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DANKZEGGING

Paulus, de aan christelijke gedachten
rijke, spreekt ervan in 2 Cor. 4. Hij getuigt daar van de wonderdadigheid van
het geloof, dat Gods heerlijkheid laat
zien. Hij stelt meteen ook voorop de wondermalige oorsprong van het geloof. Genadegift noemt hij het; niet door eigen
toedoen verkregen! „Genadegift", dat is
een soldatenterm, zooals Paulus die meer
gebruikte: datgene, wat de soldaat boven
zijn soldij ontving uit de behaalde buit
lets dus, waar hij geen recht op had!
Geloof is gave! Maar een gave kan men
aanvaarden of verwerpen. In het laatste
geval bedanken wij ervoor, omdat wij bedanken ervoor te bedanken. Doch aanvaarden is: met dankbaarheid aannemen
en daardoor deel hebben aan de vruchten
des geloofs. leder weet echter, dat deze
dankbaarheid niet erg menschelijk is.
Wanneer kleine Jan een geschenk krijgt,
zeggen wij tot hem: toe nu Janneman,
netjes „dank u" zeggen! En hebt ge veel
dankbaarheid gehoord in zijn toon van
spreken, als hij eindelijk de verlangde
dankwoordjes er uit wringt?
Geen wonder dus ook dat de Bijbel het
niet vaak heeft over dankbaarheid. Slechts
op drie plaatsen wordt het woord „dank"
genoemd en maar eenmaal het woord

„dankbaar" en ook „dankbaarheid" komt
slechts éénmaal ter sprake. Wel gaat het
in den Bijbel veel over dankoffers. Geen
wonder, daar waren smulpartijen aan verbonden. Buiten hetgeen van Jezus en
Paulus gezegd wordt, komt het werkwoord
„danken" enkele malen voor en merkwaar
waardig is nog altijd de plaats
Lukas vertelt van den Farizeeër, die naar
dentempel gaat en daar zijn handen uitspreidt en God dankt voor zijn genadegiften. Hij dankt dat hij niet behoeft te
zijn gelijk vele zondaren, doch zijn godsdienstige en menschelijke plichten heeft
mogen vervullen. Deze man is veel gesmaad in den loop der tijden, Lukas zelf
is er al mee begonnen, en toch, ligt er
ook niet iets heel moois in zijn houding,
dat hij aan God de eer van zijn goed mogen zijn. wil geven? Hij dankt ervoor en
spreekt die dankbaarheid uit ook.
In de volheid der tijden kwam Hij, die
dit zelf
leerde voor alles te danken ennood.
Hij
ook deed tot in den grootsten
spreekt zijn dankbaarheid uit.
Daartoe wekt ook Paulus op in zijn brief
aan de Corinthiërs. Tot dankzegging! Hij
weet, dat dankbaarheid moet uitgesproken worden, 't Moet gezegd worden, met
luide woorden, zooals het ook goed is dat
de kleine Jannemari leert „dank u!" te
zeggen.
„ia
,a
Tot dankzegging van velen zelfs wekt
Gods
genade
de
op.
Daardoor wordt
hij
vermenigvuldigd, zegt Paulus. Hij denkt
en
lofprijzing
aan gemeenschappelijke
dankzegging in de godsdienstige samenkomsten, de mooiste uren van het menschenleven.
Uit dankbaarheid worden
luide
verzuchtigen tot woorden van

,
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De eere-promotie te Leiden

wezigen,
waaronder tal van autoriteiten. Zoo waren
o.m. aanwezig, behalve de Ministerpresident, verschil-

Diplomatique,

promovendus
binnengetreden, sprak de rector-magnificus,
prof. dr. B. G.

de

waren

Escher een rede
uit, waarin hij er
aan herinnerde, dat
Winston Churchill
behoort tot de zeer
zeldzame categorie
van personen, aan
wie een eere-doctoraat

verleend kan

worden, n.l. aan
hen die door hun
moreele eigenschappen en hun
karaktervolle houding den loop der
gungeschiedenis
stig hebben beïnvloed. Spr. ver-

In de St. Pieterskerk te Leiden overhandigde prof. dr. R. P.
Cleveringa aan Churchill de doctorsbul ter gelegenheid van
zijn promotie tot eere-doctor in de rechtswetenschappen.

V. 1. n. r. Prinses Juliana, Prins Bernhard, mevrouw Churchill,
Foto Anefo-Raucamp
Churchill en Mary Churchill.

volkslied.

Terwijl

het

orgel
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Koude ochtend en plaatselijk nachtvorst. Morgen zonnig weer met aanvankelijk nog een vrij frissche Noord
Oostelijke wind.
Zon heden onder 20.20 u„ morgen op
4.53 u., onder 20.21 u., Maandag op
4.51 u. Maan morgen onder 4.05 u„

op 16 21 u Maandag onder 4.19 u.,
op 17.30 u. 16 Mei V.M.

DE VOEDSELPOSITIE.
La Guardia dreigt met aftreden
De directeur-generaal van (Jnrra, La
Guardia, heeft gedreigd te zullen aftreden,
indien het bestuur de toewijzing voor
minstens de komende maand tot aan den
oogst niet kan garandeeren.

*

Churchill
Gisteren was het de 10e Mei. Weer een

dag van herdenken; een dag, welken de
huidige generatie in Nederland nooit zal
vergeten, nooit zal kunnen vergeten. Als
we ons het gebeuren op dien datum in
1940 nog eens voor den geest roepen en
hierbij overzien de zee van ellende, welke
daarop gevolgd is, dan komen als vanzelf de tanden op elkaar.
Op denzelfden dag, 6 jaar later, stonden we tegenover den man, die van zulk
een enorme beteekenis is geweest
voor de overwinning op den overweldiger. In de prachtige Mozes-zaal van het
Koninklijk Paleis te Amsterdam ontving
Churchill de Nederlandsche pers. Daar
zat de Britsche staatsman, naar wiens
woorden wij allen zoo vaak geluisterd
hebben in de bange oorlogsjaren, die in
zijn voorspellingen in 't eerst zóó veel
geduld van ons vroeg, dat we er niet
aan wilden, die zijn volk en daarmee ook
de bondgenooten aanvankelijk niets annaar zijn eigen
ders had aan te bieden
dan zweet, bloed en tranen,
woorden

Ergens werd

Java!
een vlag geheschen!
Ergens werd
Paaschmorgen in de tropen. Niets herinnert ons aan Paschen in Nederland, waar
omstreeks dien tijd dè zon schuchter
komt schijnen, de weiden prachtig groen
van kleur zijn, de natuur uit den winterslaap ontwaakt. Of 't moest zijn de „eier

enz.

van Amerika. Laat ons ook die vriendschap bewaren, die banden tusschen Nederland, en Gr. Brittannië, die zoo vele
krachtproeven hebben doorstaan, en die
opnieuw aaneen zijn gesmeed door de
beproevingen welke wij hebben ondervonden, beproevingen, die ons hebben
vereenigd in zulk een groot erfgoed van
roem en van moreelen en intellectueelen
samenhang. Laat ons die banden goed
bewaken en verzorgen, want door dat te
doen zullen wij inzien dat wij, zelfs heden
ten dage, ons deel ertoe hebben bijgedragen om de veilige en onwrikbare
grondslagen te leggen van een betere en
hoopvoller wereld!
Na een langdurig applaus besloot tenslotte de rector magnificus het gesproken
deel der plechtigheid met een kort woord.
De aanwezigen zongen hierna staande en
met begeleiding van orgel en trompetten
het Nederlandsche en het Engelsche

Foto Anefo-A.N.P.

kort te voren Prins Bernhard was gearriveerd. In de sociteitszaal werd Churchill met een daverend lo Vivat ontvangen. Het studentencorps heeft hem hier
een hartelijke ontvangst bereid. Intusschen vertoefden de dames Churchill, in
wier gezelschap zich Prinses Juliana bevond, in het gebouw van de vrouwelijke
studenten. Ongeveer half zeven vertrokken de hooge gasten uit Leiden.

een vlag geheschen! Ziet,
hoe onze blik verruimd is. leder van U
weet nog van dè mobilisatie in '39 't
zinnetje: „Ergens in Nederland!" Nu bedoelen we met „ergens" hier of daar op
de wereld-bol. Want weer zitten overal
energieke
kerels,
ter wereld jonge
Nederlanders! Jammer genoeg de meesten
als militair, daar 't in 't Verre Oosten
nog geen vrede is. Doch, hetzij als militair, hetzij als burger, zij laten de wereld
zien, dat Nederland weer aan 't werk
is, aan 't opbouwen, aan 't toonen dat
wij niet gebroken zijn door den bezetter!
Ergens werd een vlag geheschen! Geen
grootsche parade, geen officieren in
groot tenue, geen wapen-vertoon, doch
een eenvoudige plechtigheid in de buurt
van Soerabaja, op Nederlandsch grondgebied, 't Was Paasch-Zondag. Om acht
uur stond* daar een Compagnie, bestaande uit „Stadjers en Ommelanders". Jonge
kerels, ex-illegale werkers en onderduikers, die in April 1945, de maand van
„onze" bevrijding, allen daadwerkelijk
hebben meegeholpen, de overweldigers
uit Stad en Landouwen te verdrijven.
Daarna waren zij terstond bereid om te
gaan, déar ter wereld, waar zij de Jappen
konden bevechten, 't Heeft lang geduurd
verlaten.
voor zij Nederland
konden
Maar nu, na een jaar, hebben zij hun
voorloopig doel bereikt. Zij zitten op

—N
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Na dat het Prinselijk Paar, alsmede

'men
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tensamenleving, inspecteerde.
Tijdens de receptie in het Academiegebouw boden delegaties van mannelijke
en vrouwelijke studenten Churchill een
fraaie prent aan, terwijl hem eveneens
een kist met sigaren werd overhandigd.
Na afloop van de receptie begaf Churchill zich naar de sociëteit Minerva, waar

lende Ministers,
leden van de Britsche ambassade,
leden van het Corps

zocht Churchill om het eeredoctoraat te
gezegd met lofverheffing. Gemeenschapwillen beschouwen als een teeken van
pelijke gebeden wenscht Paulus, in bededank zoowel van de Universiteit als van
huis zoowel als in eigen woning. Ge- het geheele Nederlandsche volk voor de
meenschappelijke dankgebeden, tezamen diensten, welke hij bewees aan alle menopgezegd, opdat niet de biddend ineengeschen van goeden wille.
dokene zal worden afgeleid, noch ook de
Vervolgens sprak de promotor, prof.
stemming des gebeds zal vervliegen.
mr.
R. P. Cleveringa de eigenlijke promijner
gemeenten
Aan een vrouw in een
uit. Na een uitvoerige beschoudat
motierede
gegeven,
ze
had ik een tafelgebed
de juridische
wing
over het recht enCïeveringa
met haar kinderen kon opzeggen. Een
aan
prof.
ik
herinnerde
arbeid,
dat
„Duld
was:
daarvan
der zinnen
lOen Mei 1940.
na
den
dagen
mijn
bede
de
donkere
met
u
met een dankbaarzijhart
Toen de bondgenooten in West-Europa
dit gezegd had, benader". Wanneer
in minder dan li maand de vreeselijkste
kende de vrouw, dan hield zij altijd even
het voor
op want elke keer rees de vraag: is dat verliezen en nederlagen leden en
wanhopige en den moedelooze den
hart?
En
elke
den
heb
ik
een
dankbaar
waar'
schijn kon hebben alsof elke tegenstand
keer beleed zij dan in stilte haarzijtekort
juist
een,
dat
de uitbarsting van het Duitsch geGelukkig
tegen
zulk
in dezen.
tot
vraag
die
en
weld
nutteloos
was. Was een bezielend
dankzegging
tot
door de
en sterkend strijder noodig, die in staat
die schuldbelijdenis gebracht was.
te
Daarom wil Paulus dat het weimgje was op te roepen en op te wekken en en
dankbaarheid dat er is, worde uitgedrukt stalen en wiens woorden met recht hij
in woorden en luide voor God gebracht, algemeen worden aangenomen als
in gemeenschap met anderen, opdat het aanvuurt met toespraken, die van een
niet geheel en al mocht wegraken met al onvervaard en onbevreesd vertrouwen
de gevolgen van dien. Hij had menschen spreken in den slottriomf der rechtvaarbestudeerd, die de voorkeur gaven aan gedigheid. Als zulk een kampioen verscheen
bedsstilte van de binnenkamer, maar bv ons in de dagen van midden Juni 1940
wie van dankbare overgave geen sprake Winston Churchill, toen hij tot vriend en
meer was tenslotte en die als ontredder- vijand uitriep zijn hartstochtelijk: „wij
den ten laatste door het leven en ook uit zetten door; wij willen zegevieren; wij
het leven gingen. Menschen zonder regel zullen winnen". Luttele woorden, maar
van dankzegging, dor en ledig geworden,
in dezen mond van enorme beteekenis.
eigen
die altijd komen aandragen met plichHem, die destijds zich inzette voor het
van eigen
vermeende rechten, maarHet
welzijn
der wereld, die haar vervolgens
zijn dezulken
ten niet willen weten.
staag en stoer steunde en die
en
stug
die bij het minste onheil waardoor ze worde grootste nooden en gevaren heen
door
tot
de
vreeden getroffen, dadelijk komen
haar opstuwde naar haar redding, die
selijkste aller vragen: Waaraan heb ik dat haar midden in het meest gigantische gevraag,
verdiend? De meest goddelooze
levenspeil, dien
komen! Alsof vecht wees naar hooger
waartoe een mensch kan
kunstenaar en dien strijder voor het recht
en
alsot
op
iets
hebben
men recht zou rekenschap vragen voor der menschheid tooien wij met deze
God kan
krans, buiten welke wij geen schooner
Zijn daden!
___~.._, kunnen vlechten, hem roepen wij aan
het
te
is.
Paulus wist echter ook wat
deze universiteit, die zelf opkwam uit een
leven uit genade en dientengevolge te worsteling
om verlossing uit den greep
om
ongebeurt
alles.
Alles
danken voor
onrecht, uit tot
de
e.van
weerzinwekkend
ook
belijdenis,
zijn
zentwille, was
luris
Honoris
Causa".
doodsge„Doctor
zorgen,
de
moeiten,
de
lende, de
zal
Met het uitspreken van het Latijnsche
varen! Om onzentwille! Zoo iemand
dankzeggen, niet alleen voor zegen, ook formulier doctoreerde prof. Cleveringa
tot vervolgens zijn promovendus, waarna het
worden
voor tegen. En dezulken boven
de klei- woord aan den „jongen doctor" Winston
levenskunstenaars; staande
te midden van Churchill was. Na woorden van dank gene dingen des levens,
zij geleerd te sproken te hebben voor de hooge onderGods heerlijkheden, hebben
in het leven, scheiding, hem ten deel gevallen. Hij relebewonderen Rondziende
niet
voorts de vele beproevingen van
nemen zij Gods voorjaarsgulheid
maar
vinden
zn veerde
lente,
de
in
den oorlog, welk zoowel Engeland als
slechts waar
Zijn liefdehand in alle dingen en heenNederland hebben meegemaakt en stelde
gaande uit dit leven, gewordt hun de vast, dat het voor een zoo fiere natie als
vrede der volstredenheid.H. DE GROOT. de Nederlandsche een hoogst pijnlijke bePaterswolde.
proeving was, door een lage en wreede
tyrannie vijf jaren lang te worden geoverheerscht. Thans is de
kortwiekt envoorbij,
het land is vrij, de
nachtmerrie
tyran is uitgeworpen.
Laat ons de handen stevig ineengeslagen houden met die der groote wereld

Churchill, vergezeld van zijn echtgenoote
en dochter, neemt op het Binnenhof in
Den Haag op sportieve w\jze de toejuichingen in ontvangst.

ook Prinses en Prins, zich met curatoren
en senaat wederom te voet naar het
academiegebouw, waar een receptie gehouden werd. Indrukwekkend was het
oogenblik, waarop Churchill en daarna
het Prinselijk Paar de eerewacht van Pro
Patria: het weerbare corps van de studen-

—
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Een Paaschgeschenk in de

speelde, begaven de eeregasten, onder wie

JAARGANG

ZATERDAG 11 MEI 1946

Ergens werd een
vlag geheschen

Het bezoek van Churchill
Gisteren heeft Churchill het eere-doctoraat in ontvangst genomen, dat hem
door de Leidsche Universiteit was verleend, welke plechtigheid is bijgewoond
door het Prinselijk Paar. Het behoeft
nauwelijks gezegd, dat Churchill ook dezen dag niet te klagen had over gebrek
aan belangstelling, Evenbls de andere
dagen werd hij zoowel te Amsterdam,
onderweg als te Leiden enthousiast toegejuicht en had hij stormachtige ovaties
in ontvangst te nemen.
De ontvangst bij het Leidsche Academiegebouw had uit den aard der zaak een
meer plechtig karakter. Na de officiëele
ontvangst begaf het gezelschap zich te
voet van het Academiegebouw naar de
Pieterskerk. Deze toch was wel zeer imposant. Alle hoogleeraren waren gekleed
in zwarte toga terwijl Churchill, schrijdende naast den rector-magnificus, de
roode toga met baret droeg, het geschenk
dat hij ontvangen had bij de aanvaarding
van zijn eeredoctoraat van de Universiteit van Oxford. De Pieterskerk was geheel gevuld; er waren plm. 3000 aan-

OPGERICHT 1787

59ste

—

H.M. de Koningin heeft in het Paleis op
den Dam aan ongeveer vijftig nabestaanden van in het verzet gevallenen het
Verzetskruis voor deze strijders posthuum
uitgereikt. Het kruis is in brons uitgevoerd en draagt het opschrift: „Trouw
tot in den dood".
Foto Anefo-Breger.

De heer J. Schouten spreekt
voor de A.R.

