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BUITENLAND

OVERZICHT
Chamberlain sprak na geruimen tijd
gezwegen te hebben. — Een rede
zonder sensatie. — Het doel der
geallieerden.

In het begin van den oorlog sprak Cham-
berlain op zijn minst éénmaal per week tot
het Britsche volk. Den laatsten tijd hadden
we zijn uiteenzettingen gemist, doch nu gis-
teren hebben we zijn eerste rede in het nieuwe
jaar gekregen. Zij vormt de inleiding tot het
binnenlandsch offensief, het offensief om —
zooals de Londensehe correspondent van het
„Handelsblad" dat noemt — „de groote massa
te doen begrijpen, dat men onder oorlogs-
omstandigheden leeft". Dat besef ls zonder
twijfel bij de groote massa nog niet wakker,
of is reeds weer ingeslapen door het uitblijven
der gebruikelijke vijandelijkheden.

Er wordt in Engeland vreeselijk ge-
mopperd over de verduistering, de evacu-
atie, de duurte van den luchtbescher-
min'gsdienst, er zijn velen, die zich afvragen
of de rantsóeneering, welke is aangekondigd,
eigenlijk wel noodig is. Tegen deze geestes-
gesteldheid wil de minister-president ingaan
en zijn rede van gisteren was slechts de eerste
stoot. De minister-president heeft niet met
zooveel woorden gezegd dat nog meer offers
gevraagd zouden worden, dan reeds geschiedt,
maar hij heeft wel duidelijk te verstaan ge-
geven dat de regeering er niet voor zou
terugdeinzen dit te doen, zoodra dat noodig
zou blijken te zijn.

Getroffen is men door de passage, waarin
Chamberlain gezegd heeft, dat het doel van
de geallieerden niet is de vernietiging van het
Duitsche volk, maar dat iedere Europeesche
reconstructie moet worden voorafgegaan door
het verkrijgen van werkelijke waarborgen van
Duitschland. De oude leuze van vorig jaar
September: vernietiging van Hitler en het
Hitlerisme is — heel verstandig — opgeborgen.
Dit bevestigt nog eens nader, dat er tusschen
Frankrijk en Engeland niet het geringste ver-
schil van standpunt bestaat ten aanzien van
de vredesminima. Trouwens aan de volledige
Engelsch-Fransche samenwerking in dezen
Oorlog zal ook wel niemand meer twijfelen.

Chamberlain heeft zich voor het eerst op on-
dubbelzinnige wijze aan de zijde van Finland
geschaard. Dat is ook opmerkelijk. In zijn
vorige redevoeringen over den oorlog in Fin-
land heeft hij zich altijd op uiterst gereser-
veerde wijze uitgelaten. Zelfs in den tijd, dat
de publieke opinie in dit land zich reeds op
felle wijze als pro-Finsch uitte. Thans zijn
alle reserves weggenomen. Dit kan belangrijke
gevolgen hebben en zal wel spoedig tot Duit-
sche reacties leiden. Maar hoe zal de Russische
reactie zijn?

Activiteit van de Duitsche
luchtmacht aan de Britsche

kust
Verscheidene schepen met

bommen en machine-
geweervuur bestookt

Het D.N.B, meldt uit Berlijn:
Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben

gisterochtend en gistermiddag een ver-
kenningsvlucht naar de Oostkust van
Engeland en Schotland ondernomen.
Daarbij zijn verscheidene gewapende
patrouille-vaartuigen en koopvaardijsche-
pen, die door deze vaartuigen gecon-
voyeerd werden, aangevallen en vernield.
AUe vliegtuigen zijn onbeschadigd terug-
£6__66rd

Het Engelsche ministerie van luchtvaart
deelde gisternamiddag mede:

Vijandelijke vliegtuigen hebben onder dek-
king van den mist met bommen en machine-
geweervuur aanvallen gedaan op twee koop-
vaardijschepen buiten de Oostkust van Schot-
land en op twee andere koopvaarders verder
naar het Zuiden. De tot dusverre ontvangen
berichten melden, dat geen ernstige schade is
veroorzaakt en dat slechts één man licht wera
gewond. . ._roo

Een vijfde schip werd aangevallen door twee
Heinkel-machines. Een aantal bommen wera
neergeworpen en het schip liep schade op.
Gevechtsvliegtuigen werden de lucht in ge-
zonden, maar tengevolge van het siecme
zicht werd geen contact tot stand gebracnt.

Over deze activiteit yan Duitsche vlieg-
tuigen meldt Reuter verder:

Gistermiddag zijn aan de Oostkust twee
groote Duitsche bomvliegtuigen verschenen,
die zeer laag vlogen. Zij schoten met machine-
geweren op een schip, dat in NoordenjKe

richting voer en vielen dit daarna aan met

bommen, waarvan geen enkele het scnip

raakte. Het schip beantwoordde den aanvai
met zijn afweerkanon en wist zoo de macni-
hes op een afstand te houden.

Bij hun aanvallen op de scheepvaart voor
de Oostkust hebben de Duitsche vliegtuigen
gisteren ook vijf visschersschepen voor ac
Schotsche Oostkust met machinegeweren be-

schoten. Niemand der opvarenden werd eente**
gewond en de bootjes konden veilig tnuis

komen. _ „V.f
Het schijnt, dat een stoomschip de aandacht

*a_, de yisschersvaartuigen heeft afgeleict en

dat de vliegtuigen daarop koers zetten in de
richting van dit schip. Later werd van dien
kant het geluid van ontploffende bommen ge-
hoord.

Niet-geïdentificeerde vliegtuigen zijn gister-
middag ook waargenomen, vliegende op groote
hoogte boven de Firth of Forth.

Bij den gisteren door Duitsche vliegtuigen
uitgevoerden aanval op een schip van den
vuurtorendienst, dat uitgevaren was voor de
aflossing van een lichtschip zijn talrijke op-
varenden gewond.

Na den aanval Is een reddingboot uit-
gevaren om de gewonden van het aangevallen
schip over te nemen. Ten minste één opvaren-
de is doodelijk getroffen. De Duitschers
richtten bij tusschenpoozen gedurende een
half uur machinegeweervuur op het schip.
Twee en dertig man werden gewond, eenigen
ernstig.

De toestand in het geteisterde
Turkije

Verwoede gevechten met uitgehongerde wolven
De evacuatie der gewonden en andere over-

levenden uit Erzindjan en andere getroffen
gebieden in het Noorden van Turkije, wordt
met de grootste snelheid voortgezet. Thans
komt aan den dag hoe de afgelegen, versprei-
de dorpen in het achterland van Erzindjan
er aan toe zijn. De overlevenden verhalen dat
zij niet alleen te kampen hadden tegen hon-
ger en koude, maar ook tegen groote troepen
wolven. Verwoede gevechten moesten geleverd
worden door de uitgeputte dorpelingen tegen
de uitgehongerde wolven. Vooral de mannen,
4ie bezig waren met het begraven van slacht-
offers hadden het zwaar te verduren. De
verscheurende dieren vielen hun aan, terwijl
zij de dooden begroeven. De troepen zetten
hun heldhaftige hulpwerk voort, terwijl de
sneeuw vier voet hoog ligt. Dagelijks komt
hulp uit het buitenland aan.

De aardschokken van Maandag in Izmir,
Bolou, Pargamon, hebben geen schade aan-
gericht of slachtoffers geëischt. Er blijft over-
vloedig sneeuw vallen in Ankara, maar voor-
al in Erzeroum, waar de telegraaf-, telefoon-en spoorwegverbindingen verbroken zijn.
Naar vernomen wordt zal de schade, aange-
richt door de recente aardschokken, nietverhinderen de uitvoering voort te zetten van
het spoorwegprogram, dat in 1930 aangevan-
gen werd en dat voor 1940 inhield de verlen-ging van de spoorlijn naar Siras en Erzeroumde aanbesteding van de lijn Koertalan—Diarbekir—lraansche grens en bestudeeringvan een lijn Ankara-Istanboel via Bolou enAdpazar, in het bijzonder voor de strekendie van touristiek belang zijn.

Gisterochtend hebben zich nieuwe aard-schokken voorgedaan h> het Oosten van Tur-kije, vooral te Isparta, Akhisar, Charkika-Rahisar, Bayindir, Gumuchane, Smyrna Di-kili en Burdur. Materieele schade werd' nietaaneeriöifc vr>. _i_ditof_ers zijn niet gevallen

Engeland bereidt
den oorlog verder voor
De Britsche luchtmacht in Frankrijk onder
een nieuw commando

In zijn gisteren in Mansion House gehouden
rede heeft Chamberlain ten aanzien van den
oorlog o.m. gezegd:

Niets zou meer de taak van een vreedzamen
wederopbouw vergemakkelijken dan uitbrei-
ding van de Britsch—Fransche financieele en
economische samenwerking tot andere naties
in Europa en misschien de geheele wereld.

Chamberlain vervolgde daarna: De mobilisa-
tie van het menschenmateriaal voor militaire
doeleinden in dit land geschiedt reeds op uit-
gebreide schaal. Ik ben er zeker van, dat ons
volk één is in den vasten wil, den oorlog te
winnen, doch niet zoo zeker, dat het begrijpt,
waarvoor het gesteld is. Wij moeten het stel-
len zonder vele dingen, die wij zeer zullen mis-
sen. Steeds meer menschen schakelen wij in
de productie van oorlogsmateriaal in.

Ik zeg niet, zoo vervolgde de premier, dat wij
het toppunt bereikt hebben van onze eischen
aan de rijkere klassen, doch haar levens-
standaard is reeds merkbaar lager geworden.
Ik wil niet zeggen, dat er geen loonsverhoogin-
gen moeten zijn, maar het zou een fout zijn, de
loonen te verbinden met de kosten van levens-
onderhoud.

Wij moeten sparen, wij moeten den invoer
controleeren, wij moeten het stellen zonder on-
noodige artikelen. Wij aarzelen niet, iets aan
de rantsoeneeringslijst toe te voegen, wanneer
de noodzakelijkheid hiervan zich opdringt.

Het Duitsche volk moet, naar Chamberlain
verder zei, beseffen, dat de verantwoordelijk-
heid voor het voortduren van dezen oorlog en
al het lijden, dat het komende jaar nog met
zich mee zou kunnen brengen, bij hen ligt,
evenals bij de tyrannen, die boven hen staan.

De premier besloot met de woorden: Wij
worden gesteund door de volken van het
imperium, door de macht en de vast-
beradenheid van onzen grooten en moedi-
gen bondgenoot Frankrijk en door de mo-
reele goedkeuring van allen, die beseffen,
dat het lot der beschaving verbonden is
met ons succes. Tegen zulk een combinatie
zullen de machten van het kwade vergeefs
vechten.

Churchill in Engeland terug
Winston Churchill is gisteren in Engeland
teruggekeerd van zijn bezoek aan het
Britsche expeditieleger aan het Westelijk
front.

Voor zijn vertrek uit Frankrijk heeft hij een
verklaring uitgegeven, luidende:

„Ik ben overal zeer onder den indruk geko-
men van de nauwe samenwerking en vriend-
schap, niet alleen tusschen de Engelsche en
Fransche staven, maar overal, vooral in de
lagere rangen. Zij scheen veel nauwer te zijn
dan in den vorigen oorlog en de bewoners
toonden overal, dat zij op den besten voet
stonden met onze troepen

ledereen scheen te begrijpen, dat onze
kracht dagelijks toeneemt en een ieder, die
zich in het vaderland eenigszins droefgeestig
gevoelt, zou groot voordeel ondervinden van
het doorbrengen van enkele dagen bij de
Fransche en Britsche legers. Ik kom terug met
hetzelfde gevoel van organisatie, discipline,
ijver, gestadig vertrouwen, dat ik had, toen ik
een bezoek bracht aan de vloot in de groote
marinehaven".

Anderson waarschuwt tegen
ongerechtvaardigd optimisme

De Britsche minister van binnenlandschezaken en binnenlandsche veiligheid, Anderson,
heeft te Edinburg een rede gehouden, waarin
hij o.m. zei: Het is voor mij een reden voor ern-
stige bezorgdheid, dat in zulk een geringe mate
gehandeld is in overeenstemming met het
evacuatieplan der reAeering en nög meer voel
ik mij verontrust, wanneer ik eraan denk, dat
zulk een groc -onderen reeds weder
naar de steden teruggebracht is.

Anderson waarschuwde het publiek tegen
gevoelens van valsch vertrouwen of optimisme,
slechts gebaseerd op het feit, dat de verwachte
luchtaanvallen tot dusver zijn uitgebleven, en
hij voegde hieraan toe: De groote luchtmacht
van den vijand is nog steeds intact en of-
schoon hij haar nog niet in een geconcentreer-
den aanval tegen ons heeft gericht, is er niets
geschied, dat de veronderstelling wettigt, dat
zij niet gebruikt zal worden voor een krachti-
gen aanval op Engeland, wanneer dit in de
strategie van den vijand te pas komt.

De „Dunbar Castle” op een
mijn geloopen

Alle passagiers gered, de gezag-
voerder en twee leden van de

bemanning kwamen om het leven
De „Dunbar Castle" (10.000 ton) van de

Union Castle Lijn, is gistermiddag aan de
Zuid-Oost-kust van Engeland op een mijn
geloopen.

Het schip was op weg naar Kaapstad en had
aan boord ongeveer 48 passagiers, 8 eerste kl.\
passagiers, 31 toeristen en 9 kinderen. De be-
manning bestond uit ongeveer 150 koppen.

Een der geredden heeft meegedeeld, dat het
schip spoedig na de ontploffing begon te zin-
ken en in ongeveer een half uur is onder-
gegaan.

Een andere geredde zei: „Wij waren zoowat
klaar met de lunch toen een hevige ontploffing
het schip van voor tot achter deed schudden.
Alle lichten gingen onmiddellijk uit.

De „Dunbar Castle" werd in 1930 te Glasgow
gebouwd. Het schip had accomodatie voor 200
passagiers eerste klasse, 260 derde klasse en
verder ruimte voor ongeveer 100 tusschendeks-
passagiers.

De passagiers, die in twee reddingbooten vanhet schip rondzwalkten, werden opgepikt door
een motorbarkas van de kustwacht, welke hen
aan wal heeft gebracht. Zij zijn, voorzoover ge-
wond, in een ziekenhuis opgenomen.

Volgens een lid der bemanning was de gezag-
voerder van het schip dood voor de deur van
zijn hut aangetroffen, welke hij naar het
schijnt had probeeren te bereiken, toen de brug
instortte.

De eerste officier, Robertson, die het bevel
overnam, was de laatste die het schip verliet.Een opvarende zei, dat ze hem aan boordyan een der reddingbooten hadden moeten
trekken. Volgens een ander was de voormastbij de ontploffing vrijwel uit de boot geslagen.De passagiers waren vol hulde en lof overde bedrevenheid, moed en discipline der be-manning.

Een der geredde passagiers zei, dat een zee-
man, die zelf aan het hoofd gewond was, een
zuigeling in een van de booten heeft verzorgd.
Dit kindje was een van de twee welke nog nietkonden loopen.

Tot de gewonden behoort de kwartiermees-
ter, een Scandinaviër, Larsen geheeten, die be-
wusteloos was, toen hij van het schip werd
gehaald. De geredden zeiden, dat alle bootenmet moeite konden worden neergelaten methet oog op de sterkezuiging van het water.

Vijftien minuten nadat het schip op een
mijn was geloopen, bevonden alle passagiers
en leden der bemanning zich in de booten.

De koks behoorden tot degenen, die het
meest onder de ontploffing te lijden hebben
gehad, daar vet en olie overal rondspatten en
onmiddellijk vlamvatten. Toen zij aan dek ge-
rend kwamen, vertoonden hun kleeren brand-
gaten. Sommigen hunner waren nogal erg ge-
troffen.

De bemanning harerzijds heeft hulde ge-
bracht aan de kalmte en het flinke gedrag
van de passagiers, in het bijzonder aan de
moeders met jonge kinderen. Een lid der be-
manning zei: „Twee meisjes van drie en vijf
jaar. die met haar moeder met mij in dezelfde
reddingboot waren, hebben zich buitengewoon
gedragen".

Behalve de gezagvoerder zijn nog een maga-
zijnmeester en een matroos gedood. Hun lijken
zijn aan land gebracht.

„Britsche luchtstrijdmacht in
Frankrijk”

Gisteravond is door Downingstreet 10, den
zetel van den Engelschen minister-president,
de volgende mededeeling uitgegeven:

De toeneming der sterkte van het leger in
Frankrijk heeft noodzakelijkerwijze eenige
wijziging met zich medegebracht in de organi-
satie der noodige luchtstrijdkrachten, terwijl
dit tevens het beste middel was om de noodige
coördinatie met den steun aan het leger te
geven.

In November j.l. werd deze aangelegenheid
geheel overzien in het licht van de practische
ervaring bij de uitoefening van de leiding over
de R.A.F. bij den steun aan het leger in Frank-
rijk. Als resultaat hiervan werden de volgende
aanbevelingen goedgekeurd door het oorlogs-
kabinet, in begin December.

„Er moet een commando over de Royal Air
Force, dat alle eenheden der R.A.F.'in Frank-
rijk zal omvatten, gevormd worden. Het nieuwe
commando zal genoemd worden „Britsche
luchtmacht in Frankrijk" en zal onder bevel
staan van een luchtvaartofficier als opper-
bevelhebber. De luchtvaartofficier-opperbevel-
hebber zal tevens verantwoordelijk zijn voor
het in overleg met de betrokken opperbevel-
hebbers van het leger verzekeren van den
meest doeltreffenden steun van de ' Britsche
luchtstrijdkrachten aan het Britsche expe-
ditieleger en de Fransche legers aan het Wes-
telijk front. Tezamen met den opperbevelheb-
ber van deFransche luchtstrijdkrachten zal hij

tevens verantwoordelijk zijn voor de coördina-
tie der operaties van R.A.F, in Frankrijk met
die van de Fransche luchtstrijdkrachten".

Deze regeling brengt geen wijziging met zich
mede van het principe, dat het verband tus-
schen het leger en de R.A.F, beheerscht. Zij is
gebaseerd op de analogie der bestaande be-
trekkingen tusschen de marine en het kust-
commando der 'R.A.F, en zal de nauwste sa-
menwerking verzekeren tusschen de strijdende
troepen en luchtmacht.

Barratt opperbevelhebber
Het Engelsche ministerie van luchtvaart|

deelt mede:
Luchtmaarschalk A. S. Barratt is aangesteld

tot opperbevelhebber van de Britsche lucht-
strijdkrachten in Frankrijk. Hij zal binnen-
kort zijn functie aanvaarden.

Barratt is van begin 1936 tot het uitbreken
van den oorlog commandant geweest van den
staf van het opleidingsinstituut voor de ko-
ninklijke luchtstrijdkrachten. Verleden jaar
werd hij benoemd tot commandant der lucht-
strijdkrachten in Indië, doch in stede van zijn
functie te aanvaarden, werd hij de voornaam-
ste verbindingsofficier der Koninklijke lucht-
strijdkrachten in Frankrijk bij het Fransche
leger en de luchtmacht.

Duitsche duikboot gezonken?
Uit Rio de Janeiro meldt Reuter:
Het dagblad O Globo zegt, dat de Duitsche

duikboot, welke het Britsche schip Highland
Patriot heeft aangevallen, na het gevecht dat
twee uur heeft geduurd, is gezonken.

Het blad voegt hieraan toe, dat dit bericht
afkomstig is van leden der bemanning van
dc Highland Patriot.

Ter Britsche ambassade te Rio de Janeiro
wordt dit bericht bevestigd noch ontkend.

Buitenland in enkele regels

Gistermiddag is het Fransche parlement
voor het eerst in 1940 bijeengekomen. Herriot
is herkozen tot voorzitter der Kamer met 350
van de 424 uitgebrachte stemmen.— Gisteravond heeft zich in een fabriek in
Leieester een ontploffing voorgedaan. Een
persoon werd gedood, vier gewond. De mate-
rieele schade is belangrijk.— De Spaansehe regeering heeft het tweede
gedeelte van het programma van openbare
herstelwerken goedgekeurd. Met dit program-
ma is een bedrag van 4.200.000.000 peseta's
gemoeid. Daarvan is 1500 millioen bestemd
voor de wegen, eenzelfde bedrag voor elec-
trische waterkrachtstations, 1200 millioen
voor havenverbeteringen. Het is de bedoeling,
dat de werkzaamheden in tien jaar voltooid
worden.— In alle Duitsche bedrijven, waar de tien-
urige werkdag bestaat, worden cantines inge-
richt, waar de arbeiders eens per dag tegen
betaling van 20 tot 40 pfennig een warmen
maaltijd kunnen gebruiken. Op het oogen-
blik zijn er reeds 6750 van deze cantines voor
ongeveer 4.200.000 arbeiders. Bedrijven van |
kleineren omvang richten een gezamenlijke
cantine in.

Twaalfduizend Russen in
wanhopige positie

Laatste 24 uur vertraagde
bedrijvigheid

Volgens het Finsche legerbericht is de dag
van gisteren kalm veiloopen en beperkte de
bedrijvigheid zich tot patrouilles en artillerie- ■

vuur.
Uit Helsinki wordt echter door Stefani
gemeld, dat de toestand van het 12.000
man sterke Russische leger in den sec-
tor Salla wanhopig is, doordat het door
de Finnen omsingeld wordt. Men ver-
wacht, dat de capitulatie niet lang zal
kunnen uitblijven.

De buit van de Finnen neemt nog steeds
toe. De Russische divisie voerde behalve het
normale materieel nog een groote hoeveel-
heid reservematerieel mee. Zoo hebben de
Finnen 75 mitrailleurs gevonden, nog dik in
het wapenvet gezet en in kisten verpakt en
ook een gedemonteerd vliegtuig.

Eveneens maken de Finnen van de kalmte
gebruik om achter de Mannerheimlinie nog
twee linies aan te leggen, terwijl de Russen
aan hun kant eveneens in koortsachtige
haast werken. Hun hoofdkwartier meldt vor-
deringen van verscheidene kilometers ten
Oosten van Suomasalvi.

De Russen gebruiken., volgens Havas, nog
steeds groote hoeveelheden munitie en blij-
ven patrouille-activiteit betoonen.

Volgens de, „Corriera della Sera", een Ita-
liaansch blad, zouden 20 Duitsche stafoffi-
cieren naar Rusland zijn vertrokken om het
Russische leger te reorganiseeren. Dit bericht
heeft echter geen enkele bevestiging gekre-
gen, al kan men aannemen, dat na de jong-
ste zware nederlagen de Russen alles zullen
doen om hun leger in betere conditie te bren-
gen. Dat vooral de spoorweg van Moermansk
naar Leningrad, welke gisteren opnieuw op
verschillende plaatsen door Finsche ski-
patrouilles en vliegers is vernield, daarbij
zwaren zorg geeft, is duidelijk. Ook hebben
Finsche patrouilles de benzinevoorraden langs
dezen spoorweg in brand gestoken. Indien het
al mogelijk zou zijn de spoorlijn te herstel-
len, dan zal het toch niet gemakkelijk zijn
de benzine-voorraden spoedig aan te vullen.

Een geheim wapen?
De Russen staan dus voor groote moeilijk-

heden en zouden reeds een geheim wapen in
den strijd hebben gebracht.

Volgens den correspondent aan het front
in Finland van het Zweedsche dagblad Nya
Allehanda hebben de Finnen n.l. aan het
einde van de vorige maand een gepantserde
slede buit gemaakt, die beschouwd wordt als
het geheime wapen van Stalin tegen Finland.
De Russen hoopten, dat dit wapen dezelfde
uitwerking teweeg zou brengen als het op-
treden der tanks tijdens den vorigen wereld-
oorlog.

De gepantserde slede, die den vorm heelt
van een torpedo, is voorzien van een schroef
en gewapend met een kanon. Zij is reeds bij
het Ladogameer opgetreden en kan een snel-
heid halen van 160 k.m. per uur. De slede
heeft het voordeel boven de tank, dat een
ophooping van sneeuw niet gevreesd behoeft
te worden.

Daar staat echter tegenover, dat de be-
stuurder onder het vuur der mitrailleurs ge-
woonlijk zoo nerveus wordt, dat hij zijn koel-
bloedigheid verliest en onhandig manoeu-
vreert. Reeds thans verklaren de Finnen,
dat zij in staat zijn dit nieuwe wapen het
hoofd te bieden.

Een oproep van Kallio
President Kallio heeft een nieuwen oproep

gericht tot de wereld tegen de bombardemen-
ten der Russen op de burgerbevolking. Hij
zegt: „Rusland stelt er zich niet mee tevre-
den oorlog te voeren tegen ons leger op de
gebruikelijke wijze, maar het zendt vliegtui-
gen achter het front om onze huizen en bur-
gers te vernietigen. Dat is een ongeloofelijk
optreden van den kant van een staat, die op
zich genomen heeft de internationale begin-
selen van de oorlogvoering te erkennen. Deze
meedoogenloosheid heeft den geest van ons
volk niet gebroken, ofschoon de vijand onge-
veer 100 plaatsen, onder welke de meeste on-zer steden, gebombardeerd heeft.

Wanneer men overweegt, dat bijna 4000
bommen neergeworpen zijn en machinegewe-
ren zijn gebruikt, is het aantal slachtoffersbetrekkelijk gering. Dat is te danken aan
vele redenen, o.a. aan het feit, dat wij er in
geslaagd zijn, zeer snel onze luchtafweer-maatregelen te organiseeren. In één maand
zijn 234 burgers gedood, 269 gewond en 210
licht gekwetst.

Ongeveer 170 vijandelijke vliegtuigen metde bemanningen zijn reeds neergehaald enonze weerstandskracht neemt snel toe, dankzij de vele luchtafweerwapens, die wij op denvijand buitgemaakt hebben".
Hulp uit Amerika

Onder de voorstellen tot doeltreffende hulpaan Finland trekken in Amerikaansche poli-tieke kringen twee de aandacht; op de eersteplaats het voorstel van wet van het congres-lid John Dingel, strekkende tot het verkoo-pen aan Finland voor een dollar per stukvan 10.000 halfautomatische geweren, modelGarland, dat kort geleden blj het Amerikaan-sche leger is ingevoerd en op de tweedeplaats een voorstel van senator Brown omaan Finland 60 millioen dollar te leenenHoover, de voorzitter van het Amerikaan-sche fonds tot steunverleening aan Finland,heeft meegedeeld, dat opnieuw honderddui-zend dollar zijn overgemaakt aan Finland. Intotaal i_ tot nu toe een.bedrag van een halfirillioen dollar verstrekt.



Rond den oorlog— Officieel wordt medegedeeld, dat op 2, 3
èn 4 Februari te Belgrado een bijeenkomst zal
worden gehouden van de ministers van bui-
tenlandsche zaken van Turkije, Griekenland,
Roemenië en Joego-Slavië.— La een tegenover vertegenwoordigers van
de pers afgelegde verklaring heeft Csaky, de
Hongaarsche minister van buitenlandsche za-
ken, gezegd, dat hij voor het oogenblik niet
naar Rome zal gaan. Tevens sprak hij duide-
lijk de geruchten tegen, volgens welke de
Hongaarsche minister-president, Teleki, naai-
de Italiaansche hoofdstad zou gaan.— Officieel wordt uit Kopenhagen mede-
gedeeld, dat een vliegtuig van onbekende na-
tionaliteit twee bommen heeft laten vallen op
het Deensche eiland Romoe, voor de Zuid-
westkust van Denemarken. Het vliegtuig
kwam uit Zuidelijke richting en verdween
later naar zee.— Met het oog op den ernst der tijden zal
dit jaar in Duitschland geen openbare carna-
valsviering plaats vinden. In plaats daarvan
zullen talrijke vroolijke amusementsavonden
voor de bevolking én de weermacht georgani-
seerd worden.— De Belgische regeering overweegt schat-
kistbiljetten op korten termijn uit te geven,
ter dekking van een gedeelte der buitengewone
kosten, voortvloeiende uit de mobilisatie.

KUNST EN WETENSCHAP
Wilhelmina Schwab—Welman  

Terwijl het stoffelijk overschot van Lau
Ezerman nog* boven de aarde staat, ontvangen
wij het bericht van het verscheiden van Wil-
helmina Schwab—Welman.

Mevrouw Schwab stond niet meer, zooals met
Ezerman het geval was, in de volheid van
haar leven. Zij is bijna acht en zeventig jaar
oud geworden en trad de laatste jaren niet
meer op. Voor de jongere schouwburgbezoekers
zal haar overlijden weinig zeggen, maar de
ouderen zullen zich haar herinneren als een
actrice, dle naast vele kleinere rollen ook
figuren als Koningin Louise uit Multatuli's
„Vorstenschool", Rebecca West in Ibsen's „Ros-
mersholm" en Olivia in Shakespeare's „Drie-
koningenavond" creëerde, om er slechts enkele
te noemen van een jaar of veertig geleden.
Maar ook veel en veel later bleef zij geregeld
spelen. Zoo ls zij onder meer Moeder Grovers
in „Boefje" geweest.

Wilhelmina Welman werd 29 April 1862 ge-
boren te Amsterdam. Als twintigjarige debu-
teerde zij bij Het Nederlandsch Tooneel, waar-
aan zij negen jaar verbonden is geweest. In
dien tijd ls zij getrouwd met Herman Schwab,
met wien zij in 1891 overging naar Het Hoi-
landsch Gezelschap in Rotterdam, waarvoor
zij kort optrad evenals voor het Tivoli-gezel-
schap van Charles de la Mar te Amsterdam,
vanwaar zij in 1893 vertrok naar de toen juist
opgerichte Nederlandsehe Tooneelvereenlging.
In de jaren 1902—'03 speelde zij bij het Lyrisch
Tooneel om daarna terug te keeren naar de
Kon. Ver. Het Nederlandsch Tooneel, waar-
aan zij deze tweede periode bijna 16 jaar ver-
bonden was. In '20 kwam zij bij het Hofstad-
Tooneel, dat zij met haar man in '37 heeft
verlaten, waarmee zij tevens het tooneel vaar-
wel heeft gezegd.

Een Raphaël ontdekt?
In een kerkje te Apuania (Italië) zou een

schilderij van Raphael, voorstellende Maria,
het Kindeke Jezus en Saint-Remy, den bis-
schop van Reims, ontdekt zijn. Het doek
draagt de handteekening Raphael en den
jaardatum 1500.

FINANCIëN EN ECONOMIE

Weekstoot Nederlandsche Bank
Belangrijke veranderingen

De weekstaat van de Nederlandsehe Bank
per 8 Januari toont enkele mutaties als ge-
volg van die van 's Rijks schatkist. De hoe-
veelheid schatkistpapier bij de Nederlandsehe
Bank is gedaald van f 25 millioen tot nihil. De
-post binnenlandsche wissels daalde in verband
hiermee van f34.135.000 tot f9.225.000. Een
andere groote verandering is de daling in het
rekening-courantsaldo van het Rijk van
f24.064.000 tot f6.658.000. Het rekening-cou-
rantsaldo van anderen steeg van f 183.956.000
tot f 188.410.000. De beleeningen daalden van
f264.293.000 tot f 243.243.000.

In den goudvoorraad kwam vrijwel geen ver-
andering, deze bedroeg f 1.013.547.000 (v. w.
i 1.013.548.0O0).

De bankbiljettencirc-ülatie daalde van
f 1.154.148.000 tot f 1.116.915.000.

De totale direct opeischbare verplichtingen
waren voor 77.26 pet. door goud gedekt (v. w.
74.13 pet.).

N.V. Fuhrmann en Co. surséance verleend
De rechtbank te Amsterdam heeft vandaag

definitieve surséance verleend aan de N. V.
Fuhrmann en Co., ingaande 26, September '39,
voor den tijd van anderhalf jaar.

Bewindvoerders zijn de heeren mr. D. K. G.
de Jong, L. A. J. Groote en mr. H. A. Hartogh.

AGENDA voor Groningen

WOENSDAG 10 Januari.
8.15 uur Harmonie: Abonnementsconcert G. O. V.

Wajzneravond. Solisten Ruth Horna (sopraan)
en Henk Noort (tenor).

DONDERDAG 11 Januari.
8 uur. Harmonie: Maatschappü tot Nut van 't

Algemeen. Dep. Groningen Spreker: Lode van
Gent over: Pieter Breushel ziin leven en werken.

S uur Jeu-rdt-febouw Spilsluizen: Ned. Christen Zee-
lieden Ver., dr. J. Versteegt over: „Wat varen
moet is in gevaar".

VRIJDAG 12 Januari.
8 uur Café l>e Unie": Vereadering Zeenranscoliege
8.15 uur Het Tehuis: Filmavond. Kleurenfilm

.."Kleur en glorie onaer tropen." Toelichting mr
A. Husting.

Bioscoop en Cabaretvoorstellingen van
5 tot en met 11 Januari.

Beurs Theater: Luise Rainer en Spencer Tracy In
Wereldstad. Charlie Chan in Monte Carlo. met
Wamer Oland. lederen ochtend voorstelling van
„Sneeuwwitje" lederen dag matinee met S.OS.
Kustwacht. . .

Grand Theater: Fernandel in „Met *n kwartje de
wereld rond"; Jean Parker, Charles Blckford en
Gordon Ollver in „De groote Boschbrand".

Cinema Palace: Robert Donat en Greer Garson
in „Goodbye mr. Chips". lederen dag matinee.

Luxor Theater: Paul Muni, Bette Davis in ..Juarez"
lederen dag matinee.

Cabaret Frigge: Charles en Partnerln. balanceer-
en jongleurnummer; Barbara Artistique, plasti-
sche show: Charles Aertz. zanger; Jack Louis en
ïijn Argentijnsch orkest.

STAD EN PROVINCIE

De opvolger van wijlen
Hoofdingenieur Kooper

Zoon van wijlen Gedeputeerde
Schilthuis benoemd

De Provinciale Staten van Groningen heb-
ben tot Hoofdingenieur van den Provincialen
Waterstaat benoemd ir. J. G. Schilthuis, een
zoon van wijlen Gedeputeerde Schilthuis.

De benoemde werd in 1892 te Groningen ge-
boren en bezocht hier de lagere school en de
R.H.B.S. Aan de Technische Hoogeschool te
Delft studeerde hij vervolgens tot 1919 voor
civiel-ingenieur, doch deze studie moest hij
gedurende de mobilisatie van 1914 tot 1918
onderbreken. Toen ir. Schilthuis in 1919 zijn
diploma als civiel-ingenieur behaalde, was
juist de dienst der Zuiderzeewerken opgericht,
bij welken dienst hij als ingenieur werd aan-
gesteld.

Gedurende vier jaar was hij werkzaam op
het hoofdbureau te 's-Gravenhage en werkte
mee aan het voorbereiden en uitwerken van
de plannen. Bij de uitvoering dezer plannen
werd ir. Schilthuis in 1923 geplaatst te Van
Ewijcksluis en op Wieringen, waar hij werkte
bij de uitvoering van het Balgzandkanaal en
den Balgzanddijk, den Amstelmeerdijk, een
drietal sluizen enz. In 1928 werd hij bevor-
derd tot Eerstaanwezend Ingenieur bij de
Zuiderzeewerken en het volgende jaar over-
geplaatst naar het hoofdbureau te 's-Graven-
hage, waar hij tot 1935 werkte als hoofd van
een afdeeling. In deze zes jaar werden wer-
ken uitgevoerd aan een groot aantal havens
aan het IJsselmeer, omdat de scheepvaart
anders hinder zou ondervinden van het ver-
laagde IJsselmeerpeil. Ook werden onder zijn
leiding voorzieningen getroffen aan afwate-
ringen, terwijl hij een werkzaam aandeel had
in het opmaken van plannen voor den N. 0.-
-polder.

In 1935 werd ir. Schilthuis geplaatst te
Alkmaar als hoofd van een afzonderlijk bu-
reau, dat was opgericht om in nauwe samen-
werking met de cultuur-technisch georiën-
teerde Wieringermeerdirectie het definitieve
plan voor den N. 0.-polder op te maken. Dit
plan werd in een zevental nota's neergelegd
en is thans in uitvoering.

In 1937 werd de heer Schilthuis weer over-
geplaatst naar het hoofdbureau te 's-Graven-
hage, waar hij hoofd werd van de afdeeling,
welke belast ls met de uitvoering van de ge-
malen, sluizen en randwerken van den N. 0.-
-polder en tevens met het uitwerken van het
verkavelingsplan van dien polder. Ook thans
ls de heer Schilthuis als hoofd van deze af-
deeling werkzaam, zoodat hij de afsluiting en
droogmaking van de Zuiderzee van het begin
af in verschillende functies heeft meege-
maakt.

Ir. Schilthuis publiceerde tal van artikelen
in diverse tijdschriften. Hij is gehuwd en
heeft vijf kinderen.

Opnieuw is de naam Schilthuis aan onze
provincie verbonden. Het is een naam met
een schoone traditie. Grootvader en vader
van den nieuwen Hoofdingenieur van den
Provincialen Waterstaat hebben groote ver-
diensten gehad jegens het gewest, waar zij
geboren en getogen waren. Moge het ir. J. G.
Schilthuis gegeven zijn in ambtelijke functie
deze schoone traditie voort te zetten als een
waardig opvolger van zijn betreurden voor-
ganger.

ir. J. G. Schilthuis

De brandstichting aan de Tuinen
te Leeuwarden

Een affaire met verstrekkende gevolgen
De 49-jarige koopman Gerrit S., woonachtig

te Leeuwarden, en thans gedetineerd, stond
hedenmorgen voor de rechtbank te Leeuwar-
den terecht als verdacht van het feit, dat hij
een tweetal getuigen in de brandstichtings-
affaire van zijn broer Nicolaas Willem S. be-
wogen zou hebben voor de rechtbank te Leeu-
warden een valsche verklaring af te leggen.

Deze zaak is een uitvloeisel van den brand,
welke op 15 Juli 1939 was uitgebroken in het
gebouw van het Nationale Reddingsleger aan
de Tuinen te Leeuwarden, welk pand in eigen-
dom aan verdachte toebehoorde.

Uit de uitvoerige behandeling van deze zaak
bleek, dat verdachte herhaaldelijk op bezoek
is geweest bij den timmerman R. Dijkstra, die
voor hem meermalen reparatie-werkzaamhe-
den aan verschillende zijner woningen had
verricht. Verdachte zou tegen Dijkstra gezegd
hebben: „Jij moet voor de rechtbank verkla-
ren, dat jij per ongeluk de chemische instal-
latie in werking hebt gesteld en dat daardoor
de brand is ontstaan. Het koste wat het kost,
maar mijnhroer mag nlet in de gevangenis."
Verd. zou zich ook met een soortgelijk verzoek
gewend hebben tot zijn smid L. Welles. Verd.
ontkende thans alles, ondanks het verzoek van
één der rechters, om deze houding te laten
varen.

Er ontstond nog een heftige woordenwisse-
ling tusschen verdachte en getuige H. Hul-
zinga, die daarop uit de zaal verwijderd werd.

De Officier van Justitie, mr. P. P. Nooren,
bracht hulde aan den speurzin van de Leeu-
warder politie en eischte tegen verdachte twee
jaar gevangenisstraf.

Verdachte's raadsman, mr. Koopmans,
meende dat hier volgens de wet niet van een
strafbaar feit sprake is en ontslag van rechts-
vervolging zal volgen.

Uitspraak over 14 dagen.

De ondergang van
de „Truida”.

Kapitein Pinkster vertelt
De redding van de vier leden van de beman-

ning van het motorschip „Truida", dat gister-
ochtend op de Noordzee op een mijn is ge-
loopen, is wel zeer voorspoedig verloopen, ter-
wijl de bemanning daarenboven door geluk-
kige omstandigheden sneller in het land terug
was dan gewoonlijk het geval is. Om ruim
half twee hedennacht meerde het s.s. „Tibe-
rius" van de K.N.SM, aan de Surinamekade
en zoodra het trapje verbinduig met den wal
had gegeven, klommen de vier jongemannen,
die hun schip met alles wat zij aan. boord
badden, door een mijnontploffing hadden
verloren, op de Amsterdamsche kade.

Het was venijnig koud. een ijslaag bedekte
de kade en onopgemerkt, zoo snel mogelijk,
vertrokken de schipbreukelingen in de rich-
ting van de stad, waar zij bij vrienden of
kennissen een onderdak zouden vinden en een
zacht bed na een vermoeienden dag.

Toch hadden zij gelegenheid hun ervarin-
gen te vertellen. Het was slechts een sober
verhaal, gedaan met korte woorden volgens
den aard van de Groningers. Kapitein Pink-
ster vertelde, dat hij Maandagochtend uit
Koog aan de Zaan was vertrokken met een
lading stijfsel voor Londen. Aanvankelijk
verliep de reis uitstekend, het weer was goed
en de lucht helder. De kapitein beschikte over
kaarten van de zones, welke door mijnenvel-
den versperd zijn. Toch zag de bemanning in
den loop van "Maandag verscheidene drijvende
mijnen, welke evenwel voor de „Truida" geen
gevaar opleverden. Gisterochtend, ongeveer
half acht bevond het schip zich op 51 graden
27 minuten Noorderbreedte en één graad, 50
minuten Oesterlengte, hetgeen wil zeggen:
ongeveer 30 mijl voorbij de Noordhinder.

De motorschoener „Friso", toebehoorend aan
den heer Klugkist te Urnuiden, passeerde op
dat oogenblik de „Truida", welke niet zoo snel
üep.

Een kwartier later deed zich plotseling
een geweldige ontploffing voor bij de boeg
aan stuurboordzijde. Het scheepje van 176
ton werd als het ware uit het water ge-

licht en maakte oogenblikkelijk zwaar
slagzij, waarna het begon te zinken. Drie
leden van de bemanning bevonden zich
aan dek, de kok, die beneden was, kon
slechts met de grootste moeite het dek
bereiken. De anderen hadden inmiddels
de reddingboot, welke aan bakboord lag,
gereed gemaakt. Het schip helde dermate
sterk over, dat de reddingboot over stuur-
boord in het water terecht kwam.
Het was juist op tijd, want de „Truida"
zonk binnen 5 minuten

Van de „Friso" af had men het ongeluk zien
gebeuren. De motorschoener draaide voorzich-
tig bij en tien minuten nadat de bemanning
van de „Truida" in de reddingboot was ge-
gaan, kon zij veilig aan boord van de „Friso"
worden genomen.

Later op den dag passeerde de „Tiberius"
van de K.N.S.M. op de thuisreis. Opnieuw gin-
g-en de schipbreukelingen in een reddingboot,
doch nu om op dezen stoomer te komen,
welke hen in den afgeloopen nacht in Am-
sterdam aan wal bracht.

Wil zeiden al: het is een sober verhaal, dat
de kapitein ons deed. Sober, maar niet minder
tragisch, voor de menschen, die thans alles
hebben verloren. Wij vroegen den heer Pink-
ster nog of hij de mijn heeft gezien en of de
plaats van het ongeluk op de kaart als ge-
vaarlijk stond aangegeven. Geen van beide
was het geval Volkomen onverwacht onder-
ging de „Truida" het lot van zoovele schepen,
welke ook thans nog in deze uiterst moeilijke
omstandigheden de zeeën blijven bevaren—Het is niet de eerste reis van den kapitein
onder de oorlogsomstandigheden, want do
heer Pinkster is sedert September blijven
doorvaren. Zestien jaar lang beoefent hij
reeds de kleine handelsvaart met kustvaar-
tuigen.
' Het klonk uitermate sober, toen wij vroegen:— Bent u de kapitein van de „Truida?" En
toen wij als antwoord kregen, bijna afgebeten:— Ik was het.

Toch bleef er ook hier plaats voor blijd-
schap, omdat de zooveelste scheepsramp zon-
der verlies van menschenlevens mocht ge-
schieden.

Over eenigen tijd zullen deze mannen weer
uitvaren, omdat zij van hun arbeid op zee.
welke thans zoo onnoemelijk zwaar is, moeten
leven.

Expediteur onder vracht-
wagen geraakt en gedood
Na onbeteekenende botsing te

Veendam
Het gevaar van gladde wegen

Hedenochtend had te Veendam op het
kruispunt Postweg en Van Beresteynstraat
een ernstig ongeluk plaats, dat aan den 42-
-jarigen expeliteur J. Keizer uit Farmsum het
leven kostte.

Om plm. half negen kwam K. met een onbe-
laden truck met trailer v&n de fa. gebr. Keizer
te Farmsum uit de Van Beresteynstraat met
de bedoeling, over de basculebrug de Sta-
tionsstraat in te rijden.

