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en voor ons zelf moeten uitmaken of het jaar met jongeren uit andere bcvolkings-
dat van ons heenging een welbesteed deel van groepen en andere cleelen van het land,

In een wereld vol volken en rassen met
tegenstrijdige belangen, m een wereld waai-
de strijd om het bestaan, om geld, eer en
macht geen tijd voor rustige verpoozmg laat,
m een wereld waar de oorlog vernietiging
en ellende brengt, komt er elk jaar voor ie-
der mensch een Oudejaarsavond.

En men moge onverschillig door het leven
zijn gegaan, op dien laatsten avond van het
jaar is er een onzichtbare macht, dip den
mensch dwingt zich neer te zetten en ai het
verleden te kijken.

Halt, zegt die stem, dit is het oogenblik
waarop een ongeschreven wet U de verplich-
ting oplegt een boekjaar van Uw'leven af te
sluiten.

Het gaat er niet om wat er op banken is
uitgezet en m brandkasten ligt besloten,
want het geld heeft op een avond als deze
geen waarde en de armste mensch kan zich
rijker voelen dan hij, die millioenen aan zijn
vermogen heeft toegevoegd.

Dit is de avond van goed en van kwaad, de
avond waarop alles wat gij een jaar lang aan
goede dingen gedaan en gedacht hebt, wordt
afgewogen tegen wat U als mensch ontsierd
heeft en slechts hij zal gelukkig en dankbaai
kunnen zijn, die op een avond als deze der
mnerlyken vrede kent omdat hij diep in zich
gevoelt, dat hij in het tijdsdeeltje dat achter
ons ligt anderen ten zegen is geweest.

Het leven is moeilijk en de strijd om het
bestaan wordt met de scherpste wapenen uit-
gevochten. Wie sterk is dringt zich naar vo-
ren, wie zwak is wordt onder den voet geloo-
pen en blijft hulpeloos achter.

De noodzakelijkheid alle krachten in te
spannen om vooruit te komen of staande te
kunnen blijven neemt een heel jaar lang de
gedachten der menschen zoo in beslag, dat
er geen tijd blijft voor meditatie, geen tijd
om naast de bereikte resultaten te letten op
de wijze waarop zij zijn verkregen.

Maar dan komt de Oudejaarsavond die den
mensch dwingt in het verleden te kijken.

Het gaat er niet om wat men dit jaar voor
zichzelf bereikt heeft, het gaat er bovenal
om wat men voor anderen heeft gedaan.

Er zijn vele godsdiensten waarvan de be-

ons korte leven hier op aardt is geweest.

lijders verkondigen, dat zij tot een uitverko-
ren groep behooren. Gelooven is een vertrou-
wen in de waarheid, maar geen mensch op
aarde kan over de grens van het leven kijken.

Maar Gods woord zooals wij dat uit het
boek van alle tijden aanvaard hebben, spreekt
van zelfopoffering en van de liefde tot den
naaste en wij ondervinden ieder oogenblik,
dat wij dit als de eeuwige waarheid hebben
te aanvaarden.

Waar wij ook staan en wat wij ook doen,
of wij rijk zijn of arm, wrj leven temidden
van anderen en in elk menschenleven komen
de tijden van tegenslag, van armoede en
verdriet. Gelukkig zijn zij, die dan niet on-
schillig voor zich uitkijken omdat slechts hun
eigen leven hun volle belangstelling heeft,
gelukkipr zijn zij die bij alle drukke bezighe-
den nog tijd vinden zich om hun naasten te
bekommeren, die van het weinige dat zij be-
zitten nog iets voor anderen kunnen missen,
die den zieke het zelfvertrouwen hergeven,
den bedroefde troosten, die wat zwak en
hulpbehoevend is tegen de slagen van het
noodlot besche-men.

Het boek 193tJ wordt afgesloten en op den
Oudejaarsavond zullen wij de resultaten zien

Er zijn op dezen avond velen wier gedach-
tr-n hoofdzakelijk uitgaan naar man, vader
ol zoon, die van het gezin werden weggeroe-
pen, om zich m dienst te stellen van het va-
derland, en waaibij men zich vastklampt aan
de hoop dat het oorlogsgevaar ons mag voor-
bij gaan en zij gezond en veilig weer in het
gezin mogen wcderkeeren. en er zijn er ook,
vaer gedachten toeven bij nen, die een vorig
jaar nog mflde bij het haardvuur zaten en
wier plaats thans onbezet is Er zijn kinderen,
die hun ouders en ouders die hun kinderen
hebben verloien, er zijn talloozen, die een fa-
milielid of een goede vnend aan den onver-
biddelijken dood moesten afstaan.

Laten zij thans bedenken, dat het oogen-
ólik van scheiden voor alle menschen aan-
breekt, dat niemand aan den dood kan ont-
komen, maar dat er m ons aller gevoel de
zekerheid is, dat zij die van ons heengingen
ons niet voor altijd hebben verlaten.

Laat men op een avond als deze zich alles
heunneren, wat er tusschen de dooden en le-
venden aan liefde en vriendschap geweest is,
laat men zich de oogenbhkken van gelukkig
samenzijn weer voor den geest stellen. Want
juist daardoor zal men dieper dan ooit besef-
fen, dat al het andere daartegen wegvalt en
dat het leven slechts door liefde en zelfopof-
fering beteekenis heeft gekregen

Dit geldt voor alle menschen, welken gods-
dienst zij ook hebben en hoe AIJ dien ook
belijden Het leven gaat voort, er komen vele
Oudejaarsavonden, er zal altijd gejegenheid
zijn zich over goede daden te verheugen en
berouw te hebben over wat wij misdreven.
Maar wat wij ondervonden en deden, onze
vreugde en smart, wij hebben het alles on-
dergaan om er de lessen uit te trekken. Het
berouw over een slechte daad moet ons er-
van weerhouden hem te herhalen, de tevre-
denheid over wat wij voor anderen geweest
zijn moet ons aansporen daarmee voort te
gaan. Zoo leeren wij door het leven zelf den
weg naar een gelukkige toekomst en als wij
dien vastbesloten betreden, zal onze stap
lichter worden omdat wij de blijdschap in
ons hart zullen kennen.

Moge deze Oudejaarsavond er dan opnieuw
toe medewerken dat wij ons zelf leeren ken-
nen en moge hij onze wil versterken om
in het jaar dat nu komen gaat te doen wat
ons hart ons ingeeft.

voor te bereiden op de taak, welke de
jongeren thans en vooral straks, wan-
neer do mobilisatie geëindigd zal zijn,
moeten vervullen. Daarom zijn de

KLEIN BEDRIJF CONTRA A.T.O. | Vindt U het 'n groote kunst, om een
Lezeressen en lezers in den Wierin- dienst af te nemen, waarvan het v«r-

mcerpolder, thans vraag ik Uw bijzon- voer van goederen al veel is uitgebreid

Volkshoogeschoolcursusson, welke
thans gehouden worden, gesteld in het
toeken van OPBOUW. Gezamenlijk zal
worden gcsti'ccfd naar het verkrijgen
van een beter begrip van den huldigen
toestand en naar het vinden van posi-
tieve mogelijkheden, welke wij thans
en straks zullen hebben.

Het samenzijn op de Volkshooge-

derc aandacht voor 't volgende en de wegen nu zeer goed zijn ?
In Augustus van het jaar 1930, werd, Moet de kleine man steeds grondleg-

school, temidden van het platteland,
biedt daartoe de mogelijkheid. Komt
daar 10 of 14 dagen samen met ande-
ren, om er 's ochtends practisch te wer
ken aan den opbouw van de VoiKshoo-
gcschool en haar terreinen, om er
's middags te luisteren naar de voor-
drachten van deskundige sprekers en
om daar 's avonds gemeenschappelijk
over te spreken ; om er veertien da-
gen intensief te leven !

Pnactische mededeelingen,
De kampen zijn bestemd voor manne

lijke deelnemers uit alle volksgroepen
van 18 tot 35 jaar. De Kosten bedragen
met inbegrip van volledige voeding jn
onderdak voor den cursus op „Allaras

;•" minstens i 17.50, voor dien te Mar
kelo minstens f 13.50. Wie meer kan
missen, wordt verzocht dit bedrag
naar vermogen te verhoogen, om ande
ren, voor wie dit noodig is, in de kos-
ten tegemoet te kunnen komen.

Men v/orlt verwacht 's middags oiu-
streeks 4 uur (liofst met fiets), het
vertrek is op den laatsten dag na het
ontbijt. „Allardsoog" ligt op het grens-
punt der drie Noordelijke provinciën
het naaste spoorstation is Assen. Met
de bus kan men vanuit Assen tot Hau-
lerwijk, vanuit Groningen tot Zeven-
huizen tot Frieschepalen komen.

„Diependaal" Higt tusschen Markeïo
en Rijssen, i Km. van het spoorstation
in laatstgenoemde plaats.

Degenen, voor wie het curcusgehl 'n
ernstig bezwaar vormt, kunnen een te-
gemoetkoming aanvragen.

F E U I L L E T O N .

DE VROUW
UIT
VLAANDEREN,

VOLKSHGOGESCHOOLCURSUSSEN
VOOR BOERENZOONS, STUDENTEN,

ARBEIDERS E.A. JONGEREN.
op de Volkshoogcschool „Allardssoog"
bij Bikkeveen (Fr.) van 4-18 Jan. 1940
en op de Volkshoogeschool „Diepen-
daal"" bij Markelo (O.) van 22 Jan. -
l Febr. 1940.

Men verzoekt ons mcdcdeeling van
onderstaande :

Vele jongeren voor wie de Volkshoo-
geschoolcursussen bestemd zijn, zul-
len thans door de mobilisatie en de
directe gevolgen daarvan verhinderd
zijn, aan een cursus deel te nemen.

Degenen echter, die nog wel in de ge-
legenheid zijn 10 of 14 dagen op een
Volkshoogeschool door te hrengen,
roepen wij met des te meer klem op,
thans een cursus te volgen. Meer dan
ooit is het noodzakelijk, zich tezamen

Opgave zoo spoedig
uiterlijk 7 dagen vóór

mogelijk, doch
den aanvang

van den cursus, tCj richten voor den
cursus op „Allardsoog" tot de Volks-
hoogeschool ..Allardsoog" bij Bakke-
veen en, voor den cursus op ,,Diepen-
daal" tot den heer J. Banis, voorzitter
van den Raad van Toezicht, Bavinkels
weg 5, Almelo.

de thans heetende Wieringermeerpol-
ler, aan het water ontrokken.

Velen in den lande hadden toen de
gedachte, om ook eens een poging te
wagen, daar in den nieuwen Polder
een zaak te beginnen.

Door dikwijls groote moeilijkheden
te overwinnen, is aan enkelen de eer
te beurt gevallen, hun toekomst al-
daar te beproeven.

Helaas zijn in de bijna 10 jaren, dat
de Polder cultureel is opgewerkt, al
vele slachtoffers te betreuren, zoowel
in zaken, als op sociaal en economisch
gebied.

Ondergeteekende, bode Kolhorn-
Schagen, had ook een upen oog voor
den nieuwen Polder en daar zijn bode-
diensten uit te breiden tot alle dorpen
die daar werden gebouwd.

In Jan. 1932 werd mij door de Wierin-
germeerdirecic schuift;Clijk vergun-
ning verleend, 't nieuwe land in te
rijden.

Voor de bewoners van Slootdorp
was dat een zeer aangename kennis-
making, daar zij op het gebied van
goederenvervoer ge-isoleerd waren.

Voor hen die daar thans, nog wonen
en weten hoe de gelegenheid bestond,
was mijn eerste aankomst bijna
'n historische intocht.

Wanneer men iets gaat opbouwen,
gaat dat niet zonder financieele kos-
ten gepaard, temeer daar er in dit ge-
val gereden moest worden over dras-
sige wegen ; dus tot de assen in de
modder zakken, kwam toen veelvuldig
voor, benevens nog diverse andere
moeilijkheden.

Uren door vertraging heb ik wel op-
geofferd, om mijn clientcele zoo goed
en vlug mogelijk te kunnen bedienen.

Aan vele Meerbewoners vanaf deze
plaats nog mijn hartelijken dank voor
hun betoonde hulpvaardigheid, in de
uren van martelen om weer op vasten
bodem te komen.

Vanaf 1932 tot 1937 is door mij 'n da-
?elijksche dienst van en naar station
Schagen steeds met instemming van
mijn clienteelc volbracht. Heden ten
dage wordt nog de dienst als voor-
noemd voortgezet, ondanks een sterk
financieel verlies ! En wie is daar nu
de officieel schuldige van ?

De Algem. Transport Onderneming
(A.T.O.), gevestigd te Utrecht, heeft
mij dat ten onrechte afgenomen.

ger zijn, om wanneer 't groote bedrijf
zijn kans gekomen acht, deze waar
te nemen en hen, die de grootste offers
n moeilijke tijden hebben doorstaan,

opzij te dringen en tenslotte geheel te
doen verdwijnen.

Hulde aan hen, die mij steeds trouw
,ijn gebleven, door bun goederen tot
Station Schagen te laten verzenden,
met verdere vermelding „per bode
Zeeman."

INGEZONDEN STUKKEN.
Mijnheer de Redacteur,

Vergun mij een plaatsje in Uw veel-
gelezen blad ; bij voorbaat mijn dank.

DE V L U G S T E EN
VERBINDING NAAR

G O E D K O O P S T E

WEST-FRIESLAND en AMSTERDAM
IS NOG STEEDS DE

WACO - AUTOBUSDIENST.

8.)

„Miss Lucie Erickdale is een betooverend
schoon meisje, dat zich door hare bevalligheid
den naam van de Lelie van Erickdale verwor-
ven heeft." ,

„Zij moge zulks voor anderen wezen," zei-
de Karel II, „voor mij is zij meer. Zij is de
eenige dochter, het eeni-
ge kind van een man, die het slachtoffer werd
van zijn trouw en zijn verknochtheid aan
mijn ongelukkigen vader'. — Do baron Ed-
ward van Erickdale was zijn beproefde vriend
en vertrouweling en bleef aan onze taak ge-
trouw tot in den dood ; hij beklom het scha-
vot en blies onder de bijl van den beul den
laatsten adem uit. ïlrj was rijk, Edward van
Erickdale, zijn srhatten werden verbeurd ver-
klaard evenals zijn bezittingen ; van alles
beroofd, zag zijn weduwe zich gedwongen,
Engeland vaarwel te zeggen, en maakte de
dood in den vreemde een einde aan haar le-
ven, dat eenmaal zoo gelukkig Was geweest,
maar aan welk geluk de onbezweken trouw
van haar gemaal, Lucie's vader, een einde ge-
maakt had! — En zou ik nu als belooning
voor die opofferingen Miss Lucie tot mijne
minnares maken, haar ontrouw doen worden
aan haar echtgenoot? Waarlijk, Max-
well, als Ik aan mijn liefde denk, moet ik
ondanks mij zelf van schaamte blozen."

„Denkt ge dan, Sire, dat het voor een vrouw
een hevige ramp, een groot ongeluk zou zijn,
door u bemind te worden ? — Maar wie
zegt u, dat Miss Erickdale u niet bemint, en
dat zij hare liefde, evenals Uwe Majesteit,
maar zorgvuldiger, verborgen houdt omdat gy
koning zijt— en dat wellicht de bekroning
dier liefde haar grootste geluk zou zijn ?"

„Wat kan u tot deze dwaze vooronderstelling
aanleiding geven'"\vroeg de koning, zijn
gunstelirig verwonderd aanziende.

„Misschien is zij minder dwaas dan Uwe
Majesteit vermoedt," gaf Robert Maxwell ten
antwoord, „misschien is zij meer dan een
vooronderstelling en spreek ik met een ze-
kerheid, die ik aan mijne opmerkzaamheid te
danken heb."

„Verklaar u duidelijk, Maxwell," zei de ko-
ning, met belangstelling noar den spreker
luisterende, „spreek duidelijk en zeg mij, wat
uw opmerkzaamheid ontdekt heeft."

„Telkens als Miss Erickdale aan het hof
verscheen," begon Maxwell „sloeg ik haar
zoowel als Uwe Majesteit, opmerkzaam gade.
Ik bespiedde iedereu uwer blikken en las
daarin, zoo vaak zij op Miss Lucie rustten, de
liefde, die Uwe Majesteit aan haar toedroeg;
maar tevens bemerkte ik den blos, die de
wangen van de Lelie van Erickdale kleurde,
als haar blik den uwen ontmoette. • Die blos
en daarbij de vergenoegdheid, die er in hare
donkerbruine oogen te lezen stond, bewezen
mij duidelijk, dat zij u begreep, dat zij uwe
liefde ontdekt had en dat die ontdekking
haar niet onaangenaam was." •

„Zou het mogelijk zijn ?" riep Karel II uit.
„Zou Lucie mij beminnen ?" En de jonge
graaf Rochester ? "

„O l dien bemint zij ook, gelijk een meisje
den jongeling bemint, die haar als echtgenoot
een goede'partij toeschijnt— De vrouwen

Zonder een woord van kennisgeving
werd de bode aan den kant gezet, die
toch in moeilijke, bijna onbereikbare
gebieden, zoo bereidwillig is geweest,
de goederen die per Nederl. Spoorwe-
gen werden verzonden tot Schagen, bij
geadresseerden in de Meer te bezorgen.

Nu vraag ik me af, is dat gemoti-
veerd rechtvaardig ?

Waarom heeft de A.T.O. in 1932 geen
dienst ingelasclit naar den W.-Meerpol
der ? Ware dit zoo, dan was er voor
mij geen reden een fel protest te laten
hooren tegen de A.T.O.

Lezeressen en lezers, het gaat mij
net zooals in 't hedendaagsch Interna-
tionaal Conflict. De groote Staten trach
en de kleine Staten van de kaart te

doen verdwijnen. Maar wij Nederlan-
ders, „Wij willen Holland houèn."

Hierbij aansluitend, wil ook ik trach
ten, mijn broodwinning te behouden,
inplaats van door 'n Overheidsbedrijf
te worden gedupeerd.

Door mondelinge besprekingen met
Vertegenwoordigers van de A.T.O. is
het mij niet gelukt tot overeenstem-
ming te komen in de door de A.T.O.
van mij afgeroof Je broodwinning.

Zoolang de Regeering 't particulier
vervoer als Grootbedrijf geen wettelij-
ke verplichtingen oplegt, zullen door
concurrentie van 't Overhfeïdsbedriji
nog vele bodes, enz. op 'n dergelijke
manier worden benadeeld.

Mondeliijg heeft een bediende van de
A.T.O. mij medegedeeld, dat wanneer
ik heel veel strijdmiddelen tegen de
A.T.O. richtte, zou ik wanneer zij dat
wilden, geen goederen meer vervoe-
ren van en naai- 't Station.

Eén weg staat nog open voor de bo-
des, dat is medewerking van 't publiek
in dezen. Zij hebben ten allen tijde
nog het recht, een eigen verzendings-
wijze te kiezen voor hun goederen.

Van deze plaats af doe ik een drin-
gend beroep op alle Wieringermeerbe-
woners, opdat zij hen willen steunen,
die hebben aangetoond geen moeite
te hebben gespaard bij de bediening in
moeilijke omstandigheden, en zich nog
steeds veel moeite en offers willen ge-
troosten, tot genoegdoening van onze
clienteele.

Wanneer U met bovenstaande ac-
coord kunt gaan, heb ik nog schrifte-
lijk bewijsmateriaal genoeg tegen de
A.T.O.

Nogmaals dankend voor de plaats-
ruimte.

Hoogachtend,
P. ZEEMAN,

Bode Wieringermeer - Schagen

beminnen, op tweeerlei wijze, met haar ver-
stand en met haar hart Lucie Erickdale
bemint Lord Arthur met haar verstand en
Karel II met haar hart, hiervan houd ik mij
overtuigd !" '

„Maar zulk een liefde is ongeoorloofd en..."
„Het ongeoorloofde bestaat alleen in de

openbaarheid, die men er aan geeft gij
bemint Lucie Erickdale, en zij bemint u wen
derkeerig ; maar de sluier des geheims be-
ctekt die liefde, en die teedere genegenheid
zal Arthur immers niet ongelukkig maken,
als hij er nooit iets van gewaar wordt
Waarlijk, Sire, ik, die al uwe liefdesgeheimen
ken, ben ten uiterste verbaasd, u zoo bij-
zonder kiesch te zien ten opzichte van de-
zen zoo nieuwen hartstocht!"

„Ha !" zei de koning glimlachende, terwijl
hij zijn gunsteling scherp in de oogen keek,
„ook thans doe ik eeu'ontdekking, — zij, die
met mijn geheimen bekend zijn, weten, dat
ik, wanneer de liefde mijn hart beheerscht,
minder kiesch ben dan in andere gevallen ;
ziedaar de reden, waarom een zektre hove-
ling zich zoo zorgvuldig wacht, zijn jonge
vrouw aan het hof te brengen en haar aan
ons voor te stellen.... Hij vond er nooit veel
kwaads in, wanneer een schoone vrouw haar
echtgenoot misleidde, mits zulks voor dezen
een geheim bleef, maar hij wil hiervan voor
zich zelven de kans niet loopen, en vandaar
dat hij zijn vrouw opsluit en voor aller blik-
ken verbergt. Ge ziet, beste Robert, dat het
mij ook nu en dan gelukt, een ontdekking te
doen."