Voor de Anti-Revolutionnaire kiesvermet stoet" waarmee de kok ons dien mor- eeniging sprak
gistermiddag in de Korengen kwam verrassen. Op dezen Paaschbeurs de heer J. Schouten. De belangder
morgen werd door den Commandant
stelling voor deze bijeenkomst was zoo
Compagnie een vlag geheschen. Een vlag, groot, dat niet alleen de Korenbeurs zelf
welke 't geschenk was van onzen Commis„tot de nok" gevuld was, maar ook een
saris der Koningin in de Provincie Groder zalen van het „Huis De Beurs", tot
ningen, 't Vlaggedoek is' verdeeld in vier de laatste plaats bezet was, waar de aanwapen
der wezigen door middel van een luidspreker
kwartieren waarvan twee 't
Stad en twee dat van de Ommelanden de rede van den heer Schouten konden
bevatten. Na 't hijschen werd door allen volgen. Na gewezen te hebben op het
't „Van Lauwerszee tot Dollard tou" ge- groote belang van de komende verkiezor "jen, de Commandant hield een korte zingen, constateerde spr. dat velen meetoespraak, en de plechtigheid was ten nen, dat het karakter van dezen tijd geeinde. Doch niet ons enthousiasme!' Dit typeerd wordt door de oprichting
van
heeft zelfs weer een stuwing naar bo- nieuwe partijen, b.v. de Partij van den
ven gekregen door onze vlag. Dat deze Arbeid en de Partij van de Vrijheid. Ten
vlag de trots is van onze Compagnie bepartij beaanzien van laatstgenoemde
hoeft geen betoog! Wij, Groningers zijn toogde spr. dat deze praktisch een voortnu eenmaal gehecht aan onze geboorte- zetting is van de voormalige
liberale
gronden onze provincie!
Wij beloven, staatspartij „De Vrijheidsbond". De zaak
dat deze vlag eens smetteloos zal terug- is oud en de naam is zeker niet nieuw.
keeren in onze provincie als een teeken, Wat betreft de Partij van den Arbeid,
wat. „Grönnigers" ergens in de wereld het is niet in alle opzichten duidelijk, hoe
liggen.
in deze partij de verhoudingen
hebben verricht!
Ergens werd een vlag geheschen! Een Wel kan men zeggen, dat de Partij van
den Arbeid grootendeels een voortzetting
eenvoudig geschenk, maar toch van groote waarde!
Lt. H. A. BECHERER, is van de S.D.A.P. Hier mogelijk dus een
4-11-5 R.I. x-Brigade, Java. nieuwe naam, doch eveneens een oude
zaak. Destijds richtte de S.D.A.P. haar
blikken steeds naar het Oosten. Thans
en
ziet zij echter naar het Westen
treedt nauwkeurig in de voetstappen van

Van de Canadeesche velden

—

de staatsman, die steeds de gevaren onderkent en ze dan ook bij name noemt,
wiens vooruitziende blik het van Hitler's
„intuïtie" heeft gewonnen, wiens vastberadenheid en onwrikbaarheid in hoop
en geloof in de uiteindelijke overwinning
bergen van moeilijkheden konden verzetten en de wankelmoedigen opbeuren.
Als we Churchill niet gehad hadden!!!
En terwijl de hooge gast in Nederland
de hem gestelde vragen zit te beantwoorden, zien we in hem de vrijwel- gelijkwaardige figuur in Frankrijk in den eersten wereldoorlog: Clemenceau. Engeland
had toen eveneens een bekwaam leider,
Lloyd George, maar hoeveel belangrijker
is Churchill. Engeland mag zich gelukkig
prijzen in de ure des gevaars over mannen van formaat te kunnen beschikken.
Hoe dringend noodzakelijk Churchill in
1940 is geweest, wordt na den oorlog pas
in zijn volle beteekenis beseft. In hem
lag verankerd: Engeland's taaiheid, zelfs
toen de hulp van over den -Atlantischen
Oceaan nog niet eens op papier bestond,
toen luchtaanvallen de Britsche steden
teisterden, toen de Duitsche duikbooten
zeer belangrijke successen boekten. Wie
toen al twijfelde, Churchill niet!
Dezen vastberadene zelf eens te zien
en te hooren was een voorrecht, ons
wellicht door velen benijd. We hebben
Churchill zoo vaak op een foto gezien,
zoo vaak zijn stem uit den luidspreker
gehoord, dat er geen uiterlijke verrassingen konden zijn. Maar te voelen: dat is
hij nou, vitaal, joviaal en in het uiten
zijn gedachten diplomatiek loyaal.
Tegenover de magistrale redevoering in
de Staten-Generaal had dit journalistieke
vraag- en antwoordenspel weinig beteekenis. Wij hoorden 0.m.: Churchill heeft
vertrouwen in Frankrijk's toekomst, is
voorstander van een heel Europa om-

van

vattenden Statenbond, had na de overgave aanstonds Pruisen van de rest van
Duitschland willen afscheiden en noemde
Hitler's grootste fout: zijn oneerlijke optreden na München. Wij willen hier nog
eens herhalen uit zijn rede voor ons
parlement
de belangwekkende waarschuwende woorden: „Bedenkt goed, wij
kunnen iets van de toekomst maken, of
wij kunnen haar bederven!"
Nederland brengt Churchill hulde en
dank. De promotie, tot eere-doctor aan de
Universiteit te Leiden gistermiddag is
een mooie officiëele huidebetuiging geweest, maar misschien spreekt nog duidelijker tot den Britschen staatsman het
enthousiasme van het Nederlandsche
publiek, dat in de Amsterdamsche straten
niet moede wordt hem luide toe te

de Engelsche Labour-Partij. De politiek
Partij van den Arbeid kenschetste
spr. als een „overrompelings"-politiek.
In het vervolg van zijn rede merkte de
heer Schouten op, dat de Russische
macht in dienst staat van het communisDe groote en
gebeurtenissen in 1941 me, dat alles in het werk stelt om de
communistische wereldrevolutie te ver- juichen.
II.
een slijpsteen etc. mee. Ik liet m'n meisje breiden. Met klem betoogde spr. dat door
dat toch al plannen had om in 't Oosten alle tijden heen Gods woord richtsnoer
De vrijwilligers bij oorlogsindustrie een goedbetaalde baan moet zijn voor 's menschen doen en laten, nemers, van tuinders _a boeren en van
sociale- en de middenstand op Christelijke beginseaan te nemen, dus den
herfst terwijl ook in het politieke-,
Zooals ik al eerder schreef, waren onze vertrekken, en spaarde involgenden
Christelijke gelen om daardoor te geraken tot bedrijfstwee jaar tijds economische leven de
jongens die naar het buitenland gingen,
loon, de kosten voor de geheele in- dachten de grondslagen moeten vormen. recht en arbeidsrecht. Tenslotte stelde
aan
allen vrijwilligers. Maar naast dat vrij- stallatie uit. Ze heeft ons tot nu toe uit- Betreurenswaardig is het, dat velen den spr. vast dat een staatkunde in Nederwillige leger (Airforce en marine
staatszijn stekend voldaan.
landschen geest moet zijn een
principieelen weerstand tegen het revo100 pet. vrijwillig gebleven) was er een
Er wordt ons nu al een jaar lang voorlutiebeginsel missen. Men is bezig alle kunde, die zich principieel tegen revoleger hier in Canada.
gespiegeld het platteland van Manitoba banden los te maken welke den mensch lutie keert en die gegrondvest is op de
Als een jongen zich n.l. niet vrijwillig van een waterkrachtcentrale in Winnipeg aan God verbinden om gehoor te geven Christelijke beginselen.
opgaf werd hij, in 't begin op 21 jarigen uit
De vergadering, die op de gebruikelijke
te electrificeeren.
aan de dynamische ontwikkeling van deleeftijd (later werd dat veranderd tot 19
Gebrek aan materiaal veroorzaakt
zen tijd. Een der grondvesten van het wijze geopend en gesloten werd, herdacht
de
jaar) voor de keuring geroepen. Indien vertraging, vertelt
hen, die voor het vaderland gevallen zijn,
A. R.-programma, dat spr. nader toelichtmen ons tenminste.
hij werd goedgekeurd en niet in aanmermet het zingen van twee coupletten van
In den zomer van 1941, hadden we een te, is het gezag, een gave Gods, doch teking
kwam voor vrijstelling vanwege leuke verrassing! Een brper van mijn man, vens een opdracht. In dit verband merkte het Wilhelmus.
„noodzakelijke werkkring", moest hij trai- rechter op Curacao, kwam ons bezoeken. spr. ten aanzien van Indië op, dat het
ning ondergaan voor de z.g.n. „home de- Zn vrouw en kinderen bleven
voor de revoin de gezag nimmer mag buigengeestelijke
DE ITALIAANSCHE KOLOMEN.
fence" (thuisleger). In 't begin was dat Vereenigde Staten. Een
vrijlutie. Sprekende over de
de
kinderen
van
Voorloopige overeenkomst te Parijs.
paar
maar een
weken en werden de jon- was n 1 zeer ernstig ziek en hooge berg- heid zei de heer Schouten, dat vrijheid
gens daarna weer naar huis gestuurd. LaGod
naar
de
levenswetten
door
De
conferentie der ministers van buiis
leven
lucht was aanbevolen. In normale tijden
ter werd die training verlengd totdat ze zouden ze Europeesch
bepaald en niet naar die van den mensch. tenlandsche zaken te Parijs heeft gistergeverlof
hebben
tenslotte identiek werd met die der vrij- had, maar daar was nu natuurlijk geen De Christelijke vrijheid is de grondslag avond tijdens een informeele vergadering
willigers. Ook werden de jongens na afsprake
Het was in 't begin van den van alle aardsche vrijheid. Benauwend geleid tot een voorloopige overeenkomst
loop niet meer naar huis terug gestuurd, oogsttijdvan.
inzake de kwesties der Italiaansche koloen
het
duurde dan ook niet lang in onze samenleving is voorts, dat de onmaar bleven in de kampen.
van de niën, de Italiaansche herstelbetalingen en
of we hadden den rechter op de tractor. deugd de plaats gaat innemen
langzamerhand
Toen het
duidelijk begon Hij vond het prachtig. Ook
hadden we zoo- deugd en dat de ondeugd als deugd het aanhouden van Italiaansche oorlogste worden dat een inval in Canada al heel als gewoonlijk, weer een student-dominé, verheerlijkt wordt. Dit kan niet an- misdadigers. Dit geschiedde tijdens een
onwaarschijnlijk was, en toen er bovenen deze hielp mee met hokken zetten! Ik ders dan schade toebrengen aan de beschouwing van het „rapport over
dien berichten begonnen binnen te komen zelf zat op den binder en m'n man was zedelijke
betrek- den gang van zaken" der plaatsvervanMet
volkskracht.
over tekort aan reserve-manschappen aan
God
de gers. Het netelige punt tot vaststelling
recht
zei
dat
spr.,
het
op
zijn
hulp,
king
zeer
trotsch
illustere
een
tof
het front, gingen hier spoedig stemmen rechter,
volle eenheid is van alle recht. In Zijn van een datum voor de vredesconferentie
schrijfster.
dominé
en
een
een
hevigste
verontwaardiging.
Daar
op van de
woord vinden wij al datgene, wat wij werd omzeild.
werden onze jongens in Europa in de
aan
jongens
De
studie
noodig hebben voor de toepassing van
VRIJSPRAAK.
gestuurd

CANADA

'van de

bereidde zich ten oorlog
kleine

de

soms met onvoldoende
maakte de training-pe- In den daarop volgenden herfst hervatten
riode hier n.l. telkens korter en
ook Bob en Wim hun highschool-studies weer,
nadat ze zich eerst op onze farm, en later
werden mannen geoefend voor b.v. me- bij
de buren, in den dorschtijd verdienstechanische afdeelingen, om dan later, zoo
maar overgeplaatst te worden in de in- lijk hadden gemaakt. Ze kwamen weer bij
fanterie, omdat daar tekorten waren!)
Mrs. E. terecht, waar ze 't vorige jaar
met huishoudEn hier in Canada zat dat „home- hun kost en inwoning
defence" leger, niets te doen, na volledige karwijtjes hadden verdiend. Maar dit jaar
training! Verreweg de meeste menschen kwamen ze er op andere voorwaarden.
waren van opinie, dat ons gouvernement Mrs. E. moest,wel zeer van hun verantwijzer had gedaan maar 100 pet. conscripwoordelijkheidsgevoel overtuigd zijn getie in te voeren! Dan had iedereen een weest! Ze besloot n.l. een jaartje in Cagelijke kans. Werd men dan aangewezen lifornië door te brengen en 6nze jongens
te blijven, dan rustte daar als huisbewaarders achter te laten! Haar
om in Canada
geen smet op. Dit was immers ook met eigen zoon, een paar jaar ouder dan Bob,
onze Airforce het geval! Van de duizen- was reeds naar Engeland vertrokken (hij
den Canadeesche jongens die in de Air- was later bij de troepen, die Groningen
force waren, werd maar een zeker percen- binnentrokken).
Dit was dus een heele verantwoordelijktage over zee gestuurd. Een groot aantal
bleef in Canada, voor administratief werk heid voor de jongens. Wel is waar woonde
of als instructeurs en vaak zeer tegen hun er in een vleugel van .het huis een ander
gezin, maar deze menschen hadden zich
eigen wensch.
De reden waarom het gouvernement de nooit met de centrale verwarming of wat
conscriptie voor dienst buiten de grenzen ook bemoeid.
niet doorzette was, dat Fransch Canada
't Was bovendien maar goed, dat ze het
jaar te voren een beetje oefening in de
in 't Oosten, er tegen was en onze minister-president Mackensie King groote kookkunst hadden gehad, want ook voor
moeite had het evenwicht te bewaren hun maaltijden moesten ze zelf zorgen. Ik
tusschen het Fransche Oosten en het En- stuurde hun wel het een en ander van de
gelsche Westen.
farm, maar in den winter met geblokkeerwegen,
dat niet zoo eenvoudig.
Electrische dienstboden en deAlles ginggaat
goed. Bob zat nu in de hoog-

vuurlinie

opleiding.

(Men

het recht. De heer Schouten bestreed de

socialisatiegedachte van de P.v.d.A. alsbemede de geleide economie als leidend
ginsel. Het zou spr. veel waard zijn om
met de tegenstanders hierover principieel
van macht
te spreken. Aanwezigheid
geeft steeds het gevaar van machtsmisbruik. Na zich gekeerd te hebben tegen
de uitlating, dat een principieele zienszaken
beteekent
wijze t.a. van deze
„zwarte reactie" bepleitte de heer Schouten organisatie van werkgevers en werk-

—

De Canadeesche

krijgsraad

heeft

briga-

dier Lester van het hem ten laste gelegde vrijgesproken.
In België zal in den nacht van Zaterdag 18 op Zondag 19 Mei 1946 het dubbelzomeruur worden ingevoerd.
Het hoofdbestuur van de E.V.C, heeft
bj) den minister van Onderwijs telegrafisch geprotesteerd tegen de tewerkstelling van de studeerende jeugd in de Amsterdamsche en Rotterdamsche havens.

—

—

Het Tweede Kamerlid,
de heer
Goedhart heeft den

minister van Justi-

tie vragen gesteld,
ten aanzien van de
zuivering van den

Hoogen

Raad.

Hü

verzoekt den minister te willen bevorderen, althans niet

te verhinderen, dat
het Hooge College
voor de Rechterlijke Macht alsnog
een onderzoek instelt naar de houding van den Hoogen

—

_

Raad in de be-

zettingsjaren.

De Amerikaansehe leening aan
hij
zich
den
wisten,
ste klas en we
dat
Engeland is gistergeleerde knechts
volgenden zomer, na
eindexamen bij de avond door den
Huisvrouwen begonnen nu ook- gebrek Airforce hoopte aan te melden. Het eene Senaat
met 46 teaan hulp te krijgen. De meisjes trokken jaar Universiteit dat eerst ook nog ver- gen 34 stemmen
ook liever een uniform aan.
goedgekeurd.
De
eischt werd, had men al laten vallen.

zn

Wij, farmersvrouwen, kregen dan ook
onze handen meer dan vol. De regeering
wilde meer melk, meer boter, meer eieren
en dat alles beteekende extra werk. Wij
besloten dan ook in den winter van 1940
tot iets wat achteraf een zeer verstandig
besluit bleek. We schaften ons een electrische installatie aan, bediend door een
windmolen achter 't huis en een regiment

batterijen (accu's) in den kelder. Hiermee

konden we ons huis. stallen, kippenhokken enz. electrisch verlichten en verder
bedienden we er een waschmachine, een
stofzuiger, aen kam en kleinigheden
als

J. ABERSON-UGES
(Slot volgt).

gevolg van een tusschen de dagbladen
getroffen regeling, ter verzekering van een billijke papierverdeeling.
verschijnt ons blad uit hoofde van zijn
formaat, heden in een omvang van 4
pagina's,

Als

i

leening

bedraagt

3748 millioen

—

dol-

Mijnwerkerssta-

king in Amerika
geëinvoorloopig
digd.
John Lewis

de leider

van

de

mijnwerkers in de

Ver. Staten, heeft

den 400 000
order
weer aan
het werk te gaan
tot 25 Mei a.s.
gisteren

mijnwerkers
gegeven

MORGEN IS HET MOEDERDAG

Foto Folkers,

Nieuwsblad van het Noorden

EFFECTENEN
GELDMARKT
Het

onmogelijke

mogelijk

geble-

ken. Ook de opbrengst van „nieuw
bezit" voor 50 pet. vrij
Groote
Nieuwe
vraag naar obligaties
leeningsbehoeften van den Staat.
Opnieuw heeft de beurs, zij het na
taaien strijd, op Minister Lieftinck een
overwinning behaald. Na het de vorige
week genomen besluit om op 10 Mei een
aanvang te maken met den handel in
aandeelen, was er in het kamp der
effectenmenschen groote ontevredenheid
over de discriminatie van het „nieuw
bezit", waarvan de opbrengst als bekend ten volle zou worden geblokkeerd,
terwijl die van het „oud bezit" voor 50
pet. zou worden vrijgegeven. De groote
onbillijkheid daarvan hebben we in de
vorige week aangetoond. Het bestuur
van de Vereeniging voor den Effectenhandel deelde in zijn circulaire van 27
April j.l. echter mee, dat bereikt was
binnen het kader van
~al datgene, watligt",
hetgeen de leden
het mogelijke
echter niet heeft weerhouden nog eens
duchtig de trom te roeren, met het gevolg dat opnieuw besprekingen met den
Minister werden gevoerd, waarbij men
er op gewezen heeft dat het maken van
onderscheid tusschen oud en nieuw bezit
tot zooveel nieuwen administratieven
rompslomp zou leiden, dat de gegeven
beschikking practisch onuitvoerbaar is.
Waarom thans door de Vereeniging bericht wordt dat de regeling „tot haar
spijt" een wijziging dient te ondergaan,
zal vermoedelijk alleen aan insiders bekend zijn. Spijt kan er alleen zijn bij
hen, die in eerste instantie mogelijk
achtten wat practisch onmogelijk was en

——

onmogelijk wat thans mogelijk blijkt te
zijn. Intusschen is men ter beurze over
het thans verkregen resultaat dankbaar,
doch niet voldaan. Dankbaar, omdat zij
een zonder twijfel belangrijke uitbrei-

ding van den fondsenhandel zal beteekenen, niet voldaan, wijl ook de nieuwe

regeling altijd nog een verkapte blokkeering van vrij geld is, waardoor de
creatie van nieuw geld door de Over-

heid wordt gemaskeerd en er na de opgelegde zekerheidsstellingen en de conservatoire beslagleggingen door en ten
behoeve van den fiscus, feitelijk geen
reden meer is het beschikkingsrecht over

fondsen te beperken.
Ook wordt het als een bezwaar geacht
dat de verkooper, behalve de gewone
provisie, k pet. zal moeten storten in
een fonds, waaruit niet of moeilijk te
verhalen aanspraken kunnen worden
voldaan, een bezwaar, dat uiteraard grooter wordt wanneer uit de nog te publi-

mocht blijken
ceeren definitieve
dat niet alleen bij den eersten verkoop,
doch ook bij volgende verkoopen van
eenzelfde stuk dat i pet. verschuldigd
is. Intusschen draagt deze heffing een
afloopend karakter en het is dus maar
regeling

de vraag hoe groot dit fonds naar het
oordeel der betrokken instanties moet
zijn.