Op het kruispunt werd zijn truck echter
gegrepen door een grooten transportwagen,
eveneens truck met trailer, van de expeditie-
onderneming fa. H. Kramer te Joure. Hoewel
geen der beide wagens met groote snelheid
reed kon door de gladheid van den weg en
het slechte uitzicht daar ter plaatse de bot-
sing niet worden vermeden. Het gevolg was,
dat beide wagens naar het Oosterdiep afgle-
den.

Of de heer Keizer nu uit zijn truck ge-
sprongen, dan wel gevallen is, is niet bekend.
Feit is evenwel, dat hij op het ijs van dit ka-
naal terecht kwam, terwijl zijn wagen achter
hem aangleed.

Een der voorste wielen kwam daarbij op
zijn hoofd terecht, waardoor K. onmiddel-
lijk gedood werd.

De truck rolde daarna tot midden op het
kanaal door, waar het ijs later brak en de
truck geheel onder water verdween.

De trailer bleef met de achterste wielen op
den berm staan.

De andere truck van de firma uit Joure
werd eveneens ernstig beschadigd, doch de
bestuurder bleef ongedeerd.

Schiermonnikoog en Ameland uit
hun isolement verlost

K.L.M, vliegtuig verzorgt verbinding
Het K.L.M.-vliegtuig Kema". dat gister-

morgen om kwart over elf met Parmentier als
gezagvoerder, van Schiphol was vertrokken om
Schiermonnikoog en Ameland uit hun isole-
ment te verlossen, is nog voor vieren gister-
middag in de hoofdstedelijke luchthaven terug-
gekeerd.

Parmentier was uiterst tevreden over de lan-
dingsmogelijkheid op de beide waddeneilanden.
In den zomer laat deze vaak zeer te wenschen
over door het vele drijfzand, waarop het lan-
den voor een vliegtuig niet mogelijk is. Thans
echter leverde een landing niet de minste
moeilijkheid op. Het strand was een wijde,
vlakke baan, welke een buitengewoon fraaien
aanblik bood. Parmentier had dan ook slechts
oponthoud om de post uit en in te laden, het-
geen uiteraard slechts weinig tijd in beslag
nam.

In Eelde, waar het toestel omstreeks twaalf
uur landde, kwamen een verpleegster en de
echtgenoot van een zieke vrouw uit Ameland
aan boord. Kort na een uur steeg de „Kema"
op met in totaal 300 K.G. vracht en pakket-
post. Het toestel bereikte twintig minuten la-
ter Schiermonnikoog, waar het op het Zuid-
Westelijke gedeelte landde. Na korten tijd ver-
trok het om enkele minuten na tweeën Ame-
land te bereiken. De machine keerde met de
post van beide eilanden naar Eelde terug, van
welk vliegveld om kwart over drie de terug-
reis werd aanvaard.

Indien de vorst blijft aanhouden, is de mo-
gelijkheid niet uitgesloten, dat Donderdag a.s.
wederom een K.L.M.-vliegtuig naar de beide
Waddeneilanden zal vertrekken.

— Met ingang van 10 Januari worden be-
vorderd tot marechaussee der lste klasse R.
Pcstma te Groningen, K... yan Straten te Bui-
tenpost, A de Ruiter te Muntendam, W. J. B.
Berns te Assen F. J.:Hoïföt©r të-Assen en R.
Oosting te Hijkersmilde.

H. M. de Koningin aanvaardt bescherm-
vrouwschap van de Koninklijke Vereeniging

„De IJsclub” te Leeuwarden
Naar wij vernemen, heeft H. M. de Konin-

gin het Beschermvrouwschap aanvaard van
de Koninklijke Vereeniging „De IJsclub" te
Leeuwarden. Hare Majesteit is eerelid dezer
vereeniging.

Het isolement van Urk
Vanochtend om zes uur is een slede met vier

personen over het ijs van Urk naar Lemmer
vertrokken. Om twaalf uur is deze slede uit
Lemmer teruggekeerd met elf manden vleesch.
Om ongeveer half twaalf landde een Fokker
VII van de K. L. M., gezagvoerder Bax, met
twee passagiers, 24 zakken post en pakken
kranten op Urk. Het ligt in de bedoeling dat
dit vliegtuig, dat ongeveer een kwartier later
weer is vertrokken, vandaag nog een tweede
vlucht zal ondernemen, daar het niet mogelijk
was met één vlucht alle post te vervoeren. Het
toestel zal dan om één uur van Schiphol ver-
trekken.

Brand in Kerk te Veenwouden
Vermoedelijk door een vonk uit de kachel

of tengevolge van het te heet worden van de
kachelpijp, ontstond een begin van brand in
het plafond in de Ned. Herv. Kerk te Veen-
wouden. Gelukkig werd de brand nog tijdig
door den koster ontdekt, en het gelukte dezen
met behulp van omwonenden den brand met
emmers sneeuw te blusschen en erger te voor-
komen. Een flink gat was evenwel reeds i""*
het het vorig jaar juist nieuw aangebracht
plafond gebrand. De schade wordt door ver-
zekering gedekt.

De loonbeweging in het Veenbedrijt
Op de .laarvergadering van den R.-K. Land-

arbeidersbond te Amsterdamscheveld heeft de
heer Hemel uit Coevorden, bestuurder van
de_en bond en meer soeciaal belast met het
veengebied, een rede gehouden, waarbij hij ook
iets mededeelde over de toonbeweging in de
venen.

Hij zei dat de verveners hebben te kennen
gegeven dat zij van goeden wil zijn, door de
loonen met een duurtebijslag van 5 pet. te
verhoogen. Groote fabrieksturf is daarvan
uitgesloten. Deze uitsluiting vindt zijn oor-
zaak in het feit dat dit een gesteund oroduct
is en men tot heden dezen steun gebaseerd
heeft op den gemiddelden kostprijs.

Ook wanneer steun en opbrengst van een
dagwerk groote fabrieksturf samen een be-
drag vormen, dat hooger is dan f46.80 per
dagwerk, dan wordt slechts een derde van
het meerdere aan de verveners uitbetaald. Men
kan ln de groote fabrieksturf weinig doen
zonder bij de regeering terecht te komen. Dat
ls voor twee jaren gebleken. Men zal iets
moeten vinden om toch de mogelijkheid te
scheppen dat de verhoogde prijzen eenigermate
worden opgevangen door verbeterde loonen.
Om dat te kunnen doen zal het systeem van
steunverleening eenigszins gewijzigd behoorén
te worden. Het is te hopen, aldus spr., dat de
verveners aan een wijziging willen medewer-
ken, waarin hoogere loonen zijn verdiscon-
teerd. Hij zeide goede verwachtingen te heb-
ben, omdat de verveners reeds te kennen heb-
ben gegeven dat bij de tegenwoordige prijzen
de loonen te laag zijn. Naar zijn overtuiging
zullen de besprekingen spoedig moeten begin-
nen, aangezien hij het als vaststaand be-
schouwde dat de arbeidersorganisaties de con-
tracten opzeggen. Valthermond is reeds opge-
zegd en eind Januari zullen de andere con-
tracten wel volgen.

Het veenbedrijf zit echter zoodanig in elkaar
dat men zich niet kan voorstellen een over-
eenkomst voor den haardbrand, zonder dat men
het over de groote fabrieksturf eens is. Men
zal dan ook regelingen moeten treffen voor
arbeid, die geschiedt overeenkomstig het advies
van het bureau voor verbeterde arbeids-
methodes. Thans wordt van tlplorries en nieuw
model kruiwagens een gebruik gemaakt, waar
veel tegen ln te brengen is, aangezien voor dle
werkzaamheden geen regelingen bestaan,
' Dat de Drentsche Landontginningsmaat-
schappij bereid is gebleken aan de wensqhen
van de arbeidersorganisaties tegemoet te ko-
men, prees spr. in de Directie van deze onder-
neming en heeft beteekenis, omdat bij die
maatschappij in den winter een groot aantal
arbeiders'werkzaam is. Dat helaas er nog
verveners zijn, waarmede .niets te regelen is,
betreurde-hy en hij hoopte dat ook daar de
meeningen zullen veranderen.

10 Januari — Op ranke, smalle ijzers
gleed ik het helwitte paleis binnen, waar-
van de milliarden kristallen flonkerden en
schitterden in het wintersche middagzon-
netje. Langs een eerewacht van slanke,
jongeknapen, allen gekleed in smettelooze
ijstruien, zoodat zij een levende reclame-
plaat voor een wolsoort hadden Kunnen
zijn, kwam ik vóór den uit ijs gehouwen
troon aan, waarop de machtige heer, die
mij genadiglijk een audiëntie had ver-
leend, zetelde. Hij zag er nog grimmiger uit
dan ik mij hem had voorgesteld, hij had
wat je noemt een bevroren gezicht, zijn
baard was met ijspegels bedekt en de ijs-
koude blik van zijn staalblauwe oogen,
waarmee hij mij opnam, voorspelde mij
weinig goeds voor dit ongewone interview.

—Je wenscht, jongeman, waren zijn eer-
ste woorden, die hij uitstootte in een
ademtocht, kouder dan de felst snijdende
Oostenwind, zoodat ik in een oogwenk
stond te huiveren en me te ellendig voelde
om öf gecoiffeerd öf beleedigd door dit
„jongeman" te zijn.— Sire, kon ik er eindelijk met veel
moeite bibberend uitbrengen, denkt u nog
lang in ons land te vertoeven? Gewoonlijk
genieten wij niet zoovele weken de hooge
eer u in ons midden te hebben en dit wa.*
voor mij de aanleiding u naar uw toe-
komstplannen te vragen. Bovendien zou ik
nog—— Genoeg, jongeman, ik hoor het al, zoo
viel hij mij in de rede, terwijl zijn grim-
mig gezicht nog kwaadaardiger leek en be-
paald blauw begon op te loopen.— Genoeg, ik weet al voldoende. Jij be-
hoort tot dat slag van wispelturige men-
schen, dle eerst verlangend naar mij uit-
zien en als ik er een weekje ben al weer
iets anders willen of misschien zelfs tot die
kudde van laffe koukleumen, die mij het
liefst zoo spoedig mogelijk zien verdwij-
nen. Laat ik je zeggen, dat ik een ijzige
verachting voor al dezulken heb. En bo-
vendien, jongeman, jij gaat niet met je
tijd mee, jij bent hopeloos ouderwetsch,
want anders zou je weten, dat het in deze
dagen je reinste waanzin is machtigen
mannen, zooals ik er een ben, te vragen
hun toekomstplannen te ontvouwen. Dat
strijdt met alle strategie en tactiek. Maar
je bent hier nu eenmaal en ik geef je nog
één minuut. Zeg eens op, wat heb je tegen
me?

Ik ijsde van de uitdrukking in zijn oogen
en het was, alsof mijn lippen waren vast-
gevroren. Doch ik wist me te vermannen
en zei:— Persoonlijk niets. Sire, absoluut niets.
En ik ben ook niet blind voor het feit, dat
duizenden zich in uw bewind vermeien,
maar daartegenover staat, dat zoo *

velen onder uw gestrengheid lijden,
dat....— Genoeg, jongeman. Laat Ik je eens en
voor altijd zeggen, dat mij alles, maar dan
ook werkelijk alles, wat je nu hebt staan
beweren, koud, ijskoud laat. Ik ga mijn
eigen gang. Ik blijf zoo lang ik wil, of jul-
lie het nu prettig, gezellig, ellendig, nlet-
om-uit-te-houden of wat dan ook, vinden.
Het bevalt me hier in jullie land uitste-
kend, jullie hebben hier water in over-
vloed, zoodat ik nog eens resultaten van
m'n werk zie. Jullie hebben van die leuke
spreekwoorden, zooals „Strenge heeren
regeeren niet lang", maar ik verzeker je,
dat ik die aan m'n schaats lap. En nu zou
ik je aanraden, zoo snel als Langestreek
of hoe heet die man weg te schaatsen,
want ik ga er nog een paar graden bij
vriezen en een beetje extra-Oostenwind
maken. Je weet wel, van dien héérlijk fei-
len, die je door merg en been gaat, zooals
jullie, weeke koukleumen, dat noemen.
Verdwijn, want ik begin!

Koning Winter had gesproken, waarmee
het kuste interview mijns levens was ge-
ëindigd.

Een honderdjarige te Bellingwolde

Vrijdag 12 Januari a.s. hoopt de heer Eltjo
Gastman te Bellingwolde zijn lOOsten geboor-
tedag te herdenken. De a.s. jubilaris werd ge-
boren te Beerta uit een oud en sterk boeren-
geslacht. Te Beerta wa? hij één der mede-
oprichters van de tooneelvereenlging „De
Honingbij". Nog zeer goed herinnert hij zich
de eerste rol. die hij heeft gespeeld. Later
werd hij landbouwer te Ulsda (gem. Beerta),
waar hij plm. 40 jaar heeft gewoond. Van zijn
8 kinderen zijn er nog zeven in leven, de jong-
ste ls enkele jaren geleden overleden. Ze heb-
ben samen reeds een gemiddelden leeftijd van
70 jaar; wel een bewijs, dat het een sterk ge-
slacht is. In verschillende functies heeft
Gastman het openbaar leven gediend, als wa-
terschapsbestuurder, als kerkvoogd, enz.

De oude baas geniet nog een goede gezond-
heid. Het loopen gaat echter moeilijker en ook
het gezicht wordt minder. Zijn geheugen is
echter phenomenaal. Schoolversjes declameert
hij nog geheel. Zijn klein- en achterkleinkin-
deren luisteren met pi??ier, a's hii op zijn
praatstoel zit en zijn pijpje rookt, dat hem nog
altijd lekker smaakt. Vele „problemen" uit de
oude doos komen dan voor den dag, zooals:
spoorwegaanleg, wegenaanleg, ernstige vee-
ziekten, ups en .downs in land- en korenprij-
zen, loonen, enz. Veel is er in de maatschappij
veranderd en vele verbeteringen kan de heer
Gastman waardeeren. Zijn 113 nakomelingen
zullen hem Vrijdag ongetwijfeld een prettigen
dag bezorgen, doch ook van andere zijden zal
het den 100-jarige niet aan blijken van be-
langstelling ontbreken.

Paard als ziekteverwekker
Bij den landbouwer R. Hessels te Oldendie-

ver, wiens zoon voor eenigen tiid overleed aan
de gevreesde ziekte paratyphus, werd door
veearts Brandenburg te Dieverbrug vanwege
de volksgezondheid onder het vee een onder-
zoek ingesteld, waarbij bleek, dat het paard
van dezen landbouwer de typhusverwekkende
bacillen bij zich droeg. Het dier is afgemaakt
en het cadaver naar den destructor te Bergum
vervoerd.
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De gemeente-vroedvrouwen te
Hoogeveen

Raadsbesluit betreffende particuliere praktijk
ongegrond verklaard.

De raad der gemeente Hoogeveen heeft een
instructie voor de gemeente-vroedvrouwen
vastgesteld, volgens welke deze slechts, tenzij
met onderlinge overeenstemming, haar par-
ticuliere praktijk mogen uitoefenen in dat ge-
deelte der gemeente, waartoe zij ook voor de
armenpraktijk zijn aangewezen.

Op beroep van den Inspecteur der Volksge-
zondheid hebben Ged Staten der provincie
Drenthe dit raadsbesluit vernietigd op grond,
dat de vroedvrouwen vrij behoorén te blijven
in het verleenen van diensten buiten de ar-
menpraktijk, mits zij er voor zorg dragen, dat
deze laatste goed wordt verzorgd.

De gemeenteraad van Hoogeveen heeft daar-
na de bevoegdheid der vroedvrouwen om par-
ticuliere praktijk uit te oefenen, eenigermate
verruimd, doch een hiertegen ingesteld beroep
van den Inspecteur der Volksgezondheid werd
opnieuw door Gedeputeerde Staten gegrond
verklaard.

B. en W. van Hoogeveen kwamen vervol-gens in beroep bij de Kroon, die thans heeft
overwogen, dat het opnemen van beperkende
bepalingen ten aanzien van de particuliere
Praktijk van gemeente-vroedvrouwen slechts
geoorloofd is wanneer zoodanige bepalingen
noodzakelijk zijn om een goede verzorging
van de verloskundige armenpraktijk door de
vroedvrouwen te waarborgen.

De Kroon is van meening, dat hier het
opnemen van deze bepalingen niet gerecht-
vaardigd is. Op dien grond is bij Kon. Be-
sluit het beroep van B. en W. ongegrond ver-
klaard.

Zonnevlekken zichtbaar

Uit verschillende plaatsen des lands ontving
net Meteorologisch Instituut te De Bilt berich-
ten over de waarneming van twee zwarte vlek-
ken op de zon op 5 en 6 Januari. Dit waren
twee bijzonder groote zonnevlekken, die door
de gunstige weersomstandigheden met het
bloote oog zichtbaar waren. Op 5 en 6 Januari
bevonden de vlekken zich ongeveer midden op
de zonneschijf, ze werden te De Bilt het eerst
waargenomen op 2 Januari.

-Zooals men weet draait de zon in ongeveer
27 dagen om haar as, de vlekken draaien mee
en ondergaan daarbij geleidelijke vormveran-
deringen. Op 9 Januari waren de vlekken dicht
bij den rand der zon gekomen, ze zullen bij
gunstigen weerstoestand nog 1 of 2 dagen
zichtbaar zijn, daarna verdwijnen en wellicht
omstreeks 26 Januari weer aan den anderen
rand der zon te zien zijn.

IJsongeval
Het 15-jarig dochtertje van den heer L. van

Wijk te Rolde kwam met haar rijwiel op de
gladheid te vallen en werd met een zware
hersenschudding opgenomen.

Auto verbrand.
Door onbekende oorzaak geraakte op den

Ongtwedderweg te Nieuwe-Pekela een per-
sonenauto, behoorende aan de garage Boek-
houdt te Groningen en bestuurd door den heer
O. g. K., in brand. In een oogenblik was de
auto één vuurzee, zoodat met he.t oog op het
gevaar voor de vlak bij gelegen huizen het
brandende voertuig in de aan den weg gren-
zende wijk werd geduwd. De autospuit was di-
rect ter plaatse, doch behoefde geen dienst
meer te doen. De auto brandde geheel uit.

EEXT. In het café Kram werd de jaar-
vergadering gehouden van de stierenvereeni-
ging van het veefonds alhier. De ontvang-
sten bedroeden over het afgeloopen jaar
U158.52, de uitgaven f 1110.26, saldo f 48.36.
Besloten werd om wederom een tweeden stier
aan te koopen. In de commissie van aankoop
■werd benoemd in de plaats van den heer Je.
Vedder Rzn., die niet herkiesbaar was, de
heer T. Zwiers.

BORGER. In een der lokalen van de Chr.
School werd een vergadering gehouden van de
afd. Borger van de Chr. Jongeren Organisatie,
onder voorzitterschap van den heer Js. Vede-
laar Gzn. Door den heer A. van der Spoel te
Westdorp werd een inleiding gehouden over
..Dë strijd om het bestaan der Chr. Vakorgani-
saties". Na dit zeer goed uitgewerkt onder-
werp werd het woord gegeven aan den heer K.
Meijering, eveneens te Westdorp. Deze besprak
het kunstmatig drogen van gras.

MARUM. Ook de tweede actie voor het brei-
werk voor de militairen is goed geweest. Het
resultaat is 44 bivakmutsen en 53 paar pols-
moffen.

OPENDE. Naar wij vernemen, heeft de heer
Tj. Poppinga alhier, in verband met zijn ge-
zondheidstoestand, bedankt als secretaris-
Penningmeester van de landbouwvereeniging.
De heer P. heeft deze functie van de oprich-
ting af, gedurende ruim 37 jaar, vervuld.

KORNHORN. De Chr. Geref. Mannenver-
eeniging hield haar jaarvergadering in de
Consistoriekamer onder voorzitterschap van
ds. Van Wilsurn. Als bestuursleden werden
herkozen de heer J. de Wit en ds. Van Wilsurn.
Uit het verslag bleek, dat de ontvangsten had-
den bedragen f 37.36, uitgaven f 16.67, batig
saldo f 20.69. De heer L. Westerhof hield een
inleiding over „Johannes de Dooper".

LAATSTE BERICHTEN
Drijfijs in den Rijn

ARNHEM, 10 Jan. De Rijn bij Arnhem is
thans voor ongeveer de helft met drijfijs be-
dekt. Er gaan zware schollen door de rivier
en de scheepvaart ondervindt hiervan veel
hinder. De „Concordia"-booten zijn vandaag
nog normaal vertrokken, maar indien de
vorst blijft aanhouden is het te voorzien, dat
alle scheepvaartverkeer binnen een paar da-
gen zal worden gestaakt.

UIT DE STAATSCOURANT.
Ontslag burgemeester.

DEN HAAG, 10 Jan.Bij K. B. is aan Th. C. L.
Luyckx ontslag verleend als burgemeester der
gemeente Tubbergen.

Finland
Vredesonderhandelingen?

Duitsche bemiddeling ?
KOPENHAGEN. 10 Jan. (Havas). De „Social

Demokraten" stelt vanochtend in een hoofd-
artikel voor, dat de socialisteij in de Scandi-
navische landen zullen optreden als bemidde-
laars bij het land, dat zich socialistisch noemt,
opdat het vrede zal sluiten met Finland, ge-
baseerd op de belangrijke concessies, welke de
Finnen hebben voorgesteld, voordat de Russen
hen aanvielen.

De „Social Demokraten" merkt verder op,
dat de Russen Finland niet in veertien dagen
onder de voet hebben geloopen, zooals zij ver-
onderstelden na de veldtocht in Polen, doch
Finland is een klein land tegenover de mil-
lioenen van Rusland en kan geheel vernield
worden. Indien vrede wordt gesloten, zoo voegt
het Deensche blad hieraan toe, dan is voor de
overige Scandinavische landen het gevaar af-
gewend om in een oorlog te worden meege-
sleept.

De correspondent van de ,3erlingske Tiden-
de" heeft gisteravond uit Berlijn gemeld, dat
Duitschland op het oogenblik gunstig gezind
zou zijn voor een bemiddeling tusschen Fin-
land en de' Sovjet-Unie.

LUCHTVAART
Nederlandsch vliegtuig

verdwaalde boven België

En moest eèn noodlanding maken
In den laten namiddag is gisteren een Ne-

derlandsch militair vliegtuig met een piloot en
een waarnemer, beiden officier ln het Neder-
landsehe Leger, genoopt tot het maken van
een landing bij het station van Wilmarsdontk
in België. Het toestel heeft zich zonder moeite
en zonder eenige schade op den beganen grond
kunnen begeven. De inzittenden zijn onge-
deerd.

Zij hebben verklaard, dat zij zich hadden
vergist in den koers en dat zij geen voldoende
benzine meer hadden, zoodat zij tot een nood-
landing gedwongen waren.

Het toestel is door de gendarmerie onder be-
waking genomen. De Belgische militaire auto-
riteiten en de Consul Generaal der Nederland-
den hebben zich derwaarts begeven.

Daar het hier een neutraal vliegtuig betreft,
verwacht men, dat het spoedig weder zal mo-
gen vertrekken.

Het nieuwe vliegveld van Semarang
Het nieuwe vliegveld van Semarang, Kali-

banteng. is thans geheel gereed. Het veld
doorstaat op uitstekende wijze den sterk in-
getreden West-moesson. De startbanen laten
geen water door, terwijl de afvoergoten langs
de startbanen zeer doeltreffend blijken te zijn,
evenals de waterafvoer langs het veld, zoodat
het veld na zware buien ih goeden staat blijft.

Het wachten is nog slechts op toestemming
van het luchtvaart-bureau voor de ingebruik-
neming van het veld, welke zeer lang op zich
laat wachten.

Nadat de toestemming is afgekomen, zal
ook de sportvliegerij daar worden beoefend.

DE INDIË-POSTVLUCHTEN.
Torenvalk, uitreis, 9 te Alexandrië.
Buizerd, thuisreis, 9 te Rangoon.
Gier, thuisreis, 9 te Napels.

Het K.L.M.-vliegtuig „Emoe", op weg naar
Indië, blijft te Caleutta in verband met een
lichte beschadiging aan de vleugeltip. In ver-
band hiermede is gisteren de „Nandoe" recht-
streeks van Batavia naar Penang vertrokken
met onderdeelen.

De op 8 dezer vertrokken „Buizerd" bleef gis-
teren te Penang op de „Nandoe" wachten om
de onderdeelen over te nemen en zal deze te
Caleutta aan de „Emoe" afgeven.

De „Nandoe" wordt vandaag te Batavia
terugverwacht. De datum van aankomst van
de „Emoe" is nog niet bekend.

VERKOOP EN AANBESTEDING
Murmerwoude. Ten overstaan van notaris

Keurling te Dantumawoude werd voor d' 6 èrver.p. Klimstra publiek verkocht een burgerbehutzinge,
staande en gelegen aan den Tramweg alhier. Koo-
per de heer D. Schaafsma te Veen-wouden voor
f2llO.
Delfzijl. Ten overstaan van notaris D. Kollr.

te "Delfzijl, werd ln het hotel Harmonie, ten ver-
zoeke van den heer J. E. v. Buuren Bzn. te Delf-
zijl, publiek verkocht een behuizing met de v.a.i.a.l.v.beklemming van liet erf en land doende jaarlijks
op Midwinter tot vaste huur f22. alles staande en
gelegen aan den Rijksweg, groot 157.20 HAHoogste bieder werd de heer S. S Bos landbou-
wer te Delfzijl, met de som van f5BOO en f35 voorovername. Niet geg-und.

SPORTNIEUWS

Voetbal
Geen N.-Nederland-N.-Duitschland ontmoeting

Het bestuur van den Kon. Nederl. Voetbal-
bond heeft besloten gedurende den oorlog geen
officieele of semi-officiëele wedstrijden te
spelen tegen in oorlog zijnde landen. Dit be-
teekent tevens, dat van een wedstrijd Noord-Duitschland—Noord-Nederland, tot het houden
waarvan een Duitsche uitnoodiging was ont-
vangen, geen sprake kan zijn. Van Duitsche
zijde was voorgesteld den wedstrijd op 31
Maart te Hamburg te doen spelen. Het zou een
jubileum-ontmoeting zijn geweest.

Athletiek
Zweden—Nederland

Naar, wij vernemen zal in Juli a.s. een landen-
athletiekwedstrijd tusschen Zweden en Neder-
land worden gehouden. De ontmoeting, waar-
voor het standaardprogramma zal gelden,
vindt te Malmö of te Stockholm plaats.

De secretaris van de 1.A.A.F., de ZweedBoekelund, was dezer dagen in de hoofdstad,waar hij besprekingen heeft gevoerd met de
"n» ,TVai] het dagelijksch bestuur derK.N.A.U., de heeren A. J. G. Strengholt, C. H.Trines en E. G. van der Werff Jr. Tijdens ditonderhoud is men tot volledige overeenstem-
ming omtrent den landenwedstrijd gekomen.

Schaatsen
Aangekondigde IJswedstrijden

DONDERDAG, 11 Januari.
IJsver. Tolbert. Mannen prijzen f2O, flO f5. f2.50
IJsclub De Eensgezindheid. Zoutkamp. Vrouwen.Prijzen f 40. f 20. f lo en f 5IJsbaanErin«e. Estafette (2 heeren, 1 dame). Prij-

zen f 10. 19, 16.
IJsclub Steendam. Mannen, die geen prijs of premienebben gewonnen. Prijzen f ïoff 6, f 2.50 en f2.50.
Wsclub Ten Boer. Mannen uit de gemeente Ten

Boer. die niets hebben gewonnen; Prijzen f 10,
16 en i *j.

Nieuw-Weerdinge. Mannen. Prijzenf 25. f 12.50,f 7.50en 15.
VRIJDAG. 12 Januari.

IJsclub Hunsingo Onderdendam. Jongens t/m. 18jaar Priizen .35. f 15, no- „*_. afvallers f7.50.f 5 «n f 2.50. 'ZATERDAG. 13 Januari.IJsclub Steendam. Ringrijderij met auto's op hetSchud-meer om medailles.ZONDAG, 14 Januari.
Unoreeen'fsÏOO*rezand* Vroilwen. Priizen f3O, f2O,

Uitslagen IJswedstrijden
Te„,l-PoS')t* J1?in*S*n*-i.l-r2O R. Noteboom, Gronin-

Pooi, We-Mek?1*? rt^rfyJenliJr
g^S Gratificatie v" f 2.50 Om en

N*^S_r,_22-f"ïSf2 beneden 18 jaar. 1. fIOJ. K.SS 6?' n 'S111? 2. f6W. Dijkstra, Bui-
FiTzóutkamp 0- VeenkamP N" *>" tl.\IJsclub „Stroobos*'. Mannen. 1. flO D. Hager, 2.
Harkema-Op^de. 3- t2 R' Pander'

ajfen te
IJtSnIU-- "^_?p,a<F dc te Kooten. Jongensta^tMfiB^ 1 f 10 H. L. Klamer te Bui-

* _FK5i-m»iLV; Vries ** Kooten, 3. f4A. Nauta
heWe

g' ' **2 **" Westra te Twijzeler-

°*f flw*ei_kl ii_iSï!npei*' h 17-50 J. v. Dijk alhier: 2.f 5 E. Mellema id.: 3. f2.50 J. Bruintjes Dzn.. id.;4. fl H. de Vries, Scheemrla%st^ft; Mannen pr'SflO, f6, f 3 en fl. 1.HniS 9 P t» y^Stweddc, 2. Fr. Schepers, teg&p' tl" Voedde* v^uizen. 4. <T liof-
Fw -o W

le'lstr*j*- met Priksleden van leden van-fnVar^L*^p|.rlonee- van de N.V. W. A. Schol-Jf-lf„,Che^** Fal?r* ** waren tegen de 100 deel-nemers. De priizen, konijnen, kippen, rollades.worsten enz. werden naar volgorde behaald doorW. Klunder, P Messchendorp, J. Berg, B. Nie-b,or-i B-v,N,len\?lje,Iv H- de Vries. Z. Prul. D. Mik,J. Kortholt P. Winter. B pöt. R. Teuben. J.Venema en G. AkkermanKropswolde. Estafette. i. g' Olthof, W. Oldenziel,
R. Oosting: 2. J. Bulning Tizn.. J. Hommes, mej.
B. Oosting; 3. B. Hoving Gzn.. W. de Haan, Jac.Adams: 4. W. v. d. Schuur A. Zwaneveld. P.
Laning; 5. A. Mulder, H. Scheur, H. Adams.

Mensingewèer. Est-fetterijderM 1. Lies Vos, J. Am-
meraal en P. Nauta; 2. Joopie Mossel, D. Cleve-ringa en K. Ammera-ai; 3. mej. Meima, H. Hal-serna en A. Mensinga; 4. mej. Bijsterveld. R.
Bijsterveld en L. Haan.Ocstwold (Polder). Eerste prijzen: H. de Vries, J.Udema, D. Nanninga, mej. A. Boelsem, A. Nan-
ninga. I. Barlagen. Tweede priizen: A. Alles, A.Geercisema. D. Detmers. me,i. G. de Vries.Oostwold (Old.). 1. j. Grimmius, 2. J. Oosterhuis,3. A. Werkman. 4. J. Boven, 5. H. Werkman, 6;
C. Oosterhuis, J. Nuis. 7 J. H. Grimmius, 8. H.
Oosterhuis, J. Nuis. 10. J. Bolhuis.

Ter Apel. Mannen. Uitslag: 1. B. Bols te Maten, 2.A. Kuper, 3. H. Schutte, H. Tieben, J. Kuper enH. Wolbers. allen te Laudermarke.Farmsum. „Het Borgshof". Mannen: 1 f 12.50 L.
Landman. Termunten; 2 f5. N. Jansen, Gronin-gen, 3. f2.50 M. Schotanus. Delfzijl, 4. f 1.50 R.Luppens, Carel Coenraadpolder.

Ruinerwold. Ringriideril voor paren. Prijzen kunst-voorwerpen: 1. k. Reinders en H. van 't Land,
2. J. K. Slomp en J. Slomp—Genzinge; 3. L.
Emmink en J. Nijstad: 4. w. Kleene en A.Kleene; 5. M. Slomp en L. Kuik; 6. J. Brand enL. Gunst—Wiechers.Ganzrdijk. Jongen* 1. B. Smit; 2. J. Gernaat; 3.
N. Nanninga. Mesjes: 1. G. Nanninga; 2. H.
Nap.; 3. J. Siemer.s.„Veor-wanrts" N.-Pekela. Mannen 1. J. F. Schlem-
toch, Ter Anelkanaal f 15: 2. K. Lamain,, Veen-
dam f 10: 3. j venema Gasselternijveensche-
ireond f7.50: 4. P. Nijland. Gasselte f5; 5. F. deJonge. Stadskanaal f2.50.BorgercompaKnie. Groen 1 mannen tot en met 30
iaar: 1. E. van der Veen; 2. A. Niewold: 3. R.
Huisman: 4. W. van der Veen; 5. J. Moïema.
Groep 2. mannen tot 46 jaar; i. j, B. Bos; 2. J.
Hamminea: 3 P Slik; 4. H. Breemhaaj*. Groei)
3. mannen boven 45 jaar: 1. J. L. Akkerman; 2.
J. Wedda; 3. J. Penning.

Sport in ’t kort
— Het bestuur van den Kon. NederlandseheVoetbalbond heeft besloten de helft van de netto

recette van <ien wedstriid Nederland—België —waarvan f 10.500 te verdeelen overbleef — af te
dragen aan het Algemeen Steuncomité 1939. De
andere h-elft wordt gestort in het K.N.V.8.-fondsvoor steun in bijzondere gevallen.— Zoo mogelijk wordt begin Juni of eind Mei
de returnvoetbalwedstrijd van het Nederlandsch
elftal tegen Noorwegen gespeeld. #— De voetbalwedstrijd Nederland—België is een
week vervroegd en wordt thans 21 April gespeeld.— In de prestatierit van den Noorder Usbond ls
de heer Vos uit Garsthuizen op hetzelfde tijdstip
als de heer Korst uit Bedum aangekomen, doch
niet als derde doch als tweede geklasseerd.— Donderdag worden te Winschoten schaatswed-strljden gehouden voor politie uit Groningen, Fries-
land en Drenthe.— Op 10 Maart a.s. zal te Amßterdam de jaar-
lijksche algemeene vergadering van de ELN.A.U.
worden gehouden.— Noorder Damtoond. derde l_U_*_e: Middelstumll—Kantens li 10—0.— De Nediïi-land-che bokser, Bep van Klaveren,
cic kort geleden naar de Vereenigde Staten over-
stak, heeft zijn eerste gevecht te New Vork ge-
tokfit. Hij sloeg den Amerikaan Eroieilch gemak-
kelijk op punten. ■

KERK- EN SCHOOLNIEUWS
CHR. GEREF. KERK.

Beroepen: te Werkendam ds. S. Smits te
Sliedrecht.

NED. HERV. KERK.
Aangenomen: naar Emmer-Erfscheidenveen

cand J. L. v. d Berg. h-ulpprediker te Haren.
Benoemd: tot hulppredlker te Deurze ds. J.

C. Elenbaas. cm. predikant te Ginniken.
Beroepen te Arnhem 'vac. ds. Drost) ds. A.Th Stegenga te Zuidzande.

Intrede dr. J. Schonevcld te Den Haag.
Dr. J Schoneveld van Groningen, die het be-roep naai* Den Haag heeft aangenomen, zal 14Februari zijn intrede doen na op 11 Februari be-

vestigd te zijn door ds. D. A. van den Bosch van
Den Haag.

Bevestiging en intrede.
Na in de morgengedsdienstoefening als hulppre-

dikei- bevestigd te zijn door zijn lesnneester en
vriend ds." A. Altena van Groningen (voorheen te
Balk t3k_t Hebreeën u vs. 7a. deed de
beer J. G. Koelstra, voorheen evangelist bü de
Evangelisatie te Twiizslerheide Zondagmiddag ui-
trede als huluprediker bij. de nu zelfstandige ge-

meente ter plaatse, met den tekst Epheze 6 ys. 19.
Er werden zeer vele toespraken gehouden, die on-beantwoord werden door ds. J. Lu-ring van Oua-

woude namens het classikaal bestuur, ds. O. Hoi-
werda als consulent, de heer Van der Net, evange-
list te Buitenpost en zeer vele anderen.

Toegezongen werd Gezang SI vs. 3.
Ondanks het koude weer en de gladde wegen,

was de kerk geheel gevuld.
Groote kerken.

De St. Pieterskerk te Rome is met een lengte
van 186,36 M. de grootste kerk der wereld; op haar
volgt de St. Pauls kathedraal te Londen met 152
M. dan oe dom van Florence de Santa Maria del
Fiore, die 149,28 M. lang is. vervolgens de kathe-
draal van Reims 138,69 M., de Keulsche dom 134.94
M., de Notre Dame te Parijs 130 M., de basüiek van
St Lateraan te Rome 121,84 M.. de "Westminster
kathedraal te Londen 110 M. en de Hagia Sophia te
Constantinopel 109,57 M.

Weerdinge. Onze plaatsgenoot W. Siebring slaag-
de voor het examen militaire politie standplaats
Amsterdam.

Groningen. (Boekhouden). Geslaagd voor het
examen Ver. v. Leeraren de heer S. J. v. d. Land,
Groningen.

Groningen. Voor het diploma Coupeuse en Costu-
mière slaagden de dames E. Dekker alhier. J. Roze-
ma, Bedum en Kl. Spanjer, Ezinge, aan de Costuum-
school van mej. G. A. A. Koerts.

Groningen. Geslaagd voor liet practijkdiploma
Boekhouden der Ver. van Leeraren m' de Hanaels-
weten_chappen, de heer J. W. Wiertnga te Gro-
ningen.

Onde Pekela. Onze plaatsgenoot, de heer L.
Hogting Warmelts, slaagde voor het examen Duit-
sche Handelscorrespondentie van de Vereen, van
Leeraren

Leeuwarden. Voor liet diploma Enge"~che Han-
delscorrespondentie van de Vereen, van Leeraren
slaagde de heer H. Hiemstra alhier.

Voor het diploma Boekhouden van de Vereen,
van Leeraren slaagden de heeren G. de Vries en
S. S. Brouwer.

Groningen (Duitsche Handelscorrespondentie).
Geslaagd voor de Vereen, van Leeraren in de
Handelswetenschappen de heer H. Woltil te
Groningen.

TWLIZEL. Benoemd tot onderwij-er aan de b«-
-onder.; la-ere school alhier de b+er B. Rosier te
Bomwird (Fr.).

HOOGEVEEN. Aan de Geref. school in het Haag-
je, hoofd de heer J. W. Broekema, is benoemd tot
onderwijzer de heer M. E. Kok te Dedemsvaart.

SCHEEPSTIJDINGEN

Stoomvaart Mij. Nederland.
Aagtekerk thuter. 8 van Batavia.

Java—New-York Lijn.
Bennekom 9 van Batavia naar New-York,
Java 9 van New-York naat Java.

Java—Pacific Lijn.
Madoera 7 van Los Angeles naar Zuid-Afrika.

Rotterdamscbe Lloyd.
Marken uitr. 7 van Antwerpen.
Den-.ipo thuisr. pass. 9 Point de Galle.
Bengalen thuisr. pass. 9 Perim
Sitoebondo thuisr. pass. 9 Point de Galle,

HANDEL EN MARKT
GRONINGEN. Veillngsvereemging „Eendracht".
Exportveiling 's morgens 9 uur. Spruiten I 17.20

—25.40, id. n 13.50—18.70, witlof I 12.70—19.40. id.
II 8.40^-13.10, koolrapen 1.00—1.70. prei 14.80—19.70
roode bewaarkool 4.40—5.10, gele bewaarkool 4.80—
5.20, witte kool 3.20—3.60, breekpeen 3.40—5.40 per
100 kg

Consiimptieveiling 's middags 2 uur. Goudrei-
nette I 12—17 id. II 6—lo. Gron. kroon I 10—12,
id. II 6—B, Zoete winterkroon I B—l2, id. II 4—6,
Bramlev seedlfng I 5—7, II 3—4, Giezer Wilde-
man I 10—14, id. II 6—B, Harmharkes I 10—12. id.
II 5—7, Mandjes I B—lo, id. II 4—6, Spruiten I
15—22, id. II B—l2. Witlof I 12—20. id. II s—B,
Schorseneeren I B—l2, id. II 6—7, peterselie 20—
70. selderie 20—80. waspeen 10—15, breekpeen 3—6,
winterpostelein 20—25, veldsla 20—25, uien 2—4,
sjalotten 10—18, bleten 2—6, rammenas 2—5. ged.
pronkers 20—30, ged. stamboonen 20—30. alles pc***
kg. Roode bewaarkool 3.60—6.40. Gele bewaarkool
3.40—6.00, Witte * bewaarkool 2.70—4.10, Boerekool
4.00—7.30, Kauperkool 2.80—5.40, Chin. kool 2.80—
4.80, Prei 12.60—20.70, koolrapen 1.40—1.80. aard-
appelen 2.10—3 40. alles per 100 kg. Bloemkool 14—
18. kropsla 4—B, andijvie 2—6. knolselderii A 3—6,
B 2—4, alles per stuk. Prei 10—16, radijs 2—4.
alles per bos. Kipeieren 3.60—4.30, kuikeneieren
3.10—3.50, alles per 100 stuks.

LEMMER. Door 7 \_s--chers werd 109 kg. snoek-
baars en 88 kg voorn a■■meevoert". De voorn golü
f6.60 en de snoekbaars f38—40.70 per 100 kg.

BERLIKDM (Fr.). Monsterveiling rapen 78—81
et. p. m. Aanbod 530 manden van 31 kg.

SCHERPENZEEL. Aam-oer 2*Boooo eieren. KlP-
peneieren grcot f4—4.5!) hermenederen 3.50—3.90,
eendeneieren 3.— per 100 stuks.

WOERDEN. Aam-oer 67 partijen kaas. Met rijk*j-
merk le kwal. f 30—32. id. 2e kwal. 27—29, zware 34.
Handel matig.

AMSTERDAM. 9 Jan. Handelsberichten. Sui-
ker Geen noteeringen. '; ■

Koffie (14.30) (per i kg.): Jan 13*. Mrt. 133,
Mei 135 Sept. en Dec. 14. Stemming kalm.

Dagomaet 500 contracten. ___ „__r
___

Cacao. Gelaten: Jan. 13 65. Mrt. 13.75, Mei
13.85 Juli 13.95 Geboden: Jan. 13.45. Mrt. 13.60,
Mei 13.70 Juli 13.85. Stemmine prijshoudend.

Rubber (Crepe en Sheets per i kg.):
Jan. 47i ) Juli 46? )
Febr. 46*- ) 46i Aug. 46* j) 47
Mrt. 46 ) >Sept. 46,
Apr. 461 )
Mei 46*: ) 46_
"Juni 461 ) '

_.^_ ,
Stemming kalm. Dagom-zet 2noO Tsg. _. __

Peper (per _ kg.): Jan. 23 Mrt. 21. Stemmto-
kalm. Notemuskaat (per ï kg): Jan. 33*

Lijnolie groothandel f24**. klemhandel f26..
Raanollp kleinhandel f34.

AMSTERDAM. Aanvoer. 163 vette kalveren: le
kwaliteit 90—96, 2e kw. 78—88, 3e kw. 66—76 per k.g.
levendgewicht; 62 nuchtere kalveren 7—12, 74 scha-
pen 12—26 per stuk: 105 varkens: vleeschvarkens,
wegende van 90—110 kg., zware varkens en vette
varkens 72—76 p. kg. slachtgew. Aangevoerd twee
wagons geslachte runderen uit Denemarken.

Overzicht. Vette kalveren iets ruimere aan-
voer, handel sleepend, prijzen iets laeer. Nuchtere
kalveren zeer matige aanvoer, handel vlug. prij-
zen onveranderd. Schapen ruime aanvoer, vlusge
handel, prijzen iets lager. Varkens zeer matige aan-
voer en handel onveranderde prijzen.

's-HERTOGENBOSCH. N.V. Botermijn. Aanvoer
10125 kK. Hooeste oriis f 1.66. laagste prijs f 1.62,
middel orijs f 1.6*5 per kg.

ASSEN 136 b'pggen f 9—14. 2 geiten, 1 schaap.
E-ermarkt V.P.N. 6000 kg. f 3—4.75 peT 100 stuks.
LIVERPOOL. Katoen (opening) Mrt. 8.84—8.85.