„Ik begrijp u, Sire,! ik ben de hoveling,
over wien. Uwe Majesteit spreekt; maar er
bestaat een geheel andere reden, waarom ik
mijn vrouw van het hof verwijderd houd. Zij,
die door haar geboorte tot den adelstand be-
hoort, wil niet aan het hof verschijnen als

GEMEENTE WIERINGEN.

F I L M N I E U W S .
Zaterdag en Zondaer in CINEMA DE

HAAN de film :

DE ONSTERFELIJKE WALS.

Deze week een -xnur van melodieën
in bovengenoemde film
leven van den grooten

waarin het
schepper der

de vrouw van Robert Maxwell, een man, die,
ofschoon uw gunsteling en vertrouweling, ti-
tels noch rang bezit, die met de geboorte zij-
ner vrouw overeenkomen."

„Wederom hetzelfde," riep Karel II, drif-
tig op den grond stampende ; „altijd die on-
veranderlijke eerzucht, die in alles door-
straalt— en", vervolgde hij onvergenoegd,
„zoudt ge meenen, Sir Maxwell, dat onze
nieuwsgierigheid om uw echtgenoote te lee-
ren kennen zóó groot is, dat wij, om haar te
bevredigen, u rang en titels zouden verlee-
nen, die wij u tot hiertoe onthielden ?"

„En die ik spoedig zal verkrijgen," zeide
Maxwell bij zich zelf.

„Maar, om op de liefde voor Lucie terug
te komen," hernam de koning, „ik kan on-
mogelijk gelooven, dat hetgeen ge zeidet iets
anders dan een bloote veronderstelling is —
Geen opoffering zou mij te groot zijn om mij
van de waarheid te overtuigen, dat Miss Lu-
cie liefde voor mij koestert,"

„Een 'gesprek met haar zou dit bevestigen.."
zeide Maxwell.

„Maar hoe haar tot een gesprek te no-
pen ?"

„In de hofzaal zou dit moeilijk gaan
Maar onder vier oogen is het juist zoo moei-
lijk niet, zijn liefde te verklaren."

„Ik vraag u, waar en hoe haar te spre-
ken ?"

„Eene geheime bijeenkomst."
„Zou Lucie Erickdale hiertoe te bewegen

zijn ?"
„Op den dag van haar huwelijk zou hier-

toe een gelegenheid te vinden zijn, indien
Uwe Majesteit zulks wenschte"

„Ge schertst! Te midden van de feeste-
lijkheid, wanneer haar echtgenoot zeker niet
van haar zijde zal wijken."

„Men zal de verwijdering- van Arthur nood-

zakelijk maken."
„Hem op den dag van zijn huwelijk ver-

wijderen ! Ge spreekt onzin !"
„Gemakkelijk zal dit niet gaan, dit beken

ik, maar ik ben niet gwoon, een zaak als on-
mogelijk te beschouwen.... met onwrikbare:*
wil, met vastberadenheid en "

Wilson, de kamerdienaar, de eenige bedien-
de, die met den dienst belast was, wanneer
de koning zich in het kabinet bevond, trad
binnen en stoorde het gesprek tusschen den
vorst en den gunsteling.

De kamerdienaar hield een brief in de
hand, maar scheen besluiteloos, aan wien hij
hem, of aan den koning, óf aan Robert Max-
well, zou overhandigen.

„Van wien komt die brief ?"
„Van Jozua Ben David," zei de kamerdie-

naar.
„Van den Joodschen wisselaar," riep de

koning uit. „Een slecht teeken, waarschijn-
lijk een weigering, die hij niet mondeling
durft doen, en daarom een schriftelijk ant-
woord op ons voorstel. — Wilson, geef den
brief aan Sir Maxwell en verwijder u." '

„Sire," zeide Wilson, „er is iemand, die van
Uwe Majesteit onverwijld een gehoor ver-
zoekt, en — "

„Ge weet immers, dat ik, als wij hier zijn,"
zei de koning, „niets van zulk een gehoor wil
weten. Hoe dikwijls, Wilson, zal ik u dtt moe-
ten herhalen ?"

(Wordt vervolgd.)

IN VIER BLADEN ADVERTEEBHN
EENMAAL BETALEN!

Wieringermeerbode.
De Polderbode.
Wierlnger Courant,
zijper Courant.

VOOR



IJT

prachtige Weenschc walsen (Johan
Strauss) naar voren wordt gebracht.

liet is een zeer onderhoudend pro-
gramma, waarvan velen zullen' kun-
nen genieten.

Zondagmiddag 3 uur de film :
ARIZONA VECHTERS.

Een film vol avonturen en belevenis
sen, waarin de noodige spanning niet
ontbreekt.

In deze film vervult GEORGE
O'BRIEN de hoofdrol en hij is op het
witte doek lang geen onbekende.

NIEUWJAARSDAG 8 uur draait de
spannende detectivefilm :

MR. MOTO SLAAT TOE.
In deze film zien we weer sterke

staaltjes van onze bekende PETER
LORRE als detective.

Als 2e Iloofdnummer :
DAAR WAAR MIJN SARIE WOON
Een zangfilm met GRACIE FIELDS.
Een programma in alle verscheiden-

heid !

i,n.

M lt *?" pn°e^er °' cachet van jnardtMijnhardts Poeders per stuk 8 et. Doos 45 «
Cachets,genaamd„Mijnnardtjes"2st lOct DoosSOct

OUDEJAAR 1939.
IN 'T ALGEMEEN.

Al staat de wereld op z'n kop
Ia dezen dwazen tijd
Beheerscht door onverdraagzaamheid
Door afgunst, haat en nijd ;
Al torst men weer het oorlogskruis
Gevolgen van „agressie"
Toch geven wij weer als gewoon
Een oudejaars-impressie !
Al is er heel veel narigheid
Al zijn er tegenslagen
Al mopperen wij op dit en dat
We mogen lang niet klagen.
Laten wij op dezen dag
Met dankbaarheid gedenken
Dat '39 ONS althans
Nog vrede heeft mogen schenken.
We zitten in de maalstroom weer
Ons schuitje drijft dus mee ;
Toch houden wij de koers gericht
Op veiligheid en vree.
't Is waakzaam blijven dag en nacht
Dit geldt voor allemaal
't Geweer is aan de voet gezet, ®
We blijven liefst neutraal.

Wel eischt dit offers, groote soms
Manmoedig die gedragen

Rust, kalmte en vertrouwen
Kan ons thans dubbel schragen.
We denken hier aan onze mannen
Die ergens in het land
In stelling of aan kust en grenzen
Waken voor het Vaderland.
De offers dus van „onze jongens"
Op 't oogenblik gevraagd
Heeft onze kleine narigheidjes >
Ten deel e weggevaagd.
De groote schrik van vroeger Jaren
De distributiewce
Valt in zijn allei-nieuwstc vorm
Nog wel een beetje mee !
Al haal je suiker op de bon
Een pondje erwten, booncn.
Wel, zouden wij ons daarom nu
Neerslachtig moeten toonen ?
De veelgeplaagde boerenstand
Heeft al weer grootar zorgen
Vandaag is 't vordering van hooi
En wat verzint men morgen ?
Een teeltplan schijnt reeds in de maak
Het paard gerequireerd
Producten werden opgevorderd
liet vee gerantsoeneerd.
Zoo ondervond haast iedereen
De druk van deze tijden
Het zakenleven heeft er ook
Enorm vee} van te lijden.
Wel liep men in de hamstertijd
De winkels bijna plat
Doch van zoo'n ongezonde boel
Keek niemand bijster glad.
Maar hoort men thans niet algemeen
Dat 't beter weer floreert !
Er is behoorlijk geld verdiend
Er wordt weer meer verteerd !
Werkloosheid was er niet zooveel,
Dat is een gunstig teeken
Het staat er heel wat beter voor
Bij vroeger vergeleken.

WIERINGEN :
De visscherij is ook van 't jaar
Al bittjer slecht bedacht
Het was tenslot de snoekbaars nog,
Die weer wat leven bracht.
Maar ondanks alles ziet mon toch
In allerlei pluimage
(„Men geeft de moed zoo gauw niet op,
Er IS nog wel courage,")
Courage bij den zakenman,
Vergrooten en verbouwen !
Courage bij d?n militair,
Er kwam een hausse in trouwen '
Courage bij de boeren ook,
De ruih erkaveling !
Vergeet niet de noodlijdendheid-
Protestvcrgadering !
Ook „Betrr Wonen" zag haar
Thans met si'cces bekroond

streven

Voorts heelt de pluimvee-konijncnelub
Zich zect actief getoond.
In Hippe {ytushoof verrees
F en fraai Parochiehuis
Vcoi „onzt jongens" kwam er nog
Een militair tehuis.
Ook geeft men hier aan de soldaten
Een portie O en O.
Een film en wat gezelligheid
Met Sinterklaas en zoo,
Zoo houden wij de moed er in
In 't schoone Wierinkland
p,n krijgen soms de zenuwen
Weer eens de overhand,
Dan ligt er heusch nog wel 'n „mijntje"
Gereed tot explodeeren
Gezellig ergens aan de dijk
Om ons wat te kalmeeren.

Het leven staat nog lang niet stil
Er valt van alles voor
't Is mooi en leelijk door elkaar
Het gaat gewoon nog door
De Doopsgezinde Jongerendag
Het Zeekamp N. J. V.
Verbouwing van het Noorderlicht
En Brouwer's Jubilé.
En al wat met vereeniging
en club te maken heeft
Is op ons Wiering opperbest
Dit alles bloeit en leeft.
Men haalt maar dikke prijzen weg
Dan hier, dan daarvandaan
De avondjes weer prima hoor
Als ieder ander jaar.
Een feest voor dit, een feest voor dat
Er was genoeg te doen
En Klink de groote wielerster
Werd Neerlandsch Kampioen.

WIERINGERMEER :

De Meer vroeg onze aandacht weer
Voor allerhande dingen
De indexcijfers, telefoon
't Bezoek van vreemdelingen.
De stichting van een Zuivelfabriek
Is weer niet doorgegaan
De U.L.O. en de Landbouwschool
Zijn ook weer van de baan.
Van Kleuterscholen is rnen thans
Wel zeer royaal voorzien
Of komt er ook in Almcrsclorp
Nog eentje bij misschien ?
Er kwamen banken in de boschjes
De Beurs werd uitgebreid
Voor 't volgend jaar is in 't verschiet
De begeerde zelfstandigheid.
Verduistering op groo-te schaal
Met voorbedachten rade
Een bijna regenlooze zomer
Bracht het gewas veel schade.
Men gaf weer nieuwe plaatsen uit
En ja, dat was een ramp
Er was toch in de gansche Meer
Geen plaats voor 't zigeunerkamp.

En hiermede waarde lezers
Laten wij hot maar
Wij wenschen U van harte toe
Een gelukkig, voorspoedig- Nieuwjaar.

NIEK.

RINNENLANDSCH NIEUWS.
NOG GEEN RECHTSTREEKSCHE

INKRIMPING VAN DEN VEESTAPEL
Antwoord van minister Steen-
berghe aan de Eerste Kamer.

LANDBOUW
In het algemeen kan hij mededeelen,

dat, hoewel de aanvoer van krachtvoe
dergrondstoffen over zee door den oor-
logstoestand uiteraard belemrnoiing
ondervindt, de veevoedcrpositie, mede
in verband met de op ruime schaal
door de Regeering gedane aankoopon,
niet van dien aard is, dat thans een
lechtstreeksche inperking van den
veestapel in oveiweging genomen l / u -
behoeft te v orden.

Geruchten volgens welke aan -ngena
ren, die minder dan bepaalde aantal-
len kippen ot eenden bezitten, voorge-
schreven zou zijn, deze
zijn dan ook onjuist.

te slachten,

Wat be'ref; de beschikbaarstelliuj;
van boter in militaire cantines zij me-
degedeeld, dot de minister van Defen-
sie zulks in overweging heelt genomo.i

De minislpi' acht het niet noodzak"-
lijk thans 'e beginnen met het venver
ken van aardappelmeel in brood, aanga
zien de tarwepositie niet van dien
aard is, dat het maken van oorlogs-
brood reeds spoedig- noodzakelijk -ial

zijn.
SUIKERBIETEN

Na overleg met zijn ambtgenoot van
Koloniën heeft de Minister besloten ter
voorziening van den ondei de tegea-
woordige omstandigheden noodza.\e-
lijken voorraad, uitbreiding van de sui
kerbietenteelt te bevorderen. Daarioc
zal, uitsluitend voor den oogst 19*0,
worden overgegaan tot het geven van
'n nader vast te stellen garantieprijs
over 'n hoeveelheid bieten, welke ouge
veer 25 pCt. hooger is dan tot dusver
in de steunregelingen werd opgenomen

De nieuwe teeltregeling voor den
tuinbouw zal op zoo soepel mogelijke
wijze worden uitgevoerd.

Ten aanzien van de bollenteolt
wordt er op gewezen, dat in de bolhu-
bedrijven een aanzienlijke inkrimping
is voorgeschreven, zoodat er op het
\rijkonu-nde areaal in ieder geval i > ' s
geteeul moet worden. Het zal noudig

zijn op de vrij komende grondon ge-
deelte'ij k tuinbouwproducten te ia"311
telen. Hiervoor zullen voornamelijk
groveie tuirbouwgewasscn vvcrdoa
aangewezen, als peen on andere \\or-
telgcw j.,sen.

OPLOSSING PRIJSVRAAG
VOOR HET KIND

Kinderzegel ; oordeel ; onraad ; Pa-
schen ; trambaan ; Krimpen ; ieder-
een ; nader ; draven ; ezelin ; regen-
ton ; zondaar ; egaal ; gebruiken ;
Evert ; loodzwaar ; Steenwijk.

KOOPT KINDERZEGELS
„ZONNESTRAAL" - LOTERIJ

De hoofdprijzen dei- 8e Nationale
„Zonnestraal"-loterij zijn gevallen op
de navolgende nummers :

Ie prijs : Landhuis ter waaide van
f 4.000 of een andere prijs naar keuze,
een en ander in overleg mot de bcvoeg
de autoriteiten no. 145827

2e prijs ; Chrcvrolet Touring Sedan
de Luxe, model 1939, no. 215106.

3e prijs : F.N. motor (met zijspan)
ter waarde van f 800, no. 64824.

4e prijs ; r,Zonncstraal"-zcilboot (ver-
gr. B.M.), t.w.v. f 500, no. 17810.

Prijzen kunnen vanaf Maandag 8 Ja-
nuari worden opgevraagd bij Bureau
„Zonnestraal", Stadhouderskade 153,
Amsterdam, Z.

Trekkingslijsten zijn tegen inzending
van 7 cont aan postzegels ovonoons al-
daar verkrijgbaar

INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER.

Van 5 tot 28 December 1939.
NIEUWE ZAKEN :
Wieringermeer : Drogisterij „De

Meer" P. J. Smit, Brugsti 39, drogis-
tcrij t-nz.

Bestuurswijziging :
Zijpoi : Coop Boerenleenbank te

Petten, M. 89
Zijpe : Jb. Schrisien, Burgcrvlot-

brug B 54, Cafébedrijf, overgegaan aan
aan Mw. de Wed. M. Schrickcn-Delver.

K. Bos, Burgerbrug A 27, smederij ;
overgegaan aan P. Zooman

TEXEL
Kindje verdronken.

Donderdagochtend is het 3-jarig
zoontje van den hr. II. Wuis in de
Brink bij de Koog verdronken. De ou-
ders verkeerden in de meening, dat
het kind bij familie vertoefde.

Toen de vader het wilde halen, zag
hij tot zijn groote ontsteltenis het
knaapje in het water drijven. De levens
geesten bleken toen reeds geweken te
zijn.

NIEUWJAARSWENSCHEN 1940
N.V. VAN WAVEREN'S

GRAANHANDEL
Middenmeer, l Januari 1940 p. f.

M I D D E N M E E R .
Aan vrienden en begunstigers

een gelukkig Nieuwjaar toege-
wenscht door

J. I. DE GROOTE
D. DE GROOTE - KENSE.

Aan vrienden en begunstigers
een gelukkig Nieuwjaar toege-
wer,scht door

C. KLARE (Garage)
A. KLARE - PURMER.

P. SCHAAFSTRA
(filiaalh. J. Rossier en Zn.)

Q. SCHAAPSTRA - VENEMA.
l Jan. 1940 p. f.

Familie, vrienden en begunsti-
gers een gelukkig nieuwjaar toe-
gewenscht.

K. BOEDER en Echtgenoote.
(De Automaat) Lambertschaag.

Aan vrienden en begunstigers
een gelukkig Nieuwjaar toege-
wenscht door

J. RIENSTRA (Kleine Toko)
en Echtgenoote.

Aan vrienden en begunstigers
een gelukkig Nieuwjaar toege-
wenscht door'

J, VARKEVJSSER
en FAMILIE.

Aan Vrienden ea Begunstigers
een gelukkig Nieuwjaar toege-
wenscht door

WED. E. VAN DER WAL.

Heilgroet aan vrienden en be-
kenden.

W. A. BLIJDORP
A. BLIJDORP - BREURE.

Aan familie, vrienden en beken-
den een gelukkig Nieuwjaar toe-
gewenscht door

J. ROTGANS
T. ROTGANS - TAKES.

Middenmeer.

DE LANGE'S VISCHHANDEL.
l Jan. 1940

A. C. VAN OEVEREN
Wagen-, timmer- en

aannemersbedrij f)
wenscht aan vrienden en begun-
stigers een gelukkig Nieuwjaar.

Th. J. VAN VEGTEN
(filh. fa. C. J. Bosker)

N. VAN VEG'-EN - DE WIT.
l Jan. 1940 p. f.

Onze beste wenschen voor 1940.
G. ZWART (Kapper)

L. ZWART - LEUSINK.
Middenmeer, l Jan. 1940.

S. VERPAILLE
M. VERFAILLE - S^MIT.

M.S.' „Marie."
Liggende Middenmeer p.f.

Aan vrienden en begunstigers
een gelukkig Nieuwjaar
wenscht door /

K. KOK
T. KOK - LAAN.

toege-

P- f

W. BRAAK
groenten- en fruithandel.

Torenstraat M!ddenmeer.
l Jan. 1940 p. f.

H. IJZER
Venter Coöp.

wenscht Vrienden en Begunstigers
een gelukkig Nieuwjaar.

M. BURGER — Torenstraat 8
Baby-uitzetten,

wenscht allen een zalig nieuwjaar.

Een voorspoedig 1940 wensen wij
aan alle vrienden en bekenden.
FAMILIE AALDERS, Middenmeer.

Aan Vrienden en Begunstigers een
gelukkig Nieuwjaar.

S. SCHOON en Echtgenoote.
Bestelhuis A.T.O. en Bezorghuis
Wasscherij S. Krom, Middenmeer.

FAM. T. IJZER
Coop. „De Tijdgeest" Middenmeer,
wenscht aan Familie, Vrienden en
Begunstigers een gelukkig Nieuw-
jaar.

G. WASSINK - van GARDEREN
Timmer-, Metsel- en Aannemers-
bedrtff, Brugstraat 44, M.-meer.

M. BURGER
Kleuterhuis, Torenstraat 8,

wenscht allen een zalig Nieuw-
jaar.

Aan Vrienden, Bekenden en Be-
gunstigers een gelukkig Nieuwjaar
toegewenscht door

FAMILIE G. VENEMA,
Rijwiel- en Radiohandel.

C. DEKKER en Echtgenoote,
Ijzerhandel, Middenmeer,

wenschen Vrienden en Clientèle
een gelukkig Nieuwjaar.

S L O O T D O R P .

L. BOOMSMA
Schildersbedrijf Slootdorp.

l Jan. 1940 p. f.

l Jan. 1940 p. f.

J. v. 't RIET en Echtgenoote,
Slager Middenmeer,

wenschen Vrienden en Begunsti-
gers een gelulckig Nieuwjaar.

P. JANNEGA,
A. H. JANNEGA - RUS.

l Jan. 1940 p. f.

FIRMA DE BOO
Oliehandel Texaco Middenjneer

wenscht vrienden en begunstigers
een gelukkig Nieuwjaar.

Gods beste zegen bij den aanvang
van het nieuwe jaar aan vrienden
en bekenden. A. C. DE GRAAF

L. J. DE GRAAF—REIJM.
Koggenrandweg.

TRANSPORTBEDRIJF
GEBR. VAN WIEREN

Wieringermeer.
Tel. 26.
l Jan. 1940 p. f.

RADIO CENTRALE
„WIERINGERMEER "

wenscht U in 1940 goede ontvangst

H O T E L S M I T — MIDDENMEER.

Middenmeer, l Januari 1940 p. f.