Kamercommissie bezoekt interneeringskampen
Toestanden laten

op

tal van punten

Een commissie, bestaande uit een aantal Tweede Kamerleden heeft een aantal

bezoeken gebracht aan interneeringskampen voor politieke delinquenten, waarop
van de zijde der Kamer bij de beraadslagingen over het beleid der Regeering
was aangedrongen. De commissie heeft
een vrij groot aantal kampen bezocht,
terwijl de bezoeken volkomen onverwacht
plaats hadden. Aangezien het aantal
kampen in ons land de 100 overschrijdt,
konden niet alle kampen bezocht worden, zoo schrijft de Commissie thans in
haar verslag. In deze 106 kampen bevinden zich 93.000 gedetineerden, waaronder rond 20.000 vrouwen. Bij een vergelijking tusschen de verschillende bezochte kampen heeft het de commissie
in het bijzonder getroffen, dat de toestanden zeer sterk uiteenloopen. Zoo zijn
er op meer dan een plaats barakken,
welke voor een niet te groot aantal gedetineerden een behoorlijk onderdak zouden
opleveren, doch die zoo schrikbarend volgestopt bleken te zijn, dat daartegen ernstig bezwaar gemaakt dient te worden.
In het kamp Carel Coenraadpolder (Finsterwolde) bijv. bedroeg de ruimte per gedetineerde in de barakken naar schatting
(voor een opmeting ontbrak de gelegenheid) niet meer dan 3 M3., terwijl de ven-

—

Stad

te

wenschen over

der gedetineerden
ontbreekt nog zeer veel. Een groot deel
van hen werkt in het geheel niet. In en
om de groote steden laat de werkgelegenheid veel, zoo niet alles, te wenschen
over.. Duizenden politieke delinquenten
voeren hier niets uit. Daarentegen zijn er
andere kampen, waar regelmatig door
alle tot werken bekwame gedetineerden
behoorlijk werk wordt verricht.
Bij de groep vrouwen bestaat in vele
kampen groot gebrek aan werkgelegentewerkstelling

heid.
Aangezien de ontginningswerken in den
N.0.-Polder aanzienlijk gestagneerd worden door gebrek aan vrije arbeidskrachten, acht de Commissie het mogelijk, deze
werkzaamheden althans ten deele met
behulp van gedetineerde politieke delinquenten uit te voeren. De gedachte aan

een „strafkolonie" acht de commissie onjuist, indien de werkzaamheden beperkt

tot ontglnningswerk.
De geestelijke en sociale verzorging,
alsmede ontwikkeling en ontspanning
voor de gedetineerden behoeven in vele
gevallen nog de bijzondere aandacht, al
tilatie volkomen onvoldoende is.
wordt hieraan zooveel mogelijk gedaan.
Bepaald slecht bleek de legering te zijn
De stemming onder de gedetineerden
in de kampen Levantkade te Amsterdam is op vele plaatsen slecht. Gropte groepen
en „Vianda" te Hoek van Holland, als- zien volstrekt niet in, dat zij onjuist gemede in „De Harskamp". Ook in andere handeld hebben. Dat zij thans gevangen
kampen laat de huisvesting veel te wenzitten, beschouwen zij als een onrechtschen over. Talrijke verblijven leveren vaardigheid, waarover zij verbitterd zijn.
bij brand groot gevaar op. Intusschen is Zeer sterk heerscht deze stemming b.v.
ten aanzien van de gebouwen reeds zeer in Westerbork.
veel verbeterd. Wat betreft de behandeAlgemeen was voorts de klacht, dat
ling der gedetineerden bleek de commisondergeschikte ambtenaren van de P.R.A.
sie, dat deze in de meeste der bezochte beloften doen inzake vrijlating, welke zij
kampen behoorlijk is. Er hebben op dit niet kunnen nakomen, daar de beslissing
gebied ongetwijfeld aanvankelijk misniet bij hen ligt. Dat dit een funesten
standen geheerscht, doch daaraan is voor invloed op de stemming heeft, is duidehet overgroote gedeelte een einde ge- lijk. Aan zulke beloften zal radicaal een
maakt. Toch laat de toestand hier en einde gemaakt moeten worden.
daar nog veel te wenschen over.
Ten aanzien van de bewaking merkt
De strafcellen laten niet zelden veel te de commissie op, dat de bewakers overal
wenschen over Er zijn bunkers als zoogewapend zijn, de bewaarders binnen het
danig in gebruik, welke men niet anders kamp echter slechts zelden, hetgeen voor
dan als onmenschwaardig kan beschrijde veiligheid in vele gevallen niet toeven, waar de gestraften den geheelen dag laatbaar is. Zoo worden „de beulen van
op den steenen vloer moesten zitten of Amersfoort" ter plaatse slechts bewaakt
staan, terwijl de strafcellen op vele plaat- door een of twee ongewapende bewaarsen midden in den winter geheel onverders, hetgeen absoluut onvoldoende is te
warmd zijn. Voorts trof de commissie op achten.
vele plaatsen donkere strafcellen aan.
Slotconclusie
discipliTegen een toepassing van de
opsluiting
vestigt
naire straf van
in zulk een
In haar slotconclusie
de comcel behoeft haars inziens geen bezwaar missie er de aandacht op, dat de kamgemaakt te
worden, indien dit slechts pen in de eerste plaats inrichtingen zijn,
voor korten tijd geschiedt. In het kamp bestemd voor de bewaring van nog niet
de Eeze iSteenwijkerwold) bleek deze veroordeelde politieke verdachten en
straf echter gedurende weken achtereen voorts als inrichtingen voor de interneetoegepast te worden, hetgeen de commis- ring en heropvoeding van reeds veroordeelden. De kampen moeten daarom volsie ontoelaatbaar acht.
Volkomen ontoelaatbaar is verder het doen aan zoodanige eischen, dat de gegebruik van strafmaatregelen bij wijze detineerden daar een bestaan kunnen
van pijnbank, hetwelk de commissie in lelden, dat allerminst aangenaam behoeft
het kamp te Hoek van Holland moest te zien, doch wel menschwaardig.
constateeren. Hier werd opsluiting in den
De commissie heeft den indruk, dat
„bunker" en zelfs kromsluiting ln de
de toestanden ln de interneeringsvoeding
is
het
toegepast.
boeien
De
over
geheel genomen goed. Er werden weinig
kampen nog op tal van punten te
ernstige klachten gehoord. Een bijzonder
wenschen overlaten, zij het in het
onaangename indruk maakt het echter,
eene kamp in veel sterkere mate dan
dat vele gedetineerden oude Duitsche
in het andere, en dat bovendien mede
militaire uniformen dragen, omdat hun
eigen kleeding versleten is. Hieraan moet
met het oog op de toestanden in
zoo spoedig mogelijk een einde komen.
de kampen, de werkwijze van vele
De medische verzorging daarentegen is
P.R.A.-en ten spoedigste drastische
meestentijds zeer goed.
In de „Carel
Coenraadpolder" is een ongediplomeerverbetering behoeft.
de gedetineerde verpleger hoofd van de
Zij stelt aan de Kamer voor, den Migeen
ziekenbarak, terwijl
arts in het kamp
nister van Justitie uit te noodigen
aanwezig is. Deze toestand is niet bemet groote kracht naar verbetering
vredigend. De textielvoorziening behoeft
vrijwel overal dringend verbetering. Over
te streven, zoodat vertrouwd mag
het algemeen is de gezondheidstoestand
worden, dat binnen afzienbaren tijd
in de kampen naar het oordeel der artsen
de interneering aan redelijke eischen
bevredigend. Het percentage zieken is
niet hooger dan normaal.
zal beantwoorden.

Voorts vraagt men zich ter beurze niet
af waarom
zonder eenige verwondering
de regeering thans plotseling zooveel
haast heeft met de hervatting van den
beurshandel op groote schaal en zij dit
zelfs ~in het algemeen belang" geboden
acht. Aangezien nog tal van formaliteiten moeten worden vervuld, wordt een
hervatting van den normalen handel in
binnenlandsche obligaties en pandbrieven. aandeelen in binnenlandsche industrieele ondernemingen en in binnenlandsche bank- en credietinstellingen
dit zijn de rubrieken, die per 10 Mei tot
door
zijn toegelaten
de noteering
sommigen niet mogelijk geacht. Dit
neemt niet weg dat zich thans voor den
fondsenhandel nieuwe perspectieven openen, daar niet alleen met vrij geld zal
mogen worden gekocht, maar ook geblokkeerd bezit zal mogen worden geruild. Was er de vorige week een vlucht
Aan de
naar de beurs van geblokkeerd geld met
mogelijkheid
na 10 Mei
het oog op de obligaties
in aandeelen
„NOORD-NEDERLAND MOET
thans gekochte
EXPORTEEREN!”
te verwisselen; deze week was er een
nieuwe run van hen, die via effectenDit is het devies, waaronder de heer P.
aankoopen hun geblokkeerd bezit voor M. Korf hier ter stede The North Dutch
50 pet. wilden vrij maken. De bepaling Export-agency (De Noord-Nederlandsche
van het beursbestuur dat de noteering Export-bemiddeling) heeft opgericht. Hij
der obligaties tot 10 Mei niet hooger werd daarbij geleid door de ervaring, dat
dag, vele fabrikanten, wier artikelen zich zemocht zijn dan die van den vorigen
was oorzaak dat tal van orders niet konker voor export leenen, zich daarmee niet
den worden uitgevoerd. Niettemin zijn bezighouden, omdat het hun ontbreekt
de omzetten deze week weer tot f 1 mil- aan daadwerkelljken bijstand in deze materie, die vele en tijdroovende formalilioen en hooger gestegen.
North Dutch ExportHeeft de Minister tegenover den beurs- teiten eischt. The dergelijke
fabrikanten
handel bakzeil gehaald, ten aanzien van agency wil voor
het disconto van het nieuwe schatkist- alle werkzaamheden verrichten, welke
papier is hij op zijn stuk blijven staan. En verbonden zijn aan het verkrijgen en uitde geldgevers hebben tenslotte genoe- voeren van export-orders en materiaalgen genomen met een disconto van 1 tot toewijzingen. Zij stelt zich ten doel vooral
bedragen, in het Noorden van ons land de grootst
li pet., waarna zeer groote
mogelijke export-activiteit te ontwikkeopgenomen.
zijn
12-maandspapier
vooral
len. Op het belang van export ter verbedoeling
liggen
te
schijnt
in de
Het
af te geven krijging van deviezen behoeft, na alles
voorts 3 en 5 jaars papier
geschreven is,
niet nog
tegen een disconto van resp. 2 en 2j wat daarover
met nadruk te worden gewezen. The
eens
de
van
afgifte
van
Hervatting
pet.
North Dutch kan in dit opzicht zeker
schatkistpapier is noodig omdat zeer belangrijk
werk doen. Zij beschikt over
papier
vervalbedragen
oud
aanzienlijke
vakmenschen,
die, in samenwerervaren
len en de geldbehoeften van den Staat king met den Centralen Dienst voor Ingroot blijven. Dit blijkt ook uit de geUitvoer, den Economischen Voorlichvraagde machtiging tot het sluiten van en
tingsdienst, de Stichting tot Bevordering
leeningen in het binnenland ten bedrage
van den Uitvoer
andere instanties de
van max. f 1 milliard en in het buiten-te fabrikanten zullenenadviseeren welke arland tot max. Ti milliard. Het is
tikelen het meest geschikt zijn voor exhopen dat de regeerirtg allengs weer tot port, aan welke eischen deze moeten volvan
consolidatie
vroeger
gebruikelijke
de
doen, hoe zij van de beste buitenlandsche
vlottende schuld zal terugkeeren door de reclame-teksten kunnen worden voorzien
uitgifte
van ter beurze verhandelbare en hoe zij moeten worden gelanceerd. De
obligaties.
Groningsche Bank voor Handel en Nijover
verheid heeft zich bereid verklaard
en betalingsfinancierlngsmaatregelen
en
voorwaarden van advies te dienen. De
zijn aandacht
DE BELANGSTELLING „TE GROOT”. fabrikant heeft dus slechts Voor verdere
fabricage te wijden.
aan
de
L.
heeft
de
K.
M.
De directie van
bijzonderheden over The North Dutch
zich gisteren voor wat het reizigersverwijzen we naar de advertentie in dit
vervoer op het traject Eelde— Schiphol blad.
betreft, deerlijk vergist. In den namidTUINBOUW.
dag arriveerde precies op tijd op het
Ingaande Maandag 13 Mei zijn de volvliegveld een 2-tfekker met 6 passavastgesteld, waargiers Meer personen kon en mocht het gende minimumprijzen
dezelfde garantieprijzen gelden.
vliegtuig niet bevatten. Om 8.15 moest voor
I glas boven 17 kg t 3.—; Idem
de 2-dekker de terugreis naar Schiphol Kropsla
gelichte en natuur boven 20 kg f 3.—;
I
vliegveld
bevonden
Op
het
aanvaarden.
Idem II glas 15-17 kg f 2.—; Idem II gezich 11 passagiers en wel 8 uit 1Grouit lichte en natuur 17-20 kg f 2.— per 100 st.
ningen, twee uit Amsterdam en
11 hadden er 6 Spinazie blad f B.—; Idem struik f 7.—
Maastricht Van dezevervoerbewijs
ge- per 100 kg. Radijs f 2.20 per 100 bos. RaGroningen
een
in
kocht, de overige 5 hadden via hun barber f 6.— per 100 kg.
ontvangen,
Waarschuwing
familie een reisbiljet Vogelzang.
zeide,
havenmeester, de heer
Op aanraden van de politie waarschuvolgeboekt was en wen wij een ieder die in relatie treedt
dat het vliegtuig Groningen
een reis- met de N.V. Handel Mij. De Ster en het
in
alleen zij, die ontvangen,
mocht mee- Administratiekantoor Concordia te Rotbiljet hadden
ont- terdam, goed de contracten door te lezen
relzen Onder de vijf gedupeerden
ver- alvorens deze te teekenen.
stond een groote consternatie. Zijalr.nog
zochten den havnnmee9ter teomrequlreeREGIONALE OMROEP NOORD
een vliegtuig uit Schiphol het hoofd- Zondag 12 Mei: 18.45 Sport van vandaag.
ruggespraak
ren. Doch inna Amsterdam met
19.00 De Universiteit spreekt. J. P. Kuibleek dit niet per,
praeses van de Chr. Studentenver.
kantoor
M.
meer mogelijk. De bus van de K. L. te- VJS.R.A. 19.15 „Ernstig woord" in het
Friesch door Pater H. Hettema uit
bracht daarna de vijf gedupeerden
met muz. omlijsting. 19.30 De
rug naar Groningen. Naar wvj vernemen Drachten,
herdenking van het Militaire Verzet van
zijn tevens Donderdag vier personen de Meidagen 1940
in het bijzonder
blijven staan.
van de gesneuvelde militairen en oorlogsinvaliden. Spreker: Res. lste luit. mr.
RIJWIELBANDEN VOOR LANDBOUWERS
dr. H. A. G. J. P. de Jonge 19.40 Sportuitslagen. 19.45 Sluiting.
gehouden
rede
In zijn te Leeuwarden
uit het
de Friesche Maandag. 13 Mei: 18.00 Nieuws
tijdens zijn bezoek aan
nijs 18.10 Vijftien minuLand- Noorden, FryskChevalier
Dagen, deelde de minister van
(gr.). 18.25 Gr.ten Maurice
bouw Visscherij en Voedselvoorziening muz. 18.40 Marschmuizek. 18.45 Sportin
de
mee,
komende
Mansholt,
dat
S L.
praatje
1900 R.N.1.0. nieuwsberichten.
maand alle 90.000 door landbouwers in- 19.15 'Friesch kwartier: Y. K. de Boer:
rijwielbanden,
gediende aanvragen om
Frvsk libben yn Grinzerlan hjord de dei.
in behandeling zullen worden genomen. 19.30 Sluiting.

