—Muntendam (11 uur).
HSC—Veendam;
Leeuwarden—WW,
Sneek—
B4: Velerveen—Bellingwolde, S. Walburg.
Achilles.
(Gron. Dagbl.)
B: BRC—Emmen,
Muntendam—Hoogezand,
GRC—FW. half elf, Bato—Helpman, Woftersum
—Noordster.
C: FVC—Steenwijk, Friesland—LSC, MSC—
met
wedstrijd
In verband
den interland
Neder- Frisia, Black Boys—Gorredijk, elf uur. De Kooi—
land—België, was er voor deze week slechts een Alcides.
klein programma voor de morgenuren vastgesteld,
D: Harlingen—Nicator, Aristides—CAB.
dat vlot werd afgewerkt. De eenige hiaten onstonE: Olyphia—Lemmer.
den door het zich terugtrekken van Rood-Wit en
G: Stadskanaal—Bellingwolde.
Woldjer Boys, daartoe gedwongen door de miliH: Noordster 2—HSC 2, Heiligerlee—Hoogetaire maatregelen. De beslissingen volgen elkaar nu zand 2, Nieuweschans—Muntendam 2, Thos—
snel op. Deze week waren het
Scheemda.
I: Roden—WK, Noordpool—De Vogels, WarfB.R.C. 111 (E), Hunsingo (O, Woltersum II
fum—Oostelijke Boys, Gruno—Hellas.
(G), R.E.O. (X) en Harkstede (O),
J: BRC
2—Velocitas 3, Be Quick 2—GRC 2,
allen in afdeeling I, die de kampioensvlag mochten GVAV 3—Appingedam.
uitsteken. Onze hartelijke gelukwenschen.
K: Germanicus—EEW, Gieten—Emmen 2.
Minder vlot ging het met d«i start voor den strijd
L: Frisia 2—Leeuwarden 2, LSC 2—Rood Geel 2
Hoogkerk

Voetbal

Officiëeleopening

Hef Nederlandsche spel:

Spel der toekomst
Aldus scheidsrechter Barlassina
Te midden van twee elftallen, die Zondag
enthousiast en fel om de overwinning streden,
zwierf een kleine rustige figuur over het veld:
in het zwart gekleed, beslist in zijn optreden
leidde scheidsrechter Rinaldo Barlassina, internationaal arbiter van grooten naam, de ontmoeting Nederland—België. Het was zijn 35ste
landenwedstrijd.
Nieuw was Nederland voor hem en frisch zijn
indrukken over het Nederlandsch voetbal, doch
zijn meening erover heeft hij tegenover een
redacteur van het A. N. P. zeer uitvoerig gegeven.
„Een prachtig stadion, een van de mooiste,
die ik ooit gezien heb. Het publiek, buitengewoon talrijk, was zeer sportief. De wedstrijd
zelf verrassend fair, zoodat het een genoegen
werd te leiden. Ik geloof, dat zij het wel zonder
scheidsrechter hadden kunnen doen. De taak
van den arbiter was heel eenvoudig, ook al
door de medewerking van de beide grensrechters. Ik wilde, dat het in iederen wedstrijd zoo
gebeurde. Ik ben het wel eens anders gewend,
vooral in de ontmoetingen voor den Mitropabeker, waarin de spelers wel eens „ondeugendheidjes" laten zien, welke het leiden zeer
moeilijk maken.
Mijn indrukken over het spel? Heel goed,
vooral van de zijde van het Nederlandsch elftal. De ploeg, welke het best gespeeld heeft,
won. Van de lichamelijke kracht, die de meeste
Nederlandsche spelers bezitten, wordt een juist
gebruik gemaakt. De meeste van hen zijn, wat
men zou kunnen noemen, athleten en de Nederlandsche voetballers deden'mij veel denken
aan de Zweden.
Wat mij bijzonder trof, was de eigenschap
van de meeste spelers den bal ineens te spelen.
Dus niet eerst stoppen van het leder, hetgeen
tijd ophoudt, maar onmiddellijk trappen, waardoor een vol tempo gewonnen wordt. Ook het
koppen was uitstekend verzorgd. Ik heb speciaal gelet op Wilders, die als achterspeler de
situatie meer beheerschte met het hoofd dan
met de beenen. Technisch ls het geheel zeer
behoorlijk.

£~^L
rel?

