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Noodtoestand in Kenya
Britse actie

De Mau-Mau en de
communisten

tegen terreur

van geheimzinnige Mau-Mau
In Kenya, het Britse protectoraat in Oost-Afrika, heeft de geheime terroristische inlandersorganisatie, de Mau-Mau, het met
haar practïjken zo ver gebracht, dat de noodtoestand afgekondigd moest worden. Er worden voorts Britse bataljons per vliegtuig uit de Suezkanaalzone, Oeganda en Tanganjika naar Nairobi, de hoofdstad van Kenya, gebracht.

Huizen der blanken
zijn forten
Te Nairobi ziet men het besluit om
een geheel bataljon over een afstand
van 4000 kilometer door de lucht aan
te voeren als een bewijs, hoezeer de
situatie verergerd is. Zelfs is een Britse kruiser de haven van Kenya, Mombassa, binnen gestoomd. Vrijwel alle
huizen van blanken in Kenya gelijken
op forten. leder, die daartoe in staat
is, draagt dag en nacht wapens.
De Mau-Mau recruteert haar leden
vnl. uit de Kikoejoe-stam, die een millioen mensen omvat, wonende rondom
Nairobi. Zij gaat uiterst geheimzinnig
te werk, doodde oorspronkelijk alleen
maar vee, later inlanders, die proEuropees waren, tenslotte Europeanen
zelf. Men meent, dat de goed bewapende Mau-Mau-leden reeds 40 moorden op hun geweten hebben.
Zondagavond hebben zij de gebouwen van een poloclub in Nairobi in
brand gestoken. De gebouwen brandden geheel af. Ook een stuk weidegrond in de omgeving, toebehorend
aan blanken, werd in brand gestoken.
Tien leden van de Kikoejoe-stam zijn
aangehouden. Tevens werden Zondagavond 41 Afrikanen, onder wie enige
vrouwen, aangehouden, die deelnamen
aan een plechtigheid van de Mau-Mau.
In Noord-Kenya is het lijk van een
inheemse politie-agent gevonden. Drie
leden van de Kikoejoe-stam zijn gearresteerd, beschuldigd van moord, en
27, leden beschuldigd van het deelnemen aan een plechtigheid, die aan de
moord voorafging.

se minister van koloniën, drastische
maatregelen genomen om een verergering van de toestand te verhinderen. Er was goede hoop op versnelling van het tempo van de woningbouw voor inheemsen, uitbreiding van
het onderwijs aan inheemsen' en verbetering van de positie der inheemsen
in het burgerlijk bestuursapparaat. Al
deze dingen zouden niet verwezenlijkt
kunnen worden indien er geen eind
zou komen aan de ongeregeldheden,
aldus de gouverneur van Kenya.

onze Londense correspondent.)
De algemene opvatting in Londen
is, dat de Britse regering met het
krachtige optreden in Kenya het
juiste antwoord heeft gegeven op de
aldaar woedende terreur. De bedoeling
is thans om met één slag een eind te
maken aan de terroristische activiteit,
welke de afgelopen weken het normale
leven in de kolonie heeft verlamd.
Een aantal arrestaties in Kenya kan
aangezien versensatie verwekken,
wacht wordt dat de Mau-Mau leden
bezit onder Europeanen. Het is reeds
enige tijd duidelijk, dat zij volop over
geld beschikt, want elke keer dat een
lid voor het gerecht kwam, kon hij
zich de beste rechterlijke bijstand veroorloven. Het is voorts vrijwel zeker,
dat de Mau-Mau verbindingen onderhoudt met communistische agenten in
de kolonie, wier doel het is een revolutie in geheel Oost-Afrika te verwekken.
(Van

Opnieuw Frans verzet
tegen Europees

leger

Een schoolklas in Stockholm met een wel zeer uitzonderlijke bevolking: cli tweelingen en
één drieling bijeen. Voor de drieling is de bank eigenlijk wel wat te klein!

358 veroordelingen op
één dag in Zuid-Afrika

Televisie begint ook ons land
te veroveren

Niet alleen in Kenya, maar ook in
Zuid-Alrika blijft het onrustig, tengevolge van de tegenstelling blank-zwart.
Gisteren zijn b.v. in de Zuidairikaanse
over zendtijd en programma’s
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Tegenstellingen

Grote staking in
Amerikaanse mijnen

Het zijn, politiek gezien, moeilijke
weken, waarin de Westelijke wereld
thans tengevolge van allerlei omstandigheden leeft. Van de Ver. Staten is
noch in Europa noch in de Ver. Naties
enige leiding te verwachten, nu over
twee weken de verkiezingen voor de
deur staan. Of Eisenhower dan wel
Stevenson gekozen wordt: het Amerikaanse beleid ten opzichte van Europa
zal weinig veranderen, maar in beide
gevallen is de kans groot, dat er nieuwe mannen naar voren komen met
andere ideeën en andere methoden. In
Duitsland
het economisch groeiend
en weer zelfbewuste West-Duitsland
is de tegenstelling tussen Adenauer c.s.
en de socialisten, nu de verkiezingen
van 1953 in zicht komen, verscherpt.
Waar b.v. eerstgenoemde het Westen
waarschuwt tegen onbezonnen overleg
met de Russen over de Duitse eenheid,
daar zijn de socialisten voor een Grote
Vier-bijeenkomst. Er is overigens van
dit nieuwe, democratische Duitsland
weinig bekend. Het komt er economisch weer bovenop, maar wat doet

200.000 Amerikaanse mijnwerkers,
die zijn aangesloten bij de onder leiding van John Lewis staande Amerikaanse mijnwerkersunie, hebben gisteren aan het voornemen tot staking
gevolg gegeven.
Lewis had contracten met de mijndirecties afgesloten, die voorzagen in
een loonsverhoging voor de mijnwerkers van 1.90 dollar per dag. De regeringsraad voor de stabilisatie der
lonen bepaalde Zaterdag j.l. evenwel
dat de loonsverhoging niet meer dan
anderhalve dollar per dag zou mogen
bedragen. De meeste mijnwerkers zijn
thans van mening dat hierdoor de afgesloten contracten zijn komen te vervallen.

—

—

Bonn

Uit het

wereld-

gebeuren

als

straks

de

socialisten de macht

krijgen? Wat is de be-

tekenis

zichtige

van de zo voor-

pro-Europese
politiek van Adenauer,
nu Duitsland nog geen
leger heeft, nog geen

eigen souvereiniteit, omdat het verdrag

van Bonn en dat van Parijs nog niet
zijn geratificeerd? Hebben sommige
Fransen gelijk met hun wantrouwen
en vrees, dat de Duitsers, als ze maar
eenmaal de kans krijgen, zich van de
rest van het Westen zullen afscheiden
indien het zo uitkomt?
Er zijn meer Westelijke moeilijkheden, al is het volkomen onnodig ze te
zien als bevestiging van Stalins bewering, dat het Westen innerlijk zó verdeeld is, dat het eens zal uiteenvallen.
Boven de verdeeldheid staat de eenheid
in beginselen inzake afkeer van het
communisme, behoud van ónze vrijheid, ónze democratie, ónze levenswijze.
Die moeilijkheden gaan Frankrijk in
het bijzonder aan. Er is iets onevenwichtigs aan het Frankrijk van de
laatste anderhalve eeuw. In het Zwitserse weekblad Die Weltwoche is er
verleden week op gewezen, dat dit land
een geestelijk middelpunt, zijn zwaartepunt, mist, sedert de revolutie van
het einde der 18de eeuw. Wie heden ten
dage ziet hoe de Franse opinie heen en
weer slingert, kan deze mening weer
eens onderschrijven. Omstandigheden
hebben de Fransen nu in dergelijke
moeilijkheden gebracht, dat hun definitieve keus voor of tegen een Europees leger, voor of tegen Pinay's politiek, altijd weerstanden oproept, die
door geen algemeen belang kunnen
worden opgeheven. Zo scherp wordt
er in Frankrijk door te goeder trouw
bekend staande politici gedebatteerd
over deze kwesties, dat men zich afvraagt waar de democratische ideeën
zijn, die de tegenstanders in feite toch
binden. De Gaulle zei onlangs: „In het
Atlantische pact zijn wij slechts een
protectoraat". Op het radicale congres
te Bordeaux kwam de oude rot Daladier met eisen als Indo-China opgeven,
geen ondertekening van het verdrag
voor een Europees leger uit vrees voor
een Duits leger, een conferentie met
Rusland. En de oude, vertrouwde Herriot voer in dit schuitje mee. Zijn partijgenoot Mayer zei wel: „Welke veiligheid bezit Frankrijk zonder de N.A.
V.0.?", maar er zijn de laatste weken
in het Franse huis al te veel rulten gebroken, om te geloven dat deze zin van
Mayer de anti-Europese tocht kan stuiten, die thans in Frankrijk waait.
Het is betreurenswaardig, dat er zo
diepgaande verschillen in Europa bestaan. De kans, dat het E.D.G.-verdrag
geheel zal worden goedgekeurd, is er
reeds zeer klein door geworden. Waar,
zo vraagt men zich af, ligt het voor
allen aanvaardbare midden, dat Franse
vrees voor Duitse militaire heropstanding; Duits streven naar de belangrijkste posities; Engels zoeken naar halfisolement, half-aansluiten bij Europa;
Amerikaans geven en nemen ten opzichte van koloniën als Tunis, Marokko
e.d., neutraliseert? Een ieder weet, dat
in Moskou de lachende derden zitten,
die het gemeenschappelijke gevaar
vormen. Blijkbaar wordt dit nog steeds
niet zo dreigend gevoeld, dat onderlinge ruzies in de Europese staten er
door weggevaagd worden.

Weerrapport voor
Europa
Volgens het KNMI te De Bilt was het
weer in verschillende grote Europese
hoofdsteden vanmorgen als volgt:
Temp.
Weer
7 uur Neersl.
v.m. in 24 u.
Oslo
zwaar bew. -1" C 0 mm
Stockholm sneeuw
1° C 7 mm
Kopenhagen onbewolkt
4" C 0 mm
Londen
geheel bew. 7° C 0.4 mm
Brussel
geheel bew. 4° C 1 mm
regen
8° C 8 mm
Parijs
Bordeaux
zwaar bew. 13° C 8 mm
Nice
zwaar bew. 17° C 33 mm
Warschau
mist
-1° C 0 mm
Berlijn
zwaar bew. 2° C 0 mm
Frankfurt regen
5° C 17 mm
München
5° C 3 mm
mist
geheel bew. 8" C 4 mm
Zürich
Wenen
mist
7° C 1 mm
ENKELE OPKLARINGEN
Weerverwachting, geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond (Opgemaakt te 10 uur.)
Droog weer met overdrijvende wol-

kenvelden. Overwegend matige wind
tussen Noord en Oost. Aanhoudend
koud weer met op vele plaatsen lichte
nachtvorst.
ZON EN MAAN
Zon morgen op 7.12. onder 17.26.
Maan heden op 10.44, onder 17.49.
Zondag 26 October 5.04 E.K.

BAROMETERSTANDEN
van Maandag 10 uur tot Dinsdag 10 uur
10 12 14 16 18 20 22 24 2 4 6 8 10
768 67 67 67 66 66 66 65 65 64 64 63 63
De temperatuur was heden om 9.00 u.
2 gr. C. (36 gr. F.); minimum temperatuur afgelopen nacht 2 gr. C. (36 gr. F.);
maximum temperatuur gisteren 7 gr. C.
(45 gr. F.) Geen neerslag.

Steeds meer concentratiekampen
in Oost-Europa

Liefdeleven van een
„star”
Rita gaat scheiden en een
minnaar vliegt haar
tegemoet
Rita Hayworths advocaat stapte gisteren in een vliegtuig naar Parijs om
door de rechtbank met een echtscheiding een streep onder haar oude liefde
te laten zetten terwijl de zanger Bob
een vliegtuig naar Madrid
Savage
nam om de roodharige filmster nieuwe
liefde aan te bieden.
Advocaat Bartley Crum, die reeds
tweemaal de Oceaan is overgestoken
bij pogingen om de huwelijksmoeilijkheden van Rita met prins Aly Khan
uit de weg te ruimen, reisde af om
definitief die ongelukkige romance af
te schrijven. Hij weigerde echter te
zeggen wat er precies gaat gebeuren.
Intieme vrienden zeggen dat miss
Hayworth anderhalf millioen dollar
voor haar en haar 2-jarig dochtertje
Jasmijn zal vragen.
Intussen startte Savage met bestemming Spanje hopend dat hij recht het
hart van de filmster invliegt. „Als het
moest zou ik wel drie keer de Oceaan
overvliegen. Als ze me niet wil hebben
moet ze me dat maar zelf vertellen",
zeide Bob.
Savage liet een filmcontract en zes
verbintenissen met nachtclubs in de
steek, zeggend dat de berichten uit
Madrid over Rita's weigering zich zelfs
maar zijn naam te herinneren hem
„te zenuwachtig om te werken" maak-

De Internationale Federatie van
Vrije Journalisten heeft aan de te
Genève zetelende commissie van de
Ver. Naties voor gedwongen arbeid
stukken overgelegd, waaruit blijkt dat
het aantal kampen voor gedwongen
arbeid in Tsjecho-Slowakije van 87 in
het afgelopen jaar tot 371 in deze
maand is gestegen. Overeenkomstige
stijgingen zijn in Roemenië en Hongarije geconstateerd.
De federatie schrijft de sterke toeneming van het aantal kampen voor
gedwongen arbeid toe aan de economische plannen, die de Sovjet-Unie
de Oosteuropese volksdemocratieën
dwingt uit te voeren. Vele kampbewoners zijn gestraft wegens het niet na- ten.
komen der productie-eisen.
„We waren te goede vrienden op een
critiek tijdstip van haar leven, dan dat
zij mij spoedig kan hebben vergeten.
Britse
Zij is een ongelukkig meisje en ik wil
bewijzen dat haar leven weer gelukin
kig kan worden als zij mij een kans
Het Londense blad News Chronicle geeft", zo legde Savage uit. Voor zijn
deelde gisteren mee, dat het mysterie vertrek heeft hij naar schatting een
van de verdwijning der Britse diplo- dozijn maal een telefoonverbinding
maten Donald MacLean en Guy Bur- met Madrid aangevraagd, maar miss
gess is opgelost. Van „hoogst verant- Hayworth wilde niet antwoorden. Een
woordelijke Amerikaanse zijde" was handvol telegrammen leverde ook geen
verklaard dat MacLean door een vroe- antwoord op.
Savage vertelde nog: „ze hebben me
gere diplomatieke collega te Warschau
gewaarschuwd dat de politie mij misin communistisch Polen is gezien.
Aangenomen kan worden, aldus het schien beletten wil haar zelfs maar te
blad, dat Burgess ook achter het ijze- zien, maar zelfs het Spaanse leger zal
ren gordijn is.
daar niet in slagen". (United Press).

Verdwenen
diplomaat Warschau
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Vijftig jaar geleden

Nog steeds geen officiële
breuk Londen-Teheran

Demonstraties te

Nog steeds zijn de Brits-Perzische
diplomatieke betrekkingen daadwerkelijk niet verbroken. Wel is Perzië's premier, Mossadeq, van plan met Londen
te breken, maar van een voldongen
feit is nog geen sprake.
Een Perzische woordvoerder te Londen heeft bevestigd, dat zijn regering
haar zaakgelastigde te Londen heeft
gevraagd, hoeveel tijd hij nodig zou
hebben voor het sluiten van de ambassade te Londen. Men verwacht in Teheran, dat de Britse ambassade aldaar
eenzelfde termijn voor het sluiten zou
krijgen. Het personeel van de Perzische ambassade te Londen bestaat uit
negen personen, dat van de Britse te
Teheran uit vijftig.

Opheffing Indonesisch parlement

Semarang

geëist
Gistermorgen zijn te Semarang op
Java voor het gouverneurskantoor
demonstraties gehouden voor opheffing van het parlement.
2000 personen vormden een rustige
optocht, waarin plakkaten werden
meegevoerd met eisen inzake opheffing van het parlement en leuzen als
„Leve Bung Karno, leve de Angkatan
en leve
Perang (de strijdkrachten)
het parlementarisme en de democratie."
Leiders van de demonstratie hielden
redevoeringen via door de voorlichtingsdienst geïnstalleerde luidsprekers. Ook de gouverneur van MiddenJava, Budijono, hield een redevoering.
voor Hierin uitte hij zijn waardering voor
Twaalfjarigen
het streven van het volk. Hij zei, dat
700 speelgoed en
er op het ogenblik geen kabinetscrisis
is, zodat opheffing van het parlement
Op stap in het grote Londen
niet nodig is.
De vader van een Londens schoolNa Merdeka-gejuich en het zingen
meisje ontdekte Zaterdag j.l. dat zijn van het volkslied werd de demonstradochtertje van omstreeks twaalf jaar tie beëindigd en gingen de arbeiders
met een bedrag van 120 pond (goed weer aan het werk. Er kwamen geen
f 1200) verdwenen was. Hij waarschuw- incidenten voor.
de de politie die op onderzoek toog en,
vijftig kilometer van haar woning verPaar weer
wijderd, drie Londense schoolmeisjes
opmerkte, die gebukt gingen onder
Van bezoek aan President Auriol
bundels speelgoed en kleren. Eén van
Koningin Juliana en Prins Bernde drie was het met de 120 pond verhard,
die het weekeinde de gasten zijn
anderen
wameisje;
de
beide
dwenen
van Frankrijk's president
geweest
ren vriendinnetjes van dezelfde leefRambouillet,
tijd, die hadden geholpen bij het uitge- Auriol op diens landgoed
te
ruim
drie uur met
zijn
gistermiddag
nog
vijftig
ven van het geld. Er was
de Regeringsdakota van Parijs naar
pond (f500) over.
Nederland teruggekeerd. Om tien minuten na vijf landde het toestel op
het vliegveld Soesterberg, waarna de
in
Vorstelijke personen zich terstond naar
het Paleis te Soestdijk begaven.
De strijd in Centraal Korea woedt
nog voort. Gisteren verdreven 5000
Chinezen Amerikaanse troepen van de
De
Hoge Piek van de driehoeksheuvel. De
Amerikaanse militairen zijn van mening dat een aantal Chinese commugedrongen
nisten verdovende middelen kreeg toe- Door vrachtauto in de berm
gediend vóór zij in de strijd werden
Gistermiddag zijn de heer L. Neher,
geworpen. Een officier van de Ameri- directeur-generaal van de PTT, en
kaanse militaire geneeskundige dienst prof. ir G. H. Bast, buitengewoon
verklaarde dat in de zakken van ver- hoogleraar in de electrotechniek te
scheidene gedode of gewonde Chinese Delft, gewond geraakt bij een autoongeval, dat gebeurde ter hoogte van
soldaten opiumpillen zijn gevonden.
Waddinxveen. Beide heren waren van
Arnhem op weg naar Den Haag. Bij
het inhalen van een vrachtauto, die
eveneens naar links uitweek, werd de
auto van de heer Neher in de berm
gedrongen, waardoor zij omsloeg.
De heer Neher kreeg een hoofdwond
en een hersenschudding, terwijl prof.
Australië is klaarblijkelijk niet te- Bast een schouderfractuur opliep. De
vreden met de merino-wol, noch met chauffeur van de auto kwam met de
het goud van Kalgoorlie. Zelfs niet schrik vrij.
met het uranium van Radium Hill en
£>e toestand van de heer Neher en
Rum Jungle. Ook het zeldzame blau- prof. Bast is zeer bevredigend. Zij
we asbest is niet genoeg. Alles wat werden naar het Diaconessenhuis Broin twee eeuwen is voorspeld, dat zijn novo te Den Haag overgebracht.
bodem zou opbrengen, heeft het gouden continent geleverd. Waarom dus
ook geen petroleum?
Abel Tasman beweerde, dat dit
te
Nieuwe Holland „naakt, bar en
(Ov.)
woest" was, waarvan men weinig
Maar
kon verwachten.
Anthonie Plaatselijke autoriteiten overwegen
van Diemen schreef in 1644 aan
maatregelen
zijn heren-regeerders in Holland,
Lutten aan de Dedemsvaart, waar
dat er alle reden was om de aan- deTejeugd
in ernstige mate is ontspoord
wezigheid van „zilver en goud" in en verschillende jongens en meisjes
de bodem te vermoeden.
wegens vandalisme en zedendelicten
naar het Huis van
Driehonderd jaar later helpen zijn overgebracht
Almelo,
hebben zich de
Bewaring
te
zijn nakomelingen, onze emigranpredikanten, hoofden van scholen en
ten van vandaag, mede aan de ont- officiële instanties o.a. Pro Juventute
ginning van deze en van nieuwe bezig gehouden met de vraag, op welke
wijze hieraan paal en perk moet worschatten.
den gesteld.
De bijeenkomst, waar 21 predikanAanslag van
ten uit de gehele gemeente aanwezig
waren, werd geleid door de Officier
in
van Justitie. Men overweegt in een
Tegen bezoek van Koningin Elizabeth kanselboodschap de ouders op te wekzich te beraden op welke wijze de
Donderdag a.s. zal Koningin Eliza- ken
jeugd
de vrije tijd, speciaal tijdens de
beth de dam in de Coerwenvallei bij
Zondagen,
winteravonden
lange
Llandrindod Wells in Wales in werking moet doorbrengen. en op
Eergisteren
stellen.
is evenwel een
aanslag gepleegd op een aquaduct, dat
water naar de dam brengt.
Naar United Press meldt, is de
verzekeringswezen
Britse politie er van overtuigd, dat het
hier een aanslag betreft van nationaDe
Ministar
van Financiën heeft in
listen uit Wales. Dezen wensen zelfbe- overleg
Minister van Economimet
de
stuur voor Wales. Het incident zal sche Zaken, besloten H. Posthuma, woniet van invloed zijn op het voorgenote Leeuwarden, met ingang van
men bezoek van de Koningin aan de nende
20 Oct. eervol ontslag te verlenen uit
dam.
zijn functie van voorzitter der bedrijfsgroep assurantie-akelaars, bezorgers en
Engeland en
en agenten en hem te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter der bedrijfsgroep
en
bezorgers
assurantie-makelaars,
Het Hoge Gezagsorgaan der Euro- agenten. De heer J. Schouten te Biltpese Gemeenschap voor Kolen en Staal hoven, thans plaatsvervangend voorziten de bijzondere missie van Engeland ter is benoemd tot voorzitter.
te Luxemburg hebben besloten een
gemeenschappelijke commissie te beMinister Mansholr naar
noemen. Het streven dezer commissie
Suriname ?
is er op gericht een nauwe samenwerking te bereiken tussen de GemeenNaar wij vernemen bestaat het
schap en Engeland.
voornemen, dat de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening,
de heer S. L. Mansholt. in de loop
van 1953 een bezoek zal brengen aan
te Soerabaja
Suriname. Dit bezoek zou voornamelijk verband houden met de uitvoering
Twee maanden wegens belediging van
het tienjarenplan voor Suriname,
Te Soerabaja is gisteren tegen de meer in het bijzonder met de ontwikNederlandse hoofdredactrice van het kelingsplannen van de Stichting MeNieuw Soerabajasch Handelsblad, me- chanische Landbouw voor Suriname.
vrouw A. H. Fuhri—Mierop, twee
maanden gevangenisstraf geëist weAdviescommisie
gens een door haar op 27 October 1951
geschreven artikel,
medisch tuchtrecht
getiteld „Oude
koeien". Aan mevr. Fuhri was primair
Bij gemeenschappelijke beschikking
ten laste gelegd opzettelijke beledi- van 16 Juni 1952 hebben de Staatsseging van het staatshoofd, en subsi- cretaris van Volksgezondheid en de
diair het in het openbaar uiting geven toenmalige Minister van Justitie een
aan gevoelens van vijandschap, haat commissie in het leven geroepen met
of minachting tegen een of meer be- de opdracht voorstellen te doen inzake
volkingsgroepen in Indonesië.
de wenselijkheid van het aanbrengen
Zij voerde aan, dat het artikel niet van
wijzigingen in de medische tuchtgericht was tegen president Soekarno, wet en het „Reglement medisch tuchtdoch tegen een rede, die hij in zijn recht en oplossing van geschillen".
paleis had gehouden ter gelegenheid
Bij beschikking van 1 September
van de „Dag der Verenigde Naties". zijn de leden dezer commissie beTerwijl mevr. Fuhri bezig was met het noemd.
schrijven van haar artikel, kreeg zij
Voorzitter is mr B. de Gaay Fortde telefonische mededeling, dat op man, voorzitter van het medisch tuchtBali twee Nederlanders waren ver- college te Amsterdam. Gistermiddag
moord. Onder de psychologische in- heeft de Staatssecretaris van Volksgevloed hiervan verkreeg het artikel een zondheid, dr P. Muntendam, de comscherper toon dan zij aanvankelijk had missie in de vergaderzaal van zrjn Departement geïnstalleerd.
bedoeld.

(Van onze correspondent in Australië).
Twaalf Nederlandse gezinnen, die in het Noorden van West*
Australië wonen, zien nooit een druppel verse melk. Hun kinderen, en honderd anderen, moeten tevreden zijn met poedermelk.
Op meer dan tweeduizend kilometer boven Perth, de stad aan
de Zwanenrivier, die vrijwel elke Nederlandse emigrant heeft
gezien, ligt op 2000 voet boven de zeespiegel een nederzetting
van 150 huizen en 700 mensen. Ver van de bewoonde wereld verwijderd, 3000 km van Sydney, in een weinig bezocht en weinig
bekend, maar aantrekkelijk gebied van het onmetelijke eilandcontinent, hebben zich deze Nederlandse gezinnen gevestigd onv
er zich een nieuw bestaan te bouwen. Voor hen betekent Australië één plaats, één naam: Wittenoom, centrum van een eenzaam
land, ergens verloren in de wijdheid, waar één woord de rijkdom
uitmaakt van deze kleine gemeenschap: asbest.

Bij 1 10 graden F:
212 per week

’

Jan Zellissen en Karel van de Wier,
in 1951 hier aangekomen, zijn twee
van de kleine groep Nederlanders, die
in Australië geen Sydney, geen Melbourne en geen Newcastle of Port
Kembla zagen, noch Brisbane of Adelaide. Zij trokken de openheid van het
land tegemoet en vonden bij een temperatuur van 110 graden Fahrenheit
in de blauwe asbest het goud onder
hun handen: 25 Australische ponden
per week (f 212), een goed en verzekerd bestaan in dienst van de Australian Blue Asbestos Ltd., die de exploitatie van het blauwe goud ter hand
heeft genomen, de enige grote afzetting van Australië. Het blauwe asbest,
waarvan de vorming 400 millioen jaren teruggaat, is
zoals het hier
klaar ligt voor de ontginning
meer
waard dan ooit al het goud van
Australië heeft opgebracht.
Het begon omstreeks tien jaar geleden, toen met behulp van de overheid de eerste grondslagen werden
gelegd voor de stichting van wat nu
Wittenoom heet. Daar werd een werkgemeenschap gehuisvest voor de ontginning van dit zeldzame asbest, dat
elders ter wereld slechts in Zuid-Afrika wordt aangetroffen. Ongeveer 12
km van Wittenoom verwijderd werken de mijnarbeiders het blauwe goud
naar de oppervlakte.
Het wordt niet alleen gebruikt voor
asbestkleding, maar ook voor asbesten fibro-platen voor de huizenbouw.
In de laatste twee jaar heeft de
Australian Blue Asbestos Ltd. zelfs
zo veel geproduceerd, dat er naar
Europa,
met name Nederland, kon
worden uitgevoerd.

ziekenhuis werd in Maart 1952 voltooid. Kort daarna werd het door
brand vernield, maar nu is het practisch
geheel herbouwd. Het is
geen ziekenhuis met een volledige
staf van doktoren, maar staat onder
leiding van een ervaren verpleegster.
Voor ernstige gevallen wordt radiotelegrafisch contact onderhouden met
de Flying Doctor Service (de vliegende dokter), die een basis heeft in Port
Hedland, 300 km van Wittenoom verwijderd. Vandaar wordt zo nodig
radio-telegrafisch advies gegeven voor
de behandeling der patiënten. In de
ernstigste gevallen komt de vliegende
dokter per vliegtuig op bezoek.

6000 ton per jaar

Er werken 260 arbeiders in de asbestmijnen en er zijn behalve de Nederlandse, ook Italiaanse en Joegoslavische gezinnen. Ongeveer twee
jaar geleden heeft een der directeuren van de C.S.R. een bezoek aan Nederland gebracht en persoonlijk de
Nederlandse mijnwerkers voor deze
mijnen geselecteerd.
Er is een school, die door 150 kinderen wordt bezocht. Zij is pas in het
begin van dit jaar geopend en staat
onder leiding van een hoofdonderwijzer en een onderwijzeres.
Om 6000 ton asbestvezel per jaar
te produceren, is een productie nodig
van 15000 ton asbest-erts per maand.
Dit erts bevat 4—5 procent asbestvezel. De mijnen bevinden zich in een
„Canyon" (bergkloof) die verscheidene mijlen lang is en bij de ingang
zeer nauw. Zij verbreedt zich geleidelijk tot 40—50 voet met aan weerskanten klippen tot 500 voet hoog.
In deze bergwanden worden de asbestmijngangen uitgehouwen. De gangen lopen dus horizontaal. De arbeiders worden per autobus van Wittenaar de mijnen gebracht. Het
Werkgemeenschap noom
is een attractief landschap, waar de
Niet ver van Wittenoom stroomt de kangeroe's, emus (struisvogels), wilFortescue rivier, anderhalve kilome- de kalkoenen en wilde honden een pater breed. In de regentijd wordt zij radijselijk leven leiden.
een meer gelijk. Dan is de watervlak01ie....
te onafzienbaar: meer dan 80 km van
oever tot oever. Wittenoom is eigenHet lijkt wel of West-Australië
lijk niet veel meer dan een deel van „grote verwachtingen" verbergt, want
een reusachtig uitgestrekte schapen- in het gebied van de Exmouth baai
boerderij, waar de Colonial Sugar (halverwege tussen Perth en WitteRefining Company (C.S.R.) in 1943 noom) wordt ijverig gezocht naar anenkele huizen bouwde om er de arbei- der goud: petroleum. Daar wordt een
ders te huisvesten, die met de ontgin- werk- en woonkamp ingericht en een
ning zouden kunnen beginnen. Thans olieboortoren gebouwd, waarvoor 3000
is het een dorpsgemeenschap van ton machines uit de Ver. Staten zijn
oude en nieuwe Australiërs, waar zelfs aangevoerd. De arbeiders verdienen
een school en een ziekenhuis zijn ge- er 40—50 Australische ponden per
vestigd. De huizen zijn opgetrokken week (f 320 tot f 425) met vrije kost.
van Fibro of Caneite (bouwplaat, ver- Het onderzoek strekt zich uit over
vaardigd uit de vezel van suikerriet) een gebied van 845.000 vierkante km
en hebben een plaatijzeren dak. Het (25x Nederland!).

—

—

op de heden gehouden jaarmarkt is
zeer groot, vooral de aanvoer van
paarden is zeer aanzienlijk. Algemeen wordt beweerd, dat zelden
zoon groot aantal aanwezig was. De
handel is evenwel traag; 't meeste
wordt zeker omgezet in neurende
koeien, die van f 150 tot 200 opbrengen. De handel in melkkoeien
is bijzonder traag ; de prijzen va130 en f 180;
riëeren tusschen
halfvaarzen f 120 160; guste dito
80 130; pinken f 50—90, terwijl
de vette koeien het brengen tot 30
cent per halve kg.
Wat den handel in paarden betreft, was de omzet het grootst in
enters en twenters. De eerste brachten f 120—160 op, de laatste UO
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veroordeeld

’

’—

—

’

kochten
kleren

„Blauw goud in Australië”
Asbest productie,
goede bestaansbron voor Nederlanders

Toen stond er in het Nieuwsblad:
Zuidlaardermarkt.
ZUIDLAREN, 21 Oct. De aanvoer

’

—320.