NANNING'KAAN
Beurtveer en Expeditiekantoor

Middenmeer,
wenscht Vrienden en Begunstigers
een gelukkig Nieuwjaar.

Aan Vrienden en Kennissen
onze beste wenschen.

J. JANSEN-BROOS,
Schelpenhof, Middenmeer.

W. KEPPEL en Echtgenoote
wenschen Familie, Vrienden en
Begunstigers een gelukkig Nieuw-
jaar.

M. VAN DAMME en Echtgenoote,
wenschen Vrienden en Begunsti-
gers een gelukkig Nieuwjaar.

Onze beste wenschen voor 1940.
FAM. J. MULLER.

Slootdorp, i Jan. 1940.

Gods beste zegen bij den aanvang
van het nieuwe jaar aan Familie,
Vrienden en Bekenden. •

H. GROENENBERG
D. GROENENBER - v. d. Heuvel

W.-Middenmeerweg, Middenmeer.

Heilgroet aan vrienden en beken-
den.

'G. DE VISSER
en Echtgenoote.

Middenmeer.

N. A. KNOOK
M. A. KNOOK - van Baar

wenschen vrienden en kennissen
een zalig Nieuwjaar.

FAMILIE VOS
Manufacturen, Middenmeer

wen&chen Vrienden en Begunsti-
gers een gelukkig Nieuwjaar.

N.V. v.h. A. KINGMA
Aannemers.

Slootdorp, l Jan. 1940 p.f.

Aan onze geachte Cliënteele en
Vrienden onze beste wenschen
Adr. van OERS en Echtgenoote.

Jn. APPELMAN
JOH. APPELMAN - STROOPER

Amstelmeerweg l Jan. 1940 p.f.

Aan Familie, Vrienden en Beken-
den een gelukkig Nieuwjaar toe-
gewenscht door:

P. R. SMID
A. SMID—BAKKER.

Klieverweg 91, Wieringermeer.

Aan Vrienden en Begunstigers
een gelukkig Nieuwjaar toege-
wenscht door

J. BOUMA (drogit'terij)
A. BOUMA - POSTMA.

Aan Vrienden en Begunstigers
een voorspoedig 1940.

H. STRUIK (Smederij)
en Echtgenoote.

SLAGEBIJ N. ROTGANS
Slootdorp,

Aan Familie, Vrienden en Be-
gunstigers een voorspoedig 1940
toegewenscht.

BAKKERIJ
S. TEH9 KATE, Slootdorp.

l Jan. 1940 p. f.

Aan Familie, Vrienden en Beken-
den een gelukkig Nieuwjaar toe-
gewenscht door:

J. H. KOSSEN
A. KOSSEN—KAT.

Poststation Slootdorp.

Wij wenschen alle Nieuwe-Land-
bewoners een gelukkig Nieuwjaar.

J. v. d. KOOI
R. v. d. KOOI - DIJKSTRA.

Woninginrichting
Manufacturen Slootdorp Tel. 1.

Aan onze geachte Cliënteele en
Vrienden wenschen wij een geluk-
kig en voorspoedig nieuwjaar.

G. KROEZE en Echtgenoote.

Fa. G. J. ERKERS
Brink 44 Slootdorp
wenscht hare Cliënteele een in alle
opzichten voorspoedig 1940.

C. KOORN
S. KOORN - SCHELTUS

Brood-, Koek- en Banketbakkerij.
Bij den aanvang van het nieu-

we jaar onze hartelijke geluk-
wenschen aan Vrienden en Be-
gunstigers.

Mede namens Personeel en Kin-
deren wenscht ondergeteekende
aan vrienden en begunstigers een
rijk gezegend Nieuwjaar.
WED. L. MEEUWSEN Slootdorp.

Bij den aanvang van het nieuwe
jaar onze hartelijke gelukwenschen
aan Familie, Vrienden en Begun-
stigers.

A. P. VERSLUIS en Echtgenoote,
Slootdorp.

Een gelukkig Nieuwjaar toege-
wenscht door

L. MOL en Familie.
W-Terpweg, Slootdorp.

J. HOOGSCHAGEN
IJ. HOOGSCHAGEN - Gutker

p.f. Kooltuin Slootdorp.

A. H. VAN WIJCK
en Echtgenoote,

(Schoenhandel)
wenschen alle Vrienden en Be-
gunstigers een voorspoedig; 1940.

C. KAPTEIN en Echtgenoote,
wenschen Familie. Vrienden en
Begunstigers een gelukkig Nieuw-
jaar.

H. J. EICHNER en Echtgenoote,
wenschen Familie, Vrienden en
Begunstigers een gelukkig Nieuw-
jaar.

A. BOOMSMA
Schildersbedrijf.

Wieringerwerf, l Jan. 1940. p.f.

P. KISTEMAKER en Echtgenoote.
Melkhandel en Zuivelproducten,
Wieringerwerf, l Jan. 1940. p.f.

Vertegenwoordiger der „VESTA"
Maatschappij van Levensverzeke-
ring te Arnhem, wenscht alle
bewoners van de Wieringermeer
en omgeving een gelukkig en
voorspoedig Nieuwjaar.

JOH. NOUWEN
Meeuwstraat 32 Wieringerwerf.

Levensmiddelenbedrijf
P. F. HAMSTRA,

wenscht begunstigers een voor-
spoedig 1940.

Hengelclub „Vischverwachting"
wenscht leden en begunstigers een
gezegend 1940.

Het Bestuur.

Voor alle menschen
De beste wenschen

K. HEERSCHAP
C. HEERSCHAP—MEELDIJK.

Poststation Wieringerwerf.

FAM. POSTHUMUS
Rrjwielhandel 't Centrum W.-werf
wenscht vrienden en begunstigers
een gelukkig 1940.

H. VISSIA
E. VISSIA—HOMANS

Filiaalh. Coöperatie „Tijdgeest".
Wieringerwerf, l Jan. 1940, p.f.

HOEKSTRA'S OUe- en Kolenh.
te Wieringerwerf wenscht vrien-
den en .begunstigers een gelukkig
Nieuwjaar.

1932 — 1940
Wieringermeerbewoners nog mijn
hartelijken dank voor 't vertrou-
wen en 't vervoer uwer goederen
vanaf Station Schagen in de af-
geloopen 8 jaren.

Verzend in 1940 Uwe goederen
tot Station Schagen en verder per

M. GEERTSMA en Echtgenoote,
(Loodgieter - Electricien)

wenschen hun geachte Cliënteele
:en voorspoedig Nieuwjaar.

Wij wenschen U een gelukkig
Nieuwjaar.

L. SCHOTTE en Echtgenoote.
Timmerman - Aannemer.

FIRMA JOH. SWIER
Dames-, Heeren- en Kinderkapper,
wenschen alle menschen een ge-
lukkig 1940

WIERINGERWERF.
BÜWALDA'S BAKKERIJ

Wieringerwerf.
l Jan. 1940 p.f,

BRANDSTOFFENHANDEL - annex TRANSPORTBEDRIJF
J. ROOZENDAAL — SLOOTDORP

wenscht vrienden en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar

bode ZEEMAN. Overal in den
Polder wordt eiken dag thuis be-
zorgd en overal te ontbieden voor
afhalen van goederen.
Mijn beste wenschen voor 1940.
Aanbevelend P. ZEEMAN,

KOLHORN, TEL. 14.

U allen, in 't bijzonder onze
begunstigers een Zalig Nieuwjaar,

GEBR. BRAKEBOER
Bangert 40, Medembllk

C . O M I S
LANDBOUWSMEDERIJ.

Wieringerwerf, l Jan. 1940. p.f,

G. BRONNEE en Echtgenoote,
wenschen Vrienden en Begunsti-
gers een gelukkig Nieuwjaar.

K. VAN 'T RIET en Echtgenoote,
Slagerij, Wieringerwerf,

wenschen Vrienden en Begunsti-
;ers een gelukkig Nieuwjaar.

K. OOMS, Aannemer,
Bleskensgraaf,

wenscht allen een gelukkig en
voorspoedig 1940.
W.-werf, Schervenweg, Jan. 1940.

l
S HALFWEEG,

Bakkerij Haukes,
wenscht Vrienden en Begunstigers
een gelukkig Nieuwjaar.

FOTO
JAC. DE BOER
DE BEKENDE NAAM VOOR

HET B E S T E FOTOWERK.

Keizerstr. 113 Den Helder,
TELEFOON 450.

Allen, die iets te vorderen heb-
ben van de AFD. WIERINGEN
v.d. VEREEN. TER BEVORDERING
VAN HET

VAKONDERWIJSi

in West-Friesland worden ver-
zocht /

vóór l JANUARI a.s.
hunne rekeningen ii> te dienen
Wj den Penningmeester, dei hoer

J. C. DE VRIES
Hoofdstraat, H.-hoef.

GEOOTE VOORRAAD

MANILLA TOUW.
RUBBERLAARZEN

en OLIEGOEDEREN.
NOG STEEDS GOEDKOOP. *

P. JONGKIND,
De Haukes, Wlering«n,
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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR 2IJPE EN OMSTREKEN.

T A N D H E E L K U N D I G E
L . G O Y A R T S .

HIPPOLYTUSHOEF
IEDEREN DINSDAG VAN

10 — 4 UUR.
HOTEL CENTRAAL S. KAAN Pz.

Lage, vaste tarieven.

BU1TENLANDSCH NIEUWS.

NIEUWE FINSCHE SUCCESSEN
Het Helsinki wordt gemeld :
Twee Russische bataljons hebben

zich bij Hojenjarvi overgegeven, on-
danks het bevel tot uiterste weerstand
te bieden. Zij verklaarden uitgeput te
zijn door gebrek aan proviand.

Zeven Russische vliegtuigen, die op
"het ijs van een meer hadden moeten
dalen door benzinegebrck, zijn buit
gemaakt.

MUSSOLINl NAAR DEN PAUS.
Bezoek op 4 Jan. bepaald

Uniteid Press meldt uit Vaticaan-
stad :

Officieel wordt medegedeeld dat
Mussolini op 4 Januari een bezoek aan
Paus Pius XII zal brengen.

Het verluidt dat de Paus den wensen
Mussolini te ontvangen heeft geuit in
zijn onderhoud met Koning Victor-
Emanel.

NA DE AARDBEVING IN TURKIJE
Honderden branden bemoeilijk
ten het reddingswerk.

Twaalf provinciesteden, elk vijftien
tot veertigduizend inwoners tellende,
en meer dan tachtig dorpen in Tur-
kije zijn grootendeels of geheel ver-
woest door de jongste aardbeving.

Velen zijn tijdens hun slaap door de
aardbeving verrast, van wie waarschijn
lijk verscheidenen nog in leven zijn,
die in hun vernielde woningen zijn op-
gesloten en wachten op hulp.

DE FINNEN KOOPEN HUN
OORLOGSMATERIAAL

VAN DEN VIJAND
Het is moeilijk te controleeren of der

gelijke berichten juist zijn, doch dat

men er in Russische legergroepen
eigenaardige denkbeelden op na houdt
kan blijken uit 'n mecledeeling van 'n
Italiaanschcn correspondent, die aan
aan zijn blad heeft geschreven, cïat
de Finnen achter de Russische linies
biljetten laten vallen, die als het ware
'11 prijscourant zijn voor door den vij-
and af te leveren materiaal.

Voor 'n zware Russsische tank hie-
len de Finnen tienduizend roebel en

voor 'n vliegtuig tienduizend dollar.
En dat er voor deze prijzen nog wel

het een en ander te krijgen is, blijkt
uit de verdere mecledeeling, dat de
Finnen al tien bombardementsvlieg-
tuigen en c on bataljon ZN are tanks
hebben ontvangen, \ \e lk bataljon
zich in zijn geheel had overgegeven.

De commandant van genoemd batal
jon zou den Finnen zelfs voor vijfhon
derd mark per dag les in het besturen
van zijn tanks willen geven.

Men mag daarom lachen, maar als
het juist is, dan is dat toch wel een dui
delijk staaltje van den zeer grooten
egenzin waarmede over het algemeen

door de Russische soldaten de veld-
tocht tegen Finland gevoerd wordt.

Dan voelen deze blijkbaar zoo weinig
voor deze actie, dat zij bij de kexize,
slecht gevoed, gekleed en voortdurend
door den dood bedreigd, of ge-intei-
neerd, goed behandeld en beschermd
voor alle verschrikkingen van den
strijd, liever heit laatste kiezen.

En bovendien nog hun oorlogsmate-
liaal mee naar den vijand nemen om
het daar op voordeelige wijze te ver-
koopen. Nog 'n stapje verder en de
Russische soldaten kunnen tegen een
behoorlijke vergoeding in de Finsche
gelederen strijden.

Als het luist is behoeft men zich in
de Volkenbondslanden, die hulp aan
Finland willen bieden, niet langer af
te vragen wat men daar heen zal moe-
ten sturen. Als de Finnen maar geld
krijgen, zullen zij de wapenen aan het
front wel van den vijand koopon.

Hoewel do Sowjet-Regeering haar
best doet de tegenslagen voor de bevol
king te verzwijgen, schijnt dit toch tot
de bewoners van Moscou te zijn doorge
drongen en de groote getallen aan doo
den en gewonden schijnen op de be-
volking een verrassenden indruk te
maken en het prestige der Regeering

op bedenkelijke wijze te ondermijnen.
De Finnen achtervolgen hun vijand

reeds op Russisch gebied en de rollen
cliijnen reeds in zooverre omgekeerd,

dat de Finsche generaal Talvcla het
plan heeft opgevat me't zijn troepen
in Rusland door te dringen.

Hoewel de Finnen op vele fronten
nog een hardnekkigen strijd hebben te
voeren en het Russische luchtwapen
'n niet te onderschatten gevaar is,
blijkt toch de Russische veldtocht te-
gen Finland niet mee te vallen.

GEMEENTE WIERINGEN.
DE FEESTEN VAN DE VRIJZ
ZONDAGSCHOLEN.

KERSTFEEST IN DE
NED. H3RV. KERK

H.-HOEF.
Op den Eersten Kerstdag vierde de

Zondagschool der Ned. Herv. en Doops
gez. Gemeente het jaarlijksch Kerst-
feest in de Ned. Herv. Kerk.

Een groote schare ouders en andere
belangstellenden was in de mooi ver-
lichte Kerk aanwezig, toen het groote
oogenblik aanbrak, waarop de kinde-
jrcn in een lange rij van uit de Zondag-
jschool binnenkwamen,
l Hoe gioot is bij dit binenkomen de
Liotsch der ouders, als zij kijken naar
de gezichtjes van de kinderen, die
stralen bij het zien van de brandende
Kerstboom.

Toen de kinderen gezeten waren,
werd door de Gemeente Psalm 68,
vers 10 gezongen, waarna door de kin-
deren een 2-tal liederen, namelijk De
Kerstnacht is gekomen, en de Kerst-
klokken luiden, werden gezongen, on-
der leiding van de dames der Zondag-
school. Hierna werd door Ds. Van
Beek de aloude Kerstgeschiedenis ver-
teld, waarna 'n versnapering volgde,
waarvan ook do onder de Gemeente
aanwezige kinderen profiteerden.

Hierna werd door de kinderen gezon
gen : O, Kerstboom met Uw 'tooisel, en
De Engelenzang Hoe helder klonken
de jonge stemmen in het grooto Kerk-
gebouw.

Toen vertelde Ds. Van Beek het ver-
haal van 'n kleine jongen, die altijd aan
zich zelf dacht maar die door het
Kerstfeest leert, dat iedereen zijn best
moet doen om ook eens aan anderen
te denken.

SLAPEND WORDT UW HUID ZACHT EN MOOI
indien U 's avonds Uw huid voedt met de huidzuiverende en hmdverfraaiende Purol. Doos 30

BIJ DE JAARWISSELING.

De Kerstklokken klepelden over de aarde,
Zij brachten een boodschap van Vrede en Licht.
Z5j beierden luid over velden en gaarden ;
Zij zongen een lied, op den Vrede gedicht.

De vuurmonden bulderen over de aarde,
Zij brengen een boodschap van dood en verderf.
Geen sneeuw daalt nu neer over velden en gaarden ;
Slechts bommen en kogels vernielen het erf.

Het nieuwe jaar komt en het oude gaat henen ;
Straks luiden de klokken het aflossingsuur.
Maar „ergens" loeit dan ook wellicht een sirene :
Alarm! In de kelders ! Vijandelijk vuur — !

De kerstklokken klepelden over de aarde,
Zij brachten een boodschap van Vrede en Licht
Aan 'n wereld vol waanzin, een bloedende aarde,
Aan 'n menschheid, ontredderd, verscheurd en ontwricht!

En toch zal het Vredeslicht eens weer gaan stralen.
En lederen dag brengt ons dichter erheen.
Dan juichen de klokken, dan zingen koralen;
't Is Vrede op aarde ! De oorlog is heen !

A. N. WINKEL.

Trekpunt voor menschen met goeden smaak.
NIEUWJAARSDAG van 4—7 en 8—2

JON N Y BLACK.

2 J A N U A R I a.s. B E G I N T DE

I BALAKS-OPRUIMIN&i
Wanneer U wilt profiteeren van EXTtfA KOOP-
JES in mooie en degelijke KINDERKLEED ING,
komt U dan naar

HET KLEUTERHUIS
LANGESTRAAT 46 ALKMAAR.
' Ook voor LUIERMAND - UITZETTEN, WIEGEN, WAGENS,
LEDIKANTJES enz. kunt U nu goed en voordeelig terecht.

Ilieina zongen de kinderen weer en
wel ; De witïe vlokken zweven, De
Herdcrtjes lagen bij nacht, en Af-
scheid van de Kerstboom.

Na ten tractatie voor de kinderen,
volgde 'n afscheid voor diegenen, die
de Zondagschool niet meer zonden be-
zoeken. Zi] werden door Ds. Van Beek
toegesproken, die hun 'n Bijbeltje
overhandigde als aandenken aan de
Zondagschool.

Na het zingen van de Avondzang,
volgde het uitreiken van de cadeau-
tjes tot besluit van deze mooie avond.

KERSTFEEST IN DE NED. HERV.
KERK TE OOSTERLAND

Op den Tweeden Kerstdag werd door
de kinderen der Zondagschool het
Kerstfeest gevierd te Oosterland.

In de mooi versierde Kerk waren ve-
len aanwezig om de Kerstfeestviering
bij te wonen, die elk jaar weer zooveel
vreugde voor de kinderen brengt.

Door de kinderen werd een Kerst-
Cijiilate uitgevoerd, die zij onder lei-
ding van de dames der Zondagschcol
hadden ingestudeerd.

Een -mooi Kerstverhaal werd ver-
teld door Ds. de Wilde, die zoo welwil-
lend was, de leiding op zich te nemen.

De kinderen kregen eenige malen 'ri
versnapering en aan het slot van deze
stemmingsvolle avond ontvingen zij
ieder 'n cadeautje.

WESTERLANDIi
Het Kerstfeest van de Vrijzinnige

Zondagschool te Westerland werd Zon
dagavond met klokgelui ingezet.

Stemmingsvol kondigde het gebeier
van de klok het Kerstfeest aan. In het
kerkje stond 'n fraaie Kerstboom, en
het was geheel bezet toen Ds. Van Beek
het woord nam. Zoo zijn wij,, aldus
wendde spr. zich tot de kinderen, weer
gekomen aan den vooravond van het
Kerstfeest, het belangrijkste Christe-
lijkste feest, ook wel het feest van het
Licht en het feest van den Vrede ge-
n emd. De tijd, waarin wij leven ib
donker, doch zorg ervoor dat het
lichtje, dat in ieder menschenhart is,
steeds \va jmte en licht uitstraalt.

De kir deren zongen vervolgens eeni-
ge mooie üederen onder leiding van de
dames H. Kooi n en Jannie Russelrnan.
waarna D-J Van Beek een Kerstvertel-
ling deed. Nadat nog weer gezongen
was, kregen die leerlingen, welke af-
scheid namen van de Zondagschool,
allen een Bijbel.

Dit feest mag ongetwijfeld als 'n ge-
slaagd Kei stfeest worden beschouwd
dat door meerdere zou worden gevolgd.

DE KERSTFEESTEN
DEN OEVER.
Dinsdagavond 2e Kerstdag nield

de Zondagschool te Den Oever, onder
leiding van den Eerw. Heer v. Eerden
haar jaarlijks Kerstfeest in de Kapel.

Tot in alle hoeken was het gebouw
met belangstellenden gevuld.

De Zang van de kinderen hetwelk
onder leiding stond van Mw. Vijver-
berg den Boer uit Den Haag, was
prachtig en iedereen was vol lof over
hetgeen de kinderen in deze presteer-
den. Tusschen de verschillende liede-
ren wordt achtereenvolgens door den
Heer v. Eerden het Kerstverhaal ver-
teld en Mw. Vijverberg hield een Kerst-
vertelling „Ilanna's Kerstfeest". Met
diepe aandacht werd de schitterende

voordracht, gevolgd, hetwelk vertel-
ter nog steeds eigen is.
De heer J. Tijsen sprak eenv slot-

woord. Spr. herinnerde er aan hoe hij
36 jaar geleden deze Zondagschool in
nederigheid begonnen was. Zoo voor
n na was er wel eens wederom een

Zondagschool opgericht en ook weer
verdwenen, maar hij wat> altijd nog
dankbaar dat deze Zondagschool die
altijd nog zijn volle ambitie heeft,
staande is gebleven en hoopte dat God
dit werk zou blijven zegenen.