—

Zaterdag

van

Provincie

pe

—

blijven

11
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Het Kermisfestijn begonnen
De muren van het politiebureau daver-

den vanmorgen weer van kennisklanken.
Buiten stonden vele belangstellenden naar
de parade der straatartisten te kijken,
binnen genoot een deel van de politie
meer of minder hevig van hun prestaties.
De opkomst was niet zoo groot als vroeger, maar over het algemeen vielen de
artistieke verdiensten te waardeeren. De
Volendammers, goede oude bekenden,
speelden en zongen weer, dat het een
lieve lust was, en' een compleet dans- en
showorkest veroorzaakte een gezellige
deining in het wachtlokaal, waar de keuring voornamelijk plaats vond. Dit was
maar matig naar den zin van het publiek,
dat er aan gewend is meer nummers in
de openlucht te hooren en deze beoordeeling binnenskamers niet bijster
appreEen snelteekenaar zorgde
cieerden.
voor afwisseling in deze orgie van
klanken. Wat het kennislied zal worden is met zekerheid nog niet te
zeggen. Maar we denken, dat de Betuwe,
die eens weer in bloei zal staan, een soepele kans maakt, want dit lied werd in
het politiebureau nogal eens gepresenteerd, zoowel in „klassieken" als in meer
modernen stijl.
De officieele opening
lets nieuws is de officiëele opening van
de Mei-kermis door het Gemeentebestuur.
In aanwezigheid van het college van B.
en W., Raadsleden, de vertegenwoordigers van diverse studentencorporaties, het
bestuur van „Volksvermaken", den fgd.
Hoofdcommissaris van Politie en onder
groote belangstelling van het publiek,
knipte mevr. Hulsman voor de stoomvancaroussel tegenover het Stadhuis
ouds het centrale punt van de kermis
een lint in de stedelijke kleuren door,
met weik symbolisch gebaar de kermis
officieel een aanvang had genomen. Wethouder Huisman sprak tevoren een korte
rede uit.
DE KOMEDIANTEN MET
„EEN FIJN SPAN”.
Het Grand Theater is zoo gelukkig gebeslag te
weest voor den kennistijd
kunnen leggen op het uitstekende tooneelgezelschap „De Komedianten", onder
Ed van
directie van Johan Kaart en
Kinsbergen. Ten tooneele wordt gebracht

— —

een luchtig Fransch niemandalletje „Hypolite prends Garde" van Robert Rous-

sel en Pierre Yvon, vertaald door E. van
Kinsbergen. De oorspronkelijke tekst is
ons niet bekend, maar in elk geval heeft
Van Kinsbergen er een luchtig amusement van gemaakt. Vooral Joh. Elsensohn en Jphan Kaart, maar toch ook

Joh. Valk weten den sterk humoristischen
inslag van het blijspelletje uit te buiten.
Het gaat er om, dat de leiders van een
Kuischheidsbond (Johan Kaart als Hypolite en Joh. Elsensohn als Lucien Buquet)
naar Parijs gaan voor het bezoeken van
een congres, maar daar in aanraking komen met de genoegens van de Fransche
hoofdstad. Speciaal Hypolite komt daardoor in verwikkelingen, want hij maakt
van
kennis met een danseres (Anny
Duyn maakte daarvan een heel acceptabel type), welke hem nareist in overleg

zn vrouw

2

—

—

wijl andere nog worden verwacht. Van
de bekende stallen met springpaarden
komen uit: D. H. Pasman te Scheveningen; van der Eynden te Arnhem; Mom te
Eist; Rijks te Nijmegen, terwijl verder
reeds inschrijvingen zijn ingekomen van
in van George Formby.
verschillende eigenaren van jacht- en rijmet
oerleelijke
droogkomiek
Wat deze
paarden.
ontwapenende
zijn onnoozele snuit en
KORFBAL. K.N.K.B. Programma voor
glimlach weer voor een nonsens bij elkaar
morgen. Noord I: VKC—CB. 't Noord
haalt in de film „Spijkers met koppen"
Oosten—Vitesse, Nic—LDO. Hermes—WK
grenst aan het ongelooflijke. Als adspiNoord IIA: De Oosterpoort—Rood Zwart
politieman,
Vliegende
rant
als lid van de
(12 uur), SBO—Nic 11. SB ll—Rohda,
brigade, als de ten onrechte van saboSparta—SVC. Noord IIB: WWMD ll—
tage beschuldigde sukkel en tenslotte als Kinea. Dio—Advendo, VKC lI—WK II
redder in den nood, houdt hij het publiek (12 45 )
wijze bezig.
op een alleraangenaamste
Morgen zal dan eindelijk wel de beslisNoordelijke eerste klasse.
Men „voelt,, als het ware de spanning sing vallen in deoverwinning
op Hermes te
WK dient den
tijdens de wilde ritten.
indien dit niet mocht gelukOp het tooneel behalen Cees de Lange behalen of,
ken, Nic op LDO. De Jubbegasters zullen
met zijn spotliedjes en de accordeonisten ongetwijfeld
kans benutten en niet
nog
onlangs
Jacksons,
de drie
die
voor afwachten of hun
Nic een handje zal helpen.
de radio optraden, een even groot als De Groningers zullen natuurlijk alle mogelijke moeite doen nog de tweede plaats
verdiend succes.
te bezetten. Wanneer C.B. zich omhoog
Opa gaat trouwen met de faBEURS
op de ranglijst dienen de geelmilie Higgins, is aangekondigd als een wil werken
morgen van V.K.C, te winnen.
„dol" komische klucht, zij biedt wel tal zwarten
Gezien het zwakke damesspel van C.B.
van lachwekkende situaties, doch tot het en de groote sterkte van de V.K.C damesdol komische komt het niet vaak. De ploeg zal dit geen gemakkelijke opgave
titel van de film is eveneens slecht ver- zijn 't Noord Oosten—Vitesse beslist in
taald, daar opa Higgins juist niet aan zekeren zin over de bezetting der laatste
het betreden van het huwelijksbootje toe- plaats.
Selectiewedstrijd te Amsterdam.
komt. In het voorprogramma draait de
een
Op 19 Mei wordt te Amsterdam
goede cowboy-film „Bliksemflits", de gegespeeld tusschen het
schiedenis van een circuspaard, dat door selectiewedstrijd
twaalftal en een combinatie van
het winnen van een groote draverij de Westelijk
Oost en Zuid. Elk dezer districten
bazin, op wier circus en ranch een paar Noord, één
vak en zoo heeft het Noorden
aangebandieten azen, uit den nood helpt. Een levert
de volgende vertegenwoordigers
cowboy-film zonder veel „knockpartijheeren A. en H. v. Milligen (Nic),
wezen:
tjes" en „vuurgevechten" en toch met dames L. Hellwig (Nic) en M. Pool (LDO)
veel spanning.
Deze spelers (sters) vormden het aanvalsvak van de Noordelijke ploeg, die te Zutfen het Oostelijk twaalftal versloeg. Zoo
CIRCUS SALTARINO
krijgen dus de provinciale spelers dus nog
Voor het eerst na de bevrijding komt een kant voor het Nederlandsche twaalfcircus Saltarino naar Groningen. Deze tal of de demonstratieploegen voor Engeonderneming was door de Kultuurkamer land.
verboden, omdat de directie door de Naziautoriteiten als „politiek ongewenscht"
en
werd beschouwd. Tijdens de bezetting
hielden in de manege van het ondergeGRAANOVERZICHT
doken circus de mannen van de BinnenAMSTERDAM, 11 Mei. In den graanlandsche Strijdkrachten hun schietoefe- handel
bleef het ook gedurende de afgeningen.
loopen week stil. Baktarwe en bakrogge
Het circus heeft op deze wijze ook na werden practisch niet geoffreerd. In voerzijn verbod, aandeel gehad in de verzetstarwe disponibel Groningen gingen enbeweging. De na de bevrijding met steun kele kleine zaken om tegen f 19.25. Tot
in de markt.
der autoriteiten weer op gang gebrachte dezen prijs bleven koopersvroegen.
f 19.50
Voerzaak is aanmerkelijk verfraaid en zal terwijl verkoopers
disponibel binnenland werd geofzijn openingsvoorstelling in Groningen- rogge
freerd van f 19.25 tot f 19.40.
Haren op Dinsdag 21 Mei a.s. houden.
Behalve de reeds vorige week gemelde
schepen, worden nog in Nederland verNAAR EEN VEILIGER VERKEER!
Aldebaran en Westland met
Onder auspiciën van de „Ver. voor wacht de s.s
een kleine partij La Platagerst en de m.s.
Veilig Verkeer" sprak de wnd. HoofdFranka en Barendsz met Deensche gerst.
commissaris van Politie, de heer A. Vos Het s.s. Daniël Willard arriveerde 4 Mei
voor een flinke schare padvindsters en met Canadeesche rogge te Rotterdam.
padvinders over verkeersproblemen.
Fijne zaden zonder nieuws van eenige
De heer Vos wees in de eerste plaats beteekenis.
Groene erwten onveranderd.
op de „grondwet van het verkeer", welVeilingsver. „Eendracht" Noteering van
ke eischt, dat men zich als een goed
weggebruiker gedraagt.
Hiervoor dient 10 Mei: asperges 100—160, bieten 6—lo.
spitskool 28—30, prei I 25—32. II 16—24,
een zeker egoïsme overwonnen te wor2—12, rabarber 10—35. stoofsla
den. Vervolgens besprak hij de meest raapstelen
10—25, spinazie 8—27. postelein 80—95
voorkomende verkeersfouten van voet- alles
per kg.- bloemkool AI 100—116. A
gangers, wielrijders en
automobilisten, 75—95, B 60—70.
C 40—50, kaskomkomm.
waarbij hij meedeelde, dat in 1945 sinds 70—80, platglas komkommers 80—90. kropde bevrijding te Groningen ongeveer 800 sla I 4—12, II 2—5 alles per stuk; peen
verkeersongevallen geregistreerd werden, 50—74. radijs 3—7 alles per bos; aardwaarbij 23 dooden
waaronder 7 minder- beien 8.00—11.00 per kg.
te betreuren zijn.
Jarigen
LEEUWARDEN. (Veemarkt). 140 stieDe Hoofdcommissaris deed een warm ren, 425 vette koeien, 1589 melk- en kalfberoep op alle weggebruikers, doch spe- koeien 300—775, 205 pinken 85—175, grasciaal op de jeugd, mee te werken om te kalveren, 955 nuchtere, 637 vette, en weide
komen tot een goed geordend, gedisci- schapen 30—65, 1128 lammeren 12—16 90
biggen 15—32. 202 bokken en
plineerd, doch bovenal: veilig verkeer. varkens, 403
geiten, 85 paarden 275—1385. Totaal 5859
stuks.
DE VLUCHTHEUVELS WORDEN
HERSTELD
Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling om binnenkort in onze stad de
zgn. „vluchtheuvels" te herstellen, welPREDIKBEURTEN ZONDAG 10 MEI
ke destijds op last der bezetters werden Ned. Herv. Kerk: Der Aa-kerk 10i ds.
verwijderd. Binnen enkele weken zullen Uitman; Martinikerk 10 ds. Altena; 5J
vermoedelijk de belangrijkste verkeersds Langman; Nieuwe Kerk 10 ds. Aalders (vac.) (H. D.); Oosterkerk 10 ds.
heuvels wederom aangebracht zijn.
Luteijn; 5J ds. De Vor van Roden;
TRIBUNAAL GRONINGEN
Sionskerk 10 ds. Bos, 5* ds. VerVoor de Tweede
Kamer zullen op meulen;
VerHelperkerk
10
ds.
Woensdag 15 Mei o.m. terecht staan: W. meulen; 5 ds. Oskamp
Dordrecht;
v.
Posthumus (ged.) en J. "P. Lentz, beiden Jeugddienst (Der Aa-kerk) 5è—6è ds.
Nolle v. Winsum-Obergum: ..Troost en
te Groningen.
Taak"; Kinderkerk (Nieuwe Kerk) 113Belanghebbenden worden er attent 12+ dhr. Sonneveld; Avondlicht 10 ds.
op gemaakt, dat de bijeenkomst van de Andree Douwes v. Dorkwerd. Alg. VrUz,
Ver. Nederland-Canada in de Aula, a.s. Herv. Vereen (Nieuwe Kerk) 31 ds. SepDinsdag niet om 3.15 uur doch om 3 uur meijer (afscheid).
Bapt. Gem. (Kerk
begint.
Meeuwerderweg) 10 ds. Louw; 5 ds. Veg-

—

Muzikaal voorspel

met

-

Spijkers met koppen.
CINEMA
In den kennistijd is een luchtig programma een van de eerste vereischten. En
zoo zal de directie van Cinema
dus
roepen wij de hulp
wel gedacht hebben

(Joh. Bouwmeester-Kluun)

—

—

"

—

—

en daardoor voor allerlei komische situaties zorgt, waarin Kaart vooral sterk is.
Er is dan ook veel en hartelijk gelachen.
Een succes, waaraan ook Henny Alma,
Joh. Valk. Jan Blaaser,
Ben Aerden,
Rientje Blaaser het hunne toe bijdragen.
Het gezelschap zal ongetwijfeld veel bezoek trekken, vooral als het er in slaagt
het tweede bedrijf wat vlotter af te
minder
de pauzes wat
werken en
lang te doen zijn. Een aardig orchestje
is eveneens aanwezig en maakt mede de
entree van Kaart en Elsensohn tot een
lachsucces.
JUBILEUM REVUE FRITS SCHAKELS
In „Apollo" kan men gedurende de
kermisweek Frits Schakels Jubileumrevue
1946 „Hoe kom ik er af?" zien. In vlot
tempo worden hier een aantal scènes
voor het voetlicht gebracht, welke het
blijkens het herhaalde applaus van het
GARNIZOENSCOMMANDANT
talrijke publiek, „doen". Aardig zijn b.v.
GRONINGEN
de griezelscène „de Opiumkit", de „ZiMet ingang van 1 April 1946 is aan- geuner-veete" met goede dans-acrobagewezen als garnizoenscommandant te tiek van „De 4 Laurents", „De Antiquair"
Groningen, majoor P H. Oudt. Het bumet fraaie tableaux-vivants, een uitstereeladres is Verl. Heereweg 22.
kend dansnummer „De dans door alle
Maandag 13 Mei.
tijden" en „Verjaardag". Het is te beConcerthuis: 8 uur: Openb. verg. C.H.U.
PAARD OP HOL.
verSpr. prof. dr. Th. L. Haïtjema e.a.
Het paard van den 41-jarigen melkven- treuren, dat men zich heeft laten
Kermisvoorstellingen
ter P. B. sloeg gistermorgen in de Poortleiden tot het speculeeren op goedkoop
straat, doordat zijn baas het den halster succes door het proces van Neurenberg 8 uur Harmonie: Variété Faveur; Zond.
wilde afdoen, zonder eenige reden op hol. te parodieeren, waarbij bovendien het
Dinsd., Woensd., Zaterd. en Zond 2 uur
B. kwam er met enkele ontvellingen.aan Fransche volkslied wordt misbruikt. Het
matinee.
hoofd, handen en beenen af, terwijl de ~Astor-ballet" brengt op verdienstelijke Stadsschouwburg:
Zaterd., Zond. en
kar aan een ontijdig einde kwam, door wijze eenige dansen, terwijl
Maand.. 8 uur „De Komedianten" met
de
oveook
tegen een lantaarnpaal te botsen, die bij rige
„Blaauwbaard's Achtste Vrouw".
medewerkenden, van wie vooral
den grond afknapte. 60 liter melk alsmede
uur Apollo: Frits Schakels Jubileum
8.00
Schakels,
Tim
Kitty
Emden,
van
Frits
paard,
40 eieren gingen verloren. Het
dat Telby
Revue: „Hoe kom ik er af"
„Wietje"
op
voorgrond
den
tregehold,
en
verder was
werd eerst bij ZuidCafé Dijkstra. 8.00 uur: Non-stop-cabawolde door enkele boeren tot staan ge- den, veel succes oogsten.
ret-programma.
bracht
Een parade van de vlaggen der Ver- 8.00 uur
Schouwburgloge Ossenmarkt:
eenigde Volkeren, waarbij speciaal aan
Gezelschap Tom Hart, Zaterdag: „OfKAMPEEREN OP SCHIERMONNIKOOG
hulde wordt gebracht voor de
fers der Zee", Zond. en Maand. „VodDe V.V.V. Schiermonnikoog vestigt er Zweden
denraper van Parijs"
geboden hulp, vormt de finale van deze
op,
belanghebbenden
de aandacht van
uur Grand Theatre: ,,'n Fijn Spftn"
8.00
revue.
Zondag,
dat voor het kampeeren op Schiermondoor ,.De Comedianten".
Ongeluk
LUXOR
Jan
en variété
nikoog
zoowel in boerderijen als tenDinsd.. Woensd. en Zond. 2} uur matinee „De Comedianten" de overige
ten
men in het bezit moet zijn van een George Formby is een geschikte filmdagen middag-filmvoorstelling.
acteur voor een kennisprogramma. Met
geldige kampeerkaart.
2.30, 5.00, 8.00 en 10.30 uur: „Jan
Deze kaarten zijn aan te vragen bij zijn film is lach-succes bij voorbaat ver- Luxor:
Ongeluk",
en „Jan Ongeluk" is hierop geen
oP het tooneel: variétéden A.N.W.B., Parkstraat 18-20 te Den zekerd
nummers.
Haag en het bijkantoor van den A. N. uitzondering. Formby is hierin een aan2.30, 6.30 en 9.00 uur.
Theatre:
W. B. te Groningen, Zuiderdiep 38.
staande bruidegom, die niets dan pech Beurs
Zond. 2.00, 4.15, 6.30 en 9.00 uur: „Opa
als gevolg van zijn onhandigheid.
heeft
gaat
trouwen"
RECHT EN VRIJHEID
Maar aan het slot blijkt, dat al deze pech Cinema Palace:
2.30, 6.30 en 9.00 uur.
Men deelt ons mede, dat, gevolg gevend toch ergens goed voor is geweest
Zaterd. en Zond. 2.30, 4.30,
Woensd.
aan het zeer groote aantal verzoeken, Een film vol kostelijke situaties. De di7.00 en 9.15 uur „Spijkers met koppen",
zoowel van den kant van de leden als rectie van Luxor biedt ter gelegenheid
op het tooneel: variété-nummers.
Tentoonstellingen.
van vele ingezetenen van de stad, het van de Kermis den bezoekers behalve een
101—12} en 2—5 uur: Werken
PIctura:
bestuur van Recht en Vrijheid besloten film
variété-programma:
ook een
de
van 12 moderne meesters.
heeft ook thans weer aan de a.s. GeBouwmans, vroolijke duettisten, Alma
Eugène Brands.
meenteraadsverkiezingen te Groningen Paru met goede acrobatische dansen en 't Beerenhuis: «Werk van
deel te nemen.
de bekende imitator Jos Windt.

—

——

—

—

oplossing. Aan vele artikelen is groot ge-

—

(C.J.M.V.-gebouw, Spilsluizen) 10 ds.
ter
onder 't Kruis
Vegter. Geref. Gem.
(Tuinstraat 58-11) 9J en 3 ds. v. d. Veen.
Vröe Evang. Gem. (Schoolstraat 13) 10
en 5 ds. v. d. Werfhorst v. Franeker.
Leger des Heils (Groningen I, Viaductstraat 3) 10 Heiligingssamenk., 31 Openluchtbijeenk., 7* Verlossingssamenk., 12
Jeugdbijeenk., leider mai. Korts. (Groningen II, Nw. Ebbingestr. 5) 10 Heiligingssamenk., 7 Openluchtbijeenk..
Ti
Verlossingssamenk., 9 en 12 Jeugdbnleider v.m. adj. Schram, n.m.
eenk.,
envoy Schrale. (Groningen III. Moes10 Heiligingssamenk.,
61
straat 26)

,

Openluchtbijeenk., 71 Verlossingssamenk.,
12 Jeugdbijeenk. leider kap. Mast.
GEREF. KERKEN: Zuiderkerk: 9 dr.
Steen van Haren. 10i en 5 ds Wijngaarden; Westerkerk: 101 en 5 dr Prins,
Bethel: 9 ds. Hoekstra, 5 dr. Steen,
Bethlehem: 3 dr. Steen; Oosterkerk: 9
101 ds. Hoekstra;
en 5', ds Toornvliet, Spier.
Helpman: 9 en 31 ds.
GEREF. KERKEN (art. 31 K.O.):
Parklaankerk: 10 ds. Keizer. 5 ds. Geuchies van Daarlerveen; Westerkerk: 8.45
ds Van der Ziel. 3 cand. Nieuwenhuis
van Zuidwolde; Gr. v Pr School: 8J en
3 ds. Keizer; Noorderkerk: 8.45 en 3 ds.
Van Dijk. 101 ds. Van der Ziel. 6J cand.
Nieuwenhuis; Helpman: 11 en 5 ds. Blok

van Onnen.
NED LEGER DÉS HEILS (A-kerkstr.
no. 23): 10 Wiidingsdienst, 71 Heils12 en 41
bijeenk. Leider: luit. Schuil,
Jeugdbiieenk.
VRIJZ. HERV. GEM Haren: 10.00 da.
Voetelink uit Apeldoorn.
REMONSTR. GEREF. GEM.: 10 ds.
Van Wijngaarden.
VER DOOPSG. GEM.: 10 ds Bremfer.
GEM.: 10 ds. Manter.
EVANG.
Sport Diensten teLUTH.
Haren. Ned. Herv. kerk 9}
ds Oskamp v. Dordrecht 7 ds. Bill. 10J
WORDT HET STAUNTON WERELDGlimmen (Gasthuis) 8 dhr. Laansma v.
ds. Bloemhof
SCHAAKTOURNOOI GRONINGEN 1946 Zuidlaren; Noordlaren 10Bijl.
2 Kinder(Doop): Onnen 91 ds.
DE VOORLOOPER VAN HET WERELDkerk; Tuindorp 10» Kinderkerk. Geref
5
KAMPIOENSCHAP?
Kerk 9J prof Brillenburg Warth,
ds. Pilon; Glimmen 9J ds. Pilon, 3 prof.
Bij den Wereldbond welke in Juli in Brillenburg
Onnen 101 en 23 ds
Zwitserland bijeen hoopt te komen is een v. Henten v.Warth:
Enschedé; Waterhuizen: 7J
strijd
ingediend
betreffende
den
voorstel
ds Toornvliet v. Groningen (Evang.) Geom het Wereldkampioenschap. De inhoud ref. kerk (art. 31 K.O.): 11 en 5t stud. Devolgt:
van het voorstel is als
Hoop. Onnen: 9 en U ds. Blok. Vrijt-,
De wereldkampioen is hij die het tour- Herv. 10 ds. Voeteliek.
nooi wint, waaraan deel nemen 5 Russen,
de Amerikanen Fine en Reshevsky, de
DE RADIO OP ZONDAG
ex-wereldkampioen Dr. M. Euwe, een
HILVERSUM I (301.5 M.): VARA
speler uit Zuid-Amerika, en drie die bui9.45 Geestelijk
ten dezen de beste resultaten hebben in 8 15 Voor het platteland,
léven; VPRO 10.00 Zondagshalfuur mevr.
het Staunton tournooi te Groningen.