Mei B.Bo—BBl Juli 8.72—8.73, Oct. 8.45. Stemming
kalm prijshoudend.

LONDEN Rubber (opening) loco, Febr. en Mrt.
IU waard April-Juni 11J bet. en waard. Juli-Sept.
11} Oct.-Dec. HS waard. Stemming goed prijs-
houdend.
Koffie (gemeng-d contract) Jan. 13_. Mrt. 13J*.

Mei, Sept. en Dec. 14. Ste*-in_ng kalm.
Suiker. Gesloten.

Waterstanden
op 5 an. 9 Jan. 10 an.

Keulen 1.93 1« J-fLobith 106** 1039 10.41
St Andries (Waal) 3. ï.88 2..2
westervoort »'■>' 8" ,fW
Maastricht «J» *"»"»> *» -"Belfeld 10.70 10.40 11.04

Wisselkoersen
Omrekeningskoersen voor wisseis en vreemde

munt op Nederland eetrokken.
9 an 10 lan. 9 an. 10 an

urnden 7.41*4 IMH Kopenh 36.25 3«so
Berlijn 75 2.*. 75.20 Stockh 44.75 44 76H
HartlS ISOH 4.20' i OslO 42.tSó 42.6">
Brussel 31.52 SISI N. Vork 1.87% LB7**_
'w Upti Wil 12 07 NplHrtnri

Rome vrije lire 9.55, reislire 8.60, bank-
papier 6.25.

VOORNAAMSTE NIEUWS
Engeland bereidt den oorlog verder voor. Een

rede van Chamberlain. pag. 1
Activiteit van de Duitsche luchtvloot aan de

Britsche kust. pag. 1
Het Brit-che 10.000 ton groote schip „Dunbar

Castle" op een mijn geloopen. Alle passa-
giers gered. De kapitein en 2 leden der be-
manning gedood. pag. 1

De strijd in Finland. 12.000 Russen in wan-
hopige positie. pag. 1

De actrice Wilhelmina Schwab—Welman over-
leden, pag. 2

De toestand in het geteisterde Turkije. Ver-
woede gevechten met uitgehongerde wolven.

pag. 2
Zoon van wijlen Gedeputeerde Schilthuis, Ir.

J. G. Schilthuis, benoemd als opvolger van
wijlen hoofdingenieur Kooper. pag. 2

De ondergang van de „Truida". pag. 2
Expediteur te Veendam onder vrachtauto ge-

raakt en gedood. pag. 2
De beveiliging der rijkswegen bij gladheid. Met

zand en zout worden ze weer berijdbaai-
gemaakt, pag. 5

De krotopruiming. Regeering bereid tot extra
hulpverleening. pag. 8

De mijnontplofflng te Huisduinen. Wie is aan-
sprakelijk voor de schade? pag. 5

Vacantie-spreiding. Een algemeene ontwerp-
regeling ontworpen. pag. 5

Fabrieks- en huisbrandturf. Regelingen voor
de campagne 1940. pag. 5

Militaire maatregelen oorzaakvan vertraagden
treinenloop. Zomerdienstregellng zal bezwa-
ren ondervangen. pag. 5

ARTIKELEN EN VERSLAGEN
Prov. Staten van Groningen. pag. 10
De gemeentebegrooting van Groningen.

pag. 13 en 14
Hoven wint het kortebaankampioenschap van

Groningen. pag. 14
Nederlands kortebaankampioen Zeldenthuis te

Dokkum geklopt. pag. 14

BEURS VAN AMSTERDAM
OVERZICHT OCHTENDBEURS.

AMSTERDAM, 10 Januari. Terwijl zich o\.
de wisselmarkt gistermiddag nog al wat be-
langstelling openbaarde, in het bijzonder
voor Britsche ponden en Belga's, was heden-
morgen de rust geheel teruggekeerd en droeg
de handel het zeer kalme karakter, waaraan
men langzamerhand gewoon is geraakt. Bij
gebrek aan factoren, welke de een of andere
uitwerking konden hebben, waren de koersen
vrijwel onveranderd en tijdens de ochtend-
uren bijna bewegingloos. De gulden was-
overigens prijshoudend. Amerikaansche dol-
lars waren 1.87 5/8 a 1.87 11/16. Na de reali-
saties op bescheiden voet van dollarposities,
die tegen het einde van het achter ons lig-
gende jaar vielen waar te nemen, is de lust
om het afgestooten materiaal wederom op te
nemen, klaarblijkelijk nog nlet opgekomen.
Britsche ponden waren 7.41 1/4 a 7.42 1/4.
waarbij de marge tusschen bied- en laatkoer-
sen zich later in den ochtend vernauwde.
Fransche francs waren 4.20 1/4 a 4.20 3/4.
Belga's golden 31.49 a 31.53, Zwitsersche
francs 42.05 a 42.09, Duitsche marken 75.15
a 75.25. De koersen van de Scandinavische
deviezen werden als volgt vernomen: Oslo
42.65, Kopenhagen 36.20, Stockholm 44.67 1/2.

Op de termijnmarkt vielen geen mutaties
van beteekenis waar te nemen: alleen het
disagio voor Belga's was iets ingekrompen en
bedroeg omstreeks 12 cents voor een maand
en 32 cents voor drie maanden.

De effectenhandel op de niet-officieele
ochtendmarkt was onbeteekenend. In hoofd-
zaak moet worden afgegaan op advleskoersen,
die met de vorige slotnoteeringen vrijwel niet
verschilden. Amerikaansche waarden waren
eerder aan den gedrukten kant.

Voor|oonlge noteeringen, opgenomen pim- twee uur
hedenmiddag medegedeeld door het Effecten-

kantoor N. A.Wicherste Groningen.
v.k Heden.

3 % Nederland 1937 774 78
3—3*4% Idem 1938 84% «4
3% Ned Indie 1937 **34 83
_\.% Uuitechl (m. verkl ) 134 134
Koloniale Bank 1673-i lfi?4
Ned md Bank 1094 109
Ned Handel MJJ. 83
Aig Kunstz unie 3«**«' 384
Van Berkels Patent —Calvé Delft 04 GJ
Fokker 237 £37
Lever Brothers en Dnllever 9*si 964
Ned Ford Auto 32 > B
Philips Gloed JZ> 12-4
Am Cai & Foundry 234 2-4
Am Enka 334 33
Anaconda Copper Wfï 23>,'«
aettuehem Steel 60 5!
aeneraj "Motor 40*t' 404
Int NtckeJ Cy .„__,,
Kp-.necott Demper 294 294
""orth Am Avtaticm W_ 184
North Am Rayon !"*_. \^HKepuhlic Steel 1T 'vs '
Un States Leather »><.
Un Btates Steel M* 484
Clties Ser-lce "*Noitb Am Comp. 18 18
Radio Corp 44 44
Uordtsche Petr. £»** mam .
Koninkl Petroleum *» 9
ContinentaJ OU J 8 17.4
PWUps Petr. 304 3U
Shell Union JO 9«
ride' Water 84 8%
Am-terflam Rubber W54 2°a'ï
Bandai Rubber 1564 —DeU Bat Rubber I*U
Oostkust 196 126
Preanger Rubber (s'>4'
SerbadiadJ 101
tnterc Rubber 4*4« '
Holl Amerika Lijn BM< 66
Java China Japan 1145* 114.4
Kon Ned Stoomboot JUin4
Ned Scheepv. Unie no4 IJ"4
RVA 4034 4U4
Java Cultuur *"'<- -'*-'Nlsu -33
Vergde Vorstenl. 106 1044
Delf Bat.. Tabak 1W 1214
üell Mij I**4 16*4
.enembah 142 1414
Wilson 4K«
Ba.timore 44 W
Ultnol» Central JW J°'<*
Pennsyiv R_iir. 1»-*K» 18J4
Soruthern Pacific U%
-outhern Rail 14% I*4
wabash JK JK
Canadian Pacific
" — ex-dividend

Clearing.
'S-GRAVENHAGE 9 Jan. Koersen voor stortin-gen op 10 Januari 1940 tegen verplichtingen lui-dende in: Reichsmarken f 75.36, Lires f9.55 enTurksche ponden 11.445.

BURGERLIJKE STAND
GRONINGEN, van 8 en 9 Januari.

, Bevallen: G. Ploeg geb. Bonsema, z. — E. L.
Jan Keule geb. Steendam, d. — J. Buikema geb.
Mulder, d. — G. Evenhuis geb- Groenhof, z. — O.
Sijses geb Harms d. - A. G. Vogelzang geb. Zuidema,

'(■■ - H. Franzen geb. Mos, d. — H. Helhngman geb.
Van dei- Laan, z. —S. Boersma geb. t****^*- a* *T_V- A. Doedens geb. Wanting, d. — I. Eissens geb.
fvoehoorn, z. — G. M. van Velsen geb. Gort, d. — *"■"Ruiter geb. Van der Zwaag, d. — J. Kaspers geb.
gmith, z. — H. R. Rudolphij geb. De Valk,. d" - A.
fiijleveld geb. Zijlema, d. — T. Jonker geb. Wouda. a.— I. van der Heide geb. Hummel, z. — u- nage-
nouw geb. Boer, lvl. d.
„Overleden: E. van Engen, 3 mnd.. m. — J. ae
Beer, 17 j.. m. - G. Hamminga. 72 j., vrouw_vau P.
Meijer. - J. G. ten Berge, 1 week, v — W. T. Mv -■Ser, 75 j., man van P. L. Molema. — S. de Roos, raj.,

'Jan van H. Balt. - M. J. Peletier. 5 mnd., v. - W.
Wichers, 72 j., man van F. Westerhoff — w. buk.

J3j., vrouw van H. G. Weisbeek. — G. de Haan, IJ»
ï-— J. Meelker, 72 j., weduwnaarvan J. Bouwman.
S- Schellens, 63 j., man van A. de Jong. — »"gathans. 84 j., v. - J. Medendorp, 74 j„vrouw van
$" Berghuis-. — B. Mulder. 43 j.. v. - N. Goelema
12 J* vë_ o. Boersma, 75 j., weduwnaar van D ten

Wave. —B. Holman, 5 mnd.. m. — H r„H°*"""*
& i., man van A. W. M. Korsten. -.T^heennga.£ l; vrouw van K. Eekma. - X»-Grofsmid 3 dgn
|ö. — M. Schenkel, 1 j.. v. — T. Kohn, 70 ** vrouw
V»Q W. Wolff.
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ADVERTENTIËN

% Zoo de Heere wil en zij %
* mogen leven, hopen onze ** geliefde Ouders *KLAAS KAPPER

* en *ANJE BULT
% Donderdag 11 Januari a.s. *
* den dag te- herdenken ** waarop zrj 50 jaar geleden *% in den echt werden verbon- %
* den. ** Hunne dankbare Kinderen, %
* Behuwd-, Klein- en *Achterkleinkinderen. ** Groningen, Januari 1940. #
* Tweede Hunzestraat 4. %
****#******#■*##***##*#
"**#*♦****#*#*#*#***###
* Zondag 14 Jan. D.V. Ho- *% pen mijn geliefde Ouders *J. WIND

* en ** M. WIND—NIJLAND, *% hun 25-jarige Echtvéreeni- %
* ging te herdenken. ** Jan. 1940. *
* Hun dankbare Zoon, ** GERRIT. *
* Receptie 3—5 Tuinbouw-*

117. "J
-#*#***#**#********#***

*_" Verloofd:
HENNY NIEBOER

en
E. H. SCHUT.

Groningen, 13 Jan. 1940.
Radesingel 22a.
Staf 111 ->6 R. I. Gebied T.B.F.
Geen receptie.

«V Verloofd:
MIES STORK

en
F. J. A. BUYTENDIJK

Res.-Off. v. Gezondheid
Groningen, Jan. 1940.
Nw. Kijk in 't Jatstraat 2c.
St. K. Ve. Divisie Sectie lila

Veldleger.
Geen ontvangdag.

■*," Ondertrouwd:
W. J. POTS

en
DIEN V. DEEST

geven kennis van hun voorge-
nomen Huwelijk, waarvan de
voltrekking zal plaats hebben
op Maandag 29 Januari, des
voormiddags 11K uur.

Receptie Rest. „Suisse", Hee-
restraat van 3—4 Huur.

Groningen, 9 Jan. 1940.
Gelkingestraat 42.
Eeldersingel 30.
Toekomstig adres:

/ Eeldersingel 30.

M. VAN COEVORDEN
en

FIEN COHEN
geven kennis van hun voorge-
nomen huwelijk, waarvan de
voltrekking zal plaats vinden op
Zondag 4 Febr. a.s. in de Syna-
goge te Groningen, te 12M uur.

Groningen, 10 Jan. 1940.
Ganzevoortsingel 44a.
Nw. Kijk in 't Jatstraat 114a.
Toekomstig adres: Parkweg

153a.
In plaats van kaarten.
V Ondertrouwd:

J. E. HOUWERZIJL,
m.s. Strijd

en
C. TTMMER
m.s. Eben-Haezer.

Huwelijksvoltrekking op na-
der te bepalen datum.

Groningen, 10 Jan. 1940.
Gr. Leliestraat 56.

V Ondertrouwd:
S. DE WIED

en
ANNIE FRANK.

Leeuwarden, Nieuwe Buren 133
Januari 1940.

Groningen, Pelsterstraat 62.
Huwelijksinzegening op Don-

derdag 1 Februari e.k. in de
Synagoge te Groningen.

Receptie van 2—4*/2 uur in
Hotel Frigge.

Toekomstig adres: Cammin-
ghastraat 8, Leeuwarden.

Eenige en algemeene kennis-
geving.
V Getrouwd:

BOUKE SIEPERDA
en

MARIA JOHANNA BERTKE.
10 Januari 1940.
Onderneming Soember-Oerip

te Batoe, N.0.1. Java.

V Met groote blijdschap ge-
ven wij kennis van de geboor-
te van ons Zoontje en Broertje

SJOERD FOLKERT.
R. ZWERVER
A ZWERVER—OOSTERHUIS.
KUNNIE.

Groningen, 9 Januari 1940.
James Wattstraat 10.

L. BAKKER.
K. BAKKER—NOORMAN

geven met blijdschap kennis van
de geboorte van een Zoon

RIJPKO PIETER.
Den Hoorn (Wehe), 9 Jan. '40.

V Met blijdschap geven we
kennis van de geboorte van ons
Zoontje

GEERT EGBERT.
J. EMMENS.
A. W. EMMENS—VISSER.

Zyldiik, 3. ianuari 1940,

"," Met dankbaarheid geven
wij kennis van de geboorte van
een

DOCHTER.
Bedum, 9 Jan. 1940.
Ter Laan.

A. ZIJL
J. ZIJL—ZUIDEMA.

Heden overleed te Deven-
ter, onze lieve Broer, Zwa-
ger en Oom, de Heer

SIEWARDUS MOLANUS,
in. den leeftijd van 62 jaar.

Groningen, 6 Jan. 1940.
Reitdiepskade 4.

E. VENNEMA—MOLANUS.
M. D. VENNEMA.
D. B. VENNEMA.
A. D. HUIZINGA, Verloofde.
B. D. VENNEMA.

"" " i i
Heden overleed, geheel

onverwachts, onze innig ge-
liefde Man, Vader, Behuwd-
en Grootvader

HENDRIK BOL,
in den ouderdom van 57
jaar.

Groningen, 9 Jan. 1940.
Schuitendiep 7.

J. BOL—SLOTEGRAAF
en Kinderen.

De begrafenis vindt plaats
a.s. Zaterdag te 10'A uur op
de Zuiderbegraafplaats. Ver-
trek van het sterfhuis te 10
uur.

n ~
Heden overleed, geheel on-

verwachts, onze innig ge-
liefde Broeder, Zwager en
Oom

HENDRIK BOL,
in den ouderdom van 57
jaar.

Groningen, 9 Jan. 1940.
Winschoterdiep O.z. 100.

H. BOL.
H. BAKEMA—BOL.
J. BAKEMA

en Kinderen.

Heden behaagde het den
Heere van ons weg te ne-
men, na een kortstondig
doch hevig lijden, onzen in-
nig geliefden Man en trou-
wen Pleegvader, den Heer

STEPHANUS CORNELIS
SIMAN,

in den ouderdom van 69
jaren.

Groningen, 9 Jan. 1940.
Sav. Lohmanplein 2a.

Groningen:
P. SIMAN—BOEUEMA
C. MEYER.
Wolfheze:
R. MEYER.
Arnhem:
P. MEYER.
Visvliet:
P. J. MEYER
J. MEYER—POELSTRA.

en Kleinkinderen.
Geen bloemen.
Liever geen bezoek.
De teraardebestelling zal

plaats hebben a.s. Zaterdag
13 Januari op de begraaf-
plaats „Esserveld". Vertrek
van huis 11 uur 15.

Met diep leedwezen geven
wij kennis van het overlij-
den van onzen hooggeachten
Hoofdadministrateur, den
Heer

S. C. SIMAN,
wiens nagedachtenis bij ons
in dankbare herinnering zal
blijven.

Directie
N.V. De Groninger Rijwie-

lenfabriek A. FONGERS.
Groningen, 10 Jan. 1940.

Heden overleed, zacht en
kalm, nog zeer onverwachts,
onze lieve Moeder, Behuwd-
en Grootmoeder,

MARIA ELIZABETH
STUIVENGA,

sedert 1918 Wed. van Hk.
BONT, in den ouderdom van
62 jaar.

Garrelsweer, 8 Jan. 1940.
Loppersum:

J. BONT
G. BONT—HUISMAN.

Rijsoord:
A. MULDER—BONT
D. MULDER.

Delfzijl:
E. BONT
H. BONT—MAIKE.

Winneweer:
R. BONT
D. BONT—BOEREMA.

Delfzijl: "D OLDENBURGER-BONT
H. OLDENBURGER.

en Kleinkinderen.
De begrafenis zal plaats

hebben a.s. Zaterdag 13 Ja-
nuari, 's namiddags 2.45 uur.

Zij, die de overledene de
laatste eer wenschen te be-
wijzen, worden verzocht sa-
men te komen in café
Zandt, Loppersum.

Verder betuigen wij onzen
hartelijken dank aan den
WelEd. Heer Dr. NANNINGA
voor zijn zorgvuldige en
liefderijke oehandeling, on-
ze Moeder bewezen.

Heden overleed, zacht en
kalm, onze lieve Moeder,
Behuwd- en Grootmoeder,

HINDERKIEN MENSINGA,
Weduwe van CHRISTIAAN
BECHERER, in den ouder-
dom van 80 jaren.

Groningen, 9 Jan. 1940.
St. Josef Pension, Moes-

straat 16.
Zwolle:

S. MEULINK—BECHERER
C. MEULINK.

Utrecht:
H. E. BECHERER
A. M. J. A. BECHERER—

SOMMER.
Zwolle:

CHR. BECHERER.
S. BECHERER—HERENIUS.

Düsseldorf:
E. DELPOS—VATER

en Kleinkinderen.
Geen bezoek.
De begrafenis zal plaats

hebben a-s. Vrijdag, op de
Zuiderbegraafplaats. Ver-
trek van het sterfhuis om
elf uur.

Heden overleed te Voor-
burg onze lieve Broeder, Be-
huwdbroeder en Oom, de
Heer

GEERT JONKER,
in den ouderdom van bijna
70 jaar, Echtgenoot van
HELENA VAN DER KLEIJ.

Hoogezand, 9 Jan. 1940.
Uit aller naam:

H. JONKER
W. JONKER—BUURMA.

Heden overleed, na een
langdurige ziekte, onze lieve
Man, Vader, Behuwd- en
Grootvader

ROELF BONT,
in den ouderdom van 62
jaar.

Wirdum, 8 Jan. 1940.
G. BONT—KUIPERS

Garrelsweer:
H. BIJLEVELD—BONT
R. BIJLEVELD.

Groningen:
A. OOSTERWIJK—BONT
J. OOSTERWIJK.
ROELF JAN.
De begrafenis zal plaats

hebben op Vrijdag 12 Jan. te
Loppersum om 3 uur.

Tevens betuigen wij onzen
hartelijken dank aan Dr. H.
S. NANNINGA voor de zorg-
vuldige behandeling.

.——Mm—w——m—m——*—m————tmm—————

Heden overleed, na een
langdurige ongesteldheid,
onze baste Man, Vader, Be-
huwd- en Grootvader

WILLEM WILLEMSEN,
in den ouderdom van ruim
59 jaar.

't Zandt, 8 Jan. 1940.
Uit aller naam:

T. WILLEMSEN—
OOSTERHUIS.

Heden overleed, in den
ouderdom van 83 jaar, onze
lieve Moeder, Behuwd- en
Grootmoeder,

ANTJE SMIT,
sedert April 1914 Wed. van
JAN JAGER, eerder van
HEINO TONNIS VOORT-
HUIS.

Oostwold (Old), 8 Jan. '40.
Finsterwolde:

D. VOORTHUIS.
Den Haag:

M. J. VOORTHUIS
J. VOORTHUIS-WEELINCK

Oostwold:
J. VOORTHUIS
A. VOORTHUIS—KAMPS.

N.-Scheemda:
M. JAGER
A. JAGER—WIJNTJES.

Termunterzrjl:
G. JAGER
A. JAGER—KOSTER.

en Kleinkinderen.

Heden ging op 92-jarigen
leeftijd van ons heen onze
lieve Moeder, Behuwd- en
Grootmoeder
SUZANNA VAN DE LINDE,

Weduwe van JACOBUS PIE-
TER KOPPELLE.

Ommen, 9 Jan. 1940.
P. KOPPELLE.
D. KOPPELLE.

Zwolle:
D. KOPPELLE.
C. KOPPELLE—

v. TAALINGEN.
Alkmaar:

M. KLIMP—KOPPELLE.
Apeldoorn:

H. KOPPELLE.
C. KOPPELLE—FRANKEN.

Seattle (U. S. A.):
J. KOPPELLE.

A. M.KOPPELLE—v. VEEN.
Ngablak (Java);
J. KOPPELLE.
L. KOPPELLE—OSTREIG

en Kleinkinderen.
De teraardebestelling zal

plaats hebben op Zaterdag 13
Januari, om 2 uur, op de
Nieuwe Begraafplaats te Om-
men.

Eenige en algemeene ken-
nisgeving.

Heden overleed, in den
ouderdom van 83 jaar, onze
lieve Zuster, Behuwdzuster
en Tante,

ANTJE SMIT,
Wed. van J. JAGER.

Finsterwolde, 8 Jan. 1940.
G. EIGENBERG—SMIT I
E. EIGENBERG

en Kinderen.

Heden overleed, nog zeer I
onverwachts, mijn lieve *
Zuster, -

ARIETTE ROLINE
KRUIZINGA, |

in den ouderdom van ruim
61 jaar.

Nieuwe-Pekela, 9 Jan. '40.
J. B. KRUIZINGA.

——^——________________.

V Voor de vele blijken van
belangstelling, ondervonden bij
de geboorte van onze Dochter,
betuigen wij onzen hartelijken
dank.

A. W. BIEWENGA.
S. BIEWENGA—JELTES.

Garsthuizen, Januari 1940.

V Onze hartelijke dank voor
de deelneming, betoond bij het
overlijden van onze lieve Moe-
der, Behuwd-, Groot- en Over-
grootmoeder

HENDERIKA KOBURG.
Warffum, Januari 1940.

Fam. P. L. DIJKEMA.

R. Melles
Arts

wegens ziekte
niet te consulteeren
Dr. D. J. JONKHOFF
NEUS-, KEEL- en OORARTS,

Heeresingel 5

Donderdag 11 Januari
spreekuur 11—1.

TANDHEELKUNDIGE
KLINIEK

RADESINGEL 11
T.B0UNAN-"arts

1 SPREEKUREN ö"8
A. R. RONDEEL

Tandheelkundige
Loopendediep Z.z. 14, Tel. 2442
Spreekuren 10—1 en 2—5 uur.
Zaterdag 10—12 uur.

1890 1940
Damster

Harmonieorkest
Dir. F. JAC. BOUMAN.

JUBILEUM CONCERT
met

BALMASQüé
op ZATERDAG 13 JANUARI

in 't Hotel KRAAIMA
Receptie van 4 tot 5% uur.
Aanvang Concert 8 uur.

Na afloop Bal-Masqué. i
Démasqué na aankondiging. 'Dansorkest :

„The Black Devils"
Entree f 0.75 pl. bel.
Donateurs vrij.

HET BESTUUR. <

Ronkt ion Ho Do7or ten bate van de vrouwen-
UClinl ddll UC VdLü\ vereen. „Helpt Elkander 11

____.' S"' te Loppersum
Geef mij maar een glas i

Port a Port de Elite
per liters fl. f 1.30.

Geertsma'sWijnhandel
O. Ebbingestraat 62. Telef. 2621
en bij UCHTMAN, Oosterweg
no. 37 en verdere depots.

f9.75 f 12.75
De echte

Schaatslaarzen
vindt U bij :

"M-
-OUM BOTERINGESTRAAT 14 . TR. "**♦

GROOTE

Zeeuwsche Oesters
f 1.00 per dozijn,
en versche KREEFT.
STADSKEUKEN
Telefoon 3070.

■■_m___Hi^_i__i

ZIEKENFONDS
„ZIEKENHULP"
Wie betere BRILLEN-
MONTURES, BREUKBAN-
DEN, ELAST. KOUSEN enz.
wenscht met bijbetaling,
kan deze bekomen tegen
de door het Fonds vast-
gestelde prijzen, bij
J.Mössinger

HEERESTRAAT 27
OOSTERSINGEL 114

Openbaar Slachthuis
Donderdagmorgen 10 uur 's na-
middags 3 uur. gekookt Rund-
vleesch met bouillon a 20 cent
per pond.

VERSCHENEN:
HET NIEUWE

NUMMER

Vopel Bulletin,
met vele illustraties
over pelsjacht en pels-
handel. Annex

OVING TIJDINGE
Uitgaven van

Juwelier OVING
en

,clê-I_A_tc«J-C_w

VOPEL
GKOOTE MARKT 21 - GRONHGEN
TEU-OON 853 - OPGEWCHT test
Abonnement gratis
en franco op aanvrage

DRINK CHAMPAGNE
per fl. f 1.35,

winkelprijs f2.25.

Geertsma'sWijnhandel
O. Ebbingestraat 62. Tel. 2621.

1 " |

*mTj KOU GEVAT? ,
Dan 's avond bijtijds onder de wol
met een Mijnhardtje. Een tijdig ge-
nomen Mijnhardtje stuit de griep en
voorkomt erger.De combinatie van geneesmiddelen
in een Mijnhardtje bestrijdt de kou,
dekoorts, depijnen en geeftU nieuwe
veerkracht en opgewektheid. Een

Mijnhardtje
helpt tevensbij hoofdpijn, kiespijn, zenuwpijnen,
maondbezwaren, rhaumatische pijnen, -^^moe ep lusteloos gevoel. / i^^s^

12 stuks 50 ct. 6 stuks 30 ct.

FlinkeKantoorbediende
circa 18 jaar, gevraagd.

Brieven met opgaaf van genoten opleiding, waar eventueel thans .
werkzaam en verlangd salaris onder no. 220 Bureau dezes. |

VEREENIGING „DE HARMONIE"
GRONINGEN

Impr. ERNST KRAUSS

ERNA SACK
de wereldvermaarde coloratuurzangeres

ZINGT
Dinsdag 16 Januari - 8.15 uur

Liederen en Aria's van SCHUBERT, DONIZETTI, ROSSINI
(Barbier v. Sevilla), JOHANN STRAUSS (Frühlingsstimmen-
Walzer), Zweedsche, Russische, Italiaansche en Duitsche
Volksliederen.
Aan den vleugel: CHARLES CERNE
Kaarten van 75 et. tot f2— plus rechten, dagelijks aan
de „Harmonie" (9—12 en 2—4 uur).

Het Tehuis Lutkenieuwstraat 13. Tel. 368
FILMAVOND

op VRIJDAG 12 JANUARI, 8.15 uur.
De prachtige documentaire kleurenfilm der Stoomvaart Mij.
Nederland

„Kleur en Glorie onzer Tropen"
Opname en montage door Mr. A. HUSTTNQ, die tevens de film
zal toelichten. Duur ruim 2 uur.

In de pauze optreden der Mondaccordeonclnb „V.1.0.5."
Leden der Vereeniging Het Tehuis 25 °/o reductie op onderstaande
prijzen. Wendt U hiervoor tot Uw bestuur.
Prijzen inclusief rechten : -Zaal 35 en 60 cents; balcon 80 cents.
Voorverkoop aan Het Tehuis en J. Smit, Kraneweg, hoek Fr.-
straatweg, v. Wilgen, Noorderhaven 1, Fokkens, Emmastr. 16 en
J. de Vries, N.stationstr. 3en indienvoorradig 's av. aan dekassa.

DRINKT DE NED. INDISCHE KOFFIE, merk GARANDA,
die op 12 Januari 1940 in Het Tehuis zal worden geschonken,
ter gelegenheid van de vertooning van de film „Kleurenglorie
onzer tropen". Een prima product en wat meer zegt een product
uit eigen koloniën.
N.V. KOFFIEHANDEL MIJ „KAHWEH", Gasthuisvest 5, Haarlem

ZEEMANS-COLLEGE
VERGADERING
VRIJDAG 12 JANUARI,
des avonds 8 uur Café „DE UNIE".

HET BESTUUR.

GIREER
óók periodieke betalingen, zooals: belastingen, huren, pre-
miën van levensverzekeringen, abonnementen, contribu-

ties, gas-, electriclteits- en waterleidinggelden enz.

UITSLUITEND PER BANK
Wrj-vergoeden RENTE op girorekeningen en voeren ALLE
giro's kosteloos uit. Formulieren en stempels verstrekken
wij gratis.
NADERE INLICHTINGEN VERSTREKT

GRONINGSCHE BANK
VOOR HANDEL EN NIJVERHEID N.V.

Haddingestraat 10. Telef. 597—1975.
Dir.: J. J. THIJSSE.

voor
PARTICULIEREN

en voor den
HANDEL

Accountantskantoor J, H. TOP
Leeraar M. O. Boekhouden - Belasting-Consulent N. I. v. B.

Ernst Casimirlaan 2 - GRONINGEN - Tel. 6200

Wettelijke Ziekte- en Ongevallenverzekering

„De Federatie voor 0.V."
Landbouwhuis Telefoon 5703 Groningen

De leden worden hiermede voor het laatst
herinnerd aan hun verplichting tot het
INZENDEN VAN HUN LOONOPGAVEN
OVER 1939.
De loonen van de arbeiders, in dienst van die
werkgevers, die m. b. t. deze aangelegenheid
in verzuim zijn, worden ambtshalve geschat.

DE DIRECTIE
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BINNENLAND

De krotopruiming

Regeering bereid tot extra-hulpverleening
De Minister van Binnenlandsche Zaken

neeft het volgende aan de gemeentebesturen
medegedeeld:

De omstandigheid, dat nog vele, voor on-
bewoonbaar verklaring in aanmerking ko-
mende, woningen worden bewoond, geeft de
regeering aanleiding een beroep op de ge-
meentebesturen te doen, om te komen tot
een meer volledige uitvoering van de Wo-
ningwet op dit punt, waardoor tevens de
werkgelegenheid zal worden vergroot.

De Woningwet toch eischt, dat woningen,
die ongeschikt zijn ter bewoning en niet door
net aanbrengen van verbeteringen in be-
woonbaren staat kunnen worden gebracht,
onbewoonbaar worden verklaard. Zij deelt
te dien aanzien aan de gemeenten een be-
langrijke en verantwoordelijke taak toe.De regeering erkent de moeilijkheden van
financieelen aard, die wanneer nieuwbouwter vervanging van de onbewoonbaar ver-
klaarde woningen noodzakelijk is, vele ge-
meenten belemmeren, of beletten, hun taak
overeenkomstig de wet ter hand te nemen.

Ten einde die moeilijkheden te ondervan-
gen is de regeering bereid — tijdelijk — tot
extra-hulpverleening.

Zij heeft vooreerst besloten tot tijdelijke
versterking van het personeel der Rijksin-
spectie voor de volkshuisvesting, ten einde de
gemeentebesturen van voorlichting te dienen
en door samenwerking van Rijk en gemeen-
ten den achterstand in de onbewoonbaarver-
Klaring in te halen.

Tot dusverre worden, ingeval van krotop-
ruiming, voorschotten verleend tegen een
rentevoet, die overeenkomt met dien, welkevoor andere Woningwetvoorschotten wordt
gevorderd, terwijl daarenboven bij den bouw
van huurwoningen, jaarlijksehe bijdragen
kunnen worden verstrekt tot ten hoogste f 50(voor groote gezinnen tot ten hoogste f 75)
en den bouw van eigen woningen ten platten-
lande, krachtens de circulaire van 25 Juli
1927, bijdragen ineens van ten hoogste f 600(voor groote gezinnen f 900). Van deze bij-
aragen moeten de gemeenten de helft dra-gen.

Thans is de regeering bereid, tijdelijk voor-
schotten voor dit doel beschikbaar te stellen,
tegen een rentevoet, welke VA pet. minder
bedraagt dan die voor de overige Woningwet-
voorschotten gevorderd. Het bedrag der voor-
schotten, op dezen voet verleend, wordt ver-
hoogd met 1 pet. ter bestrijding van de bij-
zondere kosten, van Rijkswege te maken.

Voorschotten voor den bouw van huurwo-
ningen worden verleend onder voorwaarde,
dat het bouwvoorschot wordt afgelost in 50
jaren met gelijkblijvende annuiteit; voor-
schotten in verband met krotopruiming ten
plattelande onder de aflossingsvoorwaarde,
genoemd in de circulaire van 25 Juli 1927.

Als gevolg van de verlaging van den rente-
voet voor dit bijzondere doel, welke gelijk
staat met een bijdrage van ruim f 0.50 per
week per woning (voor een woning met f 2400
stichtingskosten, grond inbegrepen) zullen de
gewone bijdragen — jaarlijksehe bijdragen in-
geval van huurwoningen en bijdragen a fonds
perdu ingeval van eigen woningen — zoo zij
ai niet geheel kunnen worden gemist, invele gevallen wellicht tot een belangrijk la-ger bedrag kunnen worden terug gebracht,
.waardoor de kosten voor de gemeenten zullen
Worden verminderd. Evenals tot dusverre zul-len de bijdragen, — gelijkelijk door Rijk en
Gemeente te dragen — slechts worden be-
""chikbaar gesteld, voorzoover de gezins-
inkomsten der betrokkenen zulks noodig ma-
ken.

Voorts is de regeering bereid, ingeval van
krotopruiming ten plattenlande, volgens de
circulaire van 25 Juli 1927, het gemeentelijk
deel van de bijdrage a fonds perdu, Indienn uitgave ineens voor de gemeente te bezwa-
rend is, als voorschot te verstrekken, tegen
den rentevoet van Woningwetvoorschottenvoor den bouw van woningen voor valide ar-
beiders, af te lossen in 30 jaren.

De mijnontploffing te Huisduinen
Wie is aansprakelijk voor de schade

De raad der gemeente Den Helder beslootgisteravond om aan de N.V. Zeebad Huisdui-nen, welker hotel en villa's te Huisduinen
door de mijnontploffing op 30 December j.l.
groote schade opliepen, een renteloos voor-
schot te verleenen van f 7000 om deze schadete doen herstellen.

De N.V. Zeebad Huisduinen, aan wie de ge-meente Den Helder in den loop der jarenreeds voor meer dan een ton aan leeningen
verstrekte, waarvan al sinds jaren de renteen aflossing wegens de slechte bedrij fsuit-komsten niet meer betaald konden worden.,was niet in staat de geleden schade zelf tebekostigen.
AMeen de glas-schade beloopt al f 1150. Daarde gemeente bovendien aansprakelijk is voorde 5 pet. rente aan de aandeelhouders derN.V., welke rente de gemeente al sinds jaren
betaalt — ca. f 3500 per jaar — was het in-
direct een gemeentebelang, dat de N.V. zoo
spoedig mogelijk in staat gesteld werd haarbedrijf voort te zetten.

In den Raad werd deze wenschelijkheid in-
gezien, doch men vroeg zich af, wat er ge-
beuren moet, als een dergelijke ontploffing
zich nog eens voordoet.

De burgemeester wees erop, dat drijvende
ttiijnen, althans de Nederlandsehe mijnen,
Wet behoorén te ontploffen; deze mijnen
Waren Ned. mijnen, zooals uit de bewijsstuk-
ken, die bij B. en W. ter tafel aanwezig waren
"lijkt, en naar spr.'s meening is dan ook de
staat aansprakelijk voor de schade. Juist,
omdat de gemeente bij de N.V. Zeebad Huis-
duinen financieel geïnteresseerd is, stellen B.
en w. voor dit renteloos voorschot van f 7000
te geven, ofschoon het college er niet enthou-
siast voor is. Het college is dan ook voorne-
mens zich tot het Rijk te wenden met het
verzoek maatregelen te treffen, waardoor
Voorkomen wordt, dat ontploffingen als deze
zich herhalen, juist, omdat een groot gedeelte
Van Den Helder in de onmiddellijke nabijheid
van den dijk ligt. Het gaat niet aan de burge-
rij voor eventueele schade te laten opkomen.

Aan andere inwoners van Huisduinen werd
totaal f 1300 schade toegebracht; f 600 van
deze schade kand oor de betrokkenen niet
zelf betaald worden en het college heeft zich
daarom tot het fonds voor bijzondere nooden
gewend, om in dezen tegemoet te komen.

Spr. heeft hoop, dat een en ander tot eenbevredigende oplossing komt.
Zonder hoofdelijke stemming besloot ten-

slotte de raad het gevraagde crediet te ver-
■§_q>tn.

Fabrieks- en huisbrandturf

Regelingen voor de campagne 1940
De minister van economische zaken heeft

ten aanzien van de turfproauctie voor de
campagne 1940 de volgende regelingen getrof-
fen.

Handgestoken fabrieksturf: — De totale
productie zal ten hoogste 30.000 dagwerken
mogen bedragen. Als basisjaren zullen weer
gelden 1937 en 1938.

De verveners mogen 110 pet. produceeren
van hun gemiddelde productie in deze jaren,
d.i. 10 pet. meer dan in de campagne 1939.

De bestaande toeslagregeling blijft ongewij-
zigd. Voor het graven van splittingturf kan
een extra toeslag worden gegeven van ten
hoogste f 10 per dagwerk.

Machinale huisbrandturf: — De productie-
regeling wordt ongewijzigd gehandhaafd, zoo-
dat de totale productie ten hoogste 44.000
stobben baggerturf en 286.000 duizendtallen
persturf mag bedragen en de verveners 90 pet.
van hun gemiddelde productie in de basisjaren
1934 en 1936 mogen produceeren. Het produc-
tierecht van baggerturf kan evenwel niet
meer voor dat van persturf worden geruild.

Zoowel voor fabrieksturf als voor huis-
brandturf geldt daarenboven, dat de minister
van economische zaken bij uitzondering in
bijzondere gevallen toewijzingen voor de pro-
ductie kan geven in afwijking van deze re-
gelingen. De aanvragen hiertoe moeten ook brj
de Nederlandsehe Turfcentrale worden inge-
diend.

Indien door wijziging van omstandigheden
een hooger turfproductie wenschelijk mocht
blijken, zal tijdig aan de verveners worden
medegedeeld, welke verandering in de rege-
lingen zal worden aangebracht.

Botsing tusschen autobus en
vischauto

Acht personen gewond, van wie twee ernstig
Gistermiddag omstreeks vier uur is op den

Broekerjaarweg nabij Monnikendam door de
gladheid van den weg een botsing ontstaan
tusschen een autobus en een vischauto. Bij
de aanrijding werd de vrachtauto ernstig ge-
havend. In de cabine van den wagen zaten
drie Volendammers, de gebroeders H. en T.
Guit en zekere Mooier, die allen werden ge-
wond. H. Guit was er evenwel het ernstigst
aan toe. Nadat hem geneeskundige en geeste-
lijke bijstand was verleend, werd hij evenals
Mooier naar het Onze Lieve Vrouwegasthuis
te Amsterdam vervoerd. T. Guit werd naar
zijn woning te Volendam overgebracht.

Achter in den wagen bevonden zich vier
Volendammers, die er met lichte verwondingen
afkwamen en huiswaarts konden keeren.

In de autobus, die op weg was van Hoorn
naar Amsterdam, liep een militair een ver-
wonding aan het hoofd op. Deze wond was
evenwel niet van ernstigen aard, zoodat de
man de reis kon voortzetten.

Vacantïe-spreiding

Een algemeene regeling ontworpen
Naar wij vernemen, worden de pogingen

om — vooral gedurende den tijd, dat de lusten de gelegenheid ontbreken naar het buiten-
land te gaan — de vacanties niet alle in Julien Augustus te doen vallen, waaronder de
vervoermiddelen en de pensionbedrijven zou-
den hebben te lijden, met onverdroten ijver
voortgezet. Overleg tusschen de spoorwegen,
de onderwijsautoriteiten, de V.V.V. en het
hotelbedrijf, benevens andere bij deze aan-
gelegenheid betrokken instanties heeft reeds
plaats gehad, waarbij het denkbeeld der
Spoorwegen instemming vond en een alge-
meene ontwerpregeling is ontworpen. Thans
zal aan de gemeentebesturen en aan de zelf-
standige onderwijsinrichtingen worden ver-
zocht het daarheen te leiden dat de vacanties
dit jaar zullen worden gegeven, als in boven-
bedoeld ontwerp is vastgesteld.

De beveiliging der rijks-
wegen bij gladheid

Met zand en zout worden ze weer
berijdbaar gemaakt

Een belangrijke organisatie
Tal van automobilisten en andere weg-

gebruikers hebben dezer dagen, toen de
wegen spiegelglad waren en het daardoor
vrijwel onmogelijk was te rijden, onaan-
gename oogenblikken achter het stuurrad
doorgemaakt.

Maar wie van hen een paar uur later op-
nieuw den weg op moest, wachtte een aange-
name verrassing: doordat zand op de rijks-
wegen was gestrooid, was het rijden, zij het
dan ook met de noodige voorzichtigheid, weer
mogelijk.

Hoe de organisatie van deze veiligheidsmaat-
regelen in elkaar zit heeft de hoofdingenieur
yan den Centralen Dienst van Wegen en Brug-
gen van denRijkswaterstaat, ir. T. H. van Wis-
selingh, in een onderhoud met eene Telegraaf-
medewerker uiteengezet.

Het geheele rijkswegermet, aldus deelde de
heer Van Wisselingh mede, is onderverdeeld in
kantonnementen, die onder regelmatig toe-
zicht van een kantonnier staan. Deze kanton-
niers maken derhalve deel uit van het perso-
neel van den Rijkswaterstaat en zij hebben ook
de zorg voor het beveiligen van de wegen bij
gladheid. ledere kantonnier bestrijkt een tra-
ject van gemiddeld 10 K.M., soms meer, soms
minder, dat hangt af van plaatselijke omstan-
digheden en van de verkeersdichtheid van be-
paalde deelen van het land.

De organisatie van de maatregelen tegen
gladde wegen is onder te verdeelen in een
berichtendienst en den eigenlijken strooi-
dienst. Door middel van den berichtendienst
worden de kantonniers in staat gesteld, on-
middellijk maatregelen te nemen, wanneer een
gedeelte van het door hen gecontroleerde
wegennet in een gevaarlijken toestand geraakt.
Die berichten worden in de eerste plaats gele-

verd door het meteorologisch instituut te De
Bilt. In overleg met den Rijkswaterstaat publi-
ceert De Bilt waarschuwingen, wanneer er
kans is op gladde wegen. Gladheid komt in
dergelijke gevallen meestal lang niet in het ge-
heele land voor; het is daarom noodig, dat de
kantonniers ook over plaatselijke inlichtingen
kunnen beschikken. Hiertoe zijn verschillende
instanties ingeschakeld, in veel gevallen is het
de rijks- of gemeentepolitie, die waarschuwt
wanneer er gevaar dreigt.

Zoodra de kantonnier bericht heeft ge-
kregen, dat sommige weggedeelten in een
gevaarlijken toestand zijn gekomen, neemt
hij zijn maatregelen. Deze bestaan uit het
zoo spoedig mogelijk strooien van grof
zand, soms gemengd met zout, op de be-
treffende weggedeelten. Dat materiaal is
opgeslagen in betonnen bakken op ver-
schillende punten langs de wegen. Deze
silo's zijn zoo gebouwd, dat ze per vracht-
auto van boven af kunnen worden gevuld,
terwijl de vrachtauto, die later het strooi-
werk moet vervullen, tot vlak onder de silo
kan worden gereden, waardoor het vullen
het werk van een oogenblik is.