Aan het einde dankte de Heer van
Eerden allei: voor hun bijstand, zoodat
dit Kerstfeest wederom buitengewoon
mocht slagen en sprak de hoop uit,
dat vele ouders de roepstem mochten
verstaan hunne kinderen straks den
7den Januari wederom trouw mochten
sturen en wees hun op het groote nut
der Zondagschool.

Namens de leiders deelde hij mede,
dat zij van plan waren gelijk de vorige
zomer, ook het komende jaar wederom
'n reisje te gaan organiseeren.

In tusschentijd werden allen getrae-
teerd op koek en chocolade en na af-
loop werden aan de kinderen nog de
cadeautjes overhandigd.

GEMEENTERAAD WÏERINGEN.
Spoedeischnde vergadering van de

Gemeenteraad op Vrijdag, den 29e De-
cember 1939, des voormiddags 11 uur.

Afwezig is de heer Bakker.
Na opening volgt afwerking der na-

volgende agenda :

1. Vaststelling van de Gem.-begroo-
ting voor het dienstjaar 1940.

De begrooting wordt zonder hoofde-
lijke stemming vastgesteld.

2. Voordracht tot bepaling van het
bedrag per leerling van de kosten van
instandhouding der O.L. Scholen over
1940 in velband met de vergoeding
van de exploitatiekosten van de Pij-
zondere Lagere scholen.

Het bedrag wordt voor het jaar 1940
vastgesteld op f 13.30 verhoogd met
50 cent voor administratiekosten.

De hr. Niemeijer maakt de opmer-
king, dat het bedrag verhoogd is bij
vorige jaren.

De hr. Boskcr antwoordt hierop,
dat het bedrag noodzakelijk verhoogd
moest worden in verband met de
slechte toestand van verschillende
zaken, o.a. de bibliotheken, de gebou-
wen zelf, enz.

In de Rondvraag zegt de hr. Jan-
sen, dat hij gehoord heeft van een trai-
ningspremie voor vlasbewerking, die
in de Wieringermeer en ook in Medem-
blik zou zijn aangevraagd. Spr. meent,
dat ook op Wieringen wel menschen
zijn, die hiervoor in aanmerking rou-
den kunnen komen.

Er moet iets voor geleerd worden,
maar het vlasrepelen is een wede,
waaraan iets te verdienen valt in dm
winter.

Voorz. antwoordt, dat dit alles geen
nie(uws is. Er wordt in deze zaak reeds
gewerkt. Men wil probeeren om en-
kele arbeiders van Wieringen ge-
plaatst te krijgen bij de cursus in de
Wieringermeer.

Hierna ?jmiiiig.

i -

l
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DINSDAG ̂ Balans-Opruiming
VAN

Op alle
C O U R A N T E
G O E D E R E N

alsook op
KLEEDING

naar
MAAT

JANUARI
's MORGENS 9 UUR l- en KINDER.

KLEEDING
ONDERGOEDEREN en MODEARTIKELEN

DUIZENDEN KOOPJES. HET EERSTE VOORDEEL VOOR U IN 194O
l

Ziet dagelijks onze etalages. Profiteert daarvan.WIJ ZIJN NU BIJZONDER GOEDKOOP, ONDANKS DE

GEWELDIGE STIJGING DER PRIJZEN.

KLEEDINGMAGAZIÜNEN
Konlngstr. 4, Den Helder
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EEN GELUKKIGE. Bij do ver t» i-
woordiger van de Amstelstad (Jo b >•-
ling) is op 1/20 Spaarbrief no. l! , 75
f 5000 gevallen en aan de gelukkige i&
f 212 uitgekeerd.

POLITIE. Gevonden : een huissleu-
tel en een blauwe garberdine ceintuur.

Verloren : een blauwe clameswant.
Inl. bij clea Gem.Bodc.

PREDIKBEURTEN WIERINGEN,
ZONDAG 31 DECEMBER.

NED. HERV. KERK.
Westerland nm. 2'/2 uur Ds van Beek.

Collecte.
Den Oever 's av. 7 uur Ds. van Beek.

Collecte.
H.-hoef 'sav. 8 uur Ds. van Beek.

Collecte.
DOOPSGEZ. GEMEENTE:

H.-hoef 's av. 7 30 uur Ds. de Wilde.
Collecte.

EVANGELISATIE:
ZONDAG 31 DECEMBER.

Den Oever v.m. 10 uur de hr. O. Deen.
H -hoef nam. 4.30 uur de hr. O. Deen.

MAANDAG l JANUARI :
H.-hOtff v.m. 10 uur de hr. O. Deen

GEREF. KERK:
Psn Ofcver v.m. 10 uur Cand. J. v. Eerden.
Den Oever nam. 3 uur Leesdienst.
H -hoef v.m. 9l/j uur Leesdienst.
H.-hoef nm. 2 uur Cand. J. v. Eerden.

MAANDAG l JANUARI.
Den Oever v.m. 10 uur Cand. J. v. Eerden.
H.-hoef v.m. half tien Leesdienst.

Ook ex art. 189 sub l wetb. v. strafrecht
(het behulpzaam zijn bij het ontkomen aan
de nasporing door de ambtenaren van jus-
titie) kan verdachte niet veroordeeld worden.

Uitspraak 11 Januari.

MARKTBERICHTEN.

JUITENIANDSCH NIEUWS.

BRITSCH SLAGSCHIP
TOT ZINKEN GEBRACHT?

Het oppebevcl van de Duitsche Weer
macht meldt, dat een Duitsche onder-
zeeër ten Westen van Schotland een
Britsen slagschip van de „Queen Eli-
sabe'th"-klasse tot zinken heeft ge-
bracht.

AMERIKAANSCHE VLIEGTUIGEN
NAAR FINLAND.

Naar Radio-Rome mededeelt, zijn uit
New York 26 Sikorski-vlicgtuigen naar
Finland verscheept.

1 ,
HEVIGE SNEEUWSTORM BOVEN

ZWARTE Zfa>-..
Nieuwe ramp voor Turkije ?

Boven de Zwarte Zee woedt een hevige
sneeuwstorm, waardoor het scheepvaartver-
keer onmogelijk is. In verscheidene havens
koestert men groote bezorgdheid over het lot
van een aantal schepen, waarvan men niets
meer vernomen heeft, en die, naar men
vreest, in den storm verloren zijn gegaan, het-
geen een nieuwe ramp voor Turkije zou be-
teekenen

OOK FELLE KOUDE EN SNEEUW IN
HET BUITENLAND.

In geheel Zuid-Slavie duurt de felle koude
voort, in Belgrado was de temperatuur giste-
ren gedaald tot 23 graden Celsius beneden
het vriespunt. In het Velebit-gebergte zijn de
dorpen omringd door huilende troepen wol-
ven en de boeren hebben om geweren en mu-
nitie gevragd om zich tegen deze roofdieren
te kunnen verdedigen. /,

Ook m Brussel en op talrijke andere plaat-
sen in België heeft het gesneeuwd. Te* Sint
Veith heeft de sneeuw een dikte van 15 cm
en te Elsenborn en Rooertville 'n dikte', van
20 cm.

ARGENTINIË VRAAGT NEDERLANDSCHE
KOLONISATORS.

Blijkens een telegram van U. P. uit .Buenos
Aires stelt de Argentijnsche regeering thans
ee.n onderzoek in naar de mogelijkheid om
Nederlandsche immigranten naar de* deila
van de Rio de la Plata te halen teneinde de
kolonisatie va a dit gebied voor te bereiden,
zulks overeenkomstig een voorstel van de
Internationale Beleggings- en Administratie-
Maatschappij Zandbergen te Amsterdam.

VIJFLING VAN CUBA OVERLEDEN.
De vijfling, waarvan de geboorte Donderdag

werd gemeld is gisteren overleden.

EIERVEILING SCHAGEN.
BoiicbJ van Donderdag 28 Dec. 1939.
Aangevoerd 35000 Kipeieren.
PrïS : öirO a 525 ; Kleine eieren 35b

a 385. Alles per 100 stuks.

HELDERSCHE EIERVEILING
Bericht van Donderdag 28 Dec. 19o9.
Aangevoejd 18500 Kipeieren. Eciui-

eieren 300 tiuks.
Pi ij s : 48-: l Kg. a 300 ; 52-54 Kg.

300 a 330 ; 55-57 Kg. 350 a 380 ; 58rbO
Kg. 380 a 400 ; 61-63 Kg. 400 a 420 ;
64-67 Kg. 420 a 470 ; Eendeieren a 260.

Alles per 100 stuks.
VEEMARKT.
LEEUWARDEN, 29 Dec. 1939. Vee

!2 Enterstieren f 110 a 240 ; 58 Twen-
erstieren i' 240 a 360 ; 334 vette koeien
125 a 185 ; 485 Melk- en kalfkoeien
115 a 270 ; 130 Pinken f 85 a 515 ; 313

jraskalveren t' 25 a 95 ; 454 nuchtere
^alveren f 4 a 8 ; 497 vette schapen f 14
i 24 ; 110 weideschapen f 10 a 20 ; 487
animeren f 9 a 18 ; 191 vefrtc varkens
45 a 160 ; 30 mag. varkens f 19 a 50 ;

200 kleine biggen i 9 a 19 ; 31 bokken
;n geiten, 16 paarden. Aanvoer in lo-
aal 3367 stuks.
De aanvoer was hleinev, uitgezon-

Icrd van wolvee. De harulol in stieren
vas redelijk mot vat l s prijzen. Goede
soort vette koeien tamelijk vlot en iets
luurder. Afwijkende soort kalm. Melk-
e kalfkoeien en pinken handel stug-
er ; graskalveren handel vlugger en

pi ijzen beter. Nuchtere karveren han-
del en prijzen ievts levendiger. Var-
eens en kleine biggen handel tamelijk
vlot en ruim prijshoudend. \Voivec
aanvoer grooter, handel stug en p rij-
ets lager.

Er werden geen varkens overge-
lomon.

VEEMARKT.
SCHAGEN, 28 Dec. 1939. Op de ge-

louden veemarkt waren aanvoer en
prijzen als volgt : 32 Vette geldekoeien
f 180 a 295 ; 8 Vaarzen f 90 a 180 ;

Graskalveren f 421 a 64 ; 38 Nuchte-
re kalveren f 8 a 16 ; 50 Vette scha-
pen f 18 e 27 ; 138 Overhoudcrs f 8 a 16
4 Bokken en Geiten f 3 a 7 ; 3 Vette
varkens 67 cent p. Kg. ; 42 Biggen f 7
a 20 ; 16 Konijnen f l a 1,25 en 16 kip-
3 en.

BINNENLANDSCH NIEUWS.

GEMEENTE ZIJPE.

OUDESLUIS.
,Straks gaan wij slapen, en dan staat
Gij voor ons in den droom,
Gij staat er weer met al uw pracht,
Gij feestelijke boom !"

Zoo jubelden de catechisanten van
Os. Witkop en de kinderen der Open-
)are Lagere School, die in de Ned.
Herv. Kerk het Kerstfeest vierden op
Woensdagavond. De vele ouders geno-
ten door hun kinderen te zien feest-
vieren rondom den schoonen verlich-
ten Kerstboom. Ds. Witkop vertelde

een mooi boeiend Kerstverhaal, afge-
wisseld door tractaties en liederen.

Nadat'alle kinderen hun geschenken
hadden ontvangen, bracht de Dominee
allen dank voor hun goede gaven of
medewerking.

Een warme, weldoende avond in deze
donkere tijd.

ONS WIERINGE RMEERHOEKJE.

PROVINCIAAL NIEUWS.
WIERINGERWAARD. Nog geen overeen-

sfemming. In de bespreking tusschen verte-
woordigers van landarbeidersbesturen en
Iponcommissie werkgevers is nog geen over-
eenstemming bereikt.

De looncommissie ging van het standpunt
uit dat het wenschelijk en noodzakelijk
is, dat deze aangelegenheid wordt geregeld
door een centrale commissie van werknemers,
werkgevers en vertegenwoordigers van de
regeering.

Het vormen van een dergelijke commissie
zal tamelijk veel tijd vorderen, reden waar-
cm afgevaardigden van arbeiders voorstellen
om te trachten toch een collectief contract
vast te stellen.

De toen door de looncommissie voorgestelde
voorwaarden werden echter door de arbeider-
besturen niet aanvaard. Nieuwe loonovereen-
komsten kunnen nu dus worden aangegaan
op basis van de nader vast te stellen contract-
voorwaarden.

JANNEMAN'S PLAN VOOR
HET NIEUWE JAAR

„Zeg, Koos", zei kleine Janneman,
„Ik heb iets leuks bedacht.
Vanavond komt het nieuwe jaar,
Of eigenlijk vannacht.
En weet je wat wij zullen doen ?
Wat ik zoo héél graag wil ?
Wij blijven wakker in ons bed,
Maar houden ons héél stil.
Wij blijven wakker, urenlang
Tot laat, tot héél erg laat,
Totdat de groote torenklok
Twaalf maal zich hooren laat.
Want dan is 't nieuwe jaar er al
En 't oude is voorbij.
Begrijp je nu wat ik bedoel ?
En doe je mee met mij ?

Als straks het nieuwe jaar begint,
Kleeden wij vlug ons aan ;
Ik wil, cla't wij dan met z'n beiden
Naar beneden gaan.
Wij wenschjn iedereen geluk
En geven luin een zoen.
Zeg, Koos, vind jij dat ook niet leuk ?
Zeg, zullen wij dat doen ?

„Nou, fijn", zei Koos dat 's leuk bedacht
Ik doe het Janneman.
Je zult eens zien hoe blij ze zijn ;
Ik vind 't een reuze-plan"
En 's avonds omstreeks negen uur
Lagen ze alle twee
Nog wakker. O, wat duurde 't lang,
Dat wachten viel niet mee.

En Koosje gaapte: ,,'k heb zoo'n slaap"
Ook Jan was heel erg moe.
Daar sloeg het klokje luid half tïen :
Hun oogjes vielen toe.
Zij droomden van hun mooie plan,
Zij vonden 't lang niet slecht.

Om twaalf uur k r e g e n zij een zoen
Maar dat gebeurde echt.

PHIKO.

KERKDIENSTEN WIERINGERMEER.
NED. HER V. GEM-.

ZONDAG 31 DKCEMBER.
Middenmeer 's av. 6 uur Ds. Nijholt.
Slootdorp 'sav. 7.15 uur Ds. Nijholt.

(Kaarsverlichting.}
W.-werf 's av. 8.30 uur Ds. Nijholt.

NED. HERV. EVANGELISATIE:
ZONDAG 31 DECEMBER.

Slootdorp v.m. 10 uur Ds. J. H. Jansen
van Den Helder.

W.-werf nm. 2.30 uur Cand. G. J. v. d. Poll.
Middenmeer 's av. 8 uur Cand. G. v. d. Poll.

MAANDAG l JANUARI.
Slootdorp v.m. 10 uur Cand. G. J. v. d. Poll.

GEREP. KERK SLOOTDORP:
ZONDAG 31 DECEMBER

Slootdorp v.m. 9 uur Ds. Roest, Opperdoes.
Bevestiging Ambtsdragers.

Slootdorp nm. 2 uur Cand. Plaatsman
Den Helder.

MAANDAG l JANUARI :
Slootdorp v.m. 9 uur Cand. Plaatsman.

GEREF. KERK MIDDENMEER.
ZONDAG 31 DECEMBER.

Middenmeer v.m. 9.30 uur Cand. v. d. Vliet.
Middenmeer nam. 2.30 uur Ds. C. v. d. Vliet.

MAANDAG l JANUARI:
Middenmeer v.m. 9.30 uur Cand. v. d. Vliet.

PREDIKBEURTEN MEDEMBLIK.
ZONDAG 31 DECEMBER.

NED. HERV. GEM.
Medemblik v.m. 10 uur D'- B. de Jong.
Oudejaarsavond 6 uur Ds. B de Jong.

MAANDAG l JANUARI.
Medemblik v.m. 10 uur Ds. B. de Jong

Het Witte Kruis
CURSUS HUISELIJKE
ZIEKENVERPLEGING.

20 JANUARI 1940
Wieringermeer Fanfare

met gezelschap

DICK VAN PEURSEN.

TE KOOP GEVRAAGD :

STAMBOEK VEE,
n.l. jonge kalven, pinken, vaarzen en koeien,
gust of drachtig, benevens stieren. Goede
dieren met goede afstamming.

H. VAN HOORN, Tel. 312, Wieringerwaard.

TE KOOP:
1700 nieuwe gecreotiseerde

PARKOENPALEN
10—12 c M aan de kop, l 60 M. lang

H. SCHR1EKEN,
TEL. 241 — SCHAGEN.

Elke Woensdag aan de Beurs te Middenmeer.

te geven deur de WIERINGERMEERLEDEN

van de AOFDAIL'N ALKMOAR van de

Verdi 'n „DE GRoNNEGER SPROAK" op

ZOATERDAG 6 JANUARI
's oavonds 7 uur in 't

HOTEL SMIT te MIDDENMEER.
Opvuird wot :

EEN ADVERTENTIE IN HET PLAATS. BLAD
DE GROOTSTE RECLAME.

De lessen zullen aanvangen :

te SLOOTDORP : op DINSDAG 9 JANUARI a.s.
des middags te 3'/.> uur in het Gymnastiek-
gebouw.

te MIDDENMEER : op DONDERDAG 11 JA-
NUARI a.s. des middags te S'/z uur m het
Gymnastiekgebouw.

te WIERINGERWERF : op DONDERDAG 11
JANUARI a.s. des avonds te 7 uur in het
Gymnastiekgebouw.

Er is nog gelegenheid zich voor deze cur-
sussen op te geven en wel bij ZUSTER
SCHOUTEN, Wijkgebouw Slootdorp.

De lessen zijn GRATIS. De cursus bestaat
uit 9 tot 10 lessen. Minimum leeftijd 18 jaar.
Meldt U spoedig aan !

HET BESTUUR.

OVERVLOEDIGE EIERENAANVOER.
Op de eierenmarkt te Barneveld, de laat-

ste van dit jaar, zijn over 1939 ruim honderd
millioen eieren aangevoerd, hetgeen circa 17
millioen meer is dan in 1938 en 34 millioen
meer dan in 1937.

Dit aantal van honderd millioen is in den
tijd van het bestaan der eierenmarkt te
Barneveld nimmer bereikt.

Bliespul m 4 bedneven.

Entree-priezen : f l— persoon; f 1.50 veur
man en vrouw soamen ; OP t 0.75 per per-
soon ; f l — veur man in viouw soamen.

Naar droegkracht (

TANDHEELKUNDIGE
INRICHTING

DENTOFORM
SPREEKUUR:

DONDERDAG
VAN HALF 10 TOT HALF 12 UUR.

CAFÉ „T VOSJE",
C. SLIK MARKT SCHAGEN

Petroleumproducten
Brandstoffenhandel

R. HOEKSTRA, Tel. 17 W.-werf
Ook voor Tractorhouders het adres.

A. BOERHAVE — Boomkweékerij
Telef. 97 MIDDENMEER.
Het adres voor vakkundig Snoeien
en Sproeien van vruchtboomen.
Ook een prima Anti-Knaagmiddel
voor hazen, in eigen kweekerrj be-
proefd. — Heden weer Pokon in

voorraad.

De gèheele voorraad meubelen der

Meubelfabriek

Nu koopen: dubbel

EIK EN LINDEN ALKMAAR
Lindegracht 10—IC

voordelig.
__. WORDT VERKOCHT TEGEN AANNEMELIJKE PRIJZEN

!

Monsterzalen geopend
van 9-12 uur, 's m.
11/2-51/2 Uur. Zaterdags
van 9-12 uur en van
van 2'/2-5 uur.

TEN AANZIEN DE RUIMTE VOOR ANDERE DOEL-
'STELLING WORDT BESTEMD.
Huis-, salon-, kantoor- en slaapkamer-ameublementen enz.

. , .. GEEN VOETBALZONDAG.
, Hef bestuur van den Kon, Ned. Voetbalbond
hfeeft alle" voor'Zondag 31 December vastge-
stelde competitiewedstrijden afgelast.

SLACHTOFFER VAN ZIJN BEROEP.
De 48-jarige rechercheur van politie, J. M

'Schraven ten Nijmegen is gisteren het slacht-
offer geworden van zijn beroep.

Hij'bracht een minderjarigen arrestant naar
het politiebureau, doch de jongen deed een
poging te ontvluchten. Hierdoor viel de heer
Schraven en kwam tegen een scherpen muur
kant terecht. Hij werd naar het politiebureau
gebracht, waar hem geneeskundige hulp
werd verleend, waarna hij naar zijn woning
werd vervoerd. In den loop van den avonc

„ is- Het slachtoffer aan een inwendige ver-
bloeding overleden.

t«J « w J , ,

VOOR EEN ANDER IN DE GEVANGENIS.
Moet hij nu vóór zich zelf gaan ?