brek en blijkbaar is de wensch naar wol
Het is niet mijn bedoeling U mijn in- om te breien wel zeer sterk bij onze huisdrukken te geven van de viering van de moeders. Nietwaar, wat warms voor den
bevrijding, maar men heeft mij van ver- komenden winter, aangezien alles op is,
schillende kanten gewezen op één ernstig en dan de lust om wat te kunnen ratelep
feit: het publiek in de stad Groningen met de pennen. Maar zegt niet, dat met
weet niet waardig de stilte van 1 of 2 dit systeem de eerlijke verdeeling van het
minuten in acht te nemen. Men kan de voorradige bereikt wordt. Scherpe opmermenschen tot zooiets niet dwingen, men kers hebben mij meegedeeld, dat er soms
kan 't van hen vragen en verwachten, maar ,4 personen uit één gezin in de rij staan,
men moet het daarbij ook organiseeren. terwijl Jonge moedertjes met haar jonge
Want zonder organisatie lukt het nooit. kinderen, te jong om mee te nemen, te
Misschien hadden we hiervoor de lucht- Jong om af te lossen, zonder iets moeten
hun
blijven. En dan de menschen, die
gevaar-sirenes
die er niet meer zijn
nog éénmaal noodig gehad, want nu heeft dagelijksche werkzaamheden hebben! Toch
de enkeling getracht er iets van te ma- wil ik er niet aan mijn briefschrijver te
ken, hoogstens een groep bij een gebeur- Steunen, die den verkoop via de distributie
Het Amerikaansehe wonderkind Retenis, en die erristigen hebben zich geërgerd wil regelen. Want hoe eerder we van de
shevsky
heeft bericht gezonden deel te
hoe
beter
komen,
af
het
is.
distributie
hebben, zich diep geschaamd over de ante Groningen.
deren. Neen, in de dorpen is het moment Welke lezer geeft echter een andere op- nemen aan het tournooi
Er is thans contact met de Russen en
van stil herdenken met behulp van een lossing.
Voorts wordt mij gevraagd, of wel over- naar aanleiding daarvan zijn 5 spelers,
fabrieksfluit of door klokgelui beter tot
wogen wordt, welke harde gevolgen kun- o.a. Botwinnik, Flohr en Keres officieel
zijn recht gekomen.
Met bovenstaande critiek wil ik het la- nen voortkomen uit het feit, dat verschil- uitgenoodigd naar Groningen te komen.
ten, al zijn er inderdaad ook andere sto- lende kelders van verwoeste gebouwen in PAARDEN.
rende dingen gebeurd. Alleen één ant- de stad nog met water staan, ondanks de
Concours Hippique te Bellen. Een der
woord aan iemand, die niet goed geïn- langdurige droogteperiode. Worden dat in grootsche
gebeurtenissen op paardengemugbroedplaatsen
voor
den
zomer
niet
geweest:
de
kransen
en
bloeformeerd is
is ongetwijfeld het Nationale Conmen, die des Vrijdagsavonds op de plek, gen en zou het niet beter zrjn, dat die bied
tot tijd eens werden leeg- cours Hippique te Bellen op Zaterdag 25
waar eens het Scholtenhuls stond, wer- kelders van tijd
a.s. Dit is het eerste groote concoursgeef
deze opmerking gaarne Mei
den neergelegd, zijn Zaterdag gebracht gepompt? Ik
den natuurliefheb- hlppique in Nederland, zoodat het Landnaar de graven der slachtoffers. En dat is door, evenals die vanverkroppen
Drenthe de primeur heeft. Van de
dat ons schap
goed geweest!
ber die het niet kan
tuigpaarden-stallen komen o.a. uit: van
Wat niet goed is? Het verkoopsysteem, mooie Sterrebosch nog steeds het stiefHeek te Enschede; Rijks te Nijmegen;
tengevolge waarvan men zelfs bij nacht kind van de stad blijft. Want andere parzijn
al
zoo
uitMulder te Zwolle; Alta te Oudemirdum;
plantsoenen
en
weer
de menschen voor de winkels kan zien ken
heb
Velstra te Marssurn; Mellema te FinsterSterrebosch,
wat
verzorgd.
zitten, wachtend op hun kans. Natuur- nemend
wolde; Hemmes te Groningen; Stal Caslijk zeggen de winkeliers: geeft ons een je toch op je geweten, of— wat heeft pers
te Groningen; Mevr. Stakenburg te
andere oplossing en de zaak komt in orde! men met Je voor!
Amsterdam;
Stal de Jong Amsterdam, terom
een
gaat,
Zooals het nu
schreeuwt het

—
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Agenda

LOS EN VAST

Marktberichten

Handels-

.

Spelberg; IKOR 10.30 Prot Kerkdienst;
AVRO 1216 Pierre Palla, 12.30 Voor de
vrouw 12 40 Moederdag,* 13.15 Dolf v. d.
Linden; RNIO 13 50 Ned. Spoorwegen,
14.00 Boekbespreking, 14.15 Voetbalwedstrijd Nederland—België. 16.45 Army Air
Forces Training Command Band
0.1.v.
Glena Miller; VPRO: 17.C0 Gesprekken
Ocme
luisteraars;
VARA: 17.30
met
RNIO
18.00 Sportuitslagen,
Keesje;
VARA 19.00
Strijdkrachten;
18.30 Ned.
„Bravour en Charme"; 20.15 RenovaSeptet, 20.45 Hoorspel, 22.15 .Radiocabaretrevue 23.00 Nieuws en actualltei-

"hlLVEßSUM

II

(415.5

8.30 Studiodlenst; KRO

M.):

10.00

NCRV

Hoogmis,

11.40 Moederdag-programma, 12.15 ~In
't Boeckhuys" 12,30 Orgelconcert, 13.20
Nlna Dolce, 14.30 Viool-recital. 15.00
Apologie, 15 30 Hoorspel, IKOR 17.30
Prot Kerkdienst; NCRV „Kent gij Uw
bijbel". 21.00 Zangrecital. 22.00 RNIO
nieuws; KRO 2215 Avondgebed 22.301
„Klanken uit Spanje".

Nieuwsblad van het Noorden
(Verzorgd door den Noordel. Schaakbond,
hoofd Redactie Commissie
dr. ir. J. C. Scheffer)
Schaaktijdschrift
In het Engelsche
„Chess" vonden we onderstaande partij
tusschen den Finschen kampioen Böök
en den Zweedschen kampioen Lundin,
gespeeld in het tournooi te Göteborg.
Lundin is uitgenoodigd voor het Staunton-tournooi.
Wit: E. Böök. Zwart: E. Lundin. Aangenomen damegambiet. 1. d2—d4, d7—ds,
2. c2—c4, d5x c4. 3. Pgl—f3, a7—a6 (een

,

—

c

,,

,

Lcs—e7, 16. Le2—d3, h7—h6, 17. Tal—dl,
Le7—f6, 18. Ld3—e4, Lf6 x b2. 19. Dc2x
b2, Pds—c3! (een fraaie afwikkeling), 20.
Le4 x aB, Pc3x dl, 21. Kei x dl, Pd7—csf
(volgens het Tidskrift for Schack was 21.
Pesf sterker), 22. Db2—d4, DdB
xaB, 23. Thl—gl, TfB—dB, 24. Tgl x
g7t? (Juist was 24. Pd6, waarop zwart
24.
, e5, 25. Des:, Db 3 had

Mei

-3

1946

hier nu weer kan voortbrengen,
dan
wordt men trotsch en ontroerd tegelijk!
Het valt u misschien op, dat ik hier
minder over de flora en fauna schrijf,
Omtrent de verrichting van de Oranje- Elf dan men van mij als bioloog zou verwachten. Ik geef u echter onze indrukken,
Met meer dan normale belangstelling Potharst en v. d. Linden zijn gekozen, zooals die zich aan ons opdrongen en ik
wordt dezen keer het resultaat van den twee Ajax-spelers, die, laat ons dat ge- kan niet ontkennen, dat daarbij in deze
wat achteraan
voetballandenwedstrijd
Nederland—Bel- rust vaststellen, niet van internationale streek flora en fauna
klasse zijn. Gelukkig staat achter hen kwamen.
gië afgewacht. Een interesse welke voortWe hebben dat echter de volgende davloeit uit verschillende oorzaken. Eer- een doelman van groot formaat. En dan gen
weer goed gemaakt door enkele tochvraag
vervanging
Bergof
Nederlandde
De
van
de
het
voorlinie.
stens is er
man is gemotiveerd en de mogelijkheid ten van Nijmegen naar Wageningen door
sche voetbal door de oorlogsomstandigde volop bloeiende Betuwe en langs de
heden beduidend minder is geworden. dat een oude rot als Smit hier versterheerlijke uiterwaarden van onze machgeen king zal brengen niet uitgesloten, al hadEigenlijk is dit voor velen reeds
tige rivieren. Ook hebben we een mooie
vraag meer, maar gezien de uitlatingen, den wij Drager daar een kans willen gegemaakt
tocht
over Mook naar Cuyk,
oog
op
gewenschven,
Voormet
het
juist
gebaseerd?
het
Waarop
een weten.
Haps,
Oeffelt
en
aan de andere zijde van
te
wij
hetIn
totaal
zouden
willen
op
tempo.
een deel der Sportpers,
namelijk
de Maas, waar de nachtegaal uit volle
welk reeds lang als zijn meening heeft zeggen, dat de Keuze Commissie met dit borst
zong en waar we dit jaar onze eerverkondigd, dat ons een zware nederlaag elftal er naar streeft door routine een
hoorden.
te wachten staat, omdat de Belgen zoo ruggegraat te krijgen om den naam van ste koekoek
toen we tenslotte de reis naar HaEn
ons
voetbal
te
redden.
naar
Hetgeen,
zoo
Met
we
zijn
wij
opzet
sterk
en
zwak.
ren weer moesten aanvaarden, waren we
hebben wij daaraan niet willen meedoen van harte hopen, gelukken zal.
weer eens te meer overtuigd van de inDe totaalstand is:
afgewacht
omdat naar onze meening
11 20 79 167—122 tieme schoonheid van ons eigen kleine
moest worden wat er na de bevrijding Nederland 65 34
FOP. I. BROUWER.
65 20 11 34 51
122—167 land. (Gron.),
met het Nederlandsche voetbal bereikt België
Mei 1946.
Haren
7
Hierbij
inbegrepen
zijn
tot
het
van
tijdstip
zou kunnen worden
officieuze
den wedstrijd van morgen. Eigenaardig wedstrijden, zoodat de ontmoeting van
morgen
de 59ste officiëele is.
deed het juist daarom ook aan dat men
De opstellingen luiden:
zich zoo vroeg pessimistisch heeft uitKraak
gelaten. Het is natuurlijk mogelijk, dat
Potharst, v. d. Linden
men in wezen gelijk heeft, maar juist
Paauwe, Kuppen, De Vroet
dan is het zaak dien toestand door pessimisme niet nog te verergeren, maar te Holleman, Wilkes, Roozen, Rijvers, Smit
trachten met opgewektheid er van te
maken wat er van te maken valt. ImWeet je nog, mijn jonge lezers,
Mermans, Sermon, Decleyn, Coppens,
in dien zwarten oorlogsnacht,
mers, het is buiten kijf, dat de voor het
Lamberecht
hoe je moeder voor je zwoegde,
Nederlandsch Elftal uitverkorenen de
De Vos, Vercammen, Putteraet
verkondigde meeningen ook hooren en
voor je vocht met al haar kracht?
Pannaye, Paverick
er door beïnvloed kunnen worden in onWeet je nog, dat je je schuilplaats,
Daenen
veilig haar had toevertrouwd?
gunstigen zin. Of met andere woorden,
Hoe ze voor je valsche stempel,
spelers
de voorbereiding der gekozen
iedereen heeft afgesjouwd?
wordt er door bemoeilijkt. Maar, er is
Weet je nog, hoe z' al die jaren,
nog een andere oorzaak. Tot dusver heeft
steeds voor jou heeft pal gestaan,
men zich hoofdzakelijk moeten bepalen
weet je wel; haar heele leven,
tot „gewone" wedstrijden. Vroeger, dat
warme
heeft ze je slechts goed gedaan!
wil zeggen voor den oorlog, werden geMoederdag, de dag van moeder,
II (slot).
selecteerde ploegen herhaaldelijk getest
toon haar eens je dankbaarheid,
tegenover buitenlandsche
vooral EngelOp een van de dagen, die we in het
want nu kun je haar nog eeren,
sche sparring partners. Waardoor men zuiden van Gelderland doorbrachten, heblater heb je wellicht spijt
een bepaald inzicht kreeg in eigen kracht. ben
een tocht gemaakt naar het beOok wanneer je al getrouwd bent,
Dat heeft men nu grootendeels moeten kendeweBerg
Dal,
en
waar we de verleiziet ze vragend naar de deur,
missen en helaas waren er tal van comding niet konden weerstaan even aan te
toe, ga haar wat bloemen brengen,
petitiewedstrijden, welke nu niet bepaald leggen bij
het vermaarde hotel van denstel je moeder niet te leur
opwekkende perspectieven openden. Maar
zeltden naam, omdat we zulke goede herJa, ze gaat maar stil door 't leven,
daarbij vergat men één ding: nog niminneringen hadden aan het gezellige zitje
doch haar mis je steeds het meest,
mer is de kracht van een Nederlandsch »p het terras aldaar en aan het buitenwant pas als ze heengaat weet je,
Elftal een afspiegeling geweest van het gewoon fraaie uitzicht,
dat men daar
wat ze voor je is geweest....
Nederlandsche voetbal. Steeds heeft ze heeft op de boomgaarden van de Ooy en
H.
daarboven gelegen. Ook nu is dat ongede
uiterwaarden
van de slingerende ,
twijfeld het geval. Ook nu komen elf Waal, die het landschap hier zoo volkospelers, die in hun ploegen uitblinken in men beheerscht. Het hotel zelf was voor
het veld. Waarmede we maar willen zegons een groote teleurstelling, omdat het
gen, dat het clubspel niet de juiste waarin de dagen, dat het hier niemandsland
demeter behoeft te zijn. Welke dan wel was, door troepen van allerlei aard geonze meening is? We hebben nu twee heel is uitgewoond en eerst onlangs door
wedstrijden bijgewoond, welke als richde geallieerde autoriteiten is vrijgegeven.
tinggevend kunnen worden aangemerkt. Het schitterende panorama, dat zich op
In de eerste plaats die tusschen het Adit hoog gelegen punt voor ons oog ontelftal te Amsterdam en de Royal Navy rolde, was echter nog steeds even
en tweedens die tusschen de Zwaluwen boeiend, al ontdekten we hier en daar
en de Roode Duivels. Daarbij is ons dit de puinhoopen van stuk geschoten boeropgevallen. De Nederlanders zijn nog derijen en woonhuizen. De vruchtboomen
altijd in staat tot een spel vol élan, gekwamen in vollen bloei en zoo waren
baseerd op snelheid en wil-tot-winnen. Betuwe en Ooy eigenlijk gehuld in één
Zes boeren, Jan, Piet, Klaas, Willem,
Hun techniek staat daarbij niet op de- rosewit gewaad.
Chris en Dirk gaan met hun vrouwen, in
zelfde hoogte 'als die der Belgen, maar...
Van Berg en Dal
reden we bergafhun spel is productiever. Vandaar dat waarts in de richting van De Holdeurn, willekeurige volgorde Geertje, Heintje,
wij hoop hebben op een gunstig resuldaarbij de landsgrens volgend. Dit is een letje, Janneke, Klaasje en Lammechien
waarbij men aan de geheeten, naar de markt om konijnen te
taat, waartoe we dan ook rekenen een zeer fraaie weg,
koopen. Ook de vrouwen doen aan den
eervolle kleine nederlaag. De samenstel- linkerhand steeds de steile zuidhellingen handel
mee. Het merkwaardige is, dat
ling van de Oranje-Elf is een verrassing van de heuvels houdt, terwijl zich rechts
elk der mannen en vrouwen voor elk der
en akkers begeworden. In dien zin, dat men het spillager gelegen weilanden
of haar gekochte konijnen
probleem
en dit bestaat inderdaad
vinden. Langs de linkerzijde van den weg door hem
evenveel centen moet betalen als hij of
heeft trachten op te lossen door de op- vonden we overal nog de prikkeldraad- zij
konijnen koopt.
Wie dus 25 konijnen
stelling van een clubmoot, gevormd door versperringen en mitrailleurnesten; bordspelers, die elkaar door en door kennen. jes wezen ons op het mijnengevaar. Toch koopt, betaalt voor elk konijn 25 cent.
zijn
Een bezwaar is
dat men was het ons mogelijk hier en daar kleine Elke man betaalt f 3.15 meer dan
natuurlijk,
Kuppen en Paauwe heeft opgesteld, zooterreinverkenningen te doen, op plaatsen wettige echtgenoote. Janneke koopt prex zooveel konijnen
Dirk, Lamdat de kans groot is, dat zij niet in staat waar de mijnen reeds waren opgeruimd. cies lè 1 meer dan Chris, als
Klaas precies
zullen zijn voor tempo te zorgen. Toch Steeds werden we opgeschrikt door mijn- mechien
2 x zooveel als letje, Piet net zooveel als
achten wij deze linie niet het groote ontploffingen aan de andere zijde van de Janneke
en Klaasje samen en Geertje 7
vraagteeken, maar wel de verdediging. grens, waar krijgsgevangenen bezig waren
de mijnenvelden op te ruimen. In het meer dan Jan.
naburige Reichswald zagen we zelfs enGevraagd wordt: i, Hoe hooren de echtkele boschbranden ontstaan, door
deze
MAX DOTJWES
bij elkaar, dus wie is de vrouw
genooten
mijnontploffingen veroorzaakt.
Van de
No. 2818
planten, die we hier vonden, moeten ge- van Jan, wie van Plet enzoovoort. 2. Hoemaagdepalm,
noemd worden:
reuzenkonijnen koopt ieder der mannen en
paardestaart, aronskelk, geelster, honds- veel
kruid en daslook, voor ons
Noordelin- vrouwen?
gen
interessante natuurobjecten.
Deze aardige opgave kreeg ik van den
Zoo volgden wij de grens tot even voorheer
A. Emmens te Siddeburen, een van
bij Wyler. De boomen waren hier overal
vele trouwe belangstellenden, die al
zwart geblakerd of afgeknapt door het mijn
menigmaal een probleem voor onze rualles-verterende granaatvuur. Tanks en briek maakte.
Oplossingen kunnen tot en
kanonnen stonden te midden van de ommet 18 Mei a.s. worden ingezonden aan
rogge
en wrakstukken het
hoogschietende
adres Dr. Denker, Nieuwsblad van het
van vliegtuigen lagen overal verspreid. Noorden,
Groningen. Onder de goede opGeen huis stond meer overeind en hier
zullen weer een hoofdprijs van
en daar vonden we een tank midden in flossers
een tweede prijs van f 5 en een aaneen uitgebrande woning. Dit en de witte tal10,troostprijzen
worden verloot.
kruisjes, onregelmatig over de velden verspreid, waren wel zeer treffende herinneIk verzoek alle puzzelaars op hun oplossing steeds duidelijk hun naam en volringen aan de maanden van strijd, waarledig adres te vermelden. Velen laten dit
in dit gebied niemandsland was.
Onmiddellijk na den grooten doorstoot na, waarschijnlijk in de veronderstelling,
naar Kleef, tegen het uitdrukkelijk bevel dat het voldoende is, wanneer deze op
van de bevelhebbers, zijn de boeren hier de enveloppe staan. Dit heeft mij den
echter weer aan het werk getogen. Velen laatsten tijd veel werk verschaft, omdat
hebben dat in den beginne met den dood ik deze gegevens telkens van de envelopmoeten bekoopen, maar wanneer je nu pe op de oplossing moest overnemen. Ik
al verzoek U daarom dringend mij dit werk
ziet, wat hier door deze menschen
Wit speelt en wint.
weer gepresteerd w.ordt en wat de bodem in de toekomst te besparen.