Het hangt van de omstandigheden af, waar-
mede gestrooid wordt. Zout wordt gebruiktwanneer de temperatuur zoodanig is, dat eenijslaag op het wegdek door zout sneller kanontdooien. Wanneer het echter te hard vriest,
heeft het geen zin zout te strooien, te minderdaar het zoutstrooien zijn bezwaren heeft, o.m.
dat auto's bespat worden. Bij sneeuwval zou
door het strooien van zout een brijmassa ont-staan. Wanneer het dan nog gaat vriezen,
raakt men nog veel verder van de wijs. Verder
wordt er uitsluitend scherp zand gebruikt,
zand met een z.g. ronde korrel is eerder nadee-lig bij snel remmen dan dat men er eenig nutvan kan hebben.

De bestrooiïng geschiedt door middel van
en zandstrooier, die achter een vrachtauto
wordt aangebracht. Deze vrachtauto's zijn niet
het eigendom van den Rijkswaterstaat, doch
worden gehuurd van een ondernemer in het
district, die zich verbonden heeft om in de win-
termaanden steeds een aantal wagens beschik-
baar te houden. De wagens worden bediend
door de kantonniers en hulppersoneel.

Het plan is wel eens geopperd om tot het
strooien van zand over te gaan, nog vóórdat
de wegen glad zijn geworden. Dit heeft echter
groote bezwaren. In de eerste plaats komen de

weersverwachtingen lang niet altijd uit. Ook
weet men niet welke deelen van een bepaald
traject gevaarlijk glad zullen worden, omdat
het verschijnsel dikwijls zeer plaatselijk op-
treedt. Het preventief strooien zou voorts zeer
kostbaar worden en het is ook zeer hinderlijk
een laag zand op den weg te hebben, wanneer
het niet noodig is. Er ontwikkelt zich stof, de
afwatering kan gestremd worden, de bermen
worden hooger en zachter enz.

Thans is men zoover, dat men door het
heele land anderhalf a twee uur na het
constateeren van gladheid op den weg, het
volledige rijkswegermet bestrooid kan heb-
ben. In de practijk komt die berekening
vrijwel uit. In dezen tijd, nu het militaire
verkeer zulk een groote plaats inneemt, is
het van zeer veel belang op het goed
functionneeren van dezen dienst te kun-
nen rekenen.

Ook op beveiligde wegen blijft bij ijzel de
grootste voorzichtigheid geboden. Hiermee
houdt het publiek nog te weinig rekening, al-
dus de heer Van Wisselingh. Het is bij een snel-
heid van ongeveer 40 K.M. per uur nog moge-
lijk veilig te rijden en te remmen, zelfs bij 50
K.M. per uur gaat het met sommige wagens
nog goed, al is het zeker niet aan te bevelen,
een dergelijke snelheid als maatstaf te nemen.

Maandag deed zich op enkele plaatsen in denlande nog een extra moeilijkheid voor, doordat
het daar bleef regenen, waardoor het strooien
aanvankelijk geen resultaat had. Eerst nadat
de regen was opgehouden, kon er effectief ge-
werkt worden. De bestrooide weggedeelten
moeten ook onderhouden worden, omdat het
zand bij druk verkeer wordt weggereden. Bij
dergelijke gevallen moeten de strooiauto's een
tweede reis maken en soms nog vaker de tra-
jecten afleggen.

Het werk van dit onderdeel van den dienst
moet uiteraard grondig worden voorbereid. Het
strooimateriaal wordt in het arrondissement
tijdig opgekocht en in het najaar opgeslagen
in de betonnen bakken en silo's langs den weg.
Het aantal strooiers zal in de komende jaren
worden verdubbeld, waardoor men hoopt, het
rijkswegermet in den kortst mogelijken tijd af-
doende te kunnen beveiligen tegen de groote
gevaren welke ijzelvorming met zich brengt.

Militaire maatregelen oorzaak van
vertraagden treinenloop
Zomerdienstregeling zal bezwaren

ondervangen
Velen zullen den laatsten tijd hebben ge-constateerd dat de treinen op tal van plaatsen

langzamer rijden dan gewoonlijk. Wie over-dag reist zal hebben gezien dat dit voorna-melijk het gevolg is van de talrijke militairewerken die overal verrijzen.We hebben te bevoegder plaatse naar eenen ander geïnformeerd en daar deelde menons mede dat het vraagstuk in spoorwegkrin-gen ernstig wordt onderzocht. Wie geenvreemdeling is in het Jeruzalem van een ge-
mobiliseerd en versterkt land zal inzien datdeze vertragingen onvermijdelijk zijn en eenpermanent karakter zullen moeten dragenzoolang de mobilisatie duurt. Het is geenkwestie van afwerken der militaire objecten,maar het langzame rijden is voorschrift inverband met de gevaren aan snel rijden ver-bonden. Het aanbrengen van springstof optal van plaatsen maakt dat de Spoorwegen
zich daarnaar moeten richten.Dat men op den duur de gemiste aan-
sluitingen niet kan negeeren ligt evenzeervoor de hand en zoo wordt het duidelijk datmen iets zal moeten doen om het ongeriefvoor de reizigers te verminderen. Daar men
in Utrecht niets voelt voor een terugkeer totvroegere toestanden door b.v. langzamer te
rijden, d.w.z. de uursnelheid in te perken, zalmen het in een verlenging der reistijden
moeten zoeken. De heele dienstregeling zaldus moeten worden „uitgedijd." Hoe dit tech-nisch ten uitvoer zal worden gebracht is ook
in de kringen van het bedrijf nog niet uitge-
werkt. Men kan er evenwel zeker van zijndat bij de komende zomerdienstregeling debezwaren zooveel mogelijk zullen wordenondervangen. De Spoorwegen hebben de af-geloopen maanden reeds voor heete vuren
gestaan, zoodat niemand er aan behoeft tewanhopen dat zij deze nieuwe belemmeringniet te boven zullen komen

De veevoederdistributie
Commissies van advies

De Minister van Economische Zaken heeftbij beschikking van 2 Januari 1940 een drie-tal commissies van advies voor de veevoeder-distributie ingesteld, waarin verschillendevertegenwoordigers van handels- en industrie-kringen zitting hebben genomen, te weten: le.de technische commissie van advies voor deveevoederdistributie, waarvan voorzitter is ir.J. G. Tukker, Beekbergen
Deze commissie brengt' advies uit over al-gemeene vraagstukken, de veevoervoorzieningbetreffende, zoomede omtrent de vaststellingder voedernormen en de samenstelling van hetmengvoeder.
2e. De commissie van advies voor de fabri-cage van veevoeder, waarvan voorzitter is deheer Th. C. Geudeker, 's-Gravenhage.
Deze commissie adviseert in aangelegenhe-den, de mengvoederfabrlcage betreffende.3e. De commissie van advies voor de veevoe-

derdistributie. Voorzitter is de heer Th. c.Geudeker, 's-Gravenhage en leden o.a. deheeren J. G. Benes, Hoogezand, J. Hannema,
Welsnjp en J. W. Koopmans, Leeuwarden

Deze commissie heeft tot taak het geven
van advies inzake de distributie der voeder-
grondstoffen onder de mengvoederfabrieken
en der mengvoeders onder handelaren en vee-houders.

GEMENGDE BERICHTEN
C.A.O. sigarenindustrie. De bedrijfsraad

voor de sigarenindustrie heeft een verzoek
tot verbindendverklaring van de bepalingenvan de collectieve arbeidsovereenkomst voor
die industrie ingediend, strekkende tot het
tegengaan van de toepassing van deelarbeid
bij het maken van bosjes en sigaren.

Brand in petroleumreservoirs in Zweden. Inde petroleumhaven van Norrkoebing in Zwe-
den heeft een hevige brand gewoed. Een re-
servoir, inhoudende 6400 liter benzine en een,
inhoudende ongeveer 3000 liter ruwe olie zijn-
vernield.

Vijf minuten Eerste Kamervergadering. De
Eerste Kamer is gisteravond vijf minuten in
openbare zitting bijeen geweest.

De voorzitter deed mededeeling van net
besluit der centrale afdeeling om onmiddellijk
na de openbare vergadering een aantal wets-
ontwerpen in de afdeelingen te onderzoeken.
De vergadering werd daarna gesloten.

De heer H. C. Nijkamp Eerste Kamerlid.
Als opvolger van het overleden lid van de
Eerste Kamer, L. F. J. M. van Voorst tot
Voorst, heeft het centraal stembureau heden
tot lid van dit college benoemd verklaard
den heer H. C. Nijkamp te Enschede.

Voorschotten Woningbouw. De Minister van
Binnenlandsche Zaken heeft aan de ge-
meentebesturen medegedeeld dat in verband
met de rente, welke voor leeningen ten laste
van den Staat moet worden betaald, de re-
geering heeft besloten voor Woningwetvoor-
schotten, die na 1 Januari 1940 worden ver-
leend, den rentevoet te bepalen op 4 pet.

Teneinde te voorkomen, dat de exploitatie-
uitgaven daardoor worden verhoogd, zal de
aflossing van deze voorschotten plaats hebben
in 50 jaren met gelijkblijvende annuïteit.

Vreemd vliegtuig in den omtrek van Den
Haag. De Regeeringspersdienst meldt: He-
denochtend in de vroegte is in den omtrek
van Den Haag een vreemd vliegtuig, waar-
van de nationaliteit niet kon worden vastge-
steld, onder vuur genomen en verjaagd.

Luxembhrgsche onderscheiding. H. K. H.
Groothertogin Charlotte van Luxemburg
heeft benoemd tot Ridder in den Eikenkroon
van Luxemburg, den heer K. D. Koning, jour-
nalist te Oegstgeest. De zaakgelastigde van
Luxemburg bij de Nederlandsehe regeering,
de heer Aug. Collart, heeft hem Maandag
in Luxemburg de versierselen overhandigd.

Centrale Bond van Spoor- en Tramwegper-
soneel. Zondag vergaderde het bestuur der
vakgroep A.T.0.-Van Gend. en Loos-personeel
te Utrecht met het dagelijksch bestuur van
den Bond. Als gevolg van de bespreking van
een rapport der salaris-commissie werd be-
sloten opnieuw stappen te doen, teneinde voor
de ambtenaren in dat bedrijf tot eene salaris-
regeling te geraken en deze brj de collectieve
arbeidsovereenkomst te doen opnemen. De
stand van zaken in de loonpositie van het
personeel gaf redenen om de loopende acties
terzake loonsverhooging aan te vullen en ver-
dere stappen vast te stellen.

Duurtetoeslag in de sigarenindustrie. Op
een druk bezochte vergadering van sigaren-
fabrikanten aangesloten bij het verbond te
Amsterdam en de vereeniging te Eindhoven,
is besloten om 5 pet. toeslag op de loonen te
betalen in de tweede week, nadat het index-
cijfer het getal 146 heeft bereikt. De werk-
gevers hebben zich tevens verplicht om col-
lectief de kosten te dragen van de pensioen-
premie van de gemobiliseerde werknemers,
zoodat door de mobilisatie geen pensioenrech-
ten zullen verloren gaan.

Vermiste schaatsenrijder uit Nijkerk nog
niet gevonden. Maandag en gisteren zijn on-
vermoeid reddingsploegen uitgetrokken om te
zoeken naar den vermisten 28-jarigen inwo-
ner van Nijkerk, den heer A. J. Mol, die Zon-
dag j.l. per schaats uit deze plaats vertrok
om een tocht naar Amsterdam te maken en
van wien men sindsdien niets meer gehoord
heeft.

Het geheele ijsvlak is afgezocht en ook de
gemeenten op den oever van het IJsselmeer
zijn gewaarschuwd. Men heeft Mol echter nog
niet gevonden, zoodat de mogelijkheid, dat hij
nog in leven is, uitgesloten wordt geacht. Er
zullen dan ook geen nieuwe opsporingen wor-
den ondernomen.

Een tragische bijzonderheid is, dat Mol
eerst zes weken geleden in het huwelijk trad.

Wederom aardschok in België gevoeld. Gis-
teren is in La Louvière (België) opnieuw een
aardschok gevoeld. Er werd geen schade aan-
gericht. .

SNEEUWSTORM VEROORZAAKT RAVAGE
IN JAPAN. 24 personen worden vermist. Te
Asogahara in de Japansche provincie Toyama
heeft een lawine een groot gebouw van een
Japansche electriciteitsmaatschappij ver-
woest. Na den hevigen sneeuwval kwam een
cycloon. Het overgebleven deel van het ge-
bouw vatte vlam en werd geheel in de asch
gelegd. 54 van de ongeveer 500 employés wer-
den ernstig gewond en 24 worden vermist.
Men verkeert in zorgen voor hun lot.

200 personen trachten hulp te bieden.

TELEGRAFISCH WEERBERICHT
Medegedeeld dooi het Kon Ned Meteorol,

instituut te De Bilt
naar hedenmorgen t/errlcbtf waarnemingen.
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BUITENLANDSCH WEEROVERZICHT.
Het gebied van hoogen luchtdruk over het

continent beslaat thans het geheele gebied
van de Oostzee tot de Middellandsche Zee en
met groote snelheden stroomt ta de boven-
lucht de continentale koude naar het Westen.
De depressie in het Westelijk Middellandsche
Zee-gebied is nog in beteekenis toegenomen.
Langs de kusten van het Noordelijk deel van
Italië en Dalmatië heerschen zware stormen.
De continentale koude is het hoogst in de
Baltische staten en in de Oekraine, waar tem-
peraturen tot en nabij —30 gr. gemeld worden.
Aan de kusten van de Adriatische Zee
heerscht de Bora en brengt aldaar tempera-
turen onder het vriespunt.

De Oceaan-depressie begint zich thans naar
het Noorden te verplaatsen. Op de A-zoren is
de luchtdruk gestegen. Een randstoring pas-
seert thans IJsland. De temperaturen zijn in
het Noorden nog gestegen en IJsland verschilt
thans in temperatuur slechts weinig met de
Azoren en Sicilië. Ook Beereneiland, Spits-
bergen en Jan Mayen melden temperaturen
tusschen 2 en 4 graden. Het depressiegebied
zet zich met een langgerekten uitlooper tot
ver in het Westelijk deel van den Oceaan
voort.

Verwachting: Meest matige tot zwakke Oos-
telijke tot Zuidoostelijke wind. Helder tot licht
bewolkt. Droog weer. Des nachts strenge, over-
dag matige tot lichte vorst.

Ned.-Indië
OPENING VAN DEN VOLKSRAAD

De voorjaarszitting van den IndischenVolksraad is vanochtend geopend met eenrede van den voorzitter, mr. J. a. Jonkmanwaarin deze zijn Nieuwjaarswenschen aan-bood.
Spr. memoreerde voorts de positie van denGouverneur-Generaal en de rede van denGouverneur-Generaal bij de jaarwisseling.Vervolgens somde de heer Jonkman de Ne-derlandsehe schepen op, die zijn getroffen en

treuren* dooden' die daarbij zijn te be-
Hierna verklaarde spr., dat Nederlandtegenover den oorlog van Duitschland eener-zijds en Polen, Frankrijk en Engeland ander--1 J znn neutraliteit heeft geproclameerd.

„Anders is onze houding jegens Finland: vol-kenrechtelijk als slachtoffer van agressieaangewezen en door den band tusschen deOslo-staten een met ons in het bijzonder be-vriende mogendheid." Reeds vroeger ging Ne-derlands groote sympathie naar de Finnenuit en wij hopen vurig, dat Flnlands zelf-verdediging moge slagen. Wij huldigen hetschoone voorbeeld, door Finland aan alle klei-ne mogendheden gegeven en buigen ons voorde offers, die het brengt.

lvv£,£,L>£ BLAD NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN WOENSDAG 10 JANUARI 1940

Barometerstand te Groningen
Gedurende het laatste etmaal
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De barometerstand is heden 784; was gis-teren 780. De dunne streep geeft den standvan gisteren aan.
Temperatuur hedenmiddag 12'A' uur 20gr. Fa.
Windrichting: 0.Z.0.Morgen gaat de zon op om 8.06 en onderom 16.09.
De maan komt morgen op om 8.38 en gaat

onder om 18.40.
Maan: 17 Jan. E. K.
Lantaarns van alle rij- en voertuigen odom 16.39.
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Onderstaande berichten werden
reeds in een gedeelte van onze
vorige oplage opgenomen

Benoeming Kantonrechter-plaatsvervanger
Brj K. B. van 6 Januari zrjn herbenoemd tot

kantonrechter-plaatsvervanger in het kanton
Assen: mr. R. Huges; in het kanton Heeren-
veen: mr. W. T. van der Ley; en is benoemd
tot kantonrechter-plaatsvervanger in het
kanton Emmen; mr. G. L. Mens Fiers Sme-
ding, burgemeester der gemeente Sleen.

Korte berichten
— Bij beschikking van den directeur-gene-

raal der P.T.T. is met ingang van 1 April 1940
aangewezen als directeur van het Post- en
Telegraafkantoor te Bolsward de commies bij
den P.T.T.-dienst, M. C. van Duin te 's-Gra-
venhage (hoofdbestuur).

Bedrijfsleider der Koolhovenfabrieken
overleden

ROTTERDAM, 9 Januari. Dezer dagen is
te Rotterdam aan hartverlamming overleden
de heer Chr. Stadhouders, bedrijfsleider van
de N.V. Koolhoven Vliegtuigen.

Kolendampvergiftiging
NIEUWERSLUIS, 9 Januari. In den afge-

loopen nacht heeft zich te Nieuwersluis bij
een echtpaar een geval van koleudampver-
giftiging voorgedaan. Kunstmatige ademha-
ling heeft alleen bij den man succes gehad.

Uit het onderzoek is gebleken, dat zich in
de op de benedenverdieping staande kachel
kolendamp had ontwikkeld. De toestand van
den, man is redelijk.

Engeland

Chamberlain spreekt in het
Mansion House

Het jaar begon rustig...
LONDEN, 9 Jan. (Reuter.) In zijn aange-

kondigde rede in het Mansion House heeft
minister-president Chamberlain o.m. het vol-
gende gezegd:

Sedert de oorlog verklaard werd, zijn mijn
gedachten en handelingen slechts op één doel
gericht geweest — alles te doen wat den oor-
log tot een goed einde zou kunnen brengen.
A .n dit doel maak ik al het andere onderge-
schikt.

Dit nieuwe jaar, dat waarschijnlijk rijk aan
historische gebeurtenissen zal zijn, is rustig
begonnen, doch het is de rust van de kalmte
voor den storm. Tot dusver is er geen alge-
meen treffen geweest. Wij weten niet hoe lang
dit zal duren.

Op zee zien wij het duidelijkst het verloop
der vijandelijkheden in de eerste vier maan-
den van den oorlog. Ik geloof, dat wij kunnen
zeggen, dat 't resultaat nlet onbevredigend is.

Sprekend over den strijd in Finland
zei Chamberlain: De Finnen kunnen er
zeker van zijn, dat ons antwoord op de
te Genève aangenomen resolutie nlet
slechts een formaliteit zal zijn.

Voortgaande zei de minister-president: Wij
moeten wel opmerken, hoe snel de kwade
dingen, waarover ik gesproken heb, zich zou-
den verspreiden, tenzij er paal en perk aan
wordt gesteld. Thans is het de beurt van Fin-
land, te worden aangevallen door een mo-
gendheid, waarmede Duitschland een onzalig
pact heeft gesloten. Finland vecht thans te-
gen de macht van onnadenkend geweld, zoo-
als wij zelf vechten.
Duitsche vliegtuigoanvallen op oorlogsschepen

hadden gering succes
LONDEN, 9 Jan. (Reuter). Van gezagheb-

bende zijde wordt medegedeeld, dat vijande-
lijke vliegtuigen sedert het uitbreken van den
oorlog slechts driemaal een Britsch oorlogs-

schip met bommen hebben kunnen treffen.
Deze drie door Duitsche bommen getroffen
oorlogsbodems zijn de „Iron Duke", die als
oefenschip dienst doet, de torpedojager „Mo-
hawk" en de kruiser „Southampton". In het
geval van de' „Iron Duke" en dat van de
„Mohawk" troffen de bommen niet recht-
streeks doel, doch vielen zij wel zoo dicht-
bij, dat de bomspllnters schade konden aan-
richten. Er wordt op gewezen, dat het vlieg-
kampschlp „Ark Royal" zelfs niet beschadigd
is. In talrijke duels met Duitsche vliegtuigen,
zoo besluit men, hebben de Britsche oorlogs-
schepen steeds gezegevierd.

Beurs van Amsterdam
AMSTERDAM, 9 Jan. 1940.
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Britsch tankschip gezonken
LONDEN, 9 Januari (Reuter). Het Britsche

tankschip „Liberty" (8.485 ton) is tijdens het
weekeinde in de Noordzee gezonken, naar men
gelooft tengevolge van het stooten op een
mijn. Men vreest dat twintig man, waaron-
der de kapitein, om het leven gekomen zijn.
Achttien overlevenden zrjn gisteren uit
Frankrijk in een Kanaalhaven aangekomen.
Een der reddingbooten was omgeslagen^

PROVINCIAAL NIEUWS

Uit Winschoten
„De Gilde”.

Onder voorzitterschap van den heer M. v. d.
Laan werd de 117e jaarlijksehe ledenvergade-
ring gehouden van de begrafenisvereeniging
„De Gilde". Tot bestuursleden werden herko-
zen de heeren J. Reininga en R. de Vries, tot
5e bestuurslid werd benoemd de heer B. van
Delden. Herkozen werd als bode de heer P. v.
Delden, terwijl aan den heer Kruize, begra-
fenisondernemer, de diensten voor 1940 weer
werden opgedragen.

Het voorstel om de contributie te verlagen
werd verworpen.

De inzameling, ten bate van de werkloozen
in deze gemeente, heeft f4lB opgebracht.

Uit Veendam
Ongelukkige val.

Den smid op de aardappelmeelfabrlek D. W.
M. & Co. alhier overkwam gisteren een ernstig
ongeluk. De ladder, waarop Mulder stond te
werken, kwam in beweging, met gevolg, dat M.
van eenige meters hoogte zoo ongelukkig te-
recht kwam, dat de ontboden arts B. Heerdt
een gebroken dijbeen constateerde. Mulder
werd naar het Academisch Ziekenhuis te Gro-
ningen vervoerd.

Uit Leeuwarden
Friesche Ver. voor Luchtbescherming.

Uit het jaarverslag van de Friesche Vereeni-
ging voor Luchtbescherming blijkt, dat thans
3600 leden een cursus in E. H. B. O. gevolgd
hebben. Het verslag weidt uitvoerig uit over
de verhouding der vereeniging tot de Ned Ver.
voor Luchtbescherming, welk punt tot herhaal-
delijk overleg aanleiding heeft gegeven. Ten
aanzien van de uitwerking der reorganisatie-
plannen der Nederlandsehe vereeniging had
het bestuur eenig meeningsverschil met het
huidige hoofdbestuur. Vertrouwd wordt even-
wel, dat wanneer de reorganisatie definitief
tot stand gekomen zal zijn, een vruchtbare sa-
menwerking met het hoofdbestuur der lande-
lijke vereeniging weer mogelijk is. Het gas-
gevaar buiten beschouwing latende, waarvoor
de angst aanmerkelijk is verminderd, kan ge-
constateerd worden, dat de luchtbescherming
in Friesland een redelijken vorm van paraat-
heid zoowel bij de overheidsorganisaties als bij
de bevolking heeft bereikt.

Défilé der troepen.
In verband met het 126-jarig bestaan van

het negende regiment infanterie heeft het te
Leeuwarden gelegerde depötbataljon van dit
regiment Dinsdagmiddag onder leiding van den
bevelvoerenden commandant, kapitein J. Hou-
bolt, achtereenvolgens voor de provinciale, ge-

meentelijke en justitieele autoriteiten gedefi-
leerd. Allereerst werd gedefileerd langs het
Provinciehuis, waar de Commissaris der Ko-
ningin, mr. P. A. V. Baron van Harinxma thoe
Slooten en diens echtgenoote, de districtscom-
mandant van de Koninklijke Marechaussee,
kapitein J. van Waning, alsmede de comman-
dant van het bataljon, majoor A. de Boode en
diens adjudant, luitenant A. Keuning, zich had-
den opgesteld. Vervolgens trokken de troepen
naar het Stadhuis, waar het défilé door den
burgemeester jhr. mr. J. M. van Beyma werd
afgenomen. Ook hier hadden de bataljonscom-
mandant en diens adjudant zich op het bordes
opgesteld. Tenslotte werd op het Wilhelmina-
plein voor de justitieele autoriteiten gedefi-
leerd. Aanwezig waren de vice-president van
het Hof, mr. Beekhuis, met de raadsheeren
mrs. Wedeven en Boeles; de Procureur-Gene-
raal en de Advocaat-Generaal, de President
van de Rechtbank, mr. Stheeman met bijkans
alle rechters, de substituut-officier van Justi-
tie, mr. P. P. Nooren en verschillende hooge
ambtenaren van Hof en Rechtbank. Majoor
De Boode heeft den autoriteiten voor de door
hen getoonde belangstelling dank gezegd.

Voor het publiek van Leeuwarden, waar
thans na een afwezigheid van ongeveer twin-
tig jaar sedert enkele maanden weer een gar-
nizoen gelegerd is, beteekende dit défilé een
noviteit, welke dan ook veel belangstelling
trok.

Uit Assen
Sneeuw en gladheid.

De gemeentepolitie deelt ons het navolgende
mede:

Niettegenstaande sinds jaren,krachtens Arti-
kel 20 der Algemeene Politieverordening dezer
gemeente, voor de hoofdbewoners van bewoon-
de perceelen en eigenaren van onbewoonde
perceelen de verplichting bestaat om na
sneeuwval den openbaren Weg, grenzende aan
hun perceelen, ter breedte van ten minste een
meter, van sneeuw te zuiveren of bij gladheid
deze oppervlakte met zand, zaagmeel of asch
te bestrooien, valt ieder jaar weer opnieuw
waar te nemen, dat aan dezen, in het alge-
meen belang zijnden, veiligheidsmaatregel over
het algemeen zeer slecht de hand wordt ge-
houden. Verzuim is strafbaar gesteld met een
boete van maximum f25.

Waar met het geven van waarschuwingen
niet kan worden doorgegaan, wordt van die
zijde de aandacht van belanghebbenden op
voormelde verplichting gevestigd en zal bij
verder geconstateerd verzuim tot het opmaken
van proces-verbaal moeten worden overge-
gaan, met voor de nalatigen daaraan verbon-
den onaangename gevolgen.

Bond voor Staatspensionneering.
Onder leiding van den heer J. H. U. Marree

werd in café Wolthekker de jaarvergadering
gehouden van de afd. Assen van den Bond
voor Staatspensionneering.

Uit het jaarverslag bleek, dat de afdeeling
1039 leden telt. Een speciaal woord van hulde
werd in dit verband gebracht aan den heer
G. A. J. Poelman.

Er was een voordeelig saldo ad f303.29 over
1938. Hiervan moeten echter nog verschillende
dingen worden betaald, o.a. de kosten van de
uitvoeringen.

De voorzitter, de heer J. H. U. Marree, werd
bij acclamatie herkozen, terwijl besloten werd
het bestuur met één lid .uit te breiden. Be-
noemd werd de heer G. A. J. Poelman.

Bevordering bij het Eerste.
Bij K. B. is de reserve 2a luitenant T. Koop-

man, behoorende tot het le Regiment Infan-
terie, bevorderd tot reserve le luitenant bij
het dienstvak der Militaire Administratie.

Uit Emmen
Boerinnenbond.

In de bovenzaal van hotel Groothuis hield
de afd. Emmen e.o. van den Bond van Boerin-
nen en andere Plattelandsvrouwen een Nieuw-
jaarsvisite, die druk bezocht was. Zeer vele
bezoeksters waren gekleed in oud-Drentsch

costuum terwijl de zaal keurig versierd was
en op de tafels de tinnen kraanpotten ston-
den. Nadat de presidente, mej. E. Huizing uit
Noord-Barge, een openingswoord had gespro-
ken en de beste wenschen voor afdeeling en
leden had geuit, werd een welvoorzlen pro-
gramma afgewerkt. De verschillende voor-
drachten en liederen vielen bijzonder in den
smaak en de koffie met Nieuwjaarskoeken
vonden gretig aftrek.

Andere plaatsen
TER APELKANAAL. Onder presidium van

den heer H. Kort Hzn. werd hier een leden-
vergadering gehouden van de plaatselijke
Oranjevereeniging. Uit de rekening en ver-
antwoording van den penningmeester bleek,
dat er een gering batig saldo was. De af-
tredende bestuursleden, de heeren H. Th.
Martens en D. Wever, werden herkozen. Be-
sloten werd om op 31 Januari a.s. een feeste-
lijke bijeenkomst te houden.
"SPIJK. De derde en laatste zending brei-
goederen voor de militairen uit onze gemeente
is alhier verzonden. Zij bestond uit 60 stuks,
waardoor het totaal is gestegen tot 516 stuks
en wel: slipovers 56, sjaals 65, sokken 131 paar,
polsmoffen 201 paar, bivakmutsen 58, hand-
schoenen 2 paar, oorwarmers 3 paar. De ver-
schillende dorpscomités kunnen met veel ge-
noegen oo dit fraaie resultaat teimgzien.

DRACHTEN. Na een ziekte van eenige
maanden is in den ouderdom van 69 jaar te
Rottevalle overleden de heer H. de Vries, ge-
pensionneerd onderwijzer aan de O. L. school
aldaar. De heer De Vries bekleedde gedurende
ruim 25 jaar de betrekking van secretaris-
boekhouder van het Burgerlijk Armbestuur in
de gemeente Smallingerland. Juist in die ja-
ren heeft het openbaar armwezen zijn groote
toeneming van hulpvoorziening moeten tref-
fen. In tal van plaatselijke organisaties had
de overledene een vooraanstaande positie. Mede
aan zijn initiatief is de oprichting van de wijk-
verpleging te danken;, hij had zitting in het
bestuur van het Groene Kruis. Tot zijn dood
toe was de heer De Vries voorzitter van de
Gecommitteerden voor de Rottevalster vaar-
ten enz., welke organisatie tevens dienstbaar
is aan de belangen van het dorp waaraan de
overledene gedurende zijn geheele leven zijn
beste krachten heeft gegeven.

PATERSWOLDE. In het Familiehotel hield
de Ver. tot behoud van Natuurschoon een film-
avond. Vertoond werd de film Pandion de
vischarend. Verder kon men enkele kleuren-
foto's van den heer H. J. Klaassens bewonderen.

RODEN. Onder voorzitterschap van den
heer A. J. Middendorp had in Ons Dorpshuis
de vergadering plaats van den Bond van Oud-
Leerlingen. De heer Jac. Liewes gaf een uit-
voerig* verslag van de bondsvergadering te
Assen. De heer A. Vroom hield een inleiding
over de behandeling van het vee. De secreta-
ris, de heer M. van der Heide, deed mededee-
ling van de gecombineerde vergadering inzake
den voorlichtingscursus.— Onder leiding van den heer R. Deodatus
Pzn. had de vergadering plaats van belang-
stellenden inzake de oprichting van een gras-
drogerij. De voorzitter deelde mede, dat nog
niet het voldoende aantal deelnemers zich had
opgegeven. Er is een voorloopige commissie
benoemd, waarin zitting hebben de heeren T.
Annema, R. Aukema Pzn., Egb. Brink, Js.
Willems Hzn. en Js. Willems Wzn. Deze com-
missie zal een bespreking houden met de
rijkscommissie voor de stichting van gras-
drogerijen.

OOSTERHESSELEN. Van de fabrieken, aan-
gesloten bij de Drentsche Boter- en Kaas-
keuringsvereëniging te Assen behaalde onze
fabriek bij de wekelijksche boterkeuringen het
hoogste aantal punten en wel 73,06. Wederom
werd haar een diploma toegekend.

RUINERWOLD. De „gezellige avond" van
den Bond van Boerinnen en andere Platte-
landsvrouwen werd in café Centraal gehouden
onder presidium van mej. L. Reimers. Na 't
zakelijk gedeelte, waarin o.a. mevr. Gelinck
wees op de veranderde electriciteitstarieven in
deze gemeente, maakte Zuster Blomberg pro-
paganda voor den Bloedtransfusie dienst, spe-

ciaal wat betreft de Jonge meisjes. Een bont
programma werd afgewerkt. Al met al . een
gezellige avond, na afloop waarvan de dames
voldaan huiswaarts keerden.

Uitslagen IJswedstrijden
Dalerveen (Dr.). Estafetteloop. 1. mej. J. Meppe-

link en de heeren H. Vlee-nis eu L. Bouwers; 2. mei.
L. Renting en J. Koers en J. La_jouw; 3. mej. M.
Lanjouw en J. Lamberts en H. Scholten: 4. mej. G.
Scholten en C Hilbrands en R. Meppelink; 5. mej.
G. Uneken en H. Vrielink en H. Mulder— Vrouwen. 1 mej. M. Lanjouw; 2. mei. J. H.
Meppelink; 3. mej. G. Scholten; 4. mej. G. Uneken;
5. mej. G. Feeks.

DalerpeeL Mannen en jongens. Mannen: 1. H.
Scholten; 2 A Strijker; 3. W Dekker en 4. J.Vos.

Jongens beneden 18 jaar: 1. J. Zomer; 2. H.
Benjamins; 3. E. van der Weide; idem boven 18
iaar: 1. J. Winter* 2 J ten Kat« en 3 H. Sieben.

N'cuwklap. (IJsclub Ons Genoegen). Mannen. 1
B. de Koe. Groningen; 2 R. v Dellen, Hoogkerk; 3
G. Vos, Groningen; 4 H. Cersauw, Aduard: 5 J.
Cersouw, Aduard.

Armerveen. Dames. 1 R. Ensing. Gasselternijveen;
2 J. Lokken, Veendam; 3 T. Klinkhamer, Eext: 4 A,
Iden, Armerveen; 5 L. Pepping. Kielwindeweer. Prij-
zen 1 12.50, f 7.50, f 5.00, f 2.50, f I.—.

BEURSOVERZICHT
Stille markt. — Goed prijshoudend»
stemming. — Geringe koersverschil-
len. — Amerikanen weinig veran-
derd. — Nederlandsehe beleggingen
lusteloos.

AMSTERDAM, 9 Jan. Het zakenverkeer op
de Amsterdamsche Effectenbeurs had heden
hoegenaamd geen uitbreiding ondergaan. Uit
alles viel af te leiden dat wederom een groote
gereserveerdheid in acht werd genomen en de
omzetten waren van beperkte proporties. Ook
thans echter legde de markt weer een groot
weerstandsvermogen aan den dag want in
weerwil van het gebrek aan affaire was de
stemming goed prijshoudend. De koersen wa-
ren niet veel veranderd maar toch eerder aan
den vasten kant. Er zijn op het oogenblik
echter te weinig gegevens waaruit gevolgtrek-
king kan worden gemaakt met betrekking tot
de koersontwikkeling in de naaste toekomst,
dan dat met het oog op den ernstlgen poli-
tieken toestand veel initiatief kan worden
verwacht. Evenals de laatste dagen bezorg-
den Koninklijken wederom eenige afwisseling.
Geregeld werd in dit fonds zaken gedaan en
hoewel de handel voor een gedeelte een pro-
fessioneel karakter droeg, viel toch aanhou-
dend affaire te bespeuren. In hoofdzaak werd
gehandeld op het peil van den vorigen top-
koers, waarbij tijdens de middaguren slechts
onbeteekenende schommelingen werden mee-
gemaakt. Voor rubberfondsen bestond een
goed prijshoudende stemming. De handel was
gering. Amsterdam Rubbers kwamen echter
iets hooger te liggen en ook verscheidene min-
der courante soorten konden zich verbete-
ren. Tabakken waren verwaarloosd, maar
niet slecht van toon. Op de suikerafdeeling
kwamen H. V. A's een kleinigheid hooger te
liggen. Ook Vorstenlanden waren goed gedis-
poneerd. De publicaties van de H. V. A.*.**. in-
zake de productie wekten een goeden indruk
voor de suikercultuur in het algemeen. De
incourante suikeraandeelen evenwel gaven
onder beurstijd geen teekenen van leven. De
scheepvaartmarkt was stil, goed prijshoudend
en voor de courante soorten over het alge-
meen iets hooger. Van affaire in industriee-
len was nauwelijks iets te bespeuren. De koer-
sen waren weinig of niet veranderd, de stem-ming was overeenkomstig het algeheele
marktverloop niet onbehaaglijk. De handel
in Amerikaansche waarden had weinig te be-
teekenen. Alleen de staalaandeelen en Ana-
conda's veroorzaakten nu en dan eenige be-
weeglijkheid. Na aarzelende opening kon ge-
leidelijk aan een kleine verbetering worden
waargenomen en de koersen verschilden ge-
middeld vrijwel niet bij die van gisteren.

De beleggingsmarkt was stil. De Neder-
landsehe staatspapieren lagen meerendeels
wat zwaarder in de markt en golden een
fractie lager. Buitenlandsche beleggingen
waren veronachtzaamd. De Youngleening
kon zich overigens handhaven.

Prolongatie 2 % procent.
De nieuwe 4 °/o Ned. Staatsleening 1940 no-

teerde heden: f 100.— 100; f5OO 100 1/8; f 1000
100.
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ADVERTENTIËN

Tandheelkundige Kliniek
te Groningen.

Ingang: Nieuwe Ebbingestr 4.
Geopend: 8H—11M>, 12^—4%

6V2—7H.
Zaterdags van 9—2. Tel 2076

BANK VAN LEENING
Op eiken Woensdag en Donder-
dag in Januari 1940 kan door
rechthebbenden de meerdere
opbrengst van de op 29 Nov.
1939 verkochte panden op de
gewone kantooruren aan de
Bank in ontvangst worden ge-
nomen tegen inlevering van de
pandbewijzen.

DE BEAMBTE.

BOELDAG ZUIDHORN
Donderdag 11 Januari 1940,

des namiddags te 1\_ uur, in het
Hotel ADDENS te Zuidhorn, zal,
ten verzoeke van de Erven van
Mejuffrouw Wed. D. VAN
BRUGGEN, publiek tegen con-
tante betaling worden verkocht:

De nagelaten

NETTE INBOEDEL
w.o. tafels, stoelen (met trijp),
secretaire, theekastje, klokken,
kachels, lampen, ledikanten,
vloerkleeden en hetgeen verder
te voorschijn komt.

Bezichtiging een uur voor den
aanvang.

R. REINDERS,
Notaris te Zuidhorn.

Westeremden
Woensdag 24 Januari 1940,

's av. 7 uur, zal in café DIJK-
HUIS te Westeremden, voor de
Erven A. ZUIDHOF, na rechter-
lijke autorisatie, publiek wor-
den verkocht:

Een flinke Behuizing
W.l. 2 voorkamers, keuken en
schuur met stalling voor paar-
den en koeien, op mooien stand
te Westeremden, met erf en
tuin, groot 12 A. 10 O, doende
jaarl. op Midwinter tot vaste en
onopzegbare heerrthuur f 6.

Aanvaarding en betaling 1
Mei 1940.

Te bezichtigen Maandags en
Woensdags.

KOOI,
Notaris te Middelstum.

HAREN
Maandag 29 Januari 1940, des

'avonds 7 uur, zal in het Hotel
SUURD te Haren voor de Erven
den Heer C. ZAND, publiek
worden verkocht:

Een best onderhouden
Heerenbehuizing

w.i. 2 voorkamers, keuken, kel-
der, achterhuis, boven 3 logeer-
kamers, verder schuurtje, erf en
tuin, te Haren, op mooien stand
aan den Oosterweg no. 128, gr.
12 A. 40 C.

Aanvaarding 5 Febr., betaling
1 Mei 1940.

Te bezichtigen eiken Maan-
dag en Donderdagnam. van
2—4.

KOOI,
Notaris te Middelstum.

EIGENDOMMEN
EENRUM en WIRDUM

Dinsdag 30 Januari 1940, des
nam. 2 uur, zullen in café ,JDe
Unie", Groote Markt, Gronin-
gen voor de Erven den Heer C.
ZAND, publiek worden verkocht
de volgende

EIGENDOMMEN
van de beklemde landen, in ge-
bruik bij de volgende meiers
voor op Midwinter verschijnen-
de vaste huren:

1. Van 89.80 A. land te Een-rum, bij J. E. Wijk, huur f23.
2. Van 21 A. behuisden grond

te Wirdum, bij M. Noordewier,
huur f 10.

3. Van 21 A. 5 C. idem al-
daar, bij J. J. Dijkema, huur
f 10.

4. Van 46 A. 75 C. idem al-
daar, bij D. Oosterhuis, huur
f2O.

Betaling 1 Mei 1940.
KOOI,

Notaris te Middelstum.

Dennen- en
Veenputtenverkoop

PEEST
Op Maandag 5 Februari 1940,

zal ten verzoeke van den heer
E. PELINCK te Leiden, bij de
Perceelen publiek worden ver-
kocht:

A. plm. 300 perceelen

gekapte dennen
■üi het Dennenbosch te Peest.

B. Eenige Veenputten in het
westerveen te Peest.

Samenkomst op den dag van
Verkoop des v.m. om 10 uur bij
Perceel 1 der dennen.

Betaling: 1 Mei 1940.
G. D. BOSWIJK,

Notaris te Roden.

*" ' "^^^"

S^v. _i<*<_£-^-K hh^mJ^^U^_-_-_lv>*-__PPW*
■ÉÉÉMÉi IBJ GROOTS KROMMI^JPy - t^^tm*^^^

K_r^ vk I

Goede positie aangeboden
Voor een flinken Jongeman be-
staat gelegenheid zich in te
koopen in een oud gevestigd
Assurantie- en. Administratie-
kantoor, die over eenige jaren
het sedert vele jaren bestaand
bedrijf geheel alleen kan be-
heeren. Zij, die kennis van het
assurantiebedrijf hebben, genie-
ten de voorkeur. Voor iemand,
die idee voor 't assurantievak
heeft, een prima bestaan.

Br. fr. no. 196 bureau dezes.
Een sinds jaren bestaande con-
fectiefabriek te Adam (dames-
japonnen) vraagt voor ter-
stond

AGENT
Alleen zij, dle met het artikel
bekend en goed ingevoerd zijn
gelieven te soll. Br. fr. met voll.
ml. onder no. 218 bur. dezes.

Ruiling Dienstolicht
Ingedeelde bij ber. artill. 4e reg.
Ede, wenscht te ruilen met dito
ingedeeld 5e reg. Amersfoort,
lichting 1940, opkomst vermoe-
delijk 5 Febr. W. TAMMINGA
Tzn., Lageland, Harkstede, (Gr.)

Net drankvrij Persoon, vast ink.
vraagt

samenwonen
bij Wed. of Dame op platteland.

Br. fr. no. 199 bureau dezes.

Gevr. in Den Haag in kl, gez.,
mod. kl. huis bew.,

Net Meisje alleen
v. pr. get. voorz. Aanv. saL f3O.
Uitv. br. met foto, die geret.
wordt, onder no. 219 bur. dez.

HUWELIJK
Net Persoon, 36 j., vaste betr.,
zoekt kennismaking met een
net Meisje. Br. fr. 1. m. foto
onder no. 206 bureau dezes.

HUWELIJK
Een nette jonge Heer, oud 38
jaar, zoekt langs dezen weg in
kennis te komen met een net
Meisje of jonge Wed., leeftijd
van 30 tot 40 jaar.

Br. fr. no. 192 bureau dezes.

Frambozen
zeer fijn, per liters pot 70 et.

Kersen van de Betuwe
per litfi-s pot 70 et.

Abrikozen
iets fijns per liters pot 70 et

Eeertsma'sWijniiandel
O. Ebbingestraat 62. TeL 2621-

Moet ook Uw rijwiel in orde
gemaakt worden?

thans winterprijzen.
Moffelwerk (op rooden onder-
grond).
Nikkelwerk (op koper).
Verchroomen (alleen het " be-

tere werk).
Celiuloidbewerking van sturen

en remmen enz.
Elk merk rijwiel weer als ori-
gineel. Rijwielbenoodigdheden

Banden, enz., concurreerende
prijzen.
Een rijwiel compleet moffelen
en fijn gebiesd slechts f 4.95.
Tarief voor reparaties billijk.