Op de kermis beweegt zich vrij
wat volk; 't weer in aanmerking
genomen, zelfs zeer veel.

Agenda voor Groningen
Dinsdag 21 October
17.00 uur Rest. Riche: Alg. ledenvergadering van de Groningsche Muziekvereeniging.
20.00 uur Stadsschouwburg: A.8.C.-cabaret 0.1.v. Wim Kan en Corrie Vonk met
„Bibelonië". Besloten voorstelling.
Bioscopen
ueurs i<t.av,

io:óu

en

in „Salon Mexico"

zi u. Marga .bopez
(18 j.) Woensd. 14.30

Gene Autry in „Robin Hood van
Texas". Tevens „Tumult in "de Slangenput" (14 j.)

Cinema
Lang's:

14.30, 18.30 en 21 uur Fritz
„Het Testament van dr Ma-

buse" (18 jaar).
Grand 15, 19 en 21.30 uur Louis Jourdan
in „Paradijsvogel" (14 j.) Dinsdag 21.30
uur Jane Wyman en Kirk Douglas in
„Glazen Speelgoed".
Luxor 14.30, 19.00 en 21.15 uur Margaret

Sullivan in „Het leven gaat verder"

(14 j.)

Luxor Short 10.30—14.20 Nieuws uit binnen- en buitenland.
Tentoonstellingen
T/m. 23 Oct. Bezichtiging interieur van
de modelwoning Viaductflat. Geopend
van 10—12 u. en 15—22 u.
Tot en met 5 Ncv. Mangelgang: Wer-

ken van J. A. Deodatus.
Tot en met 9 Nov. Pictura: Tentoonstelling van bloemstillevens. Geopend van
10.30—12.30 uur en van 14—17 uur.
's Maandags gesloten.

De K.L.M.-vliegtuigen

Thuisreis: PH-TET (Tilburg),
gezagvoerder Schultz, uitKarachi naar
Beiroeth. PH-TDB (Walcheren), gezagvoerder Reyers, vanmorgen uit
Rome naar Frankfort. PH-TDP (Rotterdam) gezagvoerder Vi z, vanmorgen
uit Damascus naar Frankfurt. PHTFD (Arnhem) gezagvoerder Geerling
hedenmorgen in Rangoon. PH-TDD
(Delft) gezagvoerder Van Messel, hedenmiddag uit Tokio naar Okinawa.
Uitreis: PH-TES (Soerabaya)
gezagvoerder Motshagen, vannacht uit
Bangkok naar Singapore. PH-TDG
(Gouda) gezagvoerder Paap,
hedenmorgen in Bangkok naar Manilla.
gezagvoerder
PH-TDO (Maastricht)
Tideman, vanmorgen in Cairo. PHTCE (Edam) gezagvoerder Gibson uit
Carcutta naar Singapore.
Buitenland

in

’t

kort

—

Mr F. J. Kranenburg, de Nederlandse
Staatssecretaris voor het leger, heeft
gisteren te Tokio een onderhoud gehad

met de opperbevelhebber der Ver. Naties in Korea, generaal Mark Clark. Hij
zal, zoals bekend is, een veertiendaags
bezoek aan Korea brengen. Daarbij zal

de Nederlandse troepen inspecteren
en een gespreking hebben met de ZuidKoreaanse president dr Syngman Rhee.
Acht gewezen leiders van de thans
hij

—

verboden Tsjechoslowaakse padvindersvereniging zijn door een Gerechtshof te
Praag op beschuldiging van
„hoogverraad, spionnage en het onwettig stichten van een organisatie", tot zware gevangenisstraffen veroordeeld. Een der beklaagden kreeg levenslang.
By de Westduitse Bondsraad te Bonn
is een wetsontwerp in behandeling, dat
voorziet in het uitkeren van schadeloosstelling aan allen die onder het bewind
der nazi's zijn vervolgd en nadelen hebben ondervonden. De kosten dezer schadeloosstelling worden op drie a vier milliard Mark geschat.
—Frans-Vietnamese strijdkrachten hebben gisteren onder zware druk van de
communistische Vietminh een post op
15 km ten Noordwesten van Nghialo ontruimd. Het garnizoen slaagde er in door
de linies der opstandelingen heen te
breken en de Franse troepen te Tule op
25 km ten Noordwesten van Nghialo te

—

—

bereiken.
In de Algemene Vergadering der Ver.
Naties te New Vork heeft de afgevaardigde van Peru gisteren een voorstel
ingediend om de impasse bij de besprekingen te Pan Moen Dj on over het vraagstuk van de uitwisseling der krijgsgevangenen in Korea te doorbreken. Hij
stelde voor alle krijgsgevangenen in een
speciale zone onder te brengen, waar zij
onder bescherming der Ver. Naties zullen staan.
In New Vork vriest en sneeuwt het.
Gisteren daalde het kwik er tot een

—

graad

onder nul.

Stad en Provincie
Kindje verdronken
Het vierjarig dochtertje van de fam.
J. Stevens te Nieuweroord geraakte in
de langs de woning lopende wijk en
verdronk.

Steenwijk ontsteekt het aardgas
Gistermorgen om half elf is te Steenwijk voor het eerst het aardgas ontsto-

ken. Dit historische feit geschiedde in
tegenwoordigheid van o.a. het volledige college van B. en W. en de gemeente-secretaris, de heer Hagemeijer en de
heren Van der Werf en Koenen van de
Bedrijvencommissie. De heer H. W.
Beuker, technisch ambtenaar van het
bureau voor energie-voorziening, deed
het aardgas uit de hoofdleiding toestromen, waarop het gas met luid gesis ontsnapte. Het werd hierop tot ontbranding
gebracht. Morgenvroeg zullen reeds de
eerste bewoners in Steenwijk op aardgas kunnen koken.

Nieuwsblad van het Noorden van Dinsdag 21 October
Parade op de Grote Markt

Winschoten

Assen

Op 31 October voor generaal-majoor

Departement voor Nijverheid
en Handel

Vrijwillige verkeerscontrole

Dürst Britt
Zoals bekend zal generaal-majoor
H. J. J. W. Dürst Britt, bevelhebber
der vierde militaire afdeling en commandant eerste divisie, met ingang van
1 November a.s. de militaire dienst met
pensioen verlaten.
Ter gelegenheid
hiervan wordt op 31 October a.s. te
10.30 uur op de Grote Markt een
parade gehouden, waaraan wordt deelgenomen door een gemotoriseerd escadron van de Koninklijke Marechaussee,
een bataljon van het Garderegiment
Fuseliers .„Prinses Irene" met vaandel
en drumband, een bataljon van het
regiment infanterie „Johan Willem
Friso" met vaandel, stafmuziek en
drumband, twee batterijen veldartillerie
en twee batterijen gemechaniseerde artillerie van het Regiment Veldartillerie
„Prins Maurits", een dubbelbatterij van
de 15e afdeling Lichte Luchtdoelartillerie, een compagnie van de Nationale Reserve, twee squadrons „Meteors", een compagnie luchtvaarttroepen met drumband en een compagnie
van het Navigatiestation G.
Paradecommandant is de luitenantkolonel der fuseliers D. Blanken.
Om 12.30 uur zullen de deelnemende
troepen voor de bij het gebouw van de
staf 4e Militaire Afdeling aan de Hereweg aanwezige autoriteiten defileren.

Ernstig ongeluk bij

Quatrebras

Motorrijder reed tegen auto op
Toen de chauffeur van een auto
bezig was te Quatrebras het licht van
zijn wagen te repareren, reed de heer
R. V., armmeester te Bergum, met zijn
motorfiets pardoes tegen de auto op.
Met een schedelbasisfractuur werd de
heer V. opgenomen en direct naar
Leeuwarden vervoerd.

Opening weg Meppel-Zwartsluis
De opening van de weg Meppel—
als een onderdeel van de
zo lang begeerde weg naar de NoordOostpolder, zal plaats vinden op Dinsdagmorgen 28 October a.s. om half
twaalf.
Deputaties van beide provincies, bestaande uit Commissarissen, Gedeputeerden, de burgemeesters van Meppel,
Zwartsluis en Wanneperveen, de wethouders en andere autoriteiten zullen
aan de provinciale grens bij Leenders
bij elkaar komen, waar een eenvoudige
handeling de opening van de weg zal

Zwartsluis

symboliseren.

Eventuele speeches zullen worden
in zaal Ogterop, waarheen
het gezelschap zich zal begeven. Later
zal een soortgelijke bijeenkomst plaats
vinden in hotel Roskam te Zwartsluis.
gehouden

C.J. van der Meulen
In de nacht van Zondag op Maandag
is op 62-jarige leeftijd plotseling overleden, de heer C. J. v. d. Meulen, sinds
Augustus 1916 directeur van de Zuivelfabriek te Ruinerwold.

Kamer van Koophandel
voor Friesland

De eerste lezing van het Departement
van Nijverheid en Handel was zeer druk
bezocht. Z.E. H. Mouw, ambassadeur te
Tokio, sprak over Oost-Azië en het wereldgebeuren. Spr. gaf verschillende
feiten en gebeurtenissen weer uit het Verre
Oosten, waaraan hij zijn persoonlijke visie
vastknoopte. Aan het eind werden tal
van vragen gesteld.

Hoogezand-Sappemeer
Schaakvereniging H.-S.
De uitslagen van de clubcompetitie
lmden: Groep I: Clobus—Reijne 0—1;
Beersma—Kranenborg afgebr. Groep II:
Hoen—Vonk 1—0; Miedema—Molter I—oBulthuis—Alberts o—l. Groep III: Tonnis
—Wubbeling

openbare vergadering bijeenkomen.
De Chr. Lagere Tuinbouwschool

te
Buitenpost zal door Groningen met f 25
per jaar en per in Groningen woonachtige leerling worden gesubsidieerd.
Morgen herdenkt mej. T. Bontsema de
dag waarop zij 25 jaar geleden als leidster van éen der ateliers verbonden werd
aan de N.V. Modemagazijnen Gebr.
Zwartsenberg.

Leeuwarden
Teraardebestelling ds Bonga
Gistermiddag is de onverwacht overleden ds Bonga, predikant bij de Doopsgezinde Gemeente te Leeuwarden, onder
zeer grote belangstelling op de Noorderbegraafplaats ter aarde besteld, na een
korte rouwdienst in de Doopsgezinde
kerk, waarin een zwager van de overledene ds A. L. Broer uit Hilversum
voorging. Uit naam van collega's, Gemeente en vrienden sprak ds F. v. d.
Wissel een afscheidswoord. De cellist
Klaas Kueter speelde ten afscheid een
der lievelingsmelodieën van de gestorven
voorganger.

Nieuwe stationschef

Met ingang van 1 November a.s. wordt
de heer S. P. v. d. Ploeg, stationschef
Ie klasse bij de Ned. Spoorwegen in Oldenzaal, in gelijke functie overgeplaatst
naar Leeuwarden.

(Plattelandsvrouwen).

hield een lezing over de dierenwereld.
KANTENS. Alhier overleed, vrij on-

heel wat

Aanrijding

Lek in waterbuizennet

in

WOLDENDORP.

De heer Piet Bos, jachtopzienerte Holten

Het eerste concert
„De Muziekvereniging”

Delfzijl

wederom

Vrijz. Partij, P.v.d.A. en Ger. Pol. Verb.)
Met dezelfde stemverhouding werd de
motie aangenomen.

Veendam

—

Maandag 10 November

vorden, Emmen, Hoogeveen en Meppel

ven omstandigheden hun goedkeuring
aan het voorstel zouden onthouden. Aan
de stemming werd een motie van de heer
Dekker verbonden, waarin de Raad uitspreekt niet de bedoeling te hebben de
bouw van een zodanige school te verhinderen en B. en W. uitnodigt met een
nieuw voorstel te komen, zodra het dit
nodig oordeelt.
Het voorstel om een geldlening van
f 121.500 aan te gaan voor de bouw van
een school met de bijbel werd daarop
verworpen met B—3 stemmen (tegen

verwacht, in de ouderdom van 69 jaren,
de heer G. Nienhuis, sedert 1 Mei 1913,
korenmolenaar te Kantens. De heer Nienhuis was hier een zeer gezien persoon.
Ook in de bezettingstijd was hij een man,
die steeds bereid was te helpen waar hij
kon. In de loop der jaren is hij bestuurslid van diverse verenigingen geweest.
NIEKERK. (Alg. Stads- en Prov. Ziekenfonds „Ziekenhulp"). Tot leden van
de plaatselijke raad werden benoemd de
heren S. Loonstra, voorz., H. Klamer,
secr. H. v. d. Veen, penningm., P. Venema
en K. Helbig. Tot lid van de Centrale
Raad werd aangewezen de heer S. Loonstra, tot pl.v.v. lid de heer H. Klamer.
ZUIDBROEK. Het toneelgezelschap De
Oud Groene Wezen van Groningen voerproces-verbaal voor dit teveel voorko- de in het hotel Themmen het blijspel
Kaptein" op. Het niet talmende euvel werd opgemaakt. De proef- „Mevrouw de genoot
ten zeerste van het
periode is nu achter de rug en de vrij- rijke publiek
van
willige verkeersbrigade maakt nu een vlotte spel en beloonde de medewerkenrapport op voor de autoriteiten, die hier- den aan het slot met een warm applaus.
mee te maken hebben. Na bestudering Het muziekgezelschap Gebr. Veendorp
van de rapporten zal bekend worden ge- zorgde voor een goede stemming in de
Uitvoerenden: Jo Juda, viool, en
maakt, of de proef verlengd zal worden. zaal.
NOORDBROEK. De heer L. Tuin (lijst
Geza Frid, piano
Gemeentebelangen) heeft de benoeming
De „Muziekvereniging" geniet, dank zij
Gistermiddag is de 9-jarige W. K. P., tot lid van de Raad aangenomen. Dit
de uitstekende kamermuziekavonden, die die op zijn fiets uit de Mulderstraat raadslid komt in de plaats van de heer
zij sinds jaar en dag voor haar leden kwam, in de Brinkstraat door een auto G. Meijerhof (lijst CPN), welke lijst
geeft, een vrij grote belangstelling, hoegegrepen. Het kind kwam op de motor- wegens het bedanken van de overige
wel het bestuur van deze vereniging gaar- kap terecht, doch kreeg wonder boven lijstgenoten was uitgeput. In deze zitne zou zien, dat haar ledental zich ver- wonder slechts weinig letsel. Zijn rijwiel tingsperiode zal de CPN dus, zoals gemeld, niet in de Raad vertegenwoordigd
dubbelde Want met het huidige ledental werd totaal vernield.
zijn.
is het slechts mogelijk een drietal goede
concerten per seizoen te geven en dat zou
HARKSTEDE. De afdeling Slochteren
Mej. M. van
OOSTERHOOGEBRUG.
het bestuur gaarne uitgebreid zien tot Noorderhoogebrug, die per fiets van rich- van de Bond van Ouden van Dagen orvijf of zes.
ting Groningen kwam, wilde alhier de ganiseerde in het Dorpshuis te Harkstede
Voor een vrijwel geheel gevulde kleine rijweg oversteken. Een achterop rijdende een bijeenkomst om ook daar te komen
zaal van „Veenlust" trad dit jaar een automoblist reed haar toen aan, met het tot de oprichting van een afdeling. Na
tweetal vooraanstaande Nederlandse kun- gevolg dat zij viel en in café Westerhoff een uiteenzetting van de heer Evenhuis
stenaars op, n.l. Jo Juda, viool, en Geza moest worden binnengedragen. Dr Ander- uit Groningen gaven zich zeventien leden
Frid, piano. Voor de Groningers is Jo son constateerde onder meer een sleutel- op. Een voorlopig bestuur werd gekozen
Juda vooral bekend
doordat hij enige beenbreuk Per G.G.D. werd de patiënte bestaande uit de heren B. Hamminga uit
jaren lang
als concertmeester aan de naar het Academisch Ziekenhuis vervoerd. Scharnier J. Entjes uit Harkstede en J.
Jansen uit Scharmer.
G.O.V. verbonden is geweest; In Veendam
WINSUM. De rederijkerskamer Praeditrad hij gisteren voor het eerst op. Geza
MEEDEN. In de consistoriekamer der
nius hield in café Til een buitengewone Ned. Hervormde Gemeente
Frid was voor de Veendammers geen on- feestelijke
hield de
vergadering
voor leden en do- Vrouwenvereniging een tentoonstelling
bekende. Reeds enige keren eerder maakOpgevoerd
„De
werden
hoed van van handwerken. Enige attracties waren
ten de leden der Muziekvereniging kennis nateurs.
de klokkenmaker" en „De Klucht van de aanwezig.
met deze begaafde pianist.
Het
programma van gisteravond be- waskuip". De prijswinnaars van de wedTER APEL. (Nutsdepartement.) Het
in het voordragen waren: 1. de heer
vatte een drietal sonates van beroemde strijd
werd geopend met een toneelseizoen
Westernieland;
2.
S.
Polman,
mevr. Lin- avond door
„De Maskers" in het Boschmresters uit verschillende perioden, n.l. S.
denbergh—Wiersum,
Hoorn;
Den
3. mej.
Beethoven, Ravel en Brahms.
Opgevoerd werd het blijspel „Hetty
huis.
opende met een Sonate J. Oosterhuis, Winsum, en van de wedHet concert
in het improviseren 1. de heer S. jokt nooit".
no. 7 in c, op. 30 van Beethoven. Op. 30 strijd
voornoemd, en 2. mej. S. WierPolman,
STADSKANAAL. In Ons Huis te Stadsomvat een drietal sonates, geschreven in surn,
Winsum. De jury bestond uit mevr. kanaal (W.) is door het Bestuur van de
1802. De sonate is een van de belangrijk- Mulder,
Baflo, en de heren ds Klamer, afdeling Stadskanaal van de Stichting
ste en is in elk geval een der eerste soWesternieland
en Mensonides, Warffum. Groningen voor Sociaal en Cultureel
nates, die het eigen stempel van de hartsgeschiedde door laatst- werk een Sociëteit geopend voor Ouden
prijsuitreiking
De
tochtelijke Beethoven draagt. Het is een
van Dagen. Men tracht hierdoor mee te
prachtig werk met een kostelijk adagio genoemde.
werken, dat de Ouden van Dagen in concantabile en een humoristisch scherzo.
vorige
NOORDOOSTPOLDER. Evenals
met elkander worden gebracht en
tact
algemene
zijn
Van Maurice Ravel hoorde men
in jaren zal ook dit jaar weer een
zodoende
een vreugdevoller levensavond
1927 gecomponeerde sonate. De sprong actie ter bestrijding van de bruine rat zullen verkrijgen.
was groot, van Beethoven naar Ravel, en worden ingezet. Hiertoe is reeds de mede(Chr. Sociale Jeugdclub). Als spreker
voor een deel van de aanwezigen wellicht werking ingeroepen van de gemeente- trad op de heer W. van der Hammen,
lets te groot.
besturen. De plantenziektenkundige dienst Gewestelijk Jeugdleider van het Chr. NaNa de pauze volgde tenslotte de sonate te Wageningen, die deze actie leidt, zal tionaal Vakverbond, die sprak over het
In d van Brahms. Het is een prachtig de gehele bevolking opwekken in de Christelijk Sociaal Jeugdwerk. Tevens
werk,
dat aan techniek zowel als aan week van 13 tot en met 22 December deel werd een culturele film vertoond over
voordracht de hoogste eisen stelt. Getrof- te nemen aan bestrijding.
het bakkersbedrijf.
fen heeft vooral het adagio, het prachtige
Doordat
BEILEN.
een
kind
van
NIEUWOLDA. (Gemeenteraad).
In
de
tweede deel, dat indrukwekkend werd landbouwer Lunshof te Beilervaart met principe werd besloten tot de bouw van
gespeeld.
vuur speelde, geraakte het hooi in het een nieuwe brug over het Termunterzijlachterhuis in brand. Mevrouw Lunshof diep in de kom van de gemeente. Aan
sloot direct alle deuren en stuurde de de bouwvereniging werd een
perceel
voor de bouw van een
kinderen bij buren om hulp. Het gelukte grond verkocht
„Suikerfreule”
met ladders en emmers water de brand dubbele woning op het zogenaamde
blussen, hoewel het rieten dak reeds Pastorieland. Voor het afmaken van poete
goede
gedachte
Het was een
van de afd.
had gevat. De brandweer was spoe- sen zal een gaskastje worden aangeschaft,
het Navigatiestation vlam
Welzijnszorg van
dig ter plaatse, doch behoefde door het waarvoor een bedrag van f 50 beschikbaar
„G" om het toneelgezelschap „Het Hol- kordaat optreden van mevrouw Lunshof werd gesteld.
lands Toneel", onder leiding van mevr- geen
dienst te doen.
ANNERVEENSCHEKANAAL. Mej. G.
Faber, te laten optreden voor het voetBouwma te Bonnerveen, werkzaam aan
licht met de Suikerfreule, een komisch
DEDEMSVAART. De rijksambtenaar
blijspel in 3 bedrijven.
bij de belastingen, de heer K. Vos, die de kleuterschool Gieterveen, is benoemd
De opvoering werd gegeven in de grote zijn 25-jarig ambtsjubileum herdacht, tot leidster der kleuterschool Annerconcertzaal van hotel Kraaima. Adjudant werd onderscheiden met het gouden veenschekanaal.
Van Weezel opende deze geslaagde toneel- bondsinsigne van het Chr. Nat. Vakveravond met een kort woord waarna „Het bond. Hij werd toegesproken door de
Hollands Toneel" met de opvoering begon. voorzitter van de plaatselijke afdeling,
Het talrijke publiek dat zich buitenge- de heer S. Siegers.
en
woon amuseerde, bracht het gezelschap
(Gemeenteraad.)
In
de
ZUIDHORN.
een warm en dankbaar applaus nadat adj. spoedeisende
GEREF. KERK. Benoemd tot legerprevergadering kwamen B. en
Van Weezel het gezelschap dank had gegaan tot dikant voor de tijd van een jaar met
te
met
het
voorstel
over
W.
ingang van 1 April 1953 ds A. Kruyswijk
bracht voor de prettige avond.
verbouw van de o. 1. school te Zuidhom.
te Oosterzee.
De
damesmedewerkers kregen leder De
kosten hiervan worden geraamd op

Gisteravond waren de mensen van de
Tot schoolarts te Groningen is door Waterleiding Mij. nog laat bezig om een
de gemeenteraad benoemd de heer W. lek te dichten in het buizennet. Uit een
bleek dat een lek was ontstaan
J. Brouwer te Groningen, die twintig onderzoekperceel
van de N.V. Borga in de
voor het
G.
Hofkreeg.
stemmen
Mevrouw T.
Wijkstraat
man—Westerhof te Veendam kreeg 14
stemmen.
Gebruik nieuw sportterrein
De v.v. De Pelikanen heeft van B. en
Academische Examens
W. toestemming gekregen om voor comGroningen (Rijksuniversiteit). Geslaagd petitiewedstrijden eenmaal per week gevan het nieuwe sporttervoor het doctoraal examen letteren en bruik te maken
wijsbegeerte (klassieke letteren) de heer rein aan de Westersingel.
J R. Tjepkema te Groningen (cum
Kappers langer open!
laude), voor het candidaatsexamen ecoAan de plaatselijke kappers is toestemnomische wetenschappen mej. G. Geute
bels te Groningen en de heer J. A. Faber ming verleend om hun zaken geopend
houden tot 18.30 uur met een afhelptijd
te Leeuwarden.
19 uur.
Korte berichten totOp de diverse ontheffingsaanvragen
In de vacature ontstaan door het van andere winkelbranches werd nog
door dr W. P. Berghuis genomen ont- geen beslissing genomen.
slag is de heer J. J. Speelman te Zuidlaren benoemd tot lid van de Provinciale
Staten van Drenthe.
De gemeenteraad van Groningen zal
Jubileum

—
—
—

doel hiervan was het wegverkeer in betere banen te leiden, waarbij van de burgerlijke brigades een opvoedende taak
moest uitgaan. Verkeersovertreders werden daarbij op hun fouten gewezen en
in sommige gevallen verbaliseerd door
een politieman, die uit een welwillend
door een particulier beschikbaar gestelde
auto stapte. Het is gebleken, dat er op
de wegen in de gemeenten Assen, Coe-

ongerechtigheid gebeurde,
want gedurende de 81 ritten, die in het
afgelopen half jaar werden gemaakt,
werden niet minder dan 143 personen ge0—1; Fellkiger—Frans I—o- waarschuwd voor 142 overtredingen, terMos—Huizinga o—l.
wijl tegen 151 personen proces-verbaal
werd opgemaakt voor 170 overtredingen.
Humanistisch Verbond
Hierbij moet worden opgemerkt, dat niet
Het Humanistisch Verbond hield Za- in de bebouwde kom werd gesurveilleerd
terdagavond in „De Regenboog" de eerste zodat de 319 overtredingen dus op de
bijeenkomst van het winterseizoen. De buitenwegen werden begaan.
In 19 gevallen werd procesverbaal opalgemene voorzitter van het Verbond, dr
J. P. van Praag uit Amsterdam, hield een gemaakt wegens slechte remmen. Er
uitgedeeld
inleiding over het onderwerp „Rede, recht werden 17 waarschuwingen
en religie in het moderne Humanisme". aan de eigenaren van stilstaande en links
Voor de bijeenkomst bestond een behoor- van de weg geparkeerde wagens; 38
waarschuwingen werden gericht
aan
lijke belangstelling.
wielrijders, die met hun drieën op de
weg fietsten, terwijl tegen 28 personen

In de jongste vergadering van de
Friese Kamer van Koophandel deed
de voorzitter mededeling van de planAppingedam
nen van de Economische Faculteit te
Groningen voor de oprichting van een
Stichting voor voortgezet economisch
onderwijs. Deze Stichting heeft onder
meer ten doel om voor hen, die reeds
in het bedrijfsleven werkzaam zijn, de
mogelijkheid te openen tot het verkrijgen van een uitgebreider economische
scholing. Het ligt in het voornemen,
om hierbij ook de Kamers van Koophandel in het Noorden ten nauwste
te betrekken.
In de vergadering werd verder de
aandacht gevestigd op het vraagstuk
der kolenprijzen, in verband met het
feit, dat de prijzen der geïmporteerde
Amerikaanse kolen een dalende tendenz vertonen, welke in de hier te lande berekende prijzen niet tot uitdrukking wordt gebracht.
een fraai bouquet anjers aangeboden.

Nieuwe schoolarts

samenwerking met de politie
Vrijwillige Verkeersbrigade
in
Drenthe in April j.l. met medewerking
van particuliere autobezitters met de
controle op de wegen begonnen. Het

In nauwe

is de

1952

Een dezer dagen herdacht de heer H.
Viel de dag waarop hij 25 jaar geleden in
dienst trad bij de scheepswerf der fa.
Co. Door de directie
Gebr. Niestern en enveloppe
met inhoud
werd" hem een
overhandigd.

't ZANDT. Onder grote belangstelling
hield de Motorclub „N.0.G." de traditionele „Herfstrit" over een afstand van
en
ruim 70 km. voor auto's, motorengroot,
bromfietsen. De deelname was zo
dat zelfs het ontwerp van de rit aan een
rijder moest worden uitgereikt om allen
in het bezit van een route-beschrijving
te kunnen stellen. Door de telkens herhaalde aanduidingen van driesprongen
rechts en links waren er voor velen zeer
lastige puzzles op te lossen, maar het gelukte toch aan de meeste deelnemers het
eindpunt te vinden.
In de geheel gevulde grote zaal van
hotel Bulthuis te 't Zandt maakte de
voorzitter, burgemeester Teenstra,
de
In de rubriek auto's
uitslag bekend.
luidde deze: 1 H. M. van Til, Middelstum;
2 O. Bosman, Zeerijp; 3 E. Offringa,
Warffum; 4 J. H. Kuipers, Westerwijtwerd; 5 H. Heemstra, Usquert. Rubriek
Motoren: 1 J. van Dijken, Leermens; 2
J. P. Heun, Leermens; 3 D. J. van der
Deen, Zijldijk; 4 B. Nijborg, Zeerijp. Rubriek Bromfietsen: 1 A. E. Zijl, Leermens;
2 G. van Olm, Bedum; 3 E. Poort, Leermens; 4 J. Scholtens, Bedum.

Kerk-

f66.000.—. Dit voorstel werd met algemene stemmen aangenomen.
Het volgend punt van de agenda was
het sluiten van geldleningen ten bedrage
van f187.500. Hiervan zou f66.000 worden bestemd voor de verbouw van bovengenoemde school en het resterend gef 121.500 dus
voor de bouw
deelte
van een school met de bijbel te Zuidhom.
De heer Bosma (Geref. Pol. Verbond)
vroeg of dit voorstel niet kon worden
aangehouden tot een volgende vergadering. Uit de discussie die hierop volgde,
kon worden geconcludeerd, dat een tweede aanvraag voor een soortgelijke school
niet tot de onmogelijkheden behoort.
Op voorstel van de heer Dekker (P. v.
d. A.) werd daarop de vergadering geschorst om de fracties gelegenheid te
geven zich nader te beraden.
Na heropening van de vergadering
werd namens de P.v.d.A. en de Vrijz.
Partö verklaard, dat zij onder de gege-

—

—

Schoolnieuws

NIEUWOLDA. Tot onderwijzer aan de
u. 1. o. school is benoemd de heer J.
Hoogeveen

te Vollenhove.

SCHEEPSTIJDINGEN
Passagiersschepen
Cottica 20 te Plymouth, 22 v.m. te Amst.

verw.
Bosfontein 21 v. Suez n. Mombasra.
Joh. v. Oldenbarnevelt p. 21 Malta n.
Amsterdam.
W. Ruys p. 21 Sabang n. Singapore.
Willemstad 21 te Rotterdam.
Nw. Amsterdam 20 v. San Tomé n.