(Verschijnt eens per zes jaar.)
Hoofdredacteur: Rotorist. Algemeen Redacteur: Rotorist. Buitenlandsch corresrespondent in de voornaamste Europeesche hoofdsteden: Rotorist. Streekcorrespondent: Rotorist. Telegram-adres: Rotorist.
Abonnementsgeld naar keuze.
Abonnementen uitsluitend bij vooruitbetaling.
Gironummer 111111 Rotorist, Groningen.

Een woord van welkom

,

eerst na zes
stadswallen is

Kenniskrant.")

ving

in".

Puzzle-Rubriek

Een wonderlijke handel

Correspondentie

te G. In probleem 4 volgt op
1.
d6, 2. DhB mat.
M. K. te G.: De voorwaarden kunt U
vinden in de krant van 23 Mrt. j.l.
R.W.W. te H.: Het gevraagde nummer
zal U worden toegezonden.
R.H.H,

,
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TRAMPASSAGIERS!
Leunt niet naar buiten en steekt green
voorwerpen uit!

V.v.V.V.

■

DAMRUBRIEK
Deze week een paar studies van den bekenden problemist Max Douwes. No. 2818
is een slagzetconstructie met als slot een
bekend motief. Toch is het altijd weer
interessant als de meerslag-regel handig wordt toegepast, zooals hier het ge-

—

—

val is.

Nu nog een eenvoudige doch economische constructie met Turkschen slag op
uitbreiding van klassiek eindspel.
No. 2819. Max Douwes. Zw.: 7 8 9 17
26 27 32 35. Wit: SS 29 33 36 39 40 42 en
44. Wit speelt en wint.
Deze beide standen worden natuurlijk
opgelost zonder de schijven steeds te
verzetten; speciaal hiervoor plaatsen we
dergelijke stukken. Niet te grillige beginstanden en afwikkelingen, die
door
eenigszins geoefende dammers wel van
het bord af zijn te zien. Het bevredigt
beter en 't is leerzaam. Als het papiertekort weer is aangevuld, dan kunnen
en zullen we aan de verzoeken van de
lezers gevolg geven en weer zware wedstrijdstukken plaatsen. Nog even wachten
dus heeren!

Advertenties

—

TER DEKKING:

PUBLIEKE VERKOOPING

ml

OPLOSSING 648
Gertrude als „schrik”
der mannen

van W. A.
aan de
uur v.m., in café KRAL (OOSTERHUIS te Den Hom

,

1

'>

200

Handels- 1Fabrikant van Gebruiksvoorwerpen in zeer fraaie en
ERVAREN BOEKHOUDER aparte KunstnijverheidsuitBr. fr. no. 402 bur. dezes. voerin§ zoekt in het gt.h. land

als: 13 kalf- en melkkoeien, Juni 1946.klant café Hoogezand, Hui- stier
6 kalfvaarzen, 8 hokkelin- Te bez. op den dag van ver- zen Veendam, o.a. Tj. J.
GRUNO 3121 R. R. S.
gen, 2 kalveren
koop, van 3 tot 5 uur.
Giezenstr., Ben. Oosterdiep,
Dj. Siccama,
7 PAARDEN,
door den Bond
Vastgelegd
als: 2 schimmelbelgen w.v.
Notaris te Grijpskerk. Boven Oosterdiep, Ben. Ver- van zw.bl. Fokkers.
BeMolenwijk,
laat,
Ommerlan1 met veulen, 1 drachtige
Borgercompagnie, kroond met ie prijs te Uitderwijk,
volbloed merrie, 2 vossen, 2 BOELDAG
Grijpskerk onder Meeden en Wilder- !huizen en 2de prijs Centr.
enters
Keuring Groningen.
13 schapen met lammeren, 2 !Op Maandag 20 Mei 1946, vank.
20 gld.
varkens w.o. 1 dr. zeug. 25 i des namidd. 1 uur. zullen, H. Geling, P. Sneeuwplein3; Dekgeld
1ontijdig gekalfde of bekipoen 5 ganzen. 2 eenden..in het hotel Gorter te Veendam telef. 744.
Grijpskerk, ten verz. van de
smette koeien, worden zonVOLLFDIG BOERENBESLAG.
Erven van wijlen den heer STAAT TER DEKKING: : der bewijs van een veearts
w.0.: elevator met electri- ■en mevr. Buining—Teenstra
niet toegelaten.
De Rijkspremie Stier
sche motor, zichtmachlne, publiek a contant worden
De Commissie.

.

.,

--

■,

~

Adolfstraat 54a; H. J. Hartman, Cortingh-

laan 24; A. Schut, Meidoornpad 6; G.
Overzet—Riemeijer, Kr. Elleboog 22, Haren- mej. T. J Borgers, Annerv. Kanaal
O 42, mej. A. 'Holvast, Ericastr. 454, O.
Pekela; A Wemmi, Hardewikerstr. 3; L.
Koopman, De Sitterstr. 22; Gr. M. Winter, Korengarst D 8, Noordbroek; mevr.
B W Wiersum-Bennema, Hoofdstr., Uithuizen; H J. Dethmers, Jac. Bruggemalaan 60. Veendam; R. Meijer Jr., Visscherstraat 23a.
Een van de bekende Nieuwsblad-kleurendruk-reproducties zenden wij aan: K.
Klimp-Aalfs, Overschild C 152; W. H.
van Veen, V. Echt. Kan. N.Z .149. Klazienaveen; mej D v. d. Veen, Peizerweg 200,
Pletertje Klok, Valthermond 91; H. Havlnga, Nuis; J. Huizinga, Wijster (Dr.),
mej.
J. G. Fransen, Zuidlaarderweg 11,
Glimmen; Anny Talens, Peizermade B
68 I. Peize; mej. J. J. van Wieringen, Uithulzermeeden; D. Wolthuis, Zuiderweg
56 I, Hoogkerk; A. Weijer, Harflewikerstraat 21; D. W. Bos—De Jonge, NieuwAmsterdam; J. H Timmerman, G 178,
Harkstede; mej. S. A. Postmus, Kruisweg
A 38, Marum (Gr.); G. v. d. Ploeg, Noorderweg B 80, Noordhom; mej. A. Ferwerda, Snelliusstraat 8 A; mej. C. Wildeboer,
F 37, Spijk; E. Everts, Hooge Heereweg 6,
Glimmen- A. J Addens—Lula, Lutjewinkel, Winkel; J.' G. Wolthuis, Kanaal 7,

Wetenschap

OPENINGS-RECLAME

h

I

compleet

AI

/

V
/

SLAAPKAMERAMEUBLEMENT
crème gelakt, slechts

jl

i
/

f 285.—

-

Bronbemalingen
Nortonputten
Proefboringen

nieuwe zaaimachine (Actief) 1 verkocht:
TROMP 2176 S.
~
met karwijbak, 4 boerenwaN.V. „NEKO"
MEUBILAIRE- EN
Bekend om zijn buitengew.
gens. iertahk. maaimachine
ABRIEKEN
HUISHOUD. GOEDEREN prod. vererving zoowel watt KOUS ENF
eggen w.o. ketting en zigGeldrop
vetgeh.
melk
als
betreft.
zag, zwatkeerder (Haseley). als:
schrijfbureau,
eiken
vraagt voor spoedige inhooischudder <Boby), kunst- eiken secretaire, salonkastje,\ Officiëele stamboom waarini diensttreding
17
koeien
voorkomen.
ijzestofzuiger,
,'
naaimachine,
meststrooier. hooihark
K.S.
ren landrol, schoffeltuig, mail. tafels, fauteuils, stoe- ter inzage. Dekgeld f 20 perf BEKWAME MONTEURS
melkmpchine met electrische? len, spiegels, bloemtafeltjes, koe, meerdere in overleg.
motor, melkgereedschap enï kachels, waschkast, wasch- J. van Slochteren, Zuidhom. grondig bekend met dubbelcylinder
links-links,
en
taflel, nachtkastjes, waschverder klein gereedschap.
stellen, ledikant, matrassen, H.H. ROODBLAARFOKKERS5 „Wendeplattler"-machines. -1
Partü hooi
uitbrektafels, 3 kab. komVoorts eenig meubilair.
STAAT TER DEKKING Brieven met opgaaf van lt.,
Voor de varkens is aan- men. waschtobben, glas- en 1 de volbl. roodbl. stam- en■_ verlangd salaris, genotenn
koopvergunning noodie
aardewerk en hetgeen veronderwijs, huldigen en vroepremiestier
R, Reihders,
der'te voorschijn zal worden1 GERDINUS No. 3139 S
geren werkkring.
Notaris te Zuidhom.i. gebracht.
Bez, vanaf 12S uur op den Deze stier is van vaders- en n
moederszijde van prima afst.
Ter overname gevraagd:
Ter overname gevraagd:
dag van verkoop
zoowel wat exterieur als
Dj. Siccama,
een goed beklante
ZAAK IN RADIO
productie
MANUFACTURENZAAK[ Notaris te Grijpskerk. Gerdinusbetreft.
dekt en bevruchtten aanverwante artikelen.
in Groningen of ln florlsantt Nette arbeidersvrouw, 42 j., uitstekend. Dekgeld f 10.—. Stad of naaste omgeving
dorp in de Prov. Br. ond.I, zoekt dito vriendin. Br. fr.
M. KEUR, Rijksweg C 144,l, Liefst met woongelegenheid
no. 652 bur. dezes.
Br, Ir. ond. no. 442 bur. d.
no. 441 bureau dezes.
Garrelsweer.

■,

(Wordt vervolgd).

v.

J. REINDERS, Mach.

,

Ons feuilleton
Korte inhoud van het voorafgaande:
Kom, u weet het nog wel.
2833) „Toe, Jan, laten we nu even
in de stoomcaroussel gaan", vleide ze.
Maar hij zei bot:
„Nee, 'k wil swinge.

NETTE

—

-

toestand nog geen zorgen baart, maar
dat je nooit kunt weten, omdat dikke
dames vaak onberekenbaar zijn.

-

:

II

Eene

Medische rubriek

Waarschijnlijk zal de dikke dame op
de Groninger kermis ontbreken. Zij ligt
met een koutje in een der hospitalen
van Lutjewinkel. Onze bijzondere verslaggever, die aan haar bed toeft en
niet zal wijken, seint ons, dat haar

Kunst

:

:

nam.

kersversch uit Newcastle geïmporteerd.

Brouwer, J. K. Brederode, Nikl. Griep (die
ons inmiddels helaas is ontvallen), mr. E.
en
Elias. Rotorist, Van Swinderen
Den hoofdprijs van f 10 ontvangt: T.
PICTURA.
Eggen, Berkelstraat 6a; den tweeden prijs
De Mei Tentoonstelling van Pictura
van f 5, mevr. A. Entjes—Hoeksma, Donkomt kersversch uit Amsterdam, waar zij
kerslaan F 172d, Scharmer.
het Stedelijk Museum hing. Het is
Troostprijzen: Henny Homan, School in
werk
van 12 moderne Hollandsche schilstr. A 128, Oldehove; O Koning, Parkweg
ders dat voor velen nog onbekend zal zijn
192, Apeldoorn; mej. C. H. Heuvel, Tilen dus een reden te meer om deze exweg C 186, Roodeschool; F. Huberts, Gr. positie te bezoeken.

kantoor te Zwolle

ELZENKAMP

]

Onze speciale luistervink in de wandelgangen van het Stadhuis radiografeert ons zoojuist, dat de hooge hoed,
dien de burgemeester bij de opening
bijvan de kermis zal dragen, een
zondere kennis-attractie zal zijn. Het
is het nieuwste Engelsche model,

Ik had bij deze opgave meegedeeld, dat
voor puzzelaars, die ons blad goed lezen, niet al te moeilijk zou zijn. Dat was
een kleine vingerwijzing, die de meesten
wel begrepen hebben. Enkele hebben eerst
nog aan bekende staatslieden gedacht,
maar al spoedig kwamen zij op het goede
spoor en ontdekten, dat deze tien
kaartjes de namen van Nieuwsblad-medewerkers verborgen hielden. Daarna was
het vrij gemakkelijk, al hebben sommigen
naarstig in een stapel exemplaren van
ons blad moeten snuffelen om tot de volledige oplossing te komen. Gertrude
maakte het speciaal de heeren lastig. „Als
vrijgezel leest men nu eenmaal niet in de
eerste plaats de moderubriek," schreef de
heer L. Niemeijer in Assen. Maar hij
vond Gertrude tenslotte toch!
Mevr. De Voogd—Kuipers in Finsterwolde schreef: ~'k Mag heel graag puzzlen, maar naamkaartjes ontcijferen, nee,
dat is niets voor mij. leder zijn smaak.
Maar deze naamkaartjes, dat was iets
anders. De namen van de medewerkers
van het Nieuwsblad zijn zoo bekend en Assen.
die hebben we zoo lang moeten missen,
Indien geen plaatsnaam is vermeld, wohelaas! Dat was een hoera, toen het eer- nen
de prijswinnaars hier ter stede,
ste nummer van het Nieuwsblad weer
Dr. DENKER.
verscheen met de Canadeesche brieven,
onder de Rotor enz.!"
DE „FRIESCHE DAGEN”
De weduwe T. Zaagman van het BerDe 10.000ebezoeker
nouilliplein was met haar ruim 77 Jaren
ongetwijfeld een van de oudste inzendOp den derde der te Leeuwarden gesters. Zij hoopt nog menigmaal van onze houden „Friesche Dagen" werd de
rubriek te mogen genieten. Ik wensch het 10.000 e bezoeker 's morgens om half elf
haar van harte toe!
geregistreerd. Het was mevrouw Van
De volgende medewerkers waren in de der Heide—Kamendroevsky uit Leeukaartjes te vinden: Gertrude, J. Aberson- warden. Haar werd een fraaie ruiker
Uges, Risoti. Dr. Denker, drs. Fop. I. bloemen aangeboden.
zij

MODEWINKELS
Gedeptueerde
Staten der Woensdag 15 Mei a.s., om 10
De Stam- en Premiestier
"provincie Groningen bren- ;a. d. Rademarkt, zullen publiek worden verkocht:
ter overname gevraagd.
gen ter kennis van belang- i MEUBILAIRE GOEDEREN w.o. crapaud- en fauteuil13 Brieven met volledige
EMIR
REIZIGERS
hebbenden, dat de hulpbrug stellen, dressoirs, tafels, stoelen, staande hallklok met jlste premie Centr. Stierenmi. onder No. 11088 Nieuw eerste klasse Café- ( die zijn monsters wil meeelectr. waschmachine met wringer, radio, stof- jkeuring 6 Mei 1946. Cat. Adv. Bur. Braun, Schie- Restaurant te Leiden vraagt nemen. Alleen zij, die ook
over het Westeremdermaar,!speelwerk,
gelegen in den provincialen zuiger, bakfiets met prima luchtbanden, brandkast, enz. no. 41. Commentaar overkade 121, Rotterdam-C. per 1 Juli a.s.
het platteland zeer intensief
<
weg Middelstum—Loppersum Nette goederen kunnen worden bijgebracht. Bezichtiging |bodig. Dekgeld f25.—,
bewerken, gelieven onder opChef-Kok,
Sous-Chef
"^
2—6
Noordhom.
Dinsdag
LUIT,
van
Deurw. R. v.
bij km 6.656, van 20 Mei '46
jDe Eigenaars:
uur.
gaaf
refer. en rayon te
In
ÏSIMMAKLINTEK
te
B_»i,
tZn,A_
de
_A---_ r
c :a.r
af gedurende 3 dagen
of
Garde-Manger
Patissier,
A Oosterhuis, Den Hom
W
schr,
aan
No. 116492, „Bolplaats
HA LAND G. van Til. Oostwold W.K. Utrecht is
voor
zooveel langer of korter als HEERENHUIS -Grijpskerk'TE KOOP:
Kon.pl. 1, Adam.
rek"
Commies
1946,
]Departement Sein e et Marnoodig zal blijken, voor alle Op Maandag 13 Mei
2
MEISJES.
in ne. Frankrijk. Door lage
verkeer zal zijn GESTREMD. des avonds 7i uur, zal,
TER
Prettige werklcring. Br. no. 304 bureau dezes. GEVRAAGD voor spoedige
DEKKING:
Intern.
het hotel Gorter te Grijps- frankenkoers goedkoop, 2
indiensttreding een
kerk (b.r.m.) ten verz. van boerderijen 2 x 20 HA prov.
LODEY/IJK
BELANGRIJKE
de Erven van wijlen den Utrecht, 1 Boerderijtje 7 Rijkspremiestier en vastgeSTOKER-CENTRIFUGIST
BOELDAG DEN HAM heer en mevr. Buining— HA
bekend met koelinstallaties.
boerderijtje 5 legd voor de Prov. GroninErica,
1
Maandag 13 Mei 1946, des Teenstra, publiek worden
Dekgeld fso.—
JONGSTE
Tevens EEN
HA Ommen, 1 Klompenfa- gen.
1 uur, zullen ten huize verkocht:
Boerema, Fivelzigt
E.
KANTOORBEDIENDE.
St.
briek,
2
Borstelfabrieken.
mogelijke
pompen
alle
en
motoren
Reparatie
en ten verzoeke van Mevr.
Heerenbehuizing Zakenpand
bij Delfzijl.
Stadskanaal,
Zuivelfabriek
en
Melkinr.
A. Metier—Bennema, te Den
Grondboorbedrijf „DE NIJVERHEID"
te
Stadskanaal,
Ham. publiek a contant wor. met erf en tuin, groot 7.57 Heerenhuis
TER DEKKING
Groningen.
are, aan den Poelweg te dito O. Pekela, Landhuis
den verkocht:
Telef.
87,
Veemarkt»traat
28224.
Grijpskerk.
Drenthe, Bakkerij Noorden Bij R. D. DURENKAMP te
29 stuks Zwartbont
Rayon-Vertegenwoordiger
HOORNVEE,
Aanv. dadelijk. Betaling 15 van Groningen, druk be- Molenrij, de 1-jarige zw.bl.

