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Bezwaard hart
Aan de memorie van toelichting
wordt ontleend dat de regering met
een bezwaard hart haar goedkeuring
heeft verleend tot het ondertekenen
van deze overeenkomst. Deze overeenkomst immers betekent dat Nederland niet langer zijn invloed kan doen
gelden op de ontwikkeling van de bevolking van Nederlands Ndeuw-Guinea
en deze niet kan leiden tot de zelfbeschikking, waarop het Nederlandse
beleid volledig was gericht.
Zwaar heeft bü de beslissing van de
regering gewogen de veranderde houding van de regering van de Verenigde
Staten. Nadat tot einde maart jl. aan
de Nederlandse politiek tot internationalisering van het gebied, gepaard aan
het zeker stellen van het t.z.t. in volle
vrijheid uit te oefenen recht van zelfbeschikking van de bevolking, de steun
van Amerika was gegeven, heeft begin
april j.l. de Amerikaanse regering, zoals bleek uit het indienen met haar in-

stemming van het z.g. Bunker-plan,
haar politiek ten aanzien van het
Nieuw-Guinea probleem ingrijpend gewijzigd. Het plan, waarmee de bemiddelaar zich aktief mengde in de kon-

trovese, bevatte immers het principiële

nieuwe element van een toegeven aan
de Indonesische eis to.t bestuursoverdracht over Nieuw-Guinea aan Indonesië, zij het na een interimbestnur van
de VN. Naast dit '.elkngrrjke politieke
feit moest worden rekening gehouden

met de berustende houding van de Amerikaanse regering ten aanzien van de
Indonesische dad'-n van agressie
en
voorbereiding van openlijke oorlog, zich
onder meer uitend in het blijven leveren door Amerika van wapenen aan de
Indonesische strijdkrachten en het toelaten van het gebruik daarvan tegen
Nederlands Nieuw-Guinea.
Er ontstond aldus een duidelijke overmachtssituatie, welke ons land moest
leiden tot het niet kunnen honoreren van
de verplichtingen, welke het tegenover
de bevolking op zich had genomen, althans niet kunnen honoreren op de wijze waarop het Nederlandse volk zich dit
had voorgesteld. De regering heeft zich
daarbij gerealiseerd, dat in geval van
een gewapend konflict onder deze omstandigheden de belangen en rechten
van de bevolking nog grotere schade
zouden hebben geleden. Met het einde
van het Nederlands-Indonesische conflict over Nieuw-Guinea komt, ook een
einde aan de taak van onze strijdkrachten in het gebied, aldus de memorie
van toelichting.
De regering gevoelt behoefte uiting
te geven aan de bijzondere waardering
en erkentelijkheid voor de wijze, waarop
onze strijdkrachten in Nieuw-Guinea
zich van hun taak hebben gekweten, terwijl ook met erkentelijkheid vermeld
moet worden de aktiviteit en de steun
van de politie, het Papoea-vrijwilligerskorps en de bevolking, zonder wier hulp
en waakzaamheid het bestuurskorps en
de Nederlandse strijdkrachten nimmer

(Vervolg zie nag. 3)

Rustig weer

Verwachting, medegedeeld door het

KNMI, geldig van dinsdagavond tot
woensdagavond. (Opgem. te 11.15 u.)
Veranderlyke bewolking met tijdelijk
wat motregen, maar ook enkele opklaringen. In de nacht en ochtend
hier en daar mist. Zwakke tot matige
wind, in hoofdzaak uit westelyke
Weinig

verandering in

temperatuur.

Waterstanden

28 aug.: Bergumerdam 17 (20), Leeuwarden 17 (18), Nesserz.l 12 (10),
Sneek 14 (15), Scharsterbrug 13 (14)
Woudsend 15 (16). Gemiddeld 14.6

(15.5).
Neerslag: nihil
De zeesluizen zyn geheel voor de af-

<

stroming geopend.
Temp. zwembad Huizum
Temp. zwembad Gr. Wielen

16 gr.

17 gr.

Hoog water
Harlingen

Aug.

In Kamer tweederde
meerderheid nodig?
(Van onze parlementaire korrespondent)

Als de Tweede Kamer op donderdag
6 september a.s. bijeenkomt ter behandeling van het wetsontwerp tot goedkeuring van het in New Vork gesloten akkoord betreffende Nieuw-Guinea, is het
niet uitgesloten, dat aan de eigenlijke
behandeling van het wetsontwerp een
ordedebat voorafgaat. Men is het er namelijk niet over eens, of het wetsontwerp moet worden aangenomen met
een gekwalificeerde meerderheid, dat
is in dit geval met een meerderheid
van minstens twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen. Misschien zal
daarover eerst worden beraadslaagd.

Chinezen werken
aan kernwapens
Tegenstrijdige berichten
over vorderingen
Een Amerikaanse hoge ambtenaar
heeft gisteren in Washington gezegd,
dat de Chinese communisten waarschijnlijk over enkele maanden een
kernlading tot ontploffing kunnen brengen. Dit betekent echter niet, dat de
Chinezen dan ook al in staat zün kernwapens te maken. Het zou volgens hem
nog wel een paar jaar duren voor de
Chinezen ook dat kunnen.
De ambtenaar achtte het waarsclüjnlijk, dat de Chinese vorderingen op dit
gebied gedeeltelük het gevolg zijn van
technische hulp van \de Sovjet-Unie.
Toen men hem vroeg of hü over gegevens beschikte over voorbereiding van
een kernontploffing, zei hü er de voorkeur aan te geven te zeggen, dat de mogelijkheid van een dergelüke ontploffing
een kwestie van maanden is.
Later verklaarde een woordvoerder
van de Amerikaanse dienst voor de controle op wapens en ontwapening, dat de
betrokken ambtenaar zijn verklaring
heeft ingetrokken. De betrokken ambtenaar, aldus de woordvoerder, bedoelde
te zeggen, dat die mogehjkheid nog minstens een jaar verwüderd is, en niet dat
een kernontploffing door China op handen zou zijn.

Weerbericht

richtingen.

Akkoord met Indonesië

We vernamen, dat de regering geen
zekerheid heeft over de al of niet noodzakelijkheid van goedkeuring met een
gekwalificeerde meerderheid, men verschilt over deze kwestie van mening. De
voorzitter van de Tweede Kamer en de
centrale afdeling hebben inmiddels een
voorlopige oplossing gevonden. Overwegende, dat de Eerste Kamer zou kunnen
menen, dat het wetsontwerp aangenomen behoort te worden met een meerderheid van minstens tweederde van het
aantal uitgebrachte stemmen en om dus
niet het risico te lopen, dat de Eerste
Kamer een niet met deze meerderheid
aangenomen wetsontwerp niet in behandeling wil nemen, zal men het er in de
Tweede Kamer in elk geval op aansturen, dat het wetsontwerp met een gekwalicifeerde meerderheid wordt goedgekeurd, nodig of niet.

Het gestolen Jongensportret (24,5 x 18 cm) van Aftchael Sweerts, die
in 1624 in Brussel als zoon van een koopman werd geboren en op 40-jarige
leeftijd in Goa overleed. Over dit portret schreef de heer J. C. Ebbinge
Wubben, de direkteur van het Museum Boymans-Van Beuningen in de
jaargang 1957 van Openbaar Kunstbezit onder meer: Wiet vaak is in de
Hollandse 17de eeuwse schilderkunst het beslotene, het in een eigen
wereld vertoeven van het kind zo zuiver aangevoeld en vastgelegd.

BIJ RESTAURATEUR IN DEN HAAG:

Vijf schilderijtjes van
Fries Museum gestolen
Kostbaarste schilderij was van
Gronings Museum van Oudheden
(Van een onzer redakteuren)

In een atelier in de Laan van Roos en Doorn te Den Haag is op een tijdstip
gelegen tussen zaterdagmiddag twee uur en gistermorgen negen uur ingebroken.
Er zijn vijftien stukjes, die door de kunstschilder Nico van Bohemen zouden
worden gerestaureerd, verdwenen. De gezamenlijke waarde is ongeveer f 50.000.
De gestolen kunstvoorwerpen waren van geringe afmetingen en konden gemakkelijk worden meegenomen. Bü de stukken, die ter restauratie bij de heer Van
Bohemen berustten, behoorden ook vüf op koper geschilderde schilderijtjes, die
eigendom zün van het Fries Museum te Leeuwarden, alsmede een sepia waterverftekening. De schilderijtjes waren vooral van historische waarde. Als kunstproduct badden zü niet veel te betekenen. „Het zün tenminste geen Rembrandts".
zo zei iemand van het Friesch Museum ons vanmorgen. De stukken stonden klaar
voor de verzending naar Leeuwarden.
Het waardevolste schilderijtje, dat
werd weggenomen, is eigendom van het
Gronings Museum van Oudheden. Het
heeft een geschatte waarde van 30.000.
Het is van de hand van Michael Sweerts.
Een ander waardevol schilderijtje is
„De verstoting van Hagar" van Henrie
met de Bles. De opgegeven waarde is

’

f 10.000. Het meet 23 bij 35 cm. Dit
schilderijtje is eigendom van de Dienst
voor 's Rüks verspreide kunstvoorwerpen. Een derde waardevol stukje is een
zeestukje van Reinier Nooms. Het meet
30 bü 41 cm. De geschatte waarde is
(zie

verder

pagina 4)

Terschel- Schiermonling

ntkoog

8.43-21.34 8.21-21.05 9.11-22.02
9.30-22.19 9.05-21.47 9.58-22.47
30 10.09-22.59 9.43-22.25 10.37-23.27
Zon en Maan
28 aug. Zon op 5.44, onder 19.38
Maan op 3.41, onder 19.09
29 aug. Zon op 5.45, o^ider 19.36
Maan op 4.45, onder 19.36
30 aug. Zon op 5.47, onder 19.34
Maan op 5.50, onder 19.59
Het weer in Europa
Overzicht van het weer en ie"De.T.atuur in Europa volgens het KN Mirapport. In de eerste kolom de maximum-temperatuur van gisteren in
de laatste kolom de neerslag In bet
afgelopen etmaal
Helsinki
zwaar bew. 17 C 8
Stockholm geheel bew. 14 C 12
3
Io t.
half bew.
Oslo
17 C 5
Kopenhagen licht bew.
Aberdeen zwaar bew. 15 C 0.4
regen
Londen
4
Amsterdam zwaar bew. 17 o a
Brussel
zwaar bew. 19 C 0
Luxemburg zwaar bew.
22 C 0
half bew.
Parus
u
2b t
Bordeaux onbewolkt
C
0
29
Grenoble
onbewolkt
Nice
zwaar bew. 26 C 0
Berlijn
geheel bew. 22 C
Frankfurt zwaar bew. 24 G U
U
26 C
half bew.
München
24 C 0
Züricb
mist
Genève
onbewolkt 29 C u«
Locarno
onbewolkt
zwaar bew. 30 C 0
Wenen
u
29 _Innsbruck half bew.
Belgrado
niet ontvangen t u
onbewolkt 35
Athene
u
C
Rome
onbewolkt 32
Ajacclo
onbewolkt 27 C w
Madrid
licht bew.
«
Mallorca
onbewolkt 30 t
Lissabon
onbewolkt 38 C o

Over dames-in-auto 's en Dokkum

28
29

(Van een onzer redakteuren)

""Tussen vrouwen en auto's bestaan,
*■ althans in manneogen, tal van
overeenkomsten. Onder beide zijn
mooie en lelijke, slanke en brede,

\nr>

— "

Vandaag zijn de foto's vrij gegeven van de Parijse herfst- en
wintermode. Dit is een capemantel van Madame Gres. Zij
gebruikte blauwgele tweed- voor
deze mantel. Het punthoedje zit
als een kap op de mantel vast.
De sluiting is op de rechterschouder. Op pagina 5 drukken
wij nog een aantal foto's van de
Parijse modecreaties af.

V.

glanzende en doffe, luxe en gewone.
Zowel vrouwen als auto's hebben
vaak nukken, die een man tot
razernij kunnen brengen. Zij zijn
over het algemeen beide ook vrij
duur in het onderhoud, maar niettemin hebben zij voor de man een
immense aantrekkingskracht, geboeid als hij nu eenmaal wordt door
soepel lijnenspel. Is een vrouw of
een auto afzonderlijk reeds iets zeer
begeerlijks voor een man, een combinatie van die twee is voor hem
helemaal onweerstaanbaar.

Het was dan ook geen wonder dat vooral de heren der schepping gisteravond
geboeid waren door hetgeen zich op de
Oostersingel in Dokkum voor hun ogen
ontrolde. Want er mocht zich dan een
enkele drieste heer hebben opgegeven
voor het zich daar afspelende Concours
d'Elegance, de combinatie auto-vrouw
(om de' alfabetische volgorde aan te
houden) overheerste. Tot groot genoegen van het
mannelük publiek, dat van
zijn waardering somtyden blijk gaf door
middel van veelbetekenend fluiten. Het
was ook werkelük een lust voor het

Veertien pagina.

Franeker het driePhilologencongres.
Het is het derde congres in een reeks
die naar gehoopt wordt nog lang voortgezet zal kunnen worden. Een in 1956
voorzichtig aangevat en in 1959 nog
in afwachting vervolgd initiatief lijkt
thans op stevige bodem te staan en
heeft alle kans tot een waardevolle
traditie uit te groeien. De deelneming
is buitengewoon groot, vooral uit het
dat de inbuitenland. Zó groot was zij,
schrijving 'stopgezet moest worden, wilde men het congres nog aan zyn doel
doen beantwoorden.
Tussen al deze zo gunstige feiten
mengt zich echter ook één, lat gemakkelijk tot enige bitterheid aanleiding
kan geven. Het congres wil zoveel mogelijk mensen bijeenbrengen die zich
met de wetenschappelijke bestudering
van het Fries, de Friese literatuur en
in het algemeen het Fries-eigene bezigdeze opzet
houden. Zoals gezegd, lijkt
wat de Scandinavische landen, Duitsland, België en Zwitserland betreft royaal te slagen. Op de deelnemerslijst
komen echter maar enkele Nederlandse
philologen voor. Géén belangstelling,
wü wisten het al.
Belangstelling van de pers is er voor
dit derde congres echter zoveel te meer.
Dat wil dan zeggen: voor één facet van
het congres waaruit met veel kwade wil
de nodige sensatie valt te halen. Ruime
voorlichting over het congres zelf, en
over de daar aan de orde te stellen
problemen, moet men in deze Hollandse bladen niet zoeken; zij zullen, als zü
hun gewoonte volgen, straks ook zeker
geen uitgebreide en betrouwbare verslagen brengen. Friesland is goed als
leverancier van schandaaltjes, maar
moet geen aanspraak op serieuze aandacht maken.
Dat schandaaltje is er ook nu weer en
is in een bepaald soort bladen zelfs tot
voorpaginanieuws uitgedijd. Er behoeft
maar iemand te zün die een reeks beschuldigingen tegen een Duitse spreker
op dit congres, dr; W. Krogmann, de
wereld instuurt, of er staan genoeg bladen klaar om deze aanklacht ongecontroleerd over te nemen. De wijze vermaningen aan de organisatoren van het
congres ontbreken niet.
Inderdaad is deze dr. W. Krogmann
in het begin van de bezettingstijd een
poos in Friesland geweest en heeft hij,
als burger, gepoogd contact met verschillende figuren uit het Fries-culturele leven te krügen. Hij werd door niemand als een gevaarlük mens beschouwd; wel als een bekwaam wetenschapsman die in politiek opzicht eerder naïef dan uitgeslapen was. Dat hij
lid van de Waffen-SS is geweest, zoals
vele bladen met grote koppen beweren,
gelooft niemand die hem kent. Een door
bevoegde instanties ingesteld onderzoek
heeft geen aanwüzing in deze richting
begint in
Morgen
daagse Friese

WETSONTWERP GOEDKEURING
AKKOORD THANS INGEDIEND
Bij de Tweede Kamer is ingediend de ontwerp-rijkswet tot goedkeuring
van de op 15 augustus 1962 te New Vork tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de republiek Indonesië gesloten overeenkomst inzake westelijk NieuwGuinea (West-Irian). De Tweede Kamer zal het wetsontwerp op donderdagmiddag 6 september a.s. in behandeling nemen.

J

Persschandaaltje

HOUDING VER. STATEN WEER GELAAKT

Papoea's krijgen voorlopig de
positie van geadministreerden

j

oog, al die rijk glanzende auto's, vasmaak valt niet te twisten, zei de
over
Volkswagen tot
bejaarde kostganger en hü nam de
Austin Healy en Alfa Romeo, met als
dochter van twintig.
inzittenden dames, die met gedistingeerde complets en glanzend-nauwe Onze keus? Neen, die zult u niet vernemen. Per slot zün wü getrouwd en
broeken, met Finse volksdracht en
hebben
een auto(tje), en dus laten wü
bontstola, met hupsige zomerjurkjes
ons niet uit de tent lokken. Maar toen
kindeverpleegsteruniformen,
en
met
wy na afloop nog even door de Boniren en honden, met boodschappenfaciusstad liepen, raakten wü er plotsmandjes en tennisrackets. allen de
klaps
van overtuigd dat eigenhjk een
jury trachtten te imponeren.
hoofdprüs had moeten worden toegekend aan Dokkum zelf, zoals dat zich
Opvallend waren ook de verschillen in
daar in het nachtelyk duister met een
gedragingen. Sommige deelneemsters
zekere
koketterie in de grachten lag
raceten over de Oostersingel alsof zü
te beküken, was het een wonder van
aan een rallye meededen, anderen re(stenen) élégance. Slechts node hebden omzichtig alsof zü op weg waren
ben wü ons van deze stad, op dat monaar de kraamkliniek. Er waren er die
ment schoner dan de schoonste vrouw,
steeds maar stug naar het stuur tulosgerukt.
rend voorbü gleden, anderen v. uifden
zelfverzekerd naar het publiek. En bü PS. De jury kende de volgende prijzen
het presenteren voor de jury liep de
toe: Klasse tot 7000: 1. Mej. A. Toleen over het lopertje als zü een standman, Leeuwarden (Daf 750), Mej. R.
je bü de boyenmees.er moesten halen,
Visser en mej. A. de Jong, Dokkum
(Austin 7), 3. Mevr. Boersma-Barjcde ander alsof dT hele wereld uit pure
bewondering voor haar op de knieën
meüer, Dokkum (Renault Dauphine),
zou vallen.
i, Mej. Blom, Oosternyke.k (Volkswagen 1200), 5. Mevr. Reekers, Dokkum
De jury, bestaande uit mevr. De Boer
(Anglia Estate Car.).
(mode-ontwerpster
confectiefabriek
Klasse boven ’7000: 1. Mevr. Koers,
De Dotter te Leeuwarden), en de heLeeuwarden (Ford Zephyr), 2. Mej.'
ren Elema (directeur ESA, Marum)
Koops, Groningen (Volkswagen 1500),
en Vissgr (directeur Vissers Carrosse3. Mej. Postma, Hanlegaryp (Alfa Romeo), 4. Mevr. Oberman, Dokkum
riefabriek te Leeuwarden) had bepaald geen lichte taak om prijswinna(Ford Cornet), 5. Mevr. Greveling,
ressen aan te wüzen uit al deze glanEindhoven (Ford Taunus 17 M), 6.
zende combinaties. Of hun keuze een
Mevr. Hacquebord-Ver.stra, Dokkum
ieder bevredigd heeft? Ach, een ieder
(Volkswagen 1500), 7. Mevr. Baarsmawaant zyn Brechtje een Brigitte en
Kramer, Hardegarijp (Renault Florizyn brikje een Bentley. En bovendien:
de).

riërend van Daf en

’

gevonden.

Een andere beschuldiging is deze, dat
dr. Krogmann figuren als H. Algra, J.
H. Brouwer en Fedde Schurer in het
voorwoord van een gedichtenbundel van
een (pro-Duitse) Fries dichter als
„Duits-vijandig" zou hebben aangewezen. Het gaat hier om de bundel „De
Swetten Utlein" van R. P. Sybesma, die
door dr. W. Krogmann in het Duits onder de titel „Der zehnte Mai" werd vertaald. Men vindt de genoemde namen
niet in het voorwoord, maar in de aantekeningen achterin. Wü hebben reden
te vermoeden, dat niet dr. Krogmann,
maar een Fries scribent voor deze aantekeningen verantwoordelyk is.
Wy denken er niet aan deze dr. Krogmann van schuld vrü te pleiten. Hij was
toen onze vijand en dat is hem herhaaldelük van Friese züde te kennen gegeven. Begrijpelükerwüze werd na de oorlog zün gezelschap op wetenschappelüke
ontmoetingen ook eerder gemeden dan
gezocht, overal verliep de toenadering
moeizaam. Maar ook, en juist, de vijand heeft er recht op eerlük behandeld
te worden, vooral als hü zich moeilük
of niet kan verdedigen.
Men kan van de directeuren van de
Fryske Akademy, organisatoren van het
congres, aannemen dat zü én voorzichtig én met dit alles op de hoogte zün.
Dr. W. Kok stond steeds als een van
de felst anti-Duits-gezinden bekend en
heeft deswege jarenlang
„gezeten";
prof. dr. J. H. Brouwer was volgens
de
aantekening in dr. Krogmann's boekje
in de zelfde hoek te zoeken.
Zü zün niet
over één nacht üs gegaan en hebben
over dr. Krogmann informatie ingewonnen bü prof. dr. P. Zylmann uit Hamburg, een bekend religieus-socialist die
vele jaren in een van Hitlers concentratiekampen heeft gezeten. Zylmann's
getuigenis was zo goed als het maar
kon zyn.
Daarom, en natuurlük omdat dr. W
Krogmann een wetenschapsman
van erkende bekwaamheid en üver is, werd hü
uitgenodigd in Franeker over de Lex
Frisionum te spreken. Geen mens imbehoeft op zün verleden vastgenamers
geld te worden, zeker niet
wanneer hü
over dat verleden zün spyt
betuigd
heeft. Begon men daarmee, dan zou men
aan vele Nederlanders reeds de
t0 prof' De Quay e"handen
som_mige Tweede-Kamerleden
toe. Zó
zou men zeker onrechtvaardig en doende
onhistorisch worden en zichzelf tot Farizeeër
maken.
En bladen, die niet tegen de komst
van
generaal Speidel, van
Duitse soldaten in
Budel, van Duitse sportgroepen en
gezelschappen protesteren, zouden kunst
moe"
ten nalaten met zoveel verontwaardiging op dr. W. Krogmann
aar te vliegen.
p
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Nieuws uit Belangrijke besluiten
de kerken van Centraal Comité
Jji Parijs is deze maand de jaarlijkse zitting van het Centraal Comité van de
Wereldraad van Kerken gehouden. Dit Centraal Comité, dat uit honderü leden bestaat, bepaalt de politiek van de Wereldraad in de periodes tussen de assemblée's,
die om de zes jaar plaats vinden. In de vergadering in Parijs zijn belangrijke
zaken besproken en gewichtige besluiten genomen. Het belangrijkste besluit gold
het zenden van waarnemers naar het Tweede Vaticaanse Concilie. Eén van hen is
al benoemd: dr. Lukas Vischer, een Zwitsers theoloog, die verbonden is aan het
departement van Geloof en Kerkorde van de Wereldraad. Een tweede waarnemer
van de Wereldraad zal waarschijnlijk binnenkort worden aangewezen. In Parijs
is er de nadruk op gelegd, dat de waarnemers in géén geval zullen optreden als
officiële zegslieden of onderhandelaars van de Wereldraad.

Verder heeft het Centraal Comité ingestemd met de toelating van zeven
nieuwe leden-kerken tot de Wereldraad,
waaronder vüf kerken uit de Sovjet-

Unie. Daardoor is het aantal leden-kerkcn van de Wereldraad op 201 gekomen.
Het Centraal Comité heeft een beroep
gedaan op de regeringen om bereid te
risico's teneinde
zün tot het nemen van
de impasse bü de ontwapeningsbesprekingen te doorbreken. Het keurde de
begroting van de Wereldraad voor 1963
ruim 2,5 miljoen gulden — soed.
De afdeling voor Interkerkelyke Hulp.
Vluchtelingen- en Werelddienst kreeg
machtiging om voor haar werk in 1963
in totaal büna vijf miljoen te besteden.
Het Centraal Comité aanvaardde een
uitnodiging om zün zitting van 1963 te
houden in Rochester in de Amerikaanse
staat New Vork, van 26 augustus tot 3
september. Er werden plannen besproken voor de Wereld-studie-conferentie
van de afdeling voor Geloof en Kerkorde, die van 12-26 juli 1963 in Montreal,
Canada, wordt gehouden. Het Centraal
Comité betuigde haar instemming met
plannen voor een gezamenlüke zendingsactie van de leden-kerken van de
Wereldraad over de hele wereld. Het
programma voor beurzen voor studenten, uit de achtergebleven gebieden,
vooral uit Afrika, zal aanzienlük worden uitgebreid. Gedurende de afgelopen vijftien jaar hebben al meer dan
tweeduizend studenten van deze beurzen geprofiteerd.
Verscheidene leden van het Centraal
Comité deden een beroep op de theologen om te spreken in een taal, die gewone Christenen kunnen verstaan. Zij
deden dat bij de bespreking van een
nieuwe studie over: „The Finality of
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Generale synode van
Chr. Geref. Kerken

—

Vanmorgen

begint in Santpoort
de gewone, driejaarlijkse
generale synode van de Christelijke
Gereformeerde Kerken in Nederland.
Gisteravond is de traditionele bidstond,
die aan de generale synode pleegt
vooraf te gaan, gehouden in de kerk
te Haarlem-noord. Voorganger was ds.
1. de Bruyne van Rotterdam-c, praeses van de vorige synode.
Ds. J. J. Rebel van Haarlem-noord
heeft vanmorgen de synode geopend.
Het is de bedoeling, dat de synode, na
een moderamen te hebben gekozen en
verschillende commissies te hebben
benoemd, over wie het werk zal worden verdeeld, na het afdoen van enkele zaken van meer ondergeschikte aard,
na een paar dagen weer uiteen zal
gaan, teneinde de commissieleden in de
gelegenheid te stellen, de stukken, waarover zü moeten rapporteren, te bestuderen. De synode zal dan 18 september
weer büeenkomsten en haar werkzaamheden achter elkander afdoen, waarmee naar schatting twee weken zün gemoeid.
Er komen op de synode 35 rapporten
aan de orde. Over het rapport over de
vragen rondom artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis komt een
meerderheids- en een minderheidsrapport ter tafel. Een andere zaak. di in
e
de Chr. Geref. Kerken de gemoederen
blyft bezighouden is die van de nieuwe
vertaling van de bijbel. Uit de verschillende particuliere synoden kwamen drie
instructies. In de Chr. Geref. Kerken
zyn sterke voor- en tegenstanders van
deze vertaling. De particuliere synode
van het Oosten vraagt de synode, gezien de twijfel, die by velen leeft of
de nieuwe vertaling wel een even getrouwe weergave is van
de Heilige
Schrift als de Statenvertaling, een gefundeerd oordeel te willen geven
ke de betrouwbaarheid van deze inzavertaling. De particuliere synode van het
Noorden wil, dat de generale synode zal
uitspreken, dat de nieuwe vertaling in
de eredienst kan en mag worden gebruikt
De generale synode zal 48 gewone leden tellen, want elke van de vier particuliere synoden vaardigt zes predikanten en zes ouderlingen af. Daarnaast
nemen de vier hoogleraren
van de
Theologische School in Apeldoorn en de
twee e/neriti-hoogleraren als pre-adviserende leden zitting. Er worden ook enkele buitenlandse gasten verwacht.

Haarlem

—

Jesus Christ in an Age of Universal
History". „Als u iets wilt zeggen, zeg
het dan in eenvoudige taal. Als u dat
niet kunt, ga dan terug en denk er nog

eens over na", zo zei de heer John
Lawrence uit Londen, een anglicaanse
leek en redacteur van het Engelse tüdschnft „Frontier."
Het Centraal Comité deed een beroep
op de regering van Ghana om terug te
komen op haar besluit om de anglicaanse bisschop van Accra, Richard Rosevaere, te verbannen en het inreisvisum
in te trekken van de anglicaanse aartsbisschop van West-Afrika. Cecil Patterson. Het Comité nam een resolutie aan
met algemene stemmen, ook die van de
Russische leden, waarin de handelwüze
van de regering van Ghana „diep betreurd" werd.
Het was de eerste zitting van het
Centraal Comité, waaraan ook vertegenwoordigers van de Russisch-Orthodoxe Kerk deelnamen. Zy leverden een
positieve büdrage tot de besprekingen.
Voor het eerst werd de zitting ook bügewoond door twee officiële waarnemers
van de R.K.Kerk.

—

In een toespraak tijdens een algemene
audiëntie in zijn zomerverblijf in Castelgandolfo. heeft paus Johannes XX'H
verklaard, dat hij hoopt, paus Pius IX,
die in de 19-de eeuw de RK Kerk door
een moeilijke periode heeft geloodst,
heilig te kunnen verklaren tijdens het
Paus Pius IX
aanstaande concilie
heeft geregeerd van 1846 tot 1878, het
langste pontifikaat in de eeschiedpm?
van de RK Kerk. Onder zijn regering
vond het Eerste Vaticaanse Concilie van
1870 plaats, dat het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid afkondigde.
Gregorius kardinaal Agagianian
heeft zyn functie als patriarch van de
Armeens-katholieken neergelegd. Dit.
omdat zün andere taken in het Vaticaan
kardinaal Agagianian is o.a. prefect
van de Congregatie van de Propaganda
Fide en heeft zitting in de congregaties
van het Heilig Officie en van de Oosterse Kerken en in de commissie voor
van zün tüd in
bübelse studiën te veelpatriarchaat
beslag nemen om het
nog
te kunnen uitoefenen.
De Nederlandse protestantse kerk
en de Zwitserse gemeente te Sao Paulo
in Brazilië hebben besloten om samen
een kleine kerk met 150 tot 200 zitplaatsen te bouwen. De Engelse kerk
in Sao Paulo, waarin men tien jaar gastvrijheid heeft genoten, is afgebroken.
De Nederlandse en Zwitserse gemeente zijn daarom genoodzaakt, een eigen
gebouw te stichten.

CAROL DAY

—
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PILOOTSTORM

UIT ANDERE BLADEN
Gewraakt tv-interview
„Burgerrecht" (rechts-rad.)
heeft ernstige bezwaren tegen het interview (voor de VARA-televisie) met de
Indonesische minister van buitenlandse
zaken dr. Soebandrio. een interview, dat
onmiddellijk na het tekenen van het Nederlands-Indonesische aceoord inzake
plaatsvond. Het blad
Nieuw-Guinea
moet overigens erkennen dat dr. Soebandrio, voor zover hem dat mogelijk
was met grote tact inging op de vragen die hem van Nederlandse züde werden gesteld.
„Wie verantwoordelük is voor het interview, moet wel over een buitengewoon slechte smaak beschikken. Uit
wiens koker kwamen de aan dr. Soebandrio gestelde vragen eigenlijk? Dat
zouden we wel eens willen weten. Bovendien, als het nu eenmaal moest, dan
had men dr. Soebandrio heus wel een
paar andere vragen kunnen stellen. Nu
werd de indruk gewekt, als had de
schoolmeester wel een paar vriendelüke woorden over voor de leerling, die
misschien in moreel opzicht wel wat al
te zwaar was afgestraft en tegen wie
men een zekere tolerantie kon betrachten. Dat ging zelfs zover dat ons te
kennen werd gegeven, dat. indien wij de
met Indonesië gesloten overeenkomst
correct zouden wiUen uitvoeren
zekerheid daaromtrent scheen aan Indonesische zijde daarover bü voorbaat
niet te bestaan
zeker de kans zou
bestaan dat presidentSoekarno ons te
züner tüd zal komen opzoeken om onze
koningin de hand te drukken. Een lege
door bloed en terreur bevlekte hand!
Moge dit onze Vorstin bespaard blijven!
Aan majesteitsschennis hebben wü geen
behoefte.
Maar misschien is deze geste dan ook
alleen maar bedoeld voor een aantal
ethische socialisten, die er in zo sterke
mate toe hebben bügedragen. het Nederlandse moreel te verzwakken en het
Indonesische te versterken, mitsgaders
voor die lieden die onder „herstel van
de vriendschappelyke betrekkingen met
Indonesië" iets verstaan wat met
vriendschappelüke gezindheid en morele
herbewapening maar bitter weinig te
maken heeft. Zij zullen weinig oog hebben gehad voor het pijnlijke van dit televisie-optreden. Dr. Soebandrio is. als
minister van Buitenlandse Zaken van
zijn land, in hoge mate verantwoordehjk voor de door Indonesië gevoerde politiek. Het gewapend optreden in NieuwGuinea vormt daar een vitaal onderdeel
van. Men kan als men dit beseft zich
wel voorstellen, met welk een gevoelens
van
smart en verontwaardiging het
vriendelijk opgediste televisiebeeld zal
zijn gadegeslagen door hen. die een
van hun dierbare verwanten in de strijd
om Nieuw-Guinea hebben verloren. De
wetenschap, dat dit zo is. is alleen al
voldoende om hen te laken, die voor
deze uitzending verantwoorde.uk zün".

—
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Verlaging leeftijdsgrens
Tempel in Sichem uit
Naar aanleiding van het besluit van
het KVP-bestuur om de leeftijdsgrens
tijd van Abraham voor
vertegenwoordigers van deze par-

Een Amerikaanse archeologische expeditie heeft op de plaats, waar de
oud-testamentische plaats Sichem heeft
gelegen, de resten blootgeled van een
4000 jaar oude tempel. Deze tempel
moet in Sichem gestaan hebben, toen
Abraham daar woonde. Sichem was in
de periode van 1900
1100. dus van de
aartsvaders en de richters, een belangryk centrum in Israël, ook op godsdienstig gebied; in het oude Sichem
stonden vele tempels.
Bü de opgravingen, die zeven weken
hebben geduurd, werden o.a. een processie-wes en een massief altaar blootgeleed. De tempelkamer, die men
ontdekt, lag in het midden van heeft
een
prachtig gebouw, dat waarschijnlijk in
het centrum van de stad lag. Onder
een der vloeren vond men het graf
van een kind, dat met een snoer van
kralen om de hals in een aarden kruik
was begraven. Ook werden vier lagen
woningen opgegraven, waarvan sommige dateren uit de periode van 1000
voor Christus. Zij geven een levendig
beeld van het stadsleven in die dagen.
In Richteren 9. waar de geschiedenis
van het koningschap van Abimélech in
Sichem verhaald wordt, wordt ook een
tempel genoemd, de tempel van BaalBerith. Toen de burgers van Sichem
tegen Abimélech in opstand waren gekomen, trok deze op tegen de stad.
De inwoners van Sichem-Toren verzamelden zich daarop in het keldergewelf
van de tempel van Baal-Berith, zo
wordt verteld. Abimélech en zijn mannen legden boomtakken op het gewelf
en staken het gewelf in brand. Zo stierven alle inwoners van Sichem-Toren,
ongeveer duizend mannen en vrouwen,
aldus het bübelboek Richteren.

Kerknieuws in het kort

tü in

lichamen op zeventig
stellen merkt het „H aa r-

openbare

jaar te

Het is een zeer moeihjk onderwerp,
om uit al deze elkander kruisende overwegingen een richtlün te vormen, die
hanteerbaar is en bevredigend werkt.
Waarschünlijk berust de grootste verantwoordelükheid voor een goede oplossing in diverse gevallen bü de betrokkenme zelf, die zün voorkeur
of zün eigen belang moet weten
terug te schuiven als grotere belangen in het spel zün en die een eerlük besef dient te hebben van zün eigen
capaciteiten en tekortkomingen op zeker
punt van zün leven, als de jaren gaan
meetellen en de krachten afnemen. En
die rechten van de jongere moet weten
te erkennen, tegelük met de onvermydelüke eis tot vernieuwing en ontwikkeling
van ideeën en opvattingen."

Herinnering aan veerboot
In het „Deventer Dagblad"
(onafh. progr.) wüdt Johan Winkler een
nostalgisch getint stukje aan de veer-

boot Enkhuizen—Staveren, die zoals bekend, zal worden opgeheven. Winkler,
die het alleen maar razend jammer kan
vinden „dat een wijs spoorwegbeleid die
oude veerboot uit de vaart gaat nemen",
haalt herinneringen op aan zün eerste
reis met deze veerboot, die een onuitwisbare indruk op hem heeft gemaakt:
„Wat een formidabele veerboot! En
hoe kostelijk dat gebakken-vismaal aan
boord! En vooral, dat grandioze binnenvaren van Stavorens haven!
„Zo en niet anders (ik moet dat toen
reeds intuïtief beseft hebben) moest je
Friesland binnenkomen: over zee! Later heb ik daaraan ook zelf zoveel mogelijk de voorkeur gegeven
als 't even
ken, nam ik de boot. Want je moet
Friesland niet zo maar toevallig en zonder te beseffen waar nu precies en wanneer precies, per trein binnenrijden, en
nog veel minder over zoiets profaans als
een dük in zoiets profaans als een autobus. Je moet Friesland per schip binnenkomen! Je moet de kust zich duidelyk zien aftekenen onder de hoge wüde hemel, die nergens zo hoog en nergens zo wijd is als boven het „heitelan."
Je moet er aan wal stappen. Net zoals
je ook Engeland niet per vliegtuig moet
aandoen, om van zoiets als straks een
tunnel tussen Calais naar Dover maar
te zwygen
ook daar moet je de kust
langzaam op zien doemen, ook daar
moeten meeuwen je verraden dat die
kust op komst is. ook daar moet je aan
wal stappen om dan pas te beseffen: ik
ben in een ander land of (als je zelf
Brit bent of Fries) om te beseffen: ik ben
weer thuis. Met de boot tussen Enkhuizen en Stavoren had je dat gevoel, zolang je tenminste deed alsof de Zuiderzee inderdaad nog een zee was. Wat was
er heerlijker dan in Stavoren op het
gereedstaande treintje over te stappen
of om met de meegebrachte fiets van
boord te gaan en dan: langs de omlaagglooiende dyk het zo heel andere
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land in!"