L. KOSTER
Rijwielhandel, Schuitendiep 48.

S. M. MEJEUR, gedipl. Coupeuse
voor het maken van Japonnen,
Mantels, Mantelpakken en Com-
plets. Billijke prijzen, keurige
afwerking, nieuwste modellen.

PRINSESSEWEG 97.

NA DRIE MAANDEN
WACHTEN...

ontvingen wij heden tüt
Engeland een groote zending

„SUNWARM"
JAEGER ONDERGOED

voor Heeren
65 % wol Krimpvrij

Wij brengen dit nu direct in den
verkoop tegen OPRUIMINGSPRUs

LANGE PANTALONS Q Q E,
met overslag A.yQ
KNIEPANTALONS *| QPmet elastiek i.vJO
BORSTROKKEN O Of-
met korte mouw «"«Ü
HEMDEN ft "TO
met korte mouw «.# w
HEMDEN O 1 C
met lange mouw O.Xw

Onze ijzersterke wollen

> „Every Day" Sokken
kosten slechts per 3 paar 1.90

BURMANN
GROOTE MARKT

Te huur:
ruime kantoren
in centrum

Garage Bierman & Co.
Turfsingel 4, Telefoon 2951

TE KOOP op een welvarend dorp in
O. Groningen, een

Courante
Ma nufacturen zaak
met kleermakerij, naaistersatelier, bedrijfskleding, confectie,

bedden en tapijtvak
De zaak staat van ouds ver in de omtrek zeer gunstig be-
kend. Voor ondernemende jongelui, die over enig kapitaal
beschikken, een prachtkans.
Brieven franco onder no. 213 Bureau dezes
_—_i-^-—-M_——_——_^_|__—————

GEVRAAGD:
EENIGE FLINKE KANTOORBEDIENDEN

(leeftijd 20—25 jaar),
met voldoende routine en gewend zelfstandig te werken.
Zij, die met de veevoederbranche op de hoogte zijn, genieten devoorkeur.
Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen onder letters B_3. Bur.Meppeler Courant, Meppel.

ji _tlt j_rj_r_r_rj-Lii_» _i jJtii* ff ~* .■■-■»■■■■■■-■ ■ ■■■■■■■■■ i
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i -**|[ Indien U twaalf :

1 Jp CORDONTWIJN LAKENS |:
1 <fJf 11111lkoopt in één maat en bewerking, geven <
1 lÊ''WÊÊ wjj u een schriftelijke garantie van 12 i

1 \\ /jfIÉHÏP iaar teSen slijtage in wasch en gebruik
1 / /jff^llllP (geen garantie aan Hotels en inrichtin- ,

| *-*llf Éllp gen en 00k niet voor Indië)- '\sWm CORDONTWIJN is het sterkste ;
1 ***iÉ^ Éflllll laken dat wij kunnen leveren; toch is |, |||§11l het niet duurder dan andere solide i

i , IlllP lakens zonder garantie. i ,
l CORDONTWIJN is te leveren

1 i 'il 3n Slad en vele geborduurde dessins en i '|||p vijf breedten. \
Een glad Cordontwijn laken, <_.«_- ' i
150 X 250 kost 4.1 S\ i

i Deze prijs geldt echter zoo lang onze '» 4%%fi\% voorraad strekt en is daarna minstens , '15 % hooger.
i
i Alleen verkrijgbaar bij: ' ,

'i

VISCHMARKT 15 -19 C *W*l«
| ' ._^r Vraagt onze gratis prijscourant of voor Uitzetten de franco toonkoffer. i ,

<^MM>^^^MMM^'^N^N»^i^^»^^^^^»^^^^^^^i^NrfMN^>*^*^«^^^'***,^iNiM»rfM»^^ ,

Wj Zoo verkoudenW als een snip? \m
I Had dan ook bijtijdsAsplrln geno- w

men! Zorg steeds Aspirln bij da ■
hand te hebben, het onovertroffen

I middel bij verkoudheid en griep.

".^w.—*^^W^W—p^— i i iil i ' _——■_—_—_—-^—-——»

4^_&-&*o*_o__é__&w-^-9*-m--_um-_O--m .. .uw m\ ■'■ t-\ m_omo_mo__*m**-m__o-_o*
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' Prijzen van wollen stoften en kleeding zijn reeds nu be- , '

langrijk gestegen (25 tot 35 %). i ]
> Verdere verhoogingen kunnen niet uitblijven. \

i In het voorjaar zullen daarom costuums aanmerkelijk ' .
duurder zijn. '

i ' In onze balans-opruiming brengen wij nog een groote
i partij costuums van prima kwaliteit, die wij tijdig had- ,

, den ingeslagen. j >

, Profiteert dus van deze zeldzame gelegenheid U voor
het komende seizoen nog een costuum tégen ouden lagen

1 prijs aan te schaften.

] Tenslotte koopt U blj

|| Kleedingmagazijn D. WOLTHEKKER :
STEENTILSTRAAT 12-14 ji
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~PRIMA CLICHéFABRIEK"

met vlotte service zoekt

rayon-vertegenwoordiger
voor de Noordelijke provincies. Woonplaats bij voorkeur Gronin-
gen (stad). Aanbiedingen ond. no. 216 Bureau dezes.

f %
WIJNHANDEL

vraagt een bij particulieren goed ingevoerd

vertegenwoord iger
tegen hoog salaris, 2e klas abonnement en provisie.
Alleen zij, die bewijzen van verkoopkracht van het
laatste jaar kunnen overleggen, gelieven te reciec-
teeren. DISCRETIE VERZEKERD. Br. onder lett.
H.T.Z. aan NIJGH & VAN DITMAR's Adv_3ur.,
Rotterdam C.

„'T HANDWERKHUIS"
O. Boteringestr. 7 b.d. Gr. Markt

Groningen.
Gedurende de groote half-
jaarlijksche

OPRUIMING
lOpct.korting
op alle courante
HANDWERKEN

Aanbevelend: D. VAN VEEND.

Gebruik 3 x daags Bkvan de beroemde

Wortelboer's
Kruiden

van
Jacoba Maria Wortelboer
op water, wijn, cognac.
jenever of brandewijn.

't Is een goed medicijn.
U eet veel beter.

Het eten smaakt beter.
SpMsvertesring 'werkt beter.

Uw maag werkt beter.
Uw ontlasting wordt beter.
Gal en lever werken beter.

Uw bloedsomloop
wordt beter.

U gevoelt lich prettiger.
Zestig cent per pakje.
Overal verkrijgbs_r.

p—.—w^.—^.—w-^p.^pHj
Joeob. M.rla Wortalbeor.

Ch^m. Ph.rin. Indwtrf*.
Ovi*.-P«k«l. (Gron.).

AUTOBANDEN.
Nieuwe oanuen zur* schaars.

Laat ze oij ons coveren.
Het is een grote oespanng

D G DE JONGE Si Co,
Heerebinnensingel

COVA A-Kerkhol 27.

AUTOMAAT
en elke andere lamp.

leder volt en wattage.

N.O.G. (H. Wiegman)
thans: Winschoterdiep 28 O.Z.

.WENDT UW STEVEN
GA NAAR ZEEVEN"

HEBT U WITWERK OF
ANDER

STUCADOORWERK?
GORTER en zijn ZONEN staan
U vlug ten dienste en.... de
kosten vallen mee.

Voor bouwvereeniglngen en
huiseigenaren het voordeeligst
adres !

J. en D. H. en H. GORTER
Stucadoorsbedrijven

Louise Henriëttestr. 5. Tel. 6239.
Groningen.

WAARSCHUWING
A. KUNST, Schoorsteenveger-
Rookverdrljver, thans wonende
H. W. Mesdagstraat 42. ver-
richt alje v.k. werkzh aan Uw
schoorsteen.
BeL aanbev. Teiet 5001.

7
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Nog 3 dagen, tot en met Zaterdag
STOMEN WIJ ■ |^E?
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Gekleurd
Vissersgaren

We zijn erin geslaagd ge-
kleurd Vissersgaren te
kunnen aanbieden, dat zo
dun is als D. M. C.
Het is op kluwens in tien
beschaafde kleuren en
kost slechts 22 et. p. klu-
wen.
De andere soorten zijn
nog in ruime keuze voor-
handen.

Klaas Feenstra
Nieuwe Weg 28. Tel. 5750.

ELITE
UW SIGAAR

10 stuks 40 cent, per V_ kist f 2.

R. NIEZEN - A-KERKHOF 5

B-JIP B'^IIIMI :.J__C_Uc"*,r<K!.-/.'>HiJi^^M^^MH3-5B '*<"-' E****"*!
__p^*B '''S _E_-3

Haarwerk!
Op eigen atelier vervaardigen
Wij: Vlecnten. KuitstuKjes
Strengen en Pruiken. Ook van
uitgevallen baar.

VLECHTEN VANAF f2—,

H. J. ter Schegget
KAPPER.

Groote Kromme Elleboog 8.

DEKKLEEDEN
200 gebruikte DEKKLEEDEN
goed waterdicht, afmeting ca

6x4, 6x5, Bx6.
weinig gebruikt, ijzersterk en

zeer billijke prijzen.

GEBRS. WATERBORG
LAGE DER-A 2

Groningen — Telefoon 1226

ACCU's ? ?
A. B. 0. 11

Poelestraat 33 - Telef. 4330

LUNCHROOM
RESTAURANT

SCHORTINGHUIS
Wy vragen ook Uw aandacht
voor onze abonnementen !

Te huur aangeboden
Bovenw., Tuinb_itr. 23a, kam.

ens., 4 sl.k.. gr. keu., gr. plat en
zolder. Huurpr. f3BO.

Inl. beneden.
Aan den Petr. Campersingel,

een Ben.woning, bev. kamers
ens., keuken en 3 slaapk., op
zon. voor- en achtertuin en een
Boyenwoning, bev. kamer ens.,
keuken, 4 slaapk., beide percee-
len met ruime rijwielbergplaats.

Te bevr. Rosensteinlaan 18.
Telef. 5132.
Aan den Radesingel, een ruim

Bovenhuis, event. gesch. voor
pension. Aanv. 1 Mei. Te bevr.
Rosensteinlaan 18. Tel. 5132.

1 Mei a.s. of n. o. aan de Van
Royenlaan 2 prachtige Boyen-
woningen, bev. kamers ens., 3
gr. slaapk., 2 baleons, rijwiel-
beigplaats. Verder is aanw.
douche-installatie, geheel com-
pleet. Verder veel gerief. Huur-
prijs f416 p. j. Te bevr. W. L.
v. MUYLWUK, Beëed. Make-
laar, O. Bot.str. ing. Butjesstr.
25. Telef. 2599.

Modern Heerenbenedenhuis, 2
verd., mooie stand. Huur f 650 p.
j., en een mooie Flat huur f 360
p. j. Bevragen Korreweg 114a.

Burgerhuisje m. tuintje Ba-
restr., en nette Bovenw. 2e Hun-
zestraat 21a. Te bevr. Bernouilli-
plein 13.

Te huur aangeboden
Gedeelte van een Boyenwo-

ning. Verl. Frederikstraat 34a.
Een nette Garage voor een

wagen, gelegen Patersw.weg 204.
Bevr. bij J. HERMSE, no. 206
aldaar.

MUNNEKEHOLM 20a.
Voor direct of n.o. prachtig
ruim nieuw gerestaureerd Bo-
venhuis, voorzien van vaste
waschtafels met geslepen spie-
gels. Ook zeer geschikt voor pen-
sion. f37.— 'p. maand, mcl. wa-
ter. Bevr. ZEEVEN's Woning
Bureau, Groote Markt 9.
1 Mei nette Boyenwoning, klein
gezin. Huur f 6 p. w. a. i. Pracht
stand Noorderbuitensingel. Te
bevr. no. 3 aldaar. Te bezien
Donderdag en Vrijdag van 2-4 u.

Moderne gerief. Boyenwoning
in centrum, ruim uitz. voor di-
rect, ook wel met magazijn.

Br. fr. no. 190 bureau dezes.
Een gezellig gem. Woning op

goeden stand (b. d. Kraneweg),
bev. kamers ensuite, 2 slaapk.,
keuken, tuin. Huurpr. f4O per
mnd. Te bevr. kantoor Hofstr. 8.

Boyenwoning hoekh. Kapt.l.—
Korreweg. Pracht uitzicht. Ind.
kamers ens., keuk., 3 slaapk. m.
wascht., gr. zolder, 2 balc, fiets-
hok. Aanv. 1 Mei. Huurpr. f425
p. j. Bevragen J. C. Kapteijn-
laan 64. Tel. 6900 .

Keurig ruim Bovenhuis Tuin-
bouwstr. h. Akkerstr., 7 ka., zol-
der, 2 baleons en vaste wascht.
Aanv. direct. Huurpr. fB. Te
bevr. P. Campersingel 125.

Een moderne Boyenwoning,
Verl. Heereweg 53a, tegenover
de Helperbrink; md. kamer en-
suite, keuken, kantoor, 3 slaap-
kamers, zolder, balcon en fiet-
senbergplaats, aanv. direct of
in nader overleg.

Te bevr. Verl. Heereweg 55a.

Geriefelijke Flatwoning, le
étage, kamers ensuite en 2
slaapkamers, direct aanvaard-
baar. Te bevr. Heymanslaan 5a
of 5.

HEEREWEG.
FLATWONING.

Op mooist, stand van Heereweg
direct bij Viaduct een prachtige
FLATWONING. Ind. ruime ka-
mers ensuite, keu., 3 sl.k., bad-
ka, balcon. Huurpr. f625 plus
waterl. Te bevr. EBENS' Wo-
ningbureau, Makel. N. B. M.,
Stoeldraaierstr. 16, Tel. 2889.

Peizerweg. Voor direct of met
Mei Boyenwoning, 2k. ens.,
keuk., 3 sl.k., douchecel en rui-
me zolder. Van Speijkstraat 7.

J. C. KAPTEYNLAAN.
Nog eenige Heerenbovenhuizen!
2 k. ens., keuken, 4 sl.kamers,
groote zolder, enz. Tijdig gereed.
Aanv. 1 Mei, huren f450 tot
f4BO.
BAKKERs Bouw- en Woning-
bureau Korreweg 62.

Reitemakersrijge BENEDENH.
Ind. k. ens., keuk., achterk., 1
slp.k., keld., open pl. Aanv. 1
Mei Huurpr. f 375. Te bevragen
EBENS' Woningbureau, Makel.
N.8.M., Stoeldraaierstr. 16, Tel.
2889. Tcez. woninggids gratis.

Pracht Bovenwen, a. e. d. sin-
gels, bev. 2 ka. ens., keu., balcon
6 slp.k., badka., voorz. v. centr.
verw. Huurpr. N.O.

Te bevr. ZEEVEN's Woning-
bureau Gr. Markt 9 (Makelaar
N.8.M.) __

Zeer mooi Winkelhuis Korre-
weg.

Winkelhuis Moesstraat.
Benedenhuis Molukkenstraat.
Benedenhuis St. Lucasstraat.
__eer mooi Bovenhuis Nw. Bo-

teringestraat.
Mooie Flat Nassaulaan voor

dame of klein gezin.
Woningbureau HIJSZELER,

Nassaulaan 34a.
Voor aan de Korreweg BO-

VENHUIS. Ind. k. ens., keuk., 3
slp.k., gr. plat, fietsh. Aanv. 1
Mei. Huurpr. f364. Te bevr.
EBENS' Woningbureau, Makel.
N.B.M. Stoeldraaierstr. 16, Tel.
2889. Toez. woninggids gratis.

Pracht BOVENHUIS, Peizer-
weg 18a. Aanv. 1 Maart of 1 Mei
Huur f 390 p. j. Te bevragen M.
ZUIDEMA, Korreweg 96a.

Boyenwoning, lste Hunzestr.,
voork., achterk., keuken en zol-
der, huur f4.65 per week.

Bevr. Eyssoniusstraat 19.
1 Winkelbehuizing met boven-

huis, staande Rademarkt 21. Te
bevragen F. GROENEVELD,
Rademarkt 8.

Winkel met kantoren en zol-
ders met katrol a. d. straat.

Adres Heerestraat 42a.
Direct Ben.huis geheel nieuw

opgemaakt, Kattendiep 24.
Adres Heerestraat 42a.

Te huur aangeboden
BENEDENWONINGEN:

Korreweg f 9.— p. w.
Landstraat f 7.— p. w.
Ceramstraat f7.50 p. w.
Molukkenstraat f6.75 p. w.
Heymanslaan f7.50 p. w.
IJsselstraat f 6.75 p. w.
Berkelstraat f6.75 p. w.
Parkweg f B.— p. w.
Hoornschediep f B.— p. w.
Brakelplein f7.75 p. w.
v. Starkenb^tr. f6.50 p. w.
Nassauplein f 6.75 p. w.
Prinsesseweg f B.— p. w.
Koninginnelaan f 7.50 p. w.
Mutua Fidesstr. f 6.75 p. w.
Marktstraat f6.25 p. w.
Agricolastraat f 6.50 p. w.
Winschoterdiep f 6.— p. w.

BOYENWONINGEN:
Kamerl. Onnesstr. f 6.50 p. w.
IJsselstraat f6.— p. w.
v. Speijkstraat f6.75 p. w.
Rijnstraat f7.50 p. w.
Parkweg f7.50 p. w.
Peizerweg fB.— p. w.
Piet Heinstraat f 7.— p. w.
Dorus Rijkersstraat f7.50 p. w.
Ceramstraat f6.75 p. w.
Oost.Hamriklaan f 6.— p. w.
Oppenheimplein f7.50 p. w.
Celebesstraat f6.50 p. w.
Prof. Rankestraat f 7.— p. w.
Star Numanstraat f6.75 p. w.
v. Swinderenstr. fB.— p. w.
Bernouilliplein f8.75 p. w.
v. Starkenb.straat f7.— p. w.
Moesstraat f 6.— p. w.
Mutua Fidesstraat f 6.50 p. w.
Nassauplein f 6.50 p. w.
H. W. Mesdagstr. f7.25 p. w.
Wassenberghstr. f 6.50 p. w.
Albertstraat f6.— p. w.

Te bevragen Woningbureau
G.A.8.0.,

Ceramstraat 20, Tel. 689.
Parkweg 111, Tel. 5625.
v. Speijkstraat 36, Tel. 5629.
Een Woning st. Polderstr. 3,

huur f 5 p. w. Een Achterkamer
met vrije zijgang en open plaats
voor vrouw alleen, st. Polderstr.
58', f2.50 per week. Te bevr.
Joh. Mulderstraat 3b.

Centr. ruim Boy.huis, zeer ge-
schikt voor kamer verhuur,
huur f520 p. j. Te bevragen DE
SCHAKEL, Guldenstraat 11a.

Een Bovenhuis, st. Heymans-
laan no. 9b. Bevr. no. 41.

1 Mei mooi Bovenhuis Korre-
weg 81b, 5 groote kamers, keu-
ken en balcon. Bevr. Kapteyn-
laan 57.

HELPMAN.
Heerenhuis „'t HOEKJE" Mo-
zartstr. 10, ruim nieuw perc,
tegen bill. prijs te huur met of
zonder centr. verw., kleine flat
f7, waarin begrepen de kosten
van centr. verw., heet water,
douche enz. Verder div. Ben.-
en Bovenh. vanaf f 6 p. w.
Woningbur. „HELPMAN", Verl.
Heereweg 18.

1 Mei net royaal Bovenhuis,
Tuinbouwstr. 71a. Inlichtingen
Tuinbouwstr. 71.

Winkelhuis waarin thans
kruideniersw. en drogisterij,
drukke stand, centrum, huur
billijk. Te bevr. Bloemstr. 14a.

Helpman, prima stand, direct
of Mei ruime, goed onderh.
Boven-, Beneden- en Eengez.-
huizen, w.o. met gr. tuin. Huur-
prijs f 28.50—45.85 p. mnd., a. i.
Bouwver Verl. Heereweg 1218.
Telef. 325.

Burgerbehuizing met of zon-
der land.
E. KLOOSTERHUIS, Harkstede.

Wegens mobilisatie Bovenhuis
v. kl. gezin, staande Nw. Bote-
ringestr. 67a, huur f5.50. Be-
zichtigen tot 4 uur.

BENEDENHUIZEN:
Ooendersweg f6.25 per week.
Marktstraat f325 p. jaar.
R. v. Rijnstraat f6.50 p. week.
Hambuxgerstraat a. vijver m.

centr. verw.
Kraneweg f7.50 p. week.
v. Speykstraat f6.50 p. week.
Wassenberghstraat f 8 p. week.
Diephuisstraat f7.25 p. week.
Oostersingel f 8 p. week.
Oppenheimstraat f360 p. jaar.
Zuiderdiep n. o. Eengezins.
Feithstraat f 8 p. week.
bij Heereweg f 660 herenhuis.
Korreweg f650 per jaar.

Woningbureau „DE GIDS",
Sint Jansstraat 11a, Telef. 1211.

Een nette Ben.won., staande
Koolstraat. Huurprijs f5. Te
bevr. Bergstraat 36.

Keurige Tusschenwoning, 2 k.
ensuite, 3 sl.kam., v. w.tafels,
keuken, 2 balc, f27.50 p. mnd.
Aanv. Maart pf n.o. W. Pyr-
montpl. 6a. Te bevr. Bb.

Een groot droog Pakhuis met
betonvloer, st. Westerhavenstr.
13. Te bevr. W. VEEGER, N. Eb-
bingestraat 2.

Droge Werk of Bergplaatsen
op zon. Te bevr. N. Weg 3819,
Achterom.

Een groot en een klein Atelier
of mag., gelegen a. d. Kruitlaan.
Bevr. bij J. E. BAKKER no. 23a
aldaar.

Mooi groot Atelier cf Werk-
plaats met openslaande ramen,
billijke huur. Te bevragen bij
K. DE VRIEZE, Barestraat 37.

Gem. Zit- en Slaapkamer met
vrije keuken en portaal, f5.50
p. w. Poelestraat 33 of 33a.

Zit- en Sl.kamer en een Kost-
ganger gevr. wegens omstandig-
heden. Ged. Boterdiep 61b.

Gem. z.sl.k. met v. wascht.
op z. en a. d. str., z. gesch. v.
1 of 2 pers. Nw. Ebbingestr. 69a. |

Te huur aangeboden
Kl. Stud.kamer of Zit-Slaapk.
Te bevr. Marktstraat Ba.
Een mooie Zit-Slaapkamer,

aan de straat, met of zonder
pension. Zuiderdiep 6a.

Chevrolets met en zonder
2hauffeur. Garage v. HEUKE-
L.EM, Radebinnensingel 40. Tel.
1887.

Auto's, model '39.
D.K.W. Chevrolet.
Garage RUTGERS. Tel. 3970.

Te huur gevraagd
1 Mei, zonnig Ben.- of Een-

gezinshuis, met omschr., Gron.
of omstr., m. tuintje f 6a f 7
(n.b.) Br. fr. no. 210 bur. dez.

Kleine Flat met centr. verw.,
in Helpman.

Br. fr. no. 203 bureau dezes.
Ben.huis, Parkweg, Paters-

woldscheweg of Helpman, met
3 slaapk. Br. fr. no. 201 bur.
dezes.

Heldere Werkplaats.
Br. fr. met prijsopg. onder no.

194 bureau dezes.
Zit-Slaapk. voor 2 heeren,

waarvan één met middagkost.
Br. fr. no. 209 bureau dezes.
Juffrouw zoekt voor direct,

nette Slaapkamer, f 1.50 p. w.,
omgeving Korreweg.

Br. fr. no. 204 bureau dezes.
Voor echtpaar zoo spoedig

mogelijk gem. Zit- en Slaapk.,
liefst omgeving Hoofdstation.

Br. fr. no. 151 bureau dezes.

Te koop aangeboden
EIGEN GEBRUIK
GELDBELEGGING.

Beste BOUWBOERDERIJ, zwar-
te grond, 2 H.A. grl. en pl.m. 9
H.A. bouwl. Onbeklemd. Pl.m.
f 10.— lasten per H.A. Vraagprijs
f2100.— per H.A.

Br. fr. no. 191 bureau dezes.
Een best bekl. Landb. Smederij.

Br. fr. no. 212 bureau dezes.
Een Behuizing met 57 Are

grond, geschikt voor koemelker
of kweekerij. Te bevr. bij
AUSEMA's Woningbureau, Uit-
huizermeeden.

Aan den Peizerweg, WINKEL-
PAND met apart bovenhuis,
keurig in orde. Koopprijs f7500,
vrii op naam. Peizerweg EEN-
GEZINSHUIS met gr. tuin,
koopprijs f2600. Te bevr. M.
ZUIDEMA, Korreweg 96a.

Geldbelegging en cv. dekking
voor deflatie:
Nog eenige BENEDEN- en BO-
VENHUIZEN, aan de J. C. Kap-
teynlaan. Huizen in 't betere
soort.
BAKKERs Bouw- en Woning-

bureau, Korreweg 62.
Een Winkelbehuizing, in de

hoofdstraat te Uithuizen.
Te bevr. bij AUSEMA's Wo-

ningbureau, Uithuizermeeden.
Een erkende Zaak in Brand-

stoffen, Aardappelen, Stroo,
Melk etc. beste broodwinning,
prijs f 1500. 't Huis met groote
schuur te huur a f 9.— p. w.
Bij „WONeBOB", Oosterstr. 14a.

Wegens omstandigheden, een
gevestigd Loondorschbedrijf.

Br. fr. no. 101 bureau dezes.

Een dubbelwandige, uitneem-
bare Directiekeet, 6V2 X 3 M., 2
vertrekken. M. BOERMA, Verl.
Heereweg 187.

Een beste jonge Vaalmelkkoe,
geeft nog 10 liter melk per dag.

G. NIEBOER, Oosterwij twerd.
Een beste zw.bl. 4e Kalfskoe,

staande voor 't kalven.
R. VELDMAN, Noorddijk.

Een beste aan 't kalven
staande 4e kalfs bonte Koe, we-
gens ophouden melkerij.

G. v. d. MEIJDE, Oosterwij t-
werd.

Eng. Bulldog, reu, moeder Int.
kamp., vader kamp., bill. pr.

F. Clockade 73, Oude Pekela,
Tel. 16.

Twee stuks Stoomheikarren
met stellings enz., geheel com-
pleet, desgewenscht op gemak-
kelijke betalingsvoorwaarden.

Firma J. H. ELEVELD en
ZOON, Korreweg 84.

FIAT '37, type 500, ziet er nit
als nieuw, voor f 425.

Br. fr. no. 208 burean dezes.

Een Ford Autobus 1931, 18-
-pers. met Rijksgoedkeuring.

Te bevr. bij H. KLOK, Hendr.
Westerstr. 472, Oude Pekela.

—AUTOBANDEN.
Gebruikte en gecoverde Banden
13.50—20, 11.25—20. 10.50—20,
g7g 20

DE JONGE, Heerebinnensin-
gel 7/1; Cova, A-kerkhof 27.

1 prima Simplex H.rijw. met
torpedonaaf en lamp f 14. Van
Speij kstraat 26.

1 pracht Union H.rijwiel met
torp. en lamp f27.50; 1 dito H.-
rijw. f 12.50.

Oosterstraat 448.

1 zeer soliede zwarte Piano,
ziet er mooi uit, gegarandeerd
prima, f 60. O. Ebbingestraat 7.

Een z. g. a. n. 5-speLs eikenh.
Hörugel Orgel. H. STEENHUIS,

| Schildwolde C 227.

Te koop aangeboden
Partij prima Philips, Telef.

Radio's, naamsch., ultra kort
enz. „De RADIOBEURS",

Schuitendiep 98.
Prima Salongramophoon m.

90 schitterende platen, speelt
ook op pick-up, zeer geschikt
voor café, f 37.50, en een met
60 platen f 17.50, groote Passpie-
gel f 15. Marwixstraat 22.

1 H. Costuum, 1 Sjoelbak, Di-
vanbed ruilen voor Divan.

Jozef Israëlsstraat 56.
Twee Kamerpetrolcumlampen

een geheel geel koper, pracht
lamp, en een Bascule zonder
gewichten. GR. ÜBELS, Eelder-
wolde.

Vloerkleed f3.50, 10 paar
Schaatsen, Gasfornuis, Winkel-
bascule 15 K.G. f3.50, Stoelen.
Tuinstraat 22.

Plm. 20 gebr. Kamerkachels,
ook wel in één koop.

Petrus Campersingel 9.
Juncker en Ruh Kachels.

2 stuks in prima staat zijnde
Juncker en Ruh Kachels, 1 no.
308 slechts f27.50 en 1 no. 309
slechts f35. prachtige Frisia
Haard f27.50, beste Vulkachel
f5, tevens hoogst moderne In-
venta Gashaard. Adres GERDEZ
Noorderhaven 48.

Mooie soliede Insluithaard,
compleet f 12. Zuiderdiep 87a.

Mooie Kookkachel z.g.a.n. m.
circulatie en bakoven, f 17.50.

Hooge der A la.
1 groene Vulkachel, 1 Spiegel,

1 Divanbed, 1 Divankleed.
Jozef Israëlsstraat 85a.
Pracht gebruikte Jaarsma

Insluithaarden vanaf f 25, com-
pl. geplaatst. Vakkundige rep.-
inrichting Turftorenstr. 30.

SCHAATSEN! SCHAATSEN!
Partijtje Dames-, Heeren- en

Kinderschaatsen, leerwerk, door-
loopers, met dunne ijzers, moe-
ten weg, vetleeren laarzen 43,
44, 45, 46. Oosterstr. 45a, dicht
huis.

Amaril Slijpsteen voor hand-
en drijfkracht, handboormachi-
ne, 2 L. benzinelamp, vergasser-
lamp, Poelies enz. Oosterstr. 45a

15 stel Garagedeuren, pl.m. 3
M. X 2.70 M„ spotprijs. Adres
Fr.straatweg 193', Groningen.

Kisten, verschillende grootten.
L. KLAMER, Schuitemakers-

straat 15.
Een groote partij droog eiken

Brandhout.
Stoelenfabriek „Stadskanaal",
van H. J. EERKENS, Stadska-
naal.

Beste Bevelanders, R. Star en
Dikken f 1.30 de 35 kilo. LUIJK,
Damsterdiep 36. Telef. 426.

Plm. 15000 k.g. Mangelwortels.
G. SIJPKENS, Meeden.
Plm. 8000 k.g. best gerepeld

Vlas, voor direct te leveren.
TJ. DE BOER, Oldehove.
Gr. Erwtenstroo, Haverstroo

en Zomertarwevoerstroo. P. BU-
REMA, Onderdendam. Tel. 12.

Een partij Groenerwtenstroo,
in pakken, bij Gebr. BOLHUIS,
Ten Boer.

Pl.m. 2 voer Hooi.
W. ROZEMA, Saaxum.
Puik Zomertarwestroo, pl.m.

25.000 kg. TJ. ZWANEVELD,
Harkstede.

Te koop gevraagd
Of te hnur, Mei, WINKEL-

HUIS, Brugstraat, A-kerkhof of
begin Ebbingestraat. met prijs.

Br. fr. no. 200 bureau dezes.
Kamerzindelijke Cocker Spaniel
krijgt goed tehuis. Br. fr. met
omschrijving en prijs (geen
luxe) onder no. 222, bur. dezes.

Een Ford of Chevrolet Auto-
trekker, op Groundgripbanden,,
of een gebruikte hchte Tractor'
op lucht, magneetontsteking.

Br. fr. met voll. inlichtingen
en prijs aan A. GROENWOLD,
't Veen A 508, Midwolda (Old.)

Een goedloopende Motor, bo-
ven 100 k.g., met opgave, merk,
ouderdom, cylinders, ontsteking
en uiterste prijs.

Br. fr. no. 198 bureau dezes.
Tegen hoogsten prijs, Gouden

Oorijzers, oud Goud, Gouden
Tientjes, Gouden Vijfjes enz.
BAKKER, Sterreboschstraat 16.
Groningen.

Draaibank, minstens 3 M. t.
d. c, centerhoogte ongeveer 350
m.m. en in de zak ongeveer 550
m.m., geheel compleet met wis-
selwielen en drijfwerk enz.

Br. fr. met nadere omschr.
en opgave van prijs onder no.
215 bureau dezes.

SCHOENEN.
Een paar goede gebruikte

Schaakschoenen, maat 44 of 45.
Br. fr. no. 188 bureau dezes.

500 kg. frisch Haverstroo en
5000 kg. Voederbieten. Met opg.
van prijs fr. A. HARSEMA,
Adorp.

Aanbieding Personeel
Nette Behanger a 20 et. per

rol. Stalen aanwezig.
Melkweg 40.

Aanbieding Personeel
Beschaafd Meisje, 19 jaar, m.

6j. dipl.'s Ind. School, cost.-
naaien, coupeuse, zoekt een
haar passende betrekking, liefst
in een zaak voor patronen tee-
kenen enz., ook genegen in den
winkel of huish. behulpzaam te
zijn. Br. fr. no. 207 bur. dezes.

Coupeuse vraagt Naaihuizen,
f 1.50 per dag.

Brieven Akerkstraat 16a.
Nette Dame, 40 j., P.G. als

Huisjuffrouw bij heer of dame
of inrichting. Mej. THEM, Ver-
huurkant. steentilstr. 15a Tel.
332.

Nette eenvoudige Huishoud-
ster, m. 1.

Br. fr. no. 202 bureau dezes.
Eenv. meisje zag zich gaarne

geplaatst als Huishoudster, liefst
in de stad.

Br. fr. no. 187 bureau dezes.

Gevraagd Personeel
Propagandisten en Colportrices,
gem. ink. f 15 per week.

Br. fr. no. 11 bureau dezes.
OKKO DERKSEMA Jr., Zaad-

handel, Scheemda, ingevoerd in
de drie Noordelijke Prov., vraagt
voor den verkoop van vrucht-boomen, heesters, bolgewassen,
tuin, bloem- en landbouwzaden,
ijverige en solide Agenten, te-gen zeer hooge provisie.

Prijscouranten direct be-
schikbaar .

JONGEMAN, leeftijd circa 20
jaar, vrij van mil. dienst, admi-
nistratief onderlegd, bekend met
expeditie.

Br. fr. no. 221, bureau dezes.
Depóthouders voor een verbr.-

artikel (koken en verlichting)
in alle plaatsen. Alleen actieve
personen gel. te schr. onder no.
185 bureau dezes.

Boekbindersleerling, ook wel
eenigszins gevorderd. Boekbin-
derij STRONKHORST, Popken-
straat 11.

Een LOOPJONGEN, boven 17
jaar, loon f 8. H. v. d. WOUDE,
Verl. Heereweg 46.

Een nette Jongen voor loop-
en wipkelwerk, pl.m. 15 j.

JAC. BUIKEMA, Koninginne-
laan 45.

Een nette Loopjongen, plm.
14 jaar. JOS. VEEGER, Heren-
modes, Nw. Ebbingestr. 2/1.

Flinke Loopjongen, goed kun-
nende fietsen.

LORJÉ's Goedkoope Kantoor-
boekhandel, Heerestraat.

Loopjongen, 15 jaar, in krui-
denierszaak. Loon f 5. TIMMER,
Lohmanlaan 7.

Voor direct een nette gevor-
derde Kappersbediende, intern.

Br. fr. no. 189 bureau dezes.
Fl. Kappersbediende, zelfst.

kunn. werken. Br. fr. met uitv.
ml. aan Wed. A. MEIER, De
Wijk (Dr.)

Voor direct, een Brood-,
Koek- en Banketbakkersbe-
diende. Zelfstandig werker.

Wed. J. HUIZINGA, Saaxum-
huizen (gem. Baflo.)

Eind Januari, Bakkersbedien-
de. W. PAMA, Eeldersingel 6.

Wegens dienstplicht, Bak-
kersbediende of Leerling.

L. H. KRAMER, Paterswolde.
Halfwas Meubelmakers.
MEEREMA, Meubelfabriek,

Brink 20a, b. Bontebrug.

Twee flink gevorderde en een
leerling Meubelmaker.

Adres P. W. MEDEMA, Nieuwe
Sint Jansstraat 58—60.

Een Verwarmingsmonteur v.
reparatiewerk, door particulier.

Br. fr. ho. 211 bureau dezes.
Een Chef-Monteur, voor dir.
Garage VAN DELLEN, Uit-

huizen.
Voor direct, een Smidsknecht,

zijn werk geheel verstaande,
goed bekend met hoefbeslag,
door A. PRANGER, landbouw-
smederij, Stadskanaal.

Een Smidsknecht, 't werk
bijna verstaande, met Mei a.s.

D. GORTER, Holwierde.
Voor direct of Maart een Smids-

knecht, 't werk ged. verstaande.
P. F. v. d. SCHEER, Land-

bouwsmederij . Garage, Eenrum
Een Smidsknecht met Mei a.s.
A. HUIZINGA, St. Armen.

Voor direct of tegen half
Maart een Smidsknecht.

Br. fr. no. 195 bureau dezes.
Een aankomende Groente-

kweekersknecht, intern. ,
K. STAAL, Zuidhom.
Een Knecht, voor direct, beste

melker, of genegen te leeren.
M. POEL, Woldweg, Appinge-

dam.
Voor direct een Knecht, best

kunnende melken.
B. GOLDHOORN, Winsum.
Een flinke Knecht voor di-

rect, hoog loon.
J. ODDENS, Glimmen.
Wegens mobilisatie v. d. boer

een Knecht, beste melker, alle
voork. werkz.heden kunn. ver-
richten, Chr. beg., hoog loon.

G. ASSIES, Nuis B 44.

Gevraagd Personeel
Met Mei een flinke Knecht

die best kan melken. Huiselijk
verkeer. R. VELDMAN, Noord-
dyk (Gron.)

Met Mei een Knecht of Jon-
gen, die goed kan melken, door
A. J. MARRINGA, Sauwerd.

Op handelskantoor, een flink
Meisje. Br. fr. met uitv. ml.,
genoten onderwijs enz., onder
no. 197 bureau dezes.

Welbespraakte Dames, door
Nederl. onderneming, om tegen
vast salaris plus provisie clien-
tèle te Groningen te bezoeken
voor verkoop. Geen stofz., thee
enz. Leeftyd niet beneden 25 j.

Br. fr. no. 937 bur. dezes.
Voor direct, eenige netteNaaimeisjes, van 14—17 jaar.
Fa. WEEBER, Achterweg 45.
Aanb. overdag aan de fabriek,

na 5 uur Lorentzstraat 5.
Wasscherij DOORNBOS, Hel-

per Westsingel 88, vraagt eenige
nette Meisjes. Aanm. tot 6 uur.

Nette Meisjes, voor de inpak-
afdeeling. Aanvangsloon f 4tot
f 6 per week.

Aanb. Chocoladefabriek
E. PRUT, Helperwestsingel 19/5

2 nette Meisjes 14-16 jaar.
Puddingfabriek A. J. POLAK,

Heereweg 9.
Een flink Werkmeisje, met

volle kost, f 7 p. week. Café Rest.
„DE KROON", Vischmarkt 41.

Voor direct Morgenmeisje, of
Werkster. Ernst Casimirlaan 33.

Net Morgenmeisje, 16—17 j*.
Vrijdags gehele dag.

Floresplein 6b.
Een Dagmeisje als 2e Meisje,

van B—s u. voor kamerwerk,
strijken enz. Hoog loon en goede
behandeling. Verzoeke aanmel-
ding Roode Weeshuisstraat 21,
hoek Oude Boteringestraat.

Net Dagmeisje, n. b. de 17 jr.
tot 's middags 3 uur, loon f4—
p. w. Z. g. g. o. z. a. te melden.

Mevr. SODENKAMP, Ooster-
straat 8.

Een net Morgenmeisje, niet
ben. 16 jaar. KUIPER, Oude
Ebbingestraat 84.

*
__

Een Morgenmeisje, niet ben.
16 jaar; 's Zaterdags d. geh. d.

Paterswoldscheweg 23.
Voor spoedige indiensttreding

flink Dagmeisje, zelfst. kunnen-
de werken, in gezin van twee
personen, door mevr. THIJSSE,
Buiten-Damsterdiep 2b. Aanb.
na 8 uur.

Een net Morgenmeisje.
Petr. Campersingel 119a.
Net Dagmeisje, 17 a 18 jaar,

Zondags vrij. J. J. PERDOK,
Zuiderdiep 71.

* — "■ ■ — ■*"

Dienst-, Dag- en Morgenm.,
direct, Febr., hier en Holl.

Aanb. Meeuwerderweg 110.
Voor direct of zoo spoedig

mogelijk, een Dagmeisje, wegens
ongeval, niet beneden 20 jaar.

Marktstraat 18.
Voor direct, een flinke Dienst-

bode, voor intern. W. NIEN-
HUIS, Nieuwstad 24. Gron.

Net Morgenmeisje*
Botanicuslaan 10, Haren.
Voor direct of met Mei a.s.,

een net Dagmeisje, boven 16 j.
P. S. VAN DIJK, Siddeburen.
Voor direct, een net Dienst-

meisje.
F. J. TILMA, Stedum.

Met Mei, wegens h. v. h. t., een
flink Dienstmeisje, goed kun-
nende melken, door H. TH.
KLIMP, Siddeburen A 27.

Een flinke Dienstbode, niet
beneden 20 jaar. Hotel VO-
GELZANG, Grijpskerk.

15 Februari of eerder, te Hil-
versum, een nette Dienstbode,
v. d. en n., die eenv. maar zelf-
st. kan koken en werken, v. g.
g. v., loon f 30 a f35 p. m. (hulp
2e meisje aanw.) Br. fr. no. 38
Boekh. EBERT, Hilversum.

Voor direct of met Mei, een
inwonend Dienstmeisje.

J. VOS, Siddeburen „'t Oost-
wold".

Voor direct en met Mei een
Dagmeisje.

B. J. POELMAN, Garrelsweer.
Tegen half Mei, een net

Dienstmeisje, niet melken.
H. B. POELMA, Kantens.
Met Mei een net Dienstmeisje,

inwonend, door mej. A. P. NAN-
NINGA, Loppersum.

Door mevr. KAARS SIJPE-
STEYN. Leeuwerikenl. 12, Aer-
denhout bij Haarlem, voor 1 of
15 Febr. flink zelfst. 2e Meisje,
P. G., eenigszins bekend met
koken, boven 20 jaar, v. g. g. v.
Aanvangsalaris f 30.

Een net Keuken-werkmeisje
met Mei a.s. door Mevr. HUI-
ZINGA BRUINS—WOLDRINGH
„Zuidpool", Usquert.

Met Mei een Dienstbode, G. G.,
H. BUIST, veehouder, Zuider-
weg, Hoogkerk.

Met Mei een Dienstmeisje,
goed kunnende melken.

Tj. HOFMAN, Garrelsweer.
Een nette Huishoudster, we-

gens ziekte der vrouw, in 't N.
v. Gr. Br. fr. no. 193 bur. dez.
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TE WASSENAAR IS HET HUWELIJK VOL-
TROKKEN TUSSCHEN DEN BROEDER
VAN DEN GRONINGER COMMISSARIS
DER KONINGIN, mr. H. P. Linthorst
Homan met mej. R. H. del Court van Krim-
pen (foto A). * B. Het Prinselijk paar

woonde de huwelijksplechtigheid bij.

Rechts: De Maginot-linie in de sneeuw.

Wedstrijden voorso ldatenop de IJsbaan „Groningen”

Wedstrijden voor soldaten op dc IJsbaon „Groningen"
Fel werd er gestreden door dc jongens; doch ze werden ook prima ondersteund dc—i menschen langs den kant.

Fotohagina

Kampioenswedstrijden voor mannen te Onderdendam
Ter gelegenheid van het ïO-jarig bestaan van dc IJsver. „Hunsingo" te
Onderdendam werd aldaar het kampioenschap voor mannen der Prov. Gro-
ningen verreden. Het hestuur van dc jubilcerende Vereen., van voren naar
achteren: B. Bakker, Th. Bakker, C. N. Smil, S. Kruizenga, G. 'Sprengcr. M.
Hofman, J. Veenslra, J. J. Pettinga, A. Mulder en H. .). Hammingh (foto 1).
=:= 2. D. Frankes van Den Andcl (links) en A. Rona, Dc Punt, gaan door dc
finish. * 3. Dc strijd tusschen \\. Huisman, Westerbroek (links) en D. Nicolai
uit Dc Wilp. ■■'" 4. Bij een valschen start werden dc rijders met een hoornstool

teruggeroepen.