K. N. V. B.-programma voor
Zondag

Uit den Groninger Voetbalbond

Wat mij ook-trof was het feit, dat in een
minimum van tijd het elftal het roer kan omgooien. Op een gegeven oogenblik een verwarde
situatie voor eigen doel, een trap naar voren,
een aanval, een voorzet, een doelpunt. Het gaat
alles zoo bliksemsnel, dat een elftal met der- om het
G .V .B.-kampioenschap
gelijke capaciteiten altijd tot groote verrassinde
Twee
van
drie
wedstrijden
vastgestelde
tegen
de allersterkste moesten vervallen, in
gen in staat is, zelfs
de reismoeilijkverband
met
landen der wereld.
heden in het grensgebied, üe derde vond doorgang.
stak daarin prachtig van
door
wal,
„Ik heb, aldus merkte de heer Barlassina op, Glimmen
H.S.C. 111 met een 3—2 nederlaag huiswaarts te
„in het Nederlandsche spel eigenschappen sturen. Goed werk van deze jonge G.V.8.-club.
Afdeeling I
ontdekt, waaruit het spef van de toekomst
Zooals was te verwachten greep Velocitas IV de
zal voortkomen. Het is het spel, gebaseerd kans
om het in klasse A nog' tot een beslissingswedop snelheid en vlug handelen, gericht op het strijd te brengen, met beide handen aan. Haren
niet tegen de groen-witten opgewassen en
meest nuttige effect, het directe resultaat: bleek
dolf met 4—l het onderspit. Hierdoor kwamen twee
een doelpunt. Dat daarbij de vleugelspelers feiten vast te staan. Allereerst zullen G.V.A.V. IV
Velocitas IV Zondag a.s. een extra wedstrijd om
een groote rol spelen, ligt voor de hand. Wil en
het kampioenschap moeten spelen, terwijl Haren
dit spel tot zeer groote hoogte stijgen, dan definitief de laatste plaats kreeg toegewezen. Gevoor deze pas gepromoveerden, zijn er dit
zal het gecultiveerd moeten worden, want lukkig
jaar geen degradatiewedstrijden. V.I.A. schoof door
baltechniek, en vooral schietcapaciteiten een nette 3—l overwinning op Westerbróek twee
plaatsen op de ranglijst omhoog, terwijl V.V.G. door
mogen ook in het meest snelle spel niet een bescheiden
I—-0 op Astrea, haar derde plaats
stabiliseerde.
ontbreken.
Nu de beslissing in klasse B is gevallen, kwam bij
Zooals blijkt heb ik dus groot vertrouwen Groninger Boys schijnbaar de reactie op de inspannende,
maar keurig volgehouden nek aan nek
in de ontwikkeling van het voetbal in Nedermet S.V.P. Met 3—o werd ditmaal van het zich
land. Nu weet ik wel, dat leiders en spelers race
herstellende Groen-Wit verloren. De tweede plaats
den tijd daarbij niet mee hebben, maar dat kan
den reds echter niet meer ontgaan. Hoogkerk
weg,
neemt niet
dat men in Nederland heusch won in een spannend partijtje met I—o van Zuidnog niet met de handen in het haar behoeft hom, waardoor ze V.E.S. passeerend, naar de vierde
plaats steeg. Laatstgenoemde, V.E.S. dus, kwam met
te zitten.
wonderlijke 7—7 tegen Blauw-Geel voor den
En wil men een vergelijking met een ander een
dag, hetgeen voor de hekkesluitster een behoorlijke
geleden
Turijn
land? Kort
heb ik te
de ont- prestatie beteekent.
moeting Italië—Zwitserland, met als resultaat
In klasse C werd het kampioenschap van Huneen feit, doordat de ex-K.N.V.8.-er met 2—o
een gelijk spel, gezien. Het spel van het Neder- singo
van Hoornster Boys won.
Een knappe prestatie.
landsch elftal van Zondag j.l. stond op het- Maar
ook Usquert, dat Kloosterburen met 2—l verTurijn,
zelfde niveau als dat van Zwitserland te
sloeg, heeft een prachtig seizoen achter den rug,
hetgeen in de eervolle tweede plaats een verdiende
en dat niveau was uitstekend.
Ook individueel viel er in beide ploegen veel belooning vond. Doordat Kloosterburen en HoornBoys verloren, bleef de situatie onderaan onte roemen. Men heeft mij gezegd, dat de rechts- ster
gewijzigd, en gezien den achterstand van
beide
een
was.
Engel
invaller
Deze ploegen is hier nog alles mogelijk.
buiten Van den
debutant heeft vooral in de eerste helft prachDelfzijl deed in klasse D een paar flmke stappen
tig gespeeld. Indien ik dat kan zeggen van een in de goede richting En dat men deze uitsluitend
eigen kracht had te danken, zal de rood-witte
invaller, hoe moet de oorspronkelijk aangewe- aan
huishouding ongetwijfeld tot vreugde
stemmen.
speler
zen
dan wel zijn? Een andere debutant: Immers Delfzijl I klopte de concurrente Farmsum
De Vries. Een stoere werker, die moeilijk te met 2—o, hetgeen gezien de kracht van de Farmpasseeren was. En verder stonden er in het sum-verdediging wel wat wil zeggen. Bovendien
Nederlandsch elftal verscheidene spelers, die haalde de reserveploeg het stoute stukje uit W.E.O,
de houdster van de tweede plaats, met 2—2 een
van extra klasse zijn, Paauwe, Van Spaan- puntje
af te snoepen. Een Delfzijl kampioenschap
donck, Vente. En bij België viel Voorhoof op schijnt hier
zeker. Corinthia bewees hier opnieuw
Overigens
en Paverick in de tweede helft.
stelde haar meerderheid over Opwierde, nu met s—l, terwijl
België mij wat teleur. In 1938 heb ik dat elftal
Heveskes en Meedhuizen, door een puntenver(2—2) ieder een nuttig puntje op hun crevoor het laatst gezien en in 1937 leidde ik de deeling
konden noteeren.
ontmoeting tusschen Zuid-Slavië en België te ditOp
dubbele wijze werd in klasse E het kampioenBelgrado. Daar kwamen de Belgen beter voor schap van B.R.e. 111 bevestigd. Zelf won de sterke
blauw-roode ploeg overtuigend met 6—l van Helpden dag.
man 11, maar bovendien verloor Velocitas V, de
Ik hoop," zoo besloot de heer Barlassina het eenige
theoretisch nog kans had, met 4—3 van
onderhoud, „dat het contact, met Nederland Hellas. die
Een verdiende titel voor Klaassens es.
hernieuwd, ln de toekomst bewaard moge blijIn de
ven, ik vertrouw, dat er binnen niet al te lanOverige klassen
gen tijd weer een wedstrijd tusschen Italië en vielen er
beslissingen.
Woltersum II
verschillende
Nederland zal plaats vinden en misschien ls werd kampioen
in G door een 3—o op G.V.A.V. VI
het mogelijk, dat een Nederlandsche scheids- en een gelyk spel van Be-Quick v. R.E.O. veroverde den titel in X door een 6—l 0p Noordpool 111,
rechter in de nabije toekomst een wedstrijd terwijl
de nederlaag van Gron. Boys II tegen De
van Italië zal kunnen leiden."
Post II ln O aan Harkstede het kampioenschap
G.V.8.-programma
Zondag a.s. opleverde.
Verder vestigen we nog de aandacht op de nederlaag van Aduard ln M en de goede overwinninAfdeeling I.
gen van Be-Quick IV, Groen-Wit 11, C.8.T., Ezinge
A; Beslissingswedstrijd
GVAV 4—Velocitas 4,
(11 uur, Kweekschool), B. Hooghuis; WG—Haren en G.B.C. 11.
AfdeeUng II
G. P. Luider; Astrea—Westerbroek, P. D. Pijl.
A
Wit,
In
klasse
Groninger
Boys—Groen
Mulder;
B:
P.
wist W.V.V. II zlch te herstellen van
'
de debacle van de vorige week en een 6—2 overGBC—VES, L. Hummel.
C: Eenrum—Hunsingo, Tj. Bouwman; Baflo— winning op N.0.V.0. is zeker een prima prestatie
Kloosterburen, J. J. Ronda.
van de rood-zwarten. Een waardig besluit van een
D: Appingedam 2—Opwierde, A. J. Mulder; moeilijk seizoen. Ook Thos II deed goed werk door
WEO—Ten Post. R. Pots; Delfzijl—Corinthia, K. een sprekende s—o op Meeden. De tweede plaats is
W. Medema* Farmsum—Delfzhl 2, E. Mulder; daardoor volkomen binnen het bereik van de
Meedhuizen—Heveskes, Joh. Veldman.
Beertsche reserves gekomen.