-2824. Terwül Buck de besturing van
de Zeepbel overnam, zette Arend zich
achter het kykervizier van de boordwapens. Hy drukte op een knop, waardoor
naast de observatiekoepel een vuurmond
naar buiten schoof. Hü zag hoe beneden hem de zandslede door een der
Sidaghs onderste boven werd geworpen
en twee kleine figuren eruit tuimelden.
De drie monsters kwamen begerig op

Godsdienstgesprek met Israël
Op het spoor van Israël. Een bundel studies ten
dienste van het gesprek met Israël. Met een voorwoord van
prof. dr. J. de Graaf. Geb,. 173
blz.. ’8.90. Uitg Boekencentrum NV. Den Haag. 1961.
Gedurende enkele jaren hebben verscheidene hervormde theologen zich bezig gehouden met de zo uiterst belangrijke vraag naar de verkiezing van het
volk Israël. Het gaat daarby om de
verklaring van Rom. 9
11. om het
wezenlüke van joodse en christelijke gedachten over de verzoening, om de verhouding van Kerk en Israël in de loop
van de geschiedenis, en om de positie
van het Oude Testament in dit grote,
geestelijke geheel. Persoon en werk
van de Joodse godsriienstfilosoof Martin Buber komen in dit verband in bovenstaand boek uitvoerig aan de orde.
Als resultaat wordt in verband met het
apostolaat een geheel nieuwe ontmoetingswiize tussen Kerk en Israël voorgestaan. Zo is dit boek geworden tot een
diepgaande oriëntering aangaande de
Joodse orthodoxie.
Aan deze bundel werkten mee: Prof.
dr. J. Schoneveld: De uitverkiezing van
Israël in het Oude Testament: ds. Ch.
de Beus: De uitverkiezing van Israël in

22.
Vertel eens wat over mijnheer Harpending, drong
Anneke aan. U zei toch dat hü panden wilde kopen
in Market Street?
Hij heeft een stuk van büna 250 meter opgekocht vanaf de Eerste Straat naar het westen toe,
zei
En verder koopt hü panden op het
stuk van Howard Street naar Montgomery Street, Ik
weet het, omdat hü van mü ook een pand gekocht
heeft. Om de huur kan het niet zijn, want dat brengt
hem nooit meer op dan anderhalf procent per maand
en je kunt tegenwoordig wel twee-en-een-half procent
maken met solide leningen!
Anneke rekende snel na. Twee-en-een-half procent
per maand. Dat was dertig procent per jaar. Grote
genade, dus in doodgewone obligaties kon je je kapitaal al in drie jaar verdubbelen!
Maar waarom koopt hü juist in die buurt grond?
vroeg ze.
Als u weet wat Asbury Harpending in zün
schild voert, antwoordde Brownlee, dan bent u heel
wat slimmer dan enig zakenman.
Ze boog haar hoofd en zweeg enkele ogenblikken.
Als iemand onroerende goederen koopt, vroeg zy,
moet hü daar dan contant voor betalen?
— Nee, niet altüd. Je kunt een gcdeeltelyke hypotheek nemen.
Maar als je nu eens niet veel geld hebt en je
vindt een perceel dat voordelig is
ik bedoel dat
je weer vlug van de hand kunt doen
is daar dan
geen enkel middel op?
Er is wel een mogelijkheid, zei
gewichtig.
Zeg, dat je een perceel kunt kopen van hü
25.000 en dat
je zeker weet dat je het over een maand voor veertig duizend kunt verkopen. Zoiets komt wel voor, ziet
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verheid van het richtmechanisme en
van zün eigen oog om op het juiste moment de vuurknop in te drukken. Een
korte lichtflits schoot omlaag en trof de
meest naar voren gedrongen Sidagh. Tegelük raasde de Zeepbel laag op de twee
anderen toe. Het resultaat was verbluffend. Het getroffen monster viel kronkelend neer, terwijl zyn verschrikte
soortgenoten er ylings vandoor gingen!

en de Brieven van Paulus: dr. L. A. Snijders: Het bijbelse verzoeningsbegrip als uitgangspunt voor
een gesprek tussen Kerk en Jodendom;

denken in sterke mate. Overbodig
te zeggen dat deze studies geheel op de
hoogte van de tüd zün en dat de nodige
registers niet ontbreken.
lijk

de Evangeliën

lems Dagblad"
dat de KVP hiermee de algemene
lijn volgt, die zich helaas nog niet bij
alle politieke partüen manifesteert doch
in maatschappelüke zin toch aanvaard
mag heten. Hoe pünlük een gedwongen
vertrek uit betrekking of ambt voor de
betrokkene vaak zal zün, de kwestie bestaat uit elkander tegenstrevende en
stuk voor stuk redelüke argumenten, die
elk geval op zich verschillende aspecten kunnen geven.
„Een kerngezonde, aan zün arbeid
verknochte werker van vüfenzestig van
zün dagelijkse bezigheid berovenen veroordelen tot de lijdensweg van geforceerde liefhebberytjes en een zeer zainig inkomen kan maatschappelük volkomen fout zün, zowel tegenover het individu als tegenover het algemene belang.
Een kerngezonde man van zestig kan
echter ook naar het tijdstip verlangen,
waarop hü zal zijn ontslagen van dagelijkse sleurplichten en zich naar hartelust kan wyden aan zijn eigen, geliefde
bezigheden. De vrijwilligheid zal daarom een overheersende rol moeten blijven spelen bü het streven, pensioenleeftijden omhoog te brengen. Aan de andere kant echter staan de „frisse jonge
krachten." zoals de Volkskrant
ze u.
noemt, die graag ook eens op volle
Wat móet je dan doen?
kracht willen meespelen in de maatOptie nemen. J 2gaat naar de eigenaar
schappelüke gang van zaken en in functoe en
ties, die leidinggevend of in ieder ge- betaalt hem een klein bedrag voor het recht zyn
val ïnitiatiefrük van karakter zyn.
grond over een maand tegen een vastgeitelde prüs
(onafh. progr.)

hun prooi af, maar ook de afstand tussen hen en de Zeepbel was snel geslonken. Piloot Storm wist, dat hü heel zuiver zou moeten richten, wilde hü niet
een der Voraks treffen, dat zouden Ath
en Sinh hem stellig kwalijk nemen. Het
speet hem nu, dat hij en ook de andere
pioniers niet wat meer met de boordwapens hadden geoefend. Hij had niettemin voldoende vertrouwen in de zui-
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ds. C. van Leeuwen: Hoe moeten wü
het Oude Testament uitleggen?; dr. A.
J. Visser: Uitspraken van Kerkvaders
uit de eerste eeuwen over de Joden;
dr. E. Flesseman- v. Leer: De afwijzing van het Christendom door Martin
Buber; ds. J. H. 'ïrolle: Het Apostolaat
der Kerk en het gesprek met Israël.
Alle zeven zün het er over eens. dat er
bii vele christenen een beschamenoe lacune in begrip en kennis van het Joodse volk bestaat. De inleider verzwijgt
ook niet. dat een bepaald soort van antisemitisme diepe wortels in de geschiedenis van de christelijke kerk heeft. De
overwegende toon van de studies is dan
ook niet die van victorie, maar van ootmoed, niet die van resignatie maar van
verwachting. De schrijvers komen zeer
gedocumenteerd voor de dag en hebben blükens hun noten stapels literatuur
verwerkt. Het grootste deel van de stof
(die immers de stelling „het
heil is uit
de Joden" behandelt) is van theologisch-exegetische aard. maa
r de büdragen van dr. A. J. Visser
en dr E
seman- van Leer Lebben een meerFleshistorisch of meer algemeen karakter. Gezamenlijk zyn de schrijvers een
soort
van godsdienstgesprek met Israël begonnen, een veelomvattend, moeilijk
en
zelfs gevaarlijk gesprek, omdat het dif
rec verband houdt met de grootste geloofsmysteries. De christelijke
kerk is
uit de kerk van het oude verbond"
voortgekomen en daarzonder
te denken, toch bestaat er tussen niet
belofte
vervulling een bijzondere spanning. en
Wie
van de gehele hier aan de orde zijnde
problematiek op de hoogte
wil zün bestudere dit ryke en geenszins
eenzijdige
boek. Het geeft vaste spijze, maar leest
toch prettig; het "«vordert het cnriste-

Engel van
San Francisco
door C. BUDDINGTON KELLAND

te kopen. Dat is bindend. Zon optie kun je krügen
voor vijfhonderd of duizend dollar. Zie je kans je optie binnen een maand te verkopen, dan strijk je je
winst op. Lukt het je niet binnen die
termün dan
neem je het verlies van het geld dat de optie je
gekost heeft of je betaalt een extra bedrag
om de
optie te verlengen.
Het is heerlük om met een man als u te praten, mynheer Brownlee. Een vrouw begrüpt zo weinig
van al die ingewikkelde transacties.
Hü zette een hoge borst op. O, dat is nu eenmaal
het zakenleven, verklaarde hü- Daar raak je aan ges
wend.
zweeg
De muziek
en Brownlee offreerde Anneke zijn
arm om haar naar haar plaats terug te brengen. Ze
zette a le gedachten aan
transacties en winst opzü
vastbesloten er de hele avond niet meer aan te denken, waarin ze wonderwel slaagde.
Er was één ding dat Anneke vrüwel instinctmatig
wist, en dat was dat succes bü de mannen
niet
voldoende is. Andere vrouwen kunnen jealleen
de
voet
dwars zetten Ze was voorzichtig met
ieder woord
dat ze sprak er. .«der gebaar
dat ze maakte, want
ze wilde volstrekt niemand jaloers maken. Ze
mocht
SPre
ze van nature v«endelyk en
dat,
l
innemend
was. Haar zelfvertrouwen was zo groot,
dat
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FED ADAM.

J. A.
Rouwénhorst:
en Winstaandeel.
Zowel
van de kant van de overheid als van
kant
de
van het bedrijfsleven ziet men
een toenemende belangstelling voor het
bedrij f ssparen. De overheid itimuleert

Meulenbeld en
Spaarpremie

deze spaarvorm met faciliteiten op het
gebied van de belastingheffing en de sociale verzekeringspremies. Eenvoudig is
dit niet, maar
FED is thans een
boekje verschenen, dat alle gewenste
voorlichting biedt aan hen. die met het
bedrijfssparen worden
gekonfronteerd.
Men vindt er hoofdstukken in over
spaarregelingen, het karakter er van,
vrijstellingen, premiespaarregelingen. de
administratie
er van,
winstdelingsspaarregelingen. aanwijzing als spaarregeling, sankties,
beheer, alsmede de
Wet houdende voorzieningen
met
betrekking tot premiespaarregelingen
en
winstdelingsspaarregelingen voor werken
het
nemers
Besluit premiespaarrecelingen en winstdelingsspaarregelingen.
(Ing. 147 bldz.. / 6.25).

bü

Afbetaling, met een privaat- en een publiekrechtelijke beschouwing door mr.
w. R. Veldhuyzen en een fiscale- en
boekhoudkundige beschouwing door J
J. Hof. In de serie losbladige ekonomische wetten is een ruime dokumentatie verschenen over het onderwerp afbetaling, zulks mede op grond van de
wet van 13 juni van het vorige
jaar.
ledereen, die geregeld met dit onderwerp in aanraking komt en er een behoorlijke dokumentatie over wil bezitten, kan deze aflevering worden aanbevolen De stof is overzichtelijk gerangschikt en uitputtend behandeld, maar
op zon manier, dat ook
niet-juristen er een weg in kunnendevinden. (54
blz. in plastic band
7.85)
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Wilaja vier

Fransen contra Algerijnen

POLITIEKE BUREAU EIST Vuurgevecht in
STIPTE GEHOORZAAMHEID gebied Algiers
Kolonel Si Hassan is
niet bereid te wijken
De nationalistische Algerijnse leider
Ben Bella probeert zijn militaire me-

destanders te mobiliseren tegen zijn
tegenstanders in Algiers en Kabylië,
die verleden week hebben geweigerd
om voor zijn politiek bureau te Jbuigen. Ben Bella geniet de steun van de
militaire districten een, twee en vijf,
die bijelkaar sterker zijn dan drie en
vier. De Berbers in Kabylië, die
trouw zijn aan Ben Bella's bittere
tegenstander Belkacem Krim, vice-premier van de voorlopige regering, zijn
echter gereed voor krachtige actie.
Ben Bella bevindt zich momenteel in
Oran. De leiders van de Wilaja's een,
twee en vier komen vandaag bijeen in
Sctif, waar zij naar waarnemers verwachten hun steun zullen uitspreken

Ben Bella. Belkacem
Krim zal vandaag in Algiers zijn houding nader uiteenzetten.
ten gunste van

Daan „om de besluiten van het politieke bureau te eerbiedigen" Als hierop geen positief antwoord mocht komen, zal het politieke bureau „zonder
verwyl de maatregelen treffen die het
nuttig acht om een einde te maken aan
een situatie, die gevaarlük is voor de
opbouw van de Algerünse staat en de
eenheid van het land."
Kolonel Si Hassan, de 29-jarige commandant van Wilaja vier, verklaarde
tegenover Reuter: „Wü zullen niet opgeven". In antwoord op vragen over geruchten als zou het politieke bureau in
een ultimatum het vertrek van de Wilaja-leiding uit de stad hebben geëist, zei
Si Hassan: „Wij hebben ons standpunt
reeds duidelijk gemaakt. Wy zullen Algiers nooit verlaten."
Gisteravond trokken enkele honderden
Algerünse vrouwen, in vele gevallen
met een baby op de arm, door het centrum van Algiers, onder het uitroepen
van „de wapens neer". Zü eisten, dat een
einde wordt gemaakt aan arrestaties en
martelingen en riepen voorts om een
krachtige, centrale regering.
De leiding van Wilaja vier heeft gisteravond in pamfletten bekend gemaakt,
dat „verscheidene benden avonturiers en
provocateurs, die in dienst stonden van
bepaalde leiders" zün gearresteerd. Wie
deze leiders waren, werd niet vermeld.
Op de bevolking werd een beroep gedaan om de maatregelen, die de Wilaja zal nemen om de orde in Algiers
„eens en voor altijd" te herstellen,
krachtdadig te steunen.

Het hoofdkwartier van het Franse

leger in Algerije heeft bekendgemaakt,
dat Franse strijdkrachten maandag te
Marengo bij Algiers een vuurgevecht
hebben geleverd met Algerijnse guerrillastrijders. Dit vuurgevecht was een
schending van de overeenkomst van
Evian over het staken van het vuren.
Aan beide zijden zijn verliezen geleden, aldus het communiqué.
De guerillastrijders hebben een aanval ondernomen op een Franse eenheid,
die tot taak had een bedreigd Europees
gezin te beschermen. Een andere Franse eenheid die te hulp kwam, werd ook
aangevallen, aldus de bekendmaking.
Reeds voordat de soldaten van de eerste
eenheid uit hun auto's waren gestapt,
openden de Algerijnen het vuur. De
tweede eenheid werd enkele kilometers
ten noorden van Marengo onder vuur
genomen.
De centrale verbindingscommissie is
naar de plaats van de vuurgevechten
gegaan om een onderzoek in te stellen.
In welingelichte kringen in Algiers
neemt men aan dat het aantal doden en
gewonden niet hoger dan vier of vüf is
In deze kringen wees men erop ,dat
Marengo onder de'Walaja 4 valt, die al
dagenlang in verzet is tegen het politieke bureau.

De secretaris-generaal van het politieke bureau van de FLN, Mohammed
Khider, heeft gisteren de leiding van
het departement van buitenlandse zaken
op zich genomen, nadat in het afgelopen
weekeinde Mohammed Boudiaf als lid
van het bureau was afgetreden, omdat
hij het met de politiek van dit orgaan
niet eens is. Met name had Boudiaf bezwaar tegen het besluit om de verkiezingen, die op 2 september zouden worden
gehouden, uit te stellen naar aanleiding
van het verzet van voormalige verzetsstrijders tegen het politieke bureau van
Ben Bella.
In Algiers is de tekst gepubliceerd
van een brief, die Khider tot de leiding van Wilaja vier heeft gericht.
Daarin wordt gezegd, dat het politieke bureau van oordeel is, dat Algiers
Vier dagen heeft de jonge Indonesische visser Abu Bakar Budiman \25) op
onder zün uitsluitende gezag komt te
staan, terwyl „voor de laatste maal" de Indische Oceaan rondgedreven in een uitgeholde boomstam, zonder voedsel,
een beroep op Wilaja vier wordt ge- drinkwater en ook zonder hoop op redding. Drie, vier schepen verschenen tüdens dat avontuur als stipjes aan de horizon. Maar zü verdwenen weer zonder
het noodsein te hebben opgemerkt, dat de jonge visser aan de mast van het primitieve vaartuigje had gebonden: zün hemd.
te regelen naar Atjeh, waar in het dorpje Sigli een treurende Sumatraanse
schone nu al wekenlang wacht op een
levensteken van haar aanstaande echtTwee vluchtelingen uit Thüringen
genoot. Want Abu Bakar Budiman zou
hebben aan het blad „Bild Zeitung" medeze maand in het huweujk treden. De
dedelingen gedaan over blijken van onjonge
de
Indonesiër heeft haar al met een
gebetevredenheid der Oostduitsers met
„Ik heb die dagen alleen maar
In de den", zegt hü nu. Maar inwendig ge- brief gerustgesteld en geschreven dat
gang van zaken in hun land.
plaats Eisenach schilderde iemand een loofde hü allang niet meer aan redding, het feest na zijn terugkeer in ieder getouw om de nek van leider Walter Ul- toen op de vierde dag de „Mersey val doorgaat. En daarmee krijgt het
bricht op een kolossaal groot portret Lloyd" van de Koninklüke Rotterdam- avontuur dan een dubbel blij slot.
van deze, dat in het openbaar was op- shce Lloyd mülen ten noordoosten van
Op 3 augustus werd de visser totaal
gesteld. In verscheidene Oostduitse ste- de noordpunt van Sumatra hem opverzwakt
aanplakbiljetten
met
de
door de „Mersey Lloyd" opkoerswenking
stevende
den verschenen
merkte. Na een
mededeling „Wij willen meer te eten de „Mersey Lloyd" recht op het ranke gepikt. De bemanning schonk Abu klehebben en wü zün de 17de juni (de dag vaartuigje af. Zo kon het gebeuren, dat ren en gaf hem de hele reis te eten
van de opstand van 1953) niet vergeten". Budiman gistermorgen in alle vroegte in zonder dat hü daar voor behoefde te
In het gebied van Mühlhausen lieten Rotterdam arriveerde, waar hü nu de werken. In Aden probeerde de gezagde Russen tanks en pantserwagens rond- gast is van de vreemdelingendienst. De- voerder van de „Mersey Lloyd" een Inrüden om ontevredenen in toom te hou- ze instantie heeft inmiddels al kon- donesische vertegenwoordiger te vinden,
den.
takt opgenomen met de Indonesische maar niemand had interesse voor de
zijn
gistezeelieden
Oostduitse
Twee
ambassade in Brussel om zün terugkeer schipbreukeling en men besloot toen
hem'maar mee te nemen naar Rotterren van hun schip gesprongen, toen het
dam, waar hü aan de VreemdelingenFinse
uit
de
900
meter
ongeveer
op
politie
werd overgegeven. Abu kreeg
kust voer. Een van hen heeft deze
eerst een flinke rüstmaaltijd. De visser
vluchtpoging met de dood moeten betoonde zich enthousiast over zün reis
is de 24-jarige Borvin
kopen. Hij
met het schip en is nu weer helemaal
Schriever uit Warnemünde. Zün lyk is
hersteld. Dezer dagen zal worden bezeeandere
aangespoeld.
De
vanochtend
slist over de terugkeer van Abu.
man is het gelukt de kust zwemmend
ondergedoken.
maar
is
hü
te bereiken,
De vluchtelingen waren opvarenden
van het motorschip Theodor Körner.
/Vervolg van pag. 1).

In een uitgeholde boomstam

Visser dreef vier dagen
rond op Indische Oceaan

Onrust onder de
Nederlands schip pikte
Oostduitsers
uitgeputte visser op

Wetsontwerp
inzake akkoord

Reportage
De volgende bladzijden in ons
toeristisch prentenboek zijn gewijd aan Friesland, waarde kijkers en luisteraars. Wij zijn voor u gaan
speuren in het tuyde land van Grote
Pier, het land van de leppers en de
stamboekkoeien, van de Elfstedentocht
en de duumkes', als ik het goed uitspreek. Wij hebben ons kamera-oog laten dwalen langs de hoge wolkenluchten, naar de wijde verten, over de blauwe meren, bespiJcfceld met de witte zeiltjes van de jachten en de skutjes. Wij
hebben de stilte gevangen in onze recorder, de stilte van een sfeervol
grachtje ergens aan de rand van een
oud stadje. Er viel geen levend wezen te bekennen. Alleen een oud mant je,
zoals de Friese zeggen, krukte met zijn
kruk over de hoog-gebolde brug, die de
ene oever met de andere verbond. Midden op die brug bleef hij staan en keek
naar de lucht. Langnadenkend staarde
hij naar boven, om weer en wind ie
keuren. Een man die leeft met de natuur, dachten wij onmiddellijk. Hy
schoof verder en toen ging daar aan
dat doodstille grachtje langzaam een
deur open. Een huis, dat zich sinds Karel de Grote al in dit water weerspiegelt, nam de oude Stanfries, zoals de
Friese dat noemen, op en viel toen
langzaam dicht. Het huis had de grijsaard met zijn korte pypje tussen de witte snor en het witte baardje opgenomen. Toen wij de kamera wendden, begon ergens een eend te kwaken. Hoe
Fries was dit alles! Dat grachtje. Dat
oude huis. Die gebogen grijsaard. Die
eenzaam kwakende eend. Die rust. Die
absolute stilte. U vraagt waar uu. dit
echt Friese beeldverhaal opnamen.'
in Modderga.
Nee, niet in Peperga of Stobbega.Nee,
Ook niet in Pezens of in
het was midden in het stedeke Bolsward. Maar het kon ook Sneek of Leeuwarden zijn. Want waar is de rust rustiger en de stilte stiller dan in het unjae
land van de Oldenhove, de Sneekse
waterpoort, het Franekeraarse korendragershuisje? Van dit mooie heitelaan,
dames en heren, tonen wij u thans de
veelzwijgende beelden.

hadden kunnen optreden met de doeltreffendheid waarvan zü bü voortduring
blük hebben gegeven. Met eerbied herdenkt de regering de mannen, die voor
de bescherming van de belangen van
de inwoners het offer van hun leven
hebben gebracht. Haar deernis gaat uit
naar allen die als gevolg van de schermutselingen van de laatste tüd in rouw
zün gebracht.
De inwoners van Nederlands NieuwGuinea zullen tijdens de periode van
het bestuur door de Verenigde Naties
de positie hebben van „geadminlstreerden". De Verenigde Naties zün
aansprakelijk voor de bescherming van
deze mensen. De waarnemend sekretaris-generaal-Oe Thant heeft Nederland en Indonesië intussen gevraagd
om deze bescherming op zich te willen
nemen. Voor konsulaire büstand kunNederlands
nen de inwoners van
op een
beroep
doen
een
Nieuw-Guinea
van deze beide land '.
toelichting wordt
In de memorie van
bevestigd,
dat met het oog
nog
verder
Indonesië
in Neop de overdracht aan
zü,
toegelaten
worden
derland kunnen
die na de soevereiniteitsoverdracht, uit
Indonesië afkomstig, tien jaar aan de
opbouw van Nederlands Nieuw-Guinea
hebben meegewerkt; zü. op wier naturalisatieverzoek in beginsel gunstig is
beslist; zü, wier opneming in Nederland
of
loor verlofsrechten, studiebelangen
zy,
belang
is;
medische noodzaak van
die van Indonesië uit in Nederlands
Nieuw-Guinea politiek asiel hebben gekregen en tenslotte de 36 mensen, die als
verstekeling uit Indonesië zün vertro .ken en later uit Nederland naar NieuwGuinea zijn overgebracht.
Wanneer de periode van het bestuur
door de Verenigde Naties is geëindigd,
zullen de inwoners van Nederlands
Nieuw-Guinea door Nederland worden
behandeld als Indonesische onderdanen. De regering vindt het noch noodzakelük, noch wenselük deze mensen
toe te staan hun eigen nationaliteit te
kiezen. Dit besluit is genomen, mede
gelet op de vroegere ervaringen, aldus de memorie van toelichting.

Generaal Rikhye
naar NieuwGuinea terug
Generaal Rikhye, de militaire adviseur van Oe Thant, heeft zyn besprekingen in Djakarta beëindigd. Hü zal vandaag naar Hollandia terugreizen, vergezeld van zes Indonesische officieren, die
deel zullen uit maken van de ..Liaisonkommissie" te Hollandia, waarin naast
hen enige Nederlandse officieren en militaire vertegenwoordigers van de NV
zullen worden benoemd. Generaal Rikhye zal van Djakarta naar Bangkok reizen en vandaar met een speciaal KLMvliegtuig doorvliegen naar Biak. Hü
wordt donderdag in Hollandia verwacht.

Een der punten die generaal Rikhye
te Djakarta besproken heeft, was het
uitwerpen van enkele honderdduizenden
pamfletten door Indonesische vliegtuigen boven Nieuw-Guinea om de infiltranten op de hoogte te brengen van het
akkoord. Deze vliegtuigen zullen vandaag en morgen boven plaatsen gaan
vliegen waar zich Indonesische infiltranten bevinden. Aan boord van deze machines zullen VN-waarnemers kontrole
uitoefenen.

In Djakarta heeft generaal Rikhye
een perskonferentic verklaard,
dat twee Indonesische onderzeeboten
vüf Indonesiërs by Hollandia aan land
hadden gezet nadat het bestand in
werking was getreden. De Indonesische
regering had hem echter de verzekering gegeven, dat deze aktie werd uitgevoerd naar aanleiding van opdrachten, die vóór het bestand waren gegeven. Zoals bekend is dit de groep, die
de vorige week vrüdag is aangehouden
na de landing in de Tanahmerahbaai.
De Indonesische kapitein Benny, van
de onvindbare jungle-kompagnie in de
omgeving van Merauke, heeft de VNvertegenwoordigers in Merauke laten
weten, dat hü het oerwoud niet zal verlaten voor instrukties uit Djakarta te
hebben ontvangen, zo meldt UPI. Benny is in het oerwoud van Nieuw-Guinea inmiddels bevorderd tot majoor.
Luitenant Mohammed Hamid die de voop

De Britten hebben het van de Amerikanen gewonnen: terwijl de Amerikaanse Marinier pas half-december in de buurt van Venus wordt verzij het
wacht, lukte het de Britse mariniers gisteren al. En ze bleven er
toch
op een eerbiedige afstand en met een dik stuk touw er tussen
aanmerkelijk minder dan 16.000 kilometer vandaan! Dit flaatje werd
genomen in Earls Court in Londen, waar jantjes van de Britse marine de
verkiezing van „Miss Radio-show 1962" met hun aanwezigheid opluisterden. Miss Margaret Blake, Arm Holland en Elenore Sutton (v.1.n.r.) behoorden tot de twaalf finalistes, die uit een groep van dertig schoonheden
varen overgebleven.

——

Ambtenaren die blijven
krijgen ook VN-garanties
ANDEREN KUNNEN REKENEN
OP TIJDIGE REPATRIËRING
Naties,
Gouverneur Platteel en de personeelsdeskundige van de Verenigde
jersoneelsvoorziening
in
de heer Coats, hebben besprekingen gevoerd over de
Nieuw-Guizullen
voeren
over
Naties
het
beheer
periode,
Verenigde
dat de
de
nea. Na afloop hiervan is bekend gemaakt, dat de sekretaris-generaal Oe Thant
onder het
van plan is de Nederlandse ambtenaren, die na 1 oktober vrüwillig
VN-bestuur blüven doordienen, volledig geluk te stellen met het VN-personeel,
dat naar Nieuw-Guinea komt. Dit betekent, dat deze ambtenaren de officiële
status van internationaal VN-ambtenaar krügen, waardoor zü ook zullen vallen onder de VN-garanties.

Staatssekretaris mr. Th. H. Bot
heeft vanmorgen in een gesprek met
vertegenwoordigers van" de Nederlandsepers in Hollandia verklaard, dat de
ambtenaren in Nieuw-Guinea niet ongerust behoeven te zijn over de moge-lÜkneden voor een tijdige repatriëring
vóór 1 oktober. Hü deelde mee, dat
ambtenaren, die niet willen doordienen onder het bestuur der Verenigde
Naties, naar Nederland zullen kunnen
reizen volgens het algemene afvoerschema, zoals dat thans in werking
week dinsdag met het Nederlandse
bestuur kontakt maakte, trok opnieuw
het oerwoud in om Benny over te halen
naar Merauke te komen. Hü keerde
echter onverrichterzakp terug en deelde de Braziliaanse majoor en de Zweedse kapitein van de VN mede, dat Benny
op instrukties wachtte voor zich naar
Merauke te begeven. Benny verwacht
dat hü na 1 oktober Merauke zal binnentrekken.

rige

Verwarring in Algerije stijgt

Buitenlands
overzicht

p\e Algerijnse wagen rijdt nog steeds

verder bergafwaarts. Onder de
voerlieden is tot nu toe niemand in
staat gebleken de remmen aan te zetten om maar helemaal niet te spreken
van duidelijke pogingen de wagen
weer bij de helling op te krijgen. In
dit tempo doorgaand stort Algerije volledig in de afgrond en valt in stukken
en brokken uiteen. In de eerste plaats
is dat noodlottig voor de Algerijnen
zelf, aan wie de steeds verder om zich
heen grijpende anarchie niets anders
dan honger en ellende kan brengen.
Daarnaast zijn ook internationale verwikkelingen te verwachten als er binnenkort niet een redelijk functionerend
centraal bestuur in Algiers tot stand
komt.
Het heeft er even naar uitgezien, dat
het gezonde verstand van de Algerijnse
leiders het zou winnen van hun persoonlijke eerzucht en gevoeligheden. Dat
was toen na langdurig overleg een politiek bureau tot stand kwam, waarin
weliswaar de groep-Ben Bella de boventoon voerde, maar toch ook een bescheiden plaats was ingeruimd voor
politieke tegenstanders. De verwarring
in Algerije wordt wel duidelijk geïllustreerd door de wijze waarop Ben Bella
de leiding in handen kreeg en nu weer
tot werkeloosheid is gedoemd. Ben Bella's tegenstander Ben Khedda, premier
van de voorlopige Algerijnse regering,
moest capituleren omdat hem de steun
ontbrak van de commandanten van het
Algerijnse bevrüdingsleger. Alleen Wilaja 3, het district van de Kabylen. bleek
bereid de voorlopiee regering en dan
vooral de vice-premier Belkacem Krim.
krachtige steun te verlenen. De Algerijnse strijdkrachten, die in Tunesië en
Marokko waren gelegerd, stonden achter Ben Bella. de militaire leidine van
het district Algiers hield zich afzijdig
en de andere Wilaja's leken voor honderd procent op de hand van Ben Bella te zijn.
Toen het eenmaal zover was. dat bet nolitiek bureau vrijwel alle bevoegdheden
van de voorlopige regering naar zich
toe had getrokken, bleken het opnieuw

leiders van de militaire districten
te zün, die de uitoefening van elk centraal gezag onmogelijk maakten. In de
eerste plaats waren het weer de Kabylen, maar Wilaja 4 (het gebied van Algiers) bleek nauwelijks minder fel in de
afwyzing van het politieke bureau. De
houding van de overige districten is
niet duidelijk, met uitzondering van
Oran (Wilaja 5), dat nog altijd bereid
schijnt Ben Bella volledig te steunen.
Op het ogenblik valt, voor zover er van
enig gezag sprake is, Algerije in een
aantal afzonderlijk bestuurde delen uiteen. De vier belangrykste zijn het gebied van Oran in het Westen, het gebied van Algiers en Wilaja 3 (met Tizi Ouzou als voornaamste centrum) in
het midden, en Constantine in het Oosten. De andere districten spelen nog
geen rol in de onderlinge machtsstrijd.
Vooral in het district Algiers schijnen
de militairen op eigen houtje heffingen op
te leggen en Fransen en Algerijnse tegenstanders te arresteren. Het hoofdkwartier van het Franse leger heeft gemeld, dat het tot een vuurgevecht tussen Franse militairen en Algerijnse euerrillastryders is gekomen, toen de Fransen een. .Europees gezin probeerden te
de

beschermen.
De

regeringsloosheid in Algerije

behalve het gevaar van botsinmet het Franse leger on grotere
schaal, ook de mcgelükheid van ingrijpen van de buurlanden mee. Van de
uitgestrekte en dun bevolkte Sahara,
met zün rijke bodemschatten, gaat een
sterke aantrekkingskracht uit. Bij de
akkoorden van Evian is het woestijngebied, onder bepaalde
beschermende
voorwaarden voor Frankrijk, aan Algetoegewezen.
rije
Maar Marokko, Tunesië en andere buurstaten hebben daarbij
met schele ogen toegekeken. Marokko
meent onder meer aanspraken te kunnen laten gelden op de ijzerlagen bij
Tindouf en de kolenmijnen bii Colomb
Béchar, terwijl Tunesië indertijd al vai
Frankrijk een deel van de oostelijke
Sahara wilde hebben, nabij de Libische
grens, waar de aanwezigheid var olie
mogelyk wordt geacht.
Het zou zeker niet de eerste keer in de
geschiedenis zyn, dat chaotische
toestanden in een land voor de naastgelegen staten een welkome aanleiding zijn,
om bepaalde grensstroken onder „bescherming" te nemen. Voorlopig zijn er
nog geen aanwijzingen, dat een dergelnk optreden op til is. maar de Algerijnse situatie is zo verward,
dat men alles kan verwacMen, doch weinig goeds.
brengt,

gen

O.

is voor de terugzending van vrouwen
en kinderen. Het is mogelük, dat daarbij ook een aantal schepen zal worden
ingeschakeld.
Over de ongerustheid by het partikuliere bedrüfsleven te Hollandia merkte mr.
Bot op, dat hij in een gesprek met een
vertegenwoordiging van de „Vereniging
particulier bedrüfsleven" op bepaalde
punten „enige verheldering" heeft kunnen brengen. Daarentegen had de heer
Bot van zün kant daarbü ook een beter begrip gekregen voor de wensen van
het bedrüfsleven.