PROVINCIALE STATEN
VAN GRONINGEN
Vergadering van heden in het Provinciehuis
Voorzitter: mr. J. Linthorst Homan

Zoon van wijlen Gedeputeerde Schilthuis tot Hoofd-
ingenieur van den Provincialen Waterstaat benoemd. — Hef
haventerrein van Delfzijl zal waarschijnlijk ook in vredestijd
gesloten blijven. — Uitvoerige debatten over de electrici-
teitsvoorziening.

Adressen
Ingekomen is een adres van K. Dyk en

anderen, schippers, die verzoeken een verlich-
ting en drinkwatervoorziening langs het
Eemskanaal aan te brengen. Naar Ged. Sta-
ten ter afdoening.

Havenarbeiders te Delfzijl hebben een adres
aan de Staten gezonden, waarin zij hun ver-
zoeken hun bemiddeling te verleenen inzake
het uitsluiten van een aantal arbeiders, die
gestaakt hebben.

De VOORZITTER zal voor dit maal nog het
adres, hoewel ongezegeld, aan de orde stel-
len. Hy wyst erop, dat het hier gaat om een
zaak, waarin de Staten niet bevoegd zyn en
stelt derhalve voor het adres voor kennisge-
ving aan te nemen. Dit geschiedt, nadat de
heer BUITENKAMP (c.p.) Ged. Staten ver-
zocht heeft zoo mogelijk toch te bemiddelen.

Een motie, die niet aan de orde komt
De heeren Buitenkamp (cp.) en Siemons

*cp.) hebben o.m. een voorstel ingediend om
Ged. Staten op te dragen dat zy zich onver-
wyid in verbinding zullen stellen met de re-
geering, ten einde te bepleiten een financi-
eele tegemoetkoming voor de verdediging van
de belangen der burgery by luchtaanvallen.
De VOORZITTER acht dit voorstel vreemd
aan de orde van den dag en stelt derhalve
voor het niet te behandelen. Na bestrijding
van den heer BUITENKAMP wordt by stem-
ming aldus besloten (alleen de beide commu-
nisten stemmen voor).

Andere voorstellen e. d. worden naar de
desbetreffende agendapunten verwezen.

De Commissie van onderzoek der
Provinciale rekening

Tot lid van de Commissie voor het onder-
zoek der rekening van de provinciale inkom-
sten en uitgaven (vacature-A. Brugmans)
wordt verkozen de heer Veenhof (cd.u.)
met 20 stemmen van de 43 stemmen. Er
zijn verder 9 stemmen op den heer Feith (1.)
uitgebracht, 4 stemmen op Scherphuis (v.d.),
2 op De Haan (1.), 2 op Oorlog (cd.u.) en
Zoutman (a.r.) 1.

Ir. J. G. Schilthuis opvolger van wijlen den
heer J. Kooper

Hierna is aan de orde de benoeming van
een Hoofdingenieur van den Provincialen
Waterstaat. Gedeputeerde Staten hebben de
volgende voordracht aangeboden:

le. ir. J. G. Schilthuis, Eerstaanwezend In-
genieur by de Zuiderzeewerken, te Schevenin-
~en." 3e ir. T. H. van Wisselingh, Hoofdingenieur
van den Rykswaterstaat te Wassenaar;

3e. ir. A. H. Schelling, Ingenieur van den
Provincialen Waterstaat van Groningen, te
Groningen.

Na een besloten zitting, die een half uur
duurt, wordt tot stemming overgegaan, met
als resultaat, dat de heer Schilthuis 32 stem-
men, de heer Van Wisselingh 11 stemmen, en
de heer Schelling 2 stemmen op zich veree-
nigen. De heer Schilthuis is dus benoemd,
(zie onder stadsnieuws).

Provinciale Zeehavendienst
Ged. Staten stellen voor de rekening van den

Provincialen Zeehavendienst te Delfzyl over
het dienstjaar 1938 vast te stellen als volgt:

het bedrag der gewone ontvangsten en ult-
naven (baten en lasten) vast te stellen onder-
scheldenlyk op f 134 600 79 en f 144.338.37 en al-
zoo het nadeelig saldo dier baten en lasten op
f 9.737.58;

het bedrag der buitengewone ontvangsten en
uitgaven vast te stellen onderscheideniyk op
f 107.332 34 en f 126.776.03 en alzoo het nadeelig
saldo dier ontvangsten en uitgaven op
f 19.443.69.

Verder stellen Ged Staten voor een supple-
tolre begrooting 1939 en de begrooting 1940 van
den Zeehavendienst vast te stellen. Evenals
voor 1939 is voor het komende jaar het nadee-
lig saldo geraamd op f40.000.

Hoofdstuk II (buitengewone ontvangsten en
uitgaven) toont een belangrijke stijging. Het
eindcyfers is f265.000 tegen f83.041.38, ge-
raamd voor 1939.

Het verschil zit in hoofdzaak in den post
uitbreidingswerken, welke van f 10.000 tot
f 185.000 is gestegen. In de toelichting wordt
gezegd, dat voor de noodzakelyke uitbreiding
van de haven-outillage, waarby in de eerste
plaats wordt gedacht aan aanschaffing van
een brugkraan ol dryvende kraan, een bedrag
van f 175.000 is uitgetrokken.

Rekening en suppletoire begrooting worden
zonder discussie vastgesteld.

By de begrooting brengt de heer Buiten-
kamp (cp.) ter sprake het verbod van toe-
gang tot de haven en de opmerking in het
Centraal Rapport, dat zy geen aandrang
zullen uitoefenen om dezen maatregel onge-
daan te maken. Spr. wyst op de bezwaren
voor de neringdoenden en toeristen.

Gedeputeerde BOLKESTEIN (s.d.) wyst op
de redenen van landsbelang, waarom de
haven gesloten is. Los hiervan staat de slui-
ting hi vredestyd. Hiervóór pleit, dat een
haven feitelyk een Industrieterrein is, waar
de werkzaamheden altijd gevaar kunnen op-
leveren. De staking heeft geen groote rol ge-
speeld, maar wel ls toen gebleken, dat bij
openstelling onruststokers er gemakkelijk
kunnen komen.

Hiertegenover staan de belangen van het
toerisme. Dat kan worden tegemoet gekomen
door de Ver. v. Vreemdelingenverkeer gelegen-
heid te geven excursies te organiseeren. De
belangen van den middenstand mogen niet
al te zwaar gelden. Spr. concludeert, dat het
hoogst waarschijnlijk is, dat het haventerrein
ook in vredestyd gesloten zal blijven, zrj het
dat die sluiting dan minder absoluut zal zyn.

Na re- en dupliek wordt de begrooting goed-
gekeurd.

Aanvullende begrooting en de rekening
van het P. E. B.

Ingediend is een aanvullende begrooting
voor hetP.E.B. en de rekening over het dienst-
jaar 1938. De laatste stellen Ged. Staten voor

vast te stellen als volgt:
het bedrag der gewone ontvangsten en uit-

gaven (baten en lasten vast te stellen onder-
scheideniyk op f 2 744.674.92 en f 2.385.879.78 en
alzoo het voordeelig saldo dier baten en lasten
op f 358 795.14;

Het bedrag der buitengewone ontvangsten
en uitgaven vast te stellen onderscheidenlijk
op f2.391.031.68 en f 1.728.839.62 en alzoo het
voordeelig saldo dier ontvangsten en uitgaven
op f 662 192.06.

Conform besloten.
De P.E.B.-begrooting

Aan de orde is de begrooting Provinciaal
Electriciteits Bedrijf, welke voor den gewonen
dienst in ontvangsten en uitgaven sluit met
een bedrag van f27.000.000 (v. j. f25.000.000).
Voor den buitengewonen dienst zyn de ont-
vangsten en uitgaven geraamd op f3.054.000
(v. j. ontvangsten f 1.148.800, uitgaven f958.800
saldo f190.000).

Totdusver hebben 17 gemeenten haar laag-
spanningsnet op de bekende voorwaarden aan
de provincie overgedragen.

Hierby worden behandeld het ingekomen
adres van den Raad van Commissarissen der
My. t. Expl. v. Laagspanningsnetten en het
volgend

Voorstel
van de beide communisten, waarin de Staten
als hun oordeel uitspreken dat er eindeiyk
een beslissing moet worden genomen omtrent
de fusie tusschen het opwekkings- en distri-
butiebedrijf en, daar tariefsverandering an-
ders niet mogelyk is, besluit aan Ged. Staten
op te dragen in de e.k. zitting met voorstel-
len by de Staten te komen tot fusie in een
Provinciaal bedrijf.

(Zooals men weet is vanwege de Ver. v.
Ned. Gemeenten, afd. Groningen, een briet
aan de Statenleden gezonden over de electri-
citeitsvoorziening. Hetzelfde geschiedde door
de afd. Drenthe).

De heer SCHERPHUIS (v.d.) heeft weinig
bewondering voor het voorstel om te komen
tot gelykschakeiing van de tarieven in alle
gemeenten. In de vorige vergadering heeft
spr. gevraagd nu geen tusschenmaatregelen
te nemen vóórdat een definitieve regeling tot
stand is gekomen. Zoo wordt de zaak hoe
langer hoe ingewikkelder. Een groote meer-
derheid heeft in de Staten zich vóór fusie
of concentratie uitgesproken, een dergeiyke
meerderheid is by de gemeenten niet te vin-
den. Men moet het niet zoover laten komen,
dat straks onderhandeld wordt met een groot
aantal verbitterde gemeenten. Vast staat, dat
verzuimd is de zwaarst belaste netten vol-
doende te ondersteunen. Na de uitvoerige
uiteenzetting van den Raad van Commissa-
rissen der My. t. Expl. van Laagspanningsnet-
ten acht spr. het beter het gedeelte inzake
de tarieven uit de voordracht te lichten.
Verder brengt de heer Scherphuis ter sprake
de ingekomen adressen van de zyde der Ver.
van Ned. Gemeenten.

De VOORZITTER wyst erop, dat het hier
geen adressen betreft, maar tot de Staten-
leden gerichte brieven. Hoewel hy dezen
vorm minder gelukkig acht, heeft hy geen
bezwaar dat de leden erover spreken.

De heer TUIN (s.d.) heeft met genoegen
gezien, dat er ih de afdeelingen aandrang
op Ged. Staten ls uitgeoefend om in de aan-
staande zomerzitting met definitieve voor-
stellen te komen. Waar Ged. Staten de wen-
scheiykheid van spoedige definitieve .bespre-
king hebben toegegeven, heeft spr. geen be-
hoefte de communistische motie te steunen.
Spr. vraagt tydige indiening der definitieve
voordracht voor de a.s. zomerzitting.

De heer Scherphuis had gelyk, toen hy
sprak over een toegespitste verhouding met
de gemeenten. In dit verband becritiseert spr.
den brief der Ver. v. Ned. Gemeenten, afd.
Groningen, waarvan hy de toon ongepast
noemt en argumentatie beneden critiek. Het
adres van Laagspanningsnetten is een zake-
lijk betoog, welks argumenten overweging
verdienen. Spr. vraagt hieromtrent enkele in-
lichtingen. Wat de verlaging der tarieven
betreft, merkt spr. op, dat het offer der pro-
vincie niet groot is, maar dat er zelfs een
voordeeltje uit wordt gehaald. Het voordeel is,
dat de gemeenten die voor de verlaging hulp
noodig hebben, deze kunnen krijgen en hier-
om wil spr. dit deel der voordracht hand-
haven.

Het voorstel inzake de uitbreiding van de
fabriek heeft spr. wel eenigszins verrast,

omdat hieromtrent wordt meegedeeld, dat
men feitelyk maar tot 1941 veilig is. Hy is
gerustgesteld, doordat de Minister van Wa-
terstaat de plannen heeft goedgekeurd.

De heer J. BUITENKAMP (cp.) verdedigt
zijn voorstel, omdat hy niet voldoende heeft
aan de toezegging van Ged. Staten. Spr.
heeft in de zomerzitting uit het namens net
College gesprokene niet anders kunnen con-
cludeeren, dan dat reeds voor deze zitting
het gewenschte voorstel zou zijn ingekomen.
Hij heeft den indruk, dat inzake de fusie-
plannen oneenigheid is gerezen in den boe-
zem van het college. De tegemoetkoming voor
de tariefsverlaging acht spr. onjuist zooals
deze is voorgesteld.

De heer STIEKEMA (r.k.) acht de inge-
diende motie overbodig, nu Ged. Staten alle
mogelijke spoed inzake definitieve voorstellen
hebben toegezegd. Hy juicht toe, dat de ge-
meenten gelegenheid krijgen tot tariefsverla-
ging over te gaan, al had hij niet gedacht
dat Ged. Staten zoo vindingrijk waren om an-
deren te laten betalen en zelfs nog winst
uit deze gelegenheid tot verlaging te be-
halen.

De heer KOLTHEK (r. en v.) kan zich
volkomen begrijpen net schrijven der ge-
meenten, die altijd iets anders krijgen dan
ze vragen en altyd in het ootje worden ge-
nomen. Spr. betoogt, dat de concessie-voor-
waarden de geweldige winsten van het
P.E.B. niet motiveeren en wyst erop, dat
Ged. Staten als zy geven er niet alleen aan
willen verdienen, maar bovendien de ge-
meenten steeds meer afhankelijk willen
maken. Op deze wyze gaat het naar een
provinciaal bedrijf, waar spr. evenzeer tegen
is als tegen een N.V. Laat men den tegen-
woordigen toestand gezond maken. Overigens
acht spr. geen aanleiding om het voorstel
inzake de tariefsverlaging te verwerpen, daar
er geen sprake van dwang is.

De heer VAN ERP (r.k.) onderschrijft het
laatste. Hy dringt aan op een spoedige de-
finitieve regeling. In de a.s. zomerzitting
moet de beslissing vallen.

De heer VAN HOUTEN (cd.u.) constateert,
dat in de Staten vrijwel bij niemand voldoe-
ning bestaat over de houding van Gedepu-
teerden, in wier politiek geen fut zit. Het
meerendeel der Staten is voor een fusie. De
bedoeling moet daarby zyn tegen zoo laag
mogelyke tarieven het geheele concessiegebied
zooveel mogelyk van stroom te voorzien. Na
de toezegging van Gedeputeerden heeft spr
geen behoefte de communistische motie te
steunen. Spr. voelt niet veel voor het tus-
schentijdsche voorstel tot steun by gewensch-
te tariefsverlaging. Wat de voorgestelde uit-
breiding van de fabriek betreft zegt spr., dat
dit wel verwacht kan worden, maar dat dit
voorstel toch wel plotseling is gekomen. Zyn
Gedeputeerden er wel van overtuigd, dat er
in de toekomst voldoende materiaal is te krij-
gen ?

Gedeputeerde VINKERS (v.d.) wyst op de
toezegging van Gedeputeerden, waardoor z.i.
de motie-Buitenkamp overbodig wordt. Wat
de ingediende adressen betreft merkt spr. op,
dat het adres der afd. Groningen van de
Ver. v. Ned. Gemeenten niet hoffelijk is en
zich over de hoofden der Statenleden heen
richt tot het publiek dat geen insider is. Hetpro of contra van de fusie wil hij thans niet
in het geding brengen, maar hy geeft vooral
de afd. Groningen van de Ver. v. Ned. Gem.
in overweging geen vergelijkingen te maken
met den toestand vah twee jaar geleden.
Als men verwijdering tusschen College en
Gemeenten constateert, dan is dat te wijten
aan den schamperen toon van verschillende
adressen. Spr. gaat vervolgens over tot een be-
handeling van de argumenten van het adres
der My. t. Expl. v. Laagspanningsnetten, dat
hy op verschillende punten weerlegt, aan de
hand van verscheidene becijferingen en met
een betoog over de afschrijvingspolitiek. De
provincie heeft als concessiehoudster alleen
maar te zorgen voor het naleven der voor-
waarden. Zij heeft, vasthoudende aan een
goede bedrijfspolitiek, daarvoor alleen de ver-
antwoording.

Op normale uitbreidingen der netten wen-
schen Ged. Staten bij steunverleening geen
aanmerking te maken. Zy willen alleen be-
slissingsrecht by garantie van het geheele
bedryf, indien men byv. nieuwe netten' gaat
aanleggen. De voordracht voldoet aan het
verlangen om gemeenten, die geen tarieven
kunnen verlagen, daartoe in de gelegenheid
te stellen. De regeering ziet verlaging der
tarieven als een groot sociaal belang. "

Spr. gaat hierna over tot beantwoording
der sprekers. Hy kan zich den gedachten-gang indenken, waardoor.men bezwaar heeft
tegen een tusschentydsche .wyziging, maar
hier staat tegenover dat de gemeenten vry-
blyven. Niet juist is, dat de gemeenten moe-
ten betalen, want zij worden juist in de ge-
legenheid gesteld tarieven te verlagen.

Als er niets tusschenkomt dan kan wel
vast worden gerekend op het definitieve voor-
stel van Gedeputeerden tegen de zomerzit-
ting. Hierom reeds is de ingediende motie on-
aanvaardbaar. Het College heeft niet de be-
doeling de gemeenten murw te maken. Het
is Ged. Staten groote ernst om tot een op-
lossing te komen. Spr. geeft vervolgens aan
dat fabrieksuitbreiding noodig is met het
oog op de toeneming der bevolking en de by
een electriciteitsbedrijf wenschelijke moderni-
seering. In de levering van materialen is tot
dusver geen stagnatie.

Spr. beveelt aanneming der voordracht aan.
By de replieken dient de heer SCHERP-

HUIS (v.d.) een
Motie

in, waarby de Staten aan Gedeputeerden

verzoeken het gedeelte van de voordracht, dat
handelt over de vastrechttarieven, niet uit te
voeren.

De heer BUITENKAMP (cp.) handhaaft
het door hem ingediende voorstel.

Hierna wordt gepauzeerd.

Het
concert

door Lies Berkhoven DeVERTELLER
— Ze zeggen altyd, dat liefde blind maakt

en dat moet toch ook wel waar zijn, anders
begryp ik je niet. Ik wil je waarschuwen, om-
dat ik je vriendin ben. Ik zou niet graag alle
vrouwen hier om me heen hebben, die Hans
al ongelukkig heeft gemaakt. Zeker, hy is
een beroemde violist en misschien moet je
hem met andere maatstaven meten dan an-
dere menschen. Maar ik kan niet hebben, dat
jy blind je ongeluk tegemoet rent!

Paula had snel gesproken en ze keek Els,
die tegenover haar zat, nu onderzoekend aan.
Het bleef heel stil in de kamer, die stilte,
waarvan je niet weet, of er haat of begrijpen
uit geboren zal worden.

Toen stond Els langzaam op en begon door
de kamer heen en weer te loopen. Haar ar-
men hingen slap langs haar lichaam, alsof
ze heel erg moe was. Toen bleef ze voor de
kachel staan en zei: — Het zyn allemaal
maar praatjes. — Ik hou van Hans, maar
jullie gunnen me hem niet. Dat is alles!— Ik had wel verwacht, dat je dat zou
zeggen, zei Paula nu zacht. — Wanneer haalt
een vrouw de Jaloezie" er niet by, als het om
de liefde gaat? Maar het gaat niet om Hans!
Hans laat me koud! Het gaat om jou. jy
bent myn vriendin en ik wil nlet, dat je on-
gelukkig wordt door zoon hartenbreker! Hy
werd altyd met andere meisjes gezien. Hij
maakt maar al te veel gebruik van zyn on-
weerstaanbaarheid!— Hy werd zei Els en keek haar
vriendin aan. — Hij werd met andere meisjes
gezien. — En wat dan nog? Wat kan het mij
schelen hoe „men" over hem denkt! Ik hou
van hem. — Maar dat kan jy toch niet be-
grypen.

Paula maakte haar groote leeren tasch
open en zei: — Hier, alsjeblieft, overtuig je
dan zelf, als je my niet gelooft. — Ik heb
met iemand kennis gemaakt, aan wie jouw
Hans eenigen tijd geleden ook zooveel beloof-
de. — Hier, daar zyn brieven. Hier zijn data
en adressen, die genoeg zeggen een wir-
war van papieren en papiertjes kwam uit
de handtasch. Ontzet keek Els de ander aan.— Hoe kun je, zei ze toen en haar stem klonk
laag en ingehouden. — O Paula, hoe kün je
zooiets doen?

Paula gaf niet op. Toen Els niet zelf wilde
kyken, las ze haar verschillende stukken voor.— Het is een paardenmiddel, Elsje, maar
het is de eenige manier. Anders zou ik het
nooit gedaan hebben. Het is allemaal uit
angst om jou.

Het wantrouwen, dat in iedereen, die ver-
liefd is, schuilt, werd ondanks alles toch
grooter en Paula maakte van de gelegenheid
gebruik, Ze had zich vast voorgenomen, om
haar vriendin te „redden".

Het gevolg was, dat er een afstand kwam
tusschen den violist en Els.— Moeten wy hem niet eens de gelegenheid
geven om zich te verdedigen?— Dat is hy . niet waard, Els, zei Paula.— Weet je, wat jy eens moest doen? Ga er
een tydje uit. Ga eens een tydje by myn
ouders logeeren buiten. Je vindt het er altyd
fyn en zij zullen bly zyn je te zien. Het zal
je goed doen. En Els was zoo murw en voelde
zich zoo ellendig, dat ze deze gelegenheid
om eens even heelemaal uit te rusten, aan-
nam.

—Ga dan vanavond nog, zei Paula. — Nee,

dat kan niet. Vanavond speelt Hans en ik *?
hem hooren. Hy speelt iets, dat hy voor m'
heefi gecomponeerd.

Wat Paula ook zei, Els bleef by haar plan*
en zei, dat ze den volgenden morgen wel zo»
vertrekken.

Zoo zat Els dien avond in de zaal, die *°;
op de laatste plaats was uitverkoch'
wachtte tot het oogenblik. dat Hans zou ver-
schynen. Het eenige gevoel, dat nog in haa1

was op dat oogenblik, was een zoo groote ver-
moeidheid, dat ze niet in staat was om ei-
gens aan te denken en zich iets te realisec
ren. Ze zag er tegen op om weg te gaan eü|
dacht toch, dat het de eenige oplossing wa-"*

En toen stond Hans plotseling voor haaf*
Buigend nam hy het applaus in ontvangst
Hy zond zyn glimlach, die byna even be-
roemd was als hy zeil', de zaal in. Toen ble-
ven zyn oogen op Els rusten, maar Els W
hem niet blyven aankyken en sloeg ha»1
oogen neer.

Hans begon te spelen. Heel zacht klonk zij»
viool als het suizelen van den wind, die vs* -1
ver komt. Feller werd de viool nu eu het wa*
Els alsof ze het ritselen van het riet hoor*
by het meertje, waar Hans haar voor het
eerst had gekust De klanken ruischten dot"
de zaal. de viool zong en smeekte, de strijk-
stok danste over de snaren en. de toehoor-
ders werden als in een ban gevangen. 1-"
jachte de viool met een onrust en een angst'
die Els de oogen deed sluiten. Tranen drup-
ten over haar wangen, maar ze wilde nie-
aan dat gevoel ln haar toegeven. — Nie 1
denken, niet denken!

Toen speelde Hans de fyne stukjes, die 1^
voor Els had gemaakt. Ze was erby gewees»ze had meegemaakt hoe de muziek ontstond*
Elke klank was vertrouwd en bekend voo
haar en toch was het allemaal weer heele-maal nieuw, zooals Hans het nu speelde. Zo"
had hy nog nooit gespeeld. Els keek naafhem. zooals hy daar by het orkest stond. Z*
steunde haar gezicht in haar handen en on-
der het luisteren kwam een vredige trek oJ>
haar gezichtje.

Applaus klaterde door de zaal en Han3
speelde verder. Steeds grooter werd de be-
toovering, die van de zingende viool uitging
en Els wendde haar oogen niet meer van he
ernstige, toegewyde gezicht af.

Toen de pauze kwam, had er een groo^
verandering in haar plaats gevonden. W»*deed het er toe, wat de menschen van Hanszeiden, die met zooveel innigheid kon spelen*Wat deed het er allemaal toe?

Ze ging naar de solistenkamer, waar p"
doodmoe op een stoel zat. Zacht streek #
door zyn haar en ze wist heel zeker dat ze
niet van hem zou weggaan— Hans... zei ze eindelyk, Hans, zal Vooit van me weggaan?

Hy pakte haar hand en terwyi hy dissmalle hand tegen zyn wang drukte zei hÜ*— De muziek is mijn leven, Els. jy ben'de eerste voor wie ik gecomponeerd heb eJ>
daarmee heb ik je aan myn leven verbon-den. Jij zult by me blyven, zoolang mPviool by me blyft — en dat is voor altijd
O kleine Elsje, ik kan je niet missenHeel lang drukte hij zyn lippen op h38f
hand.

Er kwamen vreemde menschen om hei"geluk te wenschen en Hans lachte weer zij"!
beroemde lachje. Maar Els wist. dat da1]
lachje alleen voor de buitenwereld was INa het concert belde ze Paula op.— Ik biy. hier, zei ze. Alleen een idi<_lzou wegloppen voor een liefde, die zoo "->eltf(-'

— Maar denk er toch aan, dat.... _tameld{'
Paula onthutst.— Ja, ik denk er aan, dat liefde — échMliefde — héél zelden voorkomt.Toen hing ze op. Want Hans stond voi
telefooncel en ze wilde hem niet laten wacb'lten. (Nadruk verboden).

LUCHTVAART

— Het eerste Sovjet-Russische verkeers
vliegtuig is gistermiddag in Beriyn aange-
komen. Het was volgens program op zyn
vlucht geland ln Minsk, Bialystok en Ko-
ningsbergen.

RADIONIEUWS
PROGRAMMA VOOR DONDERDAG 11 JAN.
Hilversum I. 1875 en 414.4 M. AVRO-uit-zending. — 8.00 Berichten ANP. Gramofoonmuziek.10.00 Morgenwij ding, 10.15 Gewilde muziek (gr.pl.),

10.30 Voor de vrouw. 10.35 Omroeporkest, 11.00
Weekoverzicht, 11.15 Omroeporkest en solist, 12.15AVRO-Dansorkest, 12.45 Berichten ANP. Gramol-muziek, 1.00 Gramofoonmuz. 1.15 AVRO-Aeolian-mkest, 2.00 Voor de vrouw, 2.30 Viool en orgel, 3.00Brei- en borduurcursus, 3.45 Gramofoonmuz., 4.00
Voor zieken en thulszittenden, 4.30 Gramofoonmu-
ziek, 5.00 AVRO-Weekkaleidoscoop, 5.30 AVRO-
Amusementsorkest en solist, 6.30 Sporthalfuur, 7.00
Voor de kinderen, 7.05 Voor de militairen, 7.30 En-
gelsche les, 8.00 Berichten ANP. Mededeelingen.
820 Concertgebouworkest en solist (ca. 9.10 Cyclus
„Bouwers van Nederland overzee"), 10.30 Gramo-
foonmuziek, 11.00 Berichten ANP. Hierna tot 12.00
AVRO-Dansorkest.

Hilversum 11. 301.5 M. 8.00—9.15 KRO. 10.00
NCRV. 11.00 KRO. 2.00—12.00 NCRV. — 8.00 Be-
richten ANP. 8.05—9.15 en 10.00 Gramofoonmuz.
1015 Morgendienst, 10.45 Gramofoonmuziek, 11.30
Godsdienstig halfuur, 12.00 Berichten, 12.15 KRO-

orkest (12.45—1.10 Berichten ANP. Gramofoonmu*-;}'
2.00 Handwerkuurtje, 2.55 Gramofoonmuziek, 3-fiVrouwenhalfuurtje, 3.30 Gramofoonmuziek 3*1

Eijbellezing, 4.45 Gramofoonmuziek, 500 Handen-arbeid voor de jeugd, 5.30—6.25 Orgelconcert, 6-ftGramofoonmuziek. 6.45 C. N. V.-kwartiertje 7.f
Berichten, 7.15 Internationaal overzicht, 7.4sGif'mofoonmuziek, 8.00 Berichten ANP. Herhaling SO='berichten 8.15 Christ. Oratorium Vereeniging uHaarlem, de Haarlemsche Orkestvereeniging 5,solisten, 9.10 Gramofoonmuziek, 9.30 Causerie _P
Kamers van Koophandel in dezen tijd", 10.00 B?'richten ANP. Actueel halfuur. 10.30 Pianovoofdracht en gramofoonmuziek, 11.00 GramofoonnuI*-'1*-'
Ca 11.50—12.00 Schriftlezing.

Engeland 391 en 449 M. (na 6.20 n.m. "*342 MJ. — 12.20 BBC-Harmonie-orkest, 12.50 R»Idiotooneel, 1.20 Berichten, 1.30 de Karl CaylfPlayers, 2.00—2.20 Orgelspel, 3.20 Concert. 4.03 V»'
rieté, 4.20 Berichten, 4.35 Causerie „Tal-ing v°\or v, 4**??. Revue-uitzending, 5.20 Ktaderhalfinï*5.50 Variété, 6.20 Berichten, 6.35 Causerie. faPopulair concert, 7.05 Radiotooneel met muziek, "gVariété, 8.20 Symphonic-concert, 9.20 Berichten, »■£Causerie „War Commentary". 9.50 Variété, 10-SAyondwijding, 10.55 Ambrose en zijn orkest, U-&Viool en piano, 12.20—12.35 Berichten..Radio Paris. 1648 M. — 12.05 Zang, 12.15 A_,viool-voordracht, 1.05 Zang, 1.35 Pianovoordracb 1*
[2 00 Gramofoonmuziek, 2.05 en 2.30 Klarinet-kwaJ,tet, 3.20 Symphonie-concert, 5.20 Radiotooneel. 6$
Operette-uitzending, 9.50 en 10.20 Pianovoordracn1*
11 05 Radiotooneel, 11.35 Variété, 12.05—12.20 Lichte
muziek.

Keulen. 456 M. — 5.50 Omroeporkest en solisjj7.40 Gramofoonmuziek, 9.30 Pianovoordracht, S 8:
Gramofoonmuziek. 11.20 Leo Eysoldt's orkest *»'soliste. 1.15 Muzikaal tusschenspel, 1.35 PopulaJJ,concert, 2.45 Gevarieerd programma, 3.35 Omroep,
orkest en soliste, 4.30 Zang en piano, 4.50 Polkloriftisch programma. 5.20 Gramofoonmuziek, 6.20 OW
Dobrindt's orkest, 7.35 tot sluiting: Zie Deutsc»landsender. ,

Brussel. 322 en 484 M. — 322 M.: 12.20 <&
1.30—2.20 Gramofoonmuziek. 5.20 Radiotooneel, 6%
en 7.20 Gramofoonmuziek. 8.20 Voor soldaten, $Zen 9.35 Bont programma, 10.30—11.20 Omroep
dansorkest. ,0484 M.: 12.20 Gramofoonmuziek, 12.50 en 1-ffiRadio-orkest, 1.50—2.20 Gramofoonmuziek, *>&
Radioo-rkest, 6.35 Pianovoordracht. 6.55 en ""£
Gramofoonmuziek. 8.20 Voor soldaten, 8.50 en f.-VOmroepsymphonie-orkest, Omroepkoor en solS-J
'0.30 Viool en piano. Hierna tot 11.20 Gramofoonmuziek. ,„,

Deutschlandsender. 1571 M. — 7.35 FolW<>
ristisch programma, 8.05 Proe-ramma om de fis*-1,van Mozart. 9,20 Berichten, 9.50 OmroepkleinorkeB*8'*
10*>0 Politiek overzicht. Hierna: Concert, 11.20 Be

richten. Hierna tot 12.20 Nachtconcert.
GEMEENTELIJKRADIOBEDRIJF.

(wijzigingen voorbehouden).
Lijn 1: Hilversum 1 alle dagen volledig program"'
Lijn 2: Hilversum II alle daeen vollpdig program**"1'

Woensdag 10 Januari.
Lijn 3: Kalundborg 5.10—5.55, Motala 5.55—6-gf

Paris P. T. T. 6.35—7.00, Brussel Ned. 8.00—8.5"*
Kalundborg 8.50—9.20, Brussel Ned. 9.20—10-3
Boedapest 10.40—11.25.

Lijn 4: Deutschlandsender 9.20—12.00.Lijn 5: North Reg. 8.00-12.00.
Lijn 6: Paris P. P. 6.00—6.20. Parijs 6.20—7.00, Pa«

8.30—12.00.
Donderdag 11 Januari.

Lijn 3: Brussel Ned. 8.00—9.20, Keulen 9.2o—£>;?„,'
Hamburg 10.10—10.50, Keulen 10.50—11.20, ***limdborg 11.20—1.20, Brussel Pr. 1.20—2.20, I_|,
lundborg 2.20—3.20, Miinchen 3.20—4.20, _V>%
4.35—5.10, Parijs 5.20—6.15, Brussel Ned. 670—7£?'Kalundborg 8.00 -9.20 Florence 9.20—9.50. S%dapest 9.50—1020, Brussel Ned. 1070—10.50. M»
laan 10.50—11.20. .m

Lijn 4: Hamburg 8.00—9.20, Deutschlandsender 9-*
—12.00.

Lijn 5: North Reg. 8.00—12.00. M
Lijn 6: Parijs 10.00—11.30, Parijs 2.00—4.00, F»*?

P. P. 6.00—670. Parijs 6.20—7.C0, Parijs 8.3Q-l2-t*vBeeldhouwer Ferd'nand's belangrijke opdracht
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LESSEN EM CLUBS

Ambachtsschool
GRONINGEN

De inschrijving
van leerlingen
voor de nieuwe cursus kan
plaats hebben van Maandag 15
Januari tot en met Vrijdag 19
Januari a.s., van 9—12, 2—5 en
7-T-8 uur en Zaterdag 20 Jan.
a.s., van 9—12 uur, in het ge-
bouw der Ambachtsschool, C. H.
Petersstraat 2.

Opgeleid wordt voor:
MACHÏNE-BANKWERKEN
TIMMEREN
ELECTRO-MONTAGE
MEUBELMAKEN
SCHILDEREN
KLEERMAKEN en
AUTO-MONTAGE.

Aanvang van de nieuwe cur-
sus 15 Maart 1940.

Bij de inschrijving moet wor-
den overgelegd:
1. Het trouwboekje der ouders

of de geboorte-akte van den
leerling.

2. Een bewijs van het hoofd der
school, dat de leerling met
goed gevolg zes klassen der
lagere school heeft door-
lopen.

3. Een geneeskundige verkla-
ring, waaruit blijkt, dat de
leerling lichamelijk geschikt
is voor het gekozen beroep.

4. Het laatste aanslagbiljet der
Rijksinkomstenbelasting.

5. Het vaccinebewijs van den
leerling.

De Directeur:
W. VAN DER FUST.

INDUSTRIESCHOOL v. MEISJES
KRUITLAAN 11. GRONINGEN.

AANGIFTE VAN LEERLINGEN
Half Februari aanvang van:

A. Verschillende klassen voor
meisjes van 12 tot 15 jaar,
die 6 of 7 klassen der lagere
school met vrucht doorloopen
hebben. Schoolgeld f2o.— per
half jaar. Aan minvermogen-
den kan op verzoek verminde-
ring of vrijstelling verleend
worden.
B. Opleiding voor schooldiplo-
ma en verschillende halfjaar-
lijksehe cursussen in .innen-
en costuumnaaien voor meisjes
boven 15 jaar.
C. Damescursus.sen (één mor-
gen per week), duur een half
jaar:

a. in costuumnaaien,
b. in fraaie handwerken,

kantklossen, weven.
Inlichtingen en aangifte vóór
1 Februari, Dinsdags 11—12
en Donderdags 3—4 uur op het
spreekuur dër Directrice:

J. HÖSTER.
Telefoon 1682.

ENGELS LEREN?
DAN DOOR ENGELSMAN

Mr. G. E. GAGEN
HEERESTRAAT 39a

Gelegenheid tot plaatsing van
een

kweekeling m. akte
f mann. of vr.), aan de Open-
bare School te Garmerwolde.

De Oudercommissie geeft een
maandelijksche toelage.

BOEKHOUDEN
Opleiding voor alle examens.

H. G. VENEMA
Leeraar M. O. Boekhouden.
Nieuwe Boteringestraat 38b

Groningen.
Repetitor voor M. O. betreffen-
de Boekhouden en Handels-
rekenen.

ENGELS
Duitse Hand. Corr.

B. MULDER
Leraar M.O. Koninginnelaan 8a

PRACTIJKDIPLOMA
BOEKHOUDEN

binnen één jaar te behalen met
onzen bekenden prima, goed-
koopen, schriftelijken cursus.
Méér dan 1200 onzer cursisten
slaagden reeds, waarbij tiental-
len, die slechts L.O. hadden ge-
noten. Ook uitstekende cursus-
sen voor Nederl., Duitsche,
Engelsche Handelscorrespon-
dentie en Stenografie. Vraag
direct prosp., proefles en lijst
van geslaagden aan:

HANDELSSCHOOL MERCURIUS
POSTBUS 1 - ARNHEM.

FRANCAIS
donne le?ons de conversation,
de grammaire et de correspon-
dance commerciale.

HENRI DE SAINT-OBIN,
Emmastraat 19a — Helpman

PRACTIJKEXAMENS BOEKHOUDEN — MIDDENSTANDS-
DIPLOMA — Voor bovenstaande examens wordt regelmatig met
succes opgeleid. - Vele geslaagden - Prima referenties.
G. VAN DER VEEN, leeraar boekhouden, v. Swinderenstraat 38a.

Opleiding Chauffeur-Monteur
Wij hebben nog plaats voor eenige LEERLINGEN.
Geeft U nog op voor den Wintercursus met
Staatsdiploma. Steeds practijk en werkende moto-
ren. Billijk lesgeld.

Garage E. N. A. R. en Chauffeur-Mon-
teurschool - Bloemstraat 122 - Tel. 6314
AFGEWEZENEN voor de
PRAKTIJK-EXAMENS BOEKHOUDEN
Vraagt p/o. hoe U voor het eerstvolgend examen teleurstelling
kunt voorkomen.

E. PLOEGH - Gymnasiumstraat 22
Leeraar M.O. Boekh. - Leeuwarden

-acyJ
IJsclub De Eensgezindheid

ZOUTKAMP.Aangesl. b. d. Prov. Gr. IJsbond

Hardrijderij v.Vrouwen
(bij genoegzame deelneming)
op DONDERDAG 11 JAN. a.s.,om prijzen van f4O, f2O, flOen f 5 .

Aangifte tot 12 uur bij CaféDE VRIES. Telef. 14.Inleggeld 50 cent.Direct na afloop prijsuitdee-ling in café HEIDEMA.
HET BESTUUR.

Onderw. met

Wisk. en Duits
werkt leerl. H. B. S., Gymn.,
Kweek-, Ulosch. enz. bij f I.—
per uur.

N.W. vanWageningen
ERNST CASIMIRLAAN 31

rrTpENi
„BLIND" & „RHYTHMISCH"— 15 JAN. —t.o. Postkantoor — Telef. 6367

GEMEENTE ANLOO
Aan de openbare lagere school
te Armerveen wordt gevraagd
een

onderwijzeres
Bevoegdheden at/m. k.

Inzending van stukken aan
den Burgemeester te Armen
vóór 25 Januari 1940.

Persoonlijk bezoek alleen na
oproeping.

ADVERTENTIËN
IJsclub „Steendam"
Aangesl. b. d. Prov. Gr. IJsbond

DONDERDAG 11 JANUARI

Hardrijderij v. Mannen
die geen prijs of premie hebben
gewonnen.
Prijzen: f 10, f6, f 2.50 en f2.50.

Inleg 50 cent.
Aang. tot VA uur Café LAND-
MAN. Telef. kantoor Steendam.

HET BESTUUR.

«&_____-*/
«I*_KCX_____^^-^^

Ijsbaan Ezinge
Aangesl. b. d. Prov. Gr. IJsbond

Estafetterijderij
(2 Heeren, 1 Dame)

op DONDERDAG 11 JANUARI.
Prijzen: f 15, f9en f6..
Aangifte bij drietallen vóór

1 uur in de ijstent, of tel. 2.
Loten doorelkaar.
Inleg 50 cent.

HET BESTUUR.

IJSCLUB TEN BOER
Aangesl. b. d. Prov. Gr. IJsbond.
(IJs en weder dienende en bij

genoegzame deelneming)

Hardrijderij v. Mannen
uit de Gemeente Ten Boer, die

niets hebben gewonnen,
op DONDERDAG 11 JAN. 1940.

Prijzen: f 10, f6, f 4en bij
een viertal een gratificatie van
f 2 .

Aangifte beslist voor 1 uur
Café KLINKHAMER. Tel. 22.

Inleg 50 cent.
HET BESTUUR.

IJsclub „HUNSINGO"
ONDERDENDAM
Lid Prov. Gron. IJsbond.

GROOTE
Hardrijderij v. jongens

tot en met 18 jaar,
op VRIJDAG 12 JANUARI.

Prijzen: f25, fl5 en f 10. Alle
afvallers rijden om prijzen van
f7.50, f5en f2.50.

Inleg 25 cent.
Entree op de baan 25 et.
Aangifte vóór 12 uur bij R.

PESTMAN, Onderdendam.
Telef. 11.

HET BESTUUR.

IJsclub Steendam
Aangezien wij Dinsdag vele autorijders teleur moestenstellen, wederom

Ringrijderij m. Auto's
OP HET SCHILDMEER, op ZATERDAG 13 JANUARI.5 Prijzen, waarvan de le een gouden medaille Inleg f I.—.

Aangifte tot 1 uur Café LANDMAN, Telef. Kantoor Steendam.
■_W ledere deelnemer ontvangt een herinneringsmedaiUe.

HET BESTUUR.

VONK SCHAATSEN
6 Januari 1940. VORENKAMP van Gieten won het

kampioenschap van Drenthe op
VONK's Aluminium Schaatsen.

8 Januari 1940. G. DUIKER, Groningen, won denPrestatierit 144 K.M. van den
Noorder IJsbond op VONKSchaatsen.

9 Januari 1940. H. HOVEN, Eelde, won het kam-pioenschap van de provincie Gro-ningen op VONK's AluminiumSchaatsen.
Vertegenwoordiger voor Groningen:

J.KNAAP, IJzerhandel
Bn. Damsterdiep 34. Tel. 1292 en 1736.

STRENGE KOUDE
Wij hebben in onze HALFJAARLIJKSCHE
OPRUIMING nog af te geven eenige
TIG E R HAARDKACHELS
voor ouden prijs. Profiteert hiervan

F. H. OSWALD, Oosterstr. 31 (h. Donkersgang)
Opgericht 1855.

BIJ GROOTE HANDELSZAAK
bestaat gelegenheid voor enkele jongelieden, om opgeleid te
worden tot

Vertegenwoordiger
voor Groningen en de Provincie. — Zij, die daarvoor in aanmer-
king willen komen, moeten commercieelen aanleg hebben en in
het bezit zijn van MULO of HBS-diploma. — Brieven franco met
opgaaf van leeftijd, Godsdienst, schoolopleiding enz., onder
no. 214 Bureau dezes.

N.V. Gron. Autobusdienst Onderneming
G. A. D. Q.

Autobusdienst Groningen - Grijpskerk - Visvliet v.v.
In verband met te houden verduisterings-
oefeningen in de Gemeente Zuidhom op
Donderdag 11 Januari a.s.

vervallen de ritten:
no. 20 Groningen vertrek 20.15 uur—

Grijpskerk aank. 20.55 uur.
no. 21 Grijpskerk vertrek 19.05 uur—

Groningen aank. 19.45 uur.

MEPHISTOCAPS
MARINE f 1.25
WIJNROOD f 0.95

"MJDE "OTEMNGESTSAAT 14. ICI. 46*

Aangeboden le hyp.
f 80.000

geheel of bij gedeelten.
Br. fr. no. 186 bureau dezes.