v.

Hockey

Kon. Nederlandsche Hockeybond
Wedstrijden voor aanstaanden Zondag.
Westen, afdeeling A groep Gooi: Laren—Pinokkio: Gooi—Be Fair.
Groep
Amsterdam—Haarlem: Alkmaar—Ijsvogels; Oh Kay—Strawberries.
Groep Den Haag—Rotterdam:

HDM—HOC;
HHlJC—Victoria; TOGO—SOS; BMHC—Leiden.

Zuid-West. afdeeling A: Temipo—Tilburg; Mid-

delburg—Cadetten.

Ztiid-Oost, afdeeling A: ASV—BMHC; Den Bosch

—MOP; Venlo—ONl.

Noorden:

Afdeeling A: Groningen—LHC: Rap—HVA.
Afdeeling B:
GHBS 2—Groninger Studenten;
Groningen 2—GCHC
Afdeeling C: HSF—Hurry Up.
Afdeeling D: Groningen 4—Groningen 3 (deze op
Zaterdag) ; Groningen 3—HVA 2; Groninger Studenten 2—Dash 2.

DE NIEUWSBLAD VAN HET NOORDENBEKER

Handbal
Uit het Noorder District

Programma voor Zondag 28 April.
Districtsklasse Dames: Brunhilde—Vlusheid en
Kracht. 10 uur (I), J. v. d. Geest; H. S—Bato. 2.30
uut. H. Hofstee
Idem Heeren: Vlugheid en Kracht—Olympia,
10.50 uur (I). M. J. v. d. Hooff.
Afdeelingsklasse Dames klasse A: Brunhilde 2—
Vlugheid en Kracht 2 2.50 uur (I). J. Zuidema;
Voorwaarts 2—Quick 1, 2 uur (I), mej. E. Veldman.
Idem dames klasse B: Brunhilde 3—Brunhilde 4,
2 uur (G), mej. L. Benninga.