„Teleurgesteld"
De besturen van de twee ambtenaren-

organisaties in Nieuw-Guinea, de Alge-

mene Rooms-Katholieke
Ambtenaren
vereniging (ARKA) en het Christelük
Werknemersverbond op Nieuw-Guinea
(CWNG), hebben gistermiddag gesproken over het voorstel van de regering
om die ambtenaren, die willen doordienen, een dubbel salaris te verstrekken.
Na afloop van dez. besprekingen
deelde het bestuur van de ARKA
aan een ANP-verslaggever mee, dat
het ernstig teleurgesteld was, vooral
door het feit dat niet gesproken
wordt over de ambtenaren die niét
willen blüven. Volgens het ARKAbestuur omvat deze groep, ook na de bekendmaking van de gunstige financiële
voorwaarden voor hen die blüven, nog
steeds het overgrote deel van de ambtenaren. Van primair belang acht men het
thans, dat een afvoerschema wordt opgesteld voor de repatrianten. Het belang van degenen die blüven acht de
ARKA slechts secundair. Het ARKAbestuur is ook van mening dat de regering erg gemakkelük aanneemt, dat
de veiligheid van de ambtenaren gegarandeerd wordt door de aanwezigheid
van het papoea-vrijwilligerskorps en de
kleine veiligheidsstrüdmacht van de
VN. „De mogelijkheid dat er Indonesische troepen naar Nieuw-Guinea zullen
komen heeft men maar verzwegen," aldus het ARKA-bestuur, dat voorts betoogde dat de Nederlanders in de gegeven omstandigheden maar beter zo
spoedig mogelük uit Nieuw-Guinea kunnen vertrekken.
Het bestuur van het CWNG verklaarde eveneens, het van het grootste belang te achten dat er voldoende vervoerskapaciteit
beschikbaar
wordt gesteld voor hen die wensen te
vertrekken. Evenals de ARKA zei
men, dat er ernstige ongerustheid onder de ambtenaren zal blüven bestaan
zolang er geen schema bekend is. De
voorwaarden voor de ambtenaren die
willen blüven achtte het CWNG geen
beletsel om het werk inderdaad voort
te zetten. Men legde de nadruk op het
feit, dat bü een beslissing niet alleen
de materiële zyde in aanmerking
moet worden genomen, doch dat een
ieder zich als christen dient af te vragen in hoeverre in Nieuw-Guinea voor
hem nog een taak is te vervullen. De
vraag of de veiligheid gewaarborgd
is achtte men uitsluitend ter kompetentie van de overheid. In Hollandia is verder nog vernomen, dat
de ambtenaren in Nieuw-Guinea vóór
5 september by hun chefs een formulier moeten indienen waarop kenbaar
wordt gemaakt of ze wensen te blüven of niet.
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Gestolen eigendommen Fries
Museum een f 2000 waard
eeuw.
(Vervol*, van pas. 1, de eerste helft van de zeventiende
Rippertus
van
Sixtus
en
een
portret
Een
’5OOO. Dit doekje is eveneens eigendom portret van zün vrouw Grietje Cornevan de Dienst voor 's Rüks verspreide lisdr. van Hoorn zün van de hand van
Mathijs Harings. Ze zün in de eerste
kv nstvoorwerpen.
van de zeventiende eeuw geschilhelft
waarschünlyk
De dieven hebben zich
Rippertus was predikant te Leeuderd.
inverschaft
door
pand
toegang tot bet
warden.
Naar het portret van de pregaan,
klimming. Voor zover valt na te
dikant heeft Harings een kopergravure
zijn ze op het dak door een zogenaamdie gedateerd is in 1631.
de koekoek binnengedrongen waarna ze gemaakt,
Fries
gemakkelük de op de eerste en tweede Het vyfde schilderijtje van het
bekende
een
van
de
portret
Museum
is
étage gelegen werkplaatsen konden beBalthasar Bekker, die van 1634—1696
reiken.
leefde en die onder mee- predikant te
De politie heeft een büzonder op- Franeker is geweest. Om zün boek „Vassporingsblad doen uitgaan, waarin een te Spüze" heeft hü veel last gehad. Zün
afdruk van het schilderijtje van Michael bekendste werk was „De betoverde WeSweerts is opgenomen. De heer Van Boportret van deze „heksendohemen, die gedurende het weekeinde relt". Het
minee"
is
een borststuk van Zacharias
niet in zyn werkplaats is geweest, was Webber. Op de achterzüde van het kowel verzekerd tegen brand, doch niet per staat „Effigies Bath. Bekkeri, STD
tegen diefstal. Alle stukken, die hy in
Amstel odamensis Etates
zijn bezit had voor restauratie, waren Ecclesias toe
depinxit Zacharias
Suae
LX
ad
vivam
eigenaren
verzekerd.
echter wel door de
MDCXCIV".
Webber
Ao
Zes van de ontvreemde kunstvoorwerOver de schilder Jan Willemsz van der
pen behoren toe aan partikulieren. Het
zyn een „Bloemstukje" op doek en vier Wilde valt nog mee te delen, dat hü in
1614
paneeltjes, waarvan de waarde varieert 1586 te Leiden werd geboren, inburger
en
in
1617
Haag
te
Den
woonde
G.
van
’l5O
’5OO.
De
heer
H.
van
tot
Slooten, penningmeester van het Fries van Leeuwarden werd. Hü leefde en schilmuseum, schatte de waarde van de ge- derde hier en trouwde er. Hü schilderde
stolen paneeltjes van het Museum in vooral godsdienstige voorstellingen, keuHü moet ook
Leeuwarden op een tweeduizend gulden. kenstukken en portretten.
De stukjes werden gerestaureerd met fi- in Haarlem hebben gewoond en vannanciële steun van de bovengenoemde daar de heersende kunstrichting naar
Rijksdienst, die het in ambassades enz. Friesland hebben overgebracht. Mathijs
ondergebrachte ryksbezit aan kunst- Harings, die ook in Leeuwarden heeft
goederen beheert en ook af en toe res- gewoond, heeft in 1637 ook Gysbert Jatauraties van museumstukken subsidieert. picx geschilderd. Hij was een oom van
de vrouw van Gysbert. Hy werd geboIn het Fries Museum hoorde men van ren in 1593 en stierf in 1665.
de diefstal het eerst van de heer Van
Dat het Fries Museum er zo genadig
Bohemen zelf, die zün gesprek begon
met te zeggen: „Nou is het niet zo afgekomen is, noemde men in bestuursmooi," en daarna vertelde van de in- kringen een gelukkig toeval. Er hadden
braak en het vermissen van de stukjes. ook kostbaarder stukken onder handen
De heer E. J. Penning van het museum kunnen zijn. De politie neemt aan, dat
nam alles kalm op. Hü kon nagaan wel- in elk geval de dure stukken onverkoopke schilderütjes waren ontvreemd, doch baar zullen zijn, omdat zij volledig bewist niet te zeggen wat de sepia water- schreven en- bekend zijn. Dat geldt uiterverftekening voorstelde en van wie de- aard vooral voor het jongensportret van
Michael Sweerts. In het atelier van de
heer Van Bohemen bevonden zich ook
nog een aantal grotere stukken.

...

(Advertentie LM.)

U KUNT TOCAL ONVERWACHT NODIG HEBBEN
Voor migraine, verkoudheid, griep, reumatiek, spit en andere pijnen hebt u
nooit vlug genoeg iets in huis. lets dat snel én afdoend helpt: Togal. Met Togal
hebt u altijd zin in 't leven. Bij apoth. en drogisten. TOGAL 0.95; 2.40; 8.88.

Kijk en luister

Een afbeelding van het portret van
Sixtus Rippertus, eertijds predikant
te Leeuwarden, is niet voorhanden.
Wel een kopergravure, naar het
schilderij gemaakt. Zowel het schilderij, als de kopergravure, is van de
hand van Mathijs Harings.

Duits cabaret van voor
1933 weer niet aan bod

Het tweede programma rond en van Friedrich Hollaender. gisteren door de
VARA uitgezonden, heeft het eerste niet kunnen goedmaken. Onze hoop, dat we
misschien deze tweede keer iets van het vooroorlogse politieke Duitse cabaret te
zien en te horen zouden krijgen, bleek ijdel te zijn. Sterker nog: de tijd van voor
ze afkomstig was. De directeur van het 1533 kwam er zelfs helemaal niet meer aan te pas. Hollaender haalde zeer remuseum, de heer A. Wassenbergh, vercente cabarettische produkten uit de kast, nou ja. behalve dan „Ich bin von
juist
met
vacantie
in
Wetoeft namelük
Kopf bis Fusz auf Liebe eingestellt"', maar maar dat is toch eigenlijk een
nen. Hü weet nog van niets, omdat hü „evergreen"
niet direct bereikbaar is. (Bij informatie
in Den Haag bleek ons later, dat de wa.
Ook de chansons uit het jongste ver- matig. In feite was het een lang interterverftekening een groep mensen voorleden waren vaak fraai, daar niet van. view met een Nederlandse immigrant,
stelt, uit 1810 dateert en van een onbe- Zoals bijvoorbeeld een parodistisch lied dat zo af en toe werd onderbroken voor
op de Duitser met de aktentas (wat wat illustratieve beelden. We willen echkende maker is.)
trouwens net zo goed op de Nederlander ter nog geen definitief oordeel uitspreDe vermiste schilderijtjes op koper had kunnen slaan) en een vrijmoedige ken en eerst afwachten hoe de rest van
zyn alle klein van afmetingen, ongeveer spotternij op Homerus, voortreffelyk de serie sich ontwikkelt.
17x14 cm. Het eerste stelt het portret voorgedragen door Hanne Wieder, Tussen de verschillende programmavan een jongeman voor in vroeg zeven- wier stem en stijl nog aan dat typische onderdelen door hield de NTS ons met
cabaret van vroeger herinneren. beeld en geluid op de hoogte van de gang
tiende eeuws costuum. Het is de pen- Duitse
vertalingen waren uitermate ver- van zakan bü de wielerkampioenschapDe
portret
jonge
van
het
van
een
dant
en soms gaf men blük de mop- pen in Milaan, die trouwens ook voor
vrouw. Deze schilderijtjes zijn van Jan warrend
jes niet
hebben begrepen. Het bordje een laat slot
televisieavond zorgWillemsz van der Wilde en dateren uit met hetteopschrift „Sonntags nie" aan den. Hebben van de
we het Italiaanse kamerahet slot van Circe naar Homerus was werk van eergisteren geprezen, gisteren
een woordspeling op de titel van de be- maakten de kameraman en de regisfaamde film, die In Nederland onder seur een kardinale fout. Tüdens de stayde titel „Nooit op zondag" is uitge- erwedstrijden hielden zij naar schatting
bracht. Het effect niervan ging verloren tien minuten de verkeerde renner in het
auto
doordat men het had vertaald met „Zon- beeld: in plaats van de koploper kredags niet", wat zelfs ook letterlük een gen we een van de staartrijders te zien,
onjuiste vertaling is.
tot wanhoop van verslaggever Barendse,
De eerste aflevering van de serie do- die toch al niet zo sterk in zün kommencumentaires, die Pier Tania over Ca- tatorsschoenen staat.
In de vroege ochtend van zaterdag- nada heeft gemaakt, was helaas zeer
morgen trof de politie even buiten Groningen in een auto drie opgeschoten
jongens aan, die in de wagen hun roes
lagen uit te slapen. De auto bleek te
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zün van een broer van de heer H. de Televisie: Een gezellige film vanen met oma, Hilversum I. 402 m. 7.00 VARA. 10.00
Bruin te Twüzelerheide, op wiens erf de avond, goed voor kleuter tot
met sneeuw en zon en schaatsenrijden VPRO. 10.20 VARA. 19.30 VPRO. 20.00—
auto (met contactsleuteltje) wegens en
ook nog de beroemde Glenn Miller- 24.00 VARA.
plaatsgebrek In de garage was neerge- band:
„Sun Valley serenade." De ster
VARA: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgymnazet.
van de film is Sonja Henie, ook in 1941, stiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Lichte
ochtendklanken (gr.) (Om 7.30: Van de
toen de film gemaakt werd, al niet meer voorpagina,
De achttienjarige Atze D. uit Twyze- piepjong
praatje). 8.00 Nieuws. 8.18 Lichlang vermogend profesen
al
dertigjarige
Rinse S. uit sional en leidster
te grammofoonmuziek. 8.30 Verkeerswcnken.
lerheide en de
grote üsre- 8.35
van
een
Lichte grammofoonmuziek. 8.55 KookZwaagwesteinde, die geen van beiden in vue. De film begint om 20.55 uur. Tevo- praatje.
9.00 Gymnastiek voor de vrouw.
rijbewüs,
had- ren, om half negen, wordt de dwaal- 9.10 Moderne
het bezit waren van een
orkestmuziek (gr.). (9.35—9.40
den de auto weggenomen en waren er tocht door het dierenrijk
„From A Waterstanden). VPRO: 10.00 Messianisme
voortgezet. We krügen aas- en Christendom, lezing. VARA: 10.20 Lichmee naar Groningen gereden, waar men to Zoo"
gieren te zien en verder ervaren we iets te orkestmuziek. 10.50 Koorzang (gr.). 11.00
wilde
zetten.
Dat
bloemetjes
buiten
de
muziek (gr.). 12.00 Licht ensemble
vele variëteiten bü dieren, die Moderne
lukte overigens niet, want nadat zü in over de
12.30 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw.
op
gezicht
precies
er
zo
het
eerste
het12.33 Voor het platteland. 12.38 HammondorTwüzelerheide behoedzaam waren ge- zelfde uitzien. Om 22.20 uur (tot een half gel:
13.00 Nieuws. 13.15
start (na de auto met uitgeschakelde uu.- na middernacht!) een Eurovisie- Lichtamusementsmuziek.
ensemble. 13.43 Gesproken portret. 14.00
eindweegs
te
hebben
voortmotor een
uitzending uit Milaan van de wereld- Holland Festival '62: Hedendaagse muziek.
14.45 Volksmuz. uit Opper-OostenrOk. 15.00
geduwd), bleken bü aankomst in Grokampioenschappen wielrennen.
naar school, toespr. 15.10 V. d. Jeugd.
Radio. Hilversum li De AVRO begint Straks
ningen alle gelegenheden te zün gesloMuzikale impressie van het verre Wes16.30
ten. Wel trof men in de stad een jon- de avond om acht uur met een luchtig ten (gr.). 17.00 Wegwijzer, tips voor vakanonder de opti- tie en snipperdagen. 17.50 Regeringsuitzengeman uit Sappemeer aan, die zich by zomeravondprogramma
mistische titel „Opklaringen." Er wer- ding: Nieuw-Guinea kroniek. 18.00 Nieuws
het tweetal voegde en met hen de reis ken
bekenden aan mee. Jan Mo- en commentaar. 18.20 Actualiteiten. 18.30
voortzette in de richting Winschoten. raal vele
orkest. 19.00 Voor de kinderen
maakte de teksten en de regie is Roemeens
Onderweg wilde de auto plotseling niet in handen van Jo Vischer ir Om 20.50 19.10 Joods programma. VPRO: 19.30 Voor
jeugd. VARA: 20.00 Nieuws. 20.05 Lichverder, omdat de benzinetank leeg uur het slot van de serie „Het abc van de
te orkestmuziek en zangsolist. 20.35 Als het
was. .Het drietal ging in de auto zün het heelal." Om 21.10 concerteert de een roos mocht zijn , hoorspel, 21.40
Fragroes uitslapen en werd 's ochtends tus- „Koninklijke Muziekkapel der Gidsen" menten uit de musical: South Paciflc (gr.)
Tori,
22.00
Surinaams
Sranang
programma
uit Brussel en om 21.50 uur treedt de
sen vüf uur en half zes door de politie Venezolaanse
22.00 Sport halverwege.
gitarist
Nieuws. 22.40
aangetroffen. Zü werden naar het poli- o.a. werken van VillaAlirio Diaz op met Met een knipoog naar de22.30
Muzen, licht proLobos
en
Albeniz.
gramma.
23.00
Buitenpost
overgebracht.
Klassieke
tiebureau te
Hilversum II: In het KRO-program- 23.20 Lichte grammofoonmuziek.kamermuziek
23.55 24.00
ma concerteert
om 20.45 uur het Nieuws.
Stedelyk
Utrechts
Orkest 0.1.v. Bogo Hilversum 11. 298 m. 7.00—24.00 NCRV.
Lescovic met als solist de bas Herman
NCRV: 7.00 Nieuws. 7.10 Te Deum lauSchey. Hij zingt de Kindertotenlieder
damus (opn.). 7.30 Lichte grammofoonmuvar. Gustav Mahler. Vüftig minuten la- ziek.
7.50 Meditatie. 8.00 Nieuws.
Rater klassieke en moderne meesterwerken diokrant. 8.35 Koorzang (gr). 9.00 8.16
Voor
de
uit de Franse muziekliteratuur. Uitge- zieken 9.35 Lichte grammofoonmuziek. 9.4u
De minister-president, prof. dr. J. E. voerd
de vrouw. 10.10 Grammotoonm .1. k
wordt. o.a. de Missa Graecorum Voor
de Quay heeft gisteren op zijn buiten in van Jacob
in.ls Morgendienst. IU 45 Geestelijke liedeObrecht.
die
weliswaar
Nederren
11.15 Klassieke muziek voor stritkBeers (Noord-Brabant) zün 61ste ver- lander was. maar behoorde tot de zo12.00 Lichte grammofoonmuziek
jaardag gevierd. Prof. De Quay bracht genaamde derde Bourgondische compo- trio (gr./.
12.30 Mededelingen ten behoeve van landde dag samen met zün familie door.
nistenschool.
en tuinbtuw. 12.33 Gewijd» muziek. 12 37

Joyriders sliepen in
weggenomen
hun roes uit

Vanavond in de ether

—

Prof. De Quay vierde
61ste verjaardag

—

als hun
en een commerciële tv
stukken kari niet zün
uitzendingen mü niet aanstaan draai ik
hu»ne"
Ze
worden gecorrespondeerd.
de knop om.
ABO
ook niet worden teruggezonden. zonder Sneek.
R- v. d. W.
.stukken
nieme inzendingen of inzender
worden
duidelük adres van de
BETER AANGEVEN S.V.P.
„(et in behaneling genomen De-redacrecht
tiide het
tie behoudt zich te allen
Toen we zaterdagmiddag
buiten
voor de stukken te bekorten.)
kwaadem het station te Leeuwarden
juist
onze trein
men oprennen, zette
van vijf minuten voor half één in de
IK ZOU WEL EENS WILLEN WETEN
richting Zwolle zich tergend langzaam
toch. dat in beweging en hadden we het nakyWat bezielt de heer Klijnstra
atoomproeWe hebben onder dergelüke omhü zo bezeten is tegen die wy
een ken.
standigheden wel eens iemand met een
ven? Volgens hem zouden op aanogendit
groot gevaar bloot staan
woest gebaar zn actentas achter de trein
mee. aan
blik. Nu. dat valt gelukkig nog
zien smüten, zonder resultaat oveBegrüo mü goed: wü zün allen tegen oe rigens. Daarom zetten we ons in een
proeven, en er zit zeker op den duur een min of meer moedeloze stemming neer
groot gevaar in voor de mens. Maar op een bank. die op een tochtige plaats
zoals vaker door de heer Klynstra over bleek te staan. Hoewel we wisten, dat
deze dingen is Geschreven, is het lam- de eerstvolgende trein pas een uur lamer dat hü de dingen die op het. ogendus om vüf minuten voor half twee,
en ter,
vertrekken, begonnen we in ons
blik nog gevaarlijker ::iin niet ziet.
zou
schryde plank finaal misslaat door te velen spoorboekje te bladeren in de hoop toch
\
"at de boeman „roken" door
nog een vroegere trein te kunnen vinlongkanveronderstelling
de schuld gegeven wordt van de
den. Helaas, onze
longkanker
pas een trein om
ker. Inderdaad /ordt de
juist
bleek
te
zün:
dit
steeds erger, maar volgens 'i komt
vijf voor half twee.
meer door de atoomproeven. Nu.„hoe
Na een half uurtje begonnen we wat
by
de
longkanker
kan het dan dat de
op
het perron rond te slenteren en ontvrouwen afneemt en bü de mannen toe- dekten op een bepaald ogenblik een
neemt? Münheer Klünstra, u kon zich trein, die werd aangeduid met een bordover an- je „richting Zwolle", met daaronder
beter druk maken en schrijven
dere gevaren de z._r verslavingsziekten een klok, die als vertrektijd 13.13 uur
van de moderne mens.
aanwees. Een van de NS-mensen op
is niet voor niets het perron lichtte ons op ons verzoek
Ten eerste het roken. Er Jeugd",
een „Commissie Roken
die. het nader in en vertelde, dat dit een
gevaar van de nicotine wil bestrijden voortrein" was, die inderdaad om derdoor opvoeders enzovoorts er oo te wij- tien minuten over één naar Zwolle
zen, het voorbeeld te geven. Maar ziet zou vertrekken en niet in het spoorboeku wel eens de jonge vrouwen, dat zijn je was vermeld. Blü met deze twaalf
toch opvoeders, met kinderen van 1 a minuten winst stapten we in en onder2 iaar op schoot met de sigaret in de weg vergeet men de wroeging over een
mond? In Engeland is het bewe- gemiste trein.
zen, daar is het bar met de rokende
De vraag is evenwel, hoeveel menmens. De gevolgen zün er niet mooi sen
graag deze trein hadden willen nemeer. Ten tweede: Het alcoholisme. men, maar van vertrektijd enzovoort
slachtoffers,
vooral
ledere dag vallen er
niet wisten en dus niet mee zün gein het verkeer, niet alleen doden maar reisd,
maar de trein van 13.25 hebben
oo'- voor hun leven verminkten door al- afgewacht. Kan zon „voortrein" niet
Natuurlijk
alconiet alleen door
cohol.
aangegeven, bü voorduidehjker
hol. Dit kan worden aangevuld met an- beeld doorworden
bij de ingang?
bord
een
dere verdovingsmiddelen o.a slaapta- Of door de „voortrein" te laten omroebletten, asperines. zenuwtabletten. Er pen?
Aan de trein zelf viel uit niets op
zijn niet voor niets consultatiebureaus
maken, dat hij bestemd was voor
te
voor alcoholisten.
de richting Zwolle. Een omgekeerd
Nu zou de heer Klijnstra beter doen de bordje met „Hoorn" sierde de wagons.
dagelijkse gevaren te bestrijden en met
ie treinen in de richting Zwolzüi medestrijders hiertegen te vechten. Terwül
op
spitsuren vaak overvol zijn,
le
de
Weet u wel, dat deze zogenaamde ge- was deze trein maar matig bezet. Een
notsmiddelen de mens niet oo hoger peil wat betere voorlichting had vast veel
brengen? En dezedaardoor vaak niet meer gerief en tüdbesparing voor heel wat
zo veel voor die dingen voelt wat u wilt. mensen met zich meegebracht.
een andere en betere maat.chappü? U Echtenerbrug.
S.R.
kan het zelf nagaan. De nieuwe en ratwintig
mensen
dicale PSP weet slechts
ONBEGRIJPELIJK
bij elkaar te krügen in een stad van
verga85.000 inwoners. Dit was op een
Hoe is het toch in 's hemelsnaam modering in de Groene Weide. En zo lang gelijk? Nadat uit onderzoeken en duideer \oe medestanders van u zün die zich lijke verklaringen gebleken is dat een de
te buiten gaan aan te veel alcohol en sport begeleidend medicus zich bü de
deze dingen niet kunnen laten, hebben zwemtraining Olympische Spelen in Roze voor mü geen waarde. AU ze de we- me, laten we het zacht zeggen, heeft
reld werkelijk beter en gelukkiger ma- vergaloppeerd en dus had kunnen weken willen, laten ze dan eerst zelf het ten dat voorzichtig aan beter was,
goede voorbeeld geven en niet altyd al- springt hü plotseling weer in het nieuws
leen maar anti-atoombom-aktie voeren. bü de wielrenners in Milaan.
Hij begeleidt een renner ..fysiek honF. de Vries. derd
Leeuwarden.
procent", laat deze man onder zün
medische verantwoordelijkheid in een
PLEIDOOI VOOR VERONICA
wereldkampioenschap uitkomen en nedaarbij volkomen de psychologiTot groot verdriet van de Nederland- geert gesteldheid
sche
van deze renner, die
omroepverenigingen
krijgt
zogese
de
verklaring,
volgens
eigen
na een val ennaamde piratenzender „Veronica" een kele
maanden geleden, niet ging zosteeds groter populariteit bii de Neder- als vóór
die val. Fysiek honderd prolandse luisteraars. Terwyl
heel vaak
zegt de dokter en dus rijden masr
oo hetzelfde tijdstip
voor de beide cent
jongens. Rijden tot je erbii neervalt.
Nederlandse zenders klassieke muziek Hetgeen
dan ook nrompt gebeurde.
wordt gedraaid, of
al weer heel vaak
En nu maar afwachten of deze dokop hetzelfde tijdstip
een hooggeleerde
ter de renner ook verder bluft begespreker zün visie geeft on een onderWant dat zal de jongen wel nowerp, dat geen enkel normaal mens be- leiden.
lang inboezemt, kiest een groot per- dig hebben. Mün lekenverstand wil er
centage van de Nederlandse luisteraars niet aan dat met het opgeven in de
de zender „Veronica" en schalt er vro- wedstrüd voor deze knaap de affaire
lijke muziek door de huiskamers. Meest- achter de rug is.
F-G.
al
lees goed beste mensen
kan ik Dronrüp.
de muziek van „Veronica" niet zo erg
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waarderen, maar toch is die muziek
vaak beter te genieten dan het gewauwel
Met verontwaardiging heb ik het inuit Hilversum. Of de reclame uit Hil- gezonden stukje van „Geprangde" geleversum. Ja, de reclame, waarover onze zen. Als huisvrouw,
die in een van de buizuilen zulke krokodillentranen huilen en tenwijken van Leeuwarden
woont, waar
die Nederland met de ondergang be- volgens hem zo nodig van die vieze uridreigt. Als die reklame tenminste dooi noirs moeten komen, omdat
hü dan rus„Veronica" wordt gegeven. Voor de Hil- tig kan gaan wandelen, wilde
ik maar
versumse zenders mag dat best. „De even zeggen, dat ze er best kunnen
AVRO geeft dan en dan in zaal Jansen ven. In de binnenstad hebben wü blüeen
een bonte avond. Kaarten zün a 2 per paar jaar het uitzicht gehad op zon smestuk nog verkrijgbaar bij sigarenmaga- rig
en het was niet vertrouwd, dat
zijn Pietersen. De afdeling Amsterdam mynding
kinderen op straat speelden. Die
van de Partü van de Arbeic1 belegt dan smerige kerels daar, ik kan er wel van
en dan een openbare vergadering. Kaar- spuwen als ik er nog aan denk. Nee
ten zün nog verkrijgbaar bü.. .De NCRV meneer, die urinoirs mogen
wat mü beverzorgt voor de leden van de afdeling treft rustig
buurt wegblijven
Utrecht dan en dan een steravond. Si- en zo denkenuit onze
mün buurvrouwen er ook
garenmagazijn Jansen heeft nog enkele over. Als u wilt
wandelen, gaat u maar
kaarten. Haast u". Dat hoort men re- een andere kant op.
gelmatig voor de Hilversumse zenders
Leeuwarden. Moeder van drie kinderen
en is dat dan geen reclame?
Nu zegt men. dat „Veronica" internaMENSEN VERGETEN, POES NIET
tionaal overeenkomsten inzake verdeling
poes een goed en een lief
Dat
van golflengten schendt. Laat me niet dier is,een
zal
met mü eens zün.
lachen. Vooral in de avonduren worden Er is weinigiedereen
mee te doen, als ze goed
Hilversum I en II door talrijke
naar
verzorgd en zo is het ook met
ik meen o.a. door een Oostduitse zender worden
gestoord. Is dat volgens de afspraak honden. Een poes is wel de goedkoophuisvriend of -vriendin. Het is echNaar het schynt wil de VVD-minister ste
ter wel zaak om de buren geen overlast
Korthals als laatste flinke daad
te laten
door de poes. Natuurwant het is niet te verwachten dat lie- lijk, daarbezorgen
is
de
voor, maar een
kattebak
zyn
den van
partü na de komende Kapoes wil graag wel eens buiten Wjken
merverkiezingen nog iets te zeggen zul- en
en een tuintje opzoeken,
len hebben
„Veronica" om hals bren- vatwandelen
kan de eigenaar van dat tuintje
gen. Men zegt dat de heer Korthals de
schade berokkenen. Daarmee houd ik remensen op zyn departement (wat heeft kening,
die VVD overigens volgens zün belofte in huis. anders had ik vast ook een poes
veel ambtenaren de straat opgeschopt)
Een poes vind ik een leuk dier, maar
opdracht heeft gegeven een wet in
el- moet er nu zoveel ophef worden geflansen,
kaar te
waardoor men „Vero- maakt over die poes Hosper van
nica uit de weg zou kunnen ruimen? Grouw?
De zuilen juichen. En wat doet het Ne- rig. WantIk vind dat eigenlük maar treuwat hebben we gehoord van
derlandse publiek? Zal het dit alles weer
lijdzaam aanzien, of zal het de regering de jongens, die in Nieuw-Guinea gesneuveld en begraven zyn? En wat staat er
en vooral de politieke partijen duidelijk over
mensen in de krant, die hun leven
maken, dat het nu eindelnk eens een verliezen
ia het verkeer? Voor een buicommerciële zender wenst, zodat men tenstaander
is alles direct afgedaan,
niet is gedwongen naar het gedaas van
talriike gezinnen bluft er verde zuilen te luisteren? Vol spanning maar in getob
zorgen
driet en
over. En
wacht ik af.
ook. Als je als man en dikwül»
beiden
vrouw
Leeuwarden.
\v. f geen goede gezondheid geniet en je verliest een kind, dat kostwinner was, dan
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moet je maar zien, dat je er komt. Zoek
zelf
uit hoe. Dan is het een geluk,
Waarom wordt er door sommigen als jemaar
nog
een
kind of kinderen hebt. die
zo furieus geketterd tegen commerciële iets
je kunnen doen. Het wordt
tv en tegen Veronica? Het ontgaat mü echtervoor zwaarder,
als die kinderen
vooropgesteld, dat ik de dierbare,
nog verzorging behoeven.
Wü redden
chelachtige leuzen over zedenbederfhuions
nog
en
zelf en er zün velen met
laag peil der uitzendingen niet ernstig
kan nemen. Laten we eerlyk zün- de ons, die de hand niet willen ophouden.
moeilyk het leven ook is.
,
Qo£_
zuilen zien hun boterham en hun
inMaar als je dan in de krant leest,
vloed bedreigd. Als er wel verborgen
over een poes een „in memoriam
verleiders mogen optreden In de per" aat
de televisie Is geweest, dan vind
waarom dan niet op het beeldscherm en voor
k dat stuitend voor mensen, die hun
via de radio? In andere landen gebeurt
kinderen of ouders hebben verloren door
dat ook en zijn wü. volkje
boeren, tuinders, sjacheraars,van visser, een ongeluk of oorlog. En af en toe
ambtena- wordt er ook een rede voor radio of tv
ren en theologische muggenzifters,
gehouden voor iemand, die een beetje
zo veel beter of zoveel kwetsbaarder dan meer
dan
was dan een ander. De mindere
miljoenen elders? Persoonlijk
ik man wo .dt vergeten. Het is afschuwezelden naar Veronica maar ik luister
kan m» Ulk yoor degenen van wie eigen "lees
voorstellen dat anderen die
en bloed onschuldig zün weggerukt. J"
ker hebben aan staan. Hilversum
loont wordt dan zo gemakkelük
gezegd: het
ook met bepaald over vpn topprogramwas
hun
tijd.
Maar
en de arde
ellende
ma's. Hoo dan ook
de
i-,n_ moede
in
om
blüven. Er .noest onder de mensteeds gehanteerde en
sen wat meer medeleven
be
vrijheid
zün en minover
on dc-mncratlr ko- der afgunst,
grmp^n
haat
en nüd. Dit alles, wat
men le yk ,n de verdrukking
wanne.. ik geschreven heb,
wel niet helpenhet radio- en tv-bestel
het gedi g k maar het moest me zal
even van het hart
Wat my betreft mag erin een
Veronica Leeuwarden
W. E(Over ingezonden

Ook dit portret van een (onbekende) jonge vrouw is verdwenen. Het
werd geschilderd door Jan Willemsz
van der Wilde.

Naam „Aziatische Spelen"

wordt niet

meer

gebruikt

Het organisatiecomité van de Aziatische Spelen in Djakarta heeft maandag
besloten voor de duur van de wedstrüden de naam „Aziatische Spelen" niet
meer te gebruiken. De afgevaardigden
van India, Japan, de Philippynen en de
gedelegeerde van Singapore ondertekenden een desbetreffende verklaring. Doorslaggevend voor deze maatregel was het
weigeren van inreisvisa aan de atleten
van Israël en Nationalistisch China door
de regering van Indonesië, waarna het
Internationaal Olympsch Comité geen
prüs meer stelde op het beschermheerschap van de spelen en de internationale
atletiekfederatie dreigde, alle tüdens de
spelen van Djakarta startende atleten te
zullen schorsen. Een soortgelüke bedreiging werd maandag ook geuit door de
secretaris-generaal van de internationale gewichtheforganisatie, Oscar State
(Engeland). De spelen zullen verder gewoon doorgang vinden in Djakarta, maar
records en titels zullen niet worden bügeschreven in de annalen van de Aziatische Spelen.

Britse piratenzender
Twee voormalige Britse journalisten,
inwoners van de plaats Slough, tullen
binnenkort radio-uitzendingen gaan verzorgen vanaf een schip, dat in de monding van de rivier de Theems zal komen te liggen. Deze piratenzender in
wording zal de naam „The voice of
Slough" krügen. Het is de bedoeling om
muziekuitzendingen
uitsluitend
en
nieuwsberichten te geven. De leiding
der Britse PTT is niet van plan „The
Voice of Slough" ongemoeid te laten.
Zü bereidt thans maatregelen voor om
de uitzendingen van deze piratenzender
te verhinderen.

Programma radio

en televisie

15.30 Licht ensemble. 16.00 Voor de jeugd.
17.20 Jazz Club. (gr.). 17.40 Beursberichten.
17.45 Licht ensemble. 18.05 Geestelijke liederen. 18.30 Het spektrum, lezing. 18.45 Lichgrammofoonmuziek. 19.00 Nieuws en
te
weerberichten. 19.10 Muziek van het Leger
des Heils. 19.30 Radiokrant.
19.50 Radiophilharmonisch orkest en soliste: Moderne
en klassieke muziek. In de pauze (pim.
20.40—21.00): De betekenis van de jongste
aardgasvondsten in Nederland, lezing. 21.45
Kanttekeningen.
21.55 Metropole
orkest.
22.30 Nieuws en SOS-berichten. 22.40 Avondoverdenking. 22.55 Operamuziek (gr.). 23.30
grammofoonmuziek.

—

—

’

—

—

—

Nederlands
hervormde kerkdienst.
13.00
Nieuws. 13.15 Licht ensemble. 13.45 Moderne muziek (gr.). 15.20 Hobo en piano (gr.).

Lichte

— —
——

23.55—24.00

Nieuws.
Televisieprogramma's: VARA: 17.00 Voor
de kinderen. NTS: 17.35—17.45 Internationaal
jeugdjournaal. 20.00 Journaal en weeroverzicht. NCRV: 20.20 Memo. 20.30 Jong Israël danst. 20.55 Korte film. 21.20 Wetenschappelijke film. 21.40 Waar blijft mijn koffie?, filmfantasie. 22.10 V for Victory documentaire film. 22.35 Dagsluiting.
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Regionale Omroep Noord en Oost. FM- S 76
MHz. 97,2 MHz. 98,3 MHz.
18.30—18
Regionaal weerbericht van het KNMI
in De
Bilt. RONO-Radlodagboek
met
landbouwJournaal (beursnoteringen etc.) 18.50 19 10
Cultureel Commentaar W. A. KeuzenkampStedebouw in Emmen 11. I'M: 97,2 MH/.
19.10—19.50 Fryske ütstjüring. Wy begjtnnp
joun wer mei in forhael foar de bern forteld
troch mefrou M. Hylkema-v. d. Veen De
tekst fan „It briefke fan Lyske" is fan mefrou A. Schuurmans-dc Boer: yn „Dit wie
de dei" fortelt Douwe Tamminga oer Eise
Eisinga. de bouwer fan it planetarium to
Frentsjer dy't op de 27e augustus lan it lier
1828 to Frentsjer forstoar: it korps tan Peinjum tinder rieding fan de hear A Ileerlnea
spilrt ..De Hudsonmars": yn syn rige
Alde
doarpshistoarjes"
fortelt Oepke "Santema
lt Aldekleastcr tn
Joun oerRypke
llartwert- d^
sjonger
Westra op svn ni|ste plaet"
„Tink oan my" in lietsje fan Marten
Sikkema
Bok;
en Johan
in reportaezje fan TjittrPicbenga oer „Dokkumer stêdsfeesten 1962"

s'o

.

zend!? Ja?

- besabbefde
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PARIJSE WINTERMODE

Een wintermanlel van zwart met grijze tweed uit de collectie van Yves Saint
Laurent. Opvallend zijn de grote stola
van dezelfde stof en de schikking van
de vier knopen met de knoopceintuur.

Een grijs wollen ensemble van Yves
Saint Laurent. Opvallend is de rok die
wijd uit de heupen geplooid is. De hoed
is van hetzelfde materiaal en afgezet
met witte en grijze veren.

Pierre Cardin ontwierp dit pakje
van bruine met witte tweed. De rok
heeft de nieuwe lengte, welke de couturier voor dit jaar heeft vastgesteld.
Opvallend zijn het Wtl.err. Teil-hoedje
en de schoentjes met lange leren, om
de benen gewikkelde veters.

Een groene wollen japon van Pierre

Cardin. De cape, van dezelfde stof, is
afgezet met nerts en wordt vastgehouden door een strik. Het bolhoedje is
eveneens van groene wol met nerts.
Zelfs de schoentjes zijn groen gehou-

verschillende soorten bont geëxperimen-

teerd. Een voorbeeld hiervan wa. een
v-hals pullover van nerts, die als jasje zonder opening gedragen kan worden. Voorts waren er mantels van kalfshuid, dat in zebra- of panterpatroon
was bedrukt. Veel succes oogstten twee
andere bontontwerpen, een getailleerd
mantelcostuum van caramelkleurig ge
schoren otter en een kraagloze nertsjas, die achteloos gesloten werd nis een
badmantel.
Zyn mantelcostuums voor de komende
herfst en winter vertonen de volgende
twee kenmerken:

—

een

jasje tot

de taille, dat van

Zyn coctail- en avondjaponnen verto-

achteren ruim valt, maar van voren iets nen nog steeds de „Givenchy look": van
hoger en strakker is gesneden, zonder voren hooggesloten,
om naar achteren

kraag of met een smalle uitstaande
kraag. De rok valt meestal -echt naar
beneden of heeft vat, voren een ingezet
stuk. De mouwen zün tang, nauw en
'ngezet bij de schouder.

- een kraagloos

jasje, dat tot de hei p

lijn valt, met een ceintuur die uit de
zelfde stof is vervaardigd ah net ge
hele pakje. De mouwen zün hier hij driekwart. Als stof gebruikt Vr- Givenchy
grüs flannel, zwarte wol en tweed.

Geheel links een wollen mantel van Gutj Laroche. Daarnaast een abrikooskleurige wollen mantel van Jacques Heim. Deze mantel is afgezet
met zwart beverbont, waarvan ook de hoed is gemaakt. Nina Ricci ontwierp de abrikooskleurige mohair-mantel in het midden. De hals en
overslag zijn afgezet met zwarte mink. Daarnaast een tailleur met capejasje in grijs-blauwe tweed, ontworpen dóbt Carven. Kraag en muts zijn
van beverbont. Geheel rechts een avondjapon tan rode crèpe. De japon
heeft lange panden, gedrapeerd in een knoop op dè borst. Het ontwerp is
van Lanvin Cast illo.

Nog een ontwerp van Mare Bohan.
Dit model, „Haute Fidélité" gehe-

ten, is een voor een televisieavondje
bestemde huisjapon van blauwe zijde.

den.