La Guaira.
Oranjestad 20 te Aruba.
Jagersfontein 21 te Durban.
Ruys 21 te Singapore.
Oranjefontein 2l v. Teneriffe n. Amst.
Veendam 20 v. N. Vork n. Southampton.
Grote vaart I: Aagtedijk 19 te Boston;
Aagtekerk 18 v. Hongkong n. Kobe;

■ Industriële
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n. Calcutta; Amor 19 v. Tel Aviv n. Limasol; Ampenam 18 te Baltimore; Amstelkroon p. 20 Malta n. Djakarta; Amstelstad 21 te Urnuiden verw.; Arendskerk p. 19 Kreta n. Genua; Ariadne 16
te Kaap Haitien; Arnedijk p. 19 Cape
Race n. New Vork; Benekalis 17 te Djakarta; Caltex Nederland p. 20 Malta n.
Sidon; Caltex Pernis p. 20 Finisterre n.
Sidon; Caltex Utrecht p. 20 Kaap Bon n.
R'dam; Cleodora 20 dwars v. Mormugap
20 te Singapore; Delft
n. Bahrein; Corilla
20 te Mollendo; Domburgh 20 te Londen;
Donserdijk 19 te Hamburg; Duivendrecht
p. 20 Las Palmas n. Dakar; Edam 20 te
Antw.; Elmina 20 te Freetown; Enggano
p. 20 Kaap del Armi n. Genua; Erinna
18 v. Nigata n. Shimonosek; Esso Den
Haag 19 v. Aruba n. R'dam; Esso Rotn. R'dam; Etrema
terdam p. 18 Azoren
20 te Curacao; Felipes 23 te Bangkok
verw.; Friesland 20 te Djakarta; Heemskerk 19 v. Carnavon n. Aden; Helena 19
te Cindad Trujillo; Hermes p. 19 Kaap
Hatteras n. Port au Prince; Hersilia 19
te Puerto la Cruz; Hos 20 te New Vork;
Leerdam 18 te Boston; Loenerkerk 20 te
R'dam;
Macoma 29 te Algiers verw.;
Manoeran 20 te Suez; Molenkerk 20 te
Hamburg; Perna 20 te Manilla: Phrontis
18 te Soerabaja; Prins Willem 111 19 te
Antw.; Rempang 20 te Penang; Riouw
19 te Macassar; Rita 18 te Pladjoe; Roebiah 19 te Port Swettenham; Rotti p. 20
Minicoi n. Aden; Saparoea 19 v. Djeddah
n. R'dam: Talisse 19 te Semarang; Tarakan 20 te Macassar; Tawali 20 te Semarang; Teucer 19 te Havre; Tibia 19 te
Miri; Tjisadana p. 19 Formosa n. Chimizu; Trompenberg
19 te Houston;
Utrecht 20 te Colombo: Zeeland 20 te
Zijpenberg p. 20 Alesund n.
Bremen;
Mobile.
Grote vaart II: Aalsurn 21 v. Aden n.
R'dam; Aldabi p. 20 Ouessant n. Rio de
Janeiro; Aldegonda 20 v. Singapore n.
Bangkok; Algenib p. 21 St. Pauls Rock
p. 21 St. Vincent
n. Las Palmas; Alhena
n. Antw.; Almdijk p. 21 Key West n.
Antw.; Amor 20 te Limasol; Ampenam
20 v. Baltimore n. Houston; Amstelvaart
Cocos21 te Pamelia; Amstelveen p. 21
eil. n. Freemantle; Arendskerk p. 21 Kp.
del Armi n. Genua; Ariadne 18 te P.
au Prince; Baarn 21 te Antw.; Bacchus
21 te Paramaribo: Bloemfontein 21 te
Amst.; Caltex The Haque p. 21 Gibraltar
n. R'dam: Congostroom 21 te Lagos; Dalerdijk 2l te San Francisco; Danae 20 v.
Malta n. Bari; Delfshaven 20 v. B. Aires
21 v. Mollendo n.
n. Necochea; Delft Napels
Arica; Dido 20 v.
n. Oporto;
p.
Diemerdijk
21 Azoren n. Antw.; Elmina 21 te Monrovia; Eos p. 21 Holtenau
n. Kopenhagen; Flevo 21 te Barcelona;
Gaasterkerk 21 te Genua; Gaasterland
p. 21 St. Vincent n. Las Palmas; HaulerMarseille; Hestia
wük p. 21 Finisterre n.Gothenburg;
Kota
21 te Amst.; Iris 20 te
Baroe p. 21 Sabang n. Belawan; Lieve
Vrouwekerk 21 te Koweith; Lissekerk 21
te Londen; Loosdrecht 21 te P. Said;
Markelo 21 te Lissabon; Midas p. 21 Finisterre n. Savona;p. Mitra 20 v. Sydney
20 Burlins n. Amst;
n. Brisbane; Nero
Overijsel 20 v. Singapore n. Semarang:
Plato 21 te Livorno; Prins Alexander 24
te R'dam verw.; Prins Fred. Hendwrik 21
te Mondovia; Prins Maurits 16 x. Milwaukee n. R'dam; Prins Willem 111 21
te R'dam verw.; Prins Fred. Hendrik 21
Chicago; Raki 21 te Suez; Rossum p. 20
Finisterre n. R'dam; Rijnkerk p. 21 Kp.
Guardafui n. Aden; Samarinda 21 te
Suez: Schie 20 v. Algiers n. Malta; Singkep p. 21 Dungeness n. Djakarta; Stad
Leiden p. 21 Azoren n. Curagao; Tamo
20 te Trinidad.
Kleine vaart: Albert D 20 te Kemi;
Aldebaran 20 te Londen; AH p. 20 Brunsbuttel n. Kopenhagen; Alpha 20 te Boston; Anna Henny 20 v. Ajaccio n. Dublin; Antilope 18 te Grangemouth; Aruba
20 v. Hamburg; Bèta 20 n. Swansea;
Bonaire p. 20 Brunsbuttel n. Amst.; Borelli p. 20 Holtenau n. R'dam; Bounty
20 te Nexo; Capri p. 19 Burlins: Castor
20 n. Antw.: Curagao; 19 te R'dam; Eijo
20 v. Malmö; Frema p. 21 Holtenau n.
Antw.; Gazelle 19 te Grüvon; Helios p.
21 Holtenau: Herta 20 te Vasa; Hoogeland 20 te Groningen; Iris 20 te Brest;
Jantina p. 20 Delfzijl; Lelie 20 te Gefle;
Lydia 20 te Halden; Marie 19 te La Pallice; Merak p. 20 Kiel Holtenau; Neptunus 20 te Morlaix; Niagara 19 te Caen;
Nimrod 20 te R'dam; Oldambt 20 te Lidköping; Patria p. 20 Dover; Pionier 19
te Gothenburg; Pollux 20 v. Ahus n.
Hamburg; Poseidon 20 v. Karlstad; Regulus 20 v. Antw. n. Jersey; Spica p. 21
Brunsbuttel n. Westpoint; Terschelling 20
n. Teignmouth; Tinda 20 te Cork; Triton
20 te Gent: Union 20 te Bremen; Vesta 20
te Jacobstad; Wieka 20 te Hernösand;
Wiema 20 te Aarhus; Willy 20 v. Grangemouth n. Rönne; IJssel 20 v. Oxelösund n. Hernösand: Zeehond 20 te Vejle;

—

Te Buenos Aires is de strijd begonnen
om het wereldkampioenschap drie banden. De hoogste serie werd in de eerste,
ronde gemaakt door de Duitser Tiedtke
met 9. Hij noteerde een gemiddelde van
1.315. De Argentijn Carrega kwam tot een
serie van 7. Siguret (Fr.) won met 50—47
van Ventura (Sp.). Onze landgenoot
Broekhuizen verloor met 48—50 van Garcia (Chili). Zijn hoogste serie was 3 en
zijn gemiddelde 0.623. Monestier (Urug.)
won met 50—47 van Moran (Venez.),
Tiedtke met 50—33 van Criales (Col.) en
Freidenthal (Arg.) met 50—49 van Carrega (Arg.)

Hengelwedstrijden
(H.C. Bedum). Wedstrijd in
het Westerwijtwerdermaar. De vangsten
waren goed. Uitslag: 1 J. Dijkema, 84 p.
(36 stuks); 2 J. Lijnema 42 p., 3 H. J. v.
d. Tuin 41 p.; 4 F. Jongsma 31 P-, 5 J.
Boot 28 p„ 6 B .de Vries 28 p. Troostprijs
E. Kroon.

Bedum

Kampioen

heer

J.

van het seizoen werd de

Dijkema.

Burgerlijke Stand
BAFLO (September.)

Geboren: Jan z. v. F. Smit en G. Vos;
Jantje Anie d. v. A. Runsink en W. Kooy;
en B. de Vries.
Pieterke d. v. A. E. Elzer
Overleden: G. van Zijl e. v. M. Stol;
A. Koekoek e. v. K. Schipma.
USQUERT (September.)

Geboren: Andries z. v. F. Padje en A.
Geut.
Ondertrouwd: D. Dobma 24 j. te UitJ. M.
huizen en A. Hazenberg 20 j.;
Arends 30 j. en S. M. Deekens 26 j. te
Sappemeer; G. Posthumus 25 j. en F.
Kajuiter 23 j. te Leek.
Getrouwd: A. Kremer te Baflo en T.
Blink.
Overleden: Elizabeth Start 60 j. vr. v.
K. Huizenga; P. Post 90 j. wedn. v. A.
de Boer.

Handels- en Marktberichten
GRONINGEN. 21 October Veemarkt.
Kalf- en melkkoeien f 1000—1075 900—975
725—850; kalfvaarzen f 875—950 700—800;
voorj.k koeien f 850—900 725—800; vare.
koeien f750—875 550—700; stieren per
kg. f 2.38—2.42 2.15—2.20 en slachtvee
kg.
f2.50—2.54 2.30—2.40 1.85—2.00 per
en pinken
slachtgewicht;
kalveren
f150—550; nuchtere kalveren f35—50;
weideschapen f90—115; vette schapen
f 100—130; vette lammeren f 75—88; vette
varkens f 1.98—2.04 1.70—1.90 en zouters
f 1.88—1.92 per kg.; loopvarkens f50—85;
Biggen f 42—46 30—38
Aangevoerd waren: 361 runderen. 234
nuchtere kalveren. 15 graskalveren. 436
schapen, 356 varkens. 189 biggen.
22
bokken en geiten. Totaal 1613 stuks vee.
Overzicht: Op de 3e Dinsdag in de
maand October heeft de veemarkt ten
aanzien van de aanvoeren een ongewoon
aanzien; dit verband houdende met de
markt te Zuidlaren.
Het aanbod van vee was dan ook zeer
klein; de afd. gebruiksvee zag er leeg
en verlaten uit; alleen het aanbod van
het slachtvee was tamelijk groot; de
handel, hoewel langzaam, had toch een

ruim prijshoudend verloop.
De nuchtere kalveren werden bij toenemende
aanvoer tegen teruggaande

verhandeld.
De vette schapen werden prijshoudend
verhandeld; de vette lammeren deden In
verband met de beperkte aanvoer iets
meer.
De vette varkens waren in prijzen
voor de beste kwaliteiten ruim zo hoog;
prijzen

afwijkende

Effectenbeurs

obligaties.

i iVezelverw.

69
964 |Rott.Dr.dok Mij. 305
103 Kon. Mij. Schelde 894
100| Schokbeton
794
96 iScholtens Aardjn. 130}
97i Stokvis & Zn. RS 118
9414 Stork & Co.
1214
981 lUnilever 6 %
112} lUnilever 4 %
-861
34 1194
961 Werkspoor

—
—

—

—

—

I

nederlaag

—

—

——

Broekhuizen startte met

Waterstanden

——

Rubberondernemingen

Wereldkampioenschap
drie banden

soorten bij zeer langzame
handel prijzen
onveranderd. Zouters
prijshoudend. In biggen verliep de hanKoning.
del zeer traag.
TER APEL. (Varkensmarkt.) Biggen
f 37.50—45, lopers 50—70 per stuk.
WINSUM Op de jaarlijkse veemarkt
werden aangevoerd 383 runderen (vorig
jaar 410). 141 kalveren (vorig jaar 136)
en 1 geit. De prijzen waren voor melken kalfkoeien f 600—850. varekoeien
f600—750. kalfvaarzen f 500—600 en kalveren f 250—350.
De handel was zeer vlot. waarbij
Zeeland p. 20 Holtenau n. Zaandam.
vooral voor goed vee goede prijzen werKleine vaart (aanv.): Baltic 17 te Gefle; den gemaakt.
Jonix I 17 te Helsingborg- Arend N 17 te
Londen; Refuge I 17 te Londen; Dia 17
te R'dam; Margaretha 17 te Dublin; Berend N 17 v. Londen; Helen 17 te Caen;
Mannheim 2.82 —0.09, Trier 1.60
Nigeria 18 te Lagos; Liberia 18 v. Lagos;
+0.82,
Ruhrort 403
Rocket
19 v. Brunsbuttelkoog; Okko —0.09, eKulen 1.88 —0.12,
Bosker 19 te Antw.; Nautic 19 te Christi- +0.07, Lobith 10.07 (onv.), Nijmegen 7.91
Arnhem 7.88 +0.05, Eefde 2.97
nesand.
+0.07, Deventer 2.00 +0.07, Namen 1.50
+0.04, Borgharen 40.03 +0.21, Belfeld
DELFZIJL. Binnengekomen: Drie Ge- 11.00 —0.10, Grave 4.67 —0.03.
broeders 19 v. Rafsö; Maris Stella 19 v.
(ten opzichte van het normale
19 v. R'dam;
Halmstad; Ooster-Eems
kanaalpeil om hedenmorgen 8 uur)
Ransel 19 v. Skoghall; Sobat 19 v. Amst.;
Jantina 29 v. Safle; Hebe Nobel 19 v.
Eemskanaalboezem: Delfzijl —21, ZuidR'dam: Maria 19 v. Lübeck; Fram 20 v. laarder
Meer —1, Waterhuizen beneden
Mantyluoto.
Vertrokken: Lena 18 n. Hamburg; Twee —10, idem boven +12, Veendam beneden
Gebroeders 18 n. Casablanca; Markab 18 +5, idem boven +26, Winschoten +6,
n. Küngalv; Hunze VI 18 n. Hamburg. Oostersluis —12.
Fivelingo: Damsterdiep Groningen +10
EemsDagny p. 18 Brunsbuttel;
Westerkwartier: Electra (Oldehove)
stroom 18 te Hasle; Fakir p. 19 KielHoltenau; Kolga p. 19 Kiel-Holtenau; —7, Gaarkeuken +7, Oostersluis +1,
Meeuw 18 v. Dundee; Necton 18 te Hel- Westerhavensluis +7.
singborg; Viod 18 v. Harlingen; Vitesse
Friese boezem: Gaarkeuken boven +2.
19 te Caen: Libelle 17 v. Grangemouth.
Geen neerslag.
Aangekomen:
GaasterHARLINGEN.
land 20 v. R'dam; Thaleia 18 v. Hasselt.
Vertrokken: Ria 19 n. Duisburg; Rolf
19 n. Nyköbing; Res Nova 19 n. HamBetere ondertoon op
burg; Fanto XVIII 20
n. Hamburg;
Helsingborg.
20
Zwaantiena
n.

70b

305}
Bergh's-Jurg.
3) 96
iPhil. Dou. '51 4 103
89
3}
Phil
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694
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17/10 20/10 'Amsterdam Rubb
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Staatsleningen ad 11000
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119
74
Rubb-MiJ. 764
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921 Deli-Bat.
Cockerill
4 95
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Nederi 1951 (34)
961
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1211
iHolt-Amer Lijn 1421 142 K. Petr. conv. '50 34 1111
Neder! '48 (34)
861
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113
1134 Comp.lnt. WJL 4 971
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Nederi 47 (34) 3 92
921
9
1324 1341
Zwanenberg Org. 156
Nederi '37
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1554
Premieleningen
95
IKon
Paketvaart
96J
Handelsondernemingen
Dollar-Ing. '47 8
93}
931
994
Lloyd 1141. 1154 Amst. prX '51 24 99i
Internatio
133
8 93
1334
Investeert
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prX
R'dam
'521
2MOli
1015
üme 116
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100}
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Maandag 20 October

Sport

Agamemnon 20 te Acayes; Alblasserdyk
p. 20 Bermuda n. R'dam; Aldabi p. 20
Dungeness n. Rio de Janeiro; Aletta 20 BILJARTEN.
te Pladjoe; Alphard p. 19 St. Vincent n.
Rio de Janeiro; Alpheratp. p. 19 St. Vin20 Finisterre
cent n. Recife; Aludra

"

Bescheiden stijgingen
AMSTERDAM, 20 October. New Vork

heeft Vrijdag een vrij vast verloop gehad
en men was vanmiddag op het- Damrak
dan ook van mening, dat de iets gunstiger ondertoon grotendeels door Wallstreet veroorzaakt werd. In geen geval

was echter een behoorlijke orderportefeuille de oorzaak, want van een accumulatie van opdrachten was deze Maandag
geen sprake. Nieuws is er voor de beurs
dit weekeinde eigenlijk niet geweest. De
situatie in Indonesië schijnt thans opgeklaard te zijn. Evenmin als er Vrijdag
echter een reactie is gevolgd op de onregelmatigheden, vormde de rustige toestand te Djakarta vandaag een stimulans. In overeenstemming met de overige sectoren trokken suikers en tabakken
een fractie aan; Amsterdam Rubber was
echter een kleinigheid lager.
Kon. Olie opende twee punten hoger
en steeg daarna tot 312% (309%). Tij-

delijk volgde een kleine achteruitgang
tot 311% maar tegen slot werd weer 312
betaald. Philips, Unilever en AKU boekten een iets bescheidener avance. De
scheepvaartafdeling vertoonde een vriendelijke tendentie onder leiding van KN

van 132% op 134% kwamen.
wederom aan de
vaste kant, waarbij de conversielening
tot 92% avanceerde. Het dividendvoorstel
en de aangekondigde aandelenemissie der
Hollandsche Bank Unie had enig aanbod tengevolge, dat echter zeer gemakkelijk werd opgevangen. Zodat een adviesprijs werd vernomen van 207 tegen
Vrijdag 205. Amerikanen stil en aan de
vaste kant in navolging van New Vork.
Het agio werd een fractie hoger getaxeerd op % procent. Prolongatie 3 pet
SM, die

Guldensbeleggingen
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FAMILIEBERICHTEN

a.sJ

Zondag
26 October
hopen onze geliefde OudersJ

Behuwd- en Grootouders
J. H. J. MEIJER
en

E. MEIJER—MODDER
30-jarige

hun

Echtvereni-

ging te herdenken.

Hun dankbare Kinderen,
Behuwd- en Kleinkinderen.
Groningen, October 1952.
Korreweg 22.
Receptie van 11—1 uur.
Zaterdag "25 October 1952,
hopen mijn lieve Vader en

Moeder
S. J. HOLVAST
en

P. HOLVAST—BOTER
hun 12i-jarige Echtvereniging te herdenken.
Groningen, October 1952.

Rabenhauptstraat 42a

JONNEKE
Receptie van 34 tot 5 uur

Café Eendracht, Coehoornsingel 9.

Verloofd:
TJAAK F. EVERS
F. J. SEBENS
30 October 1952.
Geen ontvangdag.

Spijk „Landlust",
Nieuwolda.

In plaats van kaarten:
I. VEEN
en

S. WEZEMAN
hebben de eer U, mede namens wederzijdse Ouders
kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaats hebben op Vrijdag 24
October a.s. 's nam. 2.30 u.
te Woldendorp.
Woldendorp, .ZEweg 36
?E Gorterweg 90.
Receptie van 4.30 tot 6 uur
n.m. in Hotel Vieregge te
Woldendorp.

TAMMO KREMER

Huisgenote

,

MARTJE BOERSMA
Sedert 8 Februari 1951
weduwe van P. Luining,
in de ouderdom van
50 jaar.
Groningen, 19 Oct. 1952

Nieuwstraat 51.
Uit aller naam:
W. Boersma.
De teraardebestelling zal
plaats vinden Donderdag
a.s. op de begraafplaats
„Selwerderhof"

±
12.20 uur. Vertrek van
het sterfhuis om 12 uur.
om

Heden overleed na een
langdurig
lijden
onze
lieve Man, Vader, Behuwd- en Grootvader
KORNELIS DE VRIES
in de ouderdom van
79 jaar.
Haren (Gron.),
19 October 1952

Huize „Avondlicht".
G. de Vries-Huizinga
Groningen:

E. Sipkes-de Vries
E. Sipkes
Greetje en Lineke
De teraardebestelling zal

plaats

hebben Donderdag
a.s. op de Alg. Begraafplaats „Eshof" te Haren

Vertrek van
Huize
„Avondlicht" om 10.30 u.

en

Heden overleed, zacht en
kalm, onze geliefde Man
en Vader

Adam, Sloterweg 22
Leiden, Zoeterw.singel 101.

ÜBEL HOEKZEMA,

TTA VAN DENDEREN
21 October 1952.

Enige kennisgeving.

Met grote blijdschap geven
wij kennis van de geboorte
van ons Dochtertje en Zusje

WILLEMKE VAN DIJK
in de ouderdom van
70 jaar, sedert 23 No-

in de

ouderdom van

67 jaar.
Winsum, lg October 1952.

A. Hoekzema—Piek
Aaldrik

4
NUTSSCHOLEN

Onze cursussen in:

1. Gezinsverzorging en Gezinsopvoeding
Woning en Woninginrichting

2.
3.

j

singel

Jan K. Veenstra.
Zevenhuizen, 18 Oct. '52

Elke cursug begtaat uit
VERLOREN:
*ssen *»
echtbej.
Door onbemidd.
x
uur
*
„ 4 „ 6 November
paar Zondag 19 Oct. f 1200.-,
wensen deel
die aan een of meer dezer cursussen
1 x f 1000-, 2 x f 100-, gaan- Zij,'nemen,
worden verzocht zich vóór 1 November aan
te
de van Gr. Markt naar Ha- te melden bij de directrice, mej. J. Meijer, Nw. Boterendermolen en terug. 20% ringestraat 64a, die gaarne alle gewenste inlichtingen
beloning. Inl. bur. dezes. verstrekt. Kosten f 0.50 per cursus.

I

K. Veenstra
F. Veenstra-Meek

;

droefheid kennis van het

en wel:

Cursus 1 op 3 November

Diepswal:

Leerlingen en Personeel
der Chr. School Oliemulderstraat 8 en van de
Zondagsschool geven met

Voedingsleer

4. Huishoudelijk beheer
beginnen 3, 4, 5 en 6 November a.s. van 7J-8J en van
Bi-9i uur in de Thorbeckeschool aan de Noorderbinnen-

vember 1918 weduwe van

Uit aller naam:
F. KREMER—JELSMA
De begrafenis zal plaats hebben op Vrijdag 24 Oct.
1952 op het kerkhof aan de Kerkhoflaan. Vertrek
sterfhuis des namiddags 2 uur.
Samen komen bij Hotel Homan.

(Gron.) om plm. 10.45 u.

Getrouwd:
TOM FRANSE

Grootmoeder

echtgenoot van F. JELSMA.
Emmen, 20 October 1952.

Heden ging van ons heen
onze lieve Zuster en

«■

Heden ging van ons heen, ;
zacht en kalm, onze lieve \
Moeder,
Behuwd- en J

Heden overleed, zacht en kalm, in de ouderdom van
69 jaar, na een langdurig geduldig gedragen lijden,
onze lieve Man, Vader, Behuwd- en Grootvader

Algemene kennisgeving.

1952

Zevenhuizen:
J. Veenstra
A. Veenstra-Reyntjes
Jan en Jenne.
De teraardebestelling zal
plaats hebben op Donderdag 23 October 's namiddags 2 uur. Samenkomst in café H. Suurd,

I ; i Novene \ *£>****

overlijden van
Zevenhuizen.
MAAIKE WIERSMA
in de jeugdige leeftijd
van 8 jaar.
Voor de vele bewijzen van
deelneming bij het overlijden
Veilig in Jezus armen.
van onze lieve Man, Vader,
Groningen, 21 Oct. 1952.
Behuwd- en Grootvader
Namens allen:
JAN SCHOLTEN,

J. Toxopeus en

betuigen wij onze hartelijke

Oliemulderstr. 6

October 1952.
Uit aller naam:
Wed. M. L. SCHOLTEN—

B. Evenhuis,

dank.

Groningen,

Heden is plotseling van
ons heengegaan onze
lieve Man, Vader, Behuwd-, Groot- en Over-

ADVERTENTIES

grootvader

JOHANNES MACHIELS
in de ouderdom van 80

*|. S

IËL

?t|k.

J. H. STRATING
Arts,

jaar, geliefde echtgenoot

van R. van

IjL HET gaat niet alleen om nu, maar ook om

gÉ§j
|m

MAJOOR.

WS

22 October AFWEZIG.

Dijk.

Pieterzijl, 18 Oct. 1952.
De teraardebestelling zal
plaats vinden op Donderdag 23 Oct. a.s., 's nam.
2 uur, te Visvliet.

later! Volg het advies van Uw tandarts
en poets na e^e maaltijd! Maar doe het
met Medinos tandcream voor mooie,
Medinos is fris van smaak en heerlijk

G. A. LENSTRA
Internist
A,s. Woensdag
GEEN SPREEKUUR.

De 18e Oct. j.l. overleed
zacht en kalm, de Heer
ALE v. d. PLOEG
in leven ouderling-kerkvoogd van de Ned. Herv.
Gem. Visvliet-Pieterzijl.
De Kerkvoogdij
en de Kerkeraad.

U&K

Openbare Voordracht
door
Dr W. F. K. GOUWE
over „Nieuwe inzichten over
de samenhang tussen onze
voeding en chronische ziekten", op Woensdag 22 Oct.
1952, te 20 uur in „Het Tehuis" Lutkenieuwstraat 13 te

Met leedwezen geven wij
kennis van het overlijden van ons mede-bestuurslid, de Heer
A. v. d. PLOEG
Bestuur van de N.N.C.
afd. Warfstermolen
en Omstr.

de lekkerste
half om halfshaq

TANDEWk

Groningen.

Entree f 0.35.
Ned. Vegetariersbond.
Ned. Ver. voor
Natuurgeneeswijze.

Heden is zacht en kalm
van ons heengegaan onze

■"
Imitatie

(■

lieve Man, Vader, Behuwd- en Grootvader
GEERT MULLER
in de ouderdom van

<"

PERSIANER RAND

EEN NIEMEIJER
'