I koopt U het aller- I
beste bij den vakman. I

i\^\ " Opticien en
Instrumentmaker

AKERKSTRAAT 18-TEL.4109

Koopt
thans Bont

Bont is nu laag in prijs; verschillende velsoorten zijn
thans zelfs goedkoper dan bij de aanvang van het
seizoen.
Wij importeerden de laatste weken enorme, mooie
sortimenten, vooral in calf, veulen en seal.
Door onze vellen-inkoop en speciale bontateiiers
onder zeer deskundige leiding, is het ons na iaren
ervaring gelukt een afdeling te vormen, die alle
concurrentie weerstaat.
Het komt er maar op aan, dat het artikel de netto-
prijs, die U betaalt, waard is. Bont blijft geheel een
zaak van vertrouwen. Laten fantastisch hooge kor-
tingen U daarom niet van de wijs brengen.

p ———— i ——■—^- —p—^-^——

Ook diverse vossen zijn belangrijk in prijs
gedaald. Wij verkopen zilvervossen reeds
vanaf ’27.50.

STADSKANAAL

*W_WSÈÈIW
IJsver. Hoogezand
(IJs en weder dienende)

A.s. ZONDAG 14 JANUARI

Groote
Hardrijderij v.Vrouwen
om geldprijzen van f3O, f2O,
f 10, f 5.

Aangifte vóór Zaterdagmid-
dag 12 uur bij den Heer A.
KLOK. Kall^wijk W 30. Tel. 337.

Inleggeld f I.—.
Aanvang 2*4 uur.

HET BESTUUR.

GRAMOFOONMUZIEK
op Ijsbanen

17.50 per dag. Bij contr. spec.
prijzen, vanaf f3.75 per keer.
KLANKSTUDIO VLUGTAFOON
Nw. Ebbingestr. 157. Telef. 4104.
Van het ijs terug gebruike men
een glas

Hete Punch
Rum Punch per L fl. f 1.20,
per fl. f 1.00, per V. fl. f 0.50.

Geertsma'sWijnhandel
O. Ebbingestraat 62. Tel. 2621.

SLIJPSTEENEN
onder garantie.

SWITTERS & TERPSTRA N.V.
Groningen.

Telef. 222. — Emmasingel 11.

REFÖRMARTIKELEN
ils: Sanovite, Renovite, Corn-
flakes, Knackebrood; Riet-
suiker, bruin en wit; Zonne-
bloem-olie, Havervlokken, ge-
droogde Bananen, Vruchten-
koffie, zoutlooze Vitamin-
extracten, groen Korenmeel,
Zoete Most, Citroensap. Puff-
rijst, Paddenstoelenpastei.

Poviet, Marmite en Yeastrel.
vegetarische Justabletten.

Honing. Uienpoeder, vegeta-
rische Baked-beans, enz. enz.

VOOR SUIKERPATIËNTEN
Luchtbrood, bruin en wit,
".ocosmacronen, Theebiscuit.
Chocolade, Beschuit. Dia-
meel. Schotsche Jam, Advo-
caat, Pudding, enz. enz.
Versch DIABROOD, gelieve u
2 dagen te voren te bestellen,

35 et. per broodje.

FIRMA T.G. JANSEN
VISCHMARKT 12' Z.z.

TELEFOON 428
Naast de Leeszaal

VERLOREN
Op Nieuwjaarsdag, een klein
verchroomd Damespolshorloge.

Tegen belooning terug te be-
zorgen bü MUDA, Veemarkt 1.

4 Msj. ANTJE KOOPMANS
H&ftjßl^yi van Oosterwolde won:

gjj_£__M__3 3 Januari 1940 het Kampioenschap
q;:^__ijr-;x van Drenthe, gouden medaille en

f 40.—.

"■'Fi,,*.^^^3fl* l̂W!B| 4 Januari 1940 het Kampioenschap
kl»ll l___L___C___ van Friesland, gouden medaille en_U*f*4 '*▼_*<_TA =_Tb tB° —

■FVrJTVJ»J I iT^^B 5 Januar> 19*0 het KampioenschapW__ 1 _^ _^ _"%, _l \_*__M van Groningen, gouden medaille enW^^jk fBo.—.

jï-^^J 6 Januari 1940 len prijs te Kampen
\\\WtsK_._f^'J^S-_\_\\ f6o.— en f 10.— voor den snelsten

"SkAT **^BJ 7 Januari 1940 len prijs te Stiens
>m «=_-=-— Ê^^.^-f^m f6o.— en grooten sportbeker voor■. 'm _ den anelsten rit

IE EENIGSTE SCMAATSENFAB I _""_X __ H im\ _m\ I _***■_*■ W. MIÊ■ terwereld, bekroondmet de ■ mmw m ■ » ma m ■ -^_w _^m m -m

■ GRAND PRIK, ST.LOUIS 1904■lGWKDP":ii^|r"ü| AKKRUM Model no. 36

Op een EN GROS MAGAZIJN in MANU-
FACTUREN is plaatsing voor een

JONGSTE BEDIENDE
Aanmelding, onder opgaaf van leeftijd en genoten school-
opleiding, onder no. 205 bureau van dit blad.

I*
C%T BALANS-OPRUIMING scKen 1

DE SCHRIK VAN GRONINGEN
DE UITKOMST VOOR HET PUBLIEK. Duizenden paren I
SCHAATSEN zullen worden verkocht, o.a. Nauta. IJlst I
Faber, IJlst, Ratsma v. Akkrum, Faber, Beetsterzwaag. I
Schoonrijders en doorloopers vanaf 95 ct. per paar. Dvi- I
zenden stellen LEERWERK. Groote partijen SLEEËN 2.50, I

2.75. Honderden MOTORKAP- I
>^s|il||||«l|S»v YEfS zullen worden verkocht, zoo Ii^^^^P IlSglliW *anS de voorraad strekt, 95 et. I

MOTORKLEEDING. Groote partij \f\f'MszSmïl!S** I
leeren Motorjassen zullen worden \':.:-'iig_f:-'-^_M
verkocht tegen zeldzaam lage V_Ü^Sfc>T__gg
prijzen. — 500 paar WANT E N
worden verkocht, p. paar 50, 75 et.

Wacht niet.
Haast U. — Voorts zullen duizenden andere artikelen I
worden verkocht. — STOFZUIGERS - OMZET. I
Wegens onze geweldig* groote voorraden stofzuigers kun- I
nen wij, zoo lang de voorraad strekt verkoopen: Elite I
21.90, Rex 26.90, Monlux 32.50, Grand Lux 37.50, Record I
42.50, Imperator 49.50, alles onder 3 jaar schriftelijke I
garantie en geheel gerulschloos.

nÜI r~~Mfl[ m____________^'

*.^ ———.p—^—^m~-^*—~-_------ i ii--_s=_--2r

Heel Groningen roept: er is en blijft maar één Rijwielen- I
en LT»S F- Groeneveld, Rademarkt 81

* H.H. Winkeliers! Ook iets voor U.

11DERDE BLAD
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\kl-m__ . I /■*l_l J ■ T J j. NEDERLANDSCH FABRIKAATWitte tanden: Chlorodont-Tandpasta Tube 25 et Groote tube 45 et.
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_^m V****"f/— Een oud middel
éÊ iW^-m.-z-_ ■****? _1_! 'n n'eutve

Bj^^^| samenstelling

Thans versterkt WÊ&
door Codeïne
De slijmoplossende werking der ___kLÏ*
oude kruiden en hoestbedwingende W_7m£_w(A
..codeïne".maken tezamenAKKERs H_3f_J
Abdijsiroop tot ...-Werelds beste KIS; t_lfl
Hoestsiroop '. De beproefde Abdijsi- HClM__
roop zal ook Uwborstbenauwdheden _l!kunnen verlichten, ook voor U de .rr,J„,,J
vastzittende en prikkelende slijm »conhum

losmaken. Uw afmattende hoest* £*_.-,,"—_,
buien, evengoed als 't kriebelhoestje Cen/ue
in den nacht stoppen. Volg de raad: r/t_r PD
„Neembijt minstekuchje AKKERs ucr '-y
Abdijsiroop die U snel zal helpen, geneeskr.

AKKERS vel-sti-iu '""*"ABDIJSIROOP
tegen hoest, griep.X^^bronchitis, asthnia
Flacon 90 et.. f 1.50.(2.-10. f 4.20. Alom verkrijgbaar

_^^^^^^"*___e_, i
s- l_i ui kunsrgebu

I e>cüt schoon \ff^[%^jl}f-
I O-NBEVOLEN DOOR TleT '0"~/v^M P*^^^I M.M. POCTOBEM ~*~ **. ,**<*

, *I De Gruyter's I

■ Eivtiffi!_ 9

_u_^S_É_MII HB_iJ_H_^_flH,VWp>_Px2 _^_l

I & /ofCè I
I _l l_sT_ta__s__*,-2?^_^_^rJ_s_^_t ■*"*_3 *^___J_^"^_HL^r

_._£ WtEu éltl

_
____________________mma*^Ê

Ervaren Boekhoudster
biedt zich aao voor het bijhou-
den van boeken, opmaken Ba-
lans en Verlies- en Winstreke-
ning tegen uiterst lage prijzen.

Br. fr. no. 1640 bureau dezes.
Cl telefoon 5383.

HAREN
als woonplaats: Modern gerief.
Lage belasting.

Woningbureau „HORST"
Opgericht 1895. Geeft inlich-
tingen en bouwk. adviezen.

R. en A. HORST,
Beëedigde Makelaars en

Taxateurs,
TeL 2100 - 658.

__ Een reuzen aanbod ï
= Slechts 139.5O

■S (gemakkelijke voorwaarden)
Slaapkamer geheel eiken. De kamer bevat een prachtige ruime
3-deurs hang- en legkast, 2-persoons ledikant met toog en
aangebouwde nachtkastjes, tafel en 2 stoelen met fraaie
weefstof naar keuze. - Wacht niet te lang, want zulke koopjes

"5 komen niet meer terug.

SPREEK MET WINTER EN 'T KOMT IN ORDE I
KoisltctOOft! Vraag met onderstaande coupon complete_________________ foto-collectie van onze meubelen en sialen,

55^5» zonder kosten of verplichting voor U.
1 DOE HET VANDAAG NOG I

COUPON Nr. 194
Verzoeke complete collectie foto's van Uw
meubelen en stalen van bekleedingsstoffen

r WINTER
Woon. 0. Boteringestraat 45, Groningen

stoFZUIGers ,_
-^öv_3^,>>* a

OOK HUURKOOP S__>*^lO^>**^

R. ZONDERMAN, o. Ebb . s.r . 8 , Tei. 523

40e HACO-TBEKKING
4e KLASSE, 2e LIJST

TREKKING VAN DINSDAG 9 JANUARI 1940
HOOGE PREMIËN

1 25.000.— 16079
t 5.000.— 19988- 1.000.— 6076 19860
1 400.— 874 2054 2999
I 200.— 18359
t 100.— 4606 7873 9147 9357 9515 14754 14922 16623

PREMIËN VAN ’ 65.—
63 91 110 262 368 427 439 506 516 534

559 599 637 659 683 725 740 789 794 845
849 857 873 919 840 945 947 980 1024 1112

1124 1195 1323 1239 1315 1321 1362 1370 1371 1392
1464 1469 1477 1520 1530 1562 1653 1662 1781 1804
1839 1854 1865 1898 1960 2061 2105 2125 2142 2216
2225 2246 2258 2264 2291 2308 2335 2348 2387 2441
2449 2455 2475 2484 2487 2536 2573 2590 2618 3640
2665 2667 3675 3764 2790 2802 2824 2825 2827 2845
2856 2864 2873 2905 2910 2914 2928 2998 3000 3010
3020
3035 3095 3137 3144 3155 3158 3160 3203 3206 3235
3269 3376 3443 3497 3518 3538 3571 3576 3607 3649
3660 3678 3743 3854 3869 3896 3943 3965 4006 4031
4073 4093 4119 4134 4173 4185 4312 4217 4253 4273
4324 4414 4463 4495 4520 4556 4582 4592 4603 4609
4663 4667 4716 4733 4766 4796 4895 4902 4910 4943
4975 5020 5050 5080 5103 5168 5217 5258 5264 5289
5290 5311 5312 5347 5416 5436 5449 5456 5478 5500
5515 5547 5598 5667 5689 5720 5730 5736 5820 5823
5825 5853 5859 5991 6010 6085 6127 6144 6219 6221
6327 6356 6408 6456 6479 6549 6557 6581 6598 6673
6676 6737 6756 6810 6834 6849 6852 6878 6880 6896
6942 6954 6960 6978 6988 6990 7001 7019 7087 7097
7099 7112 7133 7247 7326 7342 7363 7373 7413 7422
7468 7490 7513 7546 7593 7659 7673 7683 7701 7703
7708 7711 7740 7745 7793 7832 7840 7886 7909 7922
7928 7934 7957 7993 8016 8053 8078 8113 8121 8125
8134 8178 8230 8241 8243 8302 8345 8363 8364 8372
8407 8418 8488 8497 8499 8514 8530 8559 8582 8591
8660 8759 8762 8792 8805 8832 8845 8882 8896 8911
8928 8945 8983 8997 9002 9008 9053 9083 9139 9166
9187 9197 9231 9234 9253 9265 9290 9293 9306 9328
9373 9375 9478 9517 9526 9532 9542 9550 9590 9645
9686 9793 9836 9849 9937 9995 10003 10035 10054 10065

10099 10151 10154 10168 10169 10176 10310 10272 10299 10318
10333 10346 10350 10428 10523 10578 10608 10629 10631 10632
10643 10651 10662 10743 10755 10794 10806 10812 10829 10877
10888 10893 10969 11014 11163 11165 11185 11195 11199 11379
11812 11346 11363 11381 11404 11437 11445 11454 11458 11462
11467 11469 11476 11491 11502 11503 11512 11535 11548 11569
11601 11606 11639 11642 11650 11783 11784 11795 11803 11808
11809 11883 11910 11913 11917 11977 12003 12030 12095 13158
12331 13233 12273 12295 12304 12355 13366 12432 12438 12443
13455 13469 13491 13605 12510 12521 12522 12569 12580 12616
12624 12639 12645 12647 12659 12675 12688 12696 12798 12821
12847 12923 13006 13036 13143 13226 13238 13248 13255 13264
13321 13347 13398 13406 13431 13433 13451 13470 13473 13480
13491 13515 13524 13534 13555 13582 13585 13604 13608 13611
13703 13719 13726 13795 13821 13849 13859 13873 13884 13899
13909 13972 14024 14029 14048 14085 14172 14189 14212 14216
14245 14286 14298 14335 14370 14455 14492 14502 14506 14523
14547 14553 14584 14590 14594 14615 14670 14674 14738 14770
14788 14818 14844 14856 14875 14926 14949 14986 14999 l501""
15041 15080 15092 15107 15109 15137 15176 15211 15234 15237
15285 15297 15428 15475 15524 15604 15642 15649 15677 15681
15717 15723 15743 15744 15776 15804 15817 15826 15873 15900
15934 15952 15959 15969 16040 16101 16177 16178 16209 16223
16246 16247 16250 16295 16384 16427 16469 16499 16500 16508
16685 16753 16793 16799 16846 16968 16972 16998 17064 17078
17088
17128 17143 17151 17172 17173 17216 17245 17269 17278 17303
17319 17332 17360 17363 17371 17392 17427 17433 17498 17683
17602 17638 17665 17667 17680 17681 17684 17689 17744 17750
17766 17778 17792 17804 17810 17852 17883 17893 17927 17945
17946 17951 17955 18000 18043 18193 18220 18233 18264 18280
18283
18336 18393 18417 18427 18433 18506 18529 18554 18647 18653
18691 18735 18775 18780 18784 18843 18854 18914 18916 18948
18950 18996 19014 19019 19090 19136 19163 19230 19231 19308
19356 19361 19487 19515 19568 19569 19579 19613 19633 19645
19657 19663 19681 19697 19759 19764 19772 19820 19843 19875
19887 19900 19920 19968 19977 19994 19998 20011 20058 20065
30130 20165 30179 20301 20219 20233 20263 20272 20285 20301
30304 20311 30315 30340 30380 30418 20475 30491 20550 20567
20581 20637 20644 _2§46 20653 20738 20830 20891 20915 20925
30926 20952 --..-.

I De zaak voor
Militaire Uniformen

Als wij hier Uwe aandacht
vragen voor militaire Uni-
formen, dan doen wij dit in
de volste overtuiging, dat U
een uniform wordt geleverd,
zoals een Uniform behoort
te zijn.
Speciale Uniform kleerma-
kers zijn bij ons in dienst-
betrekking, vakmensen, die
niets en ook niets anders
maken dan Uniformen.
Eigen werkplaatsen onder
leiding van onze coupeurs
zorgen voor een echte mili-
taire coupe en zuivere mili-
taire afwerking.
Grote sortering stoffen aan
het stuk voorradig, terwijl de
prijzen zeer zeker U**re goed-
keuring zullen wegdragen.
Reizlgersbezoek gaarne op
aanvrage.

MAATKLEERMAKERIJ

D. WOLTHEKKER
STEENTILSTRAAT 12/14
GRONINGEN, TEL. 2831.

DIENSTVERRICHTING
EN BOODSCHAPPENDIENST

„HET CENTRUM"
R. VISSER, Oude Weg 22/248.

Tel. 5023.

Verhuizingen en opbergen van
inboedels. Vervoer van piano's
en brandkasten. Verspreiding
van circulaires, bezorgen van
boodschappen en pakjes van 10
et. af. Op onze driewielers
plaatsen wij desgewenscht Uw
eigen firmanaam.

| DAMES EN HEEREN I
ILaat O niet misleiden!!l *

Onze "areniange onder- 1
vinding 15 *oor O een S

I waarborg Meest soliede
en oudste adresI

|JL| Gummi- ■pi
waren ■! Hygiënische Artikelen I

■ Doeltreffend! Onschadelijk!!
Niet goed geld terug! ■

I Nergens goedkooper a
ot beter!_ Speciaal verzendhuis. ■

I Giro 226468 . Tel 6269 |
> De Salamander (

Groote Kromme Elleboog J2«
I Gron. B/d Turftorenstr I

I—■*--——_ v
STOP

voor een bord

1

■ t_B _B_K_^_p_.

JEen heerlijk, versterkend PBl^**^^^
voedsel voor kinderen vin 6 meenden tot 6 JeerJ

PETROLEUM
is nog vrij, verkleum niet,
koop een

DEMONKACHEL, klein f 14.00
groot f 18.00

GRAETZ BLAUWBRANDER
vernikkeld, slechts f 7.95

VERZINKTE KRUIK f 1,10
RUBBER KRUIK klein f 0.95

groot f 1.35
BOTERWARMER f 1.50
DOORBRANDFORNUIS f 150.-

Levering uitsluitend aan door B. S. B.
Erkende Bouwvak Patroons
in de provincie Groningen

Cft Metselschelpkalk
%_W \-W cent per H.L. van 50 K.G., exclusief 5 %

opslagkosten, Omzetbelastingwet, inclu-
sief papieren zak.

H.H. Landbouwers
in de provincie Groningen

Kft Landbouwschelpkalk
\_w \_w cent per H.L. van 50 K.G., inclusief Omzet-

belasting, inclusief papieren zak.
Levering franco aan verharden weg, bij
ten minste 2500 K.G.

Schelpkalkfabrikanten
in Friesland

Brieven franco ond. no. 1604 bureau dezes

Belangrijke industrie in Groningen
zoekt

ASSISTENT voor haar Procuratiehouder.
5-jarige H.B.S. of Handelsschool, alsmede eenige jaren kan.toor-
practijk vereischte.

Uitvoerige brieven franco-onder vermelding van opleiding,
ouderdom. Godsdienst, verl. salaris, referenties enz. onder no. 217
Bureau dezes.

DERDE BLAD



GEMEENTERAAD
VAN GRONINGEN

De vergadering van
gistermiddag

De Raad begint met de
behandeling der hoofdstukken .

Algemeen Beheer
De heer DE BRUIN (s.d.) dringt aan op

aansluiting bij Centraal Overleg voor ge-
meenten boven de 40.000 inwoners, vooral
ook met het oog op de belangen van het per-
soneel.

De heer LAMERIS (r. en v.) ziet geen voor-
deel in een dergelijke concentratie als het
Centraal Overleg. In den regel acht hij zoo-
iets een nadeel.

De heer GROENEWOUD (a.r.) sluit zich
aan bij het betoog van den heer De Bruin.
Hij verheugt zich er over, dat B. en W. de
zaak opnieuw willen bezien, en wijst er op,
dat het hier gaat om het goede en niet om
het verkeerde van elkaar over te nemen.

Wethouder VISSER (a.r.) zegt, dat dit on-
derwerp al meermalen ter sprake is geweest,
en verklaart, dat B. en W. de zaak nogmaals
in overweging zullen nemen. In het College
bestaat feitelijk overeenstemming en de
voorstanders zijn dit in negatieven zin. Mocht
een voorstel van B. en W. uitblijven, dan
kunnen de leden er zelf mee komen. Spreker
herinnert er aan, dat de Raad in principe tot
aansluiting heeft besloten, maar voegt hier-
aan toe,' dat men eigenlijk wacht tot meer
gemeenten zich hebben aangesloten. Inter-
rupties: („Dat zeggen de anderen ook",
„Dat is goedkoop").

De heeren De Bruin, Visser en de Wethou-
der repliceeren, waarbij de laatste toezegt,
dat de Raad za worden ingelicht over de
conclusie der nadere overweging.

De heer SEGAAR (s.d.) brengt bij de des-
betreffende post nog eens ter sprake de
laagst bezoldigde ambtenaren. Hij vraagt of
er niets gedaan kan worden voor ambtena-
ren, die f 10.50 tot f 12.50 per week verdienen.

Wethouder VISSER zegt, dat de belooning
verband houdt met den aard der werkzaam-
heden. Een andere kwestie is of sommigen,
indien zij daartoe de capaciteiten hebben,
voor andere, beter beloonde, werkzaamheden
in aanmerking kunnnen komen.

Bij de replieken krijgt de heer Segaar steun
van den heer De Bruin.

Openbare veiligheid
De VOORZITTER stelt het eerst aan de

orde de voordracht van B. en W. inzake de
regeling van het verkeer, met de te dezer
zake ingediende voorstellen.

Mr. DOMELA NIEUWENHUIS (ch.) heeft
zich verbaasd over het lang uitblijven van de-
ze voordracht, die eigenlijk meer een tegen-
voorstel is dan een uitwerking van het op
voorstel van prof. Van der Pot genomen be-
sluit. B. en W. meenen, dat de rechter zou
moeten beoordeelen, welke hoofdaders van
verkeer zijn. Maar hier gaat het niet om; prof.
Van der Pot heeft gesproken van de wegen,
waar de burgerij het meeste belang bij heeft.
Als de Raad bepaalt voo. welke straten hij
zelf het verkeer wenscht te regelen, kan er
geen moeilijkheid ontstaan. Er zal wel eens
wijziging noodig blijken, maar dit kan zoo
noodig geschieden door een eenvoudige toe-
voeging aan het door spreker ingediende voor-
stel, waarin de verschillende straten met name
zijn genoemd. Groningen heeft een over het
algemeen goede verkeersregeling gekregen,
maar er zijn toch ook punten, waarop terecht
critiek is uitgeoefend, zooals op Boteringe-
straat, Zwanestraat en Guldenstraat (ten op-
zichte waarvan spr. voorstelt het rijwielver-
keer in beide richtingen te herstellen).

Ook namens prof. Van der Pot kan spr. met
zekerheid zeggen, dat het aanleggen van een
lijst met straatnamen, waarover de Raad
wenscht te beslissen wat de verkeersregeling
betreft, meer in de lijn van zijn voorstel ligt
dan de voordracht van B. en W. Spr. heeft in
da eerste plaats overgenomen de door den
Hoofdcommissaris van Politie zelf als hoofd-
verkeersaders betitelde wegen. Hieraan heeft
hij nog enkele straten toegevoegd, welke hem
van belang schijnen.
De heer MENGERINK (s.d.), die alleen heeft

voorgesteld dat het rijwielverkeer in de Bote-
ringestraat in beide richtingen zal worden

hersteld, onderschrijft het bezwaar van den
heer Domela tegen de voordracht als zijnde
niet in overeenstemming met het genomen
Raadsbesluit. Spr. begrijpt ook de door B. en
W. in hun voordracht ontwikkelde bezwaren.
Het genomen Raadsbesluit is echter begrijpe-
lijk geweest, omdat de Raad toen een beetje
huiverig was geworden door een plotseling tot
stand gekomen verkeersregeling, waarop toen
veel critiek was.

Nu spr. in het voorstel van den heer Domela
Nieuwenhuis de consequentie van het genomen
Raadsbesluit ziet, aarzelt hij deze te aanvaar-
den. Liever wil hij de oplossing van B. en W.
aanvaarden. Hij bepaalt zich tot verdediging
van zijn voorstel.

De heer LAMERIS (r. en v.) wijst op de
nadeelige gevolgen van het één-richting
systeem in sommige gevallen. Hij gaat ver-
schillende onderdeelen der huidige regeling
na. Spr. acht het voorstel van den heer Dome-
la Nieuwenhuis het meest gewenscht.

De heer WOLTERS (cp.) ondersteunt even-
eens dit voorstel met deze restrictie, dat hij
het eenrichtingverkeer wil handhaven.

De heer DE WILDE (v.d.) geeft als zijn per-
soonlijke meening te kennen, dat het voorstel
van B. en W. hem zeer aannemelijk lijkt,
waarom hij het amendement-Mengerink
steunt.

De heer VEENHOFF (cd.u.) steunt het
voorstel-Domela Nieuwenhuis.

De heer VELLEMAN (v.d.) meent, dat dit
voorstel in zijn richting komt, waar hij bij de
vorige begrootingsdebatten heeft voorgesteld
de algeheele delegatie van het verkeer terug
te nemen. Hij voelt er nu wel de bezwaren
van, maar wil de zekerheid hebben, dat de
verkeersregeling niet zuiver ambtelijk wordt
bekeken n.l. uitsluitend van het standpunt
van het verkeer zonder het afwegen van an-
dere belangen.

De heer TER VELD (ch.) verlangt niet te-
rug naar den ouden toestand, waarbij B. en
W. het verkeer regelden buiten den Raad om.
Spr. heeft geen bezwaar tegen het voorstel-
Domela Nieuwenhuis met voorbehoud inzake
het twee-richting-verkeer.

De heer TER BORGH (s.d.) acht het des-
tijds genomen Raadsbesluit foutief. Hij is ook

tegen het voorstel-Mengerink.
De heer HENDRIKS (a.r.) is van oordeel,

dat de voordracht van B. en W. gaat in de
richting van het voorstel van prof. Van der
Pot. Het voorstel-mr. Domela Nieuwenhuis
gaat hem te ver.

De heer KOLTHEK (r. en v.) is geen voor-
stander van delegaties van macht in het alge-
meen. Spr. meent echter, dat inzake het ver-
keer dit niet zoozeer geldt. Het voorstel-prof.
Van der Pot was een gevolg van het feit,
dat het College zijn bevoegdheid weer gedele-
geerd had aan den hoofdinspecteur van het
verkeer. Spr. is echter huiverig om deze zaak
geheel of grootendeels aan den Raad te trek-
ken. Als het kan zou hij de verkeersregeling
bij B. en W. willen laten mits deze haar niet
opnieuw aan den hoofdinspecteur van het
verkeer overlaten en er meer rekening wordt
gehouden met de belangen der bewoners.

Spr. sluit zich aan bij het voorstel-Menge-
rink en vraagt ook bij verkeersregeling in de
O. Kijk-in-t Jatstraat bestendiging van het
twee-richtingsverkeer voor die straat.

De VOORZITTER leest de indertijd aange-

nomen motie van prof. Van der Pot voor,
waarin hij verschillende twijfelpunten consta-
teert, gedeeltelijk door de redactie, gedeeltelijk
door dat de voorstemmers verschillende motie-
ven hadden. Men kan dus niet spreken van
een bepaalde meening van den Raad. Het is
ook niet juist om de voordracht van B. en W.
een tegenvoorstel te noemen, zooals spr. nader
betoogt.

Het voorstel van mr. Domela Nieuwenhuis
besprekend, behandelt spr. speciaal de toe-
gevoegde straten. Wil men hoofdverkeersade-
ren omschrijven, dan moet men zich bepalen
tot de hoofdtoegangswegen. De heer Domela
Nieuwenhuis gaat verder. Verder heeft spr.
als bezwaar, dat in dit voorstel zonder meer
de Guldenstraat wordt genoemd met het doel
daar het tweerichtingverkeer voor fietsen te
herstellen. Dit zou niet verstandig zijn, even-
min als voor de Zwanestraat. Spr. heeft ver-
der nog eenige bezwaren tegen de redactie.
Er zijnitwee misvattingen. Ten eerste dat

B. en W. de regeling van het verkeer in welk
stadium ook aan een ambtenaar zouden heb-
ben overgelaten. Dit is nooit het geval'ge-
weest. Indertijd is de niet-ambtelijke ver-
keerscommissie niet geraadpleegd, maar dit
zal niet weer gebeuren.

Het tweede misverstand, dat weggenomen
moet worden, is dat met de belangen der in-
gezetenen geen rekening zou worden gehou-
den. Juist hierom duurt de regeling van het
verkeer ln de Oude Kijk in 't Jatstraat zoo
lang. Er kan echter een oogenblik komen,
waarin het verkeersbelang voorop moet staan.

Ten aanzien van het wielrijdersverkeer in
de Oude Boteringestraat ontraadt spr. ook
het tweerichtingsverkeer. Alleen in Amersfoort
bestaat de toestand, dat alleen voor het snel-
verkeer het eenrichtingsverkeer in een straat
geldt; en hier zijn juist vele klachten.

Spr. neemt aan, dat neringdoenden in de
Boteringestraat door het eenrichtingverkeer
worden geschaad, maar hij neemt ook aan dat
die schade verminderd zal worden door een-
richtingverkeer in de O. Kijk in 't Jatstraat. In
verband hiermee zal ook het verkeer in de
Stoeldraaierstraat en wellicht in enkele klei-
nere straten worden uiteengezet.

Als de Raad tot tweerichtingverkeer in de
O. Boteringestraat zou besluiten, zou dit ook
voor de O. Kijk in 't Jatstraat moeten gelden.

Spr. bestrijdt de opvatting, dat het een-
richtingverkeer groote gevaren mee zou bren-
gen.

Tenslotte constateert spr., dat de zoo becriti-
seerde regeling op de Groote Markt in de prac-
tijk goed heeft voldaan.***

In zijn repliek komt mr. DOMELA NIEU-
WENHUIS er vooral tegen op, dat het verkeer
zich vrijwel uitsluitend richt naar de auto en
dat men met de belangen der voetgangers
bijna niet rekent. De regeling op de Groote
Markt acht hij niet ideaal.

Spr. neemt bij nadere overweging terug zijn
voorstel om in de Guldenstraat het twee-
richtingverkeer voor fietsers toe te staan.

Ook de heer MENGERINK betoogde 0.m., dat
het autoverkeer bij de regeling veelal de voor-
keur heeft.

De heer WOLTERS zegt, dat de verkeers-
politie wel eens eigenmachtig optreedt. Zoo
zou inspecteur Pentinga drie artsen hebben
aangewezen, bij wie taxi-chauffeurs verplicht
zouden zijn zich te laten herkeuren.

De heer KOLTHEK meent nog altijd, dat de
verkeersregeling op de Groote Markt onvol-
doende is. Hij dankt voor de toezegging dat al-
les wat het Verkeer betreft bij de commissie zal
komen. Spr. zou dit nog iets willen uitbreiden
door deze eveneens aanhangig te laten maken
bij een te benoemen senioren-convent uit den
Raad.

De heer VEENHOFF handhaaft zijn bezwa-
ren.

De heer VELLEMAN wijst er op, dat de auto-
bestuurder meer verantwoordelijkheid heeft
dan de voetganger en dat daarmee ook reke-
ning moet worden gehouden. Ook deze spr. is
geen bewonderaar van de verkeersregeling op
de Groote Markt.

De heer ASSINK (r.k.) meent, dat de ver-
keerscommissie in hoofdzaak bestaat uit auto-
bestuurders en dit maakt hem wat huiverig.
Spr. zou behalve in de O. Boteringestraat ook
in de Zwanestraat het verkeer in twee richtin-
gen voor fietsers hersteld willen zien.

De VOORZITTER ontkent, dat het bij het
verkeer in de Boteringestraat niet om het be-
lang van den automobilist, maar om dat van de
fietsers gaat, als spr. bezwaar maakt tegen
tweerichtingverkeer alleen voor rijwielen.

Spr. wijst erop, dat de heer Wolters de motie
van den heer Domela Nieuwenhuis heeft over-
genomen behalve het slot inzake het twee-
richtingverkeer voor fietsers.

O.m. zegt spr. nog, dat de door den heer

FEUILLETON
Echtpaar z. k.

door Kea Bossers
(Nadruk verboden.)

8
Nu de tantes. Die moesten ze maar wat op

de mouw spelden. De arme zielen zouden het
anders van afgrijzen besterven. Stel je voor,
dat ze schreef: Lieve Tantes, we maken het
best. We zijn samen in betrekking als echt-
paar z. k., Frank chauffeur en ik keuken-
meisje Slooten water en flesschen Hoff-
man zou het kosten, om de stakkerds weer bij
te brengen.

En ze schreef:
Lieve Tantes.
Een gelukkig Nieuwjaar en heel veel heil en

zegen komen Frank en ik u hierbij toewen-
schen. Dat het nieuwe jaar voor u in alle
opzichten prettig en aangenaam moge zijn.

Een goede gezondheid, prettige afleiding —
floreert uw whistclubje nog altijd en hoe
maken het Minet en Lorre? — een genoeglijk
zomerreisje en verder alles, wat uw leven in

dit jaar maar prettig kan maken.
Frank en ik maken het uitstekend. We neo-

ben heel veel gereisd de laatste maanden en
zullen ook in de naaste toekomst nog heei
ambulant zijn. Frank heeft een prettigen en
interessanten werkkring gevonden, die »oven"
dien behoorlijk lucratief is. Zijn werk staat rn
verband met auto's, maar daar zal ik maar
niet verder over uitweiden, want ik weet, aai

u beiden een hartgrondige antipathie tegen
deze moderne vervoermiddelen koestert.

In elk geval is Frank zoo druk bezet, aai;

we tot nog toe geen tijd hebben kunnen vin-
den, onze oude woonplaats eens °P,te zoe*e"*
Mocht dat binnenkort het geval zijn, dan
komen we natuurlijk het allereerst bv u.--we
zijn momenteel in Hilversum, maar <ïetc
brief u bereikt, zijn wij alweer vertrokken,
misschien naar Parijs, misschien nog verder.
Schrijft u voorloopig maar niet terug We zul-
le**), u -oog wel eens op de hoogte stellen van

onze wederwaardigheden. Voorloopig dus
alleen een hartelijke groet uit de verte en hetallerbeste voor u beiden.

Frank en Lies.— Oeff, wat een brief, zuchtte Lies. Frankmoest ze eerst allebei maar lezen, voor ze zeverstuurde. Dit karwei had ze tenminste ach-
ter den rug. En opgelucht trok ze aan dekokerij.

HOOFDSTUK VII.— Zal ik dan maar vragen, of we vanavond
den wagen mogen hebben? stelde Frank voor
op een yriezenden Januari-morgen.— Graag zeg en wat doen we?— Ja, wat vind jij? Ik had gedacht, als wenu eens voor 't eten weg konden rijden. Annie
zal voor een keertje toch wel willen insprin-
gen, denk je niet?— O ja, dat kan best, als ik alles van tevoren klaar maak. Maar waar wou je heen?— Zie je, zei Frank, ik had gedacht, omdatwe in zoo lang niet samen uit geweest zijnom met ons beidjes te gaan eten in Amster-dam en dan naar een revue of iets dergelijks— O, wat reusachtig, riep Lies en ze vloog
hem om den hals. Wat een dol plan, jongenMaar zou dat mogen? Zijn we dan niet telaat terug?— Ben je mal; voor dien éénen keer, deouwe maft dan toch zeker allang.— Meester Robberts, -ik protesteer tegendergelijke onbehoorlijke uitdrukkingen. Als jeje niet beter kunt gedragen, wil ik niet eensmet je uit.— Zeg dat nog eens.— Nee, laat me los, nee Frankie.— Lieve Frankie —— Lieve Frankie —— Ik wil heel graag met je uit —— Ik wil heel graag — au Frank, — ie doetme pijn — met je uit —— Ook al drink je twintig borrels— Nee, dat zeg ik niet, protesteerde Liesverontwaardigd. En achteraf ben ik werkeliikbang, dat je uit den band zult springen van-avond. Hoe lang zijn we nu al deeeliik etp-
weest, zeg? J s

— Ik achtentwintig jaar lang, zei Frankdeugdzaam. En van jou zal ik maar zwüsrenMaar je mag toch mee hoor, als je zoet tent'En zoo gingen ze 's avonds, nageoogd door

Hendrik en Annie, die meegenoten en door
Toos, die jaloersch keek.

Over den grooten weg suisde het Chevro-
letje.

Lies keek op naar Frank. „Heerlijk", zuchtte
ze. „Net als vroeger". Frank in een gewoon
colbert, met zijn eigen bontjekker — „afleg-
gertje van mijn vorigen baas", had hij in de
keuken verteld — ze moest er even aan wen-
nen. Die slappe hoed stond eigenlijk lang niet
zoo leuk als zijn chauffeurspet.— Zeg, zei ze, 't klinkt gek, maar als ik Jenu zoo aankijk vind ik je zoo vreemd. Ik kan
me onderhand niet meer voorstellen, dat je
ooit géén chauffeur geweest bent.— Prettig, zei Frank. Maar ik dan wel hoor.
Ofschoon — we mogen toch tevreden zijn,
Lies.— En of, beaamde Lies.— Ja, weet je, zei Frank, dat heb ik je nog
niet verteld. Woensdagmorgen ben ik immers
ook naar Amsterdam geweest om onderdeelen
voor de Renault te bestellen. Dat ouwekastje
wordt waarlijk weer opgelapt. Snap jij dat
nou?— Was het dat, wat je vertellen wou?— Nee, wacht nou, dat komt.— Hoe moet jij nog ooit een behoorlijk plei-
dooi afdraaien, als je den draad niet meer vastkunt houden?— Maak je daar maar geen zorg over, hoor.
Als die tijd nog ooit weer eens aanbreekt! —Maar luister nou, naar wat ik je eigenlijk ver-
tellen wilde. Nou, ik was dan in Amsterdam
en omdat ik zoo gauw klaar was met mijn
boodschap en omdat ik ook „in civiel" was,
dacht ik weet je wat, ik wandel even de stad
door.— Slippertje dus, netjes hoor!— Stil nou. 't Was elf uur, dus ik denk, ik
ga ergens een kopje koffie drinken, dan ben
ik nog vroeg genoeg thuis. En ik loop door
de Kalverstraat en wie denk je, dat ik daar
bij Winkels voor het raam zie zitten? Lentink
van de sociaal-economische afdeeling, die ze
er tegelijk met mij- uitgegooid hebben. Hij ziet
mij ook en tikt tegen de ruit en ik ga na-
tuurlijk naar binnen. Nu moet je weten, zeg,
die vent is meester-doctor, een kop om van te
rillen, ijzig knap gewoonweg. In Utrecht zei-
den we altijd: „Lentink wordt nog eens prof."
En, wat denk je, dat die nu uitvoert?.

— Geen idee van.— Heeft een pension, samen met zijn vrouw.
Heeft zich ook eerst lam gesolliciteerd, net als
ik. Ook geen schijn van kans, niettegenstaande
zijn schitterend proefschrift, iets geweldigs
was dat. „Nou", zei hij, „en omdat we geen
zin hadden, om ons onnoozel beetje geld zoo
maar op te soupeeren, hebben we ten einde
raad een pension overgenomen."— Wat ontzettend zielig, zei Lies.— Dat mag je wel zeggen. Die kerel metzijn capaciteiten, waar ik niet aan kan tip-
pen, die speelt nou ook voor knecht en zijn
vrouw ook voor meid, of eigenlijk zijn ze alle-bei duvelstoejagers van hun pensiongasten
met een hoop risico en narigheid op den
koop toe.— Zie je wel, zei Lies, heb ik nu geen gelijk
gehad? Maar wij hebben geboft.— Omdat we gedurfd hebben. Omdat we
den sprong gewaagd hebben. Maar 't had veelslechter kunnen uitvallen.— O zoo.

De lichtjes van Amsterdam. Lies ging recht-
op zitten, om niets te missen. Amsterdam! Er
was maar één stad, die je zoo ontving. Je
voelde je ineens licht, vlot, feestelijk. Toch
was ze de drukte wel ontwend, voelde zich
telkens bibberen, bij Franks snelle manoeu-
vres door het drukke vooravondverkeer. Maarze bewonderde meteen: wat reed hij volmaakt,
nu nog stukken beter dan vroeger. Veilig was
het bij hem, altijd en overal.— Waar gaan we eten?— Bij Heek, stelde Lies zuinig voor.— Niks hoor, voor dezen éénen keer nemen
we het er eens van. Er is een nieuw ding ge-
opend, dat heel goed moet zijn. Ja?— Ik vind alles goed vanavond. Volmaakt,
zei Lies.

Schemerlicht en zachte stoelen. Gedempte
muziek. Och, het was eigenlijk niets bijzon-
ders: dozijn keeren hadden ze samen in res-
taurants gegeten. Maar nu, na ruim twee
maanden niets anders dan de keuken op „De
Waeldonck" leek het — ,-,een sprookje", zei
Lies.

Frank zag haar genieten. Een blij kind, dat
voor het eerst mee uit mag. Hoe was het
mogelijk, dat je, twee jaar {getrouwd, nog ,
iederen dag meer van je vrouw ging houden. I

Hij voelde zijn oogen vochtig worden. Senti-. menteele idioot, schold hij zichzelf,
j — Wat kijk je vent, is er iets?

* — Nee hoor. Alleen —ik vind jou zoon
j schat.

i —Ik jou ook. —Is het niet net, of we
i samen stiekum uit zijn?
i — Een slippertje, —is het ook. Daar hoort

een cocktail bij, vind je niet? Laten we nu
vanavond ailes in stijl doen.

; —Ik vind alles best, heb ik al gezegd.— Overmoedig dronken ze elkaar toe, hun
! oogen keken

— Aha, daar hebben we de obscuurlingen!
De stem van Gerard. Gesnapt, vadertje! Til
hij wenkte zijn vrouw — kom eens gauw, watzeg je van die idylle?

Gelach en handen geven. Stomme verbazing
bij Tilly en Gerard.— En dit noemen jullie een lager levens-
niveau, als ik het wel heb! informeerdeGerard, toen ze alle vier achter een nieuwe
cocktail zaten.— Dit noemen wij een slippertje, pareerdeLies. De eerste avond in twee maanden dat
we samen uit zijn.— 't Is tragisch. Ineens een facheux troi-sième en een facheuse quatrième erbij.— Jullie zult toch wel niet erg facheux zijn,hè? smeekte Lies.— Hangt er van af, wat je daaronder ver-
staat. Alleen laten doen we jullie in geen
geval.— Maar natuurlijk niet, kerel. Frank hadzich over zijn teleurstelling heen gewerkt.
Het tete-a-téte ging dus niet door. In vredes-naam. Hij was toch ook blij, zijn oude vrien-den te zien.— Blijven jullie hier ook eten? Laten wedan sam-sam doen, stelde hij vlug voor, bang,dat Gerard hen zou uitnoodigen.

Gerard begreep hem.— Uitstekend zeg. Wij zijn dienstbodenlooavandaag, dan eten we altijd in de stad.Altijd soesde Lies. Kon het bestaan, datje zooiets gewóón ging vinden, deze weeldevan bediend te worden, van dingen te etendie je niet zelf had klaargemaakt.
Och nonsens, lachte ze zichzelf uit, een half

jaar geleden vond je het immers zelf ookbuitengewoon, .(Wordt vervolgd).

Uit den Gemeenteraad van Groningen
Overzicht

De middagzitting van gisteren werd geheel
in beslag genomen door de bespreking van de
regeling van het verkeer. Het was bij de be-
grootingsdebatten van het vorig jaar, dat door
den toenmaligen Raad een voorstel werd aan-
genomen, dat was ingediend door prof. Van
der Pot, waarbij de Raad de regeling op de
hoofdaderen van het verkeer weer tot zich
wenschte te trekken. Eenige beslissingen wa-
ren toen n.l. door het College genomen, welis-
waar in overleg met de Verkeerscommissie, die
het misnoegen van verschillende leden hadden
gewekt, als zijnde niet in 't belang van stad
en burgerij. B. en W. kwamen nu bij deze be-
grooting met een voordracht regelende de
hoofdaderen van het verkeer, waarnaast de
heer Domela Nieuwenhuis een voorstel had
ingediend, aangevende voor welke verkeers-
wegen deRaad precies de bevoegdheid wensch-
te — een lange lijst — en verlangende herstel
van het rij wielverkeer van beide richtingen
in O. Boteringestraat en Zwanestraat, terwijl
de heer Mengerink bij afzonderlijk voorstel
zulks wenschte voor de O. Boteringestraat. In
den loop van de debatten maakte het Commu-
nistische lid, de heer Wolters, het eerste deel
van het voorstel van den heer Domela tot het
zijne, waardoor een gesplitste stemming over
de voorstellen mogelijk werd.