Idem heeren: SGV—D3TV. 2.30 uur, H Poelstra*
HCG 2—WIK 2, 2.50 uur (G). B. Makkes.
RADIONIEUWS

PROGRAMMA VOOR WOENSDAG, 24 APRIL.
Hilversum I, 1875 en 414.4 M. NCRV.-uitzending. 6.30—7.00 Onderwijsfonds voor de scheepvaart.
Berichten ANP.,
8.05 Schriftlezing, meditatie.
8.20 Gramofoonmuziek (9.30—9.45 gelukwenschen),
10.30 Morgendienst, 11.00 Gramofoonmuziek, 1115
Ensemble v. d. Horst, 12.00 Berichten, 12.15 Gramofoonmuziek, 12.30 Berichten ANP., 12.35 Gramoloonmuziek, 1.00 Celesta-ensemble en gramofoonmuziek. 2.00 Gramofoonmuziek, 2.15 Zang met
pianobegeleiding en gramofoonmuziek,
Christ
lectuur, 3.30 Pianokwartet „Die Haghe" 3.00
en gramofoonmuziek, 4.45 Felicitaties,
5.00 Voor de
5.45—5.55 Gramofoonmuziek, 6.00 Land- en ieu^d
tufnbouwcauserie, 6.30 Taalles en technisch onderricht,
7.00 Berichten, 7.15 Kamermandoline-ensemble Hilversum en gramofoonmuziek, 8.00 Berichten ANP
internationaal overzicht, herhaling S.O S -berichten
8.20 Utrechtsch stedelijk orkest en solist (9 15—9 45
Causerie over Antwerpen), 10.25 Berichten ANP
actueel halfuur, 10.55 Gramofoonmuziek, Ca. 11 50—
12.00 Schriftlezing.
Hilversum 11, 301.5 M. VARA.-uitzending:
10.00—10.20 V.m. VPRO., 6.30—7.00 RVU., 7.30—8 00
VPRO.
8.00 Berichten ANP., gramofoonmuziek,
9.30 Keukenpraatje, 10.00 Morgenwijding, 10.20 Voor
de vrouwen, 10.50 Voor arbeiders in de continubedrijven, 12.00 Gramofoonmuziek,
12.15 Orgelspel
(opn.),
12.45 Berichten ANP., gramofoonmuziek,
1.00—1.45 VARA.-orkest, 2.00 Handwerkles, 2.30
Gramofoonmuziek, 3.00 N.V.V.-uitzending voor de
vrouw, 3.15 Voor de kinderen, 5.30—6.00 Zang en
orgel, 6.05 De Ramblers, 6.30 Causerie „Wat is Materie?". 7.00 VARA.-kalender, 7.05 Felicitaties, 7.10
Koorzang, 7.30 Bijbelvertellingen.
8.00 Herhaling
SOS.-berichten, 8.03 Berichten ANP., VARA.-Varia.
8.15 Gramofoonmuziek, 9.00 Radiotooneel. 9.30 Gramofoonmuziek, 9.40 VARA.-orkest,
10.10 Rosianorkest, 10.40 Medische vraagbaak,
11.00 Berichten
ANP., 11.10—12.00 Gramofoonmuziek.
Engeland 391 en 449 M. Na 10.20 n.m. ook
342 M.
11.50 Orgelspel, 12.20 Berichten, 12.35—1.20
BBC.-Northern-orkest, 2.20 O. Rabin's dansorkest.
2.50 Radiotooneel, 3.20 BBC.-Harmonie-orkest, 3.50
Shadwick strijkkwartet, 4.20 Berichten (Wels), 4_25
Wels programma, 4.40 Kinderuurtje. 5.20 Berichten,
5.35 Pianosoli, 5.50 Actueele uitzending, 6.20 Mededeelingen, 6.40 Variété, 7.10 Muzikale causerie 7.40
Revue-programma, 8.20 Berichten, 8.40 Actueele
causerie, 8.55 Variété, 9.20 Radiotooneel, 9.50 Verzoekconcert, 10.20 BBC.-zangers, 10.45 O. Rabin's
dansorkest, 11.20 Berichten.
Radio-Paris, 1648 M.
11.10 Vioolvoordracht
11.20 Yvonne Gouverné-koor en pianovoordracht,
12.05 Pianovoordracht, 12.35 Zang, 1.05 en 1.30 Cellovoordracht, 2.20 Pianovoordracht, 2.50 Radiotooneel, 3.50 Pianovoordracht, 4.20 Chansons,
435
Cellovoordracht en zang, 5.35 Piano en viool, 650
Radiotooneel, 9.05 Orkestconcert m. m. v. soliste
10.05 Volksliederen met toelichting, 10.20 en 10 35
Radiotooneel, 11.05 Zang, 11.20—11.50 Sohstenkwintet van de Garde Républicaine en soliste.
K e u 1 e n, 456 M.
4.50 Otto Pricke's orkest, 6 40
_v 3 .TTB^?° en 950 Gramofoonmuziek, 10.20 Concert
11.20 Omroep-amusementsorkest en soliste,
12
Concert 2.20 Stedelijk orkest van Duisburg en 50
ls _?n^. 4*lo Literair-muzikaal programma. 4.45 soen
c
ramofoo«muziek, 6.35 Omroeporkest en solist
z
tusschenspel. 8.05 Gramofoonmuziek,
8.50—11.20 Zie Deutschlandsender
B r u s s e 1 322 en 484 M.
322 M.: 11.20 Gramofoonmuziek, 11.50 en 12.30 Omroepdansorkest,
12.50
f0?
4*20 Jazzmuziek (gr.pl.),
Ti
nn5uziek \trio,
Nederlandsche
Accordeonvooraracht 6.20 Gramofoonmuziek.5.50
7.20 „Prinses Zonne '$
9.30-10.20 Omroepdansorkest
484 -^—11-2°
'
Gramofoonmuziek, U.50 en
v,ÏZt
a
est* P,-50-1*20 Gramofoonmuziek, 12.30
Pianoduetten, 5.30 en 6.05 Gramofoonmuziek, 4.55
720
50
Ruhlman's orkest en so5
ßadl°-°rkest, 9*30 Gramofoonmuziek,
q
f
« _**-"£
9.35
(met toelichting), 9 50—10 20
Gramofoonmuziek
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Woensdag 24 April.
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15 1-30-1.40, Kalundborg
0-, 1*20*^"L50—2.20, Keulen
2.20—3.20. Hamburg 3.30—4 00
4-20—4.35, °sl° 4-35—4.55, Brussel Fr
iïrP-iHÏÏ?
4.55—5.20, Motala 5.20—5.35. Brussel Ned.
5.35—7 00
Brussel Ned. 8.05—10.20.
10.35—11.20
LIJn n 4, 8.20—8.50.Milaan
Deutschlandsender 8.50
Berhp 9.10—9.50. Deutschlandsender 9.50—
TT^ïl0 ' ,"__lb_i
10-20—10.50,
Deutschlandsender
r?
11.00—12.20. Kalundborg
12.20—12.50. Deutschlandsender 12.50—1.50. Hamburg 1.50—2.20. Deutschlandsender 2.20—3.20, Deutschlandsender 3.30—
4.50 Keulen 4.50—5.10, Kalundborg 5.10—5 55
Deutschlandsender 6.05—6.20. Deutschlandsender
6.30—7.20, Kalundborg 7.20—8.05. Keulen 8.05-8 20
Kalundborg 8.35—9.20. Deutschlandsender 9.2Ö—
10.20. Deutschlandsender 10.30—11.20.
Lün 5: North Reg. 8.00—9.15, North Reg. 9.35—10 20
West Reg. 10.30—11.20. North Reg. 11.20—12 20
North Reg. 12.35—1.20, West Reg. 1.35—3.20
Reg. 3.20-4.20, West Reg. 4.20—5.20. Parijs North
5 35—
6.05, North Reg. 6.40—7.10, Motala 7.10—7.50, Be8.00—9.50,
romunster
North Reg. 9.50—11 20
Liin 6: Parijs 11.10—11.30, Parijs 2.20—2.50, Kalundborg 2.50—3.50, Brussel Pr. 6.05—6.20, Sottens 6 20
_"r 5'Parijs
,Br!l?ss £r* ,*H£-10 *20- Boedapest 10.40—