PRODUCT

——

N.V. Schielandsche
Crediet- en Deposito Bank

De begrafenis zal plaats i
pracht kwaliteit in
hebben op Donderdag 23 !
Alexanderstraat 26
zwart, bruin en grijs.
Gevestigd te 's-Gravenhage
October, 's namiddags 3
75 jaar.
(ten name van Nationaal
Tel.
182041*
uur, te Winsum.
2 cm breed f 1.65
Wildervank, 19 Oct. 1952.
Grondbezit N.V.).
3 cm breed 2.45
Oosterdiep A 109
5 cm. breed 3.95
Heden overleed onze
P. Muller-Knigge
8 cm breed 6.50
lieve Moeder, Behuwd-,
sluit leningen onder verband van tweede hypoA. Muller
Overgrootmoeder
Groot-,
10
cm
7.95
breed
op courante woon- en winkelhuizen in grotere
theek
Kamer 12.
Zeer grote tube 85 et. Normale tube 53 eK
G. Muller
en Huisgenote
per meter
plaatsen (geen nieuwbouw).
K. H. Muller-Baas
GRnïTJE VAN DIJK,
Geboren:
Utrecht:
in de ouderdom van
Nadere InL worden op aanvraag gaarne verstrekt.
CHARLES
G. I. Wielsma-Muller
jaar.
85
JOHANNES-FRANCISCUS
S.
Wielsma
Sedert 4 Maart 1939 Wed.
Zoon van
Wildervank:
Fr. J. M. VAN ERP Lt. Art. van Eisse Broekema.
J. Muller
HET BEKENDE NOORD-NED. OPERETTEKOOR
Zuidhom, 19 October '52.
en A. VAN ERP-KOK
Veendam:
(Dir. LOUIS FRANcOIS DRENTH)
Tjimahi, 11 October 1952.
Namens allen:
H. Muller
geeft een
Ned. Mil. Missie Indonesië.
R. Broekema ( A. G. Muller-Eisenga
en Kleinkinderen
De teraardebestelling zal
AGENDA GEZINSWEEK.
plaats hebben te Pieter- i De teraardebestelling zal
Heden overleed, nog onDe op Donderdag 23 October aangekondigde gespreksverwacht,
onze lieve
buren op Vrijdag 24 Ocplaats vinden op Donderdag 23 October om 2 uur. avond, in de Menno-zaal achter de Doopsgezinde Kerk, met medewerking van het Instr. SOLISTEN-ENSEMBLE
Moeder, Behuwden
tober a.s., des namiddags
Zij,
2.30 uur.
Grootmoeder
die de overledene de
op Zaterdag 25 October 1952 in de grote zaal van de
laatste
eer
wensen
te
ANJE UDEMA,
beSamenkomst in Hotel
Ey R»ïl&'ti»>isi»''''>iiiflsM£WiV',!lJsM
HARMONIE. Aanvang 8 uur. Zaal open 7.30 uur.
■ Ki W M Jjf, EaaaWJ JS aWm
wijzen, worden om 14 u.
in de ouderdom van j „Hunsingo".
Boerema,
(a.r.i.)
verkrijgbaar
bij:
zal
dus
alleen
u.
P.
R.
gesprek
plaats
Dit
hedenavond
8
hebben
f
verwacht in 't Hotel „De
Kaarten a 1.50
ruim 79 jaar, sedert De- ■
Nederlanden",
Westersingel 17, N.V. Wijnne & Barends, Zwanestraat 2/1
Heden overleed zacht en
cember 1948 Wed. van
NA AFLOOP BAL.
en
de Harmonie.
Verpleegkalm,
in
het
Jan Reiziger.
Na
ongesteldeen
korte
AUTO-RIJS
Groningen, 19 Oct. 1952. j huis „Filadelfia" te Apheid is ons door de dood
pingedam,
onze lieve
HEEFT VOORRANG
Javalaan 73.
ontnomen
BehuwdMoeder,
en
nln f9ll slaagden 79°| 0 enter leerlingen
Zwolle:
Grootmoeder
/bij dei eerste examen. Vraagt gratis prospectus I
ROELOF ZWIER
M. W. Reiziger
op Woensdag 22 October in het Lutherzaaltje HaddingeHENDERIKA RAVEN
Koster
HEYMANSLAAN
6* -TEL.24050
der
N.H.
Gem.
Reiziger—De
Groot
G.
Hij
straat 21, 's avonds 8 uur. Entree f 1.-.
jn de ouderdom van
was een nobel man,
Groningen:
70
Sedert
14
jaar.
Spiritisten Ver. „HARMONIA".
gelovend
Fein
de
liefde
J. Reiziger
bruari 1949 weduwe van
Gods.
Reiziger—Langbeek
J.
A. Westing, eerder van
Wij zullen hem node
ONROEREND
a/b Ms. „Baltic":
Apol.
Joh.
missen.
ONTEIGENING
BEZIT GORECHT N.V.
J. H. Buisman—Reiziger
de
gemeente
ten
name
van
Losdorp, 18 Oct. 1952.
Nuis, 18 October 1952.
Bankstel, keuze uit drie f 150-, f 175.- en f 350—
De jaarl. alg. vergadering v.
D. Buisman
LEEK.
Bierurn:
aandeelhouders zal plaats
Zwaar eiken Crapaudstel wollen Trijp f 295.-.
en Kleinkinderen.
Kerkeraad
van
het
Gemeenop Woensdag 29 Oct.
E.
met
Het
Hoofd
Westing
J.
4
Clubs
ronde
Tafel
f
195.-.
vinden
Kerkvoogdij
teraardebestelling
De
zal
brengt a.s., ten kantore Spilsluizen
Leek
Balpoot
van
Westing-Amsinga
Trijp
C.
B.
Fauteuilstel
wollen
f
175.-.
tebestuur
Notabelen
plaats hebben te Hoogehierbij ter openbare kennis, 5 om lij uur.
Spijk:
Eiken Fauteuilstel f 150.-.
zand op Donderdag 23
Beuken
Fauteuilstel
f
95.-.
dat op de secretarie der ge- Agenda, Balans en WinstWesting
K. B.
Heden overleed in het
October a.s. Vertrek vangemeente ingaande 20 Oc- en Verl.rekening liggen daPracht
Finish
Westing-Menninga
F.
Acad.
Ziekenhuis
te
GroOld
Dressoirs
f
95.-.
af het sterfhuis voorm.
1952 gedurende 30 da- gelijks voor aandeelhouders
ningen,
lieveling
en
Kleinkinderen.
onze
tober
10.30 uur.
goedkoop
een ieder ter in- ter inzage.
voor
gen
De begrafenis zal plaats
MARKUS SIEBEREN,
Zij, die de overledenede
nedergelegd de Groningen, 20
zage
ziin
Leermens,
hebben
10
October 1952..
op
te
slechts
week oud.
laatste eer wensen te
stukken,
goedkoop
betrefnavolgende
Donderdag
October,
23
Norg, 18 October 1952.
Namens
directie en
bewijzen, worden verfende de onteigening ten
om 3 uur.
Fraai Gotisch Ameublement bestaande uit Drescommissarissen:
Joh. v. d. Veen
zocht samen te komen
gemeente
de
soir,
name van
Bij
2 Fauteuils, 4 stoelen en Tafel van f 800.Zij, die de overledene de
T. PLOEGER
G. v. d. Veen—Mulder
in het Poortgebouw „De
Leek van gronden, liggende
-voor f 495.-.
laatste
eer
wensen
te
beSieberen.
SXille Hof".
in het goedgekeurde plan
in Ijzerwaren en Gereedschappen
wijzen, worden verzocht
De begrafenis zal plaats
uitbreiding te Tolbert.
van
te Groningen kan voor spoedige indiensttreding
samen te komen in 't
Heden ging. in de ouderhebben op Woensdag 22
uitgewerkt, bij beCafé
1.
Een
Groenewold te
geplaatst:
worden
dom vart 70 jaar, onze
Donderdag 23 October
October, om half twee.
sluit van de raad dd. 29
Leermens.
innig geliefde Man, Va■^■■■■BBBBBi
9
6.30
en
uur
Augustus 1952 voorlopig
Tevens betuigen wij onze
der, Behuwd- en GrootHeden ging in volle
SALLY FORREST
goedgekeurd plan met uithartelijke dank aan de
vader
vrede tot zijn Heer en
voerige kaarten en grondin
„Filadelfia",
Zusters van
Heiland mijn geliefde
met enige vakkennis.
DERK KLUNDER
waarop de
tekeningen,
IK WIL LEVEN
zeer
liefderijke
voor
de
zorgzame
Vader,
en
Man
behoeve
en
percelen
Uitvoerige
naar zijn Eeuwig Tehuis.
ten
sollicitaties met vermelding van geno(Never
Fear)
verpleging aan haar beBehuwd-,
Grooten
laste waarvan de te
onderwijs en tegenwoordige en vroegere werkten
ten
Groningen, 20 Oct. 1952.
wezen.
een
Overgrootvader,
Broeonteigenen erfdienstbaarhe- Dez e film behandelt
kring onder no. 1904 bureau dezes.
|
Marwixstraat 11.
der, Behuwdbroeder en
zeer actueel probleem
en
de
gevestigd
zijn
den
Heden nam de Heere tot
L. Klunder-op 't Holt
zuiver,
j
Oom
met
een
doch
percelen, welke met anzich onze geliefde Zuster
G. Beukema-Klunder
EGBERT KRUIDHOF
dere zakelijke rechten zijn brutaal realisme.
en
Tante
A. Beukema
bezwaard,
de
in
met vermelding Toegang 14 jaar.
ouderdom
van
H. Klunder
HENDERIKA RAVEN
num-,
jaar.
77
hunner
kadastrale
T. Klunder-Zandvoort
geneesmiddelen in elk, 4ablefc
in de ouderdom van
mers, zijn aangewezen; (
Dordrecht,
19
en Kleinkinderen.
Oct.
1952.
70 jaar, Wed. van A.
Niet méér, want overdaad sefiaadr.
Woensdag-Reclame
Suikerstraat 12rood.
2. Een lijst met namen van
De teraardebestelling zal
Westing, eerder van Joh.
en
medeeigenaars
Geest en lifchaam worden ©t door
de
ALLERHANDE
namens
plaats hebben a.s. VrijMede
de Familie:
Apol.
eigenaars van de te ontdag plm. half elf op de
A.
Kruidhof-Rozema
55
verkwikt cm pijnen verdwijnen
75
voor
et.
van
Appingedam:
eigenen percelen met kaKinderen, Behuwd-,
begraafplaats Selwerder- !
p. 250 gram.
J.
Raven
en
dastrale nummers
Klein- en Achterkleinhof. Vertrek van het j Oudeschip:
Op de Stichting 's HEEREN LOO-LOZENOORD te
grootte volgens de regis- BRANBERGE N's
sterfhuis om 10 uur.
kinderen.
(Chr. Inrichting voor Geesteszwakke kinderen),
ERMELO
de
M.
Weerd-Raven
BANKETBAKKERIJ
ters van het kadaster en
kunnen in verband met het in gebruik nemen van een
Geen bloemen.
Wittewierum:
Kijk
't
Jatstr.
gehele
in
58
indien met het
O.
Heden in Jezus ontslanieuw paviljoen
W. Raven
De begrafenis zal D.V.
perceel zal worden ontb. d. brug.
pen onze geliefde Broeplaats
J.
Raven-ter
op
Laan
hebben
Dondereigend, bovendien
de
der, Behuwdbroeder en
Loppersum;
dag 23 Oct. a.s. Vertrek
grootte van het te ontDroog
veronachtzaming
haar
kan
vergeen
Oom
O. Raven
van het sterfhuis te 11.15
eigenen deel;
D. KLUNDER
dragen. Het wordt dot en breekbaar... posT. Raven-Wierenga
uur.
" van positief christelijke levensopvatting geplaatst wor3. Een lijst van de te ontgeliefde echtgenoot van
op voor roos en haaruitvall Hier helpt
Neven en Nichten
den, die zich nuttig willen maken bij de verzorging
erfdienstbaarheeigenen
L. op 't Holt, in de ouderAppingedam, 18 Oct. 1952. Voor de vele blijken var a
Silvlkrln Lotion met Vltoil. Zl) geefi Uw hoofdden, of zakelijke rechten
van
het geesteszwakke kind. Minimum leeftijd 17 jaar.
dom van 70 jaren.
huid nieuwe vitaliteit, dank zi) haar gehalte
deelneming, ontvangen bi
met- vermelding bij elk
Aan
de inrichting is een drie-j arige opleidingscursus
Groningen, 20 Oct. 1952.
Na een langdurig en gebiologische
haarvoeding.
het overlijden van onzi e
Puur,
aan
Silvlkrln
de
van
de
kavan
deze
Mulo-diploma is niet vereist. Sollicitaties te
verbonden.
duldig gedragen lijden is
Foxhol:
lieve Moeder Groot- ei n
haar krijgt een Jeugdig frisse glans en het
dastrale nummers van de
Uw
richten aan de Geneesheer-Directeur.
op
Zondag
19
Oct.
ontJ. Klunder
Overgrootmoeder
percelen,
ten behoeve
blijft de hele dag keurig in orde. Masseer ledere
slapen, in haar Heer en
D. Klunder-Schreuder
ANTJE
DALMOLLEN
erfdienstbaarwaarvan
de
Heiland,
druppels
dag enkele
onze lieve ZusGroningen:
in Uw hoofdhuid. Dat Is
wij onze harteiyk< e
heid of het zakelijk recht
ter, Behuwdzuster en betuigen
j.
P. Klunder
alles. En dat Is ook het beste.
dank.
is gevestigd en van die
Tante
Klunder-Sap
Groningen, 21 October 1952 !.
Flacons „naturel" f 1.50 en I 2.75.
5, welke daarmede zijn bevan Hygiënische
en
FRANSE CRETONNEM
Neven en Nichten.
TRIJNTJE
Fam. H. H. W. POST
zwaard,
voor
zover
de
3
Nieuv/
JÊÊ
onteigening deze van die
BLANKENSTEIfK
Heden overleed in Zijn
Voor de vele blijken var
in
de
last zal bevrijden en de
ouderdom
van
onze
Heer en Heiland
Verzending door het gehele land
belangstelling bij het plot
product
namen
van de eigenaars
ruim
jaar,
geliefde
63
Buurman en Broeder in
selinge overlijden van onzf
mede-eigenaars van de
echtgenote van J. Doornen
Christus
lieve Vrouw en Moeder
kamp.
percelen volgens de regisD. KLUNDER
BONNIE VEENMAN
ters
van het kadaster.
Haar leven was Christus, betuigen wij onze hartelüki
P. Beukema
GR. KROMME ELLEBOOG 22
dus
Het
Hoofd van het
haar
sterven
gewin.
dank.
G. Beukema-Koerts
GRONINGEN
TELEF. 30274
I
Gemeentebestuur voorn.:
Groningen, 21 Oct. 1952.
Fam. Blankenstein.
Groningen, 20 Oct. 1952
LET
HET
OP
JUISTE
ADRES
Mr W. J. Ph. v. WANING
L. SCHELTENS
Fam. Mostert
Marwixstraat 11
Leek, 20 October 1952.
»». Kinderen

MARTY
J. A. F. BOL
M. A. BOL-VAN BIESSUM
MAGRITH
Groningen, 18 October 1952
J. C. Kapteynlaan 98.
Tijd. Huize Tavenier,

---
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De Bé Bar

is DE BAR

OPERETTE CONCERT

_
f

gaat niet door

cHoOITTmEIjI B-

Openbare Psychometrische Séance

«3

uïïT

EXTRA AANBIEDING

Niemand is zo
Niemand kan zo

Groothandel

BEURS THEATER

DROOG HAAR?

Aank.

magazijnbediende

Sanapfrin 3 goede

"

flinke Meisjes

"
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Het kopen
Artikelen
Gummiwaren is een eertrouwenszaak

+

De Salamander

—
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5

Doorbraakplan

door Groninger Raad aanvaard
Hoofdwacht zal verdwijnen
Plan stadhuis-uitbreiding

over veertien dagen gereed

In de gisteravond gehouden vergadering heeft de gemeenteraad Zuidwand zal echter niet het gevolg
van Groningen het gewijzigde wederopbouwplan definitief vast- zijn van een luchtbrug, daarvan zijn
gesteld, zodat thans
zij het na verloop van tijd
de door- B. en W. nu reeds overtuigd.
braak naar het Kattenhage tot stand zal komen, grond aan de
Het verkeer eist
O. Ebbingestraat voor de stichting van een groot winkelpand Wat de Hoofdwacht aangaat, het verbeschikbaar komt, een verkeerspleintje tussen Jacobijnerstraat keer eist de verdwijning er van. In
en Amsterdamsche Bank zal worden ingericht, de Oude Ebbinge- hoeverre het gebouwtje nog elders zal
straat een brede uitmonding zal krijgen en het gebouwtje van kunnen worden geplaatst, zou nader
worden overwogen, maar was,
de Hoofdwacht zal verdwijnen. Het plan-stadhuisuitbreiding moeten
naar de mening van de spreker, in het
komt over veertien dagen bij het College binnen.
raam van het plan niet ter zake.
De heer Spa bracht nog de AmsterDe heer Laning (Geref. Pol. Verb.) damsche
De heer Koppius (P.v.d.A.) heeft de
Bank ter sprake, welke uit de
debatten over deze voordracht ingezet, daarentegen vreesde, dat bij het col- rooilijn springt. Hier is -z.i. door het
daarbij opmerkende, dat het, gezien de lege het algemeen belang wel heel erg College een andere gedragslijn gevolgd
reeds genomen besluiten, hem on- het particuliere overheerst. Z.i. speelt dan bij andere gedupeerden. Hij wilde
vruchtbaar leek over verschillende het al dan niet verschijnen van de daarom ook hier de rooilijn terugbrenonderdelen nog te praten. Er zijn be- luchtbrug een grote rol bij de herbouw gen, echter zonder directe uitvoering
zwaren ingebracht tegen een gevrees- aan de Noordwant. Die brug zal na- en alleen om voor een volgende genede sterkere scheiding tussen Noord en melijk wel een afscheiding betekenen. ratie de mogelijkheden open te laten.
Zuid van de Grote Markt. Uit de argu- Over het plan van de stadhuisuitbrei- Een standpunt, dat door de heer Letmentatie van het college blijkt echter ding wilde ook spreker daarom graag tinga werd gesteund.
wel, dat het tegendeel het geval is. meer weten.
De heer De Jong (CPN) ging acDoor het terugbrengen van de bebouKnieval voor het kapitaal ?
wing aan de Westzijde van 2300 op eoord met de afwijzing der bezwaarDe burgemeester ontkende, dat hier
1000 meter wordt de ruimteverhouding schriften en tevens met de motie-Tieeen
„knieval voor het kapitaal" gedaan
(a.r.)
mens,
waarna de heer Bolt
veel gunstiger.
voor
zijn, zoals de heer Spa had opgezou
aan de Noordwand de
Financiële hulp ? gedupeerden
supervisie-commissie ziet
grootst mogelijke medewerking van B. merkt. De
welke er nu is, als een
hoek,
echter
de
ingebracht
zijn
Ook
bezwaren
tegen en W. inriep. Vervolgens kwalificeerde
de Grote
niet weer precies beschikbaar zijn van de heer Visser (a.r.) een eventuele wezenlijk onderdeel van
vernieling aan
Bovendien,
de
Markt.
percelen,
vernielde
maar dat zou alleen luchtbrug als een onding, terwijl hij
wel kunnen als de Grote Markt her- eveneens bezwaren opperde tegen een de bank is veel minder erg geweest
dan aan andere percelen, zodat amobouwd zou worden zoals ze geweest is. warenhuis.
verin kostbaar zou zijn geweest.
Hetgeen echter niet de bedoeling is.
De motie-Tiemens werd hierna met
Wel moeten echter gedupeerdennu
g tegen 29 stemmen verworpen. Voor
zoveel mogelijk geschikte panden
stemden de leden Meis (cpn), Kolman
elders in de stad krijgen.
voorzitter,
Tuin,
De
burgemeester J.
(cpn), De Jong (cpn), Klooster (ch),
De heer Koppius vroeg daarbij oversprekers beantwoord, daarbij Stal (cpn), Tiemens (ch), Carmio (ch)
heeft
de
weging van een eventuele mogelijkheid naar voren brengend, dat ook
B. en W.
(ch). De voordracht werd verom aan de financiële bezwaren der gedupeerden gaarne ter wille wilden en Top
volgens zonder hoofdelijke stemming
Noordwanders
welke bezwaren spr. zijn. Het algemeen aspect van het plan
enigerlei
opzicht tege- kan echter niet bepaald worden door aangenomen
aanvoelde
in
de particuliere belangen. Wel moet er
moet te komen.
zoveel mogelijk rekening mee gehouBenoemingen
Ook de heer Streuper (VVD) had wei- den worden en dat geschiedt ook.
van Groningen
gemeenteraad
nig behoefte om nog weer uitvoerig
Door
de
Het spreekt vanzelf, aldus de zijn benoemd tot onderwijzeressen de
op de voordracht in te gaan. In het
raadsvoorzitter, dat het college dames J. Rentenaar aan de Mattheüs
algemeen kon hij er mee aceoord gaan.
zeer geïnteresseerd is in de vraag van Olmschool, C. H. M. Krops aan de
Wel wilde spreker vragen waarVisser, Zandehoe en in welk tempo de weder- Brugmaschool, T. T. Millingenschool,
om nu niet meer over een warenaan
de
Van
weer,
opbouw ter hand genomen zal
huis, maar over een groot winkelA. de Vries, Grouw, J. E. Scholtenworden.
school, G. Scheepstra, Beilen, Karel
huis wordt gesproken.
zoschriftelijk
Gedupeerden
hebben
Doormanschool en N. Bouman —v. d.
Is dit, vroeg hij, omdat de laatste
naar
mondeling
wel
als
hun
bezwaren
Wis aan de Koningin Emmaschool. Tot
benaming wat prettiger in de oren der
erg
maar
in
gebracht,
voren
concrete
leraar bij het V.H.M.O. (Frans) is beligt?
middenstanders
vorm is dat nog niet geschied.
noemd .de beer J. de Rode te HoogeTot tijdelijke leerkrachten aan de
Hef Stadhuisplan
zand.
Contact
met gedupeerden Middelbare
Handelsavondcursus werVerder zou de heer Streuper graag
benoemd de heren-T. P.i Hut, G. J.
den
nodig
of
het
plan-Vegter
vernemen
inzake de
Spr. hoopte evenwel, dat dit nu spoe- Enuma, C. F. Gaemers, J. Geutrs, J.
stadhuis-uitbreiding reeds gereed gekoZijlstra, J. Grasmeijer, A. de Vries, H.
men is, terwijl hij evenals de heer Kop- dig het geval zal zijn, waarbij B. en W. W. Camstra; idem bij het dagnijverpius er op aandrong zoveel mogelijk graag bemiddeling willen verlenen hij heidsonderwijs de heren H. Drenthen
rekening te houden met de belangen het oplossen van moeilijkheden.
en E. G. Kuiper; idem aan het Heyder gedupeerden.
manslyceum de heren S. H. Dallinga
concollege
zelf
dit
nodig
Zo
zal
het
De heer Tiemens (ch.) achtte op(Spaans) en A. de Haas (Stenografie).
richting van een warenhuis niet zon- tact leggen, omdat het de totaliteit van
der gevaren voor de middenstanders, de particuliere belangen als een groot
Klooster te Ter Apel
omdat een gulden niet meer dan één algemeen belang ziet.
Door de gemeenteraad van Groningen
keer uitgegeven kan worden. En in elk
passage in de Noordwand is besloten voorzieningen te treffen
de
Wat
geval wilde hij zich er tegen verzetten betreft, noemde spr. de motie-Tiemens
der gewelven van
de aantrekkelijkheid van dit warenhuis volmaakt overbodig. Bij de herbouw tegen het scheuren
Apel. De kosten
Ter
het
klooster
te
nog te verhogen door aanbrenging van van de Noordwand hebben gedupeerop f4OOO geraamd.
worden
een passage en diende een motie in, den
de voorrang en bij de beoordeling
het gesloten karakter van de Noord- der plannen
zullen zeker welstandsoverKeerschot in Drentse Aa
wand te handhaven. Ten aanzien van wegingen gelden. Ter beoordeling van
de Hoofdwacht oordeelde de heer Tie- B. en W. en de supervisie-commissie.
In de gisteravond gehouden vergademens, dat het de landsregering toch
ring van de gemeenteraad van GroHet plan-Vegter over de stadhuisuit- ningen
wel iets moet zeggen, dat een raad van
is besloten ten gunste van de
39 personen unaniem voor verdwijning breiding zal over veertien dagen gereed waterwinning uit de Drentse Aa een
er van is. En hij meende, dat er wel komen en in B. en W. worden bespro- keerschot aan te brengen, waardoor
haast is bij het totstandkomen van het
dichtslibben van de winningshoek voorEindelijk, na lange tyd.
plan over de stadhuisuitbreiding. ken.
wordt. De kosten worden begekomen
Daarna wordt de raad in kennis
Wachten de gedupeerde Noordwanders steld. Een scheiding tussen Noord- en groot op f 13.500.
met herbouw totdat dit plan gereed is?
Ook de heer Spa (KVP) wilde graag
meer weten over dit plan.

—

—

Het antwoord
B. en W.

van

—
—

Legendarische figuren

De Hoofdwacht
Wat een warenhuis betreft, volgens
spreker behoefde men tegen oprichting
daarvan niet bij voorbaat afkerig te
staan. En ten aanzien van een passage
ligt de beslissing privaatrechtelijk bij
de betrokken eigenaren. De motie-Tiemens is,'volgens de heer Spa, dan ook
niet nodig. Eveneens kwam hij op tegen de motivering inzake de Hoofdwacht, welker verdwijning door B. en
W. onafwijsbaar wordt genoemd.
Kan niet, vroeg hij, worden overwogen dit gebouwtje, dat toch een
herinnering is aan een deel van
Groningen's historie, elders worden
herplaatst?
Tenslotte ondersteunde hij de vraag
van de heer Koppius of de gedupeerde
Noordwanders financieel terzijde kunnen worden gestaan.
De heer Lettinga (a.r.) wees er op,
dat het bij de herbouw van de Grote
Markt erom gaat het karakter te bewaren. Er is tenslotte een compromis
in de Raad tot stand gekomen.
Als nu weer allerhande suggesties
worden behandeld, kan het gehele plan
wel opnieuw op de helling worden genomen en dat is naar de mening van
de heer Lettinga zeer ongewenst.
Ook van een afscheiding tussen
Noord- en ZuidWand zal geen sprake
zijn. Zelfs niet door een luchtbrug. Het
Wordt echter zo langzamerhand tijd,
dat het plan-Vegter inzake de stadhuisuitbreiding gereed komt en naar sprekers mening is hier aanleiding voor
een reprimande en een ultimatum.
Er zijn bezwaarschriften ingediend
tegen deze stadhuisuitbreiding,
maar het algemeen belang gaat
voor en dus worden ze door B. en
W. terecht afgewezen.
Hebben belanghebbenden zich echter
al eens mondeling tot B. en W. geWend en getracht langs deze weg samen tot een oplossing van moeilijkheden te komen?,

SPEIJER

en

de onvergetelijken

Twee mannen zijn er,
wier namen
ofschoon
zij nooit college liepen
innig verbonden zijn met.
het Groninger studentenleven. Beiden zijn reeds
jaren overleden, doch
hun naam leeft voort, tot
zelfs onder de jongste
studentengeneraties, hoewel daarvan niemand
ooit de studentenoppasser Speijer of de Vindicat-pedel Stevens in persoon heeft ontmoet.
Met Speijer is in Gronee,
ningen het beroep
we moeten zeggen: ambt

—

—

—

—

van

STEVENS:

studentenoppas-

ser uitgestorven. In vroeger jaren waren er verschillende oppassers in
onze stad. Steeds was
onder hen een Speijer.
Grootvader en vader van
de laatste oppasser van
die naam waren ook al
in het vak.

Alle klusjes
Speijer werd in 1865
geboren. Volgens familietraditie verzorgde hij
zijn studenten uitmuntend. Tot zijn taak behoorde het borstelen van
kleren, het poetsen van
schoenen, het opruimen
van kamers, het opsporen van collegedictaten
en alle andere zoekgeraakte zaken, het doen
van boodschappen, het
wekken (een zware op-

gave na een groot feest),
enzovoorts,
enzovoorts,
alle mogelijke en (schijnbaar) onmogelijke klusjes.

De voornaamste karakvan
tereigenschappen
Speijer waren: betrouwbaarheid voor 100 % en
onwankelbare trouw. Hij
kende de studenten van
zeer nabij en menigeen,
die later maatschappelijk zeer hoog geseten
was, heeft Speijer gekend in zijn kleinste en
ogenblikken.
intiemste
Nooit is daarvan iets
verteld.

Handhaver
der tradities
Bij de burgerij meer
bekend was pedel Stevens, wiens martiale figuur met vervaarlijke
snorren en machtig gebuik velen nog
welfde
duidelijk
ogen
voor
staat. Van 1903 tot 1945
was hij pedel. „De zesde
senator" werd hij wel genoemd, omdat hij in alle
regels van etiquette en
mores en bij alle mogelijke moeilijkheden de
nimmer teleurstellende
vraagbaak voor Senaat
en functionarissen was.
Stevens was de man,
die onverwrikbaar op de
bres stond voor het handhaven der talloze tradities. Hij stond zeer lang
achter op het Senaatsrijtuig en het deed hem
leed, dat zijn leeftijd hem
de laatste jaren noopte
naast de koetsier op de
bok plaats te nemen, wat
sindsdien de gewoonte
van de pedel geworden
is.
De onvervaarde handhaver der tradities heeft
in zijn testament een
nieuwe traditie geschapen: hij vermaakte zijn
gouden horloge aan het
Corps, op voorwaarde,
dat de zitting hebbende
Rector het gedurende zijn
ambtsperiode zou dragen. Wat dan ook ge-

Is de studentenoppasser nu overbodig, dat het
ambt sedert Speijers
dood in
verdwenen
is ? Zeker niet! Maar
de huidige student beschikt niet over voldoende financiën om een oppasser te kunnen bezoldigen. Helaas, want het
studentenleven boet daardoor zeker aan charme
in.
schiedt.

De Haagse brandweer heeii gistermiddag een brand in scène gezet, waarbij alles toeging alsof het „echt"
was. De vertoning vond plaats ten behoeve van de Ned. Ver. van Fotojournalisten en wel in verband
met de practische examens voor de persfotograien. De candidaten moesten n.l. een brand „verslaan".
Men ziet ze hier in actie met hun camera's, terwijl een „slachtoffer" van de
brand naar buiten wordt gedragen.

RAADSOVERZICHT

Kunst en Wetenschap
„De Noorder Kunsthof”

Schilderijententoonstelling te
En gaarne zou men intermediair wilAppingedam
len optreden bij de oplossing van de
Velen
zullen
zich ongetwijfeld nog
grofe financiële moeilijkheden. Doch
schilderijententoonstelzeer
goed
de
zouden ze nu ook nog maar niet even ling van Oude Meesters herinneren.
wachten op het plan-Vegter? Wat zijn Deze tentoonstelling, die een groot
een paar weken op zo vele jaren! De succes is geweest, was de eerste openvoorzitter draaide de inzichten van de lijke werkzaamheid van de stichting
eerst de bestembetrokkenen juist
Noordelijke Kunsthof" en gehouming van die gronden vastgelegd, dan „De
den
in
de bovenzaal van het nieuwe
prehet plan-Vegter. De burgemeester
Nutsgebouw.
gedupeerden.
fereerde dit voor de zuiverheid. Dat
In aansluiting op deze schilderijenToen bij de Openluchtschool-voor- standpunt in zijn consequenties te ver- tentoonstelling organiseert het stichdracht de vingers omhoog gingen, als dedigen geven wij hem te doen!
tingsbestuur nu een schilderijen, en
teken dat men dit maar niet zo acceptekeningtentoonstelling.
De
Hoofdwacht
teerde, haastte het College zich hij
Bij de eerste tentoonstelling werden
monde van de voorzitter te verklaren,
gebouwtje, voor zover nog in- werken getoond uit de 17e eeuw. Thans
Dit
dat men zelf aanhouding voorstelde; in tact,
en zal verdwijnen. Of daar- zijn de werkstukken uit het laatst van
verband met „overwegingen, welke nog voor moet
Haag nog goedkeuring de 17e en de 18e eeuw.
uit
Den
tot een ander besluit kunnen leiden."
Een en ander is mogelijk door de
verkregen, werd zelfs
moet
worden
Zoals in de rubriek Los en Vast Za- niet meer genoemd. Zonder meer slo- welwillende medewerking van dr P.
uiteengezet,
kwam deze pen, zegt de burgemeester, en daarmee A. Vorenkamp, directeur van het Groterdag was
aanvulling van het crediet er op neer,
Historische en aesthetisehe waar- ninger Museum. Ongeveer 41 werken,
dat het bedrag van een kleine 4% ton uit.
overdreven,
practisch niets meer waaronder zeer waardevolle exemplade
nog eens met ruim een ton zou worden
hoeverre elders weer ren, zullen van het Groninger Museum
van
over!
In
overschreden. En dit nog voordat er nieuw op te bouwen, is een onderwerp naar hier komen.
een spade gestoken of een steen ge- van nader order. Dat kennen we, zo
Vermeldenswaardig is hierbij dat
metseld was. Uit de ervaringen wijs herinnerde de heer Spa zich; net zeker zich onder de tentoon te stellen stukgeworden, zal men dus wellicht ook zoals met het Poortershuisje is ge- ken aardige stadsgezichten van Aphebben geredeneerd: hoe zal het eind- beurd. De wethouder heeft toen toege- pingedam bevinden uit vroegere tijresultaat worden met de gebruikelijke zegd, dat de bestanddelen zouden blij- den, waardoor men zich een beeld van
verrassingen. Het College heeft deze
ven bestaan voor eventuele herplaat- Appingedam in die dagen kan vormen.
bui niet afgewacht.
sing. Maar niemand die thans een Onder de collectie bevindt zich verder
En zo bleef er het wederopbouwplan steen van het Poortershuisje kan te- een aantal tekeningen van Jurriaan
alleen over. Stellen we voorop, dat de
De Raad had echter reeds Andriessen (1742—1819) uit een boektegenstand in de burgerij zich nauwe- rugvinden.
op 30 Juni de Hoofdwacht verloren werk welke nog niet in het openbaar
lijks in de Raad heeft gemanifesteerd. gegeven, de eventuele redding zal van 1werden getoond.
Dit was ook niet te verwachten, want
mogen worden verwacht.
Dr Vorenkamp zal Donderdagavond
op 30 Juni was dit plan in beginsel hem niet
tentoonstelling openen, terwijl
de
goedgekeurd. En zoals de heer LettinWarenhuis
Het
een deskundige aanwezig zal
steeds
ga het uitdrukte: gehoor gevende aan
voor explicatie. De organisatoren
zijn
de suggesties in de pers zou de hele De komst van een warenhuis kwam streven ook met deze expositie het doel
zaak weer op de helling komen, waar- in het debat ook weer even boven drij- na om in brede kring meer bekendheid
door deze Raad in den lande tot een ven. De voorzitter was in zijn uiteen- te brengen over onze oude kunstschatfarce zou worden. Doch mede de uitin- zetting op dit punt minder positief dan ten.
gen in onze krant hebben toch zeker de vorige keer, maar niemand twijfelde
enkele' raadsleden wel gestimuleerd aan de onvermijdelijkheid. In tegenstelAlexandre Dumas Senior
positieve verklaringen van het College ling met in bovengenoemde persuiting
„publiek eigendom”
te verlangen, waar in de weerlegging werd dit warenhuis niet gebruikt als divan de bezwaarschriften B. en W. zich recte bedreiging van wachtende NoordVan 8 October af is de schrijver
wanders, zoals men deze winkeliers Alexandre Dumas Père, publiek eigenop de vlakte hadden gehouden.
tussen Ebbinge- en Boteringestraat gis- dom geworden, d.w.z. zijn zoeken zfjn
Een motie-Tiemens thans vrij van auteursrecht.
Het plan-Vegter teravond betitelde.
wilde het Warenhuis, zoals het geproHet onmiddellijk gevolg hiervan is,
In de .eerste plaats wilde men nu jecteerd is aan de verbrede Rode Wees- dat alle mogelijke uitgevers werken
eens precies weten, hoe lang nog op huisstraat, nog bestrijden, door een ge- van deze romanschrijver gaan uitge* gewacht, waar- dachte toegangspassage ter hoogte van ven.
het plan moest worden
op ir Vegter uit Leeuwarden nu al zo de Waagstraat uitmonding in de NoordDumas Sr is nu reeds meer dan tachlang zit te broeden. De heer Lettinga wand te verhinderen, doch dit vond tig jaar dood en zijn schim zal wel
wilde gematigd zijn en sprak aanvan- geen genade bij de meerderheid van bevrijd zijn van de zorgen, die de
kelijk van een reprimande voor de ont- de Raad.
schrijver van de „Drie Musketiers" in
werper. De heer Jong kwam nog eens
De luchtbrug en het Warenhuis zijn zijn laatste ogenblikken kwelden.
terug op zijn eerder gedaan voorstel op komst, de Hoofdwacht hoorde opDe avond voor zijn dood vroeg hij
om een prijsvraag uit te schrijven voor nieuw haar doodvonnis vellen, de ge- aan zijn zoon, die ook al had geschrede Stadhuisuitbreiding. Als dat voor- dupeerden kunnen op alle medewerking ven en wiens „La dame aux caméstel twee jaar geleden was aangeno- rekenen, als ze zich met hun particu- lias" reeds was opgevoerd: „Alexanmen, zouden alle ontwerpen al lang liere belangen maar willen richten der, antwoordt me eens heel eerlijk.
binnen zijn geweest. Maar de voorzitter naar wat het gemeentebestuur van Geloof je dat er iets van mij bewaard
kon olie op de golven van critiek Groningen als het algemeen belang zal blijven ?".
„Wees gerust, vader,
gooien — dank zij een telefoontje naar ziet.
uw personen zullen blijven voortleLeeuwarden
door mee te delen, dat
ven", luidde daarop de repliek van de
het plan over 14 dagen bij het College
zoon.
kan worden tegemoet gezien. Hoe wethouder Hulsman in een persgesprek
al had kunnen meedelen, dat dit plan
met zijn luchtbrug veel beter is uitgevallen dan men ooit had kunnen veronderstellen, deed de voorzitter met
een grapje af. Ook de heer Hulsman
En een politieke poppenkast
gaf geen opheldering, zodat deze suggestie
of was het een spiekerijtje!
Er moesten gisteravond in Huize reële sfeer, die een totaal eigen wereld
als een zwaard van de gedupeerde
om alle schept. Het beste is hij in surrealistizakenlieden en anti-luchtbrug-strijders Maas stoelen worden bijgezet
boven zijn hoofd blijft hangen.
i'eden van het Departement Groningen sche scheppingen van wonderlijke dieder Maatschappij tot Nut van 't Alge- ren. Maar ook in de zuivere sprookjesmeen
met hun dames een plaats te be- sfeer weet hij buitengewone resultaten
luchtbrug
De
zorgen. Klaarblijkelijk wilde men te bereiken. Uiterst subtiele vormen
en bewegingen en een zeldzaam kleuOm het voornemen het bestaande gaarne de kennismaking met „De laStadhuis en de nieuwe aanbouw tussen chende Spinnekop" hernieuwen, maar rengamma maken de vertoningen van
Waagstraat en Guldenstraat (waaron- hèt succes van de avond is toch wel dit marionettentheater tot een bijzonder gelijkvloerse winkels) met een geweest het Marionettentheater „Pou- dere kunstmanifestatie.
luchtbrug te verbinden, werd weer min cet".
Het Nutsdepartement had met dit
of meer heengepraat. De Raad mag
Hiermee zeg ik zeker geen kwaad alles een zeer geslaagde openingshierover inderdaad nog nader beslis- van de politieke poppenkast, die voor- avond. Zijn voorzitter, mr P. Dorhout,
sen, maar wanneer straks het plan- al na de pauze bijzonder goed is ge- vertolkte de dank der bezoekers met
Vegter voor de dag komt, dan is die weest. De koppen van de vele staats- woorden en Groninger koeken.
brug een integrerend deel van het ge- lieden, die Jan en Katrijn in de loop
JAN ÜBINK
heel. Immers, daarin is ook de aan- van de avond bezochten, zijn prachtig
en typerend !
gemaakt. De leibouw van het Goudkantoor begrepen.
G.O.V.
der
van deze poppenkast schrijft uitplan
Dan staat of valt het
met het
accepteren van de brug. En als in de stekende dialogen, al staan ze niet alAbonnementsconcert
Raad gisteravond al met angst werd tijd op het peil van het gesprek tussen
Voor
WitSocrates
naar
't
abonnementsconcert
zich,
vragende
en de
opgezien tegen de mogelijkheid dat na de
is niet minder
7 jaren alles weer op losse schroeven klassiek voorbeeld, tenslotte vastpra- te en Blauwe Serie
zou komen te staan, behoeft men niet tende Harry Truman. Terecht kennen dan de vermaarde Argentijnse violist
veel fantasie op te brengen, óm te deze dialogen alleen de uitersten, nu- Ricardo Odnoposoff geëngageerd, die
voorspellen, dat die brug er handig ances tussen zwart en wit zijn er niet. zowel in Amerika als Europa tot de
En de tekst is zodanig, dat elk zijn zeer groten wordt gerekend.
wordt ingedraaid.
Met het orkest onder leiding van
beurt krijgt, ieder een lik uit de pan.
Jan
van Epenhuysen zal hij een eerpoppenkast
Het
deze
is,
resultaat
dat
gedupeerden
De
ste uitvoering verzorgen van Protenslotte iedereen amuseert.
De slachtoffers van de verwoesting Wat het Marionettentheater betreft, het kofieff's Ie Vioolconcert in D gr. t.
van de Grote Markt hebben gister- is al jaren geleden dat ik voor het eerst vóór de pauze, terwijl Odnoposoff het
avond van de voorzitter herhaaldelijk met de zeer bijzondere scheppingen concert zal besluiten met Introduction
et Rondo Capricioso van St Saëns. Jan
de verklaring gekregen, dat met hun van Feike Bosma kennis maakte
belangen rekening zal worden gehou- en mij verwonderde over de volkomen van Epenhuysen zal het concert opeden. Hun gevoeligheid als gedupeerden originele en moderne creaties van de- nen met de ouverture Benvenuto Celwerd met nadruk gestipuleerd. Geen ze Friese boerenzoon. Sindsdien is zijn lini van H. Berlioz en Prélude a
verwijt, aldus de burgemeester, dat zij kunst gerijpt en het resultaat is, dat I'après-midi dun Faun van Debussy,
zelf nog niet met plannen in heel erg zijn figuren een sprookjesachtige sfeer terwijl na de pauze het orkest zal verconcrete vorm waren gekomen. Maar scheppen. Zij zijn van een zeldzame tolken Haydn's Londense Symphonie
thans verwacht het College ze spoedig. verfijning en, frapperen door de ir- in D gr. t.
Er stonden eigenlijk maar twee
onderwerpen op de agenda van 52 punten, die stof tot debat zouden opleveren, de aanvulling van het crediet voor
de bouw van de Openluchtschool in de
Appèlbergen en de vaststelling van het
deel van het wederopbouwplan, zoals
dit op 30 Juni j.l. voorlopig was goedgekeurd, n.l. behoudens de gelegenheid
tot het indienen van bezwaren door de
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Zwerftocht van de President Robert
ten einde?
Schip ligt in Southampton en is te koop
De President Bobert, het onder
Liberiaanse vlag varende luxejacht, waarmee de Maastrichtse
notaris Quaedvlieg en de Haagse
familie Lombert in Juli van het
vorige jaar uit België zijn vertrokken, ligt op het ogenblik in South-