De Givenchy toont weer z'n onafhankelijkheid
De Parijse modeontwerper Hubert
de Givenchy heeft gisteren zijn collectie, die een maand geleden reeds aan
de inkopers was vertoond, aan dt pers
laten zien. De Givenchy, die een afzonderlijke plaats inneemt in de Franse
modewereld en zich weinig aan de heersende modetendenties pleegt te storen,
had ook nu weer blijk gegeven van zijn
onafhankelijkheid. Zijn roklengtes reikten tot halverwege de knie, zijn mantelcostuums misten het sluike silhouet
dat de meeste ontwerpers dit seizoen
hebben gevolgd.
Voorts had hü op speelse wüze met
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weg te vallen in een lage v-vormige uitsnyding. Het lyfje sluit nauw aan, de
rok bloesemt uit naar de heuply.i, maar
toomt zich dan in tot een nauwe rokzoom. Zün avondjaponnen van zwarl
crêpe nf satijn zün veelal met ruche.
ifgozet. lanns rle rok/oom <>l op net lijf
ie. De mantels kleden slank af -n heb
°en «malle kragen. Ook zijn er wijdere
zonde)
mantels niet raglan-muuwen,
kraag, die recht naar onderen lopen.

Mare Bohan, de ontwerpei van het
modehuis Christian Dior, presenteert
de „ligne flèche". Dit mantelpak van
grijze wol heet „Paris-Londres". Het
is gegarneerd met chinchilla-bont.

Advertentie I.M ; '

OPENLUCHTTHEATER

-

BERGUM

„DE KNECHT VAN TWEE MEESTERS"
blüspcl door CARLO GOLDONI,
op 29 AUGUSTUS en 1 SEPTEMBER.

M*?ollmi<£s& kaSSa

in voorverk

°°«>

,

Aanvan( g3„ uur

°" "De P'-ats" te Bergum,
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Voor 150 spaarders ligt
in Goes 31 mille klaar

Het feest in Peel
ging niet door
Drie Scheveningse vissers zijn
gisteren in Peel (op het eiland
Man) met in totaal 85 pond (ruim
de sterke
f 850) beboet, omdat zij
drank en sigaretten, die door de
douane waren gevonden op hun
treiter „Maarten" niet hadden
aangegeven. De „Maarten" was de
haven van Peel binnengelopen om
beschutting te zoeken voor de
storm. Toen de douane aan boord
kwam, vond zij 50 flessen alcoholica en een grote partij sigaretten.
„Ik weet wel dat het de overtreding niet ongedaan maakt",
vertelde inspecteur van politie
Robert Macduff aan de rechtbank,
„maar uit gesprekken is mij gebleken, dat de beklaagden van
plan waren een feestje te geven
als zij weer eens in Peel zouden
komen, uit dank voor de gastvrijheid hun daar verleden jaar betoond. Ik geloof dat de overtreding
eerder het gevolg was van goedheid des harten dan het resultaat
van winstbejag".

WAAR ZIJN DE

eigenaar, en
nen bü de oorspronkelyke
bedrag van ’2OOO die
een
met
van natuurlük
zorgvuldig worden bewaard.
De niet onaanzienlijke som
31.000 ligt te wachten op circa 150 Het wachten is nu op de spaarders.
spaarders van de te Goes geliquideerde Coöperatieve Voorschotvereniging en
Spaarbank. Vele van de spaarders hebben al in dertig jaar niets van zich laten
horen. Op sommigen van hen ligt niet
meer dan een kwartje te wachten, maar
er zün er ook, die tientallen, zelfs honderden guldens kunnen innen.
De voorzitter van het produktschap
De laatste jaren bestond vrijwel geen voor vee en vlees, de heer Joh. de Veer
belangstelling meer voor de bank, die
het schap voorvele jaren in een behoefte heeft voor- heeft het bestuur van
zien: van de oprichting af in 1868 tot stellen gedaan om de rundvleesmarkt
de dertiger jaren liepen de zaken uitste- voor verdere instorting te behouden
kend. Vooral na de oorlog echter werd door de invoer van vlees aan beperhet meer en meet duidelük, dat de bank kingen
en hogere heffingen te onderzich had overleefd. De voorschotvragers
bleven weg en spaargeldbrengers zag werpen. De prüs van het vlees is op
men niet meer. In 1961 büvoorbeeld be- het ogenblik vyftien tot 25 cent per kidroeg het aantal ingelegde spaargelden
lo lager dan verleden jaar om deze tyd.
nauwelüks dertig gulden. De bank werk- De heer De Veer verwacht, dat 4e
te dat jaar met een verlies van büna
500. Toen eind 1961 de kassier over- herfstuitstoot op de veehouderijbedrüleed, besloot men dit jaar tot ontbinding ven dit jaar groter zal zyn dan andere
over te gaan.
jaren.
Ruim 31.000 aan spaargelden staat
te boek bü de bank. Twee jaar geleden was dit nog f 44.000, maar inmiddels hebben verschillende spaarders
hun geld opgevraagd en gekregen. De
circa 70 aandelen met een gezamenlüke waarde van ruim ’6OOO worden
Het ministerie van Buitenlandse Zadoor het bestuur uitbetaald.
eigendom
van totaal ken in Den Haag heeft gisteren meegeDie
31.000 is
Velen
van
hen heb- deeld, dat de Nederlandse regering bespaarders.
rond 150
in de gelegenben in tientallen jaren niets van zich la- reid is enkele Papoea's
van de
behandeling
de
rentebeschrijheid
te
stellen
ten horen. Voor de laatste
ving werden zeven spaarbankboekjes kwestie Nieuw-Guinea in de algemene
vergadering van de Verenigde Naties
aangeboden van de totaal 150. Op negentig spaarbankboekjes is in dertig bü te wonen. Zü zullen daartoe als adjaar geen rente bügeschreven.... daar viseurs voor deze speciale aangelegenaan de Nederlandse delegatie worzün boekjes bü met een inleg van 37 heidtoegevoegd.
cent, die wellicht al lang zün verdweden

(Van onze korrespondent.)

’

boekjes

Ondersteuning

rundvleesmarkt

De Gaulle wees op de
sporen van de kogels

Een dertig meter lange Atlas Agena-raket bracht gisteren op Cape Canaveral de ruimtecabine Marmer 2 op weg naar de planeet Venus. De
cabine zal 292 miljoen kilometer *moeten afleggen om in de nabijheid
van Venus te komen.

BOEKJES?

De Franse president De Gaulle, die
gisteren van zün vakantie in Colombeyles-deux-Eglises naar Parijs terugkeerde, heeft na de aanslag, die vorige
week op hem werd gepleegd, geen andere terugweg gekozen. Hü reed vanaf
het vliegveld de route waarlangs hij
en zün echtgenote woensdag door extremisten werd opgewacht en met automatische pistolen beschoten.
De politie had ditmaal geen halve
maatregelen genomen, want de president werd door met politiemannen volgepropte auto's gevolgd, terwyl motorpolitie vooruit reed. Bovendien hing een
hefschroefvliegtuig boven de tien kilometer lange straatweg en om de vüftig meter stond een politieagent op
post. Toen de president de plek passeerde, waar vorige week de aanslag
werd gepleegd, liet hü zün chauffeur
langzaam ryden en men zag hoe hij
mevrouw De Gaulle een winkel aanwees, die door kogels uit de automatische wapens van de aanslagplegers was

’

’

Enige Papoea's naar
algemene vergadering

’

beschadigd.

Om kwart voor zeven werd het sein
„brand meester" gegeven. Het vuur
woedde toen nog in alle hevigheid,
maar er bestond geen gevaar voor uitbreiding. Omstreeks half acht kon met
de nablussing worden begonnen. Een
grote voorraad isolatiemateriaal alsmede enige elektromotoren werden door
het vuur verwoest. Over de omvang
van de schade en de oorzaak is nog
niets bekend.

GROTE BRAND IN
GRONINGEN

noeg in de buurt van de
wolken
bedekte planeet zal komen om waarnemingen te doen en deze door te
seinen naar de aarde.

Het drie meter lange, met goud en
zilveren platen bedekte ruimtevaartuig
werd met behulp van een Atlas-Agenaraket in de ruimte geschoten. Doordat
de Atlas-raket echter begon te draaien
werd de koers nadelig beïnvloed. Vüf
uur na de lancering werd verklaard,
dat een vluchtige beschouwing van de
ontvangen gegevens er op duidde, dat
de Mariner-2 de planeet op ongeveer
965.000 kilometer zou passeren en niet

op ongeveer 16.000 kilometer, zoals de
bedoeling was. Als dit werkelük het geval zou zün zullen de zes gevoelige radiometers, die metingen by Venus moeten verrichten, niets kunnen bereiken.
ongeveer
Hun reikwydte bedraagt
40.000 km. Men hoopt echter nog de
koers van het ruimteschip te kunnen
verbeteren door het in werking stellen
van een kleine raketmotor, die krachtig
genoeg is om een correctie van hoogstens 800.000 kilometer te bewerkstelligen. Dit zal echter pas over acht dagen mogelük zün.
Volgens Amerikaanse

deskundivan het instituut voor straalaandrijving in Pasadena (Californië) hebben nieuwe berekeningen
laten zien, dat de baan, waarin de
Mariner-2 zich thans bevindt, dusdanig kan worden verbeterd, dat
het ruimtevaartuig Venus binnen
een afstand van 16.100 kilometer,
zoals ook in de bedoeling lag, zal
gen

passeren.

„Normale afwykingen" van de At-

las-Agena-raket

Wreedheden in
Oost-Berlijn
Engeland

en

Frankrijk

hebopnieuw
uitgenodigd vier-mogendhedenbesprekin.
gen te houden ter vermindering van de
gevaarlüke spanning in Berlün. De VS
hebben de Sovjet-Unie er in een nota
van beschuldigd, dat zü de Oostduitse
politie wreedheden laat bedrüven.
De Amerikaanse nota is een antwoord op de Russische van 24 augustus, waarin geprotesteerd werd tegen
het optreden van Westberlüners tegen
De
Russische militairen en diplomaten.
jongste
zeggen
in
hun
noAmerikanen
ta dat de huidige spanning in Berlün
veroorzaakt is door de oprichting van
de muur en de „redeloze wreedheid
van de politie van de Sovjetsector". Zü
weer op de „misdadige"
wüzen voorts
moord op Peter Fechter en het neerDuitser, die in
schieten van een jonge
een Westberlüns ziekenhuis stierf.

Amerika,

ben gisteren de Sovjet-Unie

Begrafenis Peter Fechter
Ruim 300 Oostberlyners hebben
maandag de begrafenis bügewoond van

de 18-jarige bouwvakarbeider Peter
Fechter, die tien dagen geleden door
Oostduitse grenswachten werd doodgeschoten toen hy naar het westen trachtte te vluchten. Een Oostduitse gemeenbü
te-ambtenaar hield een toespraak
het graf. Hü zei, dat Fechter het slachtoffer was geworden van „het dwaze besluit" om te proberen naar het westen
te vluchten. De kameraden van Fechter, die een krans hadden gestuurd
„aan onze dierbare Peter Fechter ter
erkenning van zjjn vlyt op het werk",
hadden, volgens de spreker, getracht
hem „het juiste verband tussen de dingen in deze moeilyke tüd" te laten zien,
maar zij waren daar kennelyk niet in
geslaagd.
Volgens de spreker berustte bü de
om
regering de verantwoordelykheid
voor haar onderdanen uit te maken welke wegen gevaarlyk zyn en welke wegen gesloten moeten blüven voor het
gewone volk. Tydens de toespraak huilde Peters verloofde. Vrienden van de
Fechters zeiden later, dat de overheid
een kerkeUjke begrafenis had geweigerd.

De minister van Onderwüs, Kunsten
en Wetenschappen heeft de Nederlandse
vertegenwooridger bü de VN te New
Vork, mr. C. W. A. Schürmann, kandidaat gesteld voor de funktie van direkteur-generaal van de „Unesco". De Italiaan Veronese, die tot voor kort deze
funktie bekleedde, heeft om gezondheidsredenen ontslag genomen. De uitvoerende raad van de „Unesco" zal ter
vervulling van deze vakature in september een voordracht doen aan de algemene vergadering van de 98 Unescoleden, die in november te Parys een beslissing zal nemen. Kandidaten uit een
aantal andere landen dingen mee naar
de vry komende funktie. Mr. Schürmann is sinds 1955 hoofd van de Nederlandse permanente missie bij de VN.

—
——
~

Twee nieuwe reddingboten voor KNZHRM

De Papoea-student Frits Kirïhio is
gisteravond uit Utrecht naar Keu-

Wasmachine onder
De Kon. Noord- en Zuid-Hollandse
Redding-Maatschappij
kan twee nieuwe
stroom: huisvrouw
reddingboten bouwen, dank
een legaat van 600.000 en een schenking van
500.000. Hierdoor zal de helft van het
voorlopig’ bouwprogramma van de
Kirihio en medestudent in Breda gedood
’
De 43-jarige mevrouw P. J. Taks te KNZHRM verwezenlükt kunnen worgisteren
is
op weg naar Djakarta Breda
bü het doen van de den: de reddingboten „Dorus Rijkers"
was om het lev^n gekomen doordat (rcserveboot, nu tüdelük gestationeerd
__= len vertrokken, vanwaar hij door
zal reizen naar Indonesië. Op het
Utrechtse centraal station nam
-__: Kirïhio afscheid van een landgenote.
_=

hadden de Marmer
De 27-jarige Papoea-student Frits Ki400.000 kilometer uit zyn koers gedreven, aldus deskundigen van het instituut. rihio is gisteravond in gezelschap van
Nieuwe school in Amsterdam Deze afwijking kan echter met de „cor- zün verloofde, die eveneens uit Nieuwrectiemotor" worden
„bü gestuurd". Guinea afkomstig is, en een medestuMet groot materieel heeft de GroninEen woordvoerder van het instituut in dent, de 24-jarige S. Hindom, met de
een uitger brandweer gisteravond
Pasadena zei, dat alle instrumenten aan Holland-Italië Express uit Utrecht naar
slaande brand bestreden, die woedde in
boord van de Mariner-2 normaal functio- Keulen vertrokken. Uit Keulen zal het
het pand van de firma A. Metz, grosneren en dat het systeem voor de af- drietal vanmorgen met een *oestel van de
standsbediening büonder goed werkt. SAS naar Bangkok vliegen, waar een
sier in chocolade en suikerwerken, aan
De
In Amsterdam is een nieuwe middel- Men verwacht, dat het ruimtevaartuig vliegtuig van de Garuda, de Indoneside Turftorenstraat in Groningen.
brand bleek te zün uitgebroken op de bare school opgericht, het „Una Sanc- in de eerste helft van december in de sche luchtvaartmaatschappü, voor een
zolderverdieping van het oude gebouw, ta Lyceum", dat op basis van de oecu- omgeving van Venus zal arriveren, aansluitende vlucht op Djakarta zorgt.
vermoedelük als gevolg van kortslui- menische gedachte, de bübel en de ge- doch de juiste datum zal pas bekend zijn Kirihio, die voordat de geheime onderting. Toen de brandweer arriveerde, loofsbelijdenis van Nicea, onderwüs wil na voltooiing van de koerscorrectie, handelingen tussen Nederland en Indosloegen de vlammen uit het dak. Een geven aan leerlingen van elke godsdien- niet eerder dan tien dagen na de lance- nesië begonnen, door de Indonesische
tijdlang vreesde men, dat de brand zich stige overtuiging, zowel protestant als ring.
minister van Buitenlandse Zaken, de
zou uitbreiden aan de züde van het Ho- rooms-katholiek. De school is gesticht
Vüf uur na de lancering werd bekend- heer Soebandrio, werd benoemd tot adge der Aa, waar o.a. de rooms-katho- door de 24-jarige student in de verzeke- gemaakt, dat alle instumenten aan viseur voor Nieuw-Guinea van de cenlieke studentensociëteit Albertus Mag- ringswiskunde A. L. J. Wytzes en het do- boord van de Mariner-2 naar behoren trale regering in Djakarta, zal ongeveer
nus is gevestigd. Het gevaar van uit- centenkorps zal worden gevormd door functioneerden en dat de vijf meter lan- een maand in Djakarta blüven. Hü zal
breiding in dit oude en dichtbebouwde studenten. De oprichter van de school ge vleugels, die zonne-energie opvangen daar zyn landgenoot S. Hindom, die in
stadsgedeelte werd groot geacht.
De hoopt per 1 september in Amsterdam en omzetten in elektriciteit, waren ont- Utrecht sociologie studeert, voorstellen
in de met de lessen te kunnen beginnen, hoe- vouwen. Zodra de radiozender aan aan de Indonesische regering. Nadat de
brandweer slaagde er echter
brand te lokaliseren. De zolderverdie- wel hü nog niet de beschikking heeft boord van de Marmer door de grote af- Verenigde Naties in oktober het bestuur
ping van het grossierderügebouw brand- over een lokaal. Leerlingen zün er al stand op aarde zwakker zal worden ont- van Nederland zullen hebben overgenode geheel uit, de benedenverdieping wel: tien zyn er door hun ouders op- vangen, zal men een signaal naar het men, gaat Kirihio naar Nieuw-Guinea.
kreeg grote waterschade. Er
gingen gegeven, hetgeen betekent, dat er ruim- ruimteschip zenden, waarna dit zyn Zün voornaamste taak zal daar zün de
grote hoeveelheden chocolade en suiker- te is voor nog eens 22. Het schoolgeld hoofdantenne op de aarde zal richten Indonesische regering van advies te diewerken verloren en men schat de scha- zal twintig gulden per maand bedra- hetgeen een veel krachtiger ontvangst nen bü de benoeming van Papoea's in
gen, subsidie van het rük krygt de betekent.
de op vele duizenden guldens.
belangrijke bestuursfunkties.
nieuwe school niet.
Op een in Amsterdam gehouden pers(Advertentie LM.)
konferentie heeft de stichter van het
„Una Sancta Lyceum" verklaard, dat
zijn school moet dienen als bezemwagen voor het opvangen van het verloop
van het vhmo. Zittenbujven is er,
De vüftienjarige scholier Robert Louis althans in de eerste klas, dan ook niet
den Boer uit Huizen, die al enige tijd bü en de ouders zullen een grote inwerd vermist in Zuid-Engeland, waar hü vloed krügen op de gang van zaken op
met vakantie was, is verongelukt. Op deze school.
zoek naar zijn zaklantaarn is hü waarMensen, die de heer Wytzes kennen,
schünHjk van een rots in zee gevallen beschrijven
hem overigens als een
hij
en verdronken. Bü de vai brak
een
figuur.
Hij is korte tijd leraar
vreemde
dybeen. Dit zyn de konklusies, waartoe
geweest aan de Rijks-hbs in Den Helgede lükschouwer van East Dorset is
der. Er deden zich toen verschillende
komen. Op grond daarvan kwam hü tot moeilijkheden
voor. Wytzes is eens
de uitspraak: dood door ongeluk.
hij was toen al geen leraar meer
een
Robert Metz, een veertienjarige scho- lerarenvergadering binnengestapt om te
lier uit Den Haag, die op een school in pleiten voor een meisje, dat naar zijn
Engeland is, heeft verteld, dat zün moe- mening ten onrechte niet voor bevordeder Robert den Boer, een vriend van ring naar een hogere klas in aanmerking
hem, had meegenomen naar Engeland- kwam. Wytzes vodeed niet aan het vervoor een kampeervakantie. De ouders zoek van de direkteur de lerarenvergavan de omgekomen jongen zijn in ver- dering te verlaten, waarop de hulp van
Malse maatjes
zure haring
band met het onderzoek naar Engeland de politie werd ingeroepen, die hem. uit
gekomen.
het lokaal verwijderde.

„Una Sancta Lyceum":
bezemwagen voor vhmo

zij

haar wasmachine onder stroom stond.
De machine had een verkeerd gerepareerde schakelaar, die bü inschakeling
het apparaat onder stroom zette door
een verkeerde verbinding. Twee weken
geleden had de heer Taks de schake
laar nog nagekeken. Daarna had zün
vrouw wel gemerkt dat er iets niet helemaal in orde was, maar nadere kontrole door een vakman bleef achterwege. Het gezin Taks telt vüf kinderen.

Vlak na geboorte

Ongehuwde moeder
doodde haar baby
In een inrichting te Apeldoorn is zondagmiddag het lükje van een pasgeboren kind gevonden. De moeder, de 21-jarige A. B. uit Kortgene (Z.), die als
leerlingverpleegster
in de inrichting
werkzaam is, wordt ervan verdacht het
kind na de geboorte, waarbü niemand
aanwezig was, te hebben gewurgd en
het lykje in een kast te hebben verborgen.

"

Nederlandse jongen in
Engeland verongelukt

——

>

"

Rusland:

Mr. Schürmann
kandidaat gesteld

Zware brand SCHOT OP VENUS HANGT
in Utrecht
AF VAN CORRECTIEMOTOR
Afwijking 400.000 km.

tot

Direkteur-generaal Unesco

Mariner-2 toch goede koers?

Een zware brand heeft vanmorgen
gewoed in een grote loods van de Verenigde Bredero's Bouwbedrijven aan de
Kanaaldijk in Utrecht. De brand ontstond omstreeks kwart over zes in een
Van het Amerikaanse ruimtevaaropgeslagen voorraad kurkplaten. De
enorme rookontwikkeling belemmerde tuig Mariner-2 dat gisteren een 292
de brandweer bü de blussingswerk- miljoen kilometer lange reis begonzaamheden. Met zuurstofmaskers moesten de spuitgasten zich een weg banen nen is naar de planeet Venus, kan nog
door de vette rookmassa om bü de ei- niet met zekerheid worden gezegd of
genlijke vuurhaard te komen. Met vier
het omstreeks 14 december, dicht gestralen bestreed men het vuur.
met

Amerika

""'V.ï'

EEN

"ï^^

000

gebakken haring
."

~~—

in Harlingen) en de „Brandaris" (Scheveningen) zullen worden
vervangen.
Daarna komen de „Insulinde" (Oostmahorn) en „Neeltje Jacoba" (IJmuiden)
voor vervanging in aanmerking.
De twee nieuwe reddingboten kunnen
worden gebouwd dank _lj het legaat van
wülen de heer J. A. W. Luden van
600.000, waarvoor de motorreddingb.ot
„Gebroeders Luden" op stapel zal worden gezet en een juist ontvangen schenking van Van Leer's Vatenfabriek van
500.000, waarvoor de motorreddlngboot „Bernard van Leer" zal worden
gebouwd. De KNZHRM hoopt belde boten voor eind 1964 in dienst te kunnen
stellen.

’

’

Het weer blijft grillig
(Van onze weerkundige
medewerker)

Stabiel oogstweer is nog steeds
niet leverbaar. Zelfs een van de
oceaan naar hier gekomen rug
van hogedruk is merkwaardig genoeg niet in staat gebleken Pluvius aan banden te leggen. Reeds
in de afgelopen nacht bereikte een
regenultloper van een vlakke depressie boven lerland met een
krachtige hoogtestroming over de
rug heen onze omgeving. Het
eigenaardige bij deze nieuwe storing is, dat er naast omvangrijke
neerslagzones ook gebieden met
brede opklaringen in voorkomen.
Deze omstandigheid stelt ons i»
staat vanmiddag toat zon en vrij
zacht weer in het vooruitzicht te
kunnen stellen. Echter worden de
opklaringen gevolgd door een
nieuwe zone met regen en mOtre~
gen die hopelijk niet te vroeg arriveert met het oog op de Oldeboornse gondelvaart. In de loop
van morgen zijn bij naar west tot
noordwest ruimende tuind weer
opklaringen te verwachten. Te veel
wind komt, er niet. De zomerhitte in Zuid-Europa culmineerde gisteren in Lissabon met 38 graden.
Athene meldde 35, in Gorredijk
werd het 17 gr. C
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LEEUWARDER COURANT

Nieuwe directeur „Vredeman de Vries"

Alg. Militaire Pensioenbond
hield ledenvergadering

Gevonden en verloren

Handschoenen

Kast onder de trap van
bureau is en blijft vol
—

Ken gitaar, die zijn romantische klank allang verloren heeft, en
gezien
waarschijnlijk door de vertwüfelde eigenaar die „de
de scheuren in de kast
toon" er niet op kon vinden in een hoek is geschopt, een visnet, dat waarschijnlijk nooit een „droomvis" gevangen heeft, een paar zo goed als nieuwe schoenen,
een kinderzitje, een blazer, een stapel handschoenen, een viertal autopeds, een
Dit is zo maar een greep uit de gevonden voorgroot aantal huissleutels
werpen, die netjes in een kast onder de trap in het politiebureau aan de Nieuwestad zün opgeborgen.

—

....

Zy blijven daar opgeborgen, totdat de
En dergelijke dingen zijn natuurlijk
eigenaars ze komen halen. Maar dat niet meer na te gaan. Daarbij komt, dat

doen ze meestal niet. Voorwerpen, die
gevonden worden blijven meestal liggen, voorwerpen die verloren zijn, blijven meestal verloren, zegt de politieman, die zich met deze afdeling bezighoudt filosofisch.
Het noteren van gevonden voorwerpen is bijna een volledige dagtaak. De
portier van het bureau houdt er een
keurig klad- en netboek op na, waar alle
voorwerpen plus vinder in genoteerd
worden. Alle dingen krijgen een registratienummer en vaak wordt de vinder
dan verzocht het gevondene mee naar
huis te nemen, of maar thuis te houden.
Als er iemand om komt, dan wordt hij
wel doorgestuurd. Dingen die moeilijk
mee te nemen zijn, krügen een plaatsje
in de kast in het bureau. En dan is het
maar afwachten.
Waren alle verliezers er nu maar van
op de hoogte waar en wanneer zij hun
eigendom verloren hadden. Kwamen zij
nu maar dadelijk naar het bureau.
Maar nee, vaak is het gebeurd dat een
gedupeerde Leeuwarder in de zomer
kwam vertellen, dat hij „fanne winter"
een handschoen had verloren. „Of'ie der
nog is
"

de voorwerpen die aan bederf onderhe-

vig zijn op zijn tijd verwijderd moeten

worden. Of dat nu voedsel in de ruimste zin van het woord is, of wollen goederen. Als men zo nu en dan niet een
flinke opruiming zou houden, puilde de
kast uit en dan zou de lucht onverdraaglijk zijn. Daarom krijgt Practische

en

Vandaag:

Films: Tivoli 2.30 en 7.30 u., „El Cid"
Cinema 3 en 8
j.)
„Uit angst
Leeuwarder
voor de schande" (14 j.)
Harmonie
8 u., „Misdadigers" (18 j.)
8 u., „De ondeugende meisjes van Montmartre" (14 j.).
Exposities: Kunstzaal Van Hulsen 10—
10 u., werk van jonge Friese schilders
Princessehof 9—12 en 2—5 u., „Martavanen en de VOC" Prinsentuin 9—5 u.,
Fries Museum
exp. „Leeuwarden"
Fries
9—12.30 en 2—5 u., geopend
Natuurhistorisch Museum 2—5 u., ge-

~

*

(14

**

*

**

*

opend.

Apotheek

apotheken:

Morgen:
De heer Panhuysen (l.) in gesprek
met de waarnemend directeur van
de school, de heer Dick Osinga.

De heer Panhuysen volgde in Maastricht de gymnasiumopleiding en studeerde daarna aan de Jan van Eijkacademie twee jaar vrij schilderen en
twee jaar monumentale kunst. Nadat
hü afgestudeerd was, gingv hij naar
Utrecht om daar aan de rijksacademie
kunstsociologie te studeren.
Hoewel hij slechts oppervlakkig kennis heeft gemaakt met zijn nieuwe werkgebied, is de heer Panhuysen tot de
conclusie gekomen, dat he in Friesland prettig werken moet zijn. „Ik heb
het idee", zo zei hy, „dat er een beopend.
paalde overeenkomst met mijn geboorAllerlei: Stadhuis 7.30 u., Gemeente- testad is- Ik heb met verschillende doraad.
centen van de school reeds kennisgeApotheek maakt en het lijkt wel prettig. In oetoNachtdienst apotheken:
ber zal de kunstnijverheidsschool starCath, Nieuwestad 156, tel. 23092.
ten in de oude Keijzersgrachtschool. Op
Films: Tivoli 2.30 en 7.30 u., „El Cid"
„Uit angst
Cinema 3 en 8
Leeuwarder
voor de schande" (14 j.)
8 u., „Misdadigers" (18 j.)
Harmonie
8 u., „De ondeugende meisjes van Montmartre" (14 j.).
Exposities: Kunstzaal Van Hulsen 10—
10 u., werk van jonge Friese schilders
Princessehof 9—12 en 2—5 u., „Mariavanen en de VOC" Prinsentuin 9—5 u.,
exp. „Leeuwarden"
Fries M'seum
Fries
9—12.30 en 2—5 u., geopend
Natuurhistorisch Museum 2—5 u., ge(14 j.)

~

*

**

**

Navlucht

Alles
vliegen kon
waaide
huis

Burgerlijke Stand

——

Kommissaris op reis

Leeuwarden
Nieuws

uit

het ogenblik wordt er druk geschilderd
in het gebouw, -naar men hoopt, dat
men tijdig met de vaklokalen gereed
zal zijn."
Acht en twintig jaar is Paul Panhuysen, maar toch ziet hij er niet tegen
op, om de zware functie op zijn schouders te nemen. .."r zijn namelijk vele
voordelen aan verbonden," zo zei hij.
„Je staat dichter bü de jeugd en je bent
directer betrokken bij wat er gebeurt.
Ik heb een jaar tekenles gegeven op
middelbare scholen in Utrecht, dus ik
heb een klein beetje ervaring."
De lijst van werkzaamheden, die de
heer Panhuysen nadat hü afgestudeerd
is, heeft verricht, is lang. Hü heeft
boekomslagen ontworpen en veel grafisch werk verzorgd, tijdschriften samengesteld en twee jaar lang in de Utrechtse studentenpers gezeten. Voor de studenten heeft hij een aantal toneeldecors vervaardigd, onder meer voor het
Universiteits-lustrum. In deze tijd maakte hij ook vrij veel schilderijen, wandschilderingen en collages.
Met ingang van 1 oetober is de heer
Panhuysen Leeuwarder. Ook zün echtgenote, die momenteel sociologie studeert in Utrecht en daar nog haar candidaatsexamen hoopt te doen. De jonge directeur ziet de toekomst bepaald
niet somber in, ondanks de niet ideale
huisvesting van de school, waarmee hij
genoegen moet nemen.

*

*

Verbetering

’ ’

D Bouma Nieuwnhuis, commies-chel
van de Iste afdeeling ter provinciale
unltie. t-cn aanvang gemaakt met zyn
jaorlijksche tournee door een gedeelte
der provincie, waarbij de gemeenten
Baarderadeel en Idaarderadeel zijn be,
zocht.

:

de
Op de voorlichtingsavond van de kunstnüverhcidsschool -Vredeman
worden
Vries", die woensdag 5 september in het kunstcentrum Prin«>ntuin zal
gehouden, zal de nieuwe directeur van de school, de heer Paul B. M. Panhuysen
afkomstige directeur «iiM»
worden voorgesteld. De nu 28-jarige uit Maastricht
op zich nemen, up oe
de
school
leiding
van
ingang van dit schoolseizoen de
en zal ook ne.
tentoongesteld
voorlichtingsavond zal werk van leerlingen worden
meeegedeeld.
nieuwe leerplan worden

Vandaag morgen

Nachtdienst

Een beurs met 55 a 65 werd mevrouw S. de V. wonende over de Greuns
ontfutseld tijdens een bezoek aan het
warenhuis V en D. Mejuffrouw D. de V.
uit Noord-Bergum deed aangifte van de
diefstal van haar jack, dat zij In café
Van Dellen aan de kapstok had gehangen.
van Zutphen
De heer H. H. vermist sinds zaterdag
zijn bromfiets, die hij op het voorplein
wat
van de Sint Bonifatius school had gezet. Zaterdag ook werd de fiets van
P. S. H. uit de Valkstraat gestolen uit
naar
de Oude Doelesteeg, zondag verdween de
fiets van H. de V. van voor zijn woning
De Afdeling K (Friesland) van de Neaan de Harlingerstraatweg en het rij- derlandse Algemene Bond van Postduiwiel van mejuffrouw M. v.d. L. werd venhouders hield zondag haar tweede
maandag gestolen uit de Oude Doele- wedvlucht van een serie van zes, die
steeg.
samen de najaarstoer omvatten. Deze
zgn. navluchten kunnen voor de postduivenhouders van groot belang zyn,
want hierop moeten de duiven, die in dit
vliegseizoen om de een of andere reden
niet meevlogen, laten zien wat ze in hun
van 25 t. m. 27 augustus 1962
vleugels hebben. Zo bezien is het zonGeboren: Sita, d. v. J. W. Rinsma en dag
er werd van Zutphen af gevloJ. Glazema; Hendericus, z. v. W. H. gen
op een teleurstelling uitgelopen.
Jaarsma en A. M. Nijdam; Arend Mar- Over prestaties kon in dit geval niet
ten, z. v. J. J. Sulter en U. de Jong; San- gesproken worden, want alles wat vliedra, d. v. C. Swarts en H. Lusthof; An- gen kon waaide wel naar huis. Men
ton Nicolaas, z. v. J. P. Feenstra en J. kwam handen te kort om de zeer snel
T. M. Jacobs; Zwaantje, d. v. S. van achter elkaar binnenkomende duiven te
Dam en L. J. van Balen; André Wilco, pakken en de concoursring te klokken.
z. v. D. Miedema en A. Janzen; Hen- Van de andere kant is het zo, dat op
drika, d. v. H. Zoodsma en W. van der deze büzonder makkelijke vlucht pracWal; Sikke Jilles, z. v. P. Broersma en tisch geen duif verspeeld werd en verB, A. Groeneveld; Geesje Johanna, d. wacht mag worden dat de vierduizend
v. J. Woudstra en F. S. Kupfer; Bert deelnemende dieren a.s. zondag allen
Johan, z. v. L. Terpstra en H. J. Cals- weer aan de start zullen verschynen.
beek, te Lekkum; Silvia Ivonne, d. v.
Om kwart voor acht gingen de manU. R. de Haan en S. E. Fröhling; Jo- den open bü een zuid-westen wind. Even
han Christian, z. v. T. J. Friemann en als de vorige zondag was het weer de
K. Boersma; Douwe, z. v. D. Zonder- heer J. van Laaren bij de Oldehove die
van en R. de Vries; IJbert Marcel, z. de eerste duif wist te klokken om 9.09.15
v. H. W. de Lange en R. Elgersma; uur en bovendien weer een fantastische
Hendrik, z. v. J. Dreijer en A. J. Kinguitslag liet noteren, al. de le, 2e, 3e,
ma, te Ferwerd; Ruth, d. v. H. de Boer 4e, se, 9e en 10e prijs. De gemiddelde
en K. van der Molen; Henriëtte, d. v. snelheid over de 120 km lange afstand
J. P. Witte en C. J. M. J. Dernes.
bedroeg 1427 meter per minuut. 6e werd
Overleden: S. Tuinstra, 54 jr., vr. v. A. A. Kleinjan te Mantgum; 7e J. de
R. Wünstra; Janette Gerolda, 10 mnd., Kooij en 8e S. Mulder.
d. v. K. Tuma en T. J. Wassenaar, te
Bij de „REC" werd de heer C. K.
Berlikum; E. Huitema, 81 jr., vr. v. H. Bruinsma winnaar om 9.09.59 uur. waarva n Huizen, te Giekerk; T. Terpstra, bü een gemiddelde snelheid van 1426 me63 jr., wed. v. J. Nlcolaij, te Harde- ter per minuut werd afgedrukt. De uitslag van de eerste tien plaatsen is all
garijp; J. Twijnstra, 40 jr., m. v. M. Wünia, te Workum; M. Hoekstra, 74 jr., vr. volgt: 1. C. K. Bruinsma; 2. H. de
v. P. Tiemersma, te Lekkum; A. Stien- Boer; 3. en 5. comb. v. d. lest—v. d.
stra, 81 jr., wed. v. R. Jansen.
Veen; 4 Bote Visser; 6 en 9, S. Hamstra; 7 A. P. Groenewoud te Finkum;
8. P. W. van den Akker; 10. H. Schadlich.
Met een gemiddelde snelheid van 1420
LEEUWARDER COURANT. meter per minuut en geklokt op 9.10.00
uur wist een duif van de heer A. C.
van Straaten in de „Expresse" beslag
te leggen op de eerste prys. In deze vereniging is de uitslag van de eerste tiifi
plaatsen als volgt: 1 en 6 A. C. van
Uit de „Leeuwarder Courant" van Straaten; 2 J. Sixma; 3. W. Hilbert; 4
dinsdag 19 augustus 1862
en 10 A. Claus; 5 en 8 P. van Winsen;
7 A. H. Boersma; 9. H. Duurken.
LEEUWARDEN.
18 Augustus. De
100
'leer CoTnmissariji
des Konings heeft
zaturdag .!., vergezeld van den heer

Hulp om de zoveel tijd een tipje en dan
worden de niet afgehaalde, maar niet
verwijlanger houdbare „artikelen"
derd.
Elke week wordt in de krant een
lys*je opgenomen, waarin de aangemelde gevonden voorwerpen zijn vermeld.
Misschien worden die berichten niet
men
aandachtig gelezen. Tenminste,
na
een
krijgen
die
indruk
wel
moet
blik in de kast. Elke week ook staat onder het gevonden voorwerpen-bericht
vermeld, dat inlichtingen over dit onderwerp niet telefonisch worden verschaft. Uiteraard geldt dit alleen voor
Leeuwarders. Mensen uit de provincie
mogen rustig gebrui maken van de telefoon.
Maar toch zal de kast altyd volblyven. Zo optimistisch is men op het bureau niet, dat men een ander denkbeeld
heeft gevormd. Kortgeleden is er een
nieuwe stapel goederen gearriveerd, afkomstig van de Vacantie Ontspanning.
De schoolvacanties zijn wel weer achter
de rug, maar dit zijn de souvenirs:
sokken, ondergoed, jasjes, broekjes, enzovoort. Wie zijn de eigenaars?

Paul Panhuysen vindt
Friesland wel prettig

Cath, Nieuwestad 156, tel. 23092.