??nn*

firma Hommes,
was de heer J.

SedeSsVeVd?

In het café S. Tabak te Westeremden werden eenige belangrijke partijen gespeeld voor
het persoonlijk kampioenschap van de tweede
klasse van den Noorder Dambond, waarvan de
uitslagen zijn als volgt: D. A. Sprenger—J.
Bolwijn o—2; M. Kuizenga—K. Grasmeijer
2—o.
In deze afdeeling zijn nog drie gegadigden
voor de bovenste plaats. Het wiel ons voorkomen dat M. Kuizenga de beste kansen heeft
voor de bovenste plaats. Het wil ons voorpartij meer moet spelen, dan zijn concurrenten en J. Bolwijn en T. Kooi in de laatste
ronde tegen elkaar moeten uitkomen.

Brussel Ned. 8.00—8.20. Hamburg 8.50—935.
Kalundborg 11.20-11.50 Brusel\?*£s-,-*2*,10*0- Br"ssel
K?w
Neef. 12.20-12.50 Brusffi Pi* 11,*§(h-12A

v rt
°etonwerkpn JV?ude* Haren,

*erd

Noorder Dambond
Om het persoonlijk kampioenschap

..

a
J. P. Bolhuis
!'chüderwpK
ftao"oS waren deB* heeren
Emming uit Onnen;
peterswerk^ °cbr- Wedda > Haren= looden Bruining, Haren; elec*filrnia
lciteit A?y,,ps
Assen;
,„'
centrale verwarming
D

|,ebracht n wdP%«aPk f en

Dammen

T
«,
Lijn
3:

in loodraam aangebracht,
labdbouw»;
werkzaamheden van den
Het glas is ontwor£en door rtt. ergevend.
eer J* Wijkmans uit Groningen.
kas sierswn„f a s het bankgebouw is ook de
eïl
hoewel geïsoleerd
v°rmt. breekbaar geheel met de bank

t onvlrh.?luWelke -

de laagste afdeeling te spelen. Spelen twee
clubs in dezelfde afdeeling, dan wordt bij gelijk spel met doelschoten beslist. Alleen bij de
finales wordt met twee maal vijf minuten verlengd.
Deze regeling, heeft voor de elftallen uit de
hoogere afdeelingen wel grootere nadeelen,
aangezien elke wedstrijd slechts 40 minuten
duurt, en dit soms wel niet voldoende zal zijn
om een overwicht in doelpunten uit te drukken. Aan den anderen kant wordt het tournooi
voor de elftallen uit de lagere afdeelingen
wel zoo aantrekkelijk.