1952

De KEMA jubileerde De Avonturen van
Minister Zijlstra heropende
uitgebreide lobaratoria

-6
Voor de kleintjes

CLOWNTJE RICK

In het Hoogspanningslaboratorium
van de Kema te Arnhem is gistermiddag een groot gezelschap aanwezig geweest, dat werd welkom geheten door
de president-commissaris van de vennootschap, mr S. Baron van Heemstra.
In het bijzonder bergroette hij prof. dr
J. Zijlstra, Minister van Economische
Zaken, die zich bereid verklaarde de
feestelijke heropening van de uitgebreide en herstelde laboratoria te verrichten.

De Psycholoog
door

GRAHAM FLEMMWG

Miss Vanny Thompson,
de bekoorlijke million-

nairsdochter,

stampte
driftig met haar voet
op de grond.
—» Ik verdraag het
niet langer ! Hoort u !
Ik wil het niet...!
De lange jongeman
tegenover
haar trok
wijsgerig zijn schouders
op. Hij was zulke uitbarstingen wel
gewoon. Hij nam zijn pijp uit zijn
mond en zei kalm:
Uw papa...
Papa ! Altijd papa ! Ik ga van*
avond alleen weg. Ik wil vrij zijn.
Niet altijd een detective achter mij

in zijn hut. Zijn familieleden oefenden
critiek op berichten in Franse bladen,
volgens welke zij gesmokkeld zouden
hebben. Ook is het onjuist, zo vertelden zij, „dat wij geprobeerd zouden
hebben een Indonesisch politicus naar
Indonesië over te brengen." De familie
was vaag ten aanzien van haar toekomstplannen. Kapitein Nowak herampton.
innerde zich, dat er suggesties zijn geVan de achttien passagiers daan om in Engeland te blijven, „maar
zijn alleen nog „President Bobert", dan zal er eerst geld gevonden moeten
zijn vader en moeder, drie zusters worden".
aan.
In zijn welkomstrede gaf Baron van
U bent nu eenmaal de dochter
en drie broers aan boord. De anHeemstra
een
van
jongste
overzicht
de
van
een
millionnair en bovendien
ijs!
op
Bunkie
het
Plop
plat
Daar zaten
en
dere opvarenden, o.w. de notaris
ontwikkeling van de Kema.
Marseille is een gevaarlijke stad. U
Wetenschap
Plop.
en
minder
mooi!
zei
Zo,
dat
is
en een aalmoezenier, hebben het
Na de rede van Baron van Heemstra
Hij keek naar zn slee, die opzij lag. Het zeil was helemaal gescheurd door bent er niet bekend en ik draag de
schip verlaten. De familie L. doet
was het woord aan prof. dr ir J. C. van de wind. Ze krabbelden op de been en keken verslagen naar het veronge- verantwoordelijkheid.
Het meisje gooide haar gezichtje in
Bloemenstillevens in Pictura Staveren, directeur van de vennoot- lukte ding.
alle mogelijke moeite het jacht te
de
lucht.
schap.
Prof.
Van
Staveren
gaf
grote
in
ging
Wat jammer! zuchtte Plop. Het
net zo lekker!
verkopen om daardoor aan de geldZaterdag is in het Picturagebouw lijnen
Ik zal u een schriftelijke verklaweer,
waarmede
de
Kema
zich
zeilslee
kon
zo
er
was
aan
doen
de
Ja,
jammer.
een
't
was
Maar
niets
te
tentoonstelling
geopend van Bloemiddelen te komen, die hen in
ring geven, dat u vanavond vrijaf
bezig
ging
hij
thans
houdt.
Ook
na,
gebruikt
Plop
gescheurde
op
niet meer
worden.
nam het
zeil
en bekeek het hebt, antwoordde zij uit
vervaardigd door een
staat moeten stellen zich in Enge- menstillevens,
de hoogte.
dit zou eerst gegroot aantal Nederlandse schilderes- welke terreinen de Kema thans be- aan alle kanten. Nee, daar was niet veel meer aan heel
John Andrews, de privé-detective,
land te vestigen. Vooralsnog schijnt sen en schilders, namelijk Jeanne Bie- strijkt in verband onder meer met de repareerd moeten worden.
keek haar een ogenblik pleinzend aan,
die
men er wat huiverig voor te zijn ruma Oosting, Amsterdam, Claire Bo- kernphysische werkzaamheden,
Er zit niets anders op, dan dat we maar terug gaan! zei Plop. En dan nam zijn pijp uit de mond en zei kortbinnenkort een belangrijke uitbreiding nemen we de slee mee. Vind je 't erg, Bunkie?
Goed.
naar Nederland terug te keren. De nebakker, Veere, R. de Bruyn Ouboter, zullen ondergaan.
af:
Hij wees er voorts op
Maar Bunkie schudde zn hoofd.
Haag,
Den
Jan
Filarski,
Amsterdam,
Hij
op en verliet de ontvang
stond
familie L. vreest, dat 'de politie Sluyters, Amsterdam,
Een andere keer beter, Plop! lachte hij. We wisten ook niet, dat de wind kamer zonder nog iets te zeggen.
Charley Toor- dat de vennootschap in de eerste plaats
haar verdenkt van deviezenover- op, Bergen B. en Gonda Wulfse, Arn- er toe kan medewerken om de veilig- hier op 't meer zo sterk zou zijn!
Nou, dan gaan we maar, zei Plop.
overtredingen.
hem. Bovendien zal het de Noordelin- heid en de daarmee samenhangende
deugdelijkheid van de op de markt kogen
bijzonder
genoegen
veel
doen
dat
De kapitein van het schip, K. M.
Genoeglijk dwaalde Miss Vanny
mende en voor verkoop aan het puNowak, een Poolse zeeofficier, die ge- er ook werken worden geëxposeerd bliek bestemde electro-technische maThompson
door de straten van Marde Groninger schilderes Alida van
durende de tweede wereldoorlog op de van
seille. Forse Senegalezen met koffieterialen en toestellen op peil te houden
Houten.
Engelse vloot heeft gediend', vertelde,
bruine koppen en blinkend witte tanDeze tentoonstelling werd geopend en zulks niet alleen in het belang van
dat het jacht voor 26.000 pond (ruim door
den slenterden voorbij, in gezelschap
de voorzitter van het Kunstlie- de verbruiker, maar tevens ook in het
van blanke vrouwen. Een Marokkaan260.000 gulden) in Engeland is gekocht. vend Genootschap
belang
van
de
bonafide
handel
en
inNa de aankoop moest het schip, dat Vorenkamp. Deze Pictura, dr A. P. A. dustrie.
se koopman, een eeuwige grijns op
Studenten-rector
merkte op, dat bloesluwe gezicht, klampte haar aan
het
President Robert werd gedoopt, naar menstillevens door
Na de rede van prof. Van Staveren
de eeuwen heen
een kleurig kussen te
poogde
en
Zeebrugge varen, waar de familie L.
prof.
frapèze
in
De Commissie voor Kleine Boeren- verkopen. haar
dr J. Zijlstra,
meestal door vrouwen geschilderd zijn. was het woord aan
Maar
zij wist hem af te
zich met anderen inscheepte. „Het Slechts
problemen van de Stichting voor de wimpelen.
een enkele maal kiest een man Minister van Economische Zaken, voor
schijnt, dat Roberts beloften iedereen
(Van een bijzondere medewerker).
heropening
op
dagen
een dergelijk onderwerp. Ook thans is de feestelijke
van de herLandbouw heeft
haar dezer
Miss Thompson genoot van hec schik
in moeilijkheden hebben gebracht", zo dit nog
zo. Men ziet dit duidelijk aan stelde en uitgebreide laboratoria.
Zaterdagavond' vond te Amersfoort gehouden vergadering nogmaals ge- derachtige schouwspel. Welk een tezei de kapitein. Men vertrok uit België deze expositie.
Het gezelschap maakte vervolgens een grootste huldiging plaats van de sproken over de veevoederdistributie. genstelling met haar woonplaats in
met als einddoel Kaapstad. De tocht
rondwandeling over het terrein en heer Frans Mikkenie ter gelegenheid De commissie achtte de aanvullende Amerika. En 00k... welk een bevrjj*
tentoonstelling
Deze
en
een
blijft
tot
ging via Le Havre, Cherbourg, Brest,
9 November geopend.
met
door
de laboratoria.
van zijn 25-jarig vakjubileum en van regeling voor voertoewijzing voor var- ding. Geen John Andrews, die haar
La Pallice, Corona, Leixoes, Oporto,
zijn eerste lustrum als leider van het kens op kleinere bedrijven wel een ver- volgde. Onwillekeurig keek zij even
Lissabon, Cadiz, Tanger, Ceuta, Oran
door hem gesticht „Nederlandse Na- betering, maar zij was ook van oordeel, over haar schouder. Nee, hij was er
naar Tanger, waar men geruime tijd
dat deze regeling zeer onoverzichtelijk niet. Er plooide een rimpel boven haar
Circus Frans Mikkenie."
tionale
heeft rondgezworven. Vandaar ging het
De Senaat van het Utrechtse Stu- was, dat ze niet overal op dezelfde wij- rechte neusje. Zij had hem toch niet
op Casablanca aan, waar het schip in
dentencorps
heeft het echtpaar Mik- ze werd toegepast en voor een belang- aardig behandeld. Hij was anders aldok ging.
open
kenie in
calèches op luisterrijke rijk aantal kleine varkenshouders geen tijd zo bescheiden. Drong zich niet
„Ik adviseerde de familie niet naar
meer op de voorgrond dan strikt nood»
binnen
wijze
gehaald.
Een enorme of onvoldoende uitkomst bracht.
Kaapstad te gaan, omdat het schip
zakelijk
was. En bovendien: hij voer*
betrekking
premieverstoet
trok
door
Amersfoort
het
Met
van
tot de
(Van het Voorlichtingsbureau
voor die reis niet gebouwd was", zo zei
regeld in de Besluiten van de Warende
bevelen
de
uit van haar vader*
station
naar
het
circus.
Een
machtiboerenbedrijven
wet,
strekking
van de Voedingsraad).
aan kleine
kapitein Nowak; „we hebben toen nog
die de meeste andere levensmidSinds zij op haar twaalfde jaar eens
ge
gevolgd
ruiterij
door
de
drumband,
wat rondgezworven en zijn o.m. in Las
Voedselvergiftiging en het ontstaan delen betreffen. Het voornaamste doel
betreurde de commissie het ten zeerste, ontvoerd was en tegen een hoog losPalmas en Gibraltar geweest. Wat er en verspreiden van ziekten door be- van deze wet is geweest om oneerlijk- en een grote groep fakkeldragers van dat ook voor 1952/1953 op de begroting geld was vrijgelaten, had haar
vader
toen allemaal besloten is, weet ik niet, dorven voedsel komen in ons land heid onder de levensmiddelenfabrikan- de Utrechtse studenten brachten heel
op de been.
geen post Hiervoor is geen risico meer willen lopen. Nooit
Amersfoort
van
landbouw
ten
kreeg
indruk,
maar ik
de
dat de fami- maar zelden voor. Zó zelden, dat er die
te voorkomen. Eisen die bonafide
zij ergens alleen heen kunnen
Het erecomité, onder voorzitterschap uitgetrokken, zodat slechts f 3 millioen had
lie haar plannen moest opgeven. Ik enkele keren dan ook grote ophef van fabrikanten al aan hun producten stelgaan.
Nooit, zoals andere meisjes. AI.
Kortenhorst,
voorzitter uit de Marshallgelden voor de premie- tijd was
den, zijn in diverse Besluiten opgeno- van dr L. C.
kreeg bevel naar Southampton op te wordt gemaakt.
er een bewaker in de nabijde Tweede Kamer, die ook een invaren en hier zijn we nu."
Deze „veiligheid" hebben wij onder men, zodat knoeiers nu strafbaar zijn. van
geweest.
heid
verstrekking
in
het
jaar
komende
beleiding
scheef in het feestprogramma,
Bijvoorbeeld mag in worst maar een
Zij zuchtte even.
Kapitein Nowak vertelde verder, dat andere te danken aan het werk van de
Rijkskeuringsdiensten. Hiervan houdt bepaalde hoeveelheid zetmeel voorko- bestond uit een veertigtal vooraan- schikbaar is. De commissie acht het
Ongemerkt was zij in een armoedihet familiebezit zo zeer is teruggelo- de Vleeskeuringsdienst zich bezig met men, mag margarine niet meer dan staande persoonlijkheden uit Neder- uitermate gewenst, dat alsnog een gro- ger buurt aangeland. Hier waren geen
en vlees. De dieren wor- een vastgestelde hoeveelheid water be- land, België en Engeland, onder wie ter bedrag hiervoor beschikbaar ge- verfijnde etalages, geen prettige terpen, dat hij geen salaris meer ont- slachtdieren
den zowel kort vóór als meteen na het vatten en brood dan alleen als melk- dr A. Plesman, president-directeur steld zal worden, omdat deze premie- rasjes, geen boulevards, waar vreemvangt. Hij kreeg vijf en dertig pond slachten gekeurd op ziekten en afwij- brood wórdt aangeduid, wanneer het van de KLM, dr I. C. van Maasdijk,
delingen flaneerden. Somber was het
i.b.d. van de Koningin, yerstrekkingen veel bijdragen tot een en... sinister.
door veeartsen en gediplo- een zeker minimum aan melkbestand- Kamerheer
Een dronken stem lalper week. „Dat doet me niet zoveel als kingen, keurmeesters.
mr
P.
M.
prof.
Rpmme,
Marquis
de snelle intensivering en rationalisering de achter een half-geopende deur. Een
Hierbij worden delen bevat. De samenstelling van deze
meerde
legionnair, die haar rakelings pasu-het feit, dat mijn passagiers alles heb- dieren en vlees van merken voorzien. producten wordt niet precies vastge- Santa Crüz, gezant van Spanje êh de van de kleine bedrijven.
seerde, keek haar doordringend aan*
Alleen goedgekeurd vlees mag vrij in legd; anders zouden wij slechts „een- rector van de Senaat van het UtrechtDe commissie achtte het tenslotte Even
ben verkocht en opgeofferd, omdat zij de handel gebracht worden. De vee- heidsworst" enz. te eten krijgen. Men se Studentencorps, de heer J. A. van
kromp zij ineen. Een angstig
gewenst, dat het Landbouw Ecozeer
gevoel borrelde bij haar op. Was John
luisterden naar de beloften van één houders doen dus ook met het oog laat de fabrikant in verschillende op- der Ven.
Als voorzitter van het huldigings- nomisch Instituut een keer per 2 a 3 Andrews er maar. Vreemd ! Ze had er
daarop hun best om ziekten onder het zichten vrij.
man."
fungeerde de heer Huib van jaar een hernieuwd onderzoek instelt nooit aan gedacht, maar onbewust had
comité
Natuurlijk
gewordt wèl de eis
vee te voorkomen. Trichinewormpjes
naar de ontwikkeling van de arbeidsEnkele leden van de bemanning zijn in varkensvlees worden in ons land steld, dat in de producten geen be- Doorne, industrieel en directeur van behoefte en het arbeidsaanbod op de zijn tegenwoordigheid haar altijd een
het
amateurcircus
Hoefke".
voorkomen,
„Het
standdelen
die
er
niet
in
vertrouwd gevoel gegeven.
verder reeds door gebrek aan geld ont- bijv. nagenoeg nooit meer aangetrofEen uitverkochte tent was getuige kleine zandbedrijven.
Ze bleef staan en keek om zich heen?
slagen. Er is reeds een bod op het schip fen en verschillende delen des lands thuis horen (bijv. gemalen cacaodopaan haar rechterhand gaapte een sme*
pen in de cacao) en ook geen stoffen van een originele huldiging in de pisgedaan, maar de kapitein vond dat te zijn volkomen vrij van runder-t.b.c.
rige steeg. Weinig mensen zag je hier.
laag en het is geweigerd. President 'In de Besluiten behorende bij de die schadelijk kunnen zijn voor de ge- te, waarbij genoemde rector persoonGoedkeuring
lijk
in
touwladder
van
het
Het leek wel of ze zo veel mogelijk
gebruik
zondheid.
In
ons
land
is
het
de
klom
voorVleeskeuringswet
worden o.m.
Robert zelf was niet te spreken. Hij lag
in de schaduw van de huizen bleven.
schriften gegeven voor de wijze van van bepaalde kleurstoffen in boter vliegend trapèze-nummer der Meteors
C.A.O.’s
Eensklaps trilde ze over al haar leslachten en de inrichting van slacht- verboden, toen gemerkt werd dat deze en daar een corpswimpel bevestigde
hoge
aan
den, toen ze een schelle kreet hoorde,
mag
stellage.
de
Het
hierdoor
Het
schadelijk
College
Rijksbemiddelaars
waren. Verder
men
van
huizen, vleesverkoop-plaatsen en inrichtingen waar vlees en/of vet wor- niet zo maar door het gebruik van ontstane enthousiasme nam een der- heeft op 16 October j.l. de eerste col- onmiddellijk weer gesmoord: vreemd
luguber... Ze begon in een paden verwerkt (conservenf abrieken, conserveermiddelen een product van gelijk oorverdovende vorm aan, dat lectieve arbeidsovereenkomsten voor
niekstemming te geraken. Zag ze
worstrokerijen e.d.). Deze plaatsen twijfelachtige versheid houdbaar ma- zelfs de olifanten van Sabu in de stal- het contractjaar 1952-1953 in de landbouw goedgekeurd. Dit betreft de CA maar een agent. O ! Het was vermoeten immers zindelijk en licht zijn ken. Terloops vermelden wij nog, dat len onrustig werden.
schrikkelijk alleen in een onbekende,
De zaak is eigenlijk aan het rollen zodat het besmettingsgevaar er zo niet alleen aan eet- en drinkwaren,
Belgische
regering
Namens de
werd O's voor Friesland, Limburg en de vijandige
stad. Achter haar hoorde ze
gebracht door mblalolo, zoals de inwo- klein mogelijk is. Zo berust het verbod maar ook aan gereedschappen en de jubilaris bij monde van Oscar Fer- Noord-Oost Polder.
plotseling
sluipende voetstappen. Een
ners van Samoa een bepaalde borstel- om in slagerswinkels honden binnen te lichaamsdelen, die hiermee direct in ket, voorzitter van de Raad van Begoedkeuring
De
der contracten is schaduw had
zich losgemaakt van een
noemen,
„Merito
worm
die in de mond van brengen ook niet op een gril, maar kan aanraking komen, eisen worden ge- heer van de orde
in Signi" verleend met terugwerkende kracht tot
grauwe muur en gleed in haar richEuropeanen paloloworm wordt gehe- beschouwd worden als een maatregel, steld. Wist u dat er vóór 1923 kans be- gedecoreerd als bewijs van de grote aan 1 Mei 1952, echter met dien verten. Deze worm heeft de biologen doen die voor de volksgezondheid van be- stond dat het deeg voor uw rogge- waardering voor het vele „menselijke" stande, dat de verhoogde lonen eerst ting
Ze wou gillen, maar ze kon het niet.
beseffen dat er een verband moet be- lang is.
brood met de voeten was gekneed ? Dat werk door Mikkenie in België ver- met ingang van 28 September zijn ver- Een
brute hand werd op haar mond
tussen
satelliet,
maan,
staan
onze
de
richt.
schuldigd.
Het slachten van honden en katten zal nu niet meer voorkomen!
gelegd,
een ruk aan haar tasje en
en bepaalde levensverschijnselen, al en het verwerken van hun vlees e.d. is
Zo wordt er gewaakt over onze geNa afloop van de voorstelling was
Gedurende de periode 1 Mei tot 28
Een pezige gestalte was tussenweet men natuurlijk niet van welke verboden.
zondheid en zo tracht men tevens on- een honderdtal genodigden de gas- September 1952 golden derhalve de dan
beide gesprongen: John Andrews. Een
aard de invloed van dit hemellichaam
De samenstelling van de meest ge- eerlijke concurrentie door knoeierijen ten van de directie aan een feestmaal- lonen, die voor het afgelopen contractgerichte stomp... een kreet.««
zuiver
tijd.
is.
bruikte producten wordt enigszins ge- te voorkomen.
jaar waren vastgesteld.
een snel weg-duikende gedaante...
Vanzelfsprekend bestond er, vóór
O John! stamelde Vanny en
men het gedrag van de paloloworm gedrukte haar gloeiend gezichtje tegen
eigener
beweging
paarden
beest
in
het
huis
was
hij
waar werd, hier en daar wel een vaag Feuilleton
Ze hielden hun
wat in en
Het wonder der wonderen: een hem aan. Met een teder gebaar streek
beland. Slangen schenen via de regen- keek dringend in Toni's grijze ogen. vrouw, die niet om geld geeft!, zei hij over
en somtijds wankel gedocumenteerd
heur haar en zei zacht, zo
pijpen en de begroeiing van het huis Ze schudde haar hoofd.
Nigel spottend. Er was echter iets van zacht, dat zij het niet kon horen:
vermoeden van een samenhang tussen
wel eens omhoog te kruipen
Ze
Natuurlijk, geloof ik 't niet, Ni- tederheid in deze spot. En alsof hij de
bepaalde levensverschijnselen en de
Vergeef mij, Vanny.
trachtte in deze mogelijkheid te ge- gel!, antwoordde ze zo rustig mogelijk. gewoonste vraag ter wereld stelde,
maan, maar er bleef een barrière van
loven. Op Olivia's voorstel ging Toni Wat zou jij voor reden hebben om mij voegde hij eraan toe:
onzekerheid, vooral omdat deze ver**
Wil je met
door DOROTHY QUENTIN de avond na het voorval paardrijden m'n nek te willen laten breken? En mij trouwen en de toekomstige heerschijnselen zich voornamelijk aan de
U mag er wel veertig dollar van
Vertaald uit het Engels met Nigel, terwijl Fisk en Carlos met Carlos is van tè grote waarde voor seres van Floriana worden, Toni? Het
peripherie van het normale leven afeen boodschap naar Sam, de voorman Floriana, dat iemand hem een ongeluk lijkt me echt iets voor jou, je zult het maken, mr Andrews, zei een man, die
speelden. Doktoren wisten immers reeds
verrassend veel overeenkomst vervan de plantages, gestuurd werden. zou willen laten overkomen.
HOOFDSTUK XIX.
uitstekend kunnen. En na verloop van toonde
lang dat bij volle maan bijv. bepaalde
met de aanrander van de voToni had er geen bezwaar tegen met
Ik dank je, zei hij langzaam, ter- tijd zul je misschien even gehecht aan rige
geesteszieken onrustiger en luidruchtiavond. — Die stomp van u kwam
dagen
Nigel
ging
gaan.
op
enkele
later
mee
te
Ze
was
er
aan
kijken
wijl
hij
Toni
eerst
werkehaar
bleef
een Floriana raken als grootmama.
ger zijn dan normaal en dat het slaapheel wat harder aan, dan was overeen
wandelen bij maanlicht veelvuldiger naar Monsieur Henri, de beroemde lijk van overtuigd, dat deze jongeman manier, die Toni enigszins in de war
Met stomme verbazing staarde Toni gekomen en onwillekeurig wreef hij
zich
aan
Miranda.
het
verbeteren
was.
Bovenaf
te
kapper
zijn
verbazing
in
bracht. Om
aandacht
leiden, hem aan. Haar
ging echter nog eens over zijn kin.
voorkomt. Maar dergelijke voorbeelden
Olivia had er op gestaan, dat ze haar dien was het een mooie, heldere avond, wees ze naar het moeras en riep uit: spoedig over in een onweerstaanbare
bieden zo weinig houvast, want een
De privé-detective knikte.
O, kijk eens, Nigel, flamingo's! lachbui. Ze kon zich niet goed houden.
dergelijke geprikkeldheid zou veroor- tocht naar Miranda even uitstelde en wat een uitzondering betekende in het
Het spijt me, Joe. Hier heb je
een
prettig
gevonden
regenseizoen,
zag
en
alles er opwek- Je grootmoeder heeft me eens in Lonveertig dollar. Weet je, Miss Thompzaakt kunnen zijn door het licht als Toni had het
den een beschrijving gegeven van een Nigel sloeg haar onbewogen gade, son had nu eenmaal een lesje nodig.
zodanig, zoals ook een normale sla- paar dagen rustig thuis te blijven. Ze kend fris uit.
Ik wilde je meenemen naar de tafereel als dit. Ik heb nog nooit zo maar in zijn ogen vonkte iets, dat er
pende vaak onrustig wordt door een was niet aanwezig bij het onderhoud,
op wees, dat hij haar vrolijkheid belamp die 's nachts boven zijn gezicht dat mevrouw Burden met Juanita had, Club, maar grootmama vond het beter iets moois gezien!
Hij keek even plichtmatig naar het antwoordde. Tenslotte haalde hrj met
maar het resultaat ervan werd haar dat je wat frisse lucht inademde,
gehouden wordt.
Een paar dagen later verkondigden
Het gedrag van vissen, die zich met duidelijk, toen ze Molly enige dagen merkte Nigel met een glimlach op. Ik landschap, maar richtte onmiddellijk het hem eigen slome gebaar een zakweg
de
Amerikaanse society-bladen met
zijn
tegen
langs
op
gezichtje.
later
haar
moeder
hoorde
kladenk
dat
we
het
best
de
blik
weer
Toni's
Ze doek te voorschijn, welke hij Toni aanmaanlicht soms het best laten vangen,
koppen de verloving van Miss
zou eveneens aan het licht zelf geweten gen: „Ik weet niet, waarom wij opeens het moeras kunnen nemen, tenzij je had er die dag vermoeid en bleek uit- bood om de tranen, die over haar wan- vette
Vanny Thompson en mr John Angeworden
gezien,
bang
mij
langs
worden!
Ze
bent
om
met
maar
opgescheept
nu,
gen
met
Juanita
in
het
licht
van
vegen.
de
rolden, af te
kunnen worden en behoeft niet nooddrews.
plaats, waar je dat ongeluk kreeg, ondergaande zon, had haar gezicht een
Het spijt me
zakelijkerwijs met de maan samen te is erg ontevreden en moeilijk te han- de rijden.
stamelde ze, terte
warme
je
teren,
mama.
Vooral
omdat
nu
weer
kleur
en
haar
haar
op
wijl
leek
een
ze
met
iets
geparvan afkeer de
hangen.
vuurgloed. Ze zag er jong en lief en fumeerde zijden zakdoek van hem aanZe kan misschien iets van Phoe- op Sharra zit.
Maar behalve met het licht, dat de
En
zijn eenzame kamer zei HoSharra kon er niets aan doen, min of meer hulpeloos uit, zoals ze nam. Alsjeblieft, Nigel, vergeef 't me, ward in
maan naar ons weerkaatst, gaat haar be's haar en kleren terecht brengen,
Thompson,
de vader van Vanny,
Toni lachend, terwijl ze op daar op de rug van de vurige Sharra dat ik me zo misdraag
maar
verschijning aan de hemel steeds ge- antwoordde Olivia kortaf. Bovendien antwoordde
tot
zichzelf:
het ook zij, de
Hoe
glanzende
jij
paardenrug klopte. Ze zat. Zachter dan ze van hem gewoon eh
haar voor- de
was dit niet allemaal een op- post: „privé-detective" komt voortaan
paard met een geweldige aantrekkings- is het mijn wens, dat
was blij, dat ze zichzelf overwonnen was, merkte hij op:
hebt.
zetje van je grootmoeder?
kracht. We hebben vroeger reeds ver- lopig
in mijn boeken niet meer voor. En hij
Nigel, die deze laatste woorden op- had en weer op dit paard durfde te
eigenlijk
Je
bent
nog
maar
een
Ja, antwoordde hij rustig. Ik verschool zich achter een forse sigaar.
aantrekking
van
maan
teld dat de
de
De „konin- rijden, ond.nks Carlos' protesten. Niet kind, hè, ondanks al je ervaringen als kreeg vanmorgen eèn zeer positieve
zelfs het vasteland 25 a 30 cm. doet ving, lachte geamuseerd.
(Nadruk verboden*,
Toni ving de spottende begrijpend, wat Nigel met zijn opmer- verpleegster. Je houdt van mooi en wenk, dat ik uit haar testament gerijzen. Met eb en vloed, dus met de gin" sprak
en
op
toegeven
king
goed
bedoelde,
zijn
ogen
eigenlijk
voegde
blik
in
moest
ze
er
en
van
een
„happy
schrapt
end".
Ik
heb
zou
jou
worden,
als ik
aantrekkingskracht van de maan, zouniet
Nigel menselijker scheen te wor- aan toe:
Waarom zou ik bang zijn? soms het gevoel, dat je ons allemaal ten huwelijk vroeg. De oude dame is
den de gedragingen van verschillende dat
Hoe bedoel je dat, Nigel? Vanavond met elkaar wilt verzoenen, voordat je bijzonder op je gesteld en vindt, dat
zeedieren verklaard kunnen worden. den.
Öp bevel van Olivia spraken noch heb je toch geen geweer bij je?
van Floriana weggaat. Is dat niet jij nieuw bloed aan de Burden-familie Toneelwerken door ministerie
Maar hiermede zijn we er nog niet. Het Fisk,
noch Toni over het geval van de
Nee
waar?
moet geven.
rhythme der stofwisselingsprocessen,
aanvaard
Zwijgend reden ze enkele ogenblikbed. Fisk was nog
Verrast keek ze hem aan en er
Je hebt me nu dus in ieder geval
dat door verschillende onderzoekers slang in Toni's
verontwaardigd
en
ken
diep
glimlach
steeds
stelde
naast elkaar voort De paarden- kwam een
op haar gezicht. de gewenste vraag gesteld. O Nigel,
werd aangetoond, kan niet eenvoudig- op
Het Ministerie van Onderwijs, Kuneigen houtje een onderzoek in, ter- hoeven klonken dof in de vochtige Ze had Nigel nog nooit zo aanvaard- het is allemaal tè dwaas
Opnieuw sten en Wetenschappen heeft de in opweg door versterking of verzwakking
gevonden
wijl
opeens
Toni
het
maar
beter
leek
niet
aarde.
Dan
Nigel
op
op
er
zei
als
stroe- baar
dit ogenblik. Hij voelde Toni een lachbui aankomen en dracht voltooide toneelstukken „De
van de zwaartekracht worden ver- meer over na
te denken en te trachten ve toon en met een wonderlijke gelij- was thans bijna normaal menselijk.
ze had moeite zich te beheersen. Arme jade Boddhisatva" en „De verzoening",
klaard, evenmin als het gedrag van de
Natuurlijk zou ik dat graag wil- Nigel, dacht ze, die met mij rekening respectievelijk
voorval te vergeten. De morgen na kenis op zijn grootmoeders manier van
paloloworm, die, zoals we boven zeiden, het
mevr. dr E. E. de
gebeuren had de regen opgehou- spreken:
Je gelooft 't niet, hè, dat len, antwoordde ze eerlijk. Ik kom zelf moet houden voor zijn erfenis! Ze kon Jong-Keesig envan
de zaak aan het rollen heeft gebracht, het
ir H. C. J. Roelvink,
opzet schoot om de paarden uit een bijzonder gelukkig gezin en ik echter moeilijk boos zijn op Olivia.
den
en
in
-heldere
zonlicht
ik
het
leek
met
maar door deze langademige uitweiding
De
aanvaard, nadat de jury-toneelalles onwerkelijk. Bovendien bestond aan het schrikken te maken? Carlos haat de gedachte, dat andere mensen oude vrouw bewees haar stellig een thans
nog steeds niet ten tonele is gevoerd.
opdrachten-1951 onder voorzitterschap
er altijd nog de mogelijkheid, dat Fisk was zo impertinent om dit te insinue- het niet met elkaar kunnen vinden, bijzonder grote eer
van prof. dr G. Stuiveling een rapport
Dat zal de volgende keer geschieden. de
kist, waarin de slang bewaard werd, ren. Hij was natuurlijk over zijn toeren elkaar dingen misgunnen en alleen
over deze toneelwerken had uitge(Nadruk verboden-)
H. PÉT&LON. niet goed had afgesloten, zodat het maar..*... jij, Toni, geloof jij het niet? maar aan geld denken.
(Nadrak verboden-i fWorét vervolgd.) bracht.
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WIELRENNEN.