Beurs, jack, brommer en
rijwielen gestolen

Jaar
geleden

....

De afdeling Leeuwarden van de Algemene Militaire Pensioenbond hield een
ledenvergadering in De Nederlanden.
De opkomst was iets beter dan de vorige maal. Enkele vragen konden tot tevredenheid worden beantwoord, doch op
de vraag: „Hoe staat het met de nieuwe Pensioenwet en wat daar verder
verband mee houdt", kon helaas nog
geen bevredigend antwoord worden gegeven. Nog steeds geen afschaffing van
de als onrechtmatig aangevoelde korting op het pensioen, bü gelüktijdig genieten van pensioen en AOW-AWW bodempensioen, nog steeds geen waardevast pensioen. Van de zijde van politieke partyen van diverse richtingen
zyn de minister over de pensioenkwestie
vragen gesteld, doch men dient niet te
vergeten, dat de verkiezingen binnen
niet al te lange tijd weer aan de orde
komen. Het pensioenvraagstuk blijft een
langdurige geschiedenis, ondanks alle
gedane toezeggingen van de minister
tijdens algemene beschouwingen.

Wiel van vrachtauto
schoot los, ramde na
solorit bakkerskar

In ons verslag van de evangelisatiebijeenkomsten, die dit weekend en gisteravond in de Beurs werden gehouden, is
gisteren een foutje geslopen. Niet dr. J.
de Bruyn uit Leeuwarden leidde zaterdagavond de Armeense evangelist SamuEen zwaar vrachtautowiel heeft vanel Doctorian in, maar ds. K. M. de middag op eigen houtje een snelle rit
Een gitaar, een kinderzitje en een Bruin van de hervormde gemeente Hui- gemaakt van omstreeks 250 m. lengte
zum.
visnet....
over de Valeriusstraat en botste tegen
een bakkerskar op de ventweg zonder
iemand een haar te krenken.
Omstreeks tien over een klonk een
harde klap, die tot ver in de omtrek
werd gehoord. Een vrachtauto met aanhanger van de fa. H. bij de Ley uit
Stiens was waarschijnlijk doordat de
TELEFOON
moeren los waren gaan zitten, op het-!
zelfde ogenblik zijn twee linkerachter-1 (Advertentie
LM.)
wielen kwijt en kwam, zwaar overhelweer
naar
hoopt
lend,
men
hoogte
van
die
maand
tot
stilstand
ter
van
de!
Curagao,
afgezonden
van
Telemannstraat met het front in de rich- j
door Ingrid Lodder» en bestemd voor Leeuwarden te komen. De première
ting van het Valeriusplein. Het binnen- j
Gerrie Wielinga is op adres Juliana- is bepaald op 20 december.
ste wiel bleef liggen, het buitenste verlaan 2, no. 61 en no. 63 geweest en
volgde de reis, werd op een haar na door Vier middelen in één tablet werken krachtiger
ligt nu bij ons. Door Gerrie al' te
„Dit is Jan Welles" schreven we
een hem tegemoetkomen»* zandtruck
halen.
zonder de maag van streek ie maken I
zaterdag onder foto van handelaar in
gemist, rolde tot bij het kruispunt Valemetalen en aanverwante artikelen,
De vier middelen, verenigd in Cheriusstraat-Bachslraat-Haydnstr. zwenkmaar het was Jan niet maar Ekke
links,
dezelfde
te even naar
koerste daarna naar farine „4", helpen elkaar en werken
In komend seizoen zal opera Fo- Welles. Jan Welles is in
rechts en trof enkele tientallen meters
rum in Harmonie komen met Die handel als zijn broer en kwam zaak
verder de op de noordelijke ventweg daardoor bijzonder weldadig tegen
verkaufte Braut, Il Trovatore, Der even recht zetten teneinde clientèle
staande motorcarrier van bakkerij E. i pijn en griep. Eén der middelen
brengen.
in
te
Rosenkavalier en Die Fledermaus. niet
de war
Feenstra, Kwartelstraat, welke aan de
Om moeilijkheden bij vervoer voor
vcorkant schade opliep. De bestuurder! zorgt ervoor dat ook een gevoelige
bezoek van buiten Leeuwarden te on- Tv-hebbers kunnen vanavond kyken
van de bakkerswagen, de 17-jarige zoon maag niet van streekraakt.
dervangen zal bij voldoende deelnanaar twintig jaar oude film SunvalVBn de bakker, de heer P. Feenstra, was
me busvervoer naar Harmonie en ley Serenade, naar wij menen de
juist in het zadel geklommen toen hij
terug door Forum worden geregeld.
bevrijding in Leeudie
na
de
tweede,
het
wiel opmerkte. Hij sprong terug op |
op
Hierbü zal aan abonné's reductie
(nummer een was,
het trottoir en kon nog enkele kinderen i
retuorprijs worden gegeven. Andere warden draaide
na te gaan. Convooi naar
voor het naderende gevaar waarschu-1
noviteit is dat Max van Doorn inlei- voorzover
Was in de wilde bevrüMoermansk).
v/on.
___/_■
ding met muzikale toelichting over dingstijd
toen Leeuwarder Bioscoop
repertoire zal houden op 12 oktober gerequireerd
was door de Canadese
Glazen buisje 20 tablettan f 0.80
in Prinsentuin.
Wellfare en Tivoli en Cinema onder
Handigs st.ipverpakking 40 tabletten f 1,60
supervisie van het Militair Gezag
-Voordelige flacon 100 tabletten f 3.50
Vrüdag wordt begin gemaakt met stonden, toen èr voor elke voorstelde kasopbouw van bloemententoonstelling ling lange ryen mensen voor
theaters
het
sa
wachtten
toen
deze
en
Polyantha in Beurs. Het bloeméén
samen
met
één
hoofdfilm
en
maandagavond
en
werk zal echter
journaal moesten doen. Cinema be-nacht worden verwerkt om het zo gon
om half acht en Tivoli een half
mogelyk
te
publiek
vers
aan
tonen.
uur later. In de pauze spurtte een
employé per fiets heen en weer om
De laatste week van augustus wordt
voor Bolsward het einde van een lanVanmorgen waren Energiebedry- de films om te ruilen. Tegenspeelster
gere periode, waarin de stadsgemeenven bezig met vernieuwing van gas- van beroemde, in oorlog verongelukschap op gevarieerde wijze heeft geleidingen naar woningen aan Span- te, bandleader Glenn Miller in deze
thans zon vüftig jaar
probeerd de toeristen iets te bieden. Dins.
jaardslaan. Daartoe moeten plant- rolprent is
dagavond is er nog een orgelconcert in
jes en heesters worden uitgegraven oude — Sonja Henie.
de Martlnlkcrk, dat zal worden gegeven
geplant.
Energieke
Eneren opnieuw
door Feike Asma. Woensdagavond wordt
giemannen draaien daar echter hun
Sterk verhaal. Heer Drüver van
voor de laatste maal een rondleiding gehand niet voor om. Toen bewoner jachtwerf op Jachthaven mist segravers meedeelde dat hü nu zon- dert begin juli een door hem gehouden op de tentoonstelling „Muziek
en dans in vroeger eeuwen" en op donder theewater zat, ging service zelfs bouwd modelscheepje. Dief, de 22derdag vindt het laatste optreden van de
mee,
zo ver dat men het water voor hem -jarige S. 8., nam scheepje
skotsploech in dit seizoen plaats en zal
kookte op benzinebrander.
maar heer Drijver had nog tuigage.
het laatste van een serie beiaardconB. maakte er een mast, zeil en kiel
certen
worden gegeven. Vrijdag is de
bij
gescheepje
en toen was het
Stond vader met zoontje van vyf
laatste
dag, dat men de schilderijentenj.l.
om
mee
aan
zareed
doen
de
te
voor sigarettenautomaat. Bü sommitoonstelling en de expositie van amge pakjes was wisselgeld bygepakt. terdag te houden wedstrüd achter de
bachtskunst zal kunnen bezoeken. Thans
Prinsentuin.
De
heer
even„Welke neemt pappa?" Zei pappa
Drüver
reeds heeft het aantal bezoekers van de
wel
behoorde
de
toeschouwers
bü
neje
zün merk. „Nee,
moet dié
hij hoopte al een beetje zün scheepschilderijententoonstelling, de gelegenmen, daar zit een dubbeltje in.."
je terug te zien
heidsbezoekers niet meegerekend, dat
en hü had gevan de tentoonstelling van verleden jaar
luk. Politie hield B. aan. Verklaring
overtroffen.
Op 10 september begint de Sapphi- van B. „Ik vond 'm zo mooi". Heer
Mevrouw Norder—Zülstra heeft op de
re Filmproductie NV met de studio- Dryver wel blij dat bootje terug is,
expositie van ambachtskunst goede
opnamen in Duyvendrecht voor De maar zegt over knutselwerk van
zaken gedaan. Veel belangstelling was er
Overval, zoals bekend de historisch dief „Hü heeft 'm der niet beter op
voor de demonstraties op het gebied
verantwoorde geschiedenis van de gemaakt".
van weven, spinnen, houtsnüden, potbevrijding van een groep illegale wertenbakken, beensnyden en koperslaan
kers uit het Leeuwarder huis van
De heer Koning, siersmid van de
Koster D. de Way had er het afgelopen
bewaring in de winter van 1944. Op Tijnjedijk heeft een fraaie kopie geseizoen de handen vol aan om belang1 oetober komt een groep technici maakt van het enorme zogeheten
stellenden in de Martinikerk rond te
en spelers naar Leeuwarden waar zwaard van Grote Pier, dat in het
binnen- en
leiden. De Bolswarder hotels waren vaak
buitenopnamen zullen Fries Museum prijkt. Het zal worden
worden gemaakt. In de tweede helft geplaatst in het café te Kimtwerd.
meer dan vol. Bolsward kan na de volgende week terugzien op een
seizoen
dat vele hoogtepunten telde.

Gehoord

en

Gezien

22941.

' Vier doen méér dan één!
:
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Bolsward sluit goed
toeristenseizoen af

—
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Berend Katsma
en
Tjitske van der Meulen
Mei üt namme fan üs alden jowe wy kennis fan
üs foarnimmen om to trouwen. Dit sil pleats hawwe
op D.V., tongersdei 5 septimber de middeis om 2
üre op it gemeentehüs to
Ferwert.
Tsjerklike ynseiniging de
jouns om 7 üre yn de Ned.
Herf. tsjerke to Marrum,
troch de Rju earwearde
hear ds. G. Wiltink.
Nei de tsjerketsjinst is der
gelegenheit to lokwinskjen yn „De Rank" to Marrum.
Takomstich wenplak Bungalow „Lariks" yn 't Hout
to Bakkefean.
De Gordyk,
Haedstrjitte 71
Marrum,
Aldhüsterweike 15
augustus 1962
Sjoerd van der Meer

en
Griet Aalsma
geven U, mede namens
wederzüdse ouders, kennis
van
hun voorgenomen
huwelük waarvan de voltrekking zal plaatsvinden
op woensdag 12 september
a.s., 's nam. 3 uur ten stadhuize te Franeker.

Franeker,

Minne Hofstrastraat 34,
Achlum 314
augustus 1962.
Gelegenheid tot feliciteren
van 5.00—6.30 uur in i*-.
Koornbeurs te Franeker.
Toekomstig adres:

Prof. J. Bogermanstr. 15,
Franeker.

Na een moedie gedragen lüöen, nam de Here
tot Zich
uit ons midden
Zün eeuwig thuis,
naar
myn innig geliefde man,
voor de kinderen zorgdragende vader, onze
behuwd- en grootvader,
behuwdzoon,

broeder,

behuwdbroeder en oom

Sübren Felkers,
op de leeftüd van
jaar.

61

Mede namens de kinderen, kleinkinderen
en verdere familie
M. Felkers-Bootsma.
Arnhem. 25 aug. 1962.
Ranonkelstraat 15 11.
De overledene is opgebaard in de aula van de
Coöp. Geld. Vereniging
U. A. voor Uitvaartverzorging, Renssenstraat
12, Arnhem, bü het station N.S.
Bezoek van 9—12 en
van 14—17 uur.
De crematie zal plaatshebben woensdag 29
augustus a.s. om 14.05
uur in het crematorium
te

Dieren.

Vertrek van de aula om
13.15 uur.
Voor de belangstellenden, die de crematie
willen bü wonen, vertrekt om 13.50 uur een
bus van het G.T.W.
station te Dieren via
het spoorstation naar
het crematorium.
Met

groot

leedwezen
kennis van
het
van onze geachte zwager en
oom
S. H. Felkers
oD de leeftüd van ruim
6i jaar, geliefde echtgenoot van M. Bootsma.
Arnhem, 25 aug 1962.
Zün nagedachtenis zal
bü ons in hoge ere
worden gehouden.
Fr. Palen:
K. Bootsma
J. Bootsma-Posthumus
Waddinxveen:
D. Bootsma
S. Bootsma-Steringa
Gen Rocke
geven wij

overlyden

Voor de zeer vele blijken
van belangstelling, voor en
bij ons huwelijk ondervonden, zeggen wij. mede naonze ouders, hartemens
lijk dank.
J. J. W. de Ruiter
M. N. de Ruiter-Wind
Leiden, aug. 1962
Met grote bly'dschap geven
wü kennis van de geboorArgentina:
te van ons zoontje en R. F. Nesselaar-Bootsma
broertje
J. Nesselaar
Arend Marten
Renkum:
E. Bootsma
U. Sulter—de Jong
S Bootsma-de Jong
J. J. Sulter
Een West:
Gjiltsje
F. R. Willems-Bootsma
Jurjen
A. Willems
Grietje
Leeuwarden, 25 aug. 1962,
A. v. d. Neerstraat 86.
Heden behaagde het de
Met grote blüdschap geven Heere tot Zich te newü kennis van de geboorte men onze lieve man,
van een dochtertje en zusje vader, behuwd- en
Hendrikje Lieuwkje

L. Wiersma
D. Wiersma-Woudwük
Hendrik
Ferwerd, 26 augustus 1962.
■■■

■

w

Met grote blijdschap geven
wü kennis van de geboorte
van ons dochtertje
Tineke Mia
H. Slof—Porte
M. Slof
Leeuwarden, 24 aug. 1962,
Dokkumertrekweg 33A.
Tüd. St. Bon. Hosp.
Met grote blüdschap geven
wü kennis van de geboorte van ons dochtertje
Rimkje

Trüntje.

Oene de Haan
Elske de Haan—van Dam
Jubbega, 25 aug. 1962
Schoterlandseweg 58
God verrukte ons met de

geboorte van een zoon

Wü noemen hem
Johan Christian
T. J. Friemann
K. Friemann-Boersma
Leeuwarden, 27 aug. 1962.
3chieringerweg 81.

grootvader

de Graaf,
in de ouderdom van 75
jaar. na een gelukkige
echtvereniging van 38
jaar.
Franeker, 28 aug. 1962.
Zuiderkade 44A.
A. de Graaf-v. d. Zwan
K. de Graal
T. de Graaf-Roorda
Leeuwarden:
A. C. de Graaf
T. de Graaf-v. Diggelen
J. Kok-de Graai
P. Kok
Rheden:
J. Nieboer-de Graaf
H. Nieboer
Leeuwarden:
A. Bontekoe-de Graaf
S. Bontekoe
Franeker:
J. W. de Graaf
en verloofde.
Krijn

Heden ging van ons
heen, onze lieve moe-

der, behuwd-, grooten overgrootmoeder
Hielkje Boonstra,

Op vrüdag 24 aug. 1962

is overleden onze oudbuurvrouw
beppe Grietsje,

in de ouderdom van 89
jaar.

Marssurn, 27 aug. 1962
De buren:
Fam. A. Scheenstra
Fam. J. Bülsma
Fam. J. Wagenaar
Fam. W. van Oord
Fam. J. Bruining
Tige ünder de yndruk
jowe wy kennis fan it
hastich forstjerren fan

5-95.9,.7, .jn!

3 t/m 13 jt_r7.9o-13.75

skoansoan,

üs beste
sweager en omke
Sake Faber
Hy is 61 jier ald wurden en syn hinnegean
bitsiut in gefoelige brek
yn vs famyljeban.

Voor de v_le blüken van
medeleven na het overlüden van onze lieve man,
Van den Berg-Regtering
vader en grootvader
Erkend OpleidingsMinnertsgea:
Douwe Hoekstra,
instituut
voor algehele
augustus
1962 betuig ik, mede namens
25
voetverzorging
Minnertsgea:
mün kinderen, mün op„CHIROPODY",
P. Bierma
rechte dank.
Beukenlaan 27,
S. Bierma
H. Hoekstra—Kloosterman
Oosterbeek,
G. Bierma-Westerhuis
aug.
Leeuwarden,
1962.
tel. 08307-3706.
Steenwükerwold:
G. Bierma
J. Postma.
Vanaf heden inschrijW. Bierma-Bos
Vroomshoop:
arts, physische therapie, ving voor de avondcurspeciale elektronische bc. sus
D. Elzinga
S. Elzinga-Bierma
handeling van vrywel alle
en omkesizzers ziekten,
Heden is van on s heengegaan, onze geliefde en
zorgzame vrouw, moeder, groot- en over-

grootmoeder

Martha Hoekstra
echtgenote van P. Tiemersma, in de ouderdom van 74 jaar, na een
gelukkige echtvereniging van 55 jaar.
Lekkum 25 aug. 1962.
Bonkewei 42.
P. Tiemersma
H. Tiemersma

chiropodyorthopaedy

Wirdumerdük 28.

Leeuwarden, tel. 23824

Donderdag 30 augustus
AFWEZIG.

H. K. WIELINGA,
-

l l^^J

|
|

~,______

De nieuwe cursus vangt aan dinsdag 11 september a.s.
■ Inlichtingen en aanmelding bij:
37,
■ S. D. FEENSTRA, Oostergrachtswal (telef.
23036)
Leeuwarden,
■ J. I. FEENSTRA, Ger. Terborghstraat 58,
Leeuwarden, (telef. 24797)

J

\

B

■
■

(RÜkserkend)

(Directeur W. K. ZIJLSTRA)

Voor de nieuwe cursus

WITTE OVERHEMDEN

-

-

■
■
■
■
■
■
Ziekenfondsrecept

Il »

Hüum;
K. Sinnema-Tiemersma
Lekkum:
Tiemersma
M. Tiemersma
Leeuwarden:
P. Tiemersma

D.

ENSCHEDE '62

t/m zat. 1 sept.

W. Tiemersma-v.d.Hoff

teraardebestelling

De
vindt plaats op woensdag 29 aug. a.s. om 1.30
uur te Lekkum vanuit
de consistoriekamer.

Dagblad-

9-24 uur
Deze fonkelende
show (15 ha!) duurt
dagen
nog

nil

5.95

no lron normaal 14.90

HU

8.95

HU

12.90

Solozang

Restanten Weekenders v.a. 4.95

■

Popeline- en

■
■
■

keperflanelpiama's

v.a. 9.95

6.50

Keperflanel piamajasjes

Pullovers en vesten vanaf 12.95

reclame is

£

no iron normaal 11.95

no iron normaal 21.50

Schoolorkest (jeugdorkest)
Akkordeonorkest
Huismuziek
Ou uw
Instrumentale afdeling (piano, orgel, harmonium,
op bril de hoogste korting,
accordeon, viool, altviool, cello, dwarsfluit, klariglazen gratis
net, trompet, gitaar)
Deze week wegens vakanMuziekbegrip (10 lessen voor ouderen, met behulp
tie GESLOTEN.
van grammofoonplaten)
Kamerkoor
Kamerorkest (Lesgeld naar inkomen)
Inlichtingen en aangifte elke maandag- en woensdagavond van 7—B uur ten huize v. d. dir. (J. M. Houwenstraat 33)
Bovendien na tel. afspraak (tel. 3034)
DE AANGIFTE SLUIT 15 SEPT.

_£. Sinnema

goedkoper

Heden overleed in volle
vrede, onze lieve moeder en grootmoeder
Teatske Boersma,
sinds 12 juli 1917, weduwe van Auke Leistra,
in de ouderdom van 85

Het bestuur van de

Heid. cat. zondag 1.
Heerenveen:
J. Leistra

te Sneek, geeft hierbij kennis, dat ter gelegenheid van het

jl J \ftd_W*

Vereniging voor Chr.
Schoolonderwijs

jaar.

afscheid van de heer W. Nauta

Wolvega:

G,' Leistra

Hindeloopen:
Nynke
Harlingen,

als hoofd van de Kon. Wilhelminaschool een

I

lff

receptie zal worden gehouden op vrijdag 31 aug.
a.s., 's avonds van half acht tot half negen in

26 augustus 1962.
Herv. Rusthuis
De teraardebestelling
zal plaats vinden op
woensdag 29 augustus
's namiddags 2 uur te

Rest.-café Piso, Perkstraat 21, Sneek.

j

<

geldig t/m vrijdag 31 augustus

Voor

MODEVAKSCHOOL

Voor
de rouwdienst
wordt men verzocht om
12.— uur aanwezig te
zyn in het Herv. Rusthuis te Harlingen.

Tevens opleiding voor

_::___;:_:v_v:;:y _:„„:_

-

wed. van Sjoerd SchuYnsté fan kaerten
ringa, in de ouderdom
Tankber en bliid doggewy van 80 jaar.
to witten de berte fan üs
Enige en algemene
's Gravenhage:
famke
kennisgeving
Schuringa-Banz
B.
Jetske
Heden overleed in het
Middag- en avondlessen.
Aanvang 3 sept.
Utrecht:
H. Politiek
Friesmahiem te Grouw,
Aanmelden dagelijks (31 aug. afwezig voor
E. F. G. Politiek-v. Berkurn T. L. Ponsen-Schuringa
de heer
examens)
D. Ponsen
Tsjom, Frjentsjerterwei,
Sjoerd Klazes Hiemstra,
Will. Sprengerstraat 44, Leeuwarden, tel. 24201
27 aug. 1962
Hilversum;
in de ouderdom van
G. Jepkema—Hofman
H. Rugaart-Schuringa
89 jaar, sedert 27
büna
Aangesloten als hoofdlerares bij de Eerste Ned.
Rugaart
A.
Op de dag des Heren
jan. 1947 weduwn. van
Modevakschoolvereniging
klein- en achterkleinis na een geduldig geBoukje Faber
dragen Uiden, in vol
kinderen
Grouw, 27 aug. 1962
geloofsvertrouwen, van
Amsterdam,
onze
begrafenis is bepaald
De
ons weggenomen,
26 augustus 1962
lieve en zorgvolle man,
op vrüdagmiddag 2 u.
Rozengracht
116—126.
vader,
behuwd- en
vanuit de consistoriegrootvader
Cond. adres: D. Ponsen,
kamer te Wartena
Croeselaan 287, Utrecht
Zü, die de overledene
Hotse de Vries,
te Dronrijp, FINAAL VERKOPEN
de laatste eer willen Posthoorn"
De overledene is opgein de ouderdom van
de op mooie stand staande, goed onderhouden BURbewijzen,
worden
beruim 70 jaar, na een
baard in één der rouwGERHUIZINGE Kerkeplein 174 met ERF te Drongenoeglijke echtverenileefd verzocht om dan rijp,
kamers van de Coöp.
groot 3.80 are, in gebruik bij de heer G. de Vries
ging van 42 jaar.
aanwezig te zijn
Vereniging „UitvaartBod f 10,812.
:
(ber.)
Ps. 118 7
verzorging," P.C. HooftHET PAND IS ZEER GESCHIKT VOOR ZAKENDankbetuiging
Noordbergum:
straat 181—183.
PAND.
L. de Vries-Tromp
Bezoek
van 10—16 uur. Langs deze weg betuigen Aanv. en bet. uiterlijk 1 oktober
vrij voor een
R. de Vries
De crematie zal plaats- wij onze hartelüke dank inw. der Gemeente, als zakenpand 1962,
vrij'
G. de Vries-v. d. Meer
voor
iedereen.
hebben
te
Velsen, aan allen voor de vele be- Bezichtiging op de verkoopdag vanaf
Sjoerdje
uur.
5
woensdag
augustus
29
Janke Lipkje
wüzen van medeleven en Biljetten verkrijgbaar.
a.s. na aankomst van deelneming tijdens de ziekBergum,
trein 13.31 uur. halte te en het overlüden van
26 augustus 1962.
Driehuis-Westerveld.
Tussendijken 49
onze lieve man, vader en
Vertrek vanaf de rouwgrootvader
kamer te 12.25 uur.
________________e^____________»----------_-B--------------e-88---Broer van der Werff
PlaatS Voormeld PRONa een geduldig gedraIn
zonderheid verpleeggen lijden behaagde het
sters en doktoren van „De -de op mooie stand aan de Hoofdweg 11 te Dronriio
de Here tot Zich te neHeden in de Heere Sionsberg"
en de behan- staande RENTENIERSHUIZINGE, met erfpacht op de
men in Zijn Eeuwige
ontslapen, voor
ons
Heerlijkheid, onze gegrond, groot 5.91 are, in gebruik bij de hr. Koopmans
delende geneesheer.
nog onverwacht, onze
J.
liefde broeder
lieve vrouw, moeder, Akkerwoude, 25 augustus Aanv. en bet. uiterlijk 1 oktober 1962.
grootVries,
behuwd-,
en 1962
Voor een inwoner der Gemeente VRIJ IN EIGEN
Hotse Sj. de
overgrootmoeder
GEBRUIK.
Uit aller naam
in de ouderdom van
Etje van Huizenruim 70 jaar. geliefde
Wed. E. v. d. Werff- Bezichtiging op de verkoopdag vanaf 5 uur.
echtgenoot
Huitema,
van
L.
Wielstra Biljetten verkrijgbaar.
Tromp t e Bergum.
in de ouderdom van 81
jaar
26 augustus 1962.
Gezang 24 : 1
Marssurn:
Aangifte voor de OFFICIËLE OPLEDDING
T. de Vries-IJkema
Uit aller naam:
voor het
INSTITUUT
Leeuwarden:
H. van Huizen
Tj. de Vries-Kampen
Giekerk, 25 aug. 1962
Koudum:
middenstandsdiploma
Hoek 36
R. Falkena
Akmarijp:
Cond. adres:
H. v. Huizen,
°P les van woensdag 29 aug., 's avonds half acht,
A. Brouwer-de Vries
in lesgebouw Ruiterskwartier 177 (ingang
Transvaalstraat 37.
Hemelum:
G. de Vries-v. d. Meer
Leeuwarden
„Jongsma")

modinetfe costumière
coupeuse en lerares

Burgerhuizinge

I

■:.**./._.;„.____;■:__;::_::_:;

Pepita-overgooier

._."

Voor de

eerste dag in je
nieuwe baan, voor de eerste
dag na de vakantie!
Moderne Pepita-overgooier
in zwart-wit met aangeduide

zakkleppen even onder de
taille en fantasie-ceintuurtje.
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Wegens ziekte te koop:

:
Voordeel-prijs

ij^^tfM

in
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goed renderende schoenenzaak
annex reparatie

welvarend dorp in het noorden des lands.

biT'Accoun^n^f61?

gelieven inlichtingen te vragen

fenfis:as afflE^ v-d-wEG*
tTkööp

Renteniershuizinge - Dronrijp

Ö3 VSS.
1959
Staat Van nleuw
Opef Rekord3^!
'*

mooie zwart* 4-deurs auto

Borgward

VIRIEL VEKoM*

Simca Aronde 1957

ga eerst kijken bij

\ ILAMPIONJ

7

JFcüH"/
y'y^L-— '

ef *n, voorzien van II

Xï,

t«^; eel modellen.
| Bona^eaeren
coffiC°rt
voor * I
veel

Lessen in: knippen en naaien
speciale handwerkcursus

Genum.

\

Nog 3 dagen
Partij verkoop

Stichting De Drachtster Muziekschool

■
HOEKSMA
■

Goutum:
J. Tiemersma
F. Tiemersma-Hofstra
Creil:
M. Faber-Tiemersma
P. Faber
Goutum:
G. Tiemersma
A. Tiemersma-Smit

Jlm^M-IHU*MW-*WM

■

die 1 oktober begint kunnen zich leerlingen aangeven
voor de volgende afdelingen
Met uw Ziekenfondsrecept
muzikale vorming); uitsluitend via
AJVI.V.
(algem.
naar
de daarvoor bestemde formulieren verstrekt aan
alle lagere scholen
Ballet aangifte maandag 3 sept. om 3.30 uur in de
Slotmakersstraat 3
Lawei
Leeuwarden Telef. 22767
Meisjeskoor (leeftyd pl.m. 10—16 jaar)
Jongenskoor (leeftyd pijn. 10—14 jaar)

L. Tiemersma-v.d.Kooi

fc

■

Leeuwarden

(Algehele

TV

j
|

PRAKTIJKDIPLOMA
BOEKHOUDEN

: Instituut voor Handelsopleiding

voetverzorging) welke medio september te Leeuwarden
TANDARTS
GROUW,
aanvangen. Beoefein plaats van donderdag 30 zal
ning van de praktijk in
augustus
polikliniekmoderne
vrüdag 31 augustus
leiding.
Medische
spreekuur te Winsum
Vraagt
vrüblüvend
van 2.30 uur—4.3o uur.
prospectus.
Vrüdag 31 augustus GEEN
middagspreekuur te Grouw

r_r

JONG JEUGDIG
LEEUWARDEN, Over de Kelders 14-18

FRIS

S. MINNEMA,
Archipelweg 11

-

telefoon 24608

Aan onze adverteerders
Adresseer uw
aan de

opdrachten en

materiaal

advertentie-afdeling
Dat kan vertraging In de behandeling

voorkomen!

DINSDAG 28 AUGUSTUS 1962

Groep uit Ra'anana was
gast raad Opsterland

Loodgieter overleden
na val uit dakgoot
van Sneker fabriek

Halve ton voor plannen nieuw
gemeentehuis is goedgekeurd
„Wij

zün overweldigd door de harte-

lijkheid, die wü van de bewoners van
Gorredijk en Opsterland ondervinden.
Dit hadden wü ons Iv onze stoutste dromen niet kunnen voorstellen. Onze delegatie zal dan ook alles doen om deze
vriendschapsbanden nog nauwer aan te
halen. Het was voor ons een groot moment, toen wü zaterdag voor de gedenksteen stonden en zagen hoezeer de
bevolking deelneemt in de lotgevallen
van onze Joodse geloofsgenoten. Teselijk
waren wij trots daar aanwezig te ziin
als burgers van een vrü land. Als tegenprestatie nodig ik u uit volgend jaar
naar Ra'anana te komen opdat u op 29
april onze onafhankelijkheidsdag kunt
meevieren. Wij zullen dan proberen
ons te
hoe moeilijk het ook mag zün
revancheren." Met deze woorden besloot
gistermiddag de heer Martin Drücker,
de leider van de Israëlische groep die
op het ogenblik in Gorredijk verbluft,
zün in het Duits gehouden toespraak tot
b. en w. ".n de leden van de gemeenteraad van Opsterland. De gehele groep
was in deze laatste vergadering van de
„oude" raad aanwezig en vulde de publieke tribune meer dan eigenlük mogelük was. Maar de raadsleden schikten
bereidwillig wat op en zo werd het een
plezierige ontvangst.
In het Duits sprak burgemeester W.
Harmsma de gasten toe en heette met
welkom
de vertegenwoordiname
gers van het ministerie van buitenlandse zaken en dat van opvoeding. Zijn woorden werden telkens in het nieuw-Hebreeuws vertaald
door de heer Drücker. De burgemeester
herinnerde aan de plaats van de Joodse
bevolkingsgroep in het vroegere Gorredijk, bracht naar voren hoe het natioonderscheid
naal-socialisme in 1940
maakte tussen Joden en Ariërs, dus tussen mensen en mensen, en wees er met
trots op, dat ook in deze gemeenteraad
vele personen zitting hebben, die in die
jaren de vervolgde Joden hebben geholpen. Op initiatief van deze raad kwam
het kleine monument in Gorredijk tot
stand. De burgemeester wijdde vervolgens aandacht aan de toestanden in het
jonge Israël om tenslotte de gasten een
aangenaam verblijf, ja een soort vakantie in Nederland toe te wensen. „Hartelijk welkom, Shalom! Shalom!" zo eindigde deze spreker, wiens woorden door
de publieke tribune met een daverend
applaus werden beantwoord.
In zijn antwoord verontschuldigde de
heer Drücker de burgemeester van Ra'anana, die plotseling huisvesting moest
zoeken voor 150 Joodse gezinnen uit Algerije. Hij bood echter namens het gemeentebestuur een boekwerk over de Zionistische geschiedenis aan en overhandigde namens de Histadroeth een fraai
exemplaar van de Bijbel in het (oude)
Hebreeuws, welke geschenken uiteraard
door de raadsleden met belangstelling
werden bekeken. Hiermee was de ontvangst afgelopen en vertrok de groep
naar de proefboerderij van de CBTB te
Selmien.
De raad handelde vervolgens een agenda af en kon daarbij enkele belangrüke
mededelingen aanhoren, zoals: een post
van ’50.000 voor het maken van plannen voor een nieuw gemeentehuis is
goedgekeurd, zoals trouwens de hele
„voordat het
(sluitende) begroting
dienstjaar om is, wat nog niet eerder is
gebeurd" —; de verbetering van het
Kerkepad te Beetsterzwaag en van de
Tolhekslaan te Wünjeterp mogen worden aanbesteed en hoeven niet meer op

— —

—

Stijging melkaanvoer
zuivelfabriek Workum
De koöperatieve zuivelfabriek in Workum heeft in het jaar 196V62 32.7 miljoen kg melk (vetgehalte 3.98 procent)
ontvangen, waarvoor de boeren 29.51
cent per kg hebben ontvangen. Dit deelde de direkteur, de heer M. Beetstra
mee op de jaarvergadering van de fabriek, die onder leiding van de voorzitter, de heer D. S. Bokma, werd gehouden. De melkaanvoer in het eerste
kwartaal van het nieuwe boekjaar lag
op 12.5 miljoen kg, wat 0.6 miljoen kg
hoger is dan het vorige jaar. De fagrote verbouwing en er moet soms onbriek ondergaat op het ogenblik een
der moeilüke omstandigheden in de fabriek worden gewerkt, niettemin waren
de totale onkosten in de fabriek niet hoger geworden. Volgend voorjaar hoopt
men met de bouw van een nieuwe
(mechanische) kaasmakerü,
pers- en
pekellokaal en met de verbouwing van
het oude pekellokaal tot pakhuis klaar
te zün.
Uit het jaarverslag blijkt, dat één bedrüf het gehele jaar door melk in de
eerste kwaliteitsklasse leverde. Het betrof het bedryf van de heer S. op de
Hoek te Workum, dat 26 maal de kwaliteitstoeslag ontving. De bedrijven van
de heren Joh. Tichelaar, Workum, B.
Bakker, Hindeloopen en J. Groen te
Workum ontvingen 25 maal de kwahteitstoeslag. De melkprüs vertoonde
voor het eerst sedert 1958/'s9weer een
kleine stüging. In 1958/59 bedroeg de
melkprüs 32.69 cent per kg.

Jongeman uit Tzummarum

stal vijf bromfietsen

De politie heeft in Harlingen de zeum"
ventienjarige jongeman P. T. uit
heelt
bekend
marum aangehouden, die
vüf bromfietsen te hebben gestolen,
twee in Leeuwarden en drie in Harlingen. De bromfietsen, die alle vyf in zeer
sommige wagoede conditie waren
op
ren zelfs nieuw had hü verschillende plaatsen opgeborgen. De politie wist
i
ze alle vüf te achterhalen.

T£
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LEEUWARDER COURANT

een hogere stand van de werkloosheid te
wachten.
De raad keurde z.h.s. onder meer goed
de aankoop van de collectie Van der
Vliet (over het beheer zullen b. en w.
nog spreken met Oudheidkamer en Leeszaal), kocht terreinen aan voor een rioolwaterzuivering voor
WijnjeterpDuurswoude en een sportterrein te Tijnje en benoemde tot onderwijzeres te
Frieschepalen mejuffrouw N. G.
de
Vries, te Akkrum, en tot onderwijzeres
te Nij Beets mejuffrouw G. Bakker te
Sneek.

Afscheid
Ook hier was het voor enkele leden
hun laatste raadsvergadering. Burgemeester Harmsma richtte woorden van
waardering en dank tot de heren S. de
Jong, S. van der Ley en Tj. de Jong
(arb), U. Tillema (ch) en H. Nijboer
(vvd), die langer of korter, maar steeds
op eigen wijze en in Opsterlandse sfeer,
hun raadlidmaatschap hebben vervuld.
Op hun beurt dankten de scheidende

leden b. en w. en hun mederaadsleden,
waarbü de heer Nüboer („it is nou
doch oan it testamintsjen ta") de raad
vroeg de thans vrijkomende trambaan
Gorredijk—Oosterwolse tot fietspad in
te richten en de heer Tj. de Jong aandacht verzocht voor Kortezwaag (waar
blyven de huizen?) en Gorredyk („dêr
moat it nüe gemeentehüs komme,
hwant Opsterlan mei dan twatalich
wêze, twaplakkich is net goed"). En
de heer Van der Ley deed de vergadering in een luide lach schieten door
tegen de burgemeester te zeggen: „Jo
binne in man, wy kinne eigentlik net
luik op Jo wurde, al hoe biroerd Jo it
ek dogge". De heer Harmsma lachte
zelf het luidst. Zo eindigde dezeraadsvergadering geheel in Opsterlandse
stijl.