'■
''"

in kort geding.)

-"\GEVRA_\GT> op

KLEEDING- of

boerderij

Elke
radiografisch
bericht.
krant, die neiging voelt dit over te
nemen, bedreigen wij met een proces
(Eigen

Van de hand van onzen prae-historischen medewerker ontvingen wij een
ellenlang, maar toch bijster interessant
artikel over het ontstaan van de Groninger kermis. Wij hebben hem aangeraden hiervoor een uitgever te zoeken, die het als brochure wil laten verschijnen. Voor ons blad hebben wij er
een willekeurigen greep in gedaan en
ziehier wat er uit de 'bus kwam:
„Het is misschien minder bekend,
dat de Groninger kermis, zooals wij
die nu kennen, haar ontstaan dankt
aan de vloo. In de grijze oudheid bestond de heele kermis namelijk
uit één vlooientheater. De eigenaar
daarvan had van de vroede vaderen het
kennis-monopolie verkregen en deze
traditie zou zeker tot op den huidigen
dag gehandhaafd zijn, ware het niet,
dat op een gegeven oogenblik toen nog
maar vier van de elf kermisdagen verstreken waren, de vlooien op initiatief
van de Eerste Vlooien Centrale in staking gingen. Zoo vond deze kermis een
ontijdig einde. Maar het gevolg was,
„Dit
dat de vroede vaderen zeiden:
nooit weer!" Zij hieven het monopolie
op en voerden de vrije kermislnschrij-

PUZZLE 650

Wit: Kh6, Da4, Lg7, Pg4, Ph5, pi. b2,
c5, g2.
Zwart: Kf5, Lbl, Pel, Pfl, pi, a2, f7, h2.
Mat in 3 zetten. Oplossingen vóór 23 Mei.
De stand van den ladderwedstrijd, na
probleem 6 (het laatste in April) zal in
de volgende rubriek worden bekend gemaakt.

Een bijzondere attractie

Vroeger en nu

—

■

weer binnen onze

ons dit hoofdartikel na den eersten zin
af te breken. Voor den verderen inhoud van dit artikel verwijzen wij naar
oude eeuwgangen van „De Groninger

Zuiden

ONZE

jaren

ingericht, recht hartelijk.
gebrek
(Het
aan plaatsruimte noopt

Levende Natuur

Naar het

Weerbericht

Verwachting geldig tot en met den
avond van den laatsten kermisdag:
Temperatuur om het vriespunt. Guur
en regenachtig, daar het anders geen
Groninger kermis zou zijn.
Verdere vooruitzichten: Na de kermis aanvankelijk voorzomer-, daarna, van 21 Juni af, zomerweer.
De nog verdere vooruitzichten zijn
onzeker als gevolg van de geringe
gegevens. Voor 28 Augustus luidt de
verwachting: 't Kan vriezen en 't
kan dooien.

Wij begroeten de kermis, die voor het

Moederdag

spelen),
KgB—fB
24.
25. Pc4—d6, DaBxf3f, 26. Kdl—el, Pcs—
d3t? (Zwart had als volgt kunnen winnen:
26.
, Pb7, 27 Tf7:t, Df7:, 28. DhBf,
Ke7, 29. Pf7:, ThB: 30. PaB:, Kf6!) 27.
Dd4 x d3, KfB x g7, 28. Pd6—fst, e 6 x f5,
29. Dd3xdB, Df3—hlf, 30. Kei—e 2, Dhl x
h2, 31. DdB—d4f, Kg7—h7, 32. Dd4 x b4,
remise. Een levendige partij.
Oplossing probleem no. 6 (J. J. Rietveld; 2de prijs „Chivila" 1932). 'l. De4
dreigt 2. Pa 3; mat. 1. Ld 2: faalt op Tc3.
Probleem no. 8

Onder de Rotor

De Groninger Kenniskrant

In de bocht

,

moeten

11

"

weinig gebruikelijke voortzetting). 4. e2
LcB—g4, 5. Lf 1 x 4, (dreigt 6. Lf7:),
e7—e6, 6. Ddl—b3, Lg4 x f3.
5.
7. g2x f3, b7—bs, 8. Lc4—e2, c7—cs, 9.
a2—a4, bs—b4, 10. d4xcs, LfB x 5, 11. Pbl—
d2, PgB—f6, 12. Db3—c2, PbB—d7, 13 b2—
b3, 0-0, 14. Lel—b 2, Pf6—ds, 15. Pd2—c4
(er dreigde 15.
Le3: 16. fe3:, Dh4t
gevolgd door 17.
Pe3:f) 15. —■

c

Zaterdag

VOETiNBALDanIR fwachting

SCHAAKRUBRIEK

e3,

van

uitsluitend a contant
slaapkamermeubelen
NlcyiTN
lArrn
BEDDEN #
DEKENS
Verkoop

-

7%ans Nieuwe Ebbingestraat 4S

voor direct gevr. door Fabr.
v. Waterverven, plastiek en
emulsieverveh voor verkoop

eheu8en?

®^tp-Lë
__m_____

,

_r__Jyt_\'

IvCC-^B

Velen lijden sinds den oorlog
aan geheugen-slijtage. Ondervoeding heeft de hersencellen verzwakt. Sanatogen brengt xe weer
op krachten, voert juist die voedingsstoffen toe, die de hersencellen voor ongestoorde werking
noodig hebben. Breng Uw geheugen weer op het oude peil:
begin vandaag nog metSanatogen.
Morgen xoudt ge Uw goede voornemen misschien vergeten kunnen zijn.

"

*

SANATOGt-H

"

.

aan H.H. drogisten en verf- NED. STAATSLOTERIJ
Nieuwe loten vanaf heden
handel. Gegadigden moeten verkrijgbaar
bij de collecbeschikken over eenige opslagruimte en 100 pet. ver- trice S. BUENINCK-HUGES
koopkracht. Br. m. uitv. mi. Savornin Lohmanpl. sb.
V
en ref. onder Nr. 5140 Adv.
100 GLADIOLUSSEN
Bur. Verheul êt Co., Amin 10 kleuren slechts f4.— I Met eenige
sterdam-C.

~

Heeren
Caféhouders

dagen ontvangen

we STALEN BARKRUKKEN
OKKO DERKSEMA,
Tel. 79 75 c.M. hoog. De prijs hierHotel „Pabst" Doorn vraagt Zaadh, Scheemda,
:
<van is uiterst laag f 16.25.
voor direct net
Voor ateliers en fabrieken
Kamerm. en fl. Huisknecht
hebben we dezelfde voorradig, 53 hoog.
Prijs f 14.25
event. echtp. z. k. Geheel
intern, jaarbetr.
Haast U!
Voor iets i»oeds en aparts.
Groote Levens- en Volksverz. Mij. vraagt wegens uitbreiding der organisatie v.
d Buitendienst,

EEN

FLINKE

tegen vast salaris

Hondenbrood
Kattenvoer
met Vis
KRACHT,
kwaliteit.
Zaadnoordijk

en prov.
Br. no. 392 bur. dezes.
Accountantskantoor J. W.
de Jager, Oude Boterlngestraat 29,

Groningen,
vr.
spoedige
indiensttre-

voor
ding een

Prima

Zuiderdiep 81
3e huis vanaf

Folkingestr.

'\_T_z_________3_ns__W'
Heerestraat 101
v.h. Oosterstraat 70, Gron.

Wil degene die Woensdagmorgen plm. 11 uur een

VERKEERDE HEERENFIETS
heeft meegenomen

deze diERVAREN ASSISTENT Degel. Burgem. Ort. Herv., rect even ruilen. Rijwielstal.
|Uitgebr. schr. soll. met opg. .33 j., zoekt oprechte Vriend.l[ling JAN KNOL, Kl. Gelkin.
v. verl. 6alarls.
Br. fr. no. 489 bur. dezes. gestraat.

Nieuwsblad
Familieberichten

| Met blijdschap

I kennis

geven

wij De Heer

en Mevrouw

van

het Noorden

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv J

\

van de geboorte van
WEITS-DEULING
zeggen hartelijk dank voor \
Vrijdag 17 Mei hopen onze lonze Dochter
GEZIENA JANTJE
de vele blijken van belanggeliefde Ouders
stelling
voor en bij hun huGroningen,
9 Mei 1946.
HENDERIKUS MAST en
weiijk ondervonden.
Moesstraat 93.
JANTJE LINDEMAN
10 Mei 1946.
\
hunne 50-jarige echtvereeni-;[D. Mermes Gzn., J. Mennes- Groningen,
Stationsweg 2a.
ging te herdenken. Dat aij de Haan.
nog lang gespaard mogen Tijd. Maria Paviljoen K. 95. Voor de vele blijken van be- V
blijven is de wensch van hun
langstelling bij onze 25-jaKlein- Met groote blijdschap geven rige echtvereeniging onder- V
Kinderen,
en Achterkleinkinderen.
wij kennis van de geboorte vonden, betuigen wij langs
Groningen, Mei 1946.
van onzen Zoon en Broertje dezen weg onzen hartelijken
Meezenplein 8.
PETER JAN
dank.
\
9 Mei '46.
Warfhuizen
Groningen (Gideon), Mei '46.
Op 17 Mei a.s. hopen D.V. G. J. Boerema, J. F. BoereG. P. Bolhuis, M. R % 80l- \V
onze lieve Ouders
ma—Helenius. Hidde. Piet. huis-Bolhuis,
en
A

v

H. Drent, N. Drent—SchreuMEELKER
blijdschap
den dag te herdenken, waar- der geven metgeboorte
van
op zij voor 30 jaren in het kennis van de

hun Dochter

REMMELTINA HARMINA
Nw. Pekela G 21, 9 Mei '46.

KRUIDHOF
KRUIDHOF—BIJHOLT
P

1946

'*
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GRONINGERS
VERGEET NIET MARSSUM TE BEZOEKEN,
want Café-Restaurant VERF bedient weer als voorheen

v

v,, ORANJE-SCHEEMDA

mi
WW

-

betuigen
eeniging betoond,
wij langs dezen weg onzen
hartelijken dank. H. Bolt,

Overgrootmoeder

PARTIJ

V
V

tweeuuv

VRIJHEID

.

.

—

Heden behaagde het den
Heere tot Zich te nemen
geliefde
Vrouw,
onze
Moeder, Behuwd- Groot-

en

Mei

11

v
ZONDAG 12 MEI 1946
V
V/
Groote Langebaandraverijen
WÊ
/
en Rennen op de vlakke baan
Tijdens de courses reportage van den wedv
VAN DE
vJ
strijd Holland—België.
Openbare Vergadering
V/
SPORTVEREENIGING UITHUIZEN
op Maandag 13 Mei
8 uur nam. in Café
V
V
J
Voor de vele bewijzen van
Groote 800 M. draverijen w
BOLHUIS te
deelneming ontvangen bij \»
Vf
op ZONDAG 2 JUNI 1946
HARENERMOLEN
*
het overlijden van mijn lieve
Sprekers: Mr. H. S. SIEBERS en K. L.
i Gezamenlijke prijzen f 2500.—.
Aanvang 2 uur V
w
Man
v
\V
GAAIKEMA SCHUIRINGA, beide candidaten
V
JAN POPPEMA
voor de Provinciale Staten. . .Toegang vrij.
«.
betuig ik mijn hartelijken Y»
V
dank.
concourshippique
V
y
Zuidhom, Mèi 1946.
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
V
op Hemelvaartsdag
A. B. Poppema-Reinders
m
V
Voor de vele belangstelling a
TE RODEN
v
L ST
bij onze 25-jarige Echtver- LIJST

WOLTHOORN
D. P. WOLTHOORN-

huwdkinderen en Kleinkind
Dinsdag 14 Mei hopen onze
Ouders en Behuwdouders

v/

II

v

huwelijk traden.
Groningen, Mei 1946.
Veemarktstraat 86a.
Thuis van 4j—sè uur.
Hun dankbare kinderen, Be-

Zaterdag

van

■

Progrdmmd

C- H. U-

*

"

v

Terrein Landgoed Huize Mensinge

LIJST

LIJST

V
V
V

5

5

v

«Partij

van

l

de Vrijheid y

OPENBARE VERGADERING
op Maandag 13 Mei, des
avonds 8.30 uur in DE FAUN
Sprekers: de heeren H. J. EDZES, Groningen en W. L. ZUIDEMA, Groningen.

MIDDENSTANDERS PARAAT
LIJST

LIJST

5

5

V
V

%/

7.