De 40-jarige koopman L, K. uit 's Heer
Arendskerke .heeft met W. uit Goes, die tot
een maand gevangenisstraf is veroordeeld,
een afspraak gemaakt, dat K. die gevangenis-
straf voor W. zou ondergaan en daarvoor
f 150.— zou krijgen. K. meldde zich bij de
strafgevangenis te Scheveningen, legitimeerde
zich als W. en slaagde erin de maand gevan-
genisstraf voor W. uit te zitten. Het bedrog
kwam echter uit) en zoo moest W. zijn rnaand
gevangenisstraf 'alsnog ondergaan, terwijl K.
zich "wegens oplichting van den Staat (wegens
genoten onderdak, voeding en arbeidsloon)
voor de Haags'che Rechtbank heeft moeten,
verantwoorden.

BU verstek werd hij tot 6 maanden gevan-
genisstraf veroordeeld.

Hij was thans in verzet gekomen, doch de
officier va*i Justitie achtte geen termen om
verandering van straf te eischen, aanwezig.

De verdediger mr. R. Paehlig, achtte de
oplichting niet bewezen, daar het er verdach
te niet om gratis voedsel, loon en onderdak

s té doen was. "Daar heeft hij bovendien voor
gewerkt.

NOG SLECHTS ÉÉN DAG . .

EN HET IS NIEUWJAAR ! !
IEDER ZORGT VOOR ZIJN BOEKHOUDING!!

Wij hebben voor U KASBOEKEN, AGENDA's, ORDNERS,

DOORSLAG - REKENING - BOEKEN, KWITANTIES enz.
i

OOK IN ALMANAKKEN EN KALENDERS

GROOTE VOORRAAD.

BOSKER's BOEKHANDEL

B. ZON Molenvaart 44 Tel. 79 ANNA PAULOWNA,
GEVESTIGD SEDERT 1920.

C O N T R O L E OVER ZELF GEVOERDE BOEKHOUDINGEN.

BOEKHOUDINGEN en BELASTINGZAKEN.
Elke Maandagavond zitting te BREEZAND vanaf 0'/«—OVi uur ten

• huize van 3. J, DE JONG.

TE WIERINGEN.
EXTRA ZITDAGEN voor CONTROLE SPAARBOEKJES.

Op de zitdagen dienen te verschijnen,'die spaarders, wier achter-
naam een beginletter heeft, zooals bij de datum der zitting is ver-
meld. Daardoor zal het wachten voorkomen worden.

VOOR SPAARGELDEN EXTRA ZITDAG DEN OEVER:
DINSDAG 2 JANUARI 1940 v.m. 9—12 en nam. 2—6 uur voor hen

wier achternaam begint met één der onderstaande letters :
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.

EXTRA ZITDAGEN TE HIPPOLYTUSHOEF :
(Voor controle SPAARBOEKJES) : .

WOENSDAG 3 JANUARI 1940 v.m. van 9—12 uur en nam. van
2—6 uur voor hen wier achternaam be^it met één der onder-
staande letters :

A, B, C, D, E, F, G, H, I, 3, < L.
DONDERDAG 4 JANUARI 1940 voor Controle SPAARBOEKJES :

v.m. 9—12 uur en nam. 2—6 uur voor hen wier achternaam begint
met een der onderstaande letters :

M, N, O, P. Q, R, 8, T, U, V, W, X, IJ, Z.

EXTRA ZITDAG TE DEN OEVER :
VRIJDAG 5 JANUARI 1940 van 9—12 uur v.m. en nam. 2—6 uur

voor Controle SPAARBOEKJES voor hen wier achternaam begint
met een der onderstaande letters :

M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, IJ, Z.
DE RENTEVOET IS MET INGANG VAN l JANUARI 1940 ALDUS
VASTGESTELD : voor SPAARGELDEN tot en met een bedrag van
f 10.000 van één inlegger (echtgehooten worden als één beschouwd)
van leden 2.75% 'sjaars; van niet-leden 2.65% 'sjaars; boven
f 10.000 2% 'sjaars.

Voor VOORSCHOTTEN (Hypotheek) 3.75% 'sjaars; voor VOOR-
SCHOTTEN (Borgtocht) 4% 'sjaars.

Voor DEBETRENTE rek. cour. 4% 's jaars; voor CREDIETRENTE
in Rek. Cour. tot f 10.000 2.65% ; boven f 10.000 2% 's jaars. - •
SPAARBUSJES VERKRIJGBAAR. LOKETTEN TE HUUR,

Wordt lid van uw plaatselijke Instelling.

HET BESTUUR:
W. HERMANS, Voorz.
CORN. J, B08KER, Secr.

Verkrijgbaar bij :

Fa. J. KOOLHAAS,
Graanhandel, Middenmeer.

Het beste adres voor prima kwaliteit

PAARDENVLEESCH
is de

Medemblikker paardenvleeschhouwery

K R O E B E N Z O O N
Nieuwstraat 68 Tel. 74 Medemblik.

BETAALT HOOGE PRIJS VOOR
SLACHTPAARDEN.

WIJ LEVEREN U:
i

Landbouwwagens, DriewielskamiV
Kruiwagens, Ladders, Spoorbiels,
Geasphalteerde Weipalen, '"—
Groote Drinkwatervaten,) Asphalt-
papier, Vlechtwerk, Punt,- en Glad-
draad, Carbolineum, Teer enz.

WU ZIJN FABRIKANT
van Betonnen Buizen, Betonnen
Palen voor Wei, Hek en Paarden-
boxen; — Betonplanken voor het
afzetten van paden.

KOMT U eens zien, naar onze opnieuw verbe-
terde landbouwwagen op luchtbanden.

TAEKHOUTEN RUPSBLOKKEN

Electr. Timmer- en Wagenmakers:
bedrijf

A. C. VAN OEVEREN
MIDDENMEER.
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DE HELDERSCHE LUNCHROOM
SPOORSTRAAT 51 - DEN HELDER.

BRAM LENSEN.

l Jan. 1940. p. f.

D E G O U D E N P L O E G
van de Van Ewijcksluis,

wenscht de Caféhouders, Vrienden, en niet te vergeten aJ, de

WIERINGER MEISJES een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar. •,.

: JAN, JAAP, ARIE, WIM, ARIE,

PIET, GERRIT en HERMAN. •

JAN MAREES - KOEGRAS
Verkoop van SHELL Producten,

wenscht vrienden en begunstigers een gelukkig

1940.

Dankbëtüïgingf.

Voor de zeer vele blijken van
belangstelling- ondervönjdëh. bij de
herdenking onzer 25-jarige .Echt-
vereenigingv betuigen wij langs
dezen weg, ook mede ftamens
onzen . Zoon, onzen , hartelijken
dank. . . , . - . ' . ' '

M! "DE JONG
.A. DE JONG r. Minnes.

Wieringerij Pee.-1939.

C. Kooi] Jzn.
• • ' • ' • • en'"';' ."' ''

J. Kooij - v. d. Streek.
betuigen langs dezen-weg/ .mede
namens wederzijdsche Ouders,
hartelijk dank voor de vele blijken
van belangstelling bij. hun huwe-
lijk ondervonden.
Oldebroek, December 1939.

Dorpstraat E 105.

COöP.

H.-HOEF
Van ons handelshuis uit allen
hartelijk gelukgewenscht en een
voorspoedig jaar.

GEBR. TEN BRINKE, H.-hoef.

Th. A. RASCH (Hoofdstraat)
en Echtgenoote,

wenschen Familie Vrienden en
Begunstigers een gelukkig Nieuw-
jaar.

C. METSELAAR Cz., Zuivelhandel
T. METSELAAR - Michielsen

wenschen Familie, Vrienden en
Begunstigers een gelukkig Nieuw-
jaar.

J. SCHELTUS
G. SCHELTUS - DEKKER

wenschen Familie, Vrienden en
Begunstigers een voorspoedig
Nieuwjaar.

Jb. DEKKER
N. DEKKER — SMIT.

l Jan. 1940. p.f.

FIRMA P. ASJES en ZONEN
wenschen cliënteele, Vrienden en
Familie een gelukkig Nieuwjaar.

J. DE KRIJGER
J. DE KRIJGER-v. Wijngaarden

Noordburen,'
wenschen Familie en Bekenden
een gelukkig Nieuwjaar.

Aan Familie, Vrienden en Beken-
den een gelukkig Nieuwjaar toe-
gewenscht door :

, JN..J, SCHREUR
A. M. SCHREUR - de Vries.

NIEUWJAARSWENSCHEN
VAN OVERAL.

Aan Vrienden, Bekenden en
Begunstigers een voorspoedig 1940
toegewenst.

PIET RAVEN Lz., • vrachtrijder.

JAN AU — Musicus
kmr. 13, 1ste depot, C. K. A.

Veldpostkantoor No. 8.'
Stelling Den Helder.

B. BAKKER.
J. BAKKER - VAN DIJK

wenschen Familie, Vrienden en
Kennissen een gelukkig nieuwjaar.
Decherstraat 21, Oost, Souburg.

Familie, Vrienden eiv Bekenden
een gelukkig Nieuwjaar toëg,e-
wenscht.

G. en M. LONT.
Rijksstraatweg A 89 Alkmaar.

Aan Familie, Vrienden en Be-
kenden een gelukkig Nieuwjaar
toegewenscht door:

WED. L. GELUK ::

Beverwijk, Patersweg 46.

MOLENAARS groentenhamlel
wenscht Familie,: Vrienden en
Begunstigers 'een gelukkig Nieuw-
jaar.

DEN OEVER.

R. WERKHOVEN en Echtgenoote
wenschen alle Vrienden en Begun-
stigers een gelukkig Nieuwjaar:
Melkhandel, Hofstr. Den Oever.

G. DIJKSTRA en Echtgenoote
wenschen alle vrienden een ge-
lukkig Nieuwjaar.

Hofstraat 62, Den Oever.

A. POEL (Vrachtrijder)
M. POEL - Wagemaker.

Den Oever, l Jan. 1940. p.f.

R. KONING en Echtgenoote,
\vensrhen Vrienden en Begunsti-
gers een gelukkig Nieuwjaar'.

B. BOEREMA en Echtgenoote,
wenschen Familie, Vrienden en
Begunstigers een gelukkig Nieuw-
jaar.

Aan Familie, Vrienden en Beken-
den een voorspoedig 1940.

C. MAARS
A. MAARS - TIJSEN

WESTERLAND.
Aan familie, vrienden en-beken-

den, zoowel binnen-^1 als buiten
deze gemeente een gelukkig Nieuw-
jaar toegewenscht J,dOOT" -., ..; ,,. .,..,

Jb. PO§iv-Westeriand>:

Aan al onze Vrienden en Begun-
stigers en Familie heil/''en"1'zegen
i n h e t nieuwe jaar.;.-,: . • . . • •

N. .SCHELTUS
G. SCHELTUS -i STAPEL

' . " * • ' . : "\

P. ASJES Cz. (Houthandel
D. ASJES - MINNES

Aan Familie, Vrienden en Be-
gunstigers een< gelukkig Nieuw-
jaar. . . , . . • •

Gelukkig nieuwjaar 'toegewenscht
;aan Familie, Bekenden en Begun-
;stigers, J. Q. MOLENKAMP,

' ; (|loemenmag:)
A. D. MOLENKAMp:-;Ruitenburg.

VOOR "NIEUWJAAR
groote voorraad •

Kalenders, Almanakken, •,
Agenda's 'enz.

BOEKHANDEL

SCHAGERBRUG.

Het Bestuur bericht met deze, dat
de

verschuldigde rente
aan bovengenoemde Bank

vóór 9 JANUARI e.k.
ten Kantore der Bank moet wor-
den voldaan.

Zoomede wordt inlevering vóór
dien datum verzocht van de
LOOPENDE : REKENÏNGBOEKJES.

Voor de te houden controle en
bijschrijving der Rente van Spaar-
bankboekjes zal nader -datum na
15 JANUARI e.K. iri ..dit blad be-
kend worden gemaakt. -

Het kantoor is HEDEN ZATER-
DAG na 12 uur v.m. gesloten.

HET BESTUUR.

Voor het genoten vertrouwen in
1939 hartelijk dank

in 1940
' zullen wij alles in het werk ftellen

U zoo goed mogelijk te bedienen.
Door. den onzeker en economischen en

finantieelen toestand, waren wjj ge-

noodzaakt een andere koers in te

slaan, wat betaling en levering be-

treft.

Voor Uw medewerking in deze zeg-
gen wij U dank.
Steeds gaarne tot Uw dienst.

Oudejaarsavond al het gebak
versch ! Appelbollen, Appelflaps,
Roomsoezen, Slagrcomroezen enz.
; Jb, ODEN, Bejtstn. H.-hoef

IJs en • weder: dienende :- : .„•

ZONDAG 31 DECEMBER

BOSKERS's
H.-hoef — Middenmeer.,*>, ,

Dinsdag a.s

mmm

ËSTAFETTA ' RIJDEN
voor Dames en Heeren. '-''i; "••

MAANDAG l JANUARI r
NAMIDDAGS g UUR?

Hardrijderij m. Hindernissen
voor Heeren.-.,: ,•..,_> ,-,•...-•,-' ---l

Om geldprijzen 'i ""

W I E R I N G E N .

NOTARIS F; J; M. PINXTER te
Schoorldam, zal op

ZATERDAG 13 JAN.Ï1$4Ö
NAM. 8 UUR; in -hotel . v a n . d'en
Heer S. KAAN te Hïppolytushoéï
publiek -,verkappén:

EEN WOON- EN
WINKELHUIS

MET ERF EN AANBEHOOREN
a.s. Klieftstraat alaar, kad. bekend
gern. Wieringen, Sectie- C No. 2759,
;groot'1.64 A. , _ ~,„

.Eigendom van' Mej.^ Wed."C.'DE
BOER.^thans^te Sp'anbrÖèk'. *

Aanvaarding' bij de betaling. -

RE KOORNSCHOOF fel. 56 H.noef
OtJDEJAARSDAG. Appelbollen,
Appvlflappen, 'Sneeuwballen, - Slag-
roonrwafels,. en. Waaiers.

KEIZERSTRAAT — DEN HELDER

WENSCHT HET GEACHTE PUBLIEK EEN

GELUKKIG NIEUWJAAR.

Af d. Boekhoudbureau — Bijkantoor Alkmaar
LANDBOUWHÜIS - KAMER 13 - ALKMAAR .

IS UW AANSLAGEN DE IN K. EN VERM.BEL
JUIST? ?

Laat deze door het bureau vari Uw organisatie
controleeren ; dit is van veel belang met het
oog op de bestaande progressie bij de Ink. bel.
en eventueele belasting verhoogingen. Een
juiste aanslag kan men eischen wanneer men
een juiste aangifte heeft gedaan, aan de hand -,
van een goed gevoerde en gecontroleerde
boekhouding. Dit is een vertrouwenszaak.

Laat dit daarom doen door hel BUREAU VAN UW ORGA-
NISATIE. Goede data voor een Landbouwbedrijf om "de
boekhouding te doen aanvangen zijn : l Januari, l Februari,
l Maart, l April en l Mei.

Correcte behandeling. Strikte geheimhouding.
Billijke tarieven.

Zitting op de Beurs te Middenmeer, elke Eerste
Woensdag van de Maand ; dus in Januari :

WOENSDAG 3 JANUARI.
Gaarne worden geheel vrijblijvend alle gewenschte inlich-
tingen verstrekt. OOK AAN HUIS TE ONTBIEDEN.

IN CONCORDIA HIPPOLYTUSHOEF.

Dit is Uw kans
Eerst kregen oorlogs-Ieveranciers hun kansen,
daarna de beursmenschen en tenslotte . . . .U !

UW KANS IS NU!!

(

Zpo'n sehpen zit direct jekker!
U- hoeft 'n SwifKschoen niet in $e
io'öpen. Uw voet is er direct in "thuis*. |
.Probeert U ze maar eens. U zyjf

U loopt er mee weg.

SCHOENMAGAZIJN

mmt

dan koopen |
is geld verdienen*
Koningstraat S6-9O

DEN * HELDER

: IS KQORNV; KOFFIE BRUIN MERK
GEGARANDEERD GEHEEL ONVERANDERD

'. - V J '

even . .'./. geurig .even . . . . krachtig even opwekkend

en maar 24 et. per pakje.

KOORNV Koffie; BRUIN Merk koopen is v e i l i g koopen.

PROFITEERT VAN ONZE
BUITENGEWOON LAGE PRIJZEN.

Alle courante goederen, niettegenstaande alle
prijsverhoogingen, gedurende 10 dagen met

korting
Confectie voor Dames- Heeren
Kinderen tegen
STERK VERLAAGDE PRIJZEN.

Verkoop uitsluitend tegen contante betaling.
OOK IN ^NZE MEUBELZAAK

SPECIALE I^QOPJE^• ... . < "••
Koopt meubelen voor het a.s. Voorjaar.

EEN BRIL
is een vertrouwens - artikel. Koopt

. ' • ' : • ' ' '-'• • - ; . ' • . . : • •

deze -dus bij een vertrouwd adres
en wél

PAYGLOP3 — ALKMAAR.

Telefoon 2606
Ziek ifonds leverancier. Ook Spoorfonds.

NIEUWJAARSDAG

OOT BAL
IN CONCORDIA HIPPOLYTUSHOEF.

' < - • , " -" ; „ , , - , ; • • ' •' „ • , . • • .
-/^^ .T
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NIEÜWJAARSWENSCHEN
WESTERLAND.

WED. D. HEIJBLOK - MINNES
wenscht Familie, Vrienden en
Begunstigers een gelukkig Nieuw-
jaar.

A. RUSSELMAN (Melkhandel)
E. A. RUSSELMAN - DEKKER

wenschen familie, vrienden en
Cliënteele een voorspoedig 1940.

P. JONGKIND
J. JONGKIND - STEENBERGEN.
Haukes, l Jan. 1939. p.f.

H. VAN DER SCHAAF (Kapper)
wenscht aan Vrienden en Cliën-
teele een gelukkig Nieuwjaar.

D. ROTGANS (slager)
E. ROTGANS - OMIS

wenschen aan Familie, Vrienden
en Begunstigers een voorspoedig
1940.

Jn. TAKES Dz.
T. TAKES - KOOIJ.

l Jan. 1940. p.f.

Het Bestuur der IJSCLUB WES-
TERLAND wenscht hare leden
een gelukkig en voorspoedig 1940.

S. HALFWEEG en Echtgenoote
Broodbakkerij Haukes,

wenschen aan Familie, Vrienden
en Begunstigers een voorspoedig
1940.

S. BLAAUBOER (Timmerman)
A. BLAAUBOER - MULDER

wenschen familie, vrienden en
Begunstigers een gelukkig 1940.

Heilgroet aan Familie, Vrienden
en Bekenden.

S. RUSSELMAN (Houthandel)
A. RUSSELMAN - DUIJNKER

Aan Familie, Vrienden en Be-
kenden een gelukkig Nieuwjaar.

K. HAKVOORT
D. HAKVOORT - BAIJS

Veel heil en zegen wordt toege-
gewenscht aan Familie, Vrienden
en Begunstigers bij de intrede
van het nieuwe jaar door :

G. OMIS, (Brandstoffenhandel)
T. OMIS - DOVES.

Mandolinevereeniging O. K. K.
wenscht aan hare kunstlievende
leden een gelukkig Nieuwjaar.

BERTUS WIEGMAN
S. WIEGMAN - TEN BOKKEL

wenschen \familie, vrienden en
begunstigers een gelukkig Nieuw-
jaar.

Aan Familie, Vrienden en Be-
kenden een gelukkig Nieuwjaar
toegewenscht door

FAM. E. BAIJS
M. BAIJS - DUIJNKER

Veel heil en zegen wordt toe-
gewenscht aan Familie, Vrienden
en Begunstigers bij de intrede van
het nieuwe jaar door :
WED. S. OMIS EN KINDEREN,

Winkelierster, Haukes.

. C. DE HAAN (vrachtrijder)
G. DE HAAN - DEKKER.

Aan al onze Vrienden en Begun-
stigers en Familie heil en zegen
in het nieuwe jaar.

M. TTJSEN
E. TUSEN - KOORN.

wenschen Familie, Vrienden en
Begunstigers een gelukkig 1940.

. , P. C. LUIJT Nzn. (Mr. Smid)
T. G. LUIJT—MULDER

wenschen aan Familie, Vrienden
en Begunstigers een voorspoedig
Nieuwjaar.

Aan al onze Familie, Vrienden en
Begunstigers heil en zegen in het
nieuwe jaar.

D. BREET (café Westerland)
M. BREET—DE WIT

D. TAKES
St. TAKES—EVERTS.

l Jan. 1940. p.f.