Zaterdagavond is in het Sint Antoniusziekenhuis te Sneek overleden de dertigjarige loodgieter E. de Vries uit Bolsward. De heer De Vries was 's morgens
van een dak gevallen en daarbij zo ernstig gewond, dat hij later aan zijn letsel
is bezweken.
De heer De Vries was zaterdagmorgen bezig met herstelwerkzaamheden
aan een dakgoot aan de achterzijde van
het fabrieksgebouw van de NV Tonnema aan het Kleinzand te Sneek. Hü
moet daarbü zijn evenwicht hebben verloren, zodat hij viel. De man kwam op
een lichtschepping van een lager gelegen gebouw terecht en werd na het ongeval direct naar het ziekenhuis vervoerd.

Het wordt minder druk
op de eilanden
In de afgelopen vier dagen zijn tal
van gasten van de Friese Waddeneilanden vertrokken, deels als gevolg van het
einde van de meeste vakanties in Nederland en West-Duitsland, deels ook als
gevolg van het aanhoudend koude weer
Van Ameland zijn enkele honderden
Duitse kinderen, die een vakantie van
drie weken op het eiland hebben doorgebracht, naar Duitsland teruggekeerd, vandaag gaan de laatste honderden kinderen naar huis. Het aantal
auto's op Amerland is zienderogen geslonken, hoewel men nog beslist niet kan
spreken van het einde van het seizoen.
Op de kampeerterreinen wordt het
ook minder vol: vele eigenaren van
tenthuisjes zijn er (o.a. op kamp „StorMeer dan honderd doden
temelk" op Vlieland) nu al toe overgegaan hun zomerverblüf te demonteren
Overstromingen in Zuid-Korea hebben
en op te slaan in de schuurtjes in het veel mensenlevens geëist. De watersdorp. Doorgaans wacht men hiermee tot nood is het gevolg van stortbuien die
eind-augustus, begin september.
het gebied van de steden Kwangdjoe en
Soentsjon in het zuidwesten van het
land hebben geteisterd. In Soentsjon
staan vüfduizend woningen in het water.
Berlikum. Afdelingswedstrijd senio- Tienduizenden mensen zün dakloos. Volres boven de veertig jaar CFK. 1. Sex- gens een mededeling van de politie zün
bierum (J. Brandsma, D. de Boer en A. te Soentsjon 131 mensen omgekomen. Er
v. d. Pol). 2. Wierurn (M. Post, W. T. zijn daar 59 vermisten.
v. d. Zee en W. D. v. d. Zee). 3. St. Wijziging uitverkopenwet
Annaparochie (Jac. Smids, H. van Dijk
en Tj. Valk).

Overstromingen in
Zuid-Korea

Kaatsuitslagen

"

Verkoopakties straks

Noordwolde (tussen de kernen)

roert

de trom

aan

banden

Het ligt in het voornemen van de
minister van Economische Zaken bü
de Tweede Kamer in te dienen een
wetsontwerp tot wijziging van de uitverkopenwet.
Het ontwerp, zo is van de zijde van
dit ministerie meegedeeld, heeft ten
doel te voorkomen dat men, door het
voeren van bepaalde verkoopacties,
vooruitloopt op de eigenlijke seizoeneen voetbalwedstrijd en een slotcon- uitverkopen. Nog niet bekend is wancert door de eigen Woudklank. Voegen neer het wetsontwerp, dat reeds de miwe hierbü nog de versiering van het nisterraad is gepasseerd, bij de Kamer
hart van Noordwolde, dan is het duide- zal worden ingediend.
lük, dat wie alles wil meemaken de komende dagen niet al te veel aan zijn
Is dit mede een gevolg van het ontbrewerk kan doen.
ken van goede velden? In het dorp ziet
Vanwaar dit slaan op de grote trom? men maar één oplossing: renbaan, ysDe heer Hinkema gaf ons als reden baan, zwembad samen met de ontworop: Noordwolde (niet-kern) voelt zich pen voetbalvelden korfbalterreinen en
niet zo lekker met in de naaste om- de tennisbaan allemaal naar de Spokegeving kernen als Oosterwolde, Wol- dam. Dan heeft men alles bij elkaar en
vega en Heerenveen en in zuidelijke is er ook een betere exploitatie mogelük.
richting het toch ook niet te verwaar- Van het toerisme hoopt men een graanlozen Steenwijk. Zeker, Noordwolde tje mee te pikken als het fietspadenheeft zün vermaarde rotanindustrie, plan verwezenlükt wordt. Wat het kamaar er gaan nog al wat goede krach- rakter van het dorp zelf betreft, de
ten onder de rotanarbeiders naar el- vaart is nog steeds een probleem. Er
ders om büvoorbeeld als werkmees- wordt nu al een kwarteeuw over demter in werkplaats voor minder validen ping gesproken en de bevolking heeft
of bü een psychiatrische inrichting daar zelf al braaf aan meegewerkt (met
promotie te maken. De industrie is het resultaat, dat het water af en toe
dus eenzijdig en er zou best plaats een ondragelüke stank
verspreidt),
zijn voor een anders geaard bedrüf. maar er is nog steeds geen oplossing en
Bovendien zün er heel wat forensen. geen geld. Of dicht, of restaureren (en
Hoeveel, dat zal wel bekend worden schoonhouden), maar hoe dan ook, op
als binnenkort de uitslag wordt be- korte termün dient hier, in het hart van
kend gemaakt van de enquêtes, in het het dorp, iets te gebeuren.
kader van het zelfonderzoek van voMeer problemen? Zeker, maar niet,
rig jaar gehouden.
dat deze Noordwoldeweek geen succes
zal worden. Als het weer wat meewerkt
kan men in de komende daggen in
Overigens
heeft het dorp nog Noordwolde weer over de hoofden lopen.
wel meer problemen. De sport loopt Want „het volk" wil wel naar Rotanachteruit, zowel wat het aantal actieve dorp toe. Dat is in het verleden wel gedeelnemers als hun prestaties betreft. bleken.

Rotandorp start morgen
met vijfdaagse feestweek
de
Noordwoldeweek. Het is maar een korte, namelük een van vüf dagen, maar
er gebeurt in die paar dagen dan ook
heel wat, zo blijkt uit het boeiende en
afwisselende programma. Een jaar of
zes geleden werd de eerste N.W. gehouden met de bedoeling door feestelijkheden de aandacht te vestigen op Weststellingwerfs tweede plaats als koopcentrum. Zo langzamerhand rijpte het
inzicht, dat dit niet meer een zaak van
een commissie kon zün, maar dat hier
een organisatie achter moest staan. Vorig jaar is toen de betreffende commissie ondergebracht bü de Winkeliersvereniging en is er samenwerking gezocht en gevonden met VVV. De heer
H. Hlnkema, met wie wij over Noordwolde, zün week, maar ook zijn problemen, spraken, is niet alleen secretaris
van de organisatie der Noordwoldeweek, maar ook van VVV en bovendien
nog administrateur van de Winkeliersvereniging. Hij heeft als „manager"
voor de eerste keer de komende week
Morgen

begint In Noordwolde

georganiseerd.

Morgen, woensdag, begint

deze

„vyfdaagse" met de traditionele Augus-

tusmarkt, waarna om tien het Buurthuis
zün deuren opent voor de tentoonstelling
van de Streekverbeteringscommissie,
die onder meer als primeur het schetsplan van de ruilverkaveling Linde Zuid
toont. Om in de sfeer van het platteland
te blijven houden de Plattelandsvrouwen
des middags een show van zelfgemaakte kleding. En om nog even door te gaan
met showen: 's avonds is er voor iedereen een (Groninger) rolschaatsenshow.
Donderdag is er een agrarische dag
met een middagbüeenkomst, waarin ir.
J. B. Ritzema van Ikema spreekt over
de afzet van onze zuivelproducten in

EEG-verband

en

ir. H. Corver,

in-

specteur algemene zaken en planologie

bü de CTD, het woord zal voeren over:

de toekomst van het platteland. Een en
ander houdt verband met de grote cultuurtechnische veranderingen in de Velden en het gebied Linde-zuid. Ondertussen, boeren en boerinnen die thuis blüven, krijgen ook nog iets van Noordwolde te zien, want diezelfde middag
trekt een lange optocht met auto's door
het Noordwoldiger koopgebied om te laten zien wat er in Noordwolde gemaakt
wordt en te krügen is. Des avonds trekt
dezelfde stoet, aangevuld met defilerende plaatselüke verenigingen, in het
dorp zelf langs een keur van autoriteiten, teneinde te laten zien dat er in
Noordwolde heel prettig geleefd kan
worden, 's Avonds rekenen de (Drentse)
Bekketrekkers op vele (Stellingwerfse)
lachers.
De sportmensen komen des vrijdags
aan hun trekken. Op deze dag van „de
gekke koopjes" is er 's avonds een wielerronde om de prijs van Noordwolde,
terwijl daarna in de feesttent (1000
man) een groots opgezette modeshow
wordt georganiseerd. De zaterdag is
voor de jeugd met kinderkennis en
goochelaar en des avonds een door de
jongeren op touw gezet jazzfeest, waaraan vier Nederlandse en twee Duitse
bands van studenten en scholieren deelnemen. Officiële jazz valt er op de zondagavond te beluisteren, als Eric Krans
met zyn Dixieland Pipers de oude stül
triomfen doet vieren. Verder staat er
voor die laatste (zon)dag op het programma een oriëntatierit van MABC,
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Problemen

In Ruigahuizen dook een
Apollobeeldje op
Men zou kunnen menen, dat bij de indrukken versierde net- of weefgeschier wekelijkse, soms zelfs halfweke- touwverzwaring. Tevens werd vastge-1 Ükse reportages in ons blad over opgra- steld, dat zich in het betreffende terpvingen en vondsten in Friesland, het segment byzonder fraaie ophogings- en
toch wel moeilijk zal worden nog iets bewoningslagen bevinden. „Het vermeer aan oudheden te vinden. Dit is dient zeker aanbeveling dit terpres-

niet het geval. Blijkens de Mededelingen van de Rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek zün er buiten
de vondsten in het gebied van het Alddjip en Staveren in de afgelopen maand
weer zaken aan het licht gekomen, die
een blik gunnen In Frleslands verleden.
Soms betreft het voorwerpen, die al
eerder uit de grond kwamen en nu in
particulier bezit worden aangetroffen.
Zo is nu bü een particulier in Gaasterland een fraai Romeins bronzen Apollobeeldje, dat ruim 16 cm hoog is, te voorschün gekomen. Het zou destijds gevonden zün in Ruigahuizen en wel in terpaarde, die daar was aangevoerd. De
vondst is er niet minder belangwekkend
om. Een andere Romeinse herinnering
leverde een particuliere verzameling op.
ZU bleek een bü Akkrum gevonden munt,
een Antoninianus van Tetricus I (270
273), te bevatten.

—

In Westdongeradeel en wel in het door

wegaanleg zozeer bedreigde gedeelte van
de dorpsterp van Foudgum hebben de
gebroeders Botma enige aardewerkvond-

sten gedaan, die in ouderdom uiteenlopen van de eerste eeuwen onzer jaartelling tot en met de karolingische tüd.
Hieronder bevindt zich een met sleutel-

tant voor ondergang te behoeden," aldus het verslag in Archeologisch Nieuws.
In een terprestant bü Workum. waar al
eerder iets was gevonden, zyn opnieuw
enige vondsten gedaan, zoals een loden
gewicht, een benen schaats en een gaaf
kogelpotje met büzonder fraaie graankorrelindruk. De heer G. Elzinga stelt
de bewoning van dit terpje op circa 1000
tot 1500.
De Nederlandse Heidemaatschappü
berichtte, dat bü het egaliseren van
een stuk grasland bü D. de Jong, te
Lutjelollum, een grote asplek was gevonden. Bü een onderzoek bleek het
waarschünhjk te gaan om de stookplaats van een vroegere steen- of pannenoven. De vloer bestond uit een 25
tot 30 cm dik, bijna geheel roodgebrand
leempakket, waarboven zich 5 tot 10
cm dikke turfaslagen bevonden. Het
geheel, acht meter lang en zeven meter breed, werd aan de noordzyde begrensd door een vlylaag van rode en
gele baksteen, welke laag een meter
breed was. In de nabüheid gevonden
schervenmateriaal ging terug tot het
einde van de 16de eeuw. Onder meer
werd een fraai versierd, groengeglazuurd doofpotdeksel met laatgotische

lettertekens geborgen.

FAHNER'S LEDERWARENZAAK
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___:

Vermoedelijk zedenmisdrijf

■j"

Lijk van jonge vrouw =
___:
SS:
in sloot gevonden
___:

——

(Van onze korrespondent)

Personeel van de Koninklüke Luchtmacht heeft vanmorgen om ongeveer
half zeven in een sloot langs de Nieuweweg te Den Helder het lük van de twintigjarige mejuffrouw Tinle Gouwenberg
uit Julianadorp gevonden. Sporen wijzen
erop, dat hier vermoedelijk een zedenmisdrijf is gepleegd.
Mejuffrouw Gouwenberg bezocht met
een vriendin gisteren de laatste avond
van de kermis te Julianadorp, waar ze
werd gesignaleerd in gezelschap van een
marineman. De vriendin ging in de
nacht naar huis, evenals mejuffrouw
Gouwenberg, die echter, na haar fiets
thuis te hebben neergezet, weer vertrok.
Sporen hebben uitgewezen dat de jonge
vrouw op de plaats waar zij om het leven is gekomen, een zeer donker gedeelte van de Nieuweweg, niet alleen is
geweest. Van de plaats waar het meisje om het leven kwam, werden dwars
door de weilanden sporen gevonden, die
leidden naar het marinevliegkamp De,
Kooi aan de rijksweg.
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De Deinumer vierling is morgen
over een week jarig. Vier jaar
worden de peuters dan: op 5 september 1958 werden zij in het
Diokonessenhuis te Leeuwarden
geboren. Ter gelegenheid van de
komende grote gebeurtenis tcerd
bijgaande foto van de uierling gemaakt: van links naar rechts bij
een wandeling in overall en op
klompen: letje, Willem, Dirkje
en Meint. Willem stapte er zo dapper op los, dat hij zijn klompje er
bij

verloor.

De VAR verlaat
Arabische liga
De Verenigde Arabische Republiek
(Egypte) heeft besloten uit de Arabische Liga te treden, aldu. heeft het
persbureau voor het Midden-Oosten in
Cairo gemeld.
Het besluit werd bekendgemaakt, nadat de afvaardiging van de Verenigde
Arabische Republiek dinsdagochtend de
speciale bijeenkomst Van de Arabische
Lige te Sjtaura in Libanon had verlaten, aldus het
officieuze Egyptische
persbureau.

De afvaardiging van de VAR verliet
de büeenkomst nadat Syrië de VAR had
beschuldigd van inmenging in Syrische
in
binnenlandse aangelegenheden. Syrië
dat zich in september losmaakte van de
Verenigde Arabische Republiek, had op
een eerdere büeenkomst van de Liga
ter staving van deze beschuldiging documenten ingediend. Het hoofd van de
afvaardiging van de VAR noemde deze
leugens
en verzinsels.
Athene en omgeving en de Zuiditaliaan- documenten
se steden Napels, Bari en Avellino zyn Maandag had een Syrische afgevaarvanmiddag getroffen door hevige aard- dig<.'» een resolutie ingediend ter verschokken. Uit Athene wordt gemeld, oordeling van de VAR.
dat de schokken ook gevoeld zijn op het
eiland Kreta en in het Noordgriekse
departement Salonica. Er zijn in Athene geen slachtoffers te betreuren. De telefoonverbindingen tussen Athene en de
provincies zün verbroken. Het centrum
van de aardbeving lag rond 120 km ten
zuidwesten van Athene in het district TriDe Amsterdamse kunstkriticus Charpolis op het schiereiland Peloponnesos.
les Wentinck heeft bü de politie aanIn Napels, Bari en Avellino renden de
gifte gedaan van diefstal van twee houmensen de straat op. Ook uit Triest en
ten beelden ter waarde van tienduizend
uit Messina in Oost-Sicilië werden aardgulden uit zyn woning aan de Prinsenschokken gemeld. De verbindingen tusgracht. Deze beelden zyn afkomstig uit
sen Rome en Zuid-Italië inclusief Nepels
West Afrika. Zij stellen voor een
zijn verbroken. In de eerste berichten
moeder met zogend kind en een naakt
uit dit gebied wordt niet gesproken van
mannenfiguur. De diefstal moet zijn
doden of gewonden, wel van schade aan
gepleegd tussen 4 juli en 24 augustus
gebouwen in diverse plaatsen. In Aveltoen de heer Wentinck met vakantie
lino zou er paniek zyn uitgebroken onwas.
der de bevolking. De bewoners van de
stad renden hals over kop hun huizen
uit. In de straten verdrongen zich
auto's en
mensen. Radeloze ouders
trachtten hun kinderen zo snel mogelük GROENTEVEILING
27 aug
in veiligheid te brengen buiten de stad. Andijvie 26—43 et.LEEUWARDEN,
per kg: augurken

Schrik

Zuid-Europa

Hevige aardschokken
rond lonische Zee

Twee beelden

gestolen

Marktberichten

48—85

Secretaris-generaal
Oe Thant in Jalta
De secretaris-generaal der VN, Oe
Thant, is heden in Jalta aan de Zwarpremier
om
aangekomen,
te Zee
Chroesjtsjof te ontmoeten, die daar in

de buurt op vakantie is. Gisteren heeft
Thant in Moskou minister van buitenen president
landse zaken Gromiko
Bredzjnef ontmoet.

Drie straaljagers in
bergen verongelukt
Drie „Venom" straalvliegtuigen van
de Zwitserse luchtmacht zün gisteravond by de Furkapas verongelukt. De
vliegers van twee van de toestellen zün
omgekomen. Het lot van die van het
derde vliegtuig is nog niet bekend. Het
ongeluk gebeurde tüdens een oefenvlucht.

Prijzen Staatsloterij

—

et. per kg: bieten B}_—3o et. per kg; bloemkool 20—72 et. per stuk; pronkbonen BS—BO
et. per kg; stokstabonen t 1.20 per kg; snijbonen 65—130 et. per kg: tuinbonen 26—28
et. per kg: dubb. witte bonen 50—85 et. per
kg; komkommers 10—24 et. per kg; groene
kool 19—30 et. per kg;; rode kool 12—26 et.
per kg; savoye kool 14—23 et. per kg; spitskool 16—27 et. per kg; meloenen 25—105 et.
per stuk; meloenen ananas 45 et. per "tuk:
waspeen 10—19 et. per kg; boapeen 15—22
et. per bo»; peterselie 20—24 et. per kg;
prei 40—47 et. per kg; rapen 10—12 et. per
kg; rabarber 16—27 et. per kg: selder. 55—70
et. per kg; knolselderij 18—30 et. per stuk:
sla 11—33 et. per krop; spinazie 45—53 et.
per kg; tomaten 25—56 et. per kg; uien 17—
36 et. per kg; sialotten 36 et. per kg; aardappelen 10—18 et. per kg; kruisbessen 38 et.
per kg: rode bessen £ 2.20—f 2.25 per kgpruimen f I—f 1.15 per kg: perziken 13—19
et. per stuk; moreHen f 1.70 per kg; kussa
22—58 et. per stuk; appels: Yellow I 33—59
8
IU 17-22
P" "g: St.
Earlest I 71—100 et. per kg; Perz.rode Zomerappel 159 ct. per kg: Early Vie. 138 41
et. per kg; peren: Oomskinderen II 23—55
et„ 111 17—22 et. per kg.
VEEMARKT GRONINGEN, 28 aug
Aanvoer: 730 runderen, 338 kalveren, 260
schapen, 917 Jammeren, 10 paarden, 15 bokken en geiten, 2668 totaal.
?„ri,:!Cn: KM- en melkkoeien le soort
2e soort f MO—t 975 3e soort
i„?5—f
f 800—i 875 per stuk; kalfvaarzen
'le en 2e
soort f 875—. 800, f 700—f 875 per stuk: najaarskalvende koeien le en 2e soort f
875—
f 900 f 800—f 850 per stuk: vare koeien
le
en 2e soort f 750—f 800, f 600—t 700 per
stuk; kalveren en pinken f 190—f 620 per
stuk: weideschapen f 80—f 100 per stuknuchtere kalveren f 25—f 40 en f 100— 135
per stuk; vette lammeren 1 80—_ 90 l per
stuk: vette schapen f 78—f 85 per stuk- weidelammeren f 48—f 70 per stuk; stieren le
en 2e soort f 2.80—f 2.90, f 2.60—i 2.70 per
kg aan bouten; slachtvee le, 2e en 3e soort
2.80-f 2.90, f 2.60-Hf 2.70 f 2.30-f
kg aan bouten.
Overzicht (resp. aanvoer en handel): K»l_en melkkoeien: klein, langzaam, prijzen lager

S?', 11-3^ Jfc

_

i

et-

1075'

In de 556 eStaatsloterü
4e klasse
6e lijst viel een prüs van f 2.000 op
6263; van f 1.500 op 6469, 9157, 11214;
van f 1.000 op 4913, 6359, 14562, 19067,
19338; 400 op 1187 3559 4035 6227 6604 ï
_f«S.r
7285 7808 10414 10718 12523 13101 17105
17795; van ’2OO op 1297 1393 1857 1955
2013 2529 2910 3352 4009 5917 7537 7696 Gebruiksvee: minder groot, zeer slecht, eveneens dalende prüzen. Nuchtere kalveren7783 8235 9212 9499 9576 10055 10417 klein,
niet vlug met staande prezen. Slacht11022 11681 11808 11918 12240 12620 vee: groot,
zeer traag en nauw priish. Schapen:
12996 13473 13581 14155 14321 14371
vrij groot, redelijk vlug. Vette lamme14906 15062 15722 16267 18216 18533 m ÜiV. ?root- levendi "iet vastere prijzen
e
nlet M goed
19972 20109 20428 21791.
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MODERNE BRILLEN! ZING DAN MEE
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Slagerijen Linnaeusstraat
is daar
A.s.
Schrans 94
|
gelegenheid voor in de
X
interkerkelijke | DlNS^r;egEeC„LAv^rkenslapjc , 500 gram 1.48 |

Oude
Automatiek
Oosterstraat 5. tel. 22188.
Heerluke
Leeuwarden.
KARBONADES in roomboter gebakken. Kip uit
vuistje of om mee te nemen
Royal.
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tot maximaal 50 woorden per annonce;
2.40
van aken en bedrüven tot en met 10 woorden 1
0.16
f
elk woord meer
tot en met 10 woorden ’1.75
van p articUiieren
0.13
elk woord meer
Brieven ond. no. 50 et. extra
Aanbieding a contant aan onze kantoren en door
bemiddeling van onze agenten en bezorgers. Alleen
voor regelmatige adverteerders op rekening.

....
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Zweeds HARDBOARD tegen
groothandelsprüzen
61 x 122 ’l.lO, 91 x 122
1.80, 122 x 122 2.50. 153
zoekt ZITx 122 ’3.25, verder alle Onderwijzeres
SLAAPKAMER
met kookvoorraad.
tot
427
in
maten
nr. 4596.
gelegenheid.
Br.
KI.
Bergsma,
Houthandel
Kerkstr. 36, Gr. Kerkstr.
8-10,
tel.
Leeuwarden.

*

’

Mevrouw van Heukelom,
Costalaan 30,
Isaa
da
1 ussum, vraagt
zo spoedig mogelijk een prima
HULP voor dag en nacht, 28818,
aar gezin met 2
voor
jonge kinderen.
STOFZUIGERS nu voor
Op ons atelier, waar tas- ieder bereikbaar, le betap maand f 7.05.
sen gemaakt worden, is ling 7.05;provincie.
Walta,
nog plaats voor enige ook voor
flinke MEISJES, pim. 16 Voorstreek 97, Leeuwarjaar. Aanbiedingen 's av. den. tel. 25377
tussen 7 en 8 uur. „SucFIETSTASces", Grote Kerkstr. 71, Rundlederen
9,75,
schooltassen
Leeuwarden.
SEN
’5,75, geldtassen, gereedNet MEISJE voor 3 mid- schaptassen, portefeuilles,
dagen p.w. Leeftyd 15—16 portemonnaies.
Grootste
jr. Mevr. de Jonge, Schu- keuze Meijer, Kleine Kerkbertstraat 34, Leeuwarden. straat, Leeuwarden.

weei

woensdag

S

Ga naar de vakman met
REPARATIE
uw BEDDEN
Opnieuw overtrekken, büvullen of te pas maken van
matrassen
alle soorten
Laat van uw oude veren
bedden 3-delige matrassen
maken. Hel speciaal beddenhuis H. Wielinga Oude
Oosterstraat 10 tel 26398
Leeuwarden.

openlucht-

2

samenkomst,

GEMEST
KALFSVLEES

die gehouden wordt op de ♦
Aanvang 7.15 uur.
Wü verwachten u en du.
tot woensdagavond.
f♦
Wilt u hierover meer
weten, schrijf dan eens een
briefje onder Postbusno. 2HH

Franeker,
DAGOase
per J/_ kilo- WgP*"* i^_________________.' ■^^
SCHOTEL met karbonade
lappen
2.00
of biefstuk, ’2.50; dag- Mooie lappen
2.20 Ga eens vrijblijvend kyken
frites,
groenPracht
div.
schotel
2.50
Billappen
knackgehakt,
ten, bal
bü:
Kalfsgehakt met spek 1.70
worst of croquet, ’1.95.

1.60 POST & EVERAARTS
1.90

X1

kruiden,

Heerlük

X
M8f

500 gram
gram

j

1.30

en ZATERDAG-RECLAME
VRIJDAGRiblappen, 500 gram

?

LEKKAGE?

♦

WOENSDAG-RECLAME
gehakt met zakje

♦

P. Stuyvesantweg.

iets fijns

Magere runderlappen
De Doorregen lappen

♦

2.49 ♦
Slavinken, Hamburgers,
2«
Roomschmtzel,
♦
0.99
Fricandel, 3 stuks
0.99 ♦
stuks
tartaar,
2
Biefstuk

....

Voor de boterham

♦

Closets zink. lood. lei
sanltaü
water.
gas
mastiek
♦

$

0.37 X
POSTZEGELHANDEL
Friese snüworst, 100 gram
26
Nieuwste VOLKSWAGENS Vries, Kanaalstraat
Per kilo 3.00
0.59 ♦
gram
worst,
250
Gekookte
„OPTIEK"
de Luxe '61—'62. met ra- Leeuwarden, tel. 29204. Magere varkenslappen 2.00
gram
è
200
0.89 +
blik
Leverpastei,
2
dio; tevens nieuwe V.W.- Inkoop
verkoon nieuw- Pracht karbonade
2.00
NIEUWEBUREN 105
busjes de Luxe met radio tjesdienst.
om)
1.25
(half
Gehakt
en V.W.-bestelwagens, all-.
L35
Varkensworst
Raadhuisstr. 9 tel. 246-!'
ARTIKEAutoverHYGIËNISCHE
verzekerd.
risks
LGO
koop:
Te
huurinrichting
J. v d. LEN? Zaak van vertrou- Boerenworstrundvet,
Meulen. Nw. Oosterstraat wen. Vraagt prijscourant Gesmolten per kilo 0.90
1 Leeuwarden, tel 24580. in blanco couvert. Postbus
b.g.g. 29981
373. Leeuwarden, ('t Beste
Let op: meer vlees
en goedkoopste adres in
voor minder geld
De nieuwste RENAULT's Friesland)
Alleen bü:
ook uw oliehaard spint van genoegen als u hem verDaurhine ’0.16 p. km.
staande aan weg en water,
|jp p I't'J Ik' I
(benz. inbegr.) by meer Wie LEENT mij ’2000.waarin uitgeoefend wordt
went met „SHELL" haardolie PK de keus van mensen,
komen
100 km. p d Garage -tegen overeen teaflossing
dan
adressen
leven.middelenbedrüf,
een
die Pure Kwaliteit wensen! Bij onderstaande
Tl
Net MEISJE, van B—2 Z.g.a.n
Mutsaert KIN- .Trio," Goudenregenstraat maandelükse Brieven no.
manufacturenzaak, drogisuur. P. Klopma, Willems- DERWAGEN,
en
uitstekende
aflevering
rente.
van
Engels mo- achter nrs. 49-51, Leeuwar- plus
stipte
u
verzekerd
bent
Slotmakersstr.
terij enz. Voorzien van
kade 59, Leeuwarden.
del, d' Hondecoeterstr. 73,
4593.
service.
waterleiding.
-lektrisch
en
Bekwaam 2e BANKET- Leeuwarden.
o.a Heer zou gaarne nog eens
AUTO-VERHUUR:
In dichtbevolkte zuidoostBAKKERSBEDIENDE
Renault donkere DAME spreken,
Seven
Austin
MEISJESFIETS.
hoek van Friesland.
Gazelle
en
Jong,
Peugeot
aug.,
J.
de
203
cirhij
zondag,
Üauphine.
Banketbakkerü
19
die
_^\ï_
■_.._
s
Aanvaarding in nader over39, tel. Leeuwerikstr. 176, Leeu- 403 De Histertax Hollan- ca 7 uur bij de Grote WieWirdumerdijk
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Bewogen FINA-vergadering

Slechte dag voor Nederland in Milaan

Belg De Loof wereldkampioen stayers; Nog altijd over
Nijdam en Post nu in halve finale kwestie-Rome

Het bestuur van de internationale
zwemfederatie, de FINA, heeft in Leipzig in een deels bijzonder bewogen vergadering nogmaals de kwestie LarsonDevitt in Rome besproken. Het resultaat
was, dat geen besluit werd genomen,
waarop voorzitter Max Ritter (VS) verklaarde de strijd tot het bittere eind te
zullen voeren, desnoods tot op het FlNAcongres van 1964 te Tokio, met behulp
van juristen. Ritter verweet de Europese bestuursleden, de heren Saellfors
(Zweden), De Vries (Nederland) en De
Raeve (België), die tijdens de historische 100 meter finale van de Olympische Spelen te Rome de jury d'appel
vormden, dat zü hadden gehandeld met
voorbijzien van het bestuursbesluit van
1956. Volgens dit besluit zou in twüfelgevallen bü de aankomst van zwemmers
worden afgegaan op de machinale registratie. Deze registratie was in Rome

(Van onze speciale verslaggever)

Oe 21-jarige Belgische amaeeur Romain de Loof uit Eekloo heeft gisteravond in Milaan een einde gemaakt aan de stayershegemonie van Nederland. Als
een waardige opvolger reed hü naar een zekere overwinning en io diep was de
val van onze favorieten dat zelfs het zilver en brons hen ontging. De dappere
Komijn eindigde op de vierde plaats en een ontluisterende
Henk Buis, die in de
eerste fase van de strüd te kwistig met zün energie was omgesprongen ging als
zesde over de meet. En dat terwijl hij minstens op zilver had gehoopt. Op deze
voor Nederland droeve avond
onze amateur achtervolgingsequipe werd de
weg naar de finale versperd door Denemarken, dat uitgerekend 0.1 seconde sneller was, en Jan Derksen zag zich door Maspes verslagen
was er toch één groot
lichtpunt. Onze prof. achtervolgers kwamen met glans door hun voorlaatste
examen. Henk Nijdam en Peter Post «uilen met Faggin en de Fransman Delattre
om de wereldtitel stryden en hun kansen staan niet slecht.

—

Henk Nüdam en Peter Post hebben
gisteravond in Milaan een demonstratie gegeven van hun kunnen op de achtervolging. In de kwartfinales bij de
profs waren ze zoveel sneller dan hun
respectieve tegenstanders, de Belg
Gillard en de Italiaan Fornoni, dat het
publiek op de tribunes er stil van werd.
Nüdam haalde Gillard reeds na drie kilometer (tijd 3.37,2) in en het viel op
met welk een souplesse en rust de noorderling reed.
Zijn
zelfvertrouwen
schynt voor honderd procent terug te
zijn en geen enkele maal was zün cadans verstoord.

—

om de derde plaats zal Derksen de andere veteraan Plattner ontmoeten. De
Zwitser, die Gaiardoni tot drie ritten
dwong maar tenslotte een nieuwe Italiaanse sprintfinale niet kon voorkomen.

genegeerd.

0,1 seconde

0.1 seconde heeft de Nederlandse achtervolgingsploeg uit de finale gehouden.
0.1 seconde, die waarschünlük het gevolg is "an een fout in de taktische regie. Het was bekend dat Oudkerk op kop
het beste werk doet en het was een
eenvoudig rekensommetje hoe de startvolgorde moest zün om bü het ingaan
Kans op
van de laatste ronde Oudkerk op kop te
hebben. Dat dit verzuimd is kwam ons
Henk Nüdam is ook niet bang
dapper viertal waarschünlük duur te
voor zijn tegenstander in de halve
staan, want precies geluk lagen Nederfinale, de Fransman Delattre, die
land
en Denemarken toen de bel voor
hem In 1960 te Leipzig in de amade laatste ronde klonk, nadat telkens
teurfinale zo verrassend klopte. „Ik
Oudkerk voor een kleine voorsprong
kryg nu eindelük myn kans op rehad gezorgd, die echter verloren ging
vanche. Ik zat toen met een moreals Koel op kop verscheen.
le inzinking daar in Oost-Duitsland,
jaar
maar dat is twee
geleden."
De Denen hadden wereldkampioen
Kaj Erik Jensen wel in de eerste posizei Henk, die voor de tyd van Delattre in zün kwartfinale tegen
tie en zo enorm hard trok deze er aan,
Ruegg toch wel respect
dat zijn ploeg precies een tiende seconhad:
6.06,4. Henk Nydam's tüd 3.37,2 omde eerder de finish bereikte dan de orangerekend over vüf kilometer zal onje hemden, die de zwakke schakel Gegeveer op 6.03 komen. Daarom
rard Koel hadden laten vallen. Beide
klonken Henk's afscheidswoorden
teams reden juichend voorbij de tribu„Maar ik kan sneller dan die 6.06,4 nes, maar de vreugde van Nederland
van Delattre" niet overmoedig.
keerde in grote teleurstelling toen de
speaker bekend maakte: één Denemartegen
Peter Post maakte er
de Italiaan Fornoni, zodra hij met zün gebrui- ken 4.61.5, twee Nederland 4.61.6. Het
kelyke snelle start 60 meter voorsprong
had verworven een wandeling naar de
finish van. Hü zorgde ervoor de Italiaan ver achter zich te houden en aan
zijn tüd 6.09,9 heeft niemand houvast.
Dat onze landgenoot vanavond in de
halve finale tegen Faggin feller van
leer zal moeten trekken is duidelük.
Hoewel Faggin in de serie door een snelle laatste ronde Post baas bleef is men
er bü de Italianen nog helemaal niet zeker van een herhaling. „Post kan veel,
heel veel. Hü is beter dan ooit", zei
Gerrit Schulte gisteravond. „Het zal er
om spannen!".
De grote favorieten bij de amateurEen Nederlandse finale is zeker niet stayers
Henk Buis en de Belg Romaln
onmogelük. Of Faggin, die zün tegende
Loof
waren als sevende en vijfde van
stander in de halve finale Kernper evengegaan In de finale van de amastart
eens na drie kilometer inhaalde (tüd teurstayers. Als een haas trok onze
3.37,3), daarmee genoegen wenst te ne- landgenoot achter
de Belg aan, toen demen dient natuurlük te worden afgegasknuppel opendraaide
ze
meteen
de
wacht
en zijn opmars naar de kop begon waar
de Duitser Preuss met de moed der
te
wanhoop nog stand hield. Het leek erop
Good old Jan Derksen verkocht zün dat deze situatie één Preuss, twee De
huid duur tegen Antonio Maspes. In de Loof, drie Buis en in de achterhoede oneerste rit van de halve finale sprint
tweede vertegenwoordiger Bert Rovoor profs nam hü de kop en verleid- ze
mün,
behoedzaam oprukkend naar de
de Maspes op driehonderd meter voor
plaats, voorlopig gehandhaafd aou
de
de finish tot een duik binnendoor. Met- vüf
worden.
Henk Buis toen werkelük
een sloot Derksen het gat af en sprint- gedacht Heeft
iets schortte aan het
dat
er
te uit alle macht door de bocht naar de rijden van de jeugdige Belg? Meende hü
lokkende eindstreep toe. Hoe groot de
werkelük dat e enklein rukje nodig was
macht van Maspes is bleek echter toen om
de grote favoriet mentaal klein te
pas goed. Hoewel de Italiaan buiten
krygen. Hoe zou hü zich vergissen.
om moest, kreeg hü onze landgenoot
De Nederlandse kampioen toog ten
vlak voor de finish te pakken en won
met een kwart wiel. „Dat was Derk- aanval op een moment dat het „op de
sen drie, vier jaar geleden niet over- plaats rust" scheen te worden gecomkomen", zei Arie van Vliet, die ook mandeerd. De Loof werd er door verweet dat het scherp van de sprint on- rast, zeker. Hü raakte los van de rol en
merkbaar slijt met het stügen van de had rondenlang nodig om zün candans
terug te vinden. Het juichte toen in Henk
jaren. En Derksen is 43 jaar.
die deze voorlopige capitulatie
Buis,
In de tweede rit dook onze landge- niet verwacht had. In zyn enthousiasnoot op 300 meter achter Maspes van- me poogde hü meteen ook Preuss van de
daan, nam tien meter voorsprong, maar eerste plaats te verdrijven. Dat lukte in
het was wederom niet voldoende om de eerste instantie niet, maar nadat onze
Italiaan achter zich te houden. In de landgenoot een kleine pauze had genolaatste bocht had de wereldkampioen men zette de tweede attaque wel goed
al aansluiting en prachtig gelanceerd door. Preuss kwam te „zwemmen" en
won hü met een half wiel. In de strijd moest de leiderpositie prüs geven. Zo
kwam Buis op kop en ook Romün vertoonde zich in de voorste gelederen door
een tüdje de derde plaats bezet te houden achter Buis en Preuss. De glorie
De uitslagen Van de wereldkampioenschap- van een Nederlandse zege leek zich «f
pen fn Milaan waren gisteren:
gaan tekenen, maar het was slechts
Kwartfinales prof-achtervolging: eerste rit: te
Ergens in de achterhoede verronde
7}_
Henk Nüdam (Ned.) haalt na
schün
Barthlemy Gillard (Belg.) in met een tijd gaarde De Loof nieuwe krachten en
van 3 min 37_2 sec. Tweede rit: Leonardo eigenlük zat iedereen te wachten op de
Faggin (It.) haalt na 7>,_ ronde Dieter Kernper (Dld) in met een U)d van 3.37.3. Der- Belgische tegenzet. De secondewüzer
de rit: Peter Post (Ned.) verslaat Glacomo tikte driftig verder en een half uur
Fornoni (It.) met een tijd van 6 min 9.9 was reeds verstreken.
sec over de 3 km. De tijd van Fornoni was
Delattre (Fr.) ver- Opmars De
6.17.-. Vierde rit: MarcelFreddy
Huegg (Zwitslaat in 6 min 6.4 sec
serland), die over de 5 km een ttJd van
Toen in eens veranderde het beeld
6.06.8 maakte. Halve finales achtervolging volkomen. Romain De Loof was aan zijn
(Belg.)
dames: eerste rit: Yvonne Reynders
passeerde in één
verslaat Aina Pouronen (Rusl.) met een tijd opmars begonnen. H.f
van 4 min 12,6 over de 3.000 meter. De tijd rush Romijn en Preuss en sprong als
van Pouronen: 4.18.8. Tweede rit: Beryl Bur- een tijger op Henk Buis af, die voor het
ton (G.8.) verslaat Lilla Tikhomirova (Rusl.)
was eerst zijn rug moest krommen om zijn
in 4 min 2 sec. De tüd van Tikhomirova eerprofessionals:
sprint
koppositie te handhaven. Weg «luchtte
4.07.3. Halve finales
ste halve finale eerste rit: Antonio Maspes Buis voor zijn ernstige belager. Doch in
(It.) verslaat .an Derksen (Ned.) met een
De Loof in één
tijd van 11.7 sec over de laatste 200 meter. de 38ste minuut kwam
in
langszij en toen
Derksen
machtige
opnieuw
verslaat
rush
Maspes
rit:
Tweede
11.7 over de laatste 200 meter. Tweede halve capituleerde onze landgenoot, die in de
finale: eerste rit: Santa Gaiardoni (It.) verkrachten had
(Zwits.) met een tijd beginperiode veel te veel

revanche

HENK NIJDAM
weer uitstekend op dreef....