Breedvoerig is over deze delegatie der be-
voegdheid en over het verkeersprobleem in
onze stad gediscussieerd. Beantwoordde het
voorstel van B. en W. aan de gedachten, waar-
door prof. Van der Pot eertijds tot zijn voorstel
kwam? „Ja", zei het College, „neen" zei de
C. H.-voorsteller. Is het gewenscht, dat de
Raad weer de bevoegdheid krijgt over de
meeste verkeersproblemen te beslissen? Met
het oog op de belangen der burgerij, die zoo
licht in 't gedrang komen, als de verkeers-
autoriteiten, ziende in de eerste plaats de
veiligheid, adviseeren, zouden we deze vraag
wel bevestigend willen beantwoorden. Maar
als we ons voor oogen houden, tot welk een
urenlange debatten deze herwonnen bevoegd-
heid steeds weer aanleiding zal geven, dan is
het toch maar beter, dat het College dergelijke
zaken afhandelt, het College, dat toch zeker
ook met de belangen der burgerij op staat en
naar bed gaat. En nu komen Raadsleden uit
de vorige periode herinneren aan wat geschied
is, doch de voorzitter heeft gistermiddag twee
misverstanden uit den weg genomen: le. als
zou de verkeersregeling aan één ambtenaar
zijn overgelaten — gesproken was nog eens
van den verkeersdictator — en 2e. als zouden
B. en W. geen rekening houden met de be-
langen der burgerij. De burgemeester wees er
op, dat er evenwel een oogenblik kan komen,
dat deze belangen niet den voorrang kunnen
hebben en hij waarschuwde in dit verband
voor de gevolgen, vooral ook voor de nering-
doenden, wanneer eenmaal het verkeer pleegt
vast te loopen in de straten. Eerst dan gaat
het verkeer deze straten schuwen!

Wat er dus in het verleden gebeurd moge
zijn, de gevolgen hebben getoond, hoe waak-zaam de Raad is, als deze meent, dat er iets
niet klopt in het afwegen der belangen, wan-
neer in of door de Verkeerscommissie het even-
wicht onzuiver zou worden. De burgemeester
wilde ook wel eens overwegen het idee van
den heer Kolthek ten aanzien van het in het

leven roepen van een Seniorenconvent, om
dergelijke kwesties te helpen onderzoeken, al
achtte hij de benaming wel wat al te gewich-
tig. Na veel over en weer gepraat werden de
voorstellen van de heeren Domela Nieuwenhuis
en Wolters verworpen met slechts 9 voorstem-
mers, terwijl met 19 tegen 18 stemmen werd
besloten de Oude Boteringestraat het rijwiel-
verkeer in twee richtingen terug te geven.
Aldus geamendeerd werd de voordracht van
B. en W. aanvaard.

Vermelding verdient nog, dat uit den Raad
heftig geprotesteerd werd tegen de conclusie
van den burgemeester, dat nu niet meer open-
lijk geageerd werd tegen besluiten als het
één-richtingsverkeer in de O. Boteringestraat
en de verkeersregeling op de Groote Markt,
de bezwaren eertijds overdreven waren en het
publiek uiteindelijk tevreden is. Neen, verschil-
lende Raadsleden wezen er op, dat men zich,
wat de regeling op de Groote Markt betreft,
in het onvermijdelijke schikt, meer niet, dat
er veel verkeer dit centrale punt mijdt van-
wege het lange oponthoud. Men kan niet altijd
blijven actie voeren! De regeling blijft een
„onding", aldus de heer Veenhoff, die dit
illustreerde met de aanduiding: over Delfzijl
naar Zoutkamp.

Allerlei problemen
kwamen in de avondzitting aan de orde bij
het hoofdstuk Openbare veiligheid. Het ver-
keerspunt Viaduct-Rabenhauptstraat blijft om
een oplossing vragen, doch het groote verschil
tusschen den burgemeester, die voor de uit-
voering staat, en de Raadsleden, die gratis
adviezen leveren, duurt voort. Het gevaar van
den Heereweg bij regenachtig weer was ook
ditmaal weer onderwerp van discussies. Vol-
gens den voorzitter is niet het wegdek de
schuldige, maar het gejakker der auto's met
80 en 100 K.M. vaart. De Rijksverkeersregeling
in de bebouwde kommen kan hier een goed-
koopere oplossing brengen dan de verandering
van wegdek, welke op 15 a 20 mille zou komen
te staan. Terecht pleitte de heer Ter Veld voor
waarschuwingsborden ter plaatse ten dienste
van vreemdelingen. De in onze stad geplaatste
schuilhutten hadden de bekende critiek, doch
de burgemeester had alle vertrouwen in wat
op advies van den directeur van gemeentewer-
ken gedaan was, aangezien deze als majoor
der genie met de praktijk bekend is. De hutten
geven een redelijke veiligheid voor de vluch-
tende passanten. Er is slechts één uitgang,
omdat twee uitgangen geweldige winddrukken
en spanningen kunnen veroorzaken. Trouwens
bij opsluiting kan van binnen uit de achten-
plaat worden lpsgeschroefd.

Het was interessant dit te hooren, want het
publiek is over dergelijke dingen heel slecht
ingelicht. Binnenkort zal er echter een bro-
chure verschijnen met allerlei luchtbescher-
mingsaanwijzingen. Er was gisteravond van
meer dan één zijde critiek op den directeur
van het Academisch Ziekenhuis, vanwege zijn
streng optreden tegenover de verpleegsters, die
in verzuim zijn. Vooral de straf „inhouding
vrije dag" achtte men hardvochtig voor het
niet op slot wegzetten van fietsen. De burge-
meester, die voorzitter is van het Bestuur van
het Ziekenhuis, zette uiteen, dat volgens zijn
inlichtingen deze straf eerst werd gegeven,
toen andere waarschuwingen niet hielpen. Dit
"bleek echter niet het eenige, doch terecht heeft
de burgemeester zijn misnoegen geuit over het
ter sprake brengen van dergelijke anonieme
klachten in een openbare raadsvergadering.

In zijn zesjarig voorzitterschap was nimmer
één enkel geval rechtstreeks tot hem door-
gedrongen. Dat er een geregeld komerf en gaan
was onder de zusters is normaal, verschillende
gaan weg wegens betere promotiekansen el-
ders. De opleiding te Groningen is zeer in trek.
Hoe het dus moge zijn met de klachten, zij
behoorén niet in een openbare Raadszitting,
maar ze kunnen rechtstreeks ingediend wor-
den bij den voorzitter. Daar zullen ze ook
veilig zijn voor eventueele gevolgen. Eerst
wanneer men deze overtuiging niet zou heb-
ben, zou er reden van spreken kunnen zijn.
Er blijft aldus dit goede over uit dit debat, dat
aan de zusters de weg gewezen is, de eenige
juiste wég.

De hoofdstukken Volkshuisvesting en Open-
bare Werken gaven enkele wenken en wen-
schen, zooals die ook in het Centraal Rapport
staan vermeld. Zeer waarschijnlijk krijgt de
schildersbuurt in den loop van dit jaar ver-
nieuwing der bestrating en ontvangt de Kra-
neweg tegelijk met het herstel van de straat
boomen terug. Voor deze zaak trad mevrouw
Nuver als kampioene op. Haar partijgenoot
De Wilde, nieuweling als hij is, waagde zich
aan den post: onderhoud van wandel plaatsen
en plantsoenen. Het verleden heeft het eerder
geopenbaard, dat wie aan dezen post komt, wet-
houder Rugge slagvaardig vindt. Heeft men
de onvoorzichtigheid bovendien den naam
Oosterpark daarbij te noemen, dan is het
heelemaal mis. De heer De Wilde bleek zich
daarvan niet bewust, derhalve liep zijn
wensch om een duidelijker groepeering der cij-
fers, teneinde bezuinigingen beter te kunnen
overwegen, op een desillusie uit. We meenen,
dat ook prof. van der Pot op dit punt eerder
zijn hoofd stootte, terwijl wij overtuigd zijn,
dat beide heeren te dezer zake onbevooroor-
deeld zijn. Doch wethouder Rugge, anders
meestal soepel genoeg, blijft op dit punt stroef
en achterdochtig. Men moet begrijpen, dat
deze post in hoofdzaak arbeidsloon betreft,
aldus zijn antwoord; de vroeger ingevoerde
bezuinigingen hebben tot gevolg gehad, dat
de losse arbeiders later in het voorjaar worden
aangenomen, en vroeger in het najaar ontsla-
gen, zoodat men daardoor feitelijk de werk-
loosheid vermeerdert. Specificatie van de ver-
schillende plantsoenobjecten is uitgesloten.

Wat uitbreiding van het aantal urinoirs
betreft wordt de traditioneele -„overweging"
van het College voortgezet. En tenslotte is van
verschillende zijden in den Raad aangedron-
gen op uitvoering van het twee ton-plan in-
zake de nieuwe garage voor de Reiniging. De
critiek buiten den Raad werd lichtvaardig ge-
noemd, de heer Groenewoud heeft zelfs de pen
in den intkoker gehad om zich daartegen eens
openlijk te verzetten. Alleen de heer Ter Veld
was niet overtuigd, dat het zoo duur behoefde
te worden. De andere sprekers, de h.h. Segaar,
Kolthek en Groenewoud, wilden er direct maar
aan beginnen, niet eens een nadere specificatie
van Gemeentewerken afwachten, die volgens
wethouder Boelmans Kranenburg onderweg is.
Want, aldus de fractieleider van R. en V., hier
geldt het een object, dat stelselmatig en op-
zettelijk verwaarloosd is. Hoe langer men
wacht, des te hooger worden de kosten. Ook
de wethouder was overtuigd, dat het er wel
van zou moeten komen.

Eén punt, waarover nogal misverstand naar
voren was gekomen, werd even uitgepraat.
Aan de hand van de stukken werd vastgesteld,
dat in principe besloten was het parkeeren
van luxe auto's in de binnenstad te gaan be-
lasten. Dat het College echter daarvan een
opbrengst van f20.000 begrootte, had de ver-
warring der meeningen gebracht.

Vanavond half 8 voortzetting.
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Wolters genoemde artsenkwestie (onderzoek
taxi-chauffeurs) reeds eerder is besproken en
dat toen is aangetoond, dat het hierbij alleen
om een uniforme regeling ging.

Inzake het verwijderen van obstakels op den
openbaren weg, worden elders informaties
ingewonnen. Het zal wel gaan in de richting
van een verbodsbepaling om de openbare
straat als bergplaats te gebruiken.

Het denkbeeld van een seniorenconvent wil
spr. gaarne in overweging nemen, al acht hij
dezen weg op zichzelf wel wat te gewichtig.

De heer WOLTERS licht nogzijn voorstel toe,
waarna de stemmingen volgen.

De stemmingen
Het voorstel-mr. Domela Nieuwenhuis wordt

hierna verworpen met 28—9 stemmen (vóór
Ter Veld (ch.>, Domela Nieuwenhuis (ch.),
Veenhoff ie.d.u.), Lameris (r. en v.). Van Erp
(r.k.), Jongedijk (ch.),Assink (r.k.), Spa (r.k.).
Redeker tr. en v.).)

Het voorstel-Wolters, gelijk aan het vorige
behalve het gedeelte betreffende het fiets-
verkeer in Boteringe- en Zwanestraat (mr.
Domela Nieuwenhuis heeft de Guldenstraat
reeds laten vervallen» wordt verworpen met
28—9 stemmen (vóór Ter Veld (ch.), Domela
Nieuwenhuis (ch.). Lameris (r. en v.), Van Erp
(r.k.). Wolters (cp.), Mulder (cp.), Jongedijk
(ch.), Assink (r.k.), Spa (r.k.).)

Het voorstel-Mengerink (s.d.). herstel van
tweerichtingverkeer in de O. Boteringestraat
voor fietsers, wordt aangenomen met 19—18
stemmen (vóór Jongedijk (ch.), Fermga (s.d.),
Schaper 's.d.), Velleman (v.d.). Bossina
(r. en v.), Mengerink (s.d.), Redeker (r. en v.),
De Wilde (v.d.), Boekhoven (s.d.), Sampon
(r. en "*"*.), Ter Veld (ch.), Domela Nieuwenhuis
(ch.'. Broekman (s.d.). Veenhoff (cd.u.), La-
meris 'r. en v.), Baarveld (s.d.), mej. Gorter
(s.d.), Segaar t.s.d.) en Kolthek (r. en ▼.).

De avondvergadering
Algemeene beschouwingen over

het hoofdstuk „Openbare
Veiligheid”

De heer VEENHOFF (cd.u.) bespreekt de 48-
-urige werkweek voor de politie, die door B. en
W. in verband met de zeer hooge kosten, die
deze maatregel met zich mee zal brengen,
wordt ontraden. Spr. meent dat met 15 agenten
meer de maatregel kan worden doorgevoerd.
De politie heeft een ingespannen arbeid en
een werktijd die zeer lang is. Ook het aantal
vrije Zondagen zou dan kunnen worden uit-
gebreid. Spr. wil geen voorstel doen, maar B. en
W. in overweging geven nog eens na te gaan
of invoering van de 48-urige werkweek niet
mogelijk is. Ook houdt spr. een pleidooi om het
aantal agenten voor den motordienst te beper-
ken, waardoor het aantal van 15 waarschijnlijk
minder groot zou worden. Spr. meent, dat dan
met 10 nieuwe agenten kan worden volstaan,
hetgeen de gemeente bij de vaststelling van het
salaris op f 1500 op f 15.000 zou komen te staan.
Spr. betoogt verder de mogelijkheid tot beper-
king van het aantal inspecteurs bij de afdee-
lingen verkeer en recherche. Voorts geeft spr.
in overweging na te gaan of de verkeersbaan
der Diephuisstraat niet kan worden verbreed.
De toestand maakt verbreeding noodzakelijk.
Spr. dringt aan op overleg met Ged. Staten om
te komen tot verbreeding van de Heerebrug.

Voorts geeft spr. den wensch te kennen om
het woonwagenkamp aan de Sumatralaan naar
een andere plaats over te brengen. De bewoners
aldaar hebben daarvan gedurende de kermis
veel last gehad. Tenslotte wijst spr. op de nood-
zakelijkheid van het zandstrooien. Er wordt
onvoldoende de hand gehouden aan de des-
betreffende verordening.

De heer TER VELD (ch.) sluit zich ten deele
aan bij den vorigen spreker en wijst nog op het
kruispunt Viaduct—Rabenhauptstraat, waar
spr. een verkeersagent noodzakelijk acht. Het
verkeersobstakel aan den Frieschestraatweg,
bij de bekende fabriek, beveelt spr. in de zorg
van B. en W. aan. Ten aanzien van het wegdek
van den Heereweg dringt spr. op voorziening
aan, althans in den vorm van waarschuwings-
borden.

De heer VELLEMAN (v.d.) hoopt, dat de kos-
ten, veroorzaakt door het aanbrengen van
schuilhutten, spoedig weggegooid geld zullen
blijken te zijn. Niettemin moet, zoolang zulks
noodig is, een dergelijke hut zoo goed mogelijk
zijn en dan is een nooduitgang — een ijzeren
plaat welke losgeschroefd moet worden, waar-
na het zand weggegraven moet worden — geen
nooduitgang.

Mevr. NUVER (v.d.) sluit zich ten aanzien
van de automaten aan bij de heeren Veenhoff
en Ter Veld en vraagt strenger toezicht op het
lawaai, dat bij automaten wordt gemaakt.

De heer WOLTERS (cp.) meent, dat deze
begrooting geen rekening houdt met de tijds-
omstandigheden en speciaal niet ten aanzien
van de luchtbescherming en critiseert het te
dezen aanzien in de M. v. A. gegeven antwoord,
dat niet in overeenstemming is met de parle-
mentaire democratie. Z.i. moet de Raad B. en
W. uitnoodigen zich tot de landsregeering te
wenden. De soort der gekozen schuilhutten
acht spr. ongelukkig. Spr. zou niet graag de
kans loopen er gestikt te moeten worden uit-
gedragen. Doelmatiger inrichting, betere voor-
lichting enz. acht spr. gewenscht. Tenslotte
dringt spr. aan op een uitspraak inzake de 48-
-urige werkweek der politie.

De heer v. ERP (r.k.) bespreekt het kruis-
punt Viaduct—Rabenhauptstraat en vraagt of
B. en W. meenen, dat een regeling niet zoo
noodig zou zijn. Het is hier zeker nog niet een
„U vraagt en wij draaien" in den Raad.

De heer GROENEWOUD (a.r.) brengt hulde
aan het hoofd van de politie en hen, die met
hen samenwerken en noemt de sfeer in het
corps zeer goed. Er blijven niettemin wen-
schen. Zoo ten aanzien van de huisvesting,
arbeidsduur.

De heer KOLTHEK (r. en v.) sluit zich aan
bij de opmerking, gemaakt door den heer v. Erp
over het kruispunt Viaduct;—Rabenhaupt-
straat, over die ten aanzien van de automaten
en van de schuilhutten.

De VOORZITTER, de sprekers beantwoor-
dend, merkt op, dat B. en W. zich wat het
viaduct-kruispunt betreft, op het standpunt
stellen, dat het leven van een verkeersagent
niet opgeofferd zal worden aan het verkeer.
De situatie leent zich ook niet voor de inder-
tijd door den heer Van Erp gelanceerde op-
lossing, terwijl de omstandigheden er niet voor
zijn om tot een automatische regeling over
te gaan.

Wat de dienstregeling van de politie aan-
gaat betoogt spr., dat de inspecteurs bij de
recherche onder het werk liggen, terwijl dit
ook slaat op de verkeerspolitie. Waar de heer
Veenhoff hier critiek had, sprak, hij over
dingen, waarvan hij niets weet. Een 48-urige
werkweek kan alleen reè ter sprake
komen, omdat de financiën er niet voor zijn,
hetgeen ook het corps erkent. Spr. is zeer
erkentelijk voor de goede Spamenwerking van
de zijde der poültie ondervonden. De autoirA-

tenkwestie noemt spr. niet zoo eenvoudig. Bij
elke automaat kan toch niet een agent wor-
den geplaatst om vervuiling tegen te gaan.
Controle is niet wel mogelijk. Het probleem
heeft intusschen zeer zeker de aandacht van
het college.

De Heerebrug willen ook B. en W. gaarne
verbeterd zien en wat den Heereweg betreft,
wil spr. graag eerst de uitwerking afwachten
van de Rijksverkeersregeling, waardoor het
gejakker in de bebouwde kom een einde zal
nemen. Omwerking van het wegdek zou 15 a
20 mille vragen.

Samenvoeging van brandweer en politie zou
misschien bezuiniging opleveren indien deze
afdeelintren ruim behuisd waren, voldoende
getalsterk en de mogelijkheid inhielden tot
grootere decentralisatie.

Voer de luchtbescherming doet men nooit
genoeg, maar men kan daarvoor ook nooit
Kenoeg doen. De genomen maatregelen kun-
nen echter zoo langzamerhand vasteren vorm
aannemen. Spr. zal binnenkort een brochure
hierover laten verschijnen met wenken en
instructies. Waar zelfbescherming voorop
staat, hoopt spr. or> grootere medewerking der
burgerij. De schuilhutten zijn alleen bestemd
voor hen, die niet tijdig in huis kunnen zijn
en voor hen, die op straat moeten blijven. Ze
zijn van beperkt kaliber doch geven beschut-
tins: voor een redelijk aantal menschen.

Bij de replieken komt de heer VEENHOFF
op tegen de felle wijze van beantwoording
door den voorzitter, verzekerend, dat hij, in-
dien hij opmerkingen maakt, eerst zijn licht
opsteekt.

Volksgezondheid
De heer SCHAPER (s.-d.) dringt aan op

sera voorraadvorming, vooral speciale sera, en
vraagt naar de verhoudingen in het Acad.
Ziekenhuis, meenende, dat verschillende zus-
ters het er niet lang vol kunnen houden.

Ook de heeren VEENHOFF (cd.u.) en
KOLTHEK (r. en v.) spreken daarover en
noemen het geval, waarin een verpleegster is
gestraft met inhouding van haar vrijen dag
omdat haar fiets niet op slot was.

Den VOORZITTER is van dit verloop onder
cle zusters niets bekend. Wel zijn eenige zus-
ters elders benoemd. Spr. zou niet nalaten
zijn ontstemming te doen blijken, als er din-
gen gebeurden welke niet juist waren. Op
anonieme klachten kan spr. niet ingaan.

Weth. BOELMANS KRANENBURG (V.d.)
doet mededeeliniïen omtrent de sera.

Volkshuisvesting
De heer VEENHOFF (cd.u.) wil meer toe-

zicht op het bewonen van goedkoope wonin-
gen van Centraal Woningbeheer door beter
gesitueerden.

De heer MULDER 'cp.) wijst op de winke-
liers in de arbeiderswijken en vraagt of er ook.
bij de huurbepaling, rekening gehouden wordt
met het feit, dat velen uit de clientèle ge-
mobiliseerd zijn.

Ook de h-eeren LAMERIS (r. en v.) en MEN-
GERINK (s.-d.) maken eenige opmerkingen
over den volkswoningbouw, waarna wethouder
RUGGE (s.-d.) antwoordt, dat aan het door
den heer Veenhoff opgemerkte alle aandacht
wordt besteed. Ook aan de huren voor de
winkelpanden. Met den heer Lameris is spr.
het eens, dat tegenover afgekeurde krotwo-
ningen andere woningen moeten komen. Bij
Gemeentewerken is in bewerking een straten-
plan en een woningplan, waaruit waarschijn-
lijk de bouw zal geschieden door een Woning-
bouwvereenigiiig. Over het plan Vinkenstraat
en Linnaeusplein is geconfereerd met den
Minister en spr. is thans niet zonder hoop.

Openbare Werken
De heer SEGAAR (s -d.) dringt aan op spoe-

digen bouw van een garage voor de Reiniging,
mede omdat de bouwkosten zullen stijgen en
ook met het oog op de werkloosheid.

Mevr. NUVER (v.-d.) vindt verbetering van
de straten in de Schildersbuurt in het Westen
der stad noodig, alsmede van den Paterswold-
scheweg van de basculebrug tot den spoor-
wegovergang.

Weth. RUGGE (s.-d.) antwoordt, dat zeer
waarschijnlijk in den loop van dit Jaar stra-
ten in de Schildersbuurt verbeterd zullen
worden.

De heer KOLTHEK (r. en v.) betreurt even-
als de heer Segaar, het uitblijven van den
garagebouw voor de Reiniging en dringt op
onverwijlde uitvoering aan. . Gedurende een
kwart eeuw is de belt opzettelijk verwaar-
loosd, omdat men niet wist wat men met dit
terrein en de gebouwen zou doen. En hoe lan-
ger die verwaarloozing des te meer zal ver-
betering kosten. En zoo gaat het ook met de
centrale werkplaats. Thans geeft men f 5000
uit per jaar, waarvoor de dienst niets anders
dan narigheid terug ontvangt.

De heer TER VELD (c.-h.) is meer geneigd
eerst een centrale werkplaats te overwegen,
terwijl de heeren VEENHOFF (cd.u.) en
GROENEWOUD (a.-r.) met den heer Kolthek
den huldigen toestand onhoudbaar achten.

Weth. BOELMANS KRANENBURG (V.-d.)
antwoordt, dat ook het college overtuigd is
van de urgentie, doch dat de nieuwe omstan-
digheden, vooral financieel, wijziging hebben
gebracht. De plannen zijn terugge-zonden aan
Gemeentewerken met opdracht na te gaan
weike de kosten bij de huidige materiaalprij-
zen zullen zijn.

De vergadering wordt daarna verdaagd tot
hedenavond half acht.

SPORTNIEUWS

Schaatsen

Hoven wint het kampioenschap
van Groningen

Uitstekend geslaagde, sportieve wedstrijd
te Onderdendam

De ijsvereeniging te Onderdendam heeft in
de geschiedenis van de Groninger ijssport,
vooral wat de kortebaanwedstrijden betreft,
een vooraanstaande rol gespeeld in den loop
van haar bestaan en is er in geslaagd uiterlijk
iets van haar oude, romantische omstandig-
heden te bewaren. Men ziet bij wedstrijden de
commissieleden nog in fraaie groenwitte sjer-
pen rondrijden, hoort de rijders naar den start
blazen en tenslotte worden de prijzen uitge-
deeld in groenwitte zakjes. Zoo was het ook
gisteren bij de rijderij om het kampioenschap
van de provincie Groningen, een wedstrijd,
welke was georganiseerd ter viering van het 70-
-jarig bestaan der vereeniging. Ongetwijfeld
behoeft Onderdendam daarvan geen spijt te
hebben, want in alle opzichten is deze gebeur-
tenis geslaagd, sportief zeer zeker en ook de
penningmeester zal niet klagen, want de be-
langstelling was zeer groot. Wel was niet zoo-
als een tiental jaren terug bij eenzelfde gele-
genheid het aantal betalende toeschouwers bij
de 2000, doch toch kan het veilig gesteld wor-
den op ongeveer 900, waarbij dan nog komt een
honderdtal leden en de massa, welke op de ge-
wone baan op hetBoterdiep den strijd zoo goed
mogelijk volgde. De ijsbaan is n.l. op dit vaar-
water uitgezet, zoodat de vrije baan er langs
open moet blijven en wel heeft men door mid-
del van dekkleeden eenigszins voor afschutting
gezorgd, doch er waren toch nog vele tiental-
len, die buiten de afrastering iets trachten op
te vangen van hetgeen zich afspeelde op de
kampplaats. Een strop voor de vereeniging,
maar aan den anderen kant blijven er nog zeer
velen over, die zich tot vrij ver uit de omgeving
per schaats naar Onderdendam hebben bege-
ven om het feest — want dat is iets dergelijks
voor de betrokkenen — mee te maken. Op weg
naar de plaats zijn we althans heel wat rijders— vooral in groepen aan den stok — voorbij-
gereden, per auto!, die één doel hadden: On-
derdendam. Het behoeft dan ook geen betoog,
dat daar op een lengte van ongeveer 200 meter
en een breedte van ruim tien meter zeer velen
hebben rondgereden. Volgens voorschrift met
de zon mee. Het was, één groote, zwarte slang,
welke zich ononderbroken kronkelde om de
door touwen afgeschutte wedstrijdbaan, welke
aan beide zijden in een wéi wat nauwen „tuit"
.eindigde. De toestand van het ijs was echter
bijzonder goed en gaf geen enkele aanleiding
tot eenige aanmerking.Bovendien was het wel-
iswaar snerpend koud, doch toch zonnig, zoo-
dat men eigenlijk ook wat het weer betreft,
heeft geboft.

Welnu, onder deze omstandigheden heeft
-"ich om het kampioenschap een strijd af-
gespeeld, welke zoo spannend is geweest,
en waarbij zoo hevig is gevochten, als maar
zelden eerder het geval is geweest.

Er kan nu geen sprake zijn geweest van dee-
ling of van af.spraken, omdat daarvoor de deel-
nemers elkaar het vuur te na aan de schenen
hebben gelegd. Men zou dan ook van een bij-
zonder geslaagden mlödffg* Küfiffên spreken,
ware het niet, dat de wijze van starten drin-
gend verbetering behoeft. Nu was het aantal
valsche starts legio, alleen een gevolg van het
feit, dat de rijders steeds weer trachtten met
een voorsprong te vertrekken, terwijl des star-
ters lankmoedigheid daartoe ook wel verleidde.
En tevens was de startmethode, waarbij de rij-
ders zoo noodig door middel van het boven-
genoemde blaasinstrument werden terug-
geroepen, eenmaal aanleiding tot een onprettig
„ophalen". In een rit tusschen Hoven en Huis-
man weigerde n.l. de hoorn, waardoor de rij-
ders op volle snelheid doorreden. Toen had
men o.i. den rit geldig moeten verklaren. De
jury besliste echter anders, zoodat beiden nog
eens zich zulk een inspanning moesten getroos-
ten. Geen sinecure gezien de concurrentie en
den tegenwind. Want deze laatste stond vrij
sterk in de lengte van de baan, hetgeen ook wel
uit de tijden merkbaar was. Met den wind in
den rug werden snelheden genoteerdvan bene-
den de 16 sec Hoven kwam zelfs tweemaal tot
15 2/5 sec, terwijl tegen den wind in de tijd
vrij veel boven de 16 sec. bleef.

Dertien rijders verschenen aan den start en
alleen reeds de wijze waarop het publiek zich
sterk geïnteresseerd betoonde voor het verloop
van hun strijd was interessant. Nauwelijks had
weer de hoorn een tweetal deelnemers opgeroe-
pen, of oogenblikkelijk werd het rondrijden ge-
staakt en schaarde men zich rijen dik, schou-
der aan schouder rond de touwen — een prach-
tige parade der schaatsen — om direct weer te
gaan rijden als derit geëindigd was. En naar-
mate de rijders voorbij vlogen, kronkelde ook
de rij van halzen zich

In den eersten omloop won Toxopeus uit
Zoutkamp tweemaal van Kooi uit Engelbert,
met den wind mee 16 2/5 sec. noteerend. Rona,
De Punt, zegevierde tweemaal over Frankes,
Den Andel, waarbij hij 1/5 sec. meer noodig
had. Zeer spannend was de strijd tusschen W.
Huisman van Westerbroek en Nicolai van De
Wilp. Laatstgenoemde kwam het best van

start, doch op de laatste tien meter van de 160
M. lange baan haalde Huisman nog zooveel op,
dat hij gelijk met zijn tegenstander in 15*4/5
sec. door de finish ging. De soepel rijdende Ni-
colai won echter de beide volgende ritten met
weinig verschil.

Een duel met beslissend karakter was
reeds dat tusschen twee favorieten, Engel-
kes uit Sellingen en Hoven uit Eelde. Ge-
lijk op ging het aanvankelijk, doch Hoven
won in den eindspurt in 154/5 sec. In den
tweedenrit nam hij het waarschijnlijk wat
te kalm op, zoodat, hoewel hij o.i. een
fractie eerder door de finish ging, de jury
„kamp" besliste. In den derdenrit won Ho-
ven gemakkelijk.

P. Huisman reed veel beter dan Nieborg uit
Engelbert en won, den eersten rit in 154/5 sec.
Ook Walda uit Kolham was superieur en won
tweemaal van Neperus, Warffum (tijd 16 sec).
Brouwer uit Scheemda lootte vrij en moest in
den tweeden omloop tegen Toxopeus en zoo-
waar wist deze oude rot beide ritten te winnen,
hoewel eerst na zeer spannendén strijd. Zijn
wind-meetijd was echter slechts 16 2/5 sec. Veel
sneller ging Nicolai tegen Rona en zijn eersten
rit legde hij af in 15 2/5 sec. Tot toen de snelste
van den middag, doch Hoven noteerde direct
daarna tegen W. Huisman denzelfden tijd. In
den eersten rit won hij met ongeveer l*/2 M.
en in den tweeden met minder verschil, doch
toen moest, zooals boven gezegd, worden over-
gereden. Den derden rit won hij'weer en kwam
daardoor met Walda, Brouwer en Nicolai in de
demi-finales. Brouwer en Walda leverden
fraaien strijd, waarbij beiden zij aan zij en met
dezelfde streek over debaan vlogen. Nauwelijks
waarneembaar was het verschil waarmede
Walda won, in 16 i/5 sec. Hoven bleek sterker
dan Nicolai en won den eersten rit in 15 3/5
sec, zoodat Brouwer als eerste afvaller den
vierden, Nicolai als tweede afvaller den derden
prijs kreeg. Ook de finale is enerveerend ge-
weest. Eerst op het laatste eind in den eersten
rit kon Hoven winnen, in 15 3/5 sec, terwijl hij
in den tweeden met grooter verschil eveneens
als eerste door de finish ging, onder donde-
rende toejuichingen van het publiek. Hij werd
dus kampioen van Groningen en Walda, die
eerst des morgens om zes uur van wacht was
gekomen — ook hij is gemobiliseerd — tweede.

De prijzen waren f 100, f6O, f4O en f2O en
werden na afloop uitgereikt door den voorzitter
van den Prov. Bond, den heer G. K. Wiersema,
die met den secretaris, den heer De Groot uit
Groningen en den penningmeester, den heer
Boerema uit Eelderwolde, den wedstrijd heeft
bijgewoond. De prijsuitreiking vond plaats ln
café Burema, waar de voorzitter van de IJsver-
eeniging, de heer Bakker, een welkomstwoord
sprak, waarna de heer Wiersema een
jubileumswoord sprak. Het werd een gezellig
feest, prettig besluit van een alleszins geslaag-
den dag.

Nederlands kampioen
S. Zeldenthuis geslagen door

B. Hof van Gaastmeer
Om het kampioenschap van Friesland

Ter gelegenheid van het honderdjarig be-
staan der „IJsclub Dokkum'', werd aldaar on-
der auspiciën van den Bond van IJsclubs. om
het kampioenschap van Friesland voor man-
nen öp de'korte baan pei-eden.

Een 19-tal van de beste Friesche rijders op
de korte baan had zich voor dezen wed-
strijd doen inschrijven.

Alle ritten werden op tijd gereden, voor het
tijdopnemen werd gebruik gemaakt van een
door den starter, den heer P. du Bois van
Franeker uitgevonden vernuftig apparaat
waarbij de rijder bij het starten den tijdme-
ter automatisch inschakelt en bij het passee-
ren van den finish uitschakelt, waardoor de
juiste tijd waarin het traject is afgelegd,
wordt geregistreerd, tot op een veertigste se-
conde nauwkeurig.

In de demi-finale werden geplaatst de rij-
ders: B. Hof Gaastmeer, S. Zeldenthuis Joure,
B. v. d. Veen Warga, J. Slof Joure, B. Laver-
man Zeist, G. Zonneveld Akkrum, P. Eisinga
Grouw en D. Hielkema Bontebok.

Buitengewoon spannende ritten werden in
dezen hoogstaanden en uiterst sportief gere-
den wedstrijd geleverd. De uitslag was (vóór
en tegenwind bijelkaar genomen): B. Hof
32.2 sec; S. Zeldenthuis 32.3 sec; B. v. d.
Veen 32 21/40 sec; J. Slof Joure 33 11/40 sec;
B. Laverman Zeist 33 31/40 sec; G. Zonneveld
Akkrum 33 13/40 sec; P. Eisinga Grouw
32.8; B. Hielkema viel op zijn laatste rit,
waardoor hij uitviel.

In de finale werden geplaatst B. Hof en S.
Zeldenthuis, welke vorige week in Kampen
den Nederlandschen kampioenstitel op de korte
baan veroverde. Voor dezen laatsten rit
klaagde Zeldenthuis over spierpijn en dit
heeft hem allicht eenigszins gehandicapt. De
uitslag was dat B. Hof van Gaastmeer de
overwinning behaalde en daardoor tot Friesch
kampioen werd verheven.

B. Hof veroverde tevens den eere-prijs, een
zilveren medaille en de gouden medaille van
den bond.

Zeldenthuis won naast den tweeden prijs, de
zilveren Bondsmedaille. De derde prijs (f4O)
werd gewonnen door B. v. d. Veen en de
vierde prijs door P. Eisinga, Grouw.

De Elfstedentocht zal de volgende
week gehouden worden

Mits de vorst aanhoudt
Het Centraal Bestuur van de Friesche Elf-

stedenvereeniging heeft Dinsdagavond weder-
om te Leeuwarden onder presidium van mr.
M. E. Hepkema vergaderd teneinde over het
organiseeren van een eventueelen Elfsteden-
tocht te beraadslagen. Op grond van de in-
gekomen rapporten omtrent den toestand van
het ijs, heeft men besloten den tocht in ieder
geval deze week niet te houden. Houdt de
vorst aan, dan staat het vast, dat het tradi-
tioneele ijsfestijn de volgende week plaats
heeft.

Het is een bijzonder gelukkige omstandig-
heid, dat Gedeputeerde Staten van Friesland
Dinsdag last gegeven hebben de sluis te Rop-
tazijl, de eenige welke nog in werking was, te
sluiten, ,nu het peil van den Frieschen boezem
tot het. door de waterstaatsautoriteiten ge-
wenschte niveau van 50 c.M. boven Friesch
zomerpeil is gezakt. Aan het stroomen is dus
thans een einde gekomen, hetgeen bovenal
aan het ijs in de Noordelijke route van het
ruim 200 K.M. lange traject, dat zich nog niet
in de voor het houden van een Elfstedentocht
gewenschte conditie bevindt, ten goede zal
komen. De toestand van het ijs in de zuide-
lijke route en bovenal van het ijs op de me-
ren laat niets te wenschen over.

Mocht de tocht door het aanhouden van
de vorst voortgang kunnen vinden, dan staat
het, blijkens mededeelingen, welke ons van
bevoegde zijde verstrekt zijn, reeds thans
vast, dat de Elfstedentocht 1940 een record-
belangstelling zal trekken. Het aantal mili-
tairen, dat voornemens is aan den tocht deel
te nemen, wordt op 2000 geschat en het aan-
tal burgers op 1000. 't Centraal bestuur heeft
zich, gedachtig aan het gezegde, „regner c'est
prévoir", ook reeds met het vraagstuk van
huisvesting van de deelnemers bezig gehou-
den, aangezien het vast staat, dat de hotels
te Leeuwarden onmogelijk alle deelnemers
zullen kunnen herbergen. Vermoedelijk zal
een beroep gedaan worden op de sportieve
gezondheid van de Leeuwarder burgerij om
een deel der deelnemers particulier te huis-
vesten.

Naar we vernemen zullen, als gevolg van
de bemoeienis van Karst Leemburg uit Leeu-
warden de drie eerstaangekomenen in den
prestatierit van den Noorder IJsbond, Duiker,
Vos en Korst, alsmede de heer Luursema,
deelnemen aan den komenden elfstedentocht,
Leemburg zal daarbij als gids fungeeren.

Een Drentsche prestatie- en
toerrit

Met Assen als centrum
In een gistermiddag te Assen gehouden

bestuursvergadering heeft de Prov. Drentsche
IJsbond besloten a.s. Zaterdag een Prestatie-
en Toerrit te organiseeren over een afstand
van 45 K.M. met als uitgangspunt en eindpunt,
Assen.

Aan den prestatierit, d.i. de wedstrijdklasse,
kan alleen worden deelgenomen door teams
van de bij den Bond aangesloten vereenigin-
gen, hetgeen dus wil zeggen, van bijna alle Jjs-
clubs in Drenthe. Deze teams moeten bestaan
uit twee mannelijke personen van minstens 17
jaar.

Aan den toerrit, waarvoor de eischen veel
lager zijn gesteld, kan iedereen deelnemen,
zoowel mannen als vrouwen. De leeftijdsgrens
is hier ook op 17 jaar gesteld.

De route kon, in verband met den toestand
van het ijs, nog niet definitief worden vast-
gesteld, doch zal waarschijnlijk gaan naar de
Vledderburg of naar Beilen. De organisatie van
dezen veelbelovenden wedstrijd zal berusten bij
den Drentsche IJsbond in samenwerking met
de IJsclub „Voorwaarts" te Assen.

Daar de publieke belangstelling voor de
kortebaanwedstrijden hard achteruit gaat,
heeft het bestuur van den bond gemeend het
over een anderen boeg te moeten gooien, waar-
om èn om de propaganda voor de ijssport, deze
tochten zijn georganiseerd, voorloopig als een
proef bedoeld.

In advertenties zullen nadere bijzonderheden
volgen.

MILITAIRE WEDSTRIJDEN
In het Kantonnement Groningen

De militairen in het Kantonnement Gro-
ningen hebben gisteren op de ijsbaan Gronin-
gen aan den Paterswoldscheweg wedstrijden
gehouden, welke een zeer geanimeerd verloop
hebben gehad. Er was veel strijd in de baan.
en veel meeleven er buiten. Door den voor-

zitter van de IJsvereeniging Groningen, mr.
S. J. W. Nijhoff, was een beker beschikbaar
gesteld, welke naast de vele door de officieren
en anderen uitgeloofde medailles een „buit"
vormde, waarom hardnekkig gestreden is.

De prijsuitreiking in de cantine besloot de-
zen geslaagden dag.

De uitslagen luiden:
Kortebaan: 1. Sergt. Kliphuis 36 R. _.; 2.

korp. Van Slochteren, kaderopleiding; 3. Swie-
renga, Gn. Tr.; 4. Kinds, Gn. Tr.; 5. Everts,
staf 36 R. I.; 6. korp. Keizer, kaderopleiding.

* Schoonrijden: 1. Marech. N. P. Jensen; 2.
korp. Hendrikse, staf 36 R. I.; 3. wemr. le. kl.
M. Stiekel (Kon. Mar.).

Hindernisbaan: 1. J. Strootman, Staf 36
R. I. (tijd 35.5 sec.); 2. A. Meijer, Gn. Tr (tijd
37.4 sec); 3. korp. Spieker, kaderopleiding
(tijd'3B.s sec); 4E. Dost, Gn. Tr. (tijd 40.1
sec).

Estafette 4x120 M.: 1. Eerste ploeg Gn. Tr.
(De Vries, Holst, Swierenga, Kinds) tijd 1 min.
8 sec; 2. Ploeg Kaderopleiding (Van Sloch-
teren, Pestman, Keizer, Kerdijk), tijd 1 min.
9 séc, 3. Ploeg staf 36 R. I. (Robijn, De Waal,
Everts, De Jonge) tijd 1 min. 10.9 sec; 4.
Ploeg T. B. F. (korp. Jensen, Hogendonk,
Scholten, en Leeuwerink) tijd 1 min. 14.3 sec.

Ook Koops naar Oslo
Naar wij vernemen zullen Jan Langedijk

(Rotterdam), Roelf Koops (Zuidlaren) en Dolf
van der Scheer (Rotterdam) door het presi-
dium van den Koninklijke Nederlandsehe
Schaatsenrijders Bond naar Noorwegen wor-
den uitgezonden om te Oslo op 20 en 21 Ja-
nuari a.s. deel te nemen aan een internatio-
nalen wedstrijd over de afstanden 500, 1500,
5000 en 10.000 meter.

De rijders zullen Vrijdag a.s. per vliegtuig
naar het Hooge Noorden vertrekken, waar
zij nog een week gelegenheid krijgen te trai-
nen. De wedstrijd te Oslo zal bestaan uit een
tweekamp tusschen een Noorsche ploeg en
een team, hetwelk zal worden samengesteld
uit de te Oslo vertoevende buitenlandsche
rijders.

Op het oogenblik zijn in de Noorsche hoofd-
stad b.v. de Amerikaan Wallace, de Euro-
peesche kampioen Berzlns (Letland), enkele
Zweden, waar nu de drie Nederlanders nog
bij komen. Hoe de ploeg der buitenlanders
zal zijn samengesteld, ls nog niet bekend,
doch in ieder geval zal daarbij overleg wor-
den gepleegd met den president der 1J5.V.,
den heer G. W. A. van Lajr.

Geen woord werd er gesproken. Alle drie
hadden maar één gedachte: den brand te
stuiten en in ieder geval uibreiding te
voorkomen. leder werkte zoo hard mo-
gelijk en het* lukte tenslotte om den
brandenden top van den heuvel te

scheiden van het benedengedeelte.
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Het was een bovenmenschelftk werk ge-
weest, want de rook omhulde hen voort-
durend. En zij móesten nu maar afwach-
ten of de geul breed genoeg was om het
vuur te stuiten. Zij bleven aan 't werk
zoo lang als het ging. Toen werd de hitte

te groot, moesten ze achteruit.

DE PECHVOGEL

Langzaam maar zeker naderden de
vurige tongen. Ingespannen keken de
brandbestrijders toe. Zou het vuur gestuit
worden? Of zouden de vlammen over den
geul heenspringen en het spel van ver-
nietiging voortzetten ? Het was een oogen-

blik van adembenemende spanning.
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