Jb. METSELAAR
(winkelier Westerklief)

T. METSELAAR - DOVES
wenschen aan Familie, Vrienden
en Begunstigers een gelukkig
Nieuwjaar.

Veel heil en zegeri wordt toege-
wenscht aan Familie, Vrienden
en Begunstigers bij de intreede
van het nieuw jaar door

J. D. KOOIJ Aann.— winkelier
C. G. KOOIJ— GOEREE.

ü. WIEGMAN
W. WIEGMAN— 3CHELTUS

wenscnen aan Familie, Vrienden
en Bekenden een gelukkig Nieuw-
jaar.

J. W. K0ORN
P. T. KOORN - TIJSEN

wenschen Familie, Vrienden en
Bekenden een gelukkig Nieuwjaar

P. MAKKINK
J. MAKKINK -.WALSTRA

, wenschen Vrienden en begunsti-
gers een gelukkig Nieuwjaar.

VOOR DE BABY
Zuiver wollen wiegdekentjes
flinke maat ,
Prima oogjesluiers
mooie, zachte kwaliteit
Celluloid Babygarnituur
rijke vulling
Bekleede stroowiegen
flinke maat, leuk bekleed
Kinderledikant
stevige uitvoering, fijne tinten 55 X HO
Zware molton wiegdekentjes
groote maat

CONFECTIE STOFFEN
Restanten damesjaponnen ^ 98
in wol en zijde, koopje J.

Stof damesjaponnen *§&
m 4 aparte modellen ~i
Damespullovers ~Q
met ritssluiting, div klem en Vö
Swingrokjes
marine, zwart, bruin, ^ 75

pracht stoffen, in 3 kleuren A
Gestreepte pyamaf lanel * * i/2
m 12 dessins, per nieter ITC
Geruite japonstof ^Q
keurige dessins per meter JLy
Zuiver wollen japonstoffen -«28
130 cm breed per meter A
Breitschwanz
120 cm br., in blauw en bruin *t 43

per meter van 290 voor A
Jongens slipovers
wol gevoerd, mooie kleur /^o

48 - 38 - 33 - *<3»

Zuiver wollen tricot ge-
breide kinder slobbroeken ,-c
diverse maten 05
Restanten jongenspetten ~
en matrozenmutsen O
Leuke geruite
kinderjurkjes -j 7*
maaf 60 •"•

> Met kleine stijging.
\
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Partij
m. klemt
Moder
Dames
in de me
Wolier
prima \\

U
Katoer
heeren
spotkoor.

Zware
mooie ti
Partij
maat 2

28
Tricot
dames
modekle
Wolier
dames
met gro
Tricot
dames
alleen g
Wolier
dames
2 knoop

•HüfcAMHUH

SPOTKOOPJES
Knotten ongebleekte breikatoen
100 grams knot
Knotten gekleurde breikatoen
100 gram, groote keuze
Crêpe georgette damesshawls
aparte dessins
Geborduurde kinderkragen
extra koopjes

Zeer fijne crêpe georgette
damesshawls

13
19
38
16
68

Stukjes van 9.15 m smal borduursel 28

Zinken emmers
flinke maat, zware uitvoering

Zware emaille emmers
m diverse kleuren

KOOPJES IN ONZE HUISHOUDAFDEEL1NG

59

59
Zware emaille pannen
voor groote gezinnen, 34 cm .

Verchroomde
aluminium steelpannen
met houten steel

HANDSCHOENEN Er
rartij dameskousen -n EE
m. kleine fabrieksfouten 36 - 29 -1*1 •—•

zijden EE
«en /|C SS
ite modehnten 58 - ^tC) «—

_ Blikken verband-
SS trommels
55 diverse kleuren,
55 flinke maat

$a$cllahm |

28 33 38 43 =23
i
intasiesokken

Zware wollen ribsokken
68

Mooie zachte witte katoen
80 cm breed per meter

Extra zware witte katoen
90 cm breed per meter

Fijne witte katoen
zeer mooi voor uitzetten, 80 cm breed,

per meter

Extra fijne witte katoen
90 cm breed per meter

SS Zeepklóppers
™~ stevig gevlochten,

practisch model
Kleuretsen
diverse voorstellmgen,

^ _ SSj groote maat 48 X 36
•*** SS

j 98

69

33

18

48

8
28
13

33

Fruitmandjes
leuk rond model, koopje ......................
Extra groote bussen prima kwaliteit
V & D vloerwasch
Jutte boodschaptasschen
flinke maat, extra sterk .......................
6 dubbele stukken extra vette
Huishoudzeep
1 kg zwaar ...........................

Kop en schotels 1 C 1 f^n. -t o'A
diverse decors, prima porcelein l O 10 Lö
Sierkannetjes
met oor, leuke decors .............................. 2ö
Crème eetservies _80
Maastiichts aardewerk ........................ /

2
QQ

108

4 pakjes extra vette Zeeppoeder
per 4 stuks .................. ....
2 groote bussen V & D schuurpoeder

nu voor ^ ~J. J

23 f

28 l

KOOPJES IN ONZE BEDDEN-
en TAPIJTAFDEELING

Partij jongens-sportkousen = Sloopenkatoen

= Partij
SS Engelsche ledikanten

met gezondheidsmatras
6

28 38 48 58 68 78
3t
es-handschoenen

modekleuren 58 -

ndschoenen
kap

ndschoenen

ndschoenen
van 145 voor

zware kwaliteit, 122 cm breed per meter 33 — en voetbprd,
55 diverse kleuren, iets beschadigd

55 Zwaar graslinnen
SS 150 cm breed, voor 2-pers. lakens zeer aan
SS te bevelen per meter

SS Extra zwaar graslinnen
SS 160 cm breed, nu slechts per meter

-l o — Extra breed zwaar graslinnen
*^ SS 180 cm breed, buitengewone prijs per

58 =

36 |
— spotkoopje

48 EE 6 divanbedden
SS met spiraalmatras, koopje, nu

SS 1-persoons wolmatras
55 prima overtrek, nieuwe vulling

gso

680

6SO

buitengewone prijs per meter

Mooie zachte flanel
voor diverse doeleinden geschikt

Prima wit flanel
buitengewone prijs per meter

— 2 persoons, 6-deelig
. n —- wolgarnituur
l" 55 prima damast overtrek

5S kapok kussens -l C
AD

fiO

•

KOOPJES VOOR DE HEEREN

10 heeren-slipovers
zeer mooie kwaliteit nu voor
12 heeren-slipovers
prima kwaliteiten nu voor
7 extra zware wollen heeren-slipovers

van 325 voor

EE Extra zwaar flanel 80

48 |
98 |
-|98 SS

38 |
10 heeren lumberjacks -|2S SS
fijne warme dracht •*• SS

Heerenshawls 1 3 EE
mooie dessins, extra koopje •!•»* 5-•
Flanellen heerenpyama's "l58 "E
diverse strepen en maten i ••• 55

15 heeren-zeHbinders
diverse kwaliteiten nu voor

SS 2-persoons, 6-deelig
•—• kapokgarnituur

voor heeren flanellen per meter 38 EE ï>rima damast overtrek, 23

SS Gestikte dekens
S« watten vulling, diverse kleuren,
55 140X200 160X200 180X215

Moderne Tafellakens
prima kwaliteit 130 X 160

Gekleurde Tafellakens
met rand 130 X 160 nu voor

Ontbijttafellakens
met gekleurde rand 80 X 100

98 Ü 4>5° 4l9° 5<5°
EE Zware molton dekens

extra maat, 160 X 190, ^ 4S
pracht kwaliteit

48 =

Partij molton dekens
diverse kwaliteiten en maten

88 - 78 - 68 -

Handweef bedsprijen
prima kwaliteit, 160 X 210 ...

Zware
handweef tafelkleeden
bloemdessins, 140 X 170

48

98

-198

Waschechte tafelkleedjes _o
90 X 90, aardige dessins 28

Hoitap karpetten 12-els ,80
nieuwe patronen nu O

9-els bouclé karpetten
mooie, frisschc dessins

12-els v/ilton karpetten
extra sterke kwaliteit

Zware bouclé loopers
met linnen rug per meter

Eiken theemeubel
met vitrine en houten schuiven

Rookfauteuil
geheel eiken, prima uitvoering

Peau de Pêche
fauteuilkussen
in terra en bruin per paar

498

2380

98
580

268

190

Damast Tafellakens
groote maat 120 X 150

3 stuks heerenzakdoeken
met gekleurde rand

18 =
Witte kleedjes
met gekleurde bloemgarneering 48, 88,

68

DIVERSE KOOPJES
Kraagpantoffels
met rubber zool, prima pasvorm

Uni Peau de Pêche
Damespantoffals
met zware crêpe zool
Ongebleekte tafellakens
om te borduren met kruis- en steelsteek
130 X 160
Ongebleekte dekservetten
om te borduren 90 X 80 nu voor
4 Stramien schilderijtjes
om te borduren per 4 stuks
Haridgaren ,
2 klos zwart en l klos wit te samen
Machinegaren
2 klos zwart en l klos wit te samen ...
Extra fijn geparfumeerde"
Engelsche toiletzeep 13, 10, 6

Soubrasses ni/
in diverse soorten en kwaliteiten-23 - 16 y

9
23
18
5

nllllllllDllllllillllilllil

7fl SS Restanten behangselpapier, tegen sterk verlaagde prijzen
m \J •••• r

mmm 10 Rol behang, waarde 290 nu voor

55 , 7 Rol behang, waarde 105 ....ii nu voor

S U Rol behang, waarde 275 nu voor
SS Dit is een kleine greep uit onze voorraad restanten

98
68
•J38

TRICOTAGE.AFDEELING
Kinderdirectoirs mooie kwaliteit, diverse kleuren

maat 25 — 30 — 35 _ 40
8 13 28 28

Partij Damesdirectoirs *r%
extra mooie kwaliteit .................................. 88 - 28 -J5»J
Wollen dameshemden
ronde hals en opera model .........................................

Bijpassende directoir ............................................... 78
Interlock dameshemden
met ronde hals ........................................... nu voor
Bijpassende directoir .............................. , ................ 33

Jaeger heerenborstrokken
dubbele borst en schoudersluiting ................. 98 - 88 -
bijpassende pantalons ............................... 98 - 88 - 78

70
* O

28

VROOM EN

Illlilillllllllllllllllllii-,
GEMAAKTE GOEDEREN

Flanellen lakens '
warme dekking, prima flanel, 2-persoons
Graslinnen lakens ^1(
2-persoons, 150 X 210, prima gezoomd J.
Bijpassend sloop 33
-leerenflanellen
•an mooie zachte flanel nu voor
>a mesnachthemden
rima f lanel, mooie kleuren
;antasie damesschorten ~~
n in effen linnen, flink model Jj
asschorten
ti prima,kwaliteit, effen linnen» nu voor 98 -
Kort* kappersjassen
«xtm zware kwaliteit, spotkoopje 148-

EESMANN
DER

PARTIJ
B A D D O E K E N
Gedurende de Opruiming

brengen wij een partij BADDOEKEN

in verkoop voor spotprijzen

19 stuks groote jaquard doeken «8

17 stuks fantasie baddoeken 68

39 stuks extra grooie AO

witte baddoeken 48

45 stuks groote
witte baddoeken

i 02 stuks fantasie
baddoeken voor

40 stuks ruit ,' _-
met fantasie randen

W. ZOONS (Kapper Haukes)
S. ZOONS — LONT

wenschen aan Familie, Vrienden
en Begunstigers
Nieuwjaar.

een gelukkig

P. TIJSEN
T. TIJSEN—KRAAK

wenschen aan Familie, Vrienden
en begunstigers
Nieuwjaar.

een gelukkig

B. KAT (Winkelier)
Tr. KAT - MULDER.

Onze beste wenschen voor

C. ASJES
M. ASJES - OMIS

wenschen aan Familie, Vrienden
en Begunstigers een gelukkig
Nieuwjaar.

C. VISSER (Mr. Bakker)
M. VISSER - MULDER

wenschen aan Familie, Vrienden
en Begunstigers een gelukkig
Nieuwjaar.

1940.

D. BLAAUBOER',
N. BLAAUBOER - HERMANS.

l Jan. 1940. p.f.

P. IDEMA
Motor- en Rijwielhandel,

N. IDEMA - HOOGESTEGER
wenschen Familie, Vrienden en
gunstigers een gelukkig 1940.

Jb. DUIJNKER (Hotel)
en Echtgenoote,

wenschen aan Familie, Vrienden
en Begunstigers een gelukkig
Nieuwjaar.

NICO LUIJT
M. LUIJT - DUIJNKER.

l Jan. 1940.

M. MULDER (Timmerman)
M. MULDER - KOP '

wenschen aan Familie, Vrienden
en Begunstigers een voorspoedig
1940. '

Aan Familie, Vrienden en Be- N. D. LONT Melkhandel O.-klief,

P. PORTEGIJS
M. PORTEGIJS - WIEGMAN

wenschen aan Familie, Vrienden
en Begunstigers een gelukkig
Nieuwjaar.

HERM. LUIJT (Mr. Smid)
D. LUIJT - SCHENK.

p.f. l Jan. 1940. p.f.

kenden een gelukkig Nieuwjaar
toegewenscht door

C. VERMEULEN (postbode)
A. VERMEULEN - DOVES

Aan onze geachte cliënteele, vrien-
den en Familie, zoowel binnen als
buiten deze gemeente, het com-
pliment van den dag.

J. DE SMIT (vischhandel)
M. H. DE SMIT - MOSTERT.

C. TIJSEN (Poelweg)
M. TIJSEN - TEN BOKKEL

l Jan. 1940. p.f.

A. LONT - KEIJZER
wenschen familie, vrienden en
cliënteele een gelukkig nieuwjaar.

Bij -den aanvang van het nieu-
we jaar onze hartelijke geluk-
wenschen aan Familie, Vrienden
en Begunstigers.

J. W. RUITENBURG
A. RUITENBURG - DUIJNKER.

s t e r k e K O F F E R
BOSKER's Boekhandel,

H.-hoef — Middenmeer,

Wierinj
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Wieringen, l Jan. 1940.
H.-HOEF

Veel heil en zegen wordt toege-
wenscht aan Vrienden en Begun-
stigers bij de intrede van het nieu-
we jaar door

KI. WIT (Mr. Bakker)
N. WIT - SCHELTUS.

Aan al mijn Familie, Vrienden en
Begunstigers een gelukkig nieuw-
jaar toegewenscht door

WED. J. DE BEURS.

GEBB. BOERSEN, Aannemers
Aan al onze Vrienden en Begun-
stigers en Familie heil en zegen
In het nieuwe jaar.

Aan Familie, Vrienden en Be-
gunstigers een gelukkig Nieuwjaar.
N. BRUUL, (Schilder en Behanger)

T. BRUUL - DE VRIES.

Aan onze geachte cliënteele,
Vrienden en Familie, zoowel bin-
nen als buiten deze gemeente het
compliment van den dag.

H. KLAVER
E. A. KLAVER—RASCH.

M. ENGEL
N. ENGEL—DE HAAN

wenschen aan Familie, Vrienden
en Begunstigers een gelukkig
Nieuwjaar.

K. S. MINNES
S. MINNES - DE JONG

wenschen aan Familie, Vrienden
en Cliënteele een voorspoedig 19-iQ.

J. N. BRUUL
C. BRUUL - TAKES.

l Jan. 1940 p. f.

J. TIMMERMAN
N. TIMMERMAN — SCHELTUS

wenschen aan Familie, Vrienden
en Begunstigers een gelukkig
Nieuwjaar.

A. DE GRAAF (Melkcontroleur)
G. DE GRAAF - DE BEURS,

l Jan. 1940 p. f.

M. DE VRIES, (Zaa ̂ handelaar)
wenscht familie, vrienden en be-
gunstigers een gelukkig Nieuwjaar.

C. P. POEL
M. C. POEL - KOORN.

l Jan. 1940. p.f.

De CONCORDIA BAND wenscht
alle danslustige bezoekers van
Concordia een gezellig Nieuwjaar.

Tj. BUMA
A. BUMA - LENTZ.

l Jan. 1940. p.f.

P. DUIJNKER (Electricien)
R. DUIJNKER - LONT.

Het Compliment van den dag.

P. C. GRIN (Mr. Schoenmaker)
W. GRIN - VAN KALSBEEK

v/enschen Familie, Begunstigers en
Vrienden een gelukkig 1940.

Jb. DOVES
A. DOVES - BETLEM.

l Jan. 1940. p.f.

Jb. HALFWEEG en Echtgenoote,
(Groentenhandel)

wenschen aan Familie, Vrienden
en Begunstigers een voorspoedig
1940.

Aan Familie, Vrienden en Be-
gunstigers een gelukkig Nieuwjaar,
toegewenscht door

E. SLOOTHAAK
G. SLOOTHAAK - MEELDIJK.

(Melk-, Boter- en Kaashandel)

Heilgroet aan Familie, Vrienden
en Bekenden.

Jb. DUIJNKER, Beltstraat 36.

C. GORTER
T. GORTER - DUIJNKER.

l Jan. 1940. p.f.

Jb. ODEN (Mr. Bakker)
Tr. ODEN - DE HAAN.

wenschen Familie, Vrienden en
cliënteele een gelukkig 1940.

Aan Familie, Vrienden en Be-
kenden een gelukkig Nieuwjaar
toegewenscht door:

ANT. KEIJZER
A. KEIJZER - DE JONG.

S. P. DE VRIES.
Stroe, Wieringen.
l Jan. 1940 p. f.

M. KOOIJ Szn.
M. G. KOOIJ - VAN SAVOIJEN.
Jan. 1940. p.f.

Jb. KOORN Dz.
M. KOORN - BERKEMEIER.

l Jan. 1940. p.f.

M. Jb. MOSTERT
T. MOSTERT - BAKKER

Moge het nieuwe jaar voor allen
geluk en voorspoed brengen.

C. DE HAAN Vischh. Slingerweg
E. DE HAAN - WOUDENBERG

wenschen Familie, Vrienden en
Begunstigers een voorspoedig
Nieuwjaar.

HET PERSONEEL
• ter drukkerij van dit" blad
wenscht. " - een gelukkig
1940.

' C. C. BAKKER
M. BAKKER - DE VRIES,

l Jan. 1940. p.f.

P. D. SPAANDER
N. SPAANDER - van der Schalie,
l Jan. 1940. p.f.

Wij wenschen al onze Familie,
Vrienden en bekenden, in en bui-
ten Wieringen een gelukkig en
voorspoedig Nieuwjaar toe.

N. KOK
J. KOK - WIGBOUT.

H. VAN DER VELDE
(in Zuivelproducten)

J. v. d. VELDE — ANSINK
wenschen aan Familie, Vrienden

Aan Familie, Vrienden en Be-
gunstigers een gelukkig Nieuwjaar
toegewenscht door
C. EVERTS, melk- en vrachtrijder

G. EVERTS - KOORN.

R. J. BLAAUBOER (Slager)
R. BLAAUBOER - BERGSMA

wenschen familie, vrienden en
cüënteele een gelukkig nieuwjaar

Aan onze geachte cliënteele, vrien-
den en Familie, zoowel binnen als
buiten deze gemeente, hec com-
pliment van den dag.
G. NIEUWENBURG (winkelier)

Tr. NIEUWENBURG - SMIT

B. H. KRAAN
M. KRAAN - DE HAAN.

l Jan. 1940. p.f.

S. P. de Vries, Brandstoffenbandel
A. de Vries - Smit

wenschen Familie, Vrienden en
Begunstigers een gelukkig Nieuw-
jaar.

ADMINISTRATIEKANTOOR P. D E .G R A A F
HIPPOLYTÜSHOEF.

l Jan. 1940 p. f.

D. en T. ENGEL - NUMEIJER
(in Visscherij - benoodigdheden)

wenschen hun begunstigers een goede vischvangst in 1940

Jn. DOVES Sz.
Tr. DOVES - MINNES.

Onze beste wenschen voor 1940.

P. C. DE HAAN
G. DE HAAN - BOSKEE.

l Jan. 1940. p.f.

Gelukkig Nieuwjaar toegewenscht
aan familie, vrienden en begun-
stigers door:

J. SMIT (Smederij)
C. SMIT - GORTER

Jb. WAGEMAKER (Mr. Bakker)
D. WAGEMAKER - ROTGANS

wenschen familie, vrienden en be-
gunstigers een gelukkig Nieuwjaar.

JAC. SMIT (Mr. Timmerman)
I. C. SMIT - MOERBEEK

wenschen vrienden, kennissen en
Begunstigers een gelukkig 1940.

Br. KAT
Tr. KAT - SCHELTUS.

l Jan. 1940. p.f.

Aan Vrienden en Bekenden veel
heil en zegen in het nieuwe jaar.

Th. BOERSEN (Stroe)
M. BOERSEN - KUUT

T. TAKES
Tr. TAKES - ASJES.

l Jan. 1940. p.f.

N. KAAN Pz
G. KAAN - KOORN.

Het Compliment van den Dag.

S. ASJES (Garage)
M. ASJES - MAARS.

] Jan. 1940. p.f.

Aan al onze familie, vrienden
en begunstigers heil en zegen in
't nieuwe jaar.