GERRIT SCHULTE
jager, visser en duivenmelker
Op winterbanen weer koppelgenoot van Peters
(Bijzondere correspondentie).

Temidden van een gezelschap Bosse
jagers en drijvers troffen wfl Gerrit Schulte aan in het Bosse stadionrestaurant, waarvan hij nu precies
een jaar lang pachter is. Het grote
houten blad over het biljart lag vol
met tientallen hazen, eenden, fazanten en duiven, een prachtig plateau
van een halve dag jagen in de omgeving van Brabants hoofdstad.
Schulte heeft er ruim zijn aandeel in
gehad, want jagen zit Gerrit in het
bloed. Is het niet op de fiets, dan met
de dubbelloops. Veel tijd om er hobbies
op na te houden heeft de populaire Bosse renner niet. Behalve jagen zijn vissen
en de duivensport de enige ontspanning,
waaraan hij als geboren Amsterdammer zijn hart heeft verpand. Allemaal
hobbies met een sportieve inslag, maar
ook met een zakelijk tintje. Zij kunnen
wat opleveren.

De blonde reus mag in het begin van
zijn wielercarrière wat roekeloos met
zijn krachten zijn omgesprongen, zodat
Gaston Benac hem betitelde als de „fou
pedalant", de fietsende dwaas, hij is
toch nooit zo dwaas geweest om te vergeten, dat het rennen zijn broodwinning

was. Nooit idealiseerde Gerrit het harde

beroep van prof, maar hij bekeek het
immer nuchter van de zakelijke kant,
zoals een zakenman zijn zaak. Daar
kwam hij eerlijk voor uit, recht op de
man af. Toen hem eens gevraagd werd
waarom hij zo weinig voelde voor de
„Tour de France" was zijn antwoord:
„Omdat ik geld moet verdienen en dat
kan ik niet in een tour waarin te weinig
voor de Nederlandse renners wordt gezorgd en alle prijzen door Belgen en Italianen in de wacht worden gesleept".

Sr/7/ going strong
Een jaar geleden was er ernstig sprake van dat dè nu 37-jarige Schulte als
pachter van het restaurant in het Bosse
stadion de wielersport vaarwel zou moeten zeggen. Met zakelrjk en voorzichtig
inzicht wist hg evenwel een regeling te
treffen, waardoor de exploitatie van het
restaurant verzekerd was en hij kon blijven rennen. Daarmede trof hij de roos,
want het beheer van het restaurant is
achteraf helemaal niet lucratief gebleken. Schulte heeft er een kapitaaltje in
gestoken dat vrijwel renteloos is, daarom hoopt hij nog enige jaren met het
wielrennen door te kunnen gaan.
Gerrit Schulte is nog altijd een graag
geziene en veel gevraagde renner die zijn
nummer weet te verkopen. Een degelijke training houdt hem in vorm. Als
hij niet aan wedstrijden behoeft deel te
nemen, kan men hem dagelijks zijn 60
a 70 km zien fietsen met zijn oude koppelgenoot, de Ossenaar Gerrit Boeijen.
In de wintermaanden traint Schulte bovendien Dinsdags, Woensdags en Donderdags op de wielerbaan in Antwerpen.

Nieuw bloed nodig
Tijdens het gesprek over de training
merkte Schulte op, dat over het algemeen de jonge renners van tegenwoordig er te weinig voor doen, te gauw verwend worden en te weinig lust tonen om

door te bijten. Dat is jammer, volgens

hem, want er komen te weinig nieuwe
gezichten op de voorgrond. De belangstelling voor de wielersport is evenwel
nog niets getaand. Dat blijkt ook uit de
pogingen om een etappe van de Tour de
France naar Nederland uitgestippeld te
krijgen. Gerrit geeft dat plan weinig
kans van slagen. De leiders zullen de
politie hier niet zo naar hun hand kunnen zetten als in Frankrijk en de kans
dat het grote verkeer brj een lang gerekte colonne urenlang in moeilijkheden
zou komen, is stellig niet denkbeeldig.
De wielersport is in de breedte gegroeid, maar er is een gebrek aan topfiguren zoals een Fausto Coppi, Rik van
Steenbergen. Ferdi Kubler etc. Het gevaar bestaat dat het publiek er op uitgekeken raakt. Op de baan in Antwerpen wil men in het winterseizoen trachten een jongere generatie naar voren te
brengen. Voor dat seizoen heeft Gerrit
Schulte getekend voor de zesdaagse van
Brussel in November a.s. Ook voor de
zesdaagse van Parijs is hij weer aangezocht. Voorts staan de nodige wedstrij-

VOETBAL.

Mermans scheidt er mee uit

Joseph Mermans, de midvoor van Anderlecht, speelde Zondag tegen Nederland voor de 35e maal als international.
Na afloop van de wedstrijd heeft Mermans, die 30 jaar is. verklaard, dat hij
voortaan niet meer in aanmerking wenste te komen voor het Belgische elftal.
Dit, zo heeft hij eraan toegevoegd, heeft
niets te maken met het gedrag van het
Belgische publiek, dat naar men weet,
herhaalde malen gejoeld heeft, als de

Anderlechtmidvoor een bal verkeerd
speelde of een kans miste en daarbij
riep om „Coppens".

Standen der Reserve-klasse
Reserve Ie klasse:
Leeuward. 2 4 8
4
4
GVAV2
Oosterpark. 2 4
4
BeQuick2
4
Emmen2
Velocitas 2

6
5

5

4
4

4 4

Alcides2

Heerenveen 2 4 2
4 2
Achilles2
4 0
HZC 2

Res. 2e klasse B:

Zwartemeer 2 3 6
Noordster 2 4 6
4 6
HSC2
3 4
Emmen3
4 4
CEC 2
Hoogezand 2 3 2
4 2
WVV2
2 0
Veendam 2
3 0
BATO2

Res. 2e klasse A:
Leeuward. 3 4 7
Frisia2

4 5

GYMNASTIEK

Turnkring Groningen
trok naar Duitsland

ROTTERDAM.

(Veemarkt.)

Aanvoer

KEGELEN.

Nationaal Kegelconcours
te Rotterdam
Fraaie successen voor de
Hoogezandsters

Overzicht. Vette koeien aanvoer grohandel stug, prijshoudend met
prima't iets boven notering; varkens aanvoer als vorige week. handel kalm en
prijzen gemiddeld iets lager.
(Graanbeurs.) Binnenlandse granen
(officieuze noteringen per 100 kg. franco
Rotterdam). Tarwe zonder vochtconditie
25.10—26.50 op vochtconditie tot f26.40;
Voedergranen: gerst en rogge flauw,
haver nauwelijks prijshoudend. Zomergerst 33.00—34.'75; wiriterJ-erts 32.50—34.00;
Haver 28.50—29.75; Rogge 28.00—29.00.
Peulvruchten kalm. Erwten 45.00—56.00;
Schokkers 45.00—63.00; Bruinen bonen

—
—

tot 72.00.

(Aardappelbeurs.)

Kleiaardappelen

LOPPERSUM. (Veiling „Pomona".)
Druiven: Frankenthaler 82—86, Black
62—78, appels: Vlaamse SchijAlicante
veling
4—9.50, Manks Codlin 4—12,
Transparante de Croncel 10—15, Bramleys Seedling 3.50—9, zoete Winterkroon
3—22, zoete Pippeling 8.50; peren: Gieser
Wildeman 9.50—16. Saint Rémy 8—8.50,
Harm Harkes 4—lo, Nouveau Poiteau
4.50—7.50. Beurré de Merode 4—13, Legipont 18—21, B. L. d'Avranches 6—22,
alles per 100 kg.
Tomaten 16—45, stambonen dubb. witte
z. draad 42—50, kapperkool 13—14, rode
kool 6—9. witte kool 4.20—6, kroten 5.50
—10, uien 3.50—13, prei 9—17, andijvie
7—lo, rode peen 11—14, waspeen 10—13,

New-Yorkse Beurs

—

—

4 3
Appinged. 2
Oosterpark. 3 2 2
3 2
GRC2
3 2
Helpman 2
Be Quick 3
3 0

Panda en de schat van het eenzame eiland

ter,

Te Rotterdam is door de Rotterdamsche Kegelbond op 6 banen een nationaal
concours gehouden, waaraan door tal
van clubs uit het gehele land werd deelgenomen, o.m. door 't Hail Holtstek en
Ons Genoegen uit Hoogezand-Sappemeer, die fraaie successen behaald hebpronkbonen 90—102, koolrapen
ben. Was de superioriteit van de Zuide- gedopte
—9, spruitkool 37—46, idem afwijkend
lijke kegelaars de laatste jaren bijna 6.50
15—24, stoofsla 13—18, peterselie
31,
onaantastbaar, de leermeesters van het aardappelen: Bevelanders 7.20—11.10,
bekende Maastrichter systeem hebben Rode Star 11, alles per 100 kg.; kropsla
dusdanige navolgers gekregen, dat zij 4—4.50 per 100 krop: noten 5—5.50, komzich in Rotterdam met een bescheiden kommers (afwijkend) B—lo, bloemkool
plaats op de ranglijst moesten tevreden 8—43, knolselderij 7—B. alles per 100 st.
stellen.
HOOGEZAND-SAPPEMEER. (Veilingsvereniging.) Bloemkool A 37—48, B 25
Record gesneuveld —26.
C 13—19, knolselderij 9—lo. per 100
Dat er geweldig is gestreden en uit- stuks; aardappelen B—9, andijvie 11—16,
stekend hout is geworpen, blijkt wel uit breekpeen B—9, druiven 91, prei 10—13,
27—47, rode kool 5.80—6.80,
het feit, dat het record hoogste hout pronkbonen(geel)
kool
6.10—6.60. stokslabonen
eerste vijftallen door Onat enige jaren sav.
73, tomaten A 44—45. B 42, C 43, wasgeleden te Hengelo gevestigd, geslagen peen
10—14, witte kool 5—6.90, alles per
werd door de Utrechtse club „S.H.V.", 100 kg.; kropsla 3—4.60 per 100 krop.
die in 50 ballen een nieuw record van
ZANDEWEER. (Veilingsver. „Ons Be386 hf. vestigde, terwijl de befaamde lang".) Aardappelen 10—lli, spruiten I
club 0.D.0. te Haarlem Onat's hout van 42—48. II 30—42, andijvie 6—ll, rode
376 kegels evenaarde.
kool B—lo,8 —10, witte kool 5—7, gele kool
't Hail Holtstek werd derde in deze s—B,5 —8, kapperkool 7—lo, prei B—l4, kros—B, koolrapen 7—lo, stambonen
zware afdeling met 359 ht, terwijl Ons ten
26—32. druiven 70—84,
Genoegen de vierde plaats bezette met 20—57, pronkers
30—42, peterselie 15—25, appels
352 ht. Bovendien werd 't Hail Holtstek tomaten
5—27. peren 6—16, uien B—l2. sjalotten
in klasse B-heren eerste met 360 ht. en 15—20, alles per kg.; bloemkool I 30—38.
in klasse C-heren met haar derde vijftal II 20—30, 111 B—2o, knolselderij s—lo,
eveneens eerste met 289 ht. Het drietal kropsla 3—5, alles per stuk.
van Ons Genoegen werd in klasse DZOUTKAMP. (Garnalenvisserij.) Aanheren no. 1 met 203 ht. Hoogste korps- gevoerd 3Ó66 kg. pellerijgarnalen en 40384
werper drietallen heren werd de heer kg. drogerij garnalen. De vangsten waren
J. Wiehertjes te Hoogezand met 74 ht. goed. De prijzen van de pellerijgarnalen
In de personele wedstrijden toonde de waren 45 cent per kg.
W.enO.)
WINSCHOTEN. (Veilingsver.
heer D. Lahpor te Hoogezand tot de Appels
andijvie 7—17,
peren
6—16,
9,
kegelaars
in
den
te
sterkste
lande
be26—36, stambonen 57, witte
horen. Hij werd in de Groothandelsge- pronkers
71,
12, Chinese kool 11.
savoye
kool
(15
ballen)
bouwstrijd
tweede met 122 boerenkool 7—B,kool
39, prei
spruitkool
12
ht. en de heer J. Bröerken te Hooge- —19, II 9, waspeen 11—12, rode bietenI 11,
zand zevende met 118 ht.
raa.pknollen 4, tomaten A 35, C 32, uien
Op de personele baan (enkele kaart) 14—15, alles per 100 kg.; bloemkool A
werd de heer Lahpor vijfde met 43 ht 27—35, C B—lB, knolselderij I 5—7, II 1,
en in serie-personeel (15 ballen) derde kropsla 2—3, alles per 100 stuks.
met 127 ht. Op de vrije baan-heren werd
de heer R. Zeef te Zuidbroek twaalfde
met 2 x 45 —2 x 44. De Noordelijken
hebben dus een uitstekende indruk te
Rotterdam gemaakt.
De persoonlijke prestaties van de clubleden waren: ''t Hail Holtstek I: D.
17/10 20/10
17/10 20/10
Dijkstra 69, W. v. Kregten 73, Ko. Hoep- Atch T
95} 95 G Year T 42} 41f
man 74, Jac. Schaap 72, Jo Bröerken 71,
15|
&O. 211 21J Hud Mot
totaal 359; 't Hail Holtstek II: M. Cre- Balt Pac
30; 30}
Int
Harv
321
32!
Can
mer 63, A. Polling 78, K. Bosma 77, C. Illinois C 72} 73 Int Nic
43} 431
Jager 82, F. Kremer 60, totaal 360. 't
N Vork C 171 "t Int T&T 18J 18
III:
65,
Hail Holtstek
R. Bulthuis
K.
19 Kerm C
713 71J
Holtman 51, O. Bosma 56, K. Dijkhuis Penns Pac 19*
Montg W 563 56}
404
South
64, O. v. Biessum 53, totaal 289. Ons
107} 107
Pac Mot
4} 41
Genoegen I: H. Fellinger 54, W. Spoor Un Pac
C
271 27
Sr. 77, L. Vos 70, H. Bakker 75, D. All Chem 78J 723 Radio
322 32* Rep St
383 38J
Lahpor 76, totaal 352. Drietal Ons Ge- Am Can
32t} 32
Reyn T B 373 371
C&F
Am
59,
J. Wiehertjes 74,
noegen: J. Mulder
Am Smelt Z9l 401 Sears R
57?
E. Huizing 70, totaal 203.
Am T&T 152} 152| Shell Oil 70 691
Am Tob 56i 561 Soc Vac 33J 335

Verkoop en aanbesteding

7

in totaal 1433. 1022 vette koeien en ossen,
411 varkens. Prijzen per kg.: vette
koeien Ie kwal. 2.66—2.76, 2e kwal. 2.50
—2.60, 3e kwal. 2.00—2.30; varkens (lev.
gew.) Ie kwal. 2.20. 2e kwal. 2.15, 3e
kwal. 2.10.

35 mm. opwaarts: Eigenheimers 10—10.25,
Bintjes 9.25—9.50, Blauwe Eigenheimers
10—10.50: IJsselster 8.25; Bevelanders
10.50—11. Zandaardappelen 35 mm. opVoran 7.85.
Dames wonnen, heren verloren van waarts: Eigenhenmers 7.85, VoeraardapRecord 7.85, Industrie 7.85.
pelen 4.50—4.75. Prijzen per 100 kg. en
„Oldenburg”
berekend op de handelsvoorwaarden
De Turnkring Groningen is Zater- vastgesteld voor de verkoop van consumptieaardappelen op wagon, schip of
dag naar het plaatsje Jever bij Wilauto.
gereisd,
helmshaven
waar men ZonNIEUW-AMSTERDAM. (Veiling „Spes
dag in een wedstrijd uitkwam tegen Nostra".)
Winterpeen B—ll, waspeen 8
de turnkring (Bezirk) Oldenburg. —10, bospeen 12—15. uien 9—14, prei A
15—16, B 12—13, selderij 3—5, bloemkool
Na aankomst werden de Groningers A
45—54, B 37—44, C 84—32, kapperkool
Zaterdagmiddag op het gemeentehuis te 9—13,
7—B,
rode kool 10—IS, witte kool
Jever officieel ontvangen.
spruiten 47—52, kropsla 2—4,
spinazie
Tijdens de wedstrijden van Zondag tra- 38—39, andijvie 14—16, B 9, tomaten 16
den de verschillen van opvatting, vooral —30, kroten 5—9, boerenkool 11, alles
wat het damesturnen betreft, aan het per bos. stuk of kg.
licht. In Duitsland let men meer op sierBEILEN. (Veemarkt.) Aanvoer 159 biglijkheid dan bij ons, en daar de Gronin- gen.
Prijzen 25—38. Prijzen lager. Handel
ger dames in hun prestaties de nadruk slecht.
legden op het eigenlijke turnen
kwam de STEENWIJK. (Veemarkt.) Aanvoer:
Duitse jury diverse malen voor een 51 koeien. 53 varkens, 7 nuchtere kalvemoeilijke opgave te staan. Men bleek
de ren. Prijzen: kalfde koeien 700—925,
verrichtingen van de Groninger dames guste koeien 500—725. kalfde vaarzen 600
(vooral van mevrouw Noever—Consten) —825,
guste vaarzen
450—700, vette
echter zo zeer te waarderen, dat ze beter koeien 650—1050, nuchtere kalveren 40
met punten werden beloond dan de —50, alles per stuk; zeugen 1.75—1.95 leslachtDuitse prestaties. Met 163.30 tegen 158.43 vend, zouters 2.40—2.58 geslacht,
punten behaalde de Groninger ploeg de varkens 1.95—2.00 levend per kg. Handel
matig.
overwinning. Bij de heren waren de
HARLINGEN. (Gem. Visafslag.) AanDuitsers, die over prachtig, jong mategevoerd van 13 t/m. 18 October: 30761
riaal bleken te beschikken, dat vele be- kg.
pellerijgarnalen, 1490 kg. handelsgarloften voor de toekomst inhoudt, de nalen,
94690 kg. drogerijgarnalen, 3630
sterksten. De Groninger ploeg, waarin kg. doorgedraaide
consumptiegarnalen en
Timmermans door een verkoudheid was 2334 halve kg. aal.
gehandicapt, werkte als geheel echter
LEMMER. (Weekaanvoer Gem. Viszeer goed en stond na het eerste en het afslag.)
400 kg. aal 2.22—3.20, 1800 kg.
derde nummer op de Duitsers voor. De snoekbaars 1.10—1.22:
150 kg. baars 0.90—
verrichtingen aan de rekstok beslisten 1.00, 2600 kg. witvis 0.16—0.22, 50 kg.
tenslotte de strijd in het voordeel van snoek 1.20—1.25, alles per kg.
de gastheren, die met 265.10 tegen 259.55 PATERSWOLDE. (Tuinbouw- en Veipunten wonnen.
lingsver.) Peen 9—12, prei 9—lo, bieten
6—B, kapperkool 24—28, andijvie 8, appels 7—23, tomaten 7—lB.

4 5
4 5
OUDE PEKELA. Ten overstaan van
3«4
D. J. Wever en ten verzoeke van
4 4 notaris
werd gisteravond
4 3 de erven E. Davids
publiek te koop aange2 1 in hotel1.Sasker
een dubbel woonhuis met erf
4 0 boden:
en tuin aan de Ericalaan te Oude Pekela nrs. 14 en 16, groot 11 are 85 ca.,
Kuiper te Oude Pekela voor
koper
klasse
C: f3150; H.
Res. 2e
2. een huis met erf en tuin aan de
Veendam 3
3 6 H. Hindersstraat te Oude Pekela no. 46,
FVV 2
4 5 groot 3 ares 10 ca. Koper W. Veldman
Velocitas3
3 4 te Oude Pekela voor f2400.
3 4
GVAV3

Sneek2
Zw.w.einde 2
FVC2
LSC 2
Sneek3
MSC2
Black Boys 2

Res. Se klasse A: Res. 3e klasse B:
4 7
Rood Geel 2 4 8 THOS2
Friesland 2
4 8 Muntendam 2 3 6
LSC 3
4 6 Germanic.2 4 6
Nicator 2
3 4 Ass. Boys 2 4 5
4 4 Achilles3
Frisia3
3 2
Leeuward. 4 3 2 Nw Buinen2 3 2
Heerenveen 3 4 2 Veelerveen 2 2 1
4 2 Eext2
FVC3
3 1
4 0 Veendam 4
Steenwijk 2
4 0
Res. 3e klasse C: ZNC2
"4 4
Oosterpark. 4 3 6 Drachten 2
3 3
GVAV4
4 6 Velocitas 4
4 3
4 6 Be Quick 4 3 0
Neptunia2
3 4 Gron. Boys 2 4 0
GRC3

.

den in Brussel en Gent op zrjn agenda
en steeds met Peters als koppelgenoot.
Gevraagd naar zijn plannen ten aanzien van het rijden achter motoren antwoordde Schulte: „Daar ga ik mee door,
als 't mogelijk is achter De Graaf, maar
dat is werk voor de a.s. zomer".

Handels- en Marktberichten

1952

Anac C
Bethl St

39} 391
47} 47j

—
—

St Brands
St Oil NJ 74
BoeingAir
371 Studeb
35ï
Chrysler
821 82 Texas C
52}
51}
51| Un Aircr 341
City Bank
5
Cons ïki 35} 35} Un Corp
Dgl Aircr 62
62 Un Fruit 57
D P de N 85| 85} U.S. Rub 233
Eastm K 441 43} U.S. Steel 372
63 62ï Westingh 41|
Gen El
Gen Mot 593 59} Woolw.
431
Omzet: 1.360.000 sh.; 1.050.000 sh.

* =

—

ex-dividend.

78. In gemakkelijke dekstoelen koesterden de millionnairs Panda en Teutbel zich jn de zon, Teutbels handen jeukten om weer eens wat zeemanswerk te doen,
maar Jolllepop had hem al uitgelegd, wat een millionnair moet doen en laten; en het merendeel kwam neer
op „laten".
„Ik begrijp al, waarom de snijboon zelf geen millionnair wilde worden," mopperde Teutbel, lusteloos in
de krant kijkend, „dan had hij zelf een bediende moeten nemen, die hem commandeerde en op zijn nek zat!"
Op dat ogenblik kwam juist bedoelde snijboon aan.

Nieuwe Uitgaven
Bij J. B. Wolters, Groningen/Djakarta
verschenen: Literatuurgeschiedenis in
teksten en opdrachten II door dr P. v.
d. Meulen en dr F. Veenstra; Korte Latijnse vormleer en Oefeningen bij de
korte Latijnse vormleer door dr K, v.
d. Heyde; Latijns Leesboek I door dr H.
Knorringa en dr C. R. v. Paassen; Leerboek der dierkunde voor gymnasia, hogere burgerscholen, lycea en kweekscho.
len, deel 111, ongewervelde dieren, door
dr J. P. de Gaay Fortman, H. Heidinga
en C. J. J. v. d. Maas; Two centuries of
narrative and descriptive verse door
dr H, de Groot; Leerboek van het boekhouden, 3de deel, door dr J. C. Choufoer,
E. Smit, W. Speerstra en J. Turpijn; Het
taalonderwijs in de hogere klassen,
deeltjes A en B, door P. A. Eggermont,
P. F. v. Overbeeke en I, v. d. Velde; Door
arbeid, geest en kunst, I, wording en
gang van samenleving en cultuur ■in de
Nederlanden van v.g.1.0. en algemeen
vormend onderwijs en Werkboekje bg
Door arbeid, geest en kunst I, door J.
v. Mourik en G. Stuvel; Algemene landhuishoudkundige onderwerpen door
J.
B. M. v. d. Belt; Handboek voor een
leerplan voor de scholen met de Bijbel,
samengesteld door de Amsterdamse commissie voor vernieuwing van het onderwijs op de protestants christelijke scholen in samenwerking met het Christelijk
Paedagogisch Studiecentrum, onder redactie van J. W. Hulst, ds G. Wielenga
en L. v. d. Zweep; Scholing en herscholing, uitgewerkte aantekeningen van een
rede, gehouden op het Congres van de
Vereniging voor MULO, door dr F. W.
Prins; De stem van de dichter, een
bloemlezing en voordracht, door A.
Sivirsky; Twee eeuwen Friese geschiedschrijving, opkomst, bloei en verval van
de Friese historiografie in de zestiende

„Mijnheer Panda," sprak hij verwijtend, „wij kunnen
het ons toch werkelijk niet meer veroorloven om onvoldoende gekleed in de zon te zitten. Hier is Uw das."
Zuchtend liet Panda zich de das omdoen. „En vergeet
niet," waarschuwde Jolliepop onder het heengaan, „dat
wij ons over een kwartiertje moeten omkleden voor
het diner."
„Ja," mompelde Panda, „het is wel prettig om millionnair te zijn, maar soms vraag ik me af, of het leven van een zeeman niet makkelijker is!"
EINDE.