Het conflict in de vergadering liep zo
hoog, dat de heer Ritter van het verder leiden van de vergadering afzag,
waarna vice-president De Vries die taak
overnam. Op voorstel van de penningmeester, de Engelsman Scott, die de
voorzitter had verweten dat hü niet als
FINA-man maar uitsluitend als kortzichtig en chauvinistisch Amerikaan bezig was te handelen, werd besloten de
kwestie niet verder te bespreken. Voor
behandeling stemden slechts de FlNApresident en de Zuidafrikaan Getz. De
Australiër Berge Phillips onthield zich
van stemming. De heer Ritter liet zün
oorlogsverklaring aan zün tegenstanders
vergezeld gaan van het dreigement, dat
hij op het congres van Tokio, nadat
Lance Larson alsnog
tot Olympisch
kampioen 100 meter vrüe slag 1960 zal
zyn uitgeroepen (herhaald zal
zün uitgeroepen) ervoor zou zorgen dat de Europese invloed in de wereld-zwemfederatie
voorgoed zou verdwünen.

is overigens duidelijk dat het goud op
dit nummer naar West-Duitsland zal
gaan want de tijd van onze Oosterburen over de zes kilometer tegen Rusland
4.26.6 (gemiddelde snelheid 54.013 km)
was vijf seconden beter dan die van Denemearken.
Oudkerk c.s. zullen nu van Rusland
moeten winnen om de derde plaats te
grijpen. Het zal opnieuw een zeer spannende geschiedenis worden. Een kleine
sensatie was nog een ongelukje dat
Jensen na afloop van het duel tegen Nederland beleefde, toen hü in de bocht tenaar Japan?
gen een baancommissaris aanreed. Van
uitputting? IJlings werd hü per brancard
Hoewel het laatste woord uiteraard
van het veld gedragen, maar er man- aan het Nederlands
Olympisch Comité
Hij
was zeer zal zün, is uit
keerde hem gelukkig niets.
Leipzig door het
het
in
spoedig bij zün positieven.
FINA-bestuur aanvaarde reglement betreffende deelneming aan het Olympische waterpolo-toernooi van 1964 te Tokio komen vast te staan, dat de Nederlandse polo-ploeg in de Japanse hoofdstad van de partij zal kunnen zyn zonder dat nog kwalificatiewedstrijden behoeven te worden gespeeld. Besloten is
namelük dat de zes landen, die in
Rome de beste plaatsen bezetten, zullen deelnemen, alsmede de drie landen
in het klassement van de Europese
kampioenschappen voor zover zü niet
tot de zes van Rome behoorden, vervolgens Japan als organiserend land, de
twee
landen, die als eerste en
terugdwong
een ferme rush Giscos
naar
de vierde plaats. Het was slechts voor tweede uit het toernooi van de Aziatieven. In de laatste enerverende minuten sche Spelen te Djakarta te voonchyn
waarbü De Loof naar een zekere over- komen, de drie beste ploegen van de
winning reed, reikte de rush van Gis- Pan-Amerikaanse Spelen, dus Noord- en
cos opnieuw naar het brons en de dap- Zuid-Amerika vertegenwoordigend en
pere Romijn slikte de grote deceptie met Australië of Nieuw Zeeland.
gebogen hoofd. Slechts vierde
en
Ten aanzien van de schoolslag en de
Henk Buis? Hem werd niets bespaard.
Een minuut voor het einde raasde een vlinderslag, zorgenkinderen in de zwemmery, waarbij vele conflicten zün onttriomfantelüke De Loof langs hem heen staan,
na al of niet aanvechtbare disnaar het goud, onze landgenoot de lap
niet besparend. Het was om te huilen.... kwalificaties, is bepaald, dat tussen het
aantikken by het keerpunt en het weer
De uitslag luidt: 1 en wereldkam- afzetten van de wand een zwemmer
pioen Romain de Loof (Belg.) in 1 uur of zwemster vrü zal
zün in de wijze van
74,408 km.; 2. Hans Lauppi (Zwits.) keren.
op 200 meter; 3. Robert Giscos (Fr.)
op 240 meter; 3. Bert Romijn (Ned.) op
Zelfs een salto-keerpunt zal dus voort300 meter; 5. Fritz Schaeppi (Zwits.) op aan zün toegestaan. Volgens deze nieu310 meter; 6. Henk Buis (Ned.) op 1 we bepaling zouden de keerpunten van
ronde en 30 meter; 7. Horst Staudacher Gerrit Korteweg, zoals hü die tüdens
(Dld.) op 3 ronden en 250 meter; 8. Leo- de nationalekampioenschappen in Soestnard Preuss (Dld.) op 5 ronden en 10 duinen nam en die tot diskwalificatie
meter.
leidden, zyn goedgekeurd.

Poloërs

Boeiende stayersfinale

Buis vergde in begin te
veel van zijn krachten

Maspes

snel

Uitslagen Milaan

Loof

slaat Oscar Plattner
van 11,3 sec over de laatste 200 meter. verspild.
Tweede rit: Plattner verslaatrit: Gaiardoni
GaiardoDe attente Bert Ronujn kwam hem
(11.3) en derde en beslissende
ni wint in 11.1 sec. Halve finales ploegach- op de tweede plaats aflossen, waardoor

tervolging amateurs: eerste rit: Duitsland
Nederlanders
(Rudolph, Claesges. May. Rohr) verslaat in pal achter de Belg twee
de volgende posities bezet hielden. Lang
4 min 26.6 sec Rusland. De tijd van de Russen was 4.31.5. Tweede rit: Denemarken duurde dit niet. Buis nam de tweede
(Isakson. Vldsteln, Hansen, Jensen) verslaat plaats weer over en bleef in het kielzog
in 4 min 31,5 sec. Nederland (Van der Lans,
Koel, Nikkesen en Oudkerkl. De t.|d van on- van De Loof rijden. Zo was de situatie
ze landgenoten was 4.31.6. De Engelse Beryl een kwartier voor het einde. Op dat
achBurtnn heeft het wereldkampioenschap
ogenblik begonnen de Fransman Gistervolging dames gewonnen. ZU versloeg in
de cos en de Zwitser Lauppi in de pap te
Reynders.
de finale de Belgische Yvonne
van 3 min roeren.
wereldkampioene 1961. in een t_d(een
lieten zich vlak achter Buis
gemid89.4 sec. over de 3.000 meter
opgejaagd hert poogde
uur). De zien die als een
per
km
delde snelheid van 45.112
tijd van Yvonne Reynders was 4.07.3. De weg te springen, maar die poging zou
won de bronzen mislukken omdat
aan het eind van
Russin Lllia Tikhomirova
medaille op de achtervolging dames door in zün
Buis naar de
Weg
was.
zakte
de strijd om de derde en vierde plaats haar
landgenote Alna Peuronen te verslaan in 4 derde, naar de vierde, naar de vüfde,
min 6,5 sec. De indeling van de halve fina- naar de zesde plaats. Achter De Loof
les achtervolging professionals die vandoken Lauppi en Giscos als tweede en
avond worden gehouden, is N.dam tegen derde op,
terwül Romün meetrok en in
Delattre en Post tegen Faggin.

Zü

latün

hü

Kampioenszeilwedstrijden NNWB

Strijd om noordelijke titels
wegens harde wind uitgesteld

-

-

Evenals de wedstrüden om de nationale zeiltitels gingen ook de wedstrüden
om de noordelijke zeiltitels in de 30 mz-, 22 m
en de Topklasse op het Sneekermeer niet door. Het waaide namelük veel te hard en hoewel In de middaguren misschien de 30 m
e n de 22 m2-kiasse wel hadden kunnen «ellen, was
▼aren in de Topklasse onverantwoord. Het wedstrüdcomité besloot dan ook voor
deze drie klassen de wedstrüden op een nader te bepalen datum en plaats alsnog
te doen houden. In tegenstelling tot de wedstrüden om de nationale leiltitels,
die werden afgelast

Dit is wel het belangrijkste nieuws
dat gistermiddag van het Sneekermeer
te melden viel, nadat men lange tijd gewacht had, voordat deze beslissing genomen tuerd. Het toaaide zo erg, dat de
vlaggemast op de starttoren afknapte,
nog vóór men een vlag had kunnen hij-

'ke, Leeuwarden 2537 p.; 3. A. Vollema,
Grouw 1684 p. 22 m2-klasse 1. W. Visser, Paterswolde 3483 p.; 2. Ir. A. Bonnema, Hardegarüp 2580 p.; 3. A. Bottema, Grouw 1215 p.
Topklasse 1. O. van Gorkum, Roordahuizum 2349 p.; 2. F. van der Meer,
sen.
Wartena 2224 p.; 3. L. G. J. van der
Met nog twee wedstrüden voor de MeiJ, Leeuwarden 2099 p.; 4. G. A. ten
boeg heeft in de 30 m2-klasse G. W. Tije, Hengelo 1604 p.
van der Meer uit Leeuwarden een kleine voorsprong op Tjeerd Geveke, evenen Wesseling
eens uit Leeuwarden.
Beiden gaan
Twee leden van de Nederlandse
weliswaar met elk twee eerste en een
amateurwegploeg, die zondag in
tweede plaats geluk op, maar Van der
Salo is gearriveerd, zün ziek.
Meer kreeg zaterdagmiddag 101 startSchroeder heeft last van ingepunten toegewezen, terwül Geveke'.n de
Wesseling
wandstoornissen en
eerste wedstrüd niet gestart is en daarkeelpün.
heeft
Rolink
is
Dokter
door nul punten kreeg. In de 22 m2gisteren naar Salo gereisd om de
klasse kwam geen wüziging, hetgeen
beide pechvogels medisch bü te
betekent dat Wiep Visser uit Paterswolstaan. Hü heeft alle hoop dat het
de, 903 punten voorsprong op ir. A. Bonongemak
van voorbügaande aard
nema, de leiding stevig in handen heeft.
is.
Indien Bonnema de titel wil prolongeren, dat moet hü in de twee resterende
De Belgische sprinter Debakker
wedstryden steeds eerste worden, terdie zondag in zün tweede rit tewijl Visser twee keer tweede moet worgen Gaiardoni ten val kwam en
den. Weliswaar eindigen beiden dan met
ter observatie naar het ziekenhuis
een geluk aantal punten, maar de preswas vervoerd, is alweer naar huis.
tatie van de laatste wedstrüd is dan van
Gistermiddag is hü per vliegtuig
doorslaggevende betekenis. Ook in de
naar België overgebracht.
Zün
Topklasse is de situatie ongewüzigH geblessures vallen erg mee. Hü liep
bleven en hier zün nog vier candidaten
alleen een paar bloeduitstortingen
op die met wat rust te genezen
voor de titel. De stand na vier wedstrüden is: 30 m2-klasse 1. G. W. van der
zün.
Meer, Leeuwarden 2638 p.; 2. Tj. Geve-

Schroeder

ziek

In een nieuwe Tarzan-film zullen Jock Mahoney als de nieuwste Tarzan
en Jai de olifantenjongen, het samen opnemen tegen een bende blanken,
die in de oerwouden van India jacht maakt op olifanten en deze dreigt
uit te roeien. De opnamen zijn gemaakt in de oerwouden van Mysore
in India.

Vijfde wedstrijd te Sneek afgelast

Krijn Tol kampioen in
de regenboogklasse
De strijd om de nationale zeiltitels in de Valken-, de Vrijheids- en de
Regenboogklasse op het Sneekermeer heeft een bijzonder onbevredigend slot
gekregen. In de 16 m en de Pampusklase was de beslissing reeds na vier
wedstrijden gevallen, zodat in deze klassen niet gezeild behoefde te worden.
In de overige drie klassen was de spanning nog volop aanwezig en normaal
had men dan ook een spannende eindstrijd kunnen verwachten. Echter de
stormachtige wind gooide roet in het (zeil)eten. Gistermorgen waaide een
westelijke wind met kracht negen over het Sneekermeer, dat een kolkende
watermassa was geworden, waarop zich geen enkel schip durfde wagen. Het
wedstrijdcomité besloot dan ook, terecht, de vijfde wedstrijd af te gelasten.

-

De kanshebbers in de drie klassen bleven echter wachten, want het was niet
onmogelijk dat 's middags nog gestart
zou worden, als de wind iets af zou
nemen. Ook het wedstrüdcomité besloot
tot na de middag te wachten met het
nemen van een definitieve beslissing.
Wat men misschien wel hoopte, maar
niet gebeurde, was dat de wind niet
afnam, maar tijdens buien in sterkte
won. Om twee uur viel dan ook de beslissing: de wedstrüden werden afgelast en de zeilers konden inpakken. De
kampioenen in de verschillenden klassen werden bekendgemaakt, naar de resultaten van vier gezeilde wedstrijden
en dit was dan het onbevredigende slot
van verwaaide kampioenschappen.

geweest, want het verschil tussen een
eerste en een tweede plaats bedraagt
precies 301 punten en was Alberda, wanneer er gezeild was, eerste gewordenen
Tol tweede, dan had Alberda de titel
geprolongeerd. Helaas dit zeilgevecht
ging niet door. In de Vrijheidsklasso
bleef de situatie ongewyzigd, althans
waar het de twee hoogstgeplaatsten betrof. B. Willemsen uit Rotterdam werd
kampioen met twee eerste en twee derde plaatsen. De kampioen van vorig
jaar Bouw van Wük uit Woubrugge eindigde op de tweede plaats.

Eindstanden

Valken: 1. en kampioen mevr. *t HooftSnijders, Leidschendam 3360 punten; 2. H.
C. Kirkenier, Alkmaar 3330 punten; 3. E.
Rolf van den Baumen, Den Haag 2736 punten; 4. mr. R. Mulder, Langweer 2661 punIn de Pampusklasse viel zondagavond ten;
5. A. Wester, Grouw 2375 punten; 6.
laat de beslissing, omdat verschillende, H. F. Zuiderbaan, Rotterdam 2029 punten,
nog niet afgehandelde protesten, werden is mZ-klasse: 1. en kampioen Joop Helder,
5424 p.; 2. R. Siebrand, Kamafgewerkt. Zo werd J. B. Reeder, die Paterswolde
pen 2898 p.; 3. Albert Helder, Paterswolde
zaterdagmiddag als eerste finishte, door 2868 p.: 4. H. A. Mlnks, Leeuwarden 2738
J.
een protest van een TOP-zeiler, dat p.; 5. Th. de Haan, Sneek 2526 p.; 6. p.
Ruijter. Capclle aan de IJssel 2049
werd toegewezen, gediskwalificeerd. de
Regenboogklasse: 1. en kampioen K. J. Tol,
Daardoor kwam H. J. de Ruyter uit Rotterdam 3743 p.; 2. J. Alberda, Sneek
3. L. de Wit, Heiloo 2748 p.; 4.
Heemstede, die in die wedstryd als 3442 p.;
J. de Jong. Joure 2569 p.; 5. E. K. Hoektweede was aangekomen, op de eerste C.
stra, Sneek 2472 p.; 6. G. Ooms, Drachplaats, zodat hij met de resultaten van ten 2268
p.; 7. Ir. G. A. Bakker, Rotterzondag, met vier overwinningen voor de dam 2062 p. VrUheldsklasse: 1. en kampioen
Willemsen. Rotterdam 3906 p.; 2. B. van
anderen onbereikbaar was geworden. In B.
Wijk Woubrugge 3480 p.; 3. J. R. de Vries.
nog
deze klasse werden
vier zeilers uit- Rotterdam 2542 p.; 4. J. K.
Boer,
de
gesloten, die zaterdagmiddag een boei Sneek 2256 p.; 5. P. P. de Reuver, Amsterdam 2065 p. Pampusklasse:
1. en kamverkeerd hadden gerond, zodat in de pioen
H. J. de Rurjter. Heemstede 4988 p.;
eindstand nog vele wüzigingen voor- 2. K. Jissink, Sneek 2888 p.; 3. G. Blesot,
Leiden 2763 p.; 4. J. Sijtema, Loosdrecht
kwamen.
In de Valkenklasse werd Mevr. 't 1939 p.; 5. H. de Jong, Sneek 1888 p.

Protesten

Hooft-Snüders uit Leidschendam kampioene, een prestatie, die er mag zün.
Haar mede-gegadigde voor de titel de
Hagenaar Egon Rolf van den Baumen,
die in puntenaantal geluk stond, zakte
af, omdat een door H. Prins tegen hem
ingediend protest werd
toegewezen,
waardoor Van den Baumen voor de derde wedstrüd, waarin hü als vierde eindigde, slechts 101 punt kreeg toegewezen.
Hierdoor eindigde Mevr. 't Hooft in die
wedstrüd op de achtste plaats, hetgeen
haar 109 punten extra opleverde. Dat
bracht haar puntentotaal op 3360 precies dertig meer dan H. C. Kirkenier uit
Alkmaar. Ook in deze klasse waren vele protesten. Bü zeilbaar weer had hier
nog een spannende eindstrüd kunnen
plaatsvinden tussen vier kanshebbers,
waaronder als enige Fries mr. R. Mulder uit Langweer.

Alberda onttroond
In de Regenboogklasse was door een
Pampuszeiler een protest ingediend tegen de Regenboogzeiler C. J. de Jong
uit Joure, die zondagmiddag als derde
gefinisht was. Dit protest werd toegewezen, waardoor De Jong 727 punten in
mindering werd gebracht. Alberda, die
in die wedstrüd als zesde was aangekomen, klom daardoor naar de vüfde
plaats en de kampioen van vorig jaar
had precies 301 punt minder dan K. J.
Tol uit Rotterdam, die met twee eerste, een vüfde en een zesde plaats Alberda onttroonde. Tussen dit tweetal
was een spannend duel te verwachten

Friso-successen op
de Groen Geel-series
De Groen Geels, ries te Wormer zijn voor
de drie deelnemende Frisoploegen niet zonder succes gebleven. Wel kon Friso I het
in de hoogste afdeling niet bolwerken tegen
de beide hoofdklassers Groen Geel en Archipel, doch het spel was alleszins bevredigend. In de afdeling C. kwamen de reserves echter door vier overwinningen onbedreigd in het bezit van de eerste prijs,
terwijl de Friso adspiranten een tweede
prijs wonnen. De uitslagen voor de Friese
ploegen waren. Hoofdafdeling: ArchipelFriso 7-2, Groen Geel-Koog Z. 0-0. FrisoGroen Geel 1-2, Koog Z.-Archipel 1-0, FrlsoKoog Z. 1-3, Groen Geel-Archipel 3-1. 1.
Groen Geel (Wormer). 2 Koog Zaandllk.
Groep C. Friso-Koog Z. 1-0, Friso-Archipel
2-0, Rlvalon (Doesburg)-Friso 1-3, Groen
Geel-Friso 2-1. 1. Friso B (Leeuwarden)
Groen Geel (Wormer) 3. Archipel (Amster-2.

Groen Geel-Friso 1-1.
9.^
m! „Adspiranten:
2-0, Friso-ZKV 1-1. RivalonZKV-Rivalen

Groen Geel 0-4. Groen Geel-ZKV
FrisoRlvalon 1-0. 1. ZKV (Zaandam). 0-3.
2. Friso
(Leeuwarden).

Korfbal te Metslawier
Vorige week speelde een twaalftal van
de Christelüke Korfbalbond, samengesteld uit spelers van verschillende clubs
uit Arnhem, Utrecht, Den Haag en Rotterdam, gedurende een vyftal avonden
in Metslawier vriendschappelyke wedstrijden tegen Friese clubs. Alle
gespeelde wedstrüden eindigden vüf
in eén
overwinning voor de gasten. De laatste
wedstrijd werd muzikaal opgeluisterd
door het CSC tamboer- en trompetterscorps uit Joure 0.1.v. de heer A. Brens
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MAGAZIJNBEDIENDE
Schrans 73

sterke kwaliteit keperOveralls van afwerkinq.
Sanfor en

#.r,rriiirnv
x i
rn-*..» corduroy.
van „Ribfix
Pantalon
Poolvast en pletvrij. Een „Drie
Boompjes" produkt dat gezien en
gedragen mag worden. Met antislip tailleband en elastieken trekkers. Grijs, bruin,
4 |J9O
zwart of blauw.
I
Maten 44-56

XmiL^L'"
Prima
#"
MS Plastiek

in de ruo
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Jongens-overalls van prima san-

j°rkeiperdrilj■

Kaki stofjas van sterke kwaliteit
satijndrill. Prima pasvorm. Sanfor
en kleurecht. Een stofjas die lekker
zit en lang meegaat. Maten 46-56

'

4»

J J)°

Q6"

**

Kinder-overalls van sterke, voorgekrompen keperdrill. Alleen in

Werkhemd van dichtgeweven
satijndrill. „Felisol", dus kleurecht. De afwerking is prima-in-hetkwadraat. U kunt ze kopen in
blauwgroen, taupe
en grijs.
Maten 5-8

In
Me^elastiek,
Aftt)

M 36
kl
e
i
n
*'
JLTnn

4 E9O

blauw. Met rug-elastiek en leuk
embleem op de borstzak. Verkrijgbaar in de maten 2-12.
Maat 2 (4 jaar)
_C
Met kleine stijging
fl
per maat
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VROOM & DREESMANN

uw mem***.

Gevraagd voor direct

Fa. J. SCHUURMANS,
vraagt

\ Bïï^ïï

DING VAN V& D

EEN POMPBEDIENDE
voor ons PAM-benzinestation
S. MINNEMA, Archipelweg 11 - Leeuwarden

Leeuwarden,

niet beneden 21 jaar

\_%_d____ï

Met hst plaatsen van een WEGWIJZER
kiest u de wijste weg!

Zon lekkere Mars bevat chocolade, suiker, glucose en melk. Daardoor
maakt Mars u kwiek weer energiek.
Romige carameï met glucose en

Weerd 14

Voor direct gevraagd

___-Pk_r

FLINKE LOOPJONGEN,

Leeuwarden

1G jaar of ouder
Fa. Goudsmit—Hoff, Zaailand 86, Leeuwarden

_______!

jBßP*^

MAAR 25 CT

De
*\

Af -____fJtrf[»__r_L____l
_T\ Sensatie!
/f «^

\

\

koffer

„

J/

is uitgerust, de |
luiste steek voor de ta f
verwerken stof. De I
Pfaff °°heefti de ver- §
maarde zélf-corrigeren- |
de' dutöeZ-roterende f.
Pfaff-grijper. Deze Pfaff f
is een klasse apart. §
Ook in prijsl
Gun Uzelf deze Pfaff.
Pfaff
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Op de Psychiatrische Inrichting
De Pfaff 90 is de zigzagmachine die voor TJ

-f---f_TS'TS'
%y%J
■__■
JBr -B?-_K-_____.
I
denktl Foutloos West |f
.
-i .
VerOOrZaaKt
u met de "denkende I
schut", waarmee deze 4
vvv-i v« /ai w

[/490.'\
compleet In J
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Er ts reeds een Pfaff
voor f 198.- en elek-

|
|

trlsch al »oor f 533.<comPleet ln koffer).

|

y JÊÊÊÊfÊ*\fmÊtm*WkW
PFAFF NAAIMACHINEHUIS

*

Fa. A. DEKKER
LEEUWARDEN, St. Jacobsstraat 3, tel. 24326
DOKKUM,
Nauwstraat 92, tel. 2767
SNEEK,
N. Noorderhome 5, tel. 2495

Handelskantoor te Leeuwarden vraagt voor zo
spoedig mogelijk een

GEROUTINEERDE
STENO-TYPISTE,
een FACTURISTE
en een TELEFONISTE
Vijfdaagse werkweek

Brieven met volledige inlichtingen o. no. 4594

DENNENOORD
bestaat gelegenheid tot het volgen van een

VOOROPLEIDINGSCURSUS

#Per

cursus kunnen max. 12 deelnemers worden toegelaten. De
duur is 6 weken. In aanmerking
komen jongens e^ meisjes van
Prot. Chr. Levensopvatting, ouder
dan 17 jaar.

Het doel van deze cursus is, voorlichting te

geven aan hen, die belangstelling hebben
voor de moderne ontwikkeling in de psychiatrische behandeling en verpleging en
overwegen om de opleiding voor het Rijksdiploma Ziekenverpleging B te gaan volgen.
Inlichtingen bij:

H

"'-"v:'":;jSB|

**** *** *__?_

Adjunct-Directrice Psychiatrische

,„

-pB

-"^jfeil^K^
'S
■';.."-■_

'.:

2g

B fl

jBJ

__________.__■_______!

Inrichting Dennenoord, Zuidlaren.

|9
FRflflM
1
wll"'«'«"i*WWlH Ij |\ bieiv

Oranjeboom-

Het montert je op. Je komt weer op adem, na een
drukke dag. Dat is Oranjeboom. En dat doet de ÖICH 111____ __l _f__&__ 11 _üÜwli I"e^:er'
hop in Oranjeboom. Een bijzondere melange, Ijlfclf
ÊmWmVßaP*^s'
■ ■ Flfll IUIJ M
samengesteld uit 's werelds beste hop-rassen. Om
|| ||1 Anders,
anders dan anderen te zijn? Neen. Om bier te CCM M 1y"BSf&MB
Do°r dchop.
_UI
schenken waarbij een man zich ./bw voelt.
M IHAM i ||j|H
ora

fAfAAK 111

AGENTEN
en ADJ.-INSPEGTEURS
Leeftijd boven 25 jaar
Bekendheid met acquisitie strekt tot
aanbeveling

Voor spoedige indiensttreding

___________Bt^

PROOSTEnrf.^n°^aswigSgheid. ORAN

vraagt wegens uitbreiding van haar
organisatie

Inlichtingen telefonisch 05100—22227 of schriftelijk onder no. 3975

__F -^__E

Hf iüH ____K

i_i___MMMbi____p-3

k

Financiële Instelling
annex Levensverzekering-Mij

_____■____>>

■

Prof. B. D. Hartong, hoogleraar in Gent, geeft antwoord- op de
vraag: Is hop alleen belangrijk voor de smaak van het bier?...
~Hop heeft ook een kalmerende invloed. Daarom is voor bier
zowel
de keuze van de hop, als de dosering van het grootste belang.
Samen bepalen zij het karakter van het bier."

'

I

IIfi

1
B

W&t
'^
fIcSICS

%ff_f__ _PR B-MR /_3
%&
mH__ V_fl -Li I Wmk,
_É_l__
W/sMT _^iIÉ_P/
1§ 1 «__s§____' 'B
1
m.m
WHAiaHH| IH.
ü___\ J-mJc
VB
»-w-iw

■

gevraagd

een Instructeur/Instructrice

voor het geven van autorijlessen
Bij voorkeur in bezit van diploma's
Brieven no. 4592
GEVRAAGD:

GEVRAAGD

VERKOOPSTER
Sollicitaties richten aan:

„DE RIETEN WERELD"
v/h W. C. Landkroon, Nieuwestad 53,
Leeuwarden

een ervaren dragline-machinist
zelfstandig kunnende werken
Aanmeldingen na 7 uur te 1. 05116—354
Veenstra's Autobedrijf, Noordersingel 88
Bergum

EXPEDITIE-CHAUFFEUR

-

gevraagd

voor stadswerk, i.b.v. rijbewijs C, vrachtwagen
Aanbiedingen We-Pra bakkerijgrondstoffen
J. H. Timmer, Marshallweg 5, Leeuwarden tel. 23137

-

°»*«BB0CM--te-_-«»__Hi_«3w»ttero__^

.ERWIGOENEDEÜLWOBE BROUY-EfIIJEN mmam

«.V-ROnEROAM-BE. HMG-WW""
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Spaarbank

te

Leeuwarden meldt:

spaartendens in 1961
’

’
’

’

’

’

’

’

’

’

’

Goed jaar voor
Centraal Bureau

’

Fusie Krasnapolsky
en Hotel Polen

’’

’

’

’

Staatsmijnen bouwen in VS

’

’

Kunstmeststoffen-fabriek
samen met de PPG

’

—

’

—

Aardgasgrondstof en energiebron

’ ’ ’ ’ ’’
’
’ Friesch-Groningsche:
nieuwe wegen al

langer op programma
Het ligt in de bedoeling van het bestuur van de Friesch-Groningsche Hypotheekbank NV bü de eventuele overname van de NV Gemeenschappelijk
Eigendom het bedrijf op dezelfde wijze
voort te zetten, aldus heeft het medegedeeld op een heden in Amsterdam gehouden perskonferentie. Ook de direktie
De Frieschbluft volledig in funktie. gekomen
na
Groningsche is tot dit bod
het mislukken van het bod van de
beLandbank. Het lag reeds lang in denaast
doeling van de vennootschap,
haar eigen aktiviteit als hypotheekbank, eigen exploitatiemaatschappi.jen
van onroerend goed op te richten, dan
wel in een bestaande of nieuw op te
richten exploitatiemaatschappü van onroerend goed te Darticiperen. Ook bii
het inslaan van nieuwe wegen, aldus
hét bestuur, stelt het zich op het standpunt, dat het primair haar taak blijft
het verlenen van eeerste hypotheken.
Een vraag of het aandelenkapitaal in
verband met deze transaktie zou worden uitgebreid kon niet worden beantwoord. Een volstorting door aandeelhouders van hun obligo wordt niet
overwogen.

MARKTBERICHTEN
VEEMARKT ROTTERnAM, 2* aug.
Totale aanvoer 3490, weekaanvoer 4732.
waaronder 373 vette koelen en ossen, 1029
gebrutksvee.

661

vette

kalveren.

488 gras-

kalveren, 467 nuchtere kalveren. 67 paarden.
32 veulens. 313 schapen of lammeren, 38 bokken of geiten.
,
Prijzen (resp. voor le. 2e en 3e kwaliteit):
Vette koeien f 2.90—f 3.25. f 2.60—f 2*o.
f 2.43—f 2.55 per kg; vette kalveren f 2.20

—

f 2.40 f 2—f 2.20. f I.Bo—f 2 per kg; graskalveren f 350, f 250, f 200 per stuk: nuchtere kalveren f 170. f 130. f 140 per stuk;
srachlpnardrii f 2.70. f 2.30. f 2.20 per kg:
schapen f 106, f 98_ f B 8per stuk; lammeren
f 110. f 95 f R0per stuk: kalf- en melkkoe en
f 1173, f "1075. f 900 per stuk; vare koeien
f 775, f 700, f 600 per stuk; vaarzen f 87n,
f 700, f 375 per stuk; pinken f 550, f 473,
f 450. f 350 per
f 400 per «tuk;
f

____.

De onderneming gaat een investering
vergen van verscheidene tientallen miljoenen dollars. De Staatsmünen zullen
voor 49 procent in het aandelenkapitaal
deelnemen. De statuten voorzien in een
regeling, waardoor de Staatsmünen een
wezenlijke invloed hebben op het beleid.
Volgens het bouwschema zal de fabriek
half oktober 1963 in bedrijf worden gesteld en zal de markt reeds voor het
mest-seizoen 1963-1964 van gereed prodrukt worden voorzien. De produktie zal
deels in vloeibare en r>eels in vaste vorm
worden afgezet. De fabriek te Augusta
zal als eindprodukten afleveren ammonium-nitraat, kalkammonsalpeter
en
stikstofhoudende oplossingen. Een gedeelte hiervan zal in de omgeving van
Augusta worden afgezet. De rest zal
worden verdeeld over enkele distributiecentra (zgn. terminals) op grote afstand van de fabriek gelegen om vervolgens zijn weg te vinden naar de verschillende afnemers.
Het is bekend, dat de Staatsmünen
haar procédés en haar kennis sinds vele jaren en in toenemende mate via haar
dochteronderneming Stamicarbon in het
buitenland verkoopt. Op deze wüze zijn
betrokken geweest bij
zü in vele landen
de bouw van kunstmestfabrieken en is
een grote ervaring verworven op het
gebied van de bereiding van kunstmest
stoffen onder uiteenlopende omstandigheden in het buitenland. In het onderhavige geval wordt door inbreng van
deze kennis in een onderneming waarvan zü mede-eigenaar zün gunstiger
perspektieven verkregen. Het gehjed
waarin het nieuwe bedrüf wordt gevestigd is overwegend agrarisch. Het verbruik van stikstofmeststoffen stijgt er
nog jaarlijks. Recente studies hebben
aangetoond, dat in tegenstelling met de
ontwikkeling in West-Europa de belangstelling van de Amerikaanse landbouwer duidelük verschuift van meststoffen
in vaste naar die in vloeibare vorm.

Amsterdamse wisselmarkt

—

Amsterdam, 28 aug. Londen 10-15-B
10.10%: New Vork 3.60TV-3.60.»; Montreal 3.34%—3.34%; Parijs 73.56%—
73.61%; Brussel 7.24%—7.25%; Frankfort
90.13—90.18; Stockholm 70.04%—70.09%;
veulens 550.
83.36—83.41; Milaan 58.08%—
Zürich
«tuk.
Kopenhagen 52.07—52.12: Oslo
58.13%;
handel,
prijzen).
aanvoer,
(resp.
Overzicht
onveranderd. 50.42—50.47;
Wenen 13.97%—13.98%:
flauw,
Vette koeien: groter,
Vette kalveren: wat rulmer, redelllk, ongewij- Lissabon 12.59%—12.61.
zigd, enkele prima's boven notering. GraskalNuchtere
veren: groter, matig, afbrokkelend.
prijshoudend.
:—: De wercldkoopvaardüvloot bekalveren: als vorige week. goed.
naM«. stond op 1 augustus i.l. uit 23.928 scheSrachtpaarden: gewoon, tamelijk, redelijk.
Schapen en lammeren: lets korter.
pen (boven 300 brt.) met een inhoud van
schapen gedrukt, lammeren wat stijver. Kan131,84 miljoen bruto register ton. Oo
niet Sen*V
en melkkoeien: gewoon, stil,
1 augustus van het vorige jaar omvatslepend,
tamelijk,
Prijshoudend. Vare koeien:
de wereldkoopvaardijvloot 127.45
ie
rulmer,
teruglopend. Vaarzen en pinken: iets
miljoen brt.
willig, ruim prijshoudend.