Bij den aanvang van het nieuwe J. NUMEIJER, (Coiffeur)
jaar onze hartelijke gelukwen- A. NUMEIJER - BOERDIJK.
schen aan Familie, Vrienden en
Begunstigers.
WED. J. VROONE en Kinderen,

P. WAGEMAKER (Mr. Schoenm.)
H.-hoef, Wieringen,

wenscht aan Familie, Vrienden en
Begunstigers een voorspoedig 1940.

Bij den aanvang van het nieu-
we jaar mijn hartelijke geluk-
wenschen aan Familie, Vrienden
en Begunstigers.

M. VROONE! Rz., Rijwielhandel.

G. M. RUSTENBURG (Slager)
A. RUSTENBURG - Krommedam.
Onze beste wenschen voor 1940.

G. POPPEN (Slager)
G. POPPEN - KOOIJ.

wenschen aan Familie, Vrienden
en Begunstigers een voorspoedig
1940.

O. J. BOSKER en FAMILIE.
l Jan. 1940. p.f.

Aan onze trouwe Vrienden en
Donateurs een gelukkig 1940.

Kon. Muziekvereen. „Harmonie."

N. LOOZE EN ZONEN
Fouragehandel,

wenschen kennissen en cliënteele
een gelukkig Nieuwjaar.

H. KAAN en Echtgenoote. Het allerbeste toegewenscht aan
„De Wieringer Expres."

l Jan. 1940. p.f.

J. POSTHUMUS (Bloemenmag.)
G. POSTHUMUS - SNOOIJ

wenschen Familie, Vrienden en
Begunstig?rs een voorspoedig 1940.

H. G.RUMP, (in goud en zilver)
M. RUMP - ASJES.

l Jan. 1940. p.f.

Jn. LONT Dz., (Auto Garage)
wenscht aan" Familie, Vrienden
en Begunstigers een gelukig Nieuw-
jaar.

SNOODIJK (Bandenhuis)
Smidsteeg 3.

H.-hoef l Jan. 1940 - p.f.

B R E E Z A N D
l Jan. 1940.

Bij den aanvang van 1940 onze
beste wenschen

H. J. STRAATHOF
P. STRAATHOF - ANGEVARE.

Manufacturenhandel Breezand.

De Directie van CINEMA DE HAAN
wenscht aan hare bezoekers een
voorspoedig 1940.

Jn. DOESBURG
Sj. DOESBURG - DOVES.

l Jan. 1940. p.f.

S. JONGKIND
C. JONGKIND—SCHRIKS.

l Jan. 1940. p.f.

Bij den aanvang van het nieu- Heilgroet aan Familie, Vrienden
we jaar onze hartelijke geluk- en Begunstigers,
wenschen aan Familie, Vrienden' J- MOL (Agent R.V.S.)
en Begunstigers. R- MOL - KAPTEIN.

MART. LCNT
N. LONT - MINNES

D. KOORN
Tr. KOORN - VREGAT.

l Jan. 1940. P-f.

.Fa.,DEKKER en LONT
Aannemers,

wenschen familie, vrienden
cliënteele een gelukkig 1940.

en

S. SCHELTUS (Café De Ster)
A. SCHELTUS - BLOEMENDAL

wenschen familie, vrienden en
cliënteele een gelukkig nieuwjaar.

FAMILIE D. MINNES,
l Jan 1940. p.f.

ALB. SCHMITT
A. SCHMITT - LONT

Dames- en Heerenkapper.
l Jan. 1940. p.f.

J. C. KLEIN (Aannemer)
M. KLEIN - MINNES,

l Jan. 1940. p.f.

FIRMA NAN KOORN
Brood-, Koek- en Banketbakkerij
wenscht aan Familie, Vrienden en
Cliënteele een voorspoedig 1940.

Jb. BAKKER (Sigarenfabrikant)
J. P. M. BAKKER - ALBERS.

l Jan. 1940. p.f.

en Begunstigers
Nieuwjaar.

een gelukkig

Bij den aanvang van het nieu-
we jaar onze hartelijke geluk-
wenschen aan Familie, Vrienden
en Begunstigers.

H. BEUKEMA (Taxi Bedrijf)
N. BEUKEMA - BALTS.

- S. TEN BOKKEI*
G. TEN BOKKEL - DE VRIES,

wenschen aan Familie, Vrienden
en Bekenden een gelukkig: 1940.

Onze beste •wenschen voor 1940.
L. GIüUSEBROEK

M. GEUSEBHOEK - DE LEEUW.
Zandburen. Hippo.

N. MULDER Sz,'
G. MULDER - CHRISTIANS

MARINUS,
wenschen aan Familie, Vrienden
en Bekenden een gelukkig 1940.

Aan Familie, Vrienden en Be-
kenden een gelukkig Nieuwjaar.

JOH. TAKES Tz.

W. HOEKSTRA en Echtgenoote
(Melkhandel)

wenschen Vrienden en Begunsti-j
gers een gelukkig Nieuwjaar.

P. KREIJGER
T. KREIJGER - BLAAUBOER
Het Compliment van den dag

De Wielerclub „WIERINGEN"
wenscht leden, donateurs en be-
gunstigers een voorspoedig 1940.

J. C. DE VRIES
N. DE VRIES - ASJES.

Het Compliment van den Dag

H. OUDT - DS JONG.
l Jan. 1940. p.f.

D. D. LONT
A. LONT - VREGAT.

l Jan. 1940. p.f.

M. KAPTEIN (Mr. Bakker)
Th. KAPTEIN - DEKKER,

wenschen aan Familie, Vrienden
en Begunstigers een gelukkig
Nieuwjaar.

Aan onze geachte cliënteele, vrien-
den en familie, zoowel binnen als
buiten deze gemeente het compli-
ment van den dag.

D. KOOIJ,
(in Assurantiën en Grossierderij)

G. KOOIJ - EVERTS

CORN. J. BOSKER
M. BOSKER - KOORN.

l Jan. 1040. p.f,

HERM. SMIT
T. SMIT - LONT.

l ,Jan. 1940. p.f.

Aan Familie, Vrienden en Begun-
stigers een gelukkig 1940.

WED. N. SCHELTUS-Kooyman.

Jb. LONT Pzn. (Schilder)
( en Huisgenoote.

l Jan. 1940. p.f.

P. ROZENBROEK en Echtgenoote
Breezander Koffiehuis,

wenschen Familie, Vrienden en
Cliënteele een gelukkig nieuwjaar.

Jr. JONKER en Echtgenoote
Radio - Centrale.

Onze beste wenschen brj den
aanvang van het nieuwe jaar.

GEBR. BOERMAN
Garage en Autoverhuurinrichting
wenschen aan Familie, Vrienden
en Begunstigers een gelukkig
Nieuwjaar.

L. PIETERSE
C. PIETEISE - HASTER

Schilder en Ben. Zandvaart 40,
wenschen Cliënteele en Vrienden
een gezegend 1940.

Bij den aanvang van het nieuwe
jaar onze hartelijke gelukwen-
schen aan Familie, Vrienden en
Begunstigers.

P. BROERS
A. BROERS - DIRKS.

Aannemer Breezand.

Familie, Vrienden en Begunstigers.
J. BLOM en Echtgenoote

Mr. Smid Breezand.

Gelukkig 1940 toegewenscht door :
C. PRINS

Tr. PRINS - BREED.
Kapper Breezand.

J. J. SCHENKELS en Echtgenoote
Schoenmagazijn „De Kaplaars."

wenschen aan Familie, Vrienden
en Begunstigers een voorspoedig
1940.

F. VAN STEIN en Echtgenoote
Café Centrum,

wenschen aan Familie. Vrienden
en Begunstigers een voorspoedig
1940.

H. WORMSBECKER (coiffeur)
M. WORMSBECKER - Ellenbroek.
Breezand, l Jan. 1940 p.f.

Aan Vrienden en Bekenden een
gelukkig Nieuwjaar toegewenscht

JOH. A. RUIJTER
Vertegenw. Verz. Bank Victoria

Tulpenstr. 3 Breezand.

Aan Vrienden en Begunstigers
een voorspoedig nieuwjaar.
P. HOOGEBOOM en Echtgenoote.
Winkelier, Breezand.

N1EÜWJAARSWENSCHEN
Zijpe, l Jan. 1940

C. WIT Jr. en Echtgenoote
Rijwielhandel, Zandvaart
Breezand, l Jan. 1940 p.f.

J. VOORTHUIZEN en Echtgenoote
, Vleeschhandel, Breezand

Wij wenschen een ieder een!
gelukkig Nieuwjaar.

J HOOIMEIJER en Echtgenoote
Broodbakkerij Breezand.

Breezand, l Jan. 1940 h.g.

S. HALFWEEG (café Concordia)

M. MINNES
G. MINNES - DE VRIES,

l Jan. 1940. p.f.

W. LEEUWENKAMP
E. K. LEEUWENKAMP - BOOD

wenschen Cliënteele en bekenden
een voorspoedig 1940.

Wij wenschen begunstigers en
vrienden een gelukkig en voor-
spoedig 1940.

H. ZON
G. ZON - HAVER KORN

Machin. Wagenmakerij.
Wat de concurrentie ook verzon,
Toch landbouwwagens van :
HERMAN ZON, Beltstr. 8, H.-hoef.

S. DE VRIES (Kapper)
M. DE VRIES - POLET

wenschen Familie Vrienden en
Begunstigers een gelukkig Nieuw-
jaar.

A. WALTERS
(Vischhandel Kerkpl. 27)

J. WALTERS - WAALKENS
wenschen Familie, Vrienden en
begunstigers een gelukkig Nieuw-
jaar.

Aan onze geachte Cliënteele en
Familie een gezegend Nieuwjaar
toegewenscht door: G. H. RASCH

M. RASCH - BALVERS.
Smïdsteeg (Schoenhandel.)

J. HALFWEEG Jzn.
G. HALFWEEG - SCHELTUS

wenschen Familie Vrienden en
Begunstigers een gelukkig Nieuw-
jaar.

P. DE HAAN
G. DE HAAN - de JONGH

Aan Familie, Clientèle en Beken-
den een gelukkig. Nieuwjaar.

Aan mijn geachte cliënteele de
wensen van den dag.

J. A. VAN VLIET, -Kapper.

Veel geluk en voorspoed aan onze
geachte cliënteele.

D. DE GRAAF
J DE GRAAF - OOTJERS.

Winkelier, Breezand.

Heilgroet aan Familie, Vrienden
en Begunstigers.
M. DE RIDDER en Echtgenoote

Loonploeger, Breezand.

Aan familie, vrienden* en begun
stigers een gelukkig 1940.

K. HIJBOER en echtgenoote.
Loonploeger, Breezand l Jan. '40.

Aan al onze Vrienden, Begun-
stigers en Familie heil en zegen
in het nieuwe jaar.

G. DE VRIES
J. DE VRIES—V. ZANDWIJK.

Bij den aanvang van het nieu-
we jaar onze hartelijke geluk-
wenschen aan Familie, Vrienden
en Begunstigers. !

GEBR. MEELDIJK, Breezand.

Aan Familie, Vrienden en Be-
gunstigers een voorspoedig nieuw-
jaar.

G. DE VRIES
A. DE VRIES - DOVES,

Vischhandel, Breezand.

G. v. d. PARK
M. v. d. PARK - RUIJTER,

Tuinier en Bloemenhandel,
wenschen aan Familie, Vrienden
en Bekenden een gelukkig Nieuw-
jaar.

Bij den aanvang van het nieuwe
jaar onze beste wenschen aan
Familie, Vrienden en Begunstigers

P. J. KAANDORP
M. A. KAANDORP - Smiers,

Lood-, Zink- en Mastiekwerker,
Koningsweg, Breezand.

Bij den aanvang van het nieuwe
jaar onze beste wenschen

W. STAM en Echtgenoote.
Slagerij Breezand.

Bij den aanvang van het nieu-
we jaar onze hartelijke geluk-
wenschen aan Familie, Vrienden
en Begunstigers.

L. BORST
G. BORST - TIJSEN.

Koningsweg Breezand.

Aan Familie, Vrienden en Begun-
stigers een gelukkig 1940.

P. KERSLOOT
M. KERSLOOT - WIJKER

Groenten- en Fruith. Breezand.

P. BORST
J. BORST - WIGGERS.

Handel in melk, boter, kaas en
Zuivelproducten.

Breezand, l Jan. 1940 p.f

Bij den aanvang van het nieu-
we jaar onze hartelijke gelulc-
wenschen aan Familie, Vrienden
en Begunstigers.
HENK DORRESTEIJN en Echtg.

Winkelier, Breezand.

G. BORST Gz.
N. BORST - NIEUWLAND.

Breezand, l Jan. 1940 p.f.

G. VAN NULAND
A. V. NULAND - BAKKER

wenschen hun cliënteele een g
lukkig Nieuwjaar.

i Aan familieT vrienden en be-
N. HALFWEEG - DS JONGH. \ gunstigers een gelukkig Nieuw-
Jan. 1940. p.f.

C. METSELAAR
G. METSELAAR - KOOIJ.

l Jan. 1940. p.f.

P. LUIJT, Nieuwstraat,
A. LUIJT - KOOIJ

wenschen aan Familie, Vrienden
en Begunstigers een gelukkig
Nieuwjaar. v

Aan Familie, Vrienden en Begunstigers een gelukkig
Nieuwjaar toegewenscht door :

C. BEERS Cz.
G. BEERS - v. d. KOMMER

HIPPO : BELTSTRAAT 48, WIERINGEN.
BODEDIENST: Wieringen, Wieringermeer,
Alkmaar, Zaanstreek, Amsterdam, V.V.

jaar toegewenscht door
S. BLAAUBOER (winkelier)
G. BLAAUBOER - BALTS.

DE WIERINGER RADIO - CEN-
TRALE wenscht haar abonné's
te WesterUnd en Hippolytushoef
een voorspoedig en gelukkig
Nieuwjaar.

Aan Familie, Vrienden en Beken-
den een gelukkig Nieuwjaar toe-
gewenschfc door:

S. DB VRIES Wz.
E. DE VRIES - MINNES.

C. DUIJNKER
D. DUIJNKER - DE VRIES

wenschen Familie, Vrienden en
Begunstigers een gelukkig 1040.

Electr. Teclin. Bureau
A. W. BERKHOUT

wenscht Vrienden en Begunstigers
een gelukkig Nieuwjaar.

G. OMIS GZ.
J. E. OMIS - BAKKER,

l Jan. 1940. p.f.

S. DE JONGH
G. DE JONGH - KOORN

wenschen Familie, Vrienden en
Begunstigers een voorspoedig 1940.

C. DUIJNKER Jbz. '(Petroleumh.)
A. DUIJNKER ,- LONT

wenschen Familie, 'Vrienden en
Begunstigers een gelukkig 1940.

Bij den aanvang van het nieuwe
jaar onze hartelijke gelukwenschen
aan familie, vrienden en begun-
stigers. P. BREET

' . G. BREET - SMIT.

Bij den aanvang 1940 wensch ik
mijn geachte cliënteele een geluk-
kig en voorspoedig jaar.

JACOB VAN WILSEM,
Handel in Galanteriën en Aarde-
werk, Meerweg, Breezand.

Aan Familie, Vrienden en Begun-
stigers een gelukkig Nieuwjaar.

GEBR. KOSTER,
Beurtschippers.

Aannemersbedr. fa. L. SCHOUTEN
en Echtgenoote,

wenschen Familie, Vrienden en
Begunstigers een gelukkig nieuw-
jaar.

Jb. BORST
G. BORST — KEPPEL

Hotel - Café - Restaurant.
Breezand, l Jan. 1940 p.f,

Aan al onze familie, vrienden en
bekenden heil en zegen in het
nieuwe jaar.

V. LANGEDIJK
M. LANGEDIJK - STRAND.

CHR. DE VR'nS en Echtgenoote
Mr. Bakker, Breezand,

wenscher Familie, Vrienden en
Begunstigers een gelukkig Nieuw-
jaar.

Jb. HEERSEN en Echtgenoote
Mr. Bakker, Breezand;

wenschen Vrienden en Begunsti-
gers een voorspoedig 1940.

Aan mijn Begunstigers en Vrien-
den een gelukkig Nieuwjaar.

P. C. SCHUTS
Electrische Smederij Breezand.

Aan Familie, Vrienden en Begun-
stigers een gelukkig Nieuwjaar
toegewenscht door :

FIRMA VOORTHUIJZEN
Manufacturenh. „De Concurrent"

Breezand

Aan al mijn Familie, Vrienden en
Begunstigers een gelukkig nieuw-
jaar toegewenscht door

P. HEINSBERGEN en Echtg.
Melkhandel BREEZAND.

Firma W. VAN BODEGRAVEN
Smederij — Schagerbrug,
v/enschen aan vrienden en beken-
den een gelukkig Nieuwjaar.

Jb. BOOD
A. BOOD—KEPPEL

Handel in Zuivelproducten,
v/enschen aan Familie, Vrienden
;ii Begunstigers een gelukkig

Nieuwjaar.
Schagerbrug, l Jan. 1940.

G. v. d. SLUIJS
en Echtgenoote

Schagerbrug, l Jan. 1940.

FAMILIE M. en P. ROOZING
en Echtgenooten

wenschen Familie, Vrienden en
Begunstigers een gelukkig Nieuw-
jaar.
Stolpen, Schagerbrug, l Jan. 1940.

M. SCHIPPER (Metselaar)
A. SCHIPPER - KOOPMAN.

Schagerbrug, l Jan. 1940 p.f.

T. OTT en KINDEREN.
Slagerij.

Schagerbrug, l Jan. 1940 p.f.

Het Personeel van
GARAGE DE MOOR.

Schagerbrug, l Jan. 1940.

N. HAZEBELT (Bakkerij)
A. HAZEBELT - DIJKSTRA.

wenschen Familie, Vrienden en
Kennissen een gelukkig Nieuwjaar.
Schagerbrug, l Jan. 1940.

P. J. RENOOIJ
E. RENOOIJ - ROTGANS

Schilder - Behanger.
Schagerbrug, l Jan. 1940 m.g.

FIRMA K. VAN LOENEN & ZOON
wenscht ieder een gelukkig Nieuw-
jaar.
Schagerbrug, l Jan. 1940

H. DE GRAAF Sr.
en Echtgenoote,

wenschen Familie, Vrienden en
Bekenden een gelukkig Nieuwjaar.
Schagerbrug, l Jan. »940

H. DE GRAAF
A. DE GRAAF - QUACK

Radio Centrale,
Schagerbrug, l Jan. 1940 • p.f.

W. ZTJIDSCHARWOUDE;
D ZUIDSCHARWOUDE - Brak

Café „Het Zijper Veerhuis"
Schagerbrug, l Jan. 1940 p.f.

J. W. MEIJER
A. MEIJER - STAMMES

Manufacturen — Radio Sanitair.
Schagerbrug, l Jan. 1940 p.f.

Aan Familie, Vrienden en Be-
gunstigers het Compliment van
den dag.

J. MOSCH .en Echtgenoote.
Mr. Timmerman, Breezand.

Aan mijn geachte Begunstigers
vrienden en bekenden een voor-
spoedig nieuwjaar.

JOH. VAN DER KRUK,
Brood-, Koek- en Banketbakkerij

Breezand.

De geachte cliënteele, vrienden
en familie, zoowel binnen als bui-
ten deze gemeente, het compli-
ment van den dag.
J. HEILIGENBERG en Echtgen

Brandstoffenhandel Breezand

Bij den aanvang van het Nieuwe
jaar onze hartelijke gelukwenschen
aan Vrienden en Begunstigers.

C. RUIJTER en FAMILIE
Winkelier Breezand.

A. v. d. BERG en Echtgenoote.

Nieuwjaarsgroet aan Familie,
Vrienden en Bekenden.
2545 Brengt het nieuwjaar heil

en vrede voor ons Nederland en
de Volkeren mede.

Jn. HEMON, St. Maartensbrug.
Zijpe, l Jan. 1940.

llIF,ÜWJAARSWENSCHËN~
VAN OVERAL.
FAMILIE ^VILBRRS.

Si. Maartensbrug.
l Jan. 1940. m.g.

J. LANGERVELD
M. LANGERVELD - Kistemaker

Wagenmakerij, St. Maartensbrug.
wenschen allen een gelukkig

'Nieuwjaar.

Manufacturenh. De Toekomst.
Bij den aanvang van 1940 onze

beste wenschen.

Bij den aanvang van het nieuwe
jaar onze beste wenschen

J . HOEP
C. H. HOEP - ÏTEL.

Aannemer Breezand.

JAC. H. OUDT
G OUDT - STADIG.

Gerrie en Guusje.
Polderhuis, Kolhorn.

l Jan. 1940. g.n.

De Zuid-HoU. Gebakkraam
J. C. VAN DEN CORPUT

wenscht Vrienden en Bekenden
een gelukkig 1940.
Standplaats:

Rijksstraatweg, BRUMMEN.

J. J. BOSKER Mz.
D. BOSKER - BAKKER

Madoerastraat 27, Delft,
wenschen Familie, Vrienden en
Bekenden een gelukkig Nieuwjaar.