Kerk- en Schoolnieuws
Synode der Geref. Kerken
Het verzoek om samenspreking
De Generale Synode der Gereformeer-

de Kerken, die te Rotterdam vergadert,
heeft een brief laten uitgaan aan de

Generale Synode van de Gereformeerde
Kerken onderhoudende artikel 31 K.0.,
dié in Berkel eveneens in vergadering
bijeen is. De Synode komt met herhaald
verzoek tot samenspreking op de basis
van de Heilige Schrift en van beider
daaraan onderworpen belijdenisgeschriften. Als onderwerp noemt de Synode
al hetgeen in weerwil van het vele dat
gemeenschappelijk beleden wordt, gescheiden heeft én nog gescheiden houdt,
waarbij als doel voor ogen staat herstel
der kerkelijke gemeenschap. De Geref.
Synode spreekt de hoop uit dat men zich
bij de te nemen beslissing van zijn verantwoordelijkheid tegenover de 'Koning
der Kerk bewust zal z«n en niet volharden bij een afwijzende houding, die
de Geref. Synode met anders kan zien
als ingaande tegen het Woord des Heren.

Bisschop Dibelius over zijn reis
naar Moskou
Zoals bekend, heeft de bisschop van
en de voorzitter van de Evangelische Kerk. dr Dibelius de uitnodiging
van de Patriarch van de Russisch Orthodoxe Kerk aangenomen om een bezoek
aan Moskou te brengen.
Toen hem gevraagd werd. wat hem
bewoog tot deze stap,
heeft bisschop
Berlijn

Dibelius als volgt geantwoord:
„De Kerk van Rusland is ons thans
zeer nabij gekomen. Het is tijd, dat de
Kerken met elkander in contact komen,
zoals dat tussen Kerken van alle landen
geschiedt. Om deze reden heeft de Raad
Evangelische Kerk van Duitsland
dan ook bijna unaniem voor dit voorstel
gestemd".
Maar is het niet juist de Patriarch, die

van de

ieder contact met de oecumenische beweging verworpen heeft?
~Zo wil ik het liever niet uitdrukken.
Hij heeft geweigerd onder de huidige
omstandigheden zijn medewerking te geven, omdat de activiteit van de Wereldraad hem eenzijdig en politiek toeschijnt.
Doch hij heeft niet principieel en voor
Daarom richt zij tot de Synode van Ber- altijd geweigerd. Misschien draagt het
kel het in oprechtheid aan haar gedaan contact van mens tot mens er toe bij,
verzoek daaraan om 's Heren wil te vol- dat beide kanten elkaar een beetje beter
doen.
begrijpen dan voorheen".
Wat verwacht u van uw reis?
„Ik verbeeld mij natuurlijk niet, dat
Theologisch hoogleraar in Tokio
ik
in acht dagen de Kerk in Rusland of
benoemd
Rusland zelf zal leren kennen en begrijTot gewoon hoogleraar aan de TheologiDoch wanneer Kerken elkaar willen
sche afdeling v.-d. Internationale Christe- Ï>en.
kennen, moeten zij allereerst bij
eren
lijke Universiteit van Tokio werd bede topmensen beginnen. Dan is, als Gou
prof.
noemd
dr E. Brunner te Zürich, genadig is, de deur voor vele anderen
die van September 1953 af drie jaar ter open. Dat is het wat ik van deze reis
beschikking zal staan van deze Japanse verwacht".
Universiteit.
KERK (Art. 31 K.0.) Beroepen
Intrede ds C. van Wier te Hoogezand te GER.
2e Exloërmond-Musselkanaal de heer
Na des morgens door ds Vegter van W. Borgdorff, candidaat te Overschie.
Groningen te zijn bevestigd, deed ds C.
GEREF. KERK. Bedankt voor Meppel
v. Wier. overgekomen uit Alkmaar, ZonFiret te Zuid-Beijerland, die een bedagmiddag in een dienst, welke werd ds
in de Doopsgezinde Kerk te roep naar Rotterdam-Charlois aannam.
appemeer, als predikant zijn intrede bij
DOKKUM. Benoemd tot onderwijzer
de Baptisten Gemeente te Hoogezand.
de Chr. Uloschool alhier de heer J.
Ds v. Wier hield een prediking naar aan- aan
leiding van 2 Kronieken 20. Namens de Gort te Dordrecht.
Benoemd aan de Middelbare Hangemeente werd de nieuwe
en zeventiende eeuw, door ds E. H. Wa- burgerlijke
delsavondschool
te Dokkum, uitgaande
predikant
toegesproken
hierna
terbolk.
door burgemeester H. Roelfsema. Tevens werd van de Middenstandsvereniging te Doktot leraar Ned. taal E. Bosma te
Het Landbouw-Economisch Instituut te nog het woord gevoerd door afgevaar- kum:
Dokkum, leraar Handelswetenschappen
gemeenten J.
's-Gravenhage zond ons het Zakboekje digden van de omliggende
v. d. Hengel te Dokkum, leraar Engels
Foxhol, Muntendam, Groningen en Stads1952, dat, overzichtelijk verwerkt in sta- kanaal.
Ook waren aanwezig afgevaar- J. Gort te Dordrecht.
ten en tabellen, een schat van cijfermadigden van de Gereformeerde
teriaal bevat, waaruit iedere geïnteres- de Ned. Herv. Evangelisatie. Kerk en
seerde naar hartelust datgene kan putDes avonds vond nog een begroetingsUit het Radioprogramma
ten, wat voor hem van bijzonder be- samenkomst plaats in het kerkgebouw
aan de Beukemastraat. Ook hiervoor belang is.
stond weer grote belangstelling.
voor Woensdag

fehouden

—

Burgerlijke Stand van Groningen

GRONINGEN 11 t.m. 17 October.
Bevallen: J. E. M. Piscaer—Westermann d.; M. Kolk—Luurtsema z.; D.
Hommes—Merkus z.; T. Veltkamp—
Scholten z.; F. Groenendal—v. Geel z.;
J. Homan—Blaauw d.; D. Vaatstra—v.
Kammen z.; W. M. Wubbolt—Op den
Kamp d.; C. Oosting—Mulder z.; T.
Postma—Buursema d.; J. M. Langedyk
—Helmus d.; H. v. Zwienen—Makken
d.; H. v. d. Woude—Swart z.; J. Schuls
—Bruintjes d.; A. R. Wassing—Stuit z.;
A. F. Tomasini—Kok d.; H. Bezema—
Meijer z.; W. A. Cleij—Dijkema z.; A.
Scholtens—Cohjn z.; E. C. Luiting—de
Jong z.; T. Hindriks—de Groot z.; J. A.
Woortman—Boorsma z.; B. v. d. Kwast
—Pot z.; F. v. Dijken—Kruid d.; A. v.
d. Es—v. d. Vliet 2 d.; G. Smook—Alma
z.; J. J. v. Til—Kroodsma z.; H. Niewold—Middel z.; J. Hofman—Benniks
d.; I. B. C. Sterenborg—Bos d.; G. Prop
—Alberda z.; M. F. Mateboer—Wisman
d.; F. Sietsema—de Jonge d.; W. v. d.
Laan—Smaal d.; E. M. A. v. Iddekinge
—Veen d.; A. Wiltens—Opheide d.; C.
Jonker—v. d. Schaar d.; T. Warries—v.
Dijk d.; A. Schaap—Kuiper z.; C. Tuin
—Kamstra d.; G. Sobering—Niewzwaag
z.; J. C. Bots—Veeger d.; H. C. Schrage—Bentum z.;
J. Hilberdink—Slotegraaf d.; T. Frikken—de Boer d.; A. A.
Roorda—Postema z.; M. C-. Rasterhof f
—Wessels z.; R. K. Braams—Kalk d.;
A. v. Hoogen—v. d. Laan d.; A. Bakker
—Schut d.; G. Reilman—Elzinga d.; A.
Vepnstra—Voorma z.; H. Nieweg—
Brouwer z.; F. Schreuder—v. d. Werf
d.; H. Venema—Mulder d.; L. P. G.
Drent je—v. Dellen d.; R. Vos—Aalders
d.; J. Enting—Spreen d.; E. H. v. Dingen—Bakker d.; H. J. Hilbert—Kuiper
26S z.; H. Tilman—Zantinga z.; A. Har74 mannij—Sikkema z.
G. J. Seppenwoolde 27
35i j. Ondertrouwd: 24
j.; B. P. ten Boer 24
en J. Janssen
52}
j.; en G. A. de Wit 25 j.; A. R. Dijkstra
33J 28
j. en J. J. Jannenga 24 j.; D. War5
57 molts 29 j. en G. A. Wolthuis 28 j.; J.
en A. Evers 26 j.; J. H.
233 Büchele 24 j. 21
j. en T. J. v. Schooten
37Ï Dettingmeijer
26 j.; W. Jongsma 23 j. en A. W. Arends
415 27
j.; O. G. Klein 21 j. en M. Bolman
43}
18 j.; G. Weemeijer 22 j. en J. v. Kammen 21 j.; D. Drent 28 j. en F. v. d.
Rijt 21 j.; H. Naaijer 20 j. en E. Vort-

man 21 j.; J. W. Homan 27 j. en J.
Meijer 30 j.; H. J. E. Steeman 26 j. en
C. M. Laan 21 j.; J. Geurts 25 j. en J.
M. Spier 21 j.; G. H. Hanekamp 36 j.
en W. M. Wortelboer 37 j.; R. Brinkman 29 j. en A. v. Vrieswijk 25 j.; W.
J. Zonnenberg 34 j. en G. Bult 30 j.; N.
L. L. v. d. Laan 27 j. en F. J. Brons
24 j.; G. W. Reitsema 28 j. en E. G. M.
Rrjkmans 26 j.; G. Vos 20 j. en J. M.
v. d. Berg 18 j.
Getrouwd: O. v. d. Werf en P. Stam;
D. L. Kram en I. Schaafsma; H. Kesimaat en J. Mellens; J. Miedema en S.
C. Alkema; W. Hempen en M. C. Gort;
H. N. Teuben en M. Postema; F. L v.
Dijken en H. J. Posthumus; A. P. Swart
en G. C. Alberts; S. v. Eeken en J.
Oostra; B. v. d. Veer en H. Sluman;
G. M. A. v. Tongeren en G. v. d. Laan;
J. Spekman en W. Houman; L. v. d.
Veen en P. Homan; A. Nijboer en J.
A. Vegter; R. de Meer en M. B. Krauts;
G. P. Wieringa en C. W. Broos; T. Dunning en N. J. Koning; H. Dijkman en
S. S. W. Weegenaar.
Overleden: A. C. Kamminga 3 m., m.;
J. A. Kuipers 3 d. m.; H. Springer 65 j.,
vr. v. H. Nieman; J. Lerk 47 j., m. v.
A. C. B. Niezen; H. Hofman 82 j., m. v.
J. M. Sandman; A. Bolt 2 d„ v.; W.
Moed 1 w., m.; W. Cock 51 j., m. v. C.
E. Nienhuis; B. P. Wartenberg 69 j.,
vr. v. E. Bleeker; G. Bezema 34 j., m.
v. T. Jonker; J. Landstra 86 j., m. v.
F. I. Dijksterhuis; A. W. Jaarsveld 51 j.,
vr. v. R. A. Molenberg; T. Klaver 64 j.,
wedn. v. N. Takkenborg; G. C. Limborgh Meijer 63 j., m. v. C. H. Sachse;
J. C. M. Albronda 53 j., vr. v. G. J.
Smit; G. Boonstra 70 j., vr. v. J. Dijkema; C. Sipkes 24 j., m.; M. Gooijer 2
m., v.; H. A. Hartman 21 j., m.; M.
Neef 6 j., v.; R. Borgman 70 j., vr. v.
D. Rubingh; A Grezel 66 j., vr. v. H.
Oosterhuis; A. Hekman 88 j., wed. v.
H. Reinink; R. Ritsma 64 j., m. v. G.
Nijdam; S. Addens 86 j., wed. v. J. N.
Meijer; D. Weggemans 55 j. m. v. W.
Derksen; H. C. M. Glansbeek 71 j., wedn.
v. M. C. F. Remkes; H. Woudsma 75 i„
m. v. D. Kamp; T. J. v. d. Velde 4 d.,
v.; L. v. d. Noord 2 d., v.; H. R. Offerhaus 87 j., wedn. v. C. E. Offerhaus; J.
Zwaagman 63 j., m. v. H. Slager; O.
Nieman 95 j., wed. v. H. Goudberg; J.
Kooi 88 j., wed. v. G. Oosting.

HILVERSUM I (402

HILVERSUM II (298 m.)
VARA: 7.00 Nieuws, 7.10 Gram.muziek,
7.15 Ochtendgymnastiek, 7.30 Gram.muz.,
8.00 Nieuws, 8.18 Gram.muziek. 8.18 Gr.muziek, 8.50 Voor de huisvrouw,
9.00
Gram.muziek, 9.25 Idem. VPRO: 10.00
Schoolradio. VARA: 10.20 Voor de huisvrouw, 11.00 R.V.U.: „Een journalist vertelt", 11.30 Gram.muziek, 12.00 Orgelspel,
12.30 Land- en tuinbouw, 12.33 Voor het
12.38 Gram.muziek, 13.00
Slatteland,
ieuws, 13.15 Commentaar, 13.20 Gevax.
muziek,
13.45 Gram.muziek, 14.00 Gesproken Portret, 14.15 Jeugdconcert, 15.00
Voor de jeugd, 16.00 Viool en piano, 16.10
Voor de jeugd, 16.45 Voor de zieken, 17.15
Metropole orkest en koor,
17.50 Regeringsuitz.: „Sumba, eiland van paarden
en ruiters", 18.00 Nieuws, 18.15 VARAvaria, 18.20 Militaire reportage, 18.35
Dansmuziek, 19.15 Gramjnuziek. VPRO:
19.30 Voor de jeugd. VARA: 20.00 Nieuws.
20.05 Politiek commentaar, 20.15 Promenade Orkest en klein koor, 20.50 Hoorspel, 21.50 Dansmuziek.
22.15 „Supersonische trillingen", 22.30 Viool en
piano, 23.00 Nieuws, 23.15 Gram.muziek.
24.00 Sluiting.
REGIONALE OMROEP NOORD (188 m.)
18.45—19.00 Landbouwkwartier. „Kleine boerenvraagstukken op de zandgronden", een gesprek tussen de heren Fop
I. Brouwer, L. J. Dijkhuis, B. J. H. Scholten en H. Bouman te Twüzel. 19.15-»
19.30 De stem van het Noorden.
BUITENLANDSE AETHERKEUR

Engeland

(Home

Service

330

m.)

16.30 Viool en tenor, 18.20 Rococo-orkesfc
19.00 Gevar. programma, 20.00 Symphonie-orkest, koor en soliste.
Engeland (Light progr. 1500 en 247 mj

16.30 Orkestconcert, 17.30 Dansmuziek.
Variété-orkest en solisten, 22.20
Lichte muziek.
Nordwestdeutscher Rundfunk (309 ra.)
16.10 Pianorecital, 16.30 Filmmuziek, 17.45
Omroeporkest, koor en solisten, 22.35
Dansmuz., 0.3Ó Strijkkwartet en pianisV
Frankrijk
CNat, programma 347 m.l
20.00 Vocaal ensemble, 20.30 Hoorspel.
23.00 Gram.muziek.
Brussel (Vlaams programma 324 md
15.40 Symphonie-orkest en solist. 1658
Vlaamse liederen,
17.10 Gram.muziek,
18.00 Gram.muziek. 20.00 „Die Czardasfürstin". operette, 22.15 Gram-muziek.
Brussel (Frans programma 484 mj
16.25 Gram.muziek, 16.35 Lichte muziek,
17.15 Gram.muziek, 20.00 Gram.muziek,
20.15 Groot Symphonie-orkest en solisten,
21.55 Gram.muziek, 22.15 Jazzmuziek;
22.45 Gram.muziek.
19.30

Je vriendin
belde, ik heb
hef maar even
opgeschreven

m.)

NCRV: 7.00 Nieuws, 7.13 Gewijde muziek, 7.45 Een woord voor de dag, 8.00
Nieuws, 8.15 Gram.muziek, 9.00 Voor de
zieken, 9.30 Voor de vrouw. 9.40 Gram.muziek, 10.30 Morgendienst, 11.00 Gram.muziek, 11.25 Hoorspel, 12.00 Pianorecital, 12.30 Land- en tuinbouw, 12.33 Gr.muziek, 12.37 Dienst „Alle-Dag-Kerk",
13.00 Nieuws, 13.15 Prot. Interk. Thuisfront, 13.20 Mandoline-ensemble,
13.50
Gram.muziek, 14.00 Metropole Orkest en
soliste, 14.30 Gram.muziek, 14.45 Voor de
meisjes, 15.00 Jeugdconcert, 15.45 Gram.muziek, 16.00 Voor de jeugd, 17.20 Orgelspel, 17.50 Militaire causerie, 18.00 Gr.muziek, 18.15 Vocaal ensemble, 1850
R.V.U.: „De sfeer in de fabriek, 19.00
Nieuws, 19.10 Boekbespreking. 19.25 Gr.muziek. 19.30 Buitenlands overzicht, 1950
Pianorecital, 20.00 Radiokrant, 20.20 „De
Ridder van de droevige figuur", hoorspel
met muziek, (in de pauze: „De betekenis
van Cervantes"), 22.20 Gram.muziek, 22.30
Intern. Evang. Commentaar, 22.40 Gram.muziek, 22.45 Avondoverdenking,
23.00
Nieuws. 23.15 Gram.muziek, 24.00 Sluiting.
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GETROKKEN

BESSENJENEVER
VAN DE ZAAK MET

GOEDE REPUTATIE

iVf ££ yèoW weer

EEN DELICATESSE
PER LITER
PER i LITER

f 5.85
f 2.95

een ivarme

JOS BEERES
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Smakelijk en versterkend! Uw maaltijd
wordt rijker door al die onmisbare voedingsstoffen, welke juist kaas U overvloedig

HOFLEVERANCIER
O. Kijk in 't Jatstr. 47
Tel. 22714
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\

\
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Neem op de boterham vooral de kaas, die U het
lekkerste vindt. Er zijn soorten genoeg !

PROVISTA bloempot
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5

J|fl|

\-f

Ik

"■

IÊÈÊÉ

♦Vraag recepten voor Icaasgerechten bij het Voorlichtingsbureau
van de Voedingsraad, Koninginnegracht 42, Den Haag

Het geheim van de
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Doe méér met KAAS
Heerlijk, voedzaam en voordelig!

-

\i

kaasschotel!

„;

Wm\

De buitenpot kunt U vol
gieten, maar de plant
neemt niet meer water
op dan nodig is.

Ook zeer geschikt voor
hotels.
3 formaten v.a. f 2.25

lets nieuws van

IBHPAM

▼W

mmtVm%ttf!i een Wik Verfde.
sptculaas in huis.Hel ii nog iets voor-

ieligemoktlnhoud I.3kg-Amandel
Speculantf 4- RuyterSptculaasfaiS
Statiegeld Mik f 1.50

CDCf~HI
AAC
3rtV*VILAMb

tegen de laagste
prijzen
Kleine maat
Middelmaat
Grote maat

f 1.90
f 3.20
f 4.75

LAST VAN JEUK?

Bet die jeukende plekken met Débraline, die de jeuk onmiddellijk stilt. En
kort daarna is Uw huid
weer volkomen gaaf. i~ l"">tferst^n

L IJ. i

fS^SL

■tAAIIJ

mfmrmuhWmm

Kinderboxen
Fraaie Kinderboxen met
houten vloer slechts enkele
stuks f 17.50.

ZJ^J

Br zijn
meer voordelen!
Vraag brochure by
Glasfabriek LEERDAM

Uw gebit raakt niet meer los,
wanneer U 's morgens een weinig DENTOFIX op de plaat
strooit. U heeft dan de gehele
dag een heerlijk gevoel van
zekerheid en welbehagen, want
DENTOFIX doet zijn plicht!
Dit moderne, antiseptlsche poeder werkt als een beschermend
kussen en houdt bovendien de
adem fris. Prijs per stroolbus
slechts ’2,25 In apotheken en
drogisterijen.

RADIO

- STOFZUIGERS
- KACHELS
Ie klas fabrikaten.

HAARDEN

Alleen

Het door H.H. Doktoren aanbevolen adres
A-straat 17, Tel. 21646
GRONINGEN

vervaardigd van «Ovsrwit Geromerti],
met een «rare laag zuiver zilver

Niemand is zo goedkoop
Niemand kan zo goedkoop

DENTOFIX houdt ze stevig
op hun plaats!

EEN GROTE PARTIJ
FLUWEELZACHT
EN ZEER STERK

I

Kunstgebitten

WIJ VERKOPEN

ZEEMLEER

BbCV Sl^<Wfll

voor orthopaedisch schoeisel is:

NOBACH

-

RUITERSTR. 13 TEL. 24894
Net meisje, 19 jaar, zoekt Tevens verkrijgbaar schoenen met gemakkelijke pasvorm
DITO VRIENDIN.
voor Heren en Kinderen. Prima Winterpantoffels.
Br. onder no. 1908 bur. dez. Reparaties Ie klas. Vakkundig personeel.

"

Gem. bet.-cond.

G. A. MUG, Nw. Ebb.str. 99,
28483, Zwarteweg
Tel.
Tel. 25237.

;»

JUBILEUM-GESCHENK
de waardevolle
GRATIS
CASSETTES
Zeer uitgebreide keuze
CASSETTES - ETUIS
GERO ZILVIUM
GERO ZILMETA

35,

DROGISTERIJ AIKING
Kerkstr. 13.- Haren
vraagt voor 1 of 15 Nov.
VAKKUNDIG

VERKOOPSTER

ivKoywL^^ufj

Als 40-jarig Gero

nt waarboSgt u

ttn/
_20 JAJM6E ERVAWN6
/

ZUIDERDIEP IfiOl
V. BRANDWEER |OQ|
GRONINGEN.

stoeIdRAAIERSTr.3-5
JUWELIER

-

HORLOGER

'

HUWELIJK.

Nette jongeman, 28 j., met goede posi-

tie, zoekt kennismaking. Ik.
geen bezw. Alleen ser. briaven onder no. 1909 bur. dez.

Zaterdag 1 November. Alle vleeswaren dagelijks vers

I Rookworst

II

op zn best

ja

yQ 1

Gelderse ham^rr1 50
Knakworst

1

9
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DERDE BLAD

RHYTHMISCH KLANKBOEK

Zuidlaren weer de grote magneet
Trok duizenden bezoekers

Wijziging

Franse golflengten

Sinds Zondag 19 October is er een
ingrijpende wijziging in het zendschema van de Franse Omroep aangebracht. De in onze rubriek van Zaterdag j.l. aangegeven golflengten behoeven dientengevolge correctie.
Botsing op weg naar
PARIJS INTER: Voortaan de gehele dag te horen op de lange golf:
1829 meter (sterkte 250 kWh). Enorvooruitgang, aangezien de meeste
me
Vanmorgen had bij de Groninger- jazzprogramma's via deze zender de
brug te Assen een ongeluk plaats, dat lucht in gaan.
PARISIEN: Voortaan op 218 meter
slechts geringe materiële schade tot (Lille)
en H5meter (Rennes). Gegevolg heeft gehad, doch zich aanvan- volg: Panassié Zaterdagavonds in ons
kelijk zeer ernstig liet aanzien.
land beter te volgen.
BIK Jr
Een auto van de technische dienst
der PTT werd, doordat de bestuurder
van een truck met trailer geen voorrang verleende, gedeeltelijk in het
en
N.W.-kanaal geschoven. Door de botsing kantelde de grote vrachtauto, die
ministers
15 paarden vervoerde naar de Zuidover
laardermarkt. De chauffeur van de
vrachtwagen, de heer W. D. uit MarGisteren begon te Parijs onder voorvan
ie (Ov.), kreeg bij het uitladen van de zitterschap van de Britse minister
zaken, Eden, de vergadebuitenlandse
been.
zijn
paarden een trap tegen
ring van de raad van ministers van buiDe chauffeur van de PTT-auto, de tenlandse zaken en financiën van 18
heer M. v. d. D. uit Vlijmen, kwam er, Westeuropese landen. Dez e landen zijn
aangesloten bij de O.E.E.S. (Organisatie
evenals enkele andere inzittenden van voor
Men
Europese Samenwerking).
de vrachtauto, goed af. Beide wagens verwacht, dat tijdens de besprekingen
werden later weer in hun normale de ministers opnieuw zullen, verklaren,
te
dat hun landen voornemens zijn
stand getakeld.
trachten hun handelsbalans in evenwicht te brengen of te houden door opvoering van de productiviteit, vermindering van de invoer uit het dollargebied, uitbreiding van de uitvoer naar dit
gebied en handhaving van de binnenlandse economische stabiliteit.
Vermoedelijk zullen de ministers er
echter de aandacht op vestigen, dat er
ook nadat deze doeleinden zijn bereikt,
nog steeds een dollartekort zal bestaan,
en dat het dan grotendeels aan de Ver.
Staten zal liggen, of dit overwonnen kan

uit alle richtingen Vrachtwagen met 15

Weer is het Zuidlaardermarkt!
Derde Dinsdag in October
Weer heerste reeds in de vroege, koude ochtenduren een enorme
drukte op de wegen, die uit alle richtingen naar Zuidlaren voeren. Op al deze wegen heerste practisch slechts éénrichtingverkeer: of het nu grote trailers met paarden en vee, bromfietsers, personenauto's, voetgangers met hun dieren aan halster of
hoorntouw achter zich, of hoog beladen vrachtauto's met de
kraampjes van de standwerkers waren, het ging alles in de richting van Zuidlaren.
kort te komen, want allerhande dranken en spijsjes zijn aanwezig.

Traditionele sfeer
herleeft

Enorme drukte

Toch was het naar het ons toescheen in deze ochtenduren iets minder druk dan anders. Het was dan
ook vrij koud, hoewel al spoedig het
zonnetje flink zijn best deed om de
ochtendkilte te verdrijven. Met het
toenemen van de kracht van de zon
zwol ook de toeloop van bezoekers
naar de Zuidlaardermarkt aan.
Een woord van hulde dient zeker
gericht te worden tot de mannen van
de Rijkspolitie, die
in groten getale
opgekomen
het verkeer keurig en
zonder haperingen regelden en met
grote bereidwilligheid en voorkomendheid op de parkeerplaatsen de
automobilisten hielpen hun wagens zo
practisch mogelijk op te stellen.
Ook druk werk hadden de veeartsen, die aan alle ingangen van de
markt paarden en vee aan een verplichte keuring onderwierpen. De gevallen waarin zij een dier de toegang
moesten weigeren, waren gelukkig
slechts uiterst zeldzaam.

— —

Zoals te verwachten viel, is het bezoek in de loop van de morgen enorm
toegenomen. Bij tijden kon men op de
Brink haast geen voet meer verzetten
en schoof de menigte als één compacte massa tussen de kramen en tenten
door. Er was veel vertier. Overal
klonk een draaiorgel en schetterfanfareklanken, waarbij artisten van
gerenommeerde theaters parade maakten. Traditiegetrouw is ook weer een
circus aanwezig, n.L het bekende circus Boltini.

,

Op de Brink

paarden kantelde
Zuidlaardermarkt

Financiën

Economie

Westeuropese
dollarproblemen

worden.
De ministers zullen aandringen op een
liberaler handelspolitiek van de Ver.
Staten, op uitbreiding van de Amerikaanse investeringen in het buitenland
en op een gemeenschappelijke inspanning ter ontwikkeling van de economisch
laag-ontwikkelde landen.

De markt toonde in de vroege uren
het vertrouwde, traditionele beeld van
alle jaren. Op de Brink waren talrijke
kermisattracties verrezen met als
middelpunt natuurlijk de Zustoca, de
Zuidlaarder Stoomcaroussel, die immers eigendom is van enkele ingezetenen en door hen speciaal bestemd
werd voor de Zuidlaardermarkten.
Het aantal standwerkers was zeer
zeker groter dan ooit. Tentje aan
kraampje en kraampje aan tentje
stonden zij in twee lange rijen langs
de hoofdweg door Zuidlaren.
Zo maakte Zuidlaren zich in alle
vroegte van de derde Dinsdag in October weer op voor het grote jaarevenement in zijn bestaan. De ingezetenen waren allen nijver aan het
werk. Vele huizen zijn veranderd in De Provinciale Schooltandverzorging is gisteren te Nieuwe Pekela gestart.
koffietenten en winkeltjes waar de Tandarts M. K. van Dijken neemt een klas in behandeling. Stuk voor stuk
beroemde Zuidlaarder bollen te verpasseren de leerlingen, wier mondjes nauwkeurig op; „ongerechtigheden"
krijgen zijn. De inwendige mens beworden gecontroleerd.
hoeft trouwens op deze markt niet te

Samenwerking Twentsche Bank en
Van Mierlo
Tussen de besturen van de Twentsche
Bank N.V. en Van Mierlo en Zoon N.V.
te Breda is overeenstemming bereikt
tussen
over een nauwe samenwerking
beide banken. Over enige dagen zal tot de
de heer G. Nienhuis, sedert 1 Mei 1913
een circulaire worden gericht waarin nadere bijzonderheden ter zake worden
meegedeeld.

Het modehuis Dior in Parijs heeft het avondtoilet van goudmoiré ontworpen, dat U hierboven (links) ziet. De rok is van
voren glad, heeft diepe plooien aan de zijden om de moderne
heuplijn te markeren en is van achteren zeer ruim. Het bovenstuk is eenvoudig met een z.g. Bertha-kraag, die zich in een wijde
stola voortzet.
Over de moderne heuplijn gesproken, die ziet U nog sterker op
de rechtse tekening, waar zij door een brede zijden ceintuur is
aangeduid, die overgaat in een grote strik met brede afhangende linten. De eigenlijke taille van dit toilet is slechts even
aangeduid. Deze jurk is gemaakt van fluweel. Het bovenste stuk
is strak als een trui en het heeft driekwart mouwen.