N.V.OISTILLEERDERIJ V* SIMON RYNBENDE 4 ZONEN

van de Sikkens Groep NV in Sassen-

heim hebben besprekingen gevoerd over
samenwerkinir waarbij de Sikkens Groep
NV deel zal uitmaken van de KoninkZout-Ketjen NV. in welke holDe positieve spaartendens van de laatste jaren handhaafde zich voor de lijke
dingmaatschappij
de NV Kon.
Spaarbank te Leeuwarden ook in 1961, zo zegt het thans verschenen jaarverslag. Ned. Zoutindustriein te1961
Hengelo en de
In 1961 nam het inleggerstegoed toe met f 918.849 (v.j. 766.279). De inlagen be- Kon. Zwavelzuurfabrieken
voorheen
droegen
18.639.617 (v.j.
17.469.058), de terugbetalingen
17.720.767 (v.j. Ketjcn NV te Amsterdam zijn samenge16.702.778). Aan rente werd op de inleggersrekeningen bijgeschreven
een be- gaan.
drag van
922.816). Aan het einde van het verslagjaar was het
960.085 (v.j.
De aandelen van de Sikkens Groep
tegoed der inleggers gestegen tot 36.194. 816 (v.j. 34.315.881) Op 17 mei werd NV zullen
dan geruild worden tegen
een inleggerstegoed van
35.000.000 bereikt. De inlegger, die met zijn storting door de Koninklijke Zout-Ketjen NV
dit bedrag vol maakte, kreeg een extra inlage op zijn boekje aangeboden. Er nieuw uit te geven aandelen en wel op
basis van nominaal f 1.000 aandelen
waren in 1961 40.061 (v.j. 39.757) inleggers.
Sikkens Groep NV tegen
nominaal
Het gemiddeld tegoed per inlegger totaal
1.150 aandelen Koninklijke Zout-Ketjen
1.446.771, de gerealiseerde
steeg tot ’903 (v.j. ’888). Het spaar- koerswinst effekten I 9.759
aandeelhouders
en de huur NV. Binnenkort zullenuitgenodigd
quotiënt (verhouding tussen inleg en van kluisloketten f 1.967. De
van Sikkens worden
hun
onkosten
terugbetaling) was 1.052 (v.j. 1.046). De bedroegen per inlegger
5,78 (’ 5,38, aandelen om te ruilen. De transaktie
belangstelling van de inleggers voor in 1957 4,61). Het aantal posten van zal slechts doorgang kunnen vinden inde het vorige jaar ingevoerde termijn- inleg beliep 149.661 (154.729). het dien voldoende aandelen ter omwisseboekjes nam gestadig toe. Eind decem- aantal posten van terugbetaling 75.193
ling worden aangeboden.
Aandelen
ber waren er 465 van deze boekjes in (73.5541
KZK noteerden gisteren 730 xk. die van
waarop een
van
omloop
tegoed
755. In beide fondsen vond vanHet verslag maakt melding van het Sikkens
2.250.000. De rentevergoeding over de overlijden
daag geen notering plaats.
van
ir.
D.
F.
Wouda,
die
op de termijnboekjes ingelegde bedragen sinds 1933 bestuurslid
was. Het bestuur
werd met ingang van 2 januari 1962 is thans als volgt samengesteld:
H.
vastgesteld op 3% pet. per jaar, voor van Sminia, voorzitter, W. H. vanjhr.
Eijck
de rekeninghouders ingaande op de van Heslinga, sekretaris, mr. R. Romer,
eerstvolgende datum van verlenging thesaurier,
G. Grondsma, jhr.
C.
der belegging. Het aantal deelnemers Storm van 's Gravesande, mr. E.
premiespaarregeling
aan de
voor amb- Gelinck, mr. W. J. Oosterhoff, M. H.
mr. J.
tenaren bedroeg per ultimo 1961: 507 J. Woltman, P. A. Ablij en R. SchootHet Centraal Bureau (voor de
gezamenlijk tegoed van stra.
met een
landbouw) te Rotterdam verwacht,
146.394.
dat financiële resultaten over 1961-62 bepaald gunstig zullen zün. GeldDe belangstelling voor het rijdend bij-,
kantoor nam weer belangrijk toe. In toomzet en produktenomzet bereikten
met 533 miljoen gulden en 2 ._ miltaal werd bij dit bijkantoor ingelegd een
joen ton produkt rekordhoeveelhebedrag van ’843.791 en terugbetaald
den. Alle kommerciële afdelingen
’679.809 in respectievelijk 10161 ei
van het bedrüf hebben aan de gro3770 posten. Met ingang van 1 januari De besturen van Grand Hotel Kraswerden in het rayon van het bijkantoor napolsky NV en de NV Hotel Polen
tere omzet bijgedragen. Het meest
is dit echter het geval met de voerte Hardegarijp een vijftal standplaatsen „Het Poolsche Koffiehuis", beide in
artikelen.
door dit mobiele bijkantoor ingenomen. Amsterdam, hebben overeenstemming
Tot nu toe bleef de omzet daar echter bereikt inzake een fusie door omwisseBehalve
een groter marktaandeel en
bij de verwachtingen ten achter. In de ling van aandelen.
hoger prijsniveau van verschileen
iets
loop van het jaar werd besloten deel te
Krasnapolsky zal aan aandeelhouders lende artikelen is het grotere voervernemen in de aanschaffing en de exploi- van hotel Polen een aanbod doen tot bruik
de belangrijkste faktor getatie van een reserve-rijdend bijkantoor overneming van hun aandelen. Voor weest. hier
hogere omzet van 170.000
In
de
gezamenlijke
rekening
enige
voor
van
nom. ’BOO aandelen Polen kunnen wor- ton komt tot uiting hoe
groot het naspaarbanken welke reeds een mobiel den verkregen nom. ’6OO.- aandelen deel is, dat het abnormale 'ate en
koubijkantoor in gebruik hebben.
Krasnapolsky, beide soorten stukken de voorjaar 1962 vooral aan de rundIn de tweede helft van 1961 werden met dividend over 1962. Er moet een vol- veehouderij heeft berokkend. De mestvijf loketmachines in gebruik genomen. doend aantal aandelen ter verwisseling stoffen, hoewel in geldomzet vooruitgeZoals reeds in het vorige verslag ver- worden aangeboden.
gaan, boekten wederom een aanmerkeHet aandelenkapitaal van Polen is lijke val in tonnage.
meld, kunnen met deze machines de inIn deze sektor zet548.000 groot, zodat hiertegen- te de teruggang van enkelvoudigfosfaatlagen en terugbetalingen in de spaar- thans
bankboekjes worden geboekt, terwijl te- over 411.000 aandelen Kras zullen wor- en kalimeststoffen ten gunste van de
gelijkertijd enkele administratieve ge- den uitgereikt. Het aandelenkapitaal van mengmeststoffen steeds
krachtiger
gevens worden verkregen welke nodig Kras zal hierdoor stijgen tot ruim 1.42 door. Nog slechts een vijftal jaren gezijn voor de verwerking van de loket- miljoen gulden. Op basis van de maan- leden was de aktiviteit van het Centraal
inleggersadministratie. dag tot stand gekomen koersen voor Bureau op mengmesteebied een haast
posten in de
spaarbankboekje beide aandelen komt het bod van Kras te verwaarlozen onderdeel. Het stemt de
Een nieuw model
werd voor dit doel ontworpen en inmid- op 3210, terwijl de in te leveren 800 direktie tot voldoening, dat de omzet in
dels in gebruik genomen. De omschake- nominaal aandelen Polen bij een koers landbouwmachines zich goed heeft kunling op de nieuwe modellen boekjes van 315 percent een waarde van
2520 nen handhaven ondanks de slechtere fiheeft geleidelijk plaats. De rentevergoe- vertegenwoordigen. Tussen beide ven- nanciële uitkomsten van het agrarische
ding op de gewone spaarrekeningen be- nootschappen bestaan reeds nauwe ban- bedrijf, welke uitkomsten in het algedroeg 3 pet. Voor 196? bleef dit percen- den. De direkteur van Kras, de heer meen tot een beperking van de invesJ. F. Staal, is al jaren kommissaris bij teringen heeft geleid. De werkzaamhetage gehandhaafd.
Voorts is prof. dr. C. F. Schef- den op het terrein van de aardolievoorDe voor belegging bestemde bedragen Polen.
fer zowel kommissaris bij Kras als bii ziening vertoonden weer cc- sterke op■werden hoofdzakelijk belegd in obliga- Polen.
gang.
tiën. Twee onderhandse leningen werden afgesloten. De belegging in hypothecaire leningen bleef ten achter bij
die van het vorige jaar. Toch kon deze portefeuille nog weer iets worden uitgebreid. Van de effekten was de aanJcoopwaarde op 1 januari 21.936.283 en
op 31 december ’23.354.480. Te vorderen aan onderhandse leningen was op
1 januari 11.421.564, op 31 december
11.610.760. Het aan hypotheken uitjanuari
staande bedrag was op
1
’3.372.787
en op 31
december
’3.729.574. Het voordelig saldo van de
149.231
verlies- en winstrekening ad
werd aan de reserve toegevoegd. De
reserves
de balans vermeldt als rethans
bedragen
serve ’4.136.753
11.43 pet. van het tegoed der inleggers
tegen 11.61 pet. in 1960.
De verlies- en winstrekening vermeldt
De Staatsmijnen in Limburg en de Amerikaanse onderneming Pittsburgh
aan rente inleggers 1.059.323. onkosten Plate Glass Company zullen voor gezamenlijke rekening een fabriek voor stik231.752. (v.j. 213.972) provisie effek- stofmeststoffen vestigen in de Verenigde Staten. De onderneming draagt de naam
ten 2.529, provisie lossingen 240, af- Columbia Nitrogen Corporation. De fabriek wordt gebouwd in Georgia, bij de
5000, id. plaats Augusta, waar een
schrijving rijdend bijkantoor
van ongeveer 120 ha voor de bouw is gereser5.906,
inventaris
id. spaarbusjes veerd. Het bedrijf zal een terrein
hoeveelheid
stikstofmeststoffen produceren, die overbeliep
in
4.513. De rente beleggingen
eenkomt met ongeveer 100.000 ton stikstof per jaar. De Staatsmijnen produceerden zelf in 1961 239.000 ton stikstof. Aardgas is grondstof en energiebron.
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Het bestuur van de Koninklijke ZoutKetjen NV in Hengelo en het bestuur

Inleggerstegoed boven 36 miljoen

’

(Advertentie LM.)

Sikkens gaat op
in Koninklijke
Zout-Ketjen

Handhaving van positieve
’
’
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Het nieuwe Amerikaanse bedrüf zal,
juist omdat men hier met vloeibaar produkt te doen heeft, in menig opzicht
verschillen met büvoorbeeld de opzet
van het stikstofbindingsbedrüf van de

Staatsmünen.

Gemeentenbank vraagt
weer ’50 miljoen
De NV Bank voor Nederlandsche Ge-

ter worden verbonden. Dooreen-lever- Frederlk Willem pass. 27 aug. Dover naar Le
baarheid met de obligaties van mei j.l. Havre.
Rossum pass. 27 aug. Gibraltar naar Caribzal worden aangevraagd.
bean.

Van Riebeeck 27 aug. te Muscax.
Westertoren 27 aug. van Shellhaven naar
Isle of Gram. Willem Ruys 27 aug. van Teneriffe naar Lissabon.
Acila (T.) 28 aug. van Rotterdam naar CuAlca 27 aug. te Rotterdam. Arnedtjk 27
te Rotterdam.
SchiedlJk 28 aug. te Rotterdam.
Tweelingen 27 aug. te Rotterdam.
Zatra (T.) 28 aug. te Rotterdam.

racao.
aug.

Circa dertig firma's. NV's en ondernemers hebben tezamen opgericht de
NV Verenigde Installateurs Amsterdam
(VIA). Van het maatschappelijk kapitaal ad 0.25 min. verdeeld in iOO prioAchilles pass. 28 aug. Ouessant naar Breriteits- en 400 gewone aandelen van men. Algorab 28 aug. te Santos. Alphacca 27
500. zün 81 prioriteits- en dertig gewo- aug. te Antwerpen. Amstelland 27 aug. van
ne aandelen geplaatst. Volstorting ge- Rio de Janelro naar Bahia. Angolakust 27
Arkeldijk 28
schiedt door de inbreng van Technisch aug. van Lagos naar Takoradi.
te Willemstad. Attis 28 aug. te Halifax.
Bureau Minne Sluiter, Handelsbureau aug.
Baarn 27 aug. van Bremen naar AmsterTechnico en kontanten. De nieuwe NV dam.
Bali 27 aug. te Bangkok. Bennekom
beoogt o.m. de uitoefening van het elek- 28 aug.
te Matarani. Bintang 27 aug. van
trotechnische sanitair installatiebedrijf Djeddah naar Kuwait.
alsmede het loodgieters-, gas- en waterCaltex Leiden (T.) 28 aug. te Calcutta.
Camitia (T.) 27 aug. van Goodkope naar Bayfittersbedrüf. alsmede in apparaten en in- town.
28 aug. van Bremerhaven, 28
stallaties. Tot leden van de raad van be- aug. teCarrillo
Rotterdam verw. CiUes Service Valley
stuur zün benoemd de heren H. Kraai- Forge
(T.) pass. 27 aug. Aden naar Rastanura.
poel, C Slinger en M. Sluiter, allen te
Daphnis 27 aug. te Antwerpen.
Amsterdam. Als kommissaris zün gekoEos pass. 27 aug. Ouessant naar Bremen.
zen de heren J. Wals in Landsmeer en
Forest Town (T.) 27 aug. te Port Said.
Gaasterdijk 27 aug. van Bremen naar AntH. Pelser in Amsterdam.

’

’

SCHIEDAM

WAAR ZIJN DE SCHEPEN?

meenten zal overgaan tot de uitgifte
van een Wi procent 30-jarige obligatielening 1962 (2e lening), groot ’5O min.
Abida (T.) 27 aug. van Curacao, 28 aug.
tot de koers van 99' ■_ procent. De levan
ning zal worden afgelost In 20 gelijke te Port Fortin verw. Aclrastus 26 aug.
Manilla naar Rejanb. Alamak 28 aug. te
jaarlijkse
termijnen, aanvangende in Abudhabi verw. Amerskerk 27 aug. te Ant1973. Vervroegde extra aflossing is ge- werpen. Arendskerk pass. 27 aug. Finisterre.
durende de eerste tien jaar van de loop- 29 aug. te Antwerpen verw.
Hatjan 28 aug. te Genua.
tijd niet toegestaan. Daarna is zü in de
Clatex Pernis (T.) 27 aug. dw. Lissabon
.laren 1972 t.e.m. 1976 alleen mogelijk tot naar
Fredericia.
de koers van 101V_ procent en gedurenEumaeus 28 aug. te Port Swettenham verw.
de
looptijd
lening
de
verdere
van de
tot
I.rlykerk pass. 27 aug. Perim naar Dubai.
de koers van 101 procent.
Mijdrecht 27 aug. van Paulsboro naar
De lening is verdeeld in coupures van Elpalito.
Oldekerk 27 aug. van Penang naar Aden.
’.lOOO en ’5OO. Datum van inschrijving: Oostkerk 27 aug. van Duinkerken naar Ant6 september, storting: 1 oktober. Ook werpen.
aan deze lening zal weder een schuldregisPhilippia (T.) 27 aug. te I'Avera. Prins

Installateurs in A'dam
verenigen zich

.

.

Zeer kalme markt
—

te Bremen.
werpen. Ganymedes 28 aug.
GeesUand 27 aug. te St. Vincent. Giessenkerk
27 aug. van Aden naar Suez. Gooiland 28 aug.
te Callao. Guineekust 28 aug. van Burutu naar
Lagos. Gulf Hansa (T.) 28 aug. te Bandarmashur.
Hersilia 28 aug. te Piraeus. Irazu 27 aug.
ten anker 'Caldera. Isis 29 aug. te Mobile
verw.

Jacob Vcrolme 27 aug. van Callao naar Moltendo.
Kara 27 aug. van Ornskoldsvik naar Pernis. Karakorum 28 aug. te Istanbul. Karimata
27 aug. van Penang naar Port Swettenham.
Kerkedijk 27 aug. te New Vork. Khaslella
(T.) 27 aug. van Stanlow naar Thameshaven.
Koratia (T.) 27 aug. van Fernandopo naar
Hamburg. Kosicia (T.) 27 aug. van Brunsbuettel naar Rotterdam. Krcbsia 28 aug. te
Dakar.
Laarderkerk 27 aug. van Port Sudan naar
Suez. Laga 27 aug. van Caen naar Falmouth.
Maaslloyd 27 aug. te Duinkerken. Marathon
28 aug. te Bridgetown. Marnclloyd 27 aug.
van Bremerhaven naar Rotterdam. Maron
27 aug. van Oranjestad, 28 aug. te Laguaira.
Mataram 28 aug. te Marseille. Medon 27 aug.
van Maracaibo naar Port of Spain. Merwede
28 aug. te Freetown. Merwelloyd 27 aug. te
Port Said. Mississippilloyd 27 aug. van Mobile naar Houston. Moordrecht 27 aug. van
Genua naar Milazzo.
Nanusa 28 aug .te Dakar. Neder Eems pass.
28 aug. Panamakanaal naar New Zeeland.
Oostkerk 27 aug. te Antwerpen.
Pacaya 28 aug. te Guayaquil. Philidora (T.)
pass. 27 aug. Aden naar Mena. Prins der Nederlanden 28 aug. te Port of Spain. Prins
Maurits 27 aug. van Valencia naar Sevilla.
Pygmalion 27 aug. te Antwerpen.
Roebiah 26 aug. van Singapore naar Port
Swettenham. Roepat 28 aug. te Papeete

verw.

Saloum 27 aug. van Duinkerken
naar
Roven. Sepia (T.) 27 aug. van Banias naar
Rotterdam. Siberoet 28 aug. te Penang. Si-

nabang 27 aug. te Port Swettenham. Sinon
27 aug. van Norfolk 28 aug. te Baltimore.
Sloterdijk 27 aug. van Baltimore, 28 aug. te
Norfolk. Socstdijk pass. 27 aug. Lizardhead
naar New Vork. Stad Haarlem 27 aug. van
Napels naar Melilla. Stad Vlaardingen 28 aug.
te Rio de Janeiro. Straat Bali 26 aug. van
Penang naar Mauritius. Straat Mozambique
28 aug. te Durban.
Themis 28 aug. te Fort de France. Togokust
27 aug. van Antwerpen naar Dakar. To»._
28 aug. te Santos. Triton 27 aug. van Turks
Eiland naar Nassau.
Videna (T.) 27 aug. te Balboa.
Waibalong 28 aug. van Aden naar Mogadiscio. Waingapoe 27 aug. van Beyrouth naar
Lattakia. Westcrtoren 28 aug. te Isle of
Gram. Westland pass. 27 aug. Madeira naar
Amsterdam.

AMSTERDAM, dinsdag
In een zeer kalme markt zijn de internationale
waarden vanmiddag licht verdeeld geopend. Van noemenswaardige koersverschillen, vergeleken met het voorgaande slotniveau, was absoluut geen sprake.
Aku noteerde bijna een half puntje hoger op 35514, evenals Hoogovens op 555.
Dit fonds steeg, gedurende de verdere beursduur als gevolg van lokale vraag, tot
561. Philips en Kon. Olies waren prijshoudend zonder meer, terwijl Unilever
dertig cent lager opende op f 135,90. Later op de middag trok dit fonds een weiKleine vaart
nig aan. De beurs wacht kennelijk op stimulansen die het koersverloop zouden
aug.
Antonie
Karel
25
van
Advent
arbitrage
kunnen beïnvloeden. De
kon internationaal geen kant uit, waardoor de 2o aug. te Walkom. Alderd L Köping.
26 aug. te Carzaken op het Damrak tot een minimum beperkt bleven.
diff. Arme S 27 aug. van Abö. Ali 24 aug. te
Guernsey. Aegir 27 aug. t_ Exeter. Borellv
pass.
27 aug. Holtenau. Bothniaborg 23 aug.
maandag
Wall Street sloot
in een zeer
ongeveer gelijk te Oulu.
stille markt een weinig lager. Van de New
Clothilde M 25 aug. van Mantvluoto.
Corona 27 aug. van Lübeck. Dongeborg 25
Nederlandse hoofdfondsen lagen Kon.
maandag
aug.
Vork,
New
De New
van Southampton. Deo Gloria 26 aug.
Olies en KLM er een achtste dollar
te Sfax. Draka 25 aug. van IJmuiden. Dclfhoger in de markt. De Westduitse beur- Yorkse effektenbeurs
toonde vandaag dijk
25 aug. te Delfzijl. Egbert Wagenborg
zen waren vandaag iets beter gestemd. weinig verandering in de gemiddelden, 25 aug. van Kotka. Edison 25 aug. van LonIn de scheepvaartsektor ging bijna
matige ups en downs. De den. Forto 26 aug. te Delfzijl. Gratia 25 aug.
van Oslo. Geert 25 aug. van Swansea naar
niets om. De koersen schommelden na handel met
Gre pass. 27 aug. Holtenau naar Gefle
rond het vorige slotniveau. Dit geldt handel was heel wat levendiger dan Roven.
27 aug. te Rostock. Gea 26 aug. van
ook voor de leidende kultures. Certifi- vrijdag, maar bleef vergeleken met re- Gersom
Harm 27 aug. te Svendborg. Henkaten Dcli echter werden een gulden la- cente standaarden toch aan de lichte Harlingen.
drik B 25 aug. van Oscarsham. Hunzeborg 25
ger op
141 geadviseerd. De staats- kant.
aug. van Oslo. Jan 25 aug. te Stettin. Jonan
fondsenhoek was nauwelijks prijshou27 aug. van Gdansk naar IJstadt. Luise Emilie
Spoorwegen
gaven
Volgens
beleggerskringen
levendigste
dend.
het
27 aug. te Bohus. Lutetia 27 aug. te Delfzijl.
zal de
zien,
nieuwe lening Bank van Nederlandsche beeld te
als gevolg van het feit Mars 25 aug. te Doesburg. Martenshoek 26
dat de konsolidatieplannen van de At- aug. te Stockholm. Marie Christine 26 aug.
Gemeenten er als koek ingaan.
In de lokale afdelingen deden de aan- laniic Coast Line en Seaboard Air Line te Norrköping. Martini pass. 26 aug. Brunsgekondigde
fusies van Krasnapols- Railroads gunstig zijn ontvangen, geheel buttel. Meeuw pass. 27 aug. 40 m. o. van
ky met Polen en die van de Kon. in de lijn der verwachtingen van de op Flamborough Head. Nova Zembla 25 aug. te
Wijnegem. Nederland 27 aug. te Rotterdam.
Zout Ketjen met de Sikkens-groep ter fusie beluste industrie.
Noordkaap 25 aug. van Walkom. Noordster
beurze veel stof opwaaien. De laatste
„steels"
De
hebben nauwelijks gerea- 26 aug. van Harlingen naar Karistadt.
ongetwijfeld
transaktie is
een voor- geerd op de kleine produktiedaling van 27 aug. te Oulu. Nassauborg 25 aug. te Nannle
Skutsdeel, aldus de beurs, voor de Sikkensde afgelopen week. Motors en Interna- kar. Noordborg 25 aug. van Mantyluoto.
Oranjeborg 27 aug. te Helsinki. Plantius 27
aandeelhouders. De hoeklieden van Sik- tional Oils gingen gelijk op en chemi- aug.
te Sarpsborg. Rigel 26 aug. te Runcorn.
kens betreuren het echter, dat zü hun caliën waren gemengd met Du Pont on- Sappemeer
fonds gaa.n verliezen Claims 't Hart, der de verliezers en Dow onder de win- jor 27 aug. pass. 27 aug. Holtenau. Spes Mavan Gdansk. Schieborg 26 aug. te
die gisteren voor de eerste verhandel- naars.
Southampton. Stern
aug.
Lissabon
dag zwak in de markt lagen, werden
De omzet was vandaag 3.140.000 aan- naar Santander. Tuko2526 aug. van
te Hamburg.
vanmiddag hoger geadviseerd op circa delen. Van de in totaal 1243 verhandel- Thalassa 26 aug. te
Vera 25 aug.
260 (’ 252). Aandelen „Varrossieau" de fondsen sloten er 487 hoger en 506 "n Karlstadt. VanessaSörnSs.
27 aug. te Hamina.
lagen iets hoger in de markt op het lager. De omzet van
Vechtborg
2fi aug. te Alholmen. Willem Forde American Exoprichten van de nieuwe fabriek „Gold change was 1.170.000 shares. de omzet tuin pass. 27 aug. Holtenau. Wuta 25 aug. te
bimnsham.
IJsselborg 27 aug. te Mantyluoto.
Bond Holland".
aan obligaties 4.520.000 dollar.
Zaanborg 27 aug. te Ellesmereport.

York

—

’

’

Zeemeeuw

Slot
28 aug.

Slot
29 aug.

Effektenbeurs Amsterdam
en
en
101. 5 en
1= "ex
—
101% e -

Schokbeton
202%
202%
Scholt foxhol
776
770
OBLIGATIES
Scholt Cart
6251
625
Staatsleningen enz
Verklaring der tekens
afkortingen:
gedaan
755
bieden Sikkens er
gedaan
101%
Ned '58 4%
de Wit
laten: b bieden:
laten: d
dividend S
Simplex
e_. claim
Ned .59 4%
lOlfi
89%
881
Stokvis
101%
213%
-led '60-1 4%
101%
216
St.sp Twente
101%
Ned '60-2 4%
99
101% Ned. Kabel
94%
5192
520
Bronsw. B&C 167% 162% Swaay van
Ned '59 4%
100
100 Philips
309
312
gb.
155.20
155.05
Bühr Pan
684
680
Ned. '60 4V4
-\b Marijnen
100% 100A Philips pref.
193% 1921
56.50
57.- Bijenkorf
824 Thum. DrHv
c
820
Ned '61 4%
100
100 Unilever
680
683
c 136.20 135.85 Carp's carenf 346
345
90,.
90% Wilton-F
Ned '47 3%
Udenhout
209% 208
c 286
280
Cent Suiker
330 b 339 Unile.er 6cp
127%
Ned '56 3%
94
128
4.4%
Mijnbouw en petroleum
142%
Cobra
90%
90%
142% Un_o_i
Ned. *37 3
151
151
Grootb '46 3
91%
91% Billiton 2e r 443,2 443% Cur.Hand.mil 135% 135% U-r. Asphalt 3951
387
231
Ned. invest 3
99*
99* Dordt Petr.
232 Ver. Blikt
647% Demtca
651
347
Electrofact
pref.
99% idem
Ned '62/64 3
99.1
650
405 Ver. Machine
204
646% Emb.&HouUi.
204%
265
275 Ver. Touw
389
94% Kon. Petr
Adam '48 3%
142.05
141.387
Gist sntr.
352
348 Vezelverw
107
no
Scheep. en luchtvaart
Banken enz.
168%
6 cor
Vihamtj.
Gruvter
168
162
164%
BvNG '57 0
107% 106% HAL
120% 120% v. d. Heem
301% 305 Vredest R. c
388
385
ld 68-.59 4%
52.40 Heemat
100% 100 KLM
410
410
Walvlsvrt
96%
BvNG '58 5
103% 103% KNSM
140% 140
Heineken
457 Wessanen
363
365
Kon.
Rentes.br '57
Paket
138
144% 144%
Hero
Wvers' Ind
374
375%
Ned. Stv.
141%
Herst B 4%
101
137
Hoek'» Mach
640
645
Wük
&
Her.
84%
100% Niev.Goudr c
Midd Cr 4%
113
100%
110% Holl. Beton
380
385 b Zwanenb O
894
893
Ommeren C 245% 245 Hogenbosch
254
Hypotheek »"'nken
257
Zwltsal
310
Rott. Lloyd
132
131
Hoogenstr.
194
192
Fr.Gr.Du 4%
98
98% Seheepv. Un.
BUITENL. CERTIFICATEN
128% Internatlo
130
197
192
FG.DEVE 3V4
83%
Canada
83%
NIET-AKTIEVE
AANDELEN
Intervam.
149
148%
83%
Westl.NO 3V4
Can.
Pac.
22%
22
Bc'-gglngsmiien
597
Kemo Corset
ENSV A-O 5
101
Int Nlcke)
68
68%
K. N Panier 275
Alg.
274
Fds.
bez
1220
1220
Diversen
Verenigde
730%
Stalen
Converto
KZ-K!etlen
c
1080
1080
87%
87% Interunie
Phil. 8 ing. 4
3701
361
Am Motors
17%
181.50 181.50 rt.V TaoHt
17%
Young '30 5%
400 Am Radiator
399
Nefo
106.106- LPF
13%
13A
108% 108% Robeco
138%
138% Am Smelt
Peeem '57 6
51%
207.- 207.- Llndeteves-J
101% Unitaa
85%
id. '51/52 4%
Am. tel.fttel.
85%
114%
LHemof
114%
469
469
98%
KLM 15 1 5
98% Europafonds
505
595
.rfeelf N.B. e 505
4274
42%
501
Anaconda
95% Eurunlon
KLM 201. 4%
95%
222
222 Atchls Top
Mees' Bouw.
21%
21%
1300
1300
Z.Holl '59-2% 104% 104% Valeuroo
390
Mosa
380 Bethl Steel
32%
725
,726
32%
110
4
109%
tnterv.kv
N. Aan. MO.
Columbla gas 26% d
26fJ
Banken enz
Kim sb.kv 4%
83%
167% Oen Electr,
N Dok. MH.
167
67%
66%
Bnk.
375% 375
Amst.
390 Gen. Motors
Ned. exrj.nao
393
53%
53%
AKTtEVE AANDELEN
Gr. Ind. Crb
161% 161% Van Nelle
249
248 Kennecott C
71
71%
Banken enz
Ned Midsb.
210%
211
Netam
229
229 Pennsylv.Rrd
11%
11%
354%
354% Nijverd -t C
Dank
Ned.H.Mtl c
225
349% 349 Rott
223 Rep. Steel
37
36%
Slavenburg
200
199
290%
288% Shell Ol)
Overz Gas
Cultuurondernemingen
34%
34%
304%
Twentse Bnk.
304% Palthe
123
126 Sunray Mld
23%
23%
Amst
Rubb
111V. 111%
Pap. Gelder]
Handel.
Industrie
enz.
Texas
Instr.
67%
69%
HVA Mü ver
121% 120% Alb
Pont H-mt
241
?«*% Tldewater
594
595
17%
Heiln
17rV
Senembah
404
400 Algem.
463 Un. Pac Rr
Rott Droogd
463
Norit
698
695
Industrie
Handel.
en?
140
136 U.S. Steel
Amstel Br. c
46%
45%
450 b Ruraal, co.
AKU
364% 365% Amst Ballast
De Schelde
261
261 Woolworth
71
413
71%
Bergh's J A
276
277% Ams Droogd 283
Berkel Pat
228% 228 Beeren Tric
92
93
Calvé
c 675
672% Bensdorp int 411
111
Dell Mii
c 142.10 140.— Bergh Pap
Kokker
445
443 Blauwhoed
260
259
Aantal officieel genoteerde Nederlandse aandelen
Ford Ned
870
870 _so?s
848
R4B
totaal
hoger
lager
gelijk
303%
Oelrler Zt
303% Bors. wehry c 72
70% 24-8
Hoogovens c
456
166 (36,4 pet) 166 (36,4 pet) 124 (27,2 pet)
554% 560% Bredero's b
539%
539%
Muller Co nb 343%
340 Brocades St. 508
27-8
449
171 (38,0 pet) 169 (37,4 pet) 109 (24,6 pet)
507
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26 aug. te Falkenberg. Dina 25 aug. te DelfMutatie 27 aug. te Huil. Oldambt 25 aug.
te Terneuzen. Helvetia 27 aug.
te Antwerpen.
Rottum 25 aug. van Kuxhaven. Zuiderzee 27
Rug. te Swansea.
Fivelstad 24 aug. van Marga El Brega. Gitana 26 aug. te
Amsterdam.
Groningen 25 aug. te IJmuiden. Mary Arm
25 aug. te Hernosant. Brinda 27 aug. te Amsterdam. Walcheren 27 aug. te Delfzijl. Zwaluw 27 aug. van Vowey. Goeree pass. 25 aug.
Holtenau. Fiona 26 aug. te Kopenhagen. Antarctica 26 aug. te Southampton Marco Polo
pass. 26 aug. Brunsbuttel. Pavonis pass. 27
aug. Brunsbuttel. Stella Maris 27 aug. te
Brunsbuttel. Lydia W pass. 27 aug. Holtenau.
Corsica pass. 25 aug. Holtenau. Isona 25 aug.
te Rotterdam. Henny T 25 aug. van Londen.
Titan 26 aug. van Teignmouth.
25
aug. te Kotka. Splca pass. 26 aug.Swaluw
Holtenau.
Frans W 25 aug. te Abö. Equator 23 aug. van
Antwerpen. Santa Lucia pass. 25 aug. Holtenau. Isola pass. 28 aug. Holtenau. Mcrac 25
aug. te Grangemouth. Riet 25 aug. te Köping
Arizona 25 aug. van Porte en Pedoch. Alberta pass. 25 aug. Holtenau. Johannes pass. 27
aug. Gotenburg. Marie Sophie 25 aug.
van
Antwerpen. Titan 25 aug. van Southampton.
Marie 25 aug. te Newcastle. Aldebaran 26
aug. te Kiel. Alletta pass. 26 aug. Brunsbuttel. Antaris 25 aug. naar Goole.
28
aug te Rotterdam. Edystone 25 Bianka
aug. naar
Helios
25
aug.
Rotterdam.
te Vteardingen.
26 aug. te Rotterdam. Koh-I-Noor 25 aug. Jel
te
Narrtes. Manta pass. 25 aug. Holtenau. Munte
25 aug te Wismar. Polaris pass. 26 aug. Holtenau. Repeto 26 aug. te Gatshead. Surte
25
landvoorde. Twin pass. 26 aug. Brunsï«f;
buttel Libra 27 aug. te Stade. Capricornes
26
aug te Norköpmg. Tjerk Hiddes
25 aug. te
Gent. Lien pass. 25 aug.
Brunsbuttel. Ramona
26 aug. te Dröbak. Roelof
Holwerda 25 aug
van Ejerslev naar Golchester.
Avantle pass.
25 aug. Gotenburg naar Vargoen.
Holland
aug.
25
van Cardif naar Le
Pollendam
25 aug. te Dublin. Unitas 26Havre.
aug. van Balina
naar Annan.
zijl.

.

AANBESTEDINGEN
Het

aanbrengen

van een bliksembeveihet verzorgingstehuis
voor chronische zieken „Hillema-State" te
Bergum is onderhands opgedragen
aan de fa
en
te Kollum voor
.ïgingsinstallatie t.b.v

f'iiooo

°

Zn'

De Nederlandsche Heide-Maatschappij
heeft
te Surhuisterveen voor de gemeente Achtkarspelen aanbesteed het verbeteren van
de
Parksterreed ter lengte van pim. 1944 meter
Vamen
ien brie«es binnen
De
hoogste inschrijving was afkomstig
van de
roek en zoon te Beetsterzwaag
31500
koud asfalt en
f 129.900 voor strabag"'Tave
koud asfalt. De laagste
inschrijvers waren de Gebr.
Bosman te
hulsterveen met resp. £ 111.920
en f *"""---.
107020
Gunnlng aangehouden.
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M'n enige sjouwwerk thuis is dit...

wij stoken olie!

GROTE AFSLAG
Wij

gaan door met onze
extra lage vleesprijzen
Alles per % kilo
Pracht runderlappen 1.60
Extra magere lappen 1.80
1.50
Zeer fijn gehakt
2.00
Boeufstuk reclame
1.90
Dikke ribstuk
Doorregen speklappen 0.75
Profiteert hiervan
Zendt vrachtrijders
Bedragen boven
10.—
worden franco huis gestuurd.
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W. ZIJLSTRA
KL. KERKSTRAAT 41,
LEEUWARDEN,
TEL. 25426.
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Per zakje van
275 gr. f 0,40
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Kantoorboekhandel
E. van der Haak
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36 bladz. 12 et, 10 stuks 1.00
80 bladz. 25 et, 10 stuks 2.25
Dictaats 80 bladz. 30 et,
Grootboekschriften
20 et
Kladboek, 200 vel 25 et
Grote keuze
Balpennen
Merlin vulpen met
gouden pen vanaf 3.95
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ZOMERPRIJZEN

Kleine Kerkstraat 25
LEEUWARDEN
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Het Telefoondistrict
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Amsterdam
mannelijke
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aambeien"
SCHROMPELEN WEG
Pijn en jeuk wèg

g

'4

J Bloeden houdt op g

voor

administratieve functies

op de afdelingen:

Boekhouding, Materieelbeheer, Loonadministratie en
Incasso.

Geboden wordt: een prettige werkkring met verzekerde toekomst.
Uitstekende sociale voorzieningen.
Na 2 of 5 jaar opname in het
pensioenfonds.
Met gemaakte vakantie-afspraken
kan rekening worden gehouden.
Eventueel reiskostenvergoeding of
pensiontoelage.

wetenschap heeft thans
ï een helende substantie ont- o
0
'dekt met de verbazingwekft kende eigenschap de
aam-*i'
■it beien eenvoudig- te doen wee- S
_l drogen pijn verdwijnt, bloe- S
-op- Toegepast
?e
■' in o^Sïïïi* doet
SPERTI.
dit weefsel-?
«'t, vernieuwende
Bio-Dyne zelfs S
i de meest hardnekkige aamg beien ineenschrompelen. zó_
!J afdoend dat ze thans geen

"

Persoonlijke aanmelding:
Dagelijks, behalve op zaterdag, van 9-16 uur In gebouw
„Candlda", 4e verdieping, N.Z. Voorburgwal 120,

Amsterdam-Centrum.
Telefonische inlichtingen: (020) 3 9051 toestel 539.

t

.
*S

n probleem meer zün.
Sperti Zalf en Zetpillen X.
g SPERTI Is zacht en deslnfec- S
ij terend
bevat géén verdo- S
V vende
middelen.
Voor velll- (*<
ge,

-

behande-A
'fi, ling rechtstreekse
van aambeien,
(((Zalf f 3.30, ZetpillenSPERTI
14.80.

-

»S-!«»S__V-r_'-»;w»n^.*«J_

VERHUUR

Vereisten: MULO- o* gelijkwaardig diploma.
Een praktijkdiploma Boekhouden
en/of Ned. Handelscorrespondentie
strekt tot aanbeveling.

Sollicitaties of verzoeken om inlichtingen te
adresseren aan: de personeelchef van het Telefoondistrict Amsterdam, postbus 36,
Amsterdam.
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van uitsluitend

nieuwe wagens
model 1962
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zonder chauffeur
Opel Kapitan

Opeis Rekord
Tevens de nieuwste
V.W. de Luxe
De nieuwe V.W. 1500
V.W Tourbusje.
Met radio en All-Risk ver-

zekering

PIET WIERSMA
Oldegalilcën

Tel. 27701
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169

I_ccu warden
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NORTH STATE
iedereen vliegt er op af!
90 et
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zacht en geurig
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