Aanstaanden Zondag zal wederom op de velden van de Hockeyclub „Groningen" aan den
Oosterweg in Haren het jaarlijksche tournooi
om den Nieuwsblad-beker gespeeld worden.
Ook dit jaar is de deelneming groot te noemen:
de geheele afdeeling A doet mee, op één na de
geheele afdeeling B. één elftal uit afdeeling C
(de ..Friesche tweede klasse") en twee uit afdeeling D, dus in totaal 16 elftallen. Het vorige
jaar is de beker door Groningen gewonnen,
maar nog nooit is één elftal zoo dicht bij het
definitieve bezit van den beker geweest, dat
hij zich met nog één keer te winnen, eigenaar
kon noemen. En ook nu is dit niet het geval,
waaruit wel blijkt, dat de trophee, die dit jaar
voor de tiende maal verspeeld wordt, vaak van
houder gewisseld heeft.
De loting is thans als volgt:
l
le ronde: A: GHBS—MHV; B: HVA I—Rap; n'%. £
C: Groningen IV—HCW; D: GCHC—HSF; E:
" al-'
Instituut Hommes—LHC; F: HVA ll—Groninger Studenten; G: Groningen I ATHC; H:
Groningen ll—Dash.
2e ronde: I: winnaar A—winnaar B; J:
winnaar C—winnaar D; K: winnaar E—winnaar F; L: winnaar G—winnaar H.
Halve finale: M: winnaar I—winnaar J;
N: winnaar K—winnaar L.
rt?* TO
Finale: winnaar M—winnaar N.
Voor de verliezersronde is de loting als volgt:
le ronde: I: verliezer B—verliezer C; J: ver- uramofoonmuziek.
Deutschlandsender
1571 M.
6 35 Blaasliezer D—verliezer A; K: verliezer E—verliezer
rt 7*2° Gevarieerd nolitiek programma,E
820
t
H; L: verliezer G—verliezer F.
nchten
8.50 Omroepkleinorkest,
9.20 OmroenJ;
Halve finale: M: winnaar I—winnaar
ri
rna tot "-20
_ert
N: winnaar K—winnaar L.
B
Finale winnaar M—winnaar N.
GEMEENTELIJK RADIOBEDRIJF.
De tweede prijswinnaar wordt houder van den
(Wijzigingen voorbehouden).
wisselkrans. Deze blijft in definitief bezit van
afïen
a/,le dagen
wu"_.e__ï_i
volJed-K Programma.
I alle 5*
volledig
programma.
dat elftal, dat hem het vaakst gewonnen heeft Lyn 2. Hilversum ?
Dinsdag 23 April.
op het moment, dat de beker definitief bezit T
wordt (dit is als de beker 3 maal achtereen of Liin 3: Brussel Fr. 5.25—6.10, Brussel Ned. 6.20—7 00
0-930, Kalundbore 9.40-lo!20,'
5 maal in totaal gewonnen is).
10 35-U20
Voor den aanstaanden Zondag, waarbij de
Stuttgart 5.35—6.05,
V Kalundborg' 5.10—5.35.
Deutschlandsender
6.35—8.20, Beromünster 8.20—
regeling bij de Noordelijke Hockey Commissie
9*30_10*20* Deutschlandberust, geldt wederom de regel, dat bij gelijk
30-11
spel het elftal wint, dat in de competitie in Liin 5: Motala 4 50—5.45. North Reg. 5.45—6.05. West
R Bgn.6o#-;
de laagste afdeeling speelt. Instituut Hommes
Re S- 6-50-7.20, Motala 7 20
6*35u West„,
—8 05. Kalundborg
uit Hoogezand en ATHC uit Delfzijl, die geen
8J0—8.55. North Reg. 8.55—
°n
9-35—10.20, North Reg. 10.20
geregelde competitie spelen, worden geacht, in
—1105
Lijn 6: Motala 8.35—9.20, Brussel
Fr. 9.20—10 05
F,aS s i1,0^ 5-10*50* Boedapest 10.50-11.05, Parijs
11.u0—11.50.

ï-tonebepirtf,?g 1!, glas

?Ven smaaltw?

13

alarminstallatie aan-

11 l 0 Van den middag

Ferd'nand heeft eerbied voor borden: een privé-i ngang vindt hij verboden terrein

6J

11.05,

T

__

11.05—11.50.

14
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VEREENIGING VAN LEERAREN EN DE

HANDELSWETENSCHAPPEN

66ePRACTIJKEXAMEN

in Boekhouden en Handelscorrespondentie op 24, 25 en 26
Juni 1940, 's avonds te Groningen en 45 andere plaatsen.

Inschrijfgeld 2.50 gld.
Prospectus gratis verkrijgbaar bij het Secretariaat, Dennen-

laan 4, Hilversum, bij den heer H. Broeders, Zocherstr. 66,
Amsterdam-W en bij den Heer B. Mulder, Koninginnelaan
Sa, de firma Noording—N.-Nederlandsche Boekhandel, allen
te Groningen.
OP DEZELFDE DATA: EXAMEN HOOFDCORRESPONDENT.
DE AANMELDING SLUIT 31 MEI A.S.
LET vooral goed OP. dat D
een prospectus ontvangt, -waarop onderstaand uiltje voorkomt

WAARSCHUWING

In 1938
examineerden

12091

candidaten

Verkades „Waxine"
Thee- en Nachtlichten
zijn thans weer overal

In 1939

v^tf^l<r

examineerden

jËÈk 11998

%ss*m^^'

candidaten

in voldoende hoeveelheid om aan de
normale vraag te kunnen voldoen.