V

V
V
V
V
V

v
v

Rubriek 1. Concours van eenspannen' tuigpaarden,
V
limietklasse. Paarden welke f 100.— of meer hebben V
gewonnen, zijn uitgesloten. Prijzen: f6O, f 45, f3O en f2O. VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
F. Bolt-Poel. Westernieland,
jaar, geliefde Echtgenoote Mei '46.
1MAANDAG 13 MEI: Openbare Vergadering des avondsIs Rubr i e k 2. Concours van eenspannen stamboekmerries
8 uur in het CONCERTHUIS, Poelestraat, Groninvan E. Ax.
voor concourswagen, ingeschreven in een in Nederland
Bleekerstraat 55.
gen. Spreker: Prof. Dr. Th. L. HAÏTJEMA. OnderGroningen, 10 Mei 1946. Door dezen brengen wij onerkend warmbloed stamboek Alleen open voor drie- N.V. Stoomwasscherij „FRISIA"
Hun dankbare kinderen.
Lijnbaanstraat 11a.
zen oprechten dank voor de
werp: „De vernieuwing der C. H. politiek";
en vierjarige merries en voor merries welke in 1944,
Maandag 13 Mei hopen onze
Routelijst voor 2 weken
Uit aller naam: E. Ax, zeer vele bewijzen van deelen andere sprekers.
1945 of 1946 een veulen hebben geworpen. Prijzen: fBO,
lieve Broer, Zuster, Zwager,
Kinderen en Kleinkinde- i neming bij het overlijden jDONDERDAG 16 MEI: Vergadering der Chr. Hist. Jonf6O, f4O en f2O.
Route 6, Maandag 13 Mei; route 7 en 8, Dinsdag 14 Mei
Oom en Tante
ren. De teraardebestelling van onze innig geliefde
geren in het C.J.M.V. gebouw, Spilsluizen, Gronin- -Rubriek 3. Concours van eenspannen tuigpaarden, route 9 en 10 Woensdag 15 Mei, route 11, Donderdag 1(
R. SMEDINGA
zal plaats hebben Dinsdag Vrouw, Moeder en Oma
300
gegen, des avonds 8 uur. Spreker: Dr. I. I. GRAMSlimietklasse. Paarden welke f
of meer hebben
Mei, route 12 en 13, Vrijdag 17 Mei; route 14, Maandag
D. SMEDINGA-VAN MAAR a.s. op de ZuiderbegraafWIETSKE P. SMITH
wonnen zijn uitgesloten. Prijzen fBO, f6O, f4O en f2O 20 Mei, route 15 en 1, Dinsdag 21 Mei; route 16 en 2.
BERGEN. Brengt vrienden en vriendinnen mee!
plaats. Vertrek van huis Wagenborgen, 7 Mei 1946.
hun 25-jarige echtvereeniging
4. Défilé van deelnemende Landelijke Rui- Woensdag 22 Mei; route 3, Donderdag 23 Mei; route 4 en
VRIJDAG 17 MEI: Stemmen op TILANUS H. W.. Het■t Rubriek
te herdenken.
om 10 uur.
Uit aller naam:
ters onder leiding van Wachtmeester van den Handel 5. Vrijdag 24 Mei.
hokje
invullen
van
lijst
eerste
4.
Bedum, 13 Mei 1946.
H. K. Hidding.
te Groningen.
Broers, Zusters, Neven Heden overleed, na een
Rubriek 5. Concours van eenspannen tuigpaarden.
■
langdurig lijden onze lieVoor de vele blijken van
en Nichten.
Limietklasse. Paarden, welke f 500 of meer hebben
ve Vriendin en Huisge- Ibelangstelling bij onze 45-jagewonnen zijn uitgesloten. Prijzen: fBO, f6O, f4O en f2O.
Dinsdag de 14 Mei a.s. hoexporteeren!
noote
i
onderrige
Echtvereeniging
Twee weken in Juni of'. Zomerjurken, blouses, rok
Rubriek 6. Carousselrijden van Landelijke Ruiters.
pen mijn geliefde Kinderen
betuigen
wij,
vonden
mede
Juli
Zomerhuis voor gezini ken, mantelpak, d. Windjacl
eenspannen
tuigpaarden,
MARIA MARTHA
Rubriek 7. Concours van
JAN DEEN
namens onze Kinderen en
van 3 volwassenen en zes; alles o. k. m. 38, 40, 46. Nw
en
GEERTSEMA,
open klasse. Prijzen: f 100, f 75, f5O en f25.
RENSKE DEEN-SMITH
onzen hartekinderen. Celebesstraat 47 Kijk in 't Jatstraat 102a.
wonende te Gideon hun in den ouderdom van 84 j. ]Kleinkinderen
Indien U matériaaltoewijzing en een goeden Rubriek 8. Springdemonstratie Landelijke Ruiters.
lijken dank.
Tel. 24174.
D.b. Trouwjapon en eer
tuigpaarden,
tweespannen
Concours
Rubriek
9.
van
25-jarige echtvereeniging te
wenscht,
Groningen. 9 Mei 1946.
prijs voor Uw artikel
dan
E 16, Mei 1946.
(man
Oterdum
id.
b. Rokje m. 42 o. kw.
Jong
echtpaar
in
f
150.—
of
#
is
span
nog
lang
Paarden,
het
limietklasse.
herdenken. Dat ze
Visscherstraat 50.
BEHOEFT U SLECHTS TE FABRICEEREN,
«Jrwelke
Linde,
E.
v.
d.
v.
d.
Linof ruilen v. Zomermantel o
G.
l
eeraar)
zoekt
voor
sp
Prijzen:
100,
f
zoo
mogen
blijven
gewonnen
zijn
uitgesloten.
is
meer hebben
S. Smi'th-Zuidema, B. A.
TERWIJL WIJ VOOR U EXPORTEEREN!
gespaard
de-Kamps.
mogelijk twee gemeubileer- kw. m. 44. Na 7 uur. Var
f 75, f5O en f3O.
Wij zorgen voor alles.
Smith, v. Panhuysstr. la.
de wensch van hun dankde Kamers met gebruik vani Sijsenstraat 19.
Landelijke
10.
door
Ruiters.
Vossenjacht
Rubriek
Bastiaans-Homan,
R.
Visbare Moeder.
De heer en mevrouw WaalNw. Damesmantel, m. 44'
tuigpaarden,
k
euken te Groningen. Getweespannen
H.
Concours
van
A.
Rubriek
Wed
Smith-Heukers. scherstraat 50.
zeggen
Poll
kens-Sytsma
46.
Verl. Lodewijkstraat 20.
deeltelijke
meubileering
f7O
en
f35.
g.
open
Prijzen:
fl4O,
flO5,
klasse.
Hoogezand.
De teraardebestelling zal hierbij, mede namens wederNieuw
blauw Zomercost,
eenspannen
12.
Concours
van
stamboekmerbezwaar.
Br.
no.
629
d.
b.
Rubriek
Groningen (Holland)
Bilderdijkstr. 15
ouders, hartelijk
Tel. 22431
plaats hebben Maandag 13 zijdsche
Oinsdag 14 Mei hopen mijn
ingeschreven in een in Nederland
jongetje, 2} j. uit de maat 48, billijke prijs plu:
den
Voor
zadel,
onder
ries
om
Zuidbroek,
Telegram-adres:
Mei te
i dank voor de betoonde beVraagt vrijbl. inlichtingen.
;oliefde Ouders
erkend warmbloedstamboek. Beoordeeld wordt het type, stad tijdelijk Tehuis gez. 70 punten. Na 7 uur Stai
langstelling voor en bij hun
2.30 uur.
Het verplicht U tot niets!
NORTH-DUTCH
ANKO PLOEGH en
dat het meest geschikt is als rijpaard. Prijzen: f4O, f3O, Ook wel tegen kl. vergoe- '. Numanstraat 20.
_______________________________mmmm
huwelijk ondervonden.
GRONINGEN
ETJE BOUMA
1 p. z.g.a.n. zwarte D.sch
f2O, fl5 en f 10.
ding. Br. no. 632 bur. dezes.
Mei
1946.
Blijham,
een
I
mne 25-jarige echtvereeniHeden overleed na
langspannen, gegezocht in bosch- m. 41. Noorderbinnensinge
Tandems,
13.
van
Pension
Rubriek
Concours
ng te herdenken,
langdurig lijden, onze in- I
gezini 20a.
reden voor tweewielig rijtuig. Prijzen: fl4O, flO5, rijke omgeving voor
Hiermede betuigen wij onzen
irootegast, A 258.
nig geliefde Man, Vader, E hartelijken
Een paar nieuwe Gummi'
voor de "l"I\ IT
van overleden personenn
f7O en f35.
van 3 volw. en 6 kinderen.
dank,
Zoon
Grootvader
Hun dankbare
Behuwd- en
Zuiderdiei
Aangifte van alle rubrieken bij den heer J. B. Kamphuis, Br. fr. no. 628 bur. dezes. laarzen, m 43.
deelne- I|Vl_OOI©
naar elk P°rtretbewijzen van
vele
Verl.
Albert, Jan en
CHARLES GRIMME
p Praediniussingel 11a, Groningen, vóór 20 Mei a.s.
ming betuigd bij het overlij- J
110
A.
)
in den ouderdom van
Eén pracht Kinderwagen
Donderdag 16 Mei a.s. hoden van onze lieve Vrouw.
VER. VOOR VOLKSVERMAKEN, RODEN
68 jaar.
en GrootHortensialaan
18c.
Moeder,
Behuwdnen onze geliefde Ouders, ruim
\r\\(~\
5,
Zwanestraat
Q
gelegen in het centrum van het mooie
Foxham, 9 Mei 1946.
w
ja*.
IJ
of ruilen Kinderwagen.
Behuwd-, Groot- en Overmoeder
lv
LV/
Telefoon
27577
GELDBELEGGING.
M. Grimme Scholtens.
Marwixstraat 29a.
§_\oilon Drentsche Landschap.
JANNA VISSER.
grootouders
~ XaJvTI
3-gezinshuis f 12000.
Vries: G. H. Grimme, A. ]Midlaren. Mei 1946.
ICft
Paardenland bij uitnemendheid.
Een nieuwe Reiswieg 1 )
J FABER
2-gezinshuis f 6500
Grimme-Liewes. Schipgebr. Verl. Lodewijkstr. 17
Sants.
Fam.
J.
H FABER—DIJKEMA
1-gezinshuis f2500.
borg: W. Huttinga-GrimEen bl. stroo Kindertioed
hun 50-jarige echtvereeniging
Voor eigen bewoning mooi en z.g.a.n.
Huttinga. Doezum:
me,
N.
Avondjapon m
te herdenken.
Eengezinshuis
f 11000 en 40-42,
J. de Vries-Grimme, H.
VOOR. HANDEL, EN NIJVERHEID N.V.
ruilen v. d.fiet!
o.
Roderwolde, Mei 1946.
1
cv.
Th. de Vries. Foxham: W.
meerdere soorten. Bevragen Im. beste b. Z. n. m.
Groningen " Kaddingestraat 10 Tel. 21018 -21019
op ZATERDAG 25 MEI 1946. Aanvang 13 uur.
bijbet
Gevestigd
Hunne dankbare Kindete
PROF. HUIZINGA
NieborgA.
Woningbur. „Hulst". WesReijd, Nw. Boteringeren, Behuwd-, Klein- en Nieborg,
Terreinen t.o. Station S.S.
v.
d.
is Dinsdag 14 Mei afwezig
Koops en Kleinkinderen.
6 nummers tuigpaarden, 3 hackney nummers, 2 spring- tersingel 16. Tel. 29071.
Achterkleinkinderen. (
straat 77a.
teraardebestelling zal
Jachtpaarden
De
Friesch houten
Woongeen
bezoek.
Bonkeur-kast, loophek m
concoursen van officieren en heerrijders,
Wegens ziekte
plaats vinden op Maandag
rijpaarden.
Spannenscheepje,
ton,
DE JONG
26
ruime
woelegantste
TANDARTS
jagermeester,
achter
onderlegger,
boekenplank
mijn
Zaterdag 18 Mei hopen
ning m. 6 stoelen, tafel, crapaud.
13 Mei op de begraafCoehoornsingel 2,
nummers, tandems.
Verl. J. A. Feithstr
geliefde Ouders
voorverkoop
kookkachel,
nummerkachel,
plaats te Kolham. VerHeereplein
Beperkte
Hoek
Deelname uit geheel Nederland.
no. 25.
J. KLOOTSEMA en
bij
trek van het sterfhuis Maandag 13 en Dinsdag
Aanvragen
verschillende kookpot 300 L., schutnet 81
van toegangsbewijzen.
Prima z.g.a.n. TennisKLOOTSEMA—
vrij.
G
om 1 uur. Volgen
14 Mei AFWEZIG
adressen of bij den adm. B. Sanders, Hekstr. 35, Beilen. bij 4 M. als nieuw, 2 booten racket. IJsselstraat 55a.
HUISMAN
aaa»aaa»a»a»»aaaaMaaa»aaaaaaala»aaaaaaa«a»aaaaaaa»
Alle inlichtingen en vraagprogramma's bij het secreta- Te bevr. bij J. Gruis, LaskEen Autoped op rubber.
STADSSCHOUWBURG
hun 25-jarige echtvereeniHeden overleed onze lieriaat Nederlandsche Vereeniging „HET TUIGPAARD. werd, Appingedam.
Radijsstraat 17.
ïing te herdenken.
Dinsdag
Mei,
14
t/m
16
8
u.
27924.
Behuwd-,
Praediniussingel 11a, Tel.
Kajuitzeilboot. Feenstra,
ve Man, Vader,
Markies, z.g.a.n., 270 breec
Harkstede, Mei 1946.
GRONINGER OPERETTE
Schuitendiep 23b, tel. 29934..en Damesrijwiel z. b. WesGroot- en Overgroot73.
Hamweg G.
ENSEMBLE
1 mooie Kidde Tonno op tinghousestraat 40 Gron
vader
Hun dankbare zoon Jan.
ijzer, 1 Korretje draagverm
Z.g.a.n. 3-deelig
Konij
REIJNTJES Dir : ALBERT GERAERTS
CORNELIS
1000 kg met opzetten, 1 lee- nenhok, waterdicht, na 7 u
/ondag 19 Mei hopen onze
GRAVIN MARITZA
JOH.zn.
op 5 JUNI 1946 ter gelegenheid van de
ren Tuig met zilver beslag, Deliplein 7.
geliefde Ouders, Behuwdoperette in 3 bedrijven, door
in den ouderdom van
span Tuigen met zilver beLandbouwtentoonstelling „Het Zuidenveld"
en Grootouders
J.
Brammer
en
A.
Grünewold
Dir. leverb. pr. Tabakspl
jaar.
ruim 81
slag. Nw. Boteringestraat 74 versch soorten, p. 100 f2.50
Aanvang 3 uur.
ANKO DIJKMAN en
Muziek
Emmerich
Kalman
v.
Groninger
Als voorheen de Clou der
Kermis
Tolbert, 8 Mei 1946.
HENDERIKA
potpl.'"s p. 100. I W. Halm.m.v. de dansgroep van
Rubriek 1. Concours van eenspannen tuigpaarden, nieuwe- Groningen.
(Non-stop programma)
T. Reijntjes—Bron. NieKLOOSTERHUIS
Een pi. gedr. bruine dr. sema, C 41, Den Hoorn.
Bruggen
paarden, welke nimmer
Gretel
voor
open
van
klasse.
Alleen
lingen
Reijntjes.
tap:
J C.
G.
gedurende de Kermis optreden van:
Merrie, werptijd 16 Mei, ooki Prühmöller en Noordeling
hun 40-jariße Echtvereenien leden der G.O.V.
een prijs hebben gewonnen. Prijzen: f6o.—, f 45.—, f3O
Reijntjes—Pot. Apeldoorn: algeheele
'iag te herdenken.
wel ruilen tegen een beslist: Pootaardappelen kl. A. Kn
leiding en regie
en
WIESJE
KOOLHOVEN
JOHNIE
ROVO
en
f2o.—.
J. M.
E. J. Reijntjes.
"i irmerwolde, Mei 1946.
tuigpaarAlb.
Geraerts.
mak en eerlijk werkpaard. Knollema, Harkstede.
eenspannen
uur).
2
van
(3.30
Rubriek
Concours
het welbekende Duo
Reijntjes—d e Bruin. TolSlochterdiep.
Plaatsbespreking daags tePaarden, welke f500.— of meer hebben J. v. d. Helm, Denemarken.
den,
limietklasse.
Brandsma—
WILLY REX en NOL VAN DIJK
Hun dankbare Kinderen, bert- A. G.
voren en op den speeldag v.
gewonnen, zijn uitgesloten. Prijzen: fBo.—, f6o.—, f4o.— Schildwolde.
Reijntjes. W. T. Brandskoop gevraagd
vleugel
Eenigszins bej. Werkpaard
Behuwd- en Kleinkind.
2
en
een
(tel.
10—12
3—5
11
u.
man
en
na
f2o.—.
_.
en
Huizum: B. J. Pijngesch.
20113).
ma.
f
4
zeer
kleineof
eenspannen
Prijzen:
Stamboekv.
uur).
no.
TELBY
3.
Concours
van
(3.50
CLAIRE en LOU
Rubriek
D.V. 20 Mei herdenken
acker—Reijntjes. J. PijnH Koopman.
3.25, f2.50 en f 1.50.
H. VALK en
Eenige in goeden st. vermerries, ingeschreven in het stamboek N.W.P. De deel- groenboer.
Neerland's Populairste Zangerspaar
J. f
Oosturn:
A.
acker.
aan eigenaren, Middelbert B 78.
toebehooren
moeten
Trek-, Steek- er
S. VALK-WIERENGA
nemende
merries
keerende
Reijntjes.
Reijntjes—
BING
Groninger
SYLVESTER,
T.
CROSBY
|
de
geLeghorns
leg.
5 W.
2e
zij voor 30 jaar in het
woonachtig in het gebied „Het Zuidenveld" en moeten
Hangladders. R. Kuilman
Tolbert:
v.
Boom.
K.
stemmingsd.
landbou- Coendersweg no. 14.
IELL VEGT's ive Quintet, het Show- en
"uwelijk zijn getreden.
reden worden door personen, wier hoofdberoep
Kolfstraat 24. Tel. 20829.
E Reijntjes.
J. Reijn6 W. Leghorri Kippen.
f3o.— en f2o.—.
45.—,
Noorden.
Prijzen:
Verpleegstersuitzet Acac!
f6o.—,
Niekerk (W), Mei 1946.
orkest
v.
h.
is.
f
wer
Siktjes—Boerma.
J.
C.
eenspannen
Verl.
tuigpaar10,
Willemstraat
Gron Ziekenhuis ter overname
Hun dankbare Zoon en kema—Reijntjes. S. SikRubriek 4 (4.20 uur). Concours van
SCHITTEREND VERLICHTE ZAAL.
Wringer
bok,
m.
Kachels m. 42. v. Nes, pa. Rijksstr.
Verloofde.
den, open klasse. Prijzen, f 100.—, f75.-, f5O- en f25
Aanvang 8 uur.
Groot lachsucces
kema. De Wilp: J. A.
Entree f 1.50.
merries en inmaakpotten, enz. Jozef weg
Gelegenheid te feliciteeren
Rubriek 5 (4.40 uur). Keuring van tweespannen
P.
42.
Kamminga—Reijntjes.
Landbouwaanspan- Israëlsstraat 24.
vanaf half acht n.m. in Café Kamminga. Tolbert: G.
span met
en ruins voor boerenwagen of wipkar.
Accordeon,
"
knopklavier,
(W).
5
Ploegh te Niekerk
ning. Prijzen: f6o.—, f4s—, f3O.- en f2o.—.
H. Cazemier—Reijntjes.
e.
a.
Rubriek 5. (5.10 uur). Concours van tweespannen tuig- rijer, 120 bassen, v. Melsen,
Dinsdag 21 Mei a.s. hopen
g
en
in
de
Kermis
KleinBezoekt
S. J. Cazemier.
paarden, open klasse. Prijzen: f 120.-, 190.-, f 60.- en f 30. Irislaan 24a.
onze lieve Ouders
lederen avond, 8 uur
Achterkleinkinderen.
Een Guitaar. PrinsenKROON"
Aangifte vóór 15 Mei a.s. bij den secretaris H. LAMBERTS,
„GOUDEN
Zondag
Dancing
12,
A. HOOGHIEM en
vr
Overheidsinstelling
Matinee:
De teraardebestelling zal
straat
33.
15
te
G
Coevorden.
Woensdag
Pikveld
Dinsdag
14,
een
flinke
of
J. HOOGHIEM-KAMMINGA plaats hebben op Maanvr.
admi
mnl.
Turfsingel 6 bij de Ebbingebrug
Spaansche
Z.g.a.n.
Gui15 en Zondag 19 Mei.
hun 25-jarige trouwdag te
nistratieve Kracht, salari'
dag 13 Mei, 's middags
taar en 24-dlg Eetservies, volgens
Optreden van de welbekende Dans en Stemming Band
2.30
uur
C
Aanvang
Rijksregeling. Sol';
Meisjes
herdenken.
't café
v.
uur
vanuit
kermisprogram
decor,
1
gebl.
Driemolendrift
dde „FRIËSCHE JANTJES" met een" nieuw
Plaatsbespr.
2 dagen
vóór 15 Mei ond no. 630 b d
vyyvyvvvvvvvy
Visvliet, 11 Mei 1946.
Brandsma.
MOORMAN.
Groningen
28,
B.
na 6 uur.
Schoolholm 23
Gosse, Riek _mw__—m_M_m——_—__m_-__—-——m—.
van te voren van 9—12,
KAPPERS
Prima Philips Luidspr., pr. lsteH.H.
-i ■
Aangifte:
■■■■
■
of 2de Dameskapster
Receptie 2i—s uur
■"
'■
'■
Ganglantaarn.
Heden overleed zacht en _________m________m_______m c
gesl.
electr.
V
Hoog loon, veel verval, gt
A. Voor Meisjes, die de laJ. H. NIEUBUURT, Arts
Turfsingel 88.
kalm onze geliefde Nicht
v
II
gere school hebben doorzellige werkkring. Ini. Zui
en H. M. E. FONGERS
goede
Een
Damesfiets m. derdiep 29, Gron.
GRIETJE KOOL
Schoolrapport
loopen.
AM
geven U kennis van hun
Te bevragen 6 en
31 j.
Vrye verkoop van
banden.
meebrengen.
den
van
M
Nette Loopjongen, 14-ie
ijgk
ouderdom
huwelijk
in
voornemen in het
7" uur A-Kerkhof 41a.
j. Levensmiddelenbedrij f R
voor
CosGarnwerd: H. Kool, A. W.
Broodtrommels met schuifdeksel B. Opleiding
Wjj
te treden op Zaterdag 25 Mei
Dressoir,
Pracht mahonie
Kool-Woldringh. Mensin«H JÊ
HET BEKENDE ORKEST
Haddingestraat.
zinken emmers en baby-teilen
tumière.
a.s. te 11.15 uur. HuwelijksUittrektafel, 2 Fauteuils, 4 1 Boerma,
Na.
geweer: W. Bakker-Kool,
Leeraresopleiding
steelpannen
C.
drukkerij Dr. C
vertinde
Offset
inzegening door Prof. Dr. G.
AAD
LAMPE
VAN
Stoelen, Folkingestraat 10.
E. Bakker.
N Bakker,
B
Hoitsema, vr. eenige nett'
Bezit Mulo-dipl. akte
naadlooze kroesjes
v d. Leeuw in het kerkDressoir,
J.
Een
Bakker,
en zijn 7 solisten yVoor jonggehuwden
eiken
o. kw. Jongens. Aanm. Tuinbouwaluminium borden
L. O. of dergelijke vergebouw
der Doopsgezinde Zuidhom: J.
H. Julsing, Heereweg 100a. straat 3.
»
brengen iederen avond stemkoffie-, thee- en suikerbussen
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