Gods beste zegen bij den aan-
vang van het nieuwe jaar aan
Familie, Vrienden; en Bekenden.

C. TIJSEN en Echtgenoote.
Polderweg 37, Den Helder.

Aan Familie, Vrienden en Re-
kenden een gelukkig Nieuwjaar
toegewenscht door" FAM. LONT,

Nieuwe Niedorp—Winfcet
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NIEUWJAARS WENSCHEN 1940
DEN OEVER.

Aan Familie, Vrienden en Beken-
den een gelukkig Nieuwjaar toe-
gewenscht door:

WED. S. MULDER - STADIG
Den Oever.

Jb. HEGEMAN Jz.
G. HEGEMAN - LONT

wenschen aan Familie, Vrienden
en Begunstigers een gelukkig
Nieuwjaar.

S. BAKKER SZ.
T. BAKKER - GORTER

wenschen aan Familie, Vrienden
en Begunstigers een voorspoedig
1940.

S. LONT Cz.
G. LONT - WIT
Melkh. en Manufacturen,

wenschen allen een voorspoedig
Nieuwjaar.

P. DEKKER
A. DEKKER - POST.

wenschen familie, vrienden en be-
gunstigers een gelukkig Nieuwjaar

Jn. POEL (Transporten)
G. POEL - KALEVELD.

Den Oever, l Jan 1940 p f

FAM. C. BAKKER
Schildersbedrijf Den Oever,

wenschen vrienden, bekenden en
begunstigers een gelukkig nieuw-
jaar.

Jb. KALEVELD
Vrachtdienst Wieringen - Helder.

M. KALEVELD - YPMA.
Den Oever, l Jan 1940 p f

Jn. TTJSEN Jz, Jr.
M. TIJSEN - WIEGMAN

Den Oever, l Jan 1940 p f

J. TIJSEN Jz Sr.
T. TIJSEN - WIEGMAN

Den Oever, l Jan 1940. p f

W. D. VAN TREUREN
M. v. TREUREN - OLIEMANS.

Den Oever, l Jan 1940 p f

M. J. BOSKER
M. BOSKER - KOOIJ.

wenschen Familie, Vrienden en
Bekenden een gelukkig Nieuwjaar.

GEBR. HEGEMAN
Aannemers.

Den Oever, l Jan 1940 p f.

C. STINS
T. STINS—KUIJT

wenschen aan -Familie, Vrienden
en Begunstigers een gelukkig
Nieuwjaar.

FAM. JOH. OEDZES
• Oosterland, Wieringen,

wenschen Familie, Bekenden en
Begunstigers een gelukkig Nieuw-
jaar.

Jb. TEN BOKKEL (Smedt.'ij)
S. TEN BOKKEL - KOOIJ.

Den Oever, l Jan. 1940. p.t.

P. BAKKER
N. BAKKER - KOOL.

Heilgroet aan Vrienden en Beken-
den.
Vatrop, l Jan. 1940.

Aan Familie, Vrienden en Be-
kenden een gelukkig Nieuwjaar
toegewenscht dojr:

C. TIJSEN (Zilvervosfokkerij)
M. TIJSEN — SMIT.

Oosterland, l Jan. 1940.

Tj. RIEMERSMA en Echtgenoote
wenschen Vrienden en Begunsti-
gers een gelukkig Nieuwjaar.

Levensmiddelenbedrij f „De Spar"
wenscht vrienden en begunstigers
een gelukkig 1940.
Den Oever, l Jan. 1940.

Aan al onze Vrienden en Begun-
stigers en Familie heil en zegen
m het nieuwe jaar.
CORN. DE HAAN (Kapper)
A, DE HAAN - BAKKER

W. KAAN (Vleeschhouwerij)
J. KAAN - KEIJZER.

wenschen familie, vrienden en
clienteele een gelukkig 1940

JAC. BAKKER Sz.
(Mr. Schoenmaker.)

Den Oever, l Jan 1940. p.f.

J. POPPEN, (Vleeschhouwerij)
G. POPPEN - ZOMERDIJK.

Den Oever, l Jan 1940 p.f

K. KUIJT
D. KUIJT - MOSK.

Den Oever, l Jan 1940. p f

J. BAKKER
G. BAKKER - HALFWEEG.

Vatrop, l Jan. 1940 p f

Jb. LONT Cz.
M LONT - VERFA1LLE.

wenschen Familie, Vrienden en
Begunstigers een gelukkig Nieuw-
jaar.

Muziekvereeniging „APOLLO"
Den Oever, wenscht Kunstlievende
leden en Eere-Leden een gezegend
Nieuwjaar.

S. ZOMERDIJK (café)
G. ZOMERDIJK - LONT

wenschen aan Familie, Vrbnden
en bekenden een gelukkig 1940

Zwinstraat 4, Den Oever.

Bij den aanvang van het nieu-
we jaar onze hartelijke geluk-
wenschen aan Familie, Vrienden
en Begunstigers.

GEBR. GORTER
Schilders, Oosterland.

Anna Paulowna l Jan. 1940

Aan allen een voorspoedig Nieuw-
aar toegewenscht.

B. ZON
M. J. ZON-SIEWERS.

Administratiekantoor.
Molenvaart 44, Anna Paulowna.

Bij den aaovang van het nieu-
we jaar onze hartelijke geluk-
wenschen aan onze Vrienden en
Begunstigers.

KERKHOFF en Echtgenoote.
Spoorbuurt, l Jan 1940

P. HARDER en Echtgenoote,
Melk- Boter- en Kaashandel.

wenschen aan Familie, Vrienden
en Begunstigers een gelukkig 1940

C. J. DE BOER (Coiffeur)
H. J. DE BOER - ASSENDORP.
Spoorbuurt, l Jan. 1940 p f

Btf den aanvang van het nieu-
we jaar onze hartelijke geluk-
wenschen aan Familie, Vrienden
en Begunstigers.

C. MOEIJES
J. MOEIJES - SCHELTUS.

WED. S. BAKKER,
wenscht familie, vrienden en
clienteele een gelukkig nieuwjaar.

Het compliment van den dag van :
T. TERPSTRA (Mr. Bakker)

A. J. TERPSTRA - MOLENAAR.
Oosterland, Wieringen.

Bij den aanvang van het nieu-
we jaar onze hartelijke geluk-
wenschen aan Familie, Vrienden
en Begunstigers.

D. P. IJPMA
S. IJFMA - BTJMMEL.

D. VERFAILLE
Gasthuisweg 28.

Den Oever, l Jan. 1940 p f.

Ph. DEIJS, (Vleeschhouwerij Gest)
D. DEIJS - BAKKER.

Den Oever, l Jan 1940 p f

Jn. METSELAAR Nzn.
E. M. METSELAAR - MULDER.

Den Oever, l Jan. 1940 p f,

Jn. SMID Gz.
M. SMID - KOOIJ

wenschen Familie, Vrienden en
Bekenden een gelukkig Nieuwjaar.

J. GIELIS (Kapper)
P. GIELIS — DUIJNKER

Den Oever, l Jan. 1940. p f

C. KOOL Cz.
St. KOOL - KOOL.

Ooste* and, l Jan. 1940 Pf

ALB. DE HAAN
Electr. Techn. Bur. en Radloh.

M. DE HAAN - CORNELISSEN.
Den Oever, l Jan. 1940. p.f.

G. DE HAAN (café)
8. DB HAAN - KUIJT,

Den Oever, Wieringen,
wenschen aan familie, vrienden
en clienteele een gelukkig Nieuw-
jaar.

I. DATTHIJN
A. DATTHIJN - DUIJNKER

wenschen aan Familie, Vrienden
en Begunstigers een voorspoedig
1940.

J, HAVERKORNi
M. HAVERKORN - SLUIS

wenschen aan Familie, Vrienden
en Begunstigers een voorspoedig
1040.

WED. B. KOORN,- KLEIN.
Lunchroom.

Den Oever, l Jan. 1040. p f.

H. IIOUWING
N. HOUWINO - de Wit

(Bloemenmaga7ijn)

KI. DE HAAN
en Echtgenoote.

Vatrop, l Jan 1940. p f

JOH. HEIJLIGENBERG
en Echtgenoote,

wenschen aan Familie, Vrienden
en begunstigers 'n gelukkig nieuw-
jaar.

Gods boste zegen bij den aan-
vang van het nieuwe jaar aan
Familie, Vrienden en Bekenden.

H. v. KALSBEEK en FAMILIE.

J. DE KRIJGER en Echtgenoote
Rijwielen, Emaille, enz.

Dr-n Oever, l Jan. 1940. p.f.

D. TJPMA
N. IJPMA - GORTER,

wenschen aan Familie. Vrienden
en Begunstigers een voorspoedig
1940.

J. TLJSEN Mz.
W. TIJSEN - KOORN.

Het Compliment van den dag.

Aan al onze Vrienden en Begun-
stigers en Familit heil en z"gen
In het nieuwe jaar.

GEBR. KALF, BroodbakkcFü.

D. BAKKER & Zn.
(Timmerlieden.)

"J Jan. 1940. g,n. Den Oever, l Jan. 1940.

GEBR. BAKKER
Brands tof fenhandel.

Bakkerstraat 2—4
Den Oe\er, l Jan. 1940 p f.

C. BAKKER Jz
G BAKKER - KALEVELD.

Den Oever, l Jan. 1940. p f.

S. C TIJSEN
G TIJSEN - BOSKER

wenschen Familie, Vrienden en
Begunstigers 'n vicdig Nieuwjaar.

Mijn beste wenschen voor 1940.
JAN AIJ

Muziekleeraar, Anna Paulowna.

GEBR. PHJLJPSEN
Vrachtrijders.

Molenvaart Anna Paulowna,
wenschen familie, vrienden en
begunstigers een gelukkig Nieuw-
jaar.

Gelukkig Nieuwjaar toegewenscht
aan familie, vrienden en Begun-
stigers door

O. KLEIN en Echtgenoote.
Brandstoffenhandel Molenvaart.

W. KOSSEN (café Spoorbuurt)
A. KOSSEN - BUSSCHER

wenschen hunne geachte clienteele
vrienden en familie het compli-
ment van den Dag.

LOTENHANDEL D. LEMSTRA,
en Echtgenoote,

wenschen Familie, Vrienden en
Begunstigers een gelukkig Nieuw-
jaar en hoopt in 1940 vele prijzen
aan de Lothouders te kunnen uit-
betalen.

H. PENNEKAMP en Echtgeuoote
Leider Gym. Wieringen,

wenschen Leden en Donateurs,
tevens alle bekenden, familie en
vrienden een voorspoedig 1940

Aan onze geachte clienteele,
vrienden en bekenden een voor-
spoedig nieuwjaar.

Jb MOLENAAJl en Echtgenoote
Electr. Koek-, Brood- en
Banketbakkerij

Benedenbuurt, Anna Paulowna

W. WAIBOER
G. J. WAIBOER - KOSSEN

wenschen aan Familie, Vrienden
en Begunstigers een voorspoedig
1940.

Hotel Amstelmeer.
(Shell - Laadstation) N.V.

P. KROON Nieuweweg A. PauL
Handel in Boomen en Planten en
Heesters
wenscht Familie, Vrienden en
begunstigers een gelukkig Nieuw-
jaar.

FIRMA C. KOSSEN EN ZOON
Mr. Metselaars.

Kleine Sluis, l Jan. 1940 p f.

Firma P. MUNTJEWERF en Co.
Vrachtrijders Anna Paulowna,

Onze beste wenschen voor 1940.

C. ROZENBROEK
Kruidenier

C. A. ROZENBROEK - NUIJ
Onze beste wenschen voor 1940.
Molenvaart Anna Paulowna

P. SMIT
E. SMIT - DE GRAAF,

Rijwlelhandel — Molenvaart
Anna Paulowna, l Jan. 1940 p f.

Aan onze geachte clienteele, vrien-
den en Familie, zoowel binnen als
bulten deze gemeente, het com-
pliment van den dag.
Ta. JONGEJAN en Echtgenoote

Winkelier, Molenvaart.

Bij aanvang 1940 onze beate
wenschen.

T. HOUTLOSSER
G. lïOUTLOSSER - WUIS.

Brood-, Koek- en Banketbakkerij
Anna Paulowna.

JOH. DE LEEUW Gz.
C. A. S. DE LEEUW-de Schipper,
l Jan. 1940, ' ï

Aan Familie, Vrlen'den. en Begun-
stigers het compliment van den
Dag W. C. CORNELISSEN

E. CORNELISSEN - Alkemade
Bloemenmagazijn „De Lelie"

Tel. 100. Anna Paulowna

Aan Familie, Vrienden en Be-
gunstigers een gelukkig 1940

A. v. cl. STELT
W. v. d. STELT - Jeeninga
Groenten- ^n Fruithandel

Anna Paulowna.

A. LIEFHEBBER
en Echtgenoote.

Mr. Smid
Van Ewijcksluis, l Jan 1940 p f

M. G. DE NIJS en Echtgenoote.
Bierhandel.

Kleine Sluis, l Jan 1940 p f

K. REZELMAN en Euhtgenoote
Groentehandel, Spoorbuurt

Het Compliment van den Dag.

Onze beste wenschen voor 1940
aan Familie, Vrienden en Begun-
stigers.

C. REZELMAN Kz.
D. REZELMAN - VERGOUWE

H. EBBING en Echtgenoote.
Kapper Nieuweweg.

Het Compliment van den Dag.

Aan Familie, Vrienden en Be-
gunstigers een gelukkig 1940

J. DAALDER
H DAALDER - BOERMAN.

Hotel Vlas- en Korenbeurs.
Annex

Luxe Auto - Verhuunnrichting.

Aan Ingezetenen van Anna
Paulowna en Breezand een geluk-
kig 1940
Jn. MEELDIJK en Echtgenoote.

Café 't Hoekje. Anna Paulowna.

Firma H. J. en H. NAASTEPAD
Autobus diensten.

Spoorbuurt l Jan 1940 p f

JOH. BENEMA, Mr. Schilder,
wenscht alle ingezetenen van
Anna Paulowna en Breezand een
voorspoedig 1940

Aan Familie, Vrienden en Be-
kenden een gelukkig Nieuwjaar.

J. BEKENDAM
M. BEKENDAM - ROTGANS.

Gelukkig Nieuwjaar toegewenscht
aan familie, vrienden en begun-
stigers door:

A. BLAAUBOER
M. BLAAUBOER - BLOK.

Groentehandel, Spoorbuurt.

Aan (*n ingezetenen van Anna-
Paulowna en Breezand een geluk-
kig 1940.
R. van ZANDWIJK en Echtgen.

Nieuweweg Anna Paulowna.

Aan vrienden, bekenden en Be-
gunstigers een gelukkig Nieuwjaar
toegewenscht door:
CAFÉ ALKEMADE, Spoorbuurt.

C. KAAN en Echtgenoote.
Vleeschhouwerij.

Kleine Sluis l Jan 1940 p f

N. NAP (Broodbakker)
en Echtgenoote.

Kleine Sluis, l Jan. 1940 p f.

R. REZELMAN
T. REZELMAN-Muntjewerf.

Vleeschhouwerij, Anna Paulowna.
wenschen Familie, Vrienden en
Begunstigers een gelukkig Nieuw-
jaar.

C. KUIPER en Echtgenoote,
Rijtuigmaker, Lage Dijk,
Kleine Sluis, l Jan. 1940 p.f.

Bij den aanvang van het nieuw<
jaar onze hartelijke gelukwen-
schen aan Familie, Vrienden en
Begunstigers.
FIRMA J. VLAMING en Zonen,

Brandstoffenh, A Paulowna.

P. BORST
J. BORST - KROUWEL.

Handel in Melk, Boter, Kaas en
Zuivelproducten,

wenschen Familie, Vrienden en
Begunstigers een gelukkig Nieuw-
jaar.

Bij den aanvang van het nieuwe
jaar onze hartelijke gelukwenschen
aan Familie, Vrienden en Begun-
stigers. A. A. SCHOUTEN,

M. SCHOUTEN - Overdorp
Mr. Timmerman, Molenvaart 323.

FIRMA DEKKER en KONING
wenschen hun Begunstigers een
Voorspoedig 1940

Fa J. MUNTJEWERF en ZOON
Lagedijk Brandstoffenhandel
wenschen Familie, Vrienden en
Begunstigers een gelukkig Nieuw-
jaar.

Bij den aanvang van het nieuwe
jaar onze hartelijke gelukwen-
schen aan Familie, Vrienden en
Begunstigers S WILMS Pz

A. C. WILMS-Brinkman
Spoorbuurt 5, Anna Paulowna

Het allerbeste toegewenscht
aan begunstigers en beken-
den

L. NOORDERMEER
Winkelier, Molenvaart

GEBR. KOS
Manufacturen.

Kleine Sluis, l Jan 1940 p f

Aan Familie en Vrienden een
gelukkig Nieuwjaar toegewenscht

FAM. J. DE WIT
Westeinde,

A. VAN ZANDWIJK
J. v. ZANDWIJK - LANGEDIJK
Agent-corresp. De Polderbode.
Kleine Sluis, l Jan 1940 p f

L. BORST
A. BORST - Nieuwenburg,

Vrachtautodienst
Anna Paulowna — Den Helder.

l Jan. 1940 p. f

P. ALKEMADE
M. ALKEMADE - v. Kooten

Slgarenmaguzljn,
wenschen Familie, Vrienden en
Begunstigers een gelukkig Nieuw-
jaar.

~~ c. "MUNTJEWERF
M. MUNTJEWERF - de Jong

wenschen Familie, Vrienden en
Bekenden een gelukkig Nieuwjaar.

R. BLANKEVOORT en Echtgenoote
Radio - Centrale Anna Paulowna.
l Jan 1940. p f

J. VAN NULAND en Echtgenoote,
Manufacturen.

Spoorbuurt, l Jan. 1940 p f

Bij den aanvang van het Nieuwe
jaar onze hartelijke gelukwenschen
aan Vrienden en Begunstigers.

D. DE VRIES
E DE VRIES - BAKKER.

Broodbakkerij Molenvaart A. Paul.

Autovrachtdienst
Breezand — Alkmaar

N. J. LELTEN
B. LEIJEN - v. KOOTEN

wenschen Familie, Vrienden en
Begunstigers een gelukkig 1940.

Bij aanvang 1940 onze hartelijke
gelukwenschen

P. BRANDS en Echtgenoote.
Mr. Bakker.

Van Ewijcksluis, l Jan 1940

Aan Vrienden, Bekenden en
Begunstigers een gelukkig Nieuw-
jaar toegewenscht door:

S. DE WAAL,
Vert.: Coop. „De Tijdgeest"

Aan familie, vrienden ,en be-
kenden een gelukkig nieuwjaar.

Jb. MUNTJEWERF
M. MUNTJEWERF - BRUIN.

Molenvaart 283a.

Gelukkig Ï940 toegewenscht aan
Familie, Vrienden en Begunstigers

L. VAN ZANDWIJK
J. v. ZANDWIJK - schippers.

Tel. 88. Autogarage, A. Paulowna.

Gelukkig 1940 toegewonscht aan
Vrienden en Begunstigers.

J. A. NEUVEL
G. M, NEUVEL - KROON.

Spoorbuurt, i Jan. 1040.

Aan Familie, Vrienden en Be-
gunstigers een gelukkig Nieuwjaar.

K. VERWEK
A. VERWER - KEURIS.

Rijwiclhnndel, Kleine Sluis

Telefoon ? Wieringen.

ZATERDAG EN ZONDAG 8 UUR

FERNAND GRAVEY, LU1SE RAINER, STILIZA KORJAS m

Zoo giootbch, zoo stialend, zoo vemikkelijk, zoo waim van

gevoel en spanning als JOHANN STRAUSS en het onsterfe-

lijke oude Weenen, het eens en voor altijd de gansene we-

reld schonken ' — Een meesteiweik van Metio-Goldwyn

Mayei'

Goed verzorgd voorprogramma.
Zaterdag Populaire prijzen : Zaal f 0.30, f 0.40, Balcoo f 0.75

V *

ZONDAG busvertrek van1 Den Oe\ ei 7.3° f »r.

ZONDAGMIDDAG 3 UUR
GEORGE O ' BUIEN IN

„ARIZONA VECHTE1 ..."
SPANNING.

ZONDAGMIDDAG ZAAL f 0.25.

SENS HE.

BALCGN f 0.50.

2 Buitengewoon mooie Hoof drom
PETER LORRE in de spannende film :

S
ALS TWEEDE HOOFDNUMMER:

GRACIE FIELDS in de schitterende zangfilm :

anemoon
POPULAIRE PRIJZEN.

Zaal f 0.30, f 0.40, Balcon f 0.75.

K TAUBER en Echtgenoote,
Mr. Smid.

Spoorbuurt, l Jan. 1940 p f.

CH. CREFELD (Horloger)
Spoorbuurt 13, wenscht U een
gelukkig 1940.

S. HAYTEMA
E. HAYTEMA - Kingma

wenschen vrienden en begunstigers een gelukkig

Nieuwjaar.
VIIOUWENPAKOCIIIL TEL. No, « — MIDDGNMEER TEL. No, 30,

f ,