Een Kantoormeisje, oud 17
jaar, zoekt Meisje, om samen

CEDERT September' 39
■^ hebben vele geregelde verbruiksters van
de Verkades „Waxine"
Thee- en Nachtlichten
vaak moeite gehad om
deze lichten bij haar
leverancier te krijgen,
hoewel onze fabriek toch
niet minder afleverde dan

TENNISLES

tijdelijke leerkracht

te nemen.
Br. fr. no. 804 Bureau dezes.

met acte wiskunde en (of)
handelskennis. Indiensttreding
GEVRAAGD:
ten spoedigste. (Mobilisatievacature)
(geen
Sollicitaties
DUITSCHE LES
stukken) te richten aan het H.
der S.: W. LAMEIJER, Sidde- voor meisje, 3de klas H.B.S.
buren A 295.
Br. fr. no. 810 Bureau dezes.

.

Boeldag

Voor de

te Winsum

maag

ontlasting traag, opgeblazen,
heid. gevatte koude, griep,

influenza, slechte spijsvertering, hoesten, geen eetlust,

Op Donderdag 25 April 1940,
's nam. 1 uur, zullen ten verzoeke van den Heer S. ANDRINGA te Winsum (Meeden),
ten overstaan van Deurw. HAZEWINKEL, publiek worden
verkocht:

hoofdpijn, koorts, gal of
slijm, gebruikt de beroemde

Wortelboer's Krulden en

gewoonlijk.

IH

van „voorraad-vormen"
door vele huisvrouwen.

Pillen

HOORNVEE

Gij zult geen andere mtddelen meer willen. Wö geven

j

38 kalf- en melkkoeien,

(gecontrol. melklijsten), 5 wei-

dekoeien, 9 koehokkelingen en
4 kalveren met schets.

Posten tot en met f25 con-

*

de verpakking is de

naam Verkade en het
wett; g gedeponeerd handelsmerk „Waxine" dvidelijk vermeld.
Onze lichten worden
volledig door ons gegarandeerd; in iedere
doos vindt U een garan-
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moderne effen kleuren, 140 cm. breed,

J%AC

per Meter
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Ebfete,

I

IVY
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Meter
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stoffen, w.o. Crêpe mat, Crêpe
georgette en Lavasoie
voor zomerjaponnen, JÊ Z C
90-95 cm. breed, per

ZAANDAM

KWALITEIT

x

.■

Grote sortering fantasie-zijden

tiebewijs.

WUHANDMAVIN

Uw Modehuis I

1

.

127

-

Te koop aangeboden:

Direct van particulier, wegens aanschaffing kleinere wagen

-

Uw gebit stuk? L-I

[

DEZELFDE OAG TERUG
BM_lH<iN.'l:B*aillJl.lUl:*M
REPARATIES PER RODE

Nergens zoo goedkoop!

keuze en
bovendien zyn onze prijzen zeer laag: Cylinderbureaux reeds vanaf f 65.—. Bureaux-ministre vanaf f 27.50.
Nevenstaand Eng.
p^
Enorme
Bureau, zeer mooi

Jg^^^gMjr

11

"

|

GEVRAAGD: Tegen half Mei, in „Avondlicht", Haren

'

liefst met eenige ervaring. Dooplid of lidmate N. H. kerk.
Salaris f 200—f 300 per jaar met vier jaarlijksche verhooginge*1*
Brieven aan de Directie.

n tevens

eenige

Huiswerksters

Leerling-Verpleegster

"

gevraagd.

WELKE FABRIKANT OF GROSSIER
GEEFT IN CONSIGNATIE
aan winkeHer op prima stand
Het artikel corsetten en handwerkartikelen

Br. fr. onder no. 792 bureau dezes

Boeken! HHH c.M., met midkasten 1
l*^. Wf denlade, kost
"** * bij ons slechts I DU."
tnn

I

GRONINGEN's GROOTSTE MEUBELMAGAZIJNEN „GRUNO"
ST. JANSSTRAAT 17, t.o. Kinderziekenhuis

Ket Meisje Traaft

Koopt n u een

accordeon

groote

maat

Guitaar, Mandoline of
Banjo

■

Zeer gemakkelijk te
leeren
Groote keuze
en nog de oude lage
prijzen Ziet de etalage

—
—

H. P. Vlllk, Heerestr. 91

1 WAARSCHUWING!

DEGENE, die Zaterdagavond 13
April een RIJWIEL heeft meegenomen uit de Burchtstraat,

kan

laatste model, 4-5 pers., geheel met echt leer bekleed. De
wagen ziet er uit als nieuw en staat op geheel nieuwe banden. Prijs f 1200.—. Zuinige en zeer soliede wagen.
Brieven franco onder no. 798 bureau van dit blad.
_i____——B.l...—Ül^^M^l

:

f3OOOO aangeboden voor prima
belegging. Bill. rente n. o.
Inl. geeft no. 837 Bur. dezes.

i

Ook in BUREAUX hebben wij een

op ons veranderingsatelier kunnen voor
spoedige Indiensttreding geplaatst worden

Bekwame
I Mantelwerksters

VISSCHERSTRAAT JS-* " GRONINGEN

WOLLEN DEKENS GESTIKTE DEKENS MATRAS
DEKKEN
OPKLAPBEDDEN
SPIRAALMATRASGevraagd:l4oooo
SEN
LEDIKANTEN op gemakkelijke betalingsconditie. Neemt deze kans, het wordt wel duurder per Mei a.s. over boerderij, prima kleigrond, nabij Grijpskerk.
maar niet goedkooper.
Brieven franco onder no. 823 bureau van dit blad. Spoed gewenscht.
Br: fr. no. 824 Bureau dezes.
.«

Nergens zoo goed!

een HANSA 6-cyl. CABRIOLET

-^^sïsï _ vy_r_?

Particulier Geld

-

_---"
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Modern, serieus Burgermeisje,
jaar, zoekt kennismaking m.
dito Heer. ook wel verlofganger
iets dergelijks.
| ofBr.
fr. no. 842 bureau dezes.

Vraagt REIZIGERSBEZOEK
Fabriek van Kapokmatrassen en Wolmatrassen

■■■ ■■

m

|

BEDRUKTE
KUNSTZIJDE

VERKADES FABRIEKEN N.V.

Jong Meisje, afgestudeerd, zoekt
Tennisclub. Br. met opg. speeltijd en contrib. onder no. 841
bureau dezes.

-

i

_RWii

sportieve japonnen,

TENNIS

Kunstgebit
Uw
gevoelt U den geheelen dag nletl

■

*»-it*

mooie, soepele kwaliteit zijden
linnen voor mantelcostuums en

Te bevragen bij de Frieschdiet onder bekende solide borg- Groningsche Suikerfabriek te
stelling.
Groningen, tegen nader overKoekhakken enz. verboden. een te komen prijs.
J. J. PETTINGA, Bedum.

e»

**®v^wfjf r^s—^

„BEACH LINNEN"

tant, overigens 3 maanden cre-

. -

\
1

SINTELS

(1000 L.).

Geen vrees meer, dat de gebitsplaat
van het gehemelte loslaat. DENTOFIX,
het nieuwe, verbeterde, antiseptische
poeder ■ 's morgens een weinig op de
plaat gestrooid, houdt het gebit den
geheelen dag onwrikbaar op zijn plaats.
Qeen onaangename smaak. DENTOFIX
verschaft U een gevoel van zekerheid
bij 't eten, lachen, spreken en niezen.
U vergeet, dat U een kunstgebit heeft.
Koopt nog heden een stroolbu» voor
slechts F. 0.75, in apotheken en drogisterijen.

**

gebruik kan

Eenig Gereedschap
©.a. Nicolson gecombin. zwadkeerder en schudder, iertank

Jï
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Jacoba Maria Wortelboer.
Chem. Pharm. Industrie.
Oude Pekela.

2 Schapen met 6 Lammeren

0p
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los.
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worden voldaan,
Let er steeds op, dat U
de origineele Verkades
„Waxine" lichten ontvangt. Deze worden uitsluitend in doozen verpakt geleverd, dus nooit

Wij meenen, dat deze
moeilijkheden zich thans
niet meer zullen voordoen, zoodat weer volledig aan de-vraag voor

I

U een goede raad. Neemt
deze middelen te baat. Zij
zijn wereldbekend en kosten
bij Apothekers en Drogisten
maar zestig cent.

normaal

Dit tekort was het gevolg

Wortelboer's

52 stuks uitm. zw.bont
als:

ftj

verstopping,

ï** ;$#J

LENTE EN

verkrijgbaar -

Gemobiliseerden beneden de rang van onderofficier genieten 5 gulden Reductie op het diplomageld.
Het Bestuur der Siddebuurster Schoolvereen. vraagt voor
haar U. L. o. School (Neutr.
Biz. Onderw.) een

\>-^^L

VOOR

deze

BRUGTS,

bezorgen

bij

Reinautstraat

JAC.
18.

■

■

fl

VRIENDIN

P. DE GRUYTER & Zn. N.V.
vraagt

EEN FLINKE VERKOOPSTER
en

EEN LEERLING VERKOOPSTER

Goed loon. Persoonlijke aanmelding a.s. Donderdag
25 April tusschen 7—9 uur n.m. in winkel Vischmarkt, Groningen.

■

fl
fl

L.t. 32 jaar.
Br. fr. no. 815 Bureau dezes.

RUIM 20 JAAR
vervaardigen wij ln eigen
ateliers onze bekende

«DEMCO"

Breukbanden
Buikgordels

Elast. Kousen
Ooor

[Gevraagd:

I Een eerste Pompwerkster I
I Aankomende meisjes I
en eenige

het veranderen
Mantels en Japonnen.

vele Artsen aanbevolen

voor

BANDAGEHUIS
Eenigste speciaalzaak

-

Gron.
Coehoornsingel IS
b. h. Heereplein. Tel. 3458

I

vani

Aanbiedingen Woensdagavond tusschen 6—7
uur, Oude Ebbingestraat No. 6.

GEBR.

I

JANSSENJ