Brieven uit Drenthe

Van Blidenstede en Zomerdijk
vlakte, die
—

Het pond sterling: bereikte gisteren
het hoogste niveau sinds
Londen
te
maanden. Het kwam op 2,79 Jdollar. Dit door J. POORTMAN
herstel wordt toegeschreven aan aanDe eeuwen door had het landschap
kopen van sterling door het continent
tussen
Flevomeer en de hoge gronden
Ver.
Europa
Staten,
en
de
waar
van
speculatieve verkopen eerder in dit jaar om Ruinen woest gelegen als een veniwaren gedaan in verwachting ener ge streek met hier en daar grote comdaling.
plexen hoogveen. Het Flevomeer was
gegroeid tot de Zuiderzee en de overstromingen hadden in Utrecht en de
Hollanden een teveel aan vakboeren
en ontginners doen ontstaan, die evenals de Friese turfgravers emplooi
moesten hebben en dat vonden in boDit
vengenoemd terrein.
Het land werd aangepakt in taaie
openingsrede uit
Er is een aantal woorden in het Ne- arbeid
Oud-burgemeester
vanuit het Noorden (Ruinen),
derlands, waarvan het tweede deel het- waar een machtige
abdij was gesticht,
zelfde betekent ols het eerste, waarin en vanuit het Zuiden
onmisbaar is geworden.
—,
Voor de vierde, achtereenvol- na vier jaren
dus eenzelfde begrip door twee woor- ontgonnen op een wijze, Vollenhove
beurs,
van
de
ere-voorzitter
Ook
de
die
het
karak| den wordt aangeduid. Heel duidelijk is ter van
gende maal kunnen de duizenden burgemeester J. H. Roukema, sprak in
het landschap bepaalde.
bezoekers
j dit in een woordje als: brokstuk en in: Nog thans
„deze
nog
eens
duizenden
hij
en
noemde
deze zin over wat
kunnen we dat duidelijk
koebeest; minder duidelijk in: damhert zien op een luchtfoto
van Blijdenstein,
aan de Zuidlaardermarkt vandaag waarlijk belangrijke instelling".
hert)
(Latijn dama betekent:
en graf- de kern van de tegenwoordige gemeendaarbij,
burgemeester
markt
en
vertelde
traditionele
De
behalve de
j tombe (Frans tombe is: graf). Men te Ruinerwold.
de kermis, de Zuidlaarder Land- dat het reeds nu als een noodzaak
\ komt daardoor in de verleiding in Het
aantal verveners en boeren nam
| morsdood een combinatie te zien van
wordt gevoeld, om tijdens de in de toebouwbeurs bezoeken.
zo
dat daar acht eeuwen geleden
toe,
Latijnse
woord
dezelfde soort. Het
zoals jhr mr F. komst te houden Zuidlaarder voorde Kerk werd gesticht, die in gerestauDeze beurs, die
mors
ook:
dood.
immers
betekent
H. van Kinschot, ere-burger van Zuid- jaarsmarkten, waarvan in 1953 de eerMaar het Duits leert ons dat het woord reerde vorm nog tegenwoordig het
laren gisteravond tijdens de officiële ste plaats zal vinden, óók landbouwop een andere wijze moet worden ver- oude karakter van het specifieke
de
opening naar voren bracht
landschap doet uitkomen, verorganiseren.
te
klaard. „Morsch entzwei" betekent: in- Drentse
eeuwenoude, traditionele Zuidlaarder- beurzen
groeid
als
alles is met de omgeving en
eens
in
twee
stukken.
Er
is
dus
kenneVervolgens
sprak
jhr
mr Van Kinmarkt aanvult, waardoor Zuidlaren bemidden
van hoog opgaand eikente
lijk
verwantschap met het werkwoord
schot, burgemeester van Leiden, als
wijst met de tijd mee te gaan, deze ere-burger
hout, dat we in geheel Ruinerwold nog
oud-burgemeester
en
van
vermorzelen:
in
kleine
stukken
breken,
beurs is nog weer groter van opzet en
de openingsrede uit, waarin Burgemeester G. Boekhoven van verbrijzelen. Deze verklaring komt aantreffen. De typische aanpassingsvan nog meer belang dan de drie Zuidlaren,
belang
het
van deze beurs en van Nieuwe Pekela keek vol aandacht overeen met het gebruik dat wij van vorm van de oudste veenkolonie aan
hij
vorige.
het zandgedeelte, zoals men zich eerst
de Zuidlaardermarkt nog eens onder- naar het werk- van tandarts Van Dij- het woord morsdood maken. Wij beTientallen stands zijn achter de im- streepte. Als ere-burger van Zuidlaren ken, toen deze een der „slachtoffer- zigen het immers alleen in de zin van: realiseert, als men er opmerkzaam op
posante entree aan de Brink O.Z. op zei hij trots te zijn op hetgeen „zijn" tjes" van de nieuwe Schooltandver- plotseling dood tengevolge van een on- is gemaakt.
De kerk zelf, gebouwd onder invloed
het sportveld en in twee grote tenten plaats thans heeft bereikt en hij hoopte
geluk.
zorging in behandeling nam.
van de Benedictijnse Ruiner abdij, is
in gereedheid gebracht om de duizen- dat de landbouwbeurs mag groeien en
niet meer in haar oorspronkelijkevorm,
den bezoekers en ongetwijfeld honder- bloeien tot in lengte van dagen tot
zoals
Ozinga meedeelt in zijn opstel „De
den kopers te ontvangen.
voordeel van de Zuidlaardermarkt.
Kerkgebouwen in Drenthe",
historische
Mevrouw Van Kinschot verrichtte
Beurs onmisbaar daarna
en in de 16e eeuw uitdoch
verbouwd
daadwerkelijke
opening
de
door
gebreid met een Noorderzijbeuk. Was
knippen,
D.
een
lint
door
te
datde
toeheer
Met trots kon daarom de
de 15e eeuwse verbouwing radicaal gede Ruiter, voorzitter van het bestuur gang tot de beurs versperde.
weest,
ook het grote zadeldak schijnt
De genodigden, waaronder zich tal
van de Landbouwbeurs-Zuidlaardervan
na
de 16e eeuw te zijn. Overigens
burgerlijke
van
en
militaire
autoriteimarkt gisteravond de vele gasten, die
rekening gehouden met
is
er
steeds
bij de officiële openingsplechtigheid ten bevonden, maakten daarna een
toestand, waardoor ook
een
bestaande
gisteravond
jes
het
knal
heeft
zachte
rondgang
zogenaamd
„plastic",
over
terrein
van
de
Een
luide
een
aanwezig waren, verwelkomen. En teklein is ten opzichte
de
relatief
toren
beurs,
explosieve
op
een
die tot en met morgenavond omstreeks kwart na zes vele inwostof), terwijl men
recht wees hij er op, dat deze beurs
van het kerkdak.
zijn.
meting
zal
en
en
omandere
door
van
de
Groningen
geopend
plaats
ners
van
Haren
jaarmarkt
reeds
naast de eeuwenoude
Doch nog steeds is het geheel een
sterkte de plaats van ■de explosie
geving opgeschrikt.
Men vroeg zich af, waar dit geluid tracht te bepalen. Door dergelijke me- voorbeeld van vroege baksteenbouw,
vandaan kwam: de een bracht het in tingen stelt men in oorlogstijd de zij het een bouw in gedeelten. En na
acht eeuwen spreekt het geheel nog
verband met het afbreken van de oude plaats van vijandelijk geschut vast.
Het artillerie-onderdeel heeft de van de hardwerkende vroomheid uit
Herebrug in de stad, een ander dacht
aan een ontploffing in de electrische fout gemaakt, de militaire autoriteiten voorbije eeuwen
Vroomheid was er zeker niet langs
centrale aan het Winschoterdiep en van de oefening niet in kennis te steleen derde meende, dat op één der len. Indien dit wel zou zijn gebeurd, de oude verbindingsweg van Meppel
scheepswerven in Waterhuizen of Fox- zou ook de politie te Haren gewaar- naar zee, zoals die aangelegd werd als
hol een gascylinder uit elkaar ge- schuwd zijn en wellicht een beter ge- waterkering om uit te groeien tot een
schikt terrein aangewezen zijn.
moderne verbinding van Drente en Mepsprongen was.
Hedenmorgen zijn de artillerieoefe- pel naar de Noordoostpolder, die welNiets van dat alles bleek echter
waar. De ontploffing vond plaats aan ningen voortgezet. Er deden zich daar- dra geopend wordt.
Zodra het water uit de venen van
een landweggetje bij de spoorbrug bij weer enkele knallen voor.
los kwam door ontginningen
Drente
Dilgtweg
Zij
achter de
in Haren.
is
de bewoners van het nieuwe
legde moesten
veroorzaakt door een drietal mililand, toen, zich wel beveiligen wanneer
tairen, die met een jeep het landweg2000
in twee
de oude Reest, die vergraven werd tot
getje naar de spoorweg opreden.
Meppelerdiep, als boezem te klein
het
speelgoedballon,
op
SepEen
die
25
Voor de omwonenden was dat niets
bijzonders, omdat er de laatste dagen tember j.l. tijdens een ballonwedstrijd werd en het water de gronden ging
in deze omgeving wel militaire te Odoorn werd opgelaten, blijkt in het verzuren.
Staphorst was drie keer verlegd zonoefeningen plaats vinden. Toen even uiterste Noorden van Zweden te zijn
later een zeer luide knal klonk, was neergekomen. Een 31-jarige Zweed der dat we nu precies kunnen nagaan
dat wel iets buitengewoons. De land- vond het ballonnetje, dat de afstand hoe en waarom dat gebeurde. Doch
bouwer Hemmes, wiens landerijen bij van bijna 2000 km in twee dagen af- zeker is, dat nieuw land aan de Oostede plaats van de ontploffing gelegen legde, Met medewerking van een plaat- lijke oever werd prijsgegeven. Daar
zijn, haastte zich naar buiten, waar selijk blad, dat een sensationeel artikel ontstond de wildernis van het Staphij nog juist de drie militairen in de aan de ballontocht wijdde, wist hij de horsterveld dat zich 15 km. uitstrekte
jeep kon aanhouden. Hij vroeg hun herkomst van het ballonnetje op te van Zwartsluis tot Meppel met haar
inlichtingen, maar de militairen ver- sporen. De redacteur van de krant vogelwereld en zijn herinneringen, met
heeft het artikel naar Odoorn gezon- zijn eendenkooien, ganzentolkers en zn
trokken in allerijl.
Hedenmorgen bleek, dat de militai- den met een begeleidende brief, waar- jachtveld.
Want aan beide zijden van het Diep
behoorden tot een artillerie-onder- in hij gegevens over de „stad" Odoorn
Op de vooravond van de Zuidlaardermarkt is gisteren te Zuidlaren de Land- ren
slingerde
zich een weggetje, met
hij
Holland
verzoekt
vraagt.
Tevens
bouwbeurs officieel voor het publiek opengesteld. Mevrouw Van Kinschot, deel, dat zogenaamde „geluidsproeven" in
enkele
huizen er aan. Met vele
Bisschop,
om
Roelfien
het
slechts
foto
van
nam.
een
echtgenote van jhr mr F. H. van Kinschot, oud-burgemeester en ere-burger
gelegenheden
vroeger dagen om er
in
meisje,
opgelaten,
heeft
proeven
Deze
bestaan hieruit, dat
dat de ballon
van Zuidlaren (rechts van haar) knipte het lint door, dat de toegang tot dusver men
vrijovernachten
in
de schuren
gebruiken
voor
een
nieuw
te
op
bepaalde
explosieeen
om
die
te
plaats
had afgesloten.
tijden
gedwongen
sommige
of
in
willig
ven tot ontploffing brengt (kleine blok- artikel.

Landbouwbeurs-Zuidlaardermarkt
weer groter

Hoe is het ontstaan?

dan in vorige jaren

woord: MORSDOOD

Van Kinschot sprak

—

'

—

—
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Luide knal

schrikte Groningen en Haren

op

Speelgoedballon
km
dagen af

—

voor de mensen van de
over zee kwamen naar de grote Jaarmarkten in Drenthe „en daaromtrent"
en die gedurende die tijden de streelt
onveilig maakten. Stille kroegjes met
gelegenheid voor het ontwerpen' Van
overvallen en inbraken. Plaatsen, waar
helers de gestolen goederen tijdelijk
verborgen. Waterland, dat de sporen
verborg van gepleegde vergrijpen.
Doch ook de plaats, waar eeuwen
geleden de Bisschoppelijke Landsheer
voet op Drentse bodem zette bij Dingstede om er ingehuldigd te worden,
of om er zijn vierjaarlijkse rechtspraak
uit te oefenen.
Dingstede, eiland te midden van het
veenland: een plaats, waar de eerste
gereformeerde Meppelers hun toevlucht zochten om er in het verborgene
het Woord te beluisteren, zoals zij
dat wensten. Uiteengejaagd door de
dragonders van Koning Willem I.
Schippersland bij uitnemendheid;
eindpunt van de grote veerdiensten van
Meppel op Amsterdam en verder voor
geheel Drente en tot in Oostland toe,
dat nog in de achttiende eeuw de Hannekemaaiers langs deze route zond.
Aan al deze romantiek is nu een einde gekomen, wanneer de nieuwe verkeersweg definitief geopend wordt.
Dingstede, geen eiland meer. De vogelwereld exit Nieuwe zaken in een veranderende maatschappij met nieuwe
mensen. En nieuwe taken.
Hier hebben we het einde van een
periode van vijf eeuwen!
Doch nog altijd staat de kerk en de
toren van Blidenstede in het oude ontgonnen gebied om te spreken van de
geest, die de Benedictijnen bezielde,
toen zij daar een nieuw kerkgebouw
stichtten, vóór hun eigen abdij verplaatst werd naar de oude Reest, omdat het in Ruinen te druk werd en te
werelds.
En nog slechts op de plaats van het
oude Soetendale (Dicninge) is de romantiek te vinden in het landschap,
dat zij schiepen. Romantiek die elders
in dit gebied voorgoed voorbij is.

Schoenmakers organiseren
Vakwedstrijd en Beurs
De kring Groningen van de Chr.
Bond van Schoenmakers Patroons organiseert vandaag en morgen een vakwedstrijd met beurs in het CJMV-gebouw te Groningen. Vanmorgen vond
de officiële opening plaats, die werd
verricht door de secretaris van de
plaatselijke Kamer van Koophandel,
mr J. C. Berghuis.
t
Nadat een vrij groot aantal aanwezigen door de voorzitter van de
kring Groningen, de heer J. Boersma,
was welkom geheten, schetste mr
Berghuis het grote belang van een
dergelijke wedstrijd.
Op deze wijze, aldus spreker, bereikt men dat de persoonlijke vakbekwaamheid wordt opgevoerd, hetgeen
juist bij ambachtsbedrijven van zeer
grote urgentie is. Nadat mr Berghuis
de niet-deelnemers had opgewekt
voortaan het voorbeeld van hun collega's te volgen, verklaarde hij de
beurs, die een keur van schoeisel en
moderne machinerieën laat zien, voor
geopend.
Na een korte pauze voerde de algemeen voorzitter, de heer M. Tiemens
te Groningen, nog het woord en werd
de uitslag van de wedstrijd bekend
gemaakt.
De eerste drie prijswinnaars zijn:
1. fa Bijl, Leens; 2. fa Middel. Groningen; 3. fa Nobach, Groningen.
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GRONINGER INSTITUUT VOOR
TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE EN
PSYCHOTECHNIEK
Dir. Prof. Dr J. Th.

0

"
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HllliP «UB fek

Snijders

- Telefoon 23353
SCHOOL- EN BEROEPSKEUZE
Coehoornsingel 87
Afdelingen:

'n Blauwtje r

0.1.v. Mej. J. F. S.Pattje, Psych. Dra.
Spreekuren: Dinsdags en Vrijdags
4-6 uur.
Tarieven naar inkomen.

BEDRIJFSPSYCHOLOGIE
Prof. Dr J.

terstond

Th. Snijders.
Spreekuur volgens afspraak.
0.1.v.

De Kerkvoogden der Ned.
Herv. Gem. te Wittewierum
stellen de belanghebbenden
alsnog in de gelegenheid de
jrraven bij de kerk te Wittewierum op de oude begraafplaats
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Een
maaltijd

in behoorlijke
toestand te brengen

wÊÊm

voor slechts

voor

fr

mooi, y

50ct>

vóór 1 Jan. 1953. Mocht
hier niet aan worden voldaan, dan zullen de graven,
die hier niet aan voldoen,
naar onze keuze worden
opgeruimd.

De Kerkvoogden genoemd
Allen, die iets te vorderen
hebben van, of verschuldigd
zijn aan, of borgtochten onder hun berusting hebben
ten laste van de Heer DTJCO
WIERDA, zich ook noemen-

de

Altijd „Mekka"

BREEKSEMA, gewoond

hebbende te Rottum, gemeente Kantens en overleden aldaar 23 September
1952, worden verzocht daarvan opgaaf of betaling te
doen uiterlijk 1 November
1952, ten kantore van

KOOI,
Notaris te Middelstum

RENTENIERSHUIS
TE KANTENS

&

ri
rJtlekka" in de

>

*

wachtkamer

31 October 1952
's av. 7 uur zal in 't café
Sipkes te Kantens voor de
Erven Mevr. A. BUININGIDEMA publiek worden verkocht:
Vrijdag

pakhuisruimte
Gevraagd:
m

xü A

met de v.a.0.i.a.1.v. beklemm.
van erf en tuin, groot 6.50
are te Kantens aan de prov. „Mekka" bij 2 maten rust
weg naar Usquert, doende
jaarl. tot vaste huur 1 26.-.
Het perceel is ontruimd.
Aanvaarding terstond.
*iiLS\ I
Te bezichtigen Maandag 27 Mc

Oct. 2-4 uur.
J. R. BAKKER,
Notaris te Loppersum.
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Tegen PERIODIEKE

Zwitsalettentf

2in centrum stad. Brieven onder no. 1913
plm. 50-100
bureau dezes.

Een renteniershuis

§EÜM

f

v8?

1jTe huur aangeboden

Ir

GRTJNDIG

ACCOORDEN UIT DE

Een instrument, dat diep bevredigt.
Om. met variabele LF-bandbreedteregeling, volumeregeling met gehoor

en

lage

|| ■-■■':'"■

Woning, verpl. overn. inboedel. Ook ruilen. Onverschillig welke gemeente.
Br. no. 1885 bureau dezes.
Ruime Kamer, m. of z.

*

SERIE 1953

County Perfumery Co. Ltd, Stanmore, England. Imp. Jacq. Mot Jr. Amsterdam

* Tf

'

pens. Oppenheimplein.

AfK
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Voor Engros: FIRMA A. HARTLIEF
Groningen
Westerhaven 4
Telefoon 28066 en 29132

Te koop aangeboden Te koop gevraagd Gevraagd personeel

Br. no. 1903 bureau dezes.

gasZ.sl.kamertje
Ebblngestraat
of
Slaapkamertje,

m.
Kl.
61'b. # Eén In
staat ver- # Duitse kr.sn. Plano.
Flink, zelfst.
* Net
voor
m. kerende
B.M.W.
no..
dezes. buffet
en
*
z.
43.
ruilen tegen een Fiat 500, # Studie-Piano. Tel. 32253.' Br. no. 1881 bureau dezes.
"* 1 ofAgricolastraat
2 Kostgangers gevr.;niet ouder dan 1938. J. Br. no. 1883 bureau dezes. \ Voor direct geroutineerde
prima
4-pers.

verw. O.

-..."KOOI,
Notaris te Middelstum.

of Br

p.

toets-Super met voortrap, radiodetector
en push-pull eindtrap. Drie luidsprekers. Speciale viervoudige middenfre-

—

pension. Tel. 31602.
Anrril
Br. no. 1896 bureau dezes. nnwi
fr< |"<
I t, B f" f" ■»■
Iwl
Zonn. Sl.k., str. w., 1. 2
—^^ ■—■
vrienden (innen). Ook w. m.,

(ÉJ)
@

VKXK'IP'J II

tonen, magisch oog en vliegwiel-

-

Vraag BRYLCREEM -de perfecte hairdressing

,

*
*

:: ;- : F

Ook Uw haar kan glanzend en vitaal zijn. Gebruik
Brylcreem, de hairdressing, die waardevolle voedende
bestanddelen en zuivere natuurlijke oliën bevat
oliën, die geëmulgeerd zn'n voor smetteloze haarverzorging. Masseer uw hoofdhuid iedere ochtend met
Brylcreem.... Zie hoe het Uw haar de gehele dag in
top-vorm houdt zonder overdadige vettigheid.

'

~*

1891 bureau

iT^t^""'—'.rierstraat
Alink, Nieuwe Rijksmet
* huiselijk47. verkeer. Lau- <Oude
weg A 129°, Vries.

Meisje
bediening.

# Gasradiator "en een AGA- MacWnestiksters en gevor'Zo juist ontvangen:
Br. ond., derden. Aanb. ConfectiebePetroleumradiator.
Stalling voor vracht- of # Van part. Minor Station- no. 1911 bureau 'dezes of, drijf „Megro N.V.", Gelkinluxe auto of iets dergelijks. car bestelwagen, metalen tel. 31468.
gestraat 33, na 6 uur Sinleuke fantasie
Piet Heinstraat 69.
i carrosserie, bouwj. '51, plm. # Projector, voor dia's en gelweg 62.
Kleine en grote AUTO's, 16.000 km. gelopen. In- en filmstroken.
Enige bekwame Machinetrainingspakjes
nw. materiaal. Garage Rut- i uitwendig als nw. Mecha- Br. no. 1892 bureau dezes. |. stikkers (stiksters),
i
tevens
gers, telefoon 29618.
inisch in pr. staat. Te bevr. # Stander m. 12 of 15 fles- Leerlingen, eventueel thuisvan I—B jaar, |
jtel. 82, 0.-Pekela.
afsluit,
deksels. werkers v. het maken van
sen. Goed
in diverse kleuren.
# Wegens vertrek pracht Stationsweg 135, Drachten. lederen jassen. H. Arends,
gevraagd Radio.
Geen opkopers, tuss, # 400 Kiembakjes 38 x 48, Lederkledingbedrijf,
Coehoog 6 cM. Br. met prijs- hoornsingel 13.
7—B u. Emmasingel 19A.
centrum,
stad,
In
de
liefst
bij het roeien
'on
gesch.|# Philips Radio met radio- opgaaf ond. no. 1912 b. d.\ Casper Lambeek, OnderHft
groot HERENHUIS,
Alleen verkrijgbaar bij de Erkende Grundig-handelaar.
kast, waarin Jobelton pladendam, Regenkleding-atevoor hotel of pension.
prima Aanbiedingpersoneel lier vraagt voor direct Matenwisselaar,
in
alles
Br.
1894
bureau
dezes.
no.
LET OP DE
staat. Compl. f225. Velohuis
< chinewerksters en Leerlingen
Alleen-vertegenwoordiger voor de stad Groningen
Kruidenierszaak.
A-Kerkhof 39-47, Gron.
WAARDEBONNEN
8, tel. 26481.
Voor direct een Meisje,
i
Br. no. 1898 bureau dezes. Oosterstraat
20 j., algem.
Jongedame,
# Spoed. Wegens verande- #
Bij 50 bonnen een doosje
Gezocht te Groningen: iring:
hulp in plm. 16 jaar, voor de pers
als
ontw.,
z.z.g.g.
ORGEL,
pracht eiken
voor tijdelijk door jong i
gezin m. kin- of iemand, die er voor
luxe bonbons van 200 gr. i
als nieuw, 13 reg., met harp. de huish. In op boerderij. wenst opgeleid te worden.
echtpaar
zonder
kinderen:
Liefst
zoekt,
wegens
Zakenman
deren.
of 4 „Mekka's"
2 Kamers (event. gestoff.),]Br. no. 1918 bureau dezes. Thans als zodanig werkz. Goed loon. Aanb. Wasserij
Oude Ebbingestraat 38-40 Telefoon 29810
uittreden compagnon, kapiSteinbach
Te
Piano
keukentje,
op
#
f350.
goede
met
Br. no. 1886 bureau dezes. Oenes, Kerklaan 103.
taalkrachtige
Strijkster of Perster en
stand, spoedig te betrekken. bevr. W. de Vries, Terbbrg- # Huishoudster, 39 jaar, m.
RADIO MEIJER Damsterweg 23, Siddeburen Tel. 127
Meisjes, bekend met
Br. no. 1880 bureau dezes. steeg 10, Haren.
twee
jaar,
z.z.g.g.
vennoot
1 kind van 10
1 Nov. Zit-sl.k. of Z. en # Duitse Piano, in metaal bij Wedn. of Heer alleen, mangelen en vouwen. Wasin gezond bedrijf. Veel
sl.k. m. óf z. p., Gron. of gebouwd f325. Hereweg I*. bij voorkeur in Groningen. serij de Wijert, Helperwestperspectief. Br. no. 1902 b. d.
singel 70.
Helpman. Br. m. pr. onder # 4 Gotische Fauteuils mët
rfoot-melk-vruchten tablet
Br. no. 1917 bureau dezes.
Flinke', nette Werkster
1889
bureau
kussens,
dezes.
KloosterSmyrna
no.'Juffr. zoekt per 1 Nov
voor enige halve dagen per
tafel, bijbeh. kastje en theeGevraagd
Zit-slaapkamer met pens. meubel en eethoek. Comweek. Aanb. na 6 uur Hereweg 40.
Br. no. 1910 bureau dezes. mode met pracht Wieg. Pr.
Zit-slaapk. met of z. p. billijk. Oppenheimstr. 39A. ■Ü Jongste Bedlende, mnl., Een net Morgenmeisje.
WINTERMANTELS
Br. no. 1901 bureau dezes. # Nw. Winterjas, l prijs, voor kantoorwerk, leeftijd v. Royenlaan 178.
Heer zoekt gem. Kamers, gr. m. Snelliusstraat 4a.
17 a 18 jaar.
Net Morgenmeisje, niet
kl. gezin of bij all.st. dame; # Z.g.a.n. getaill. Winter- Br. no. 1879 bureau dezes. ben. 18 j., v gezin m. kinbesch. mil. In 't Z. v. d. stad mantel, m. 40. Billijke prijs. # Vertegenw. (met auto) v. deren. Aanb". Mevr. HenBr. no. 1882 bureau dezes. Na 6 u. A. P. Fokkerstr. 31a h. meenemen van bijartikel. driks, Gr. Leliestraat 139A.
Degelijk Kosthuis v. j.,
Net Morgenmeisje van
# Partij Bibliotheekboeken, Hoog loon. Voor a.s. St. Ni13 j„ MULO-leerllng. Chr.'.waaronder vele nieuwe ro- colaas is spoed gewenst.
8—12.30 uur. Reeds eerder
beg. Br no. 1919 bur: dezes.
speelgoedgeals zodanig werkzaam gemans. Br. no. 1914 bur. d. lets nieuws op
Aanm. LopendeTe Gron. alléén verkrijgbaar
# Salonwagen met bijbouw. bied. Br. no. 1884 bur. dezes weest.
Bekwaam Etaleur, bekend diep 58.
koop aangeboden Geschikt voor woning of #met
KLEINE
Q
schpenenbranche, lx
Net Meisje voor huishouzomerverblijf. Te bevragen
KR. ELLEBOOG O
Direct bij de Harmonie
Kl. Eengezinshuisje, goe- bij A. Landman, Kenninck- per 14 dagen. Soll. m. opg. ding en winkel. Banketbakprijs ond. no. 1916 bur. d. kerij L. G. v. Wering, ParkOofc ichriHclijk
i de st., mooi ultz. stad, ont- weg Termunten.
Varx. In blanco enr. 1ruimd, f4300.— (hyp. f2000) # Glazen Toonbankvitrine, # Fl., nette Jongen v. exp. weg, hoek Westinghousestr.
OHBHBn
Br. no. 1900 bureau dezes, jhouten Toonbank, Polijst- en mag.werkz.h. AanbiedinMevrouw Th. G. MeijeSpoed. Herenkapperszaak ;machine. Barkema, Zwane- gen „Hakro", O. Boteringe- ring, Marktstraat 12, Gron.,
Wij ontvingen een pracht zending Tapijten, waarparfum
straat 45.
winkel, een- straat 17.
annex
bij Wollen Smyrna, Wilton, Axminster, slechts
vraagt per 1 December een
Wicht niet tot de ziektekiemen zich in mond- en keelholte nestelen.
trum stad Gr.
even gebruikt voor expositie. Wij verkopen deze
Afbraak, w.o. steen, span- # Nette Jongeman, leeftijd R.K. MEISJE voor dag en
#
Br. no. 1893 bureau dezes, jten, oplangen, battings, ge- circa 17 jaar, voor magazijn nacht. Geheel zelfstandig
Tapijten voor spotprijzen.
Goed onderhouden 80lAanm. kunnende werken en koken
Prachtige Wollen Wilton Kleden slechts f 110.-.
deuren, latten, plan- en reparatiewerk.
scheepje, 42 ton. W. Maat, binten,Hoogstraat
tussen 18 en 19 uur Velo Een flink Dienstmeisje v.
Wollen Smyrna Kleden f 135.-. Smyrna Tafelkle31,
Zuidken.
Bergstraat 37,
Mij., Oosterstraat 8.
d. of d. en n. Slagerij Weiden f 45.-. Wollen Pluche Tafelkleden- f 35>. 2 x 27
Zwartblaar' Stierkalf van hom.
meter vaste Vloerbedekking van f 22.- voor f 10.verkoudheid
bij
Neem
en de eerste
# Plm. 25 h.l. Rode Star en # Flinke Jongen voor ex- senbach, Kerkstraat 15, Haopkomende
prima afstamming. D.
J. 15 h.l. Bevelander Con- peditlewerk, boven 16 j., ren, tel. 44517.
-p. m. Terra en Muisgrijs.
aanwijzing van keelpijn dadelijk een paar „Monties", Tuimelbedden 1 pers. f 35.-,; Jensema, Stedum, tel. 34. sumptie Kleiaardappelen bij direct. D. Boonstra, WoLiefst per 1 Nov. een fl.
2 pers. f 45.-. Stalen Slaapk.
2 in goede staat verke-' Wiersma, Aalsurn A 247, ninginrichting Westerhaven Meisje
goedkoop
J.
of andere juffrouw
Draaibanken,
Montics, de uiterst werkzame tabletten ter desinfectie van
half Oldehove.
12, tel. 26324.
Ameublement compleet met rende
tot ong. 35 j., v.g.g.v., die
prismabed,
Norton,
draaikeel,
mond en
bevatten o.m. Jodinm en biboras natricns.
goedkoop
#
700 h.l. Consumptie- # Een Volontair of Knecht eenvoudig kan koken voor
Nachtkastje, Tafel en Stoe- lengte
1 M. en 1.50 M. met of Plm.
fabrieksaardappelen. IJs- op groenbedrijf.
ca. 20 pers. Inwonend. Sapers.
150.-,
j
len
f
2
houten
genezen
voorkomen
en
verkoudheid
hoest
etc
keclpün
compleet
drijfzak,
j
Zfl
met
veldge- Br. no. 1895 bureau dezes. natorium „Hoog-Hullen" t.o.
Libertas,
selstein
en
Folkingestraat
VENDUHUIS37
Ledikanten + Spiraal f 55.-. werk; 2 vervoerbare Hand- ; was. K. de Vries, Rengers- # Een flinke Knecht, goed het Vliegveld Eelde,
Tel. 412
NEEM DE AANGENAAM SMAKENDE
slijpmachines, compleet m. laan 18,
Telef. 29716 32581.
kunnende melken (machiKolham.
Zo spoedig mogelijk Jufslang, 2 p.k., 380 Volt. Ter
naai). S. R.
Delden,
v.
goedkoop
Consumptieis
zo
Plm.
ton
Niemand
3
#
frouw v. d. huish., bij oude
Borg & Mensinga, Appin- Koolrapen.
H. Kluin, Den- Adorp.
dame, die tijdelijk lichte
gedam.
Apotheek
#
In
moderne
te
goedkoop
Niemand kan zo
Andel, A 164.
verpl.
nodig heeft. Hulp
Te koop ofte huur gevraagd:
Pracht Trapnaaimachine
p.
Apoth.-assistente
Zwolle
in prima staat f 135, Kleer1 Nov. of later. Brieven m. aanw. Aanm. Van Hoorn,
1, Zuidhom
koop gevraagd voll. ml. aan Dr G. Kluin, Oostergast
makersmachine f 125. ZuiDr Doos 95
Krachtig desinfecterende Keeltabletten.
Mej.
Oosting,
"
Bieruma
derdiep 112, Tel. 30461.
60,
■*
Meppel.
Emmastraat
b'j Apothekers
2 Kleermakersmachines. # Een Woning, om direct te # Juffrouw voor kantoor, ; Huize Oranjestein OranjeN.V. ROWNTREE
AMSTERDAM
en Drog/jfen
# Nieuwbouw won., 3 sl.k., (Snelnaaiers), merk V.M.;aanv., ten O. van de stad in bezit van Mulo diploma. woud, zoekt per 1 Novemtegen w. in W. of Z. der Speciaal. Rutgers, Flores-1 Gron. of omgeving.
Brieven met opgaaf van lft., ] ber voor noodhulp of voor
mogelijk
met kantoren en showroom;
zo
een Werkmeisje, kunplein 16b.
stad of te Hoogkerk.
bij voorkeur centrum der stad.
Br. no. 1905 bureau dezes. godsdienst en verlangd sa- vast,
Br. no. 1888 bureau dezes.
Pr. Handnaaim. plus pr. # Werkplaats, liefst omge- laris ond. no. 1887 bur. d. nende koken.
# Boyenwoning, 2 kamers, 1-vaks Sigar.autom. Pater.,ving Ebbingebrug.
Fa E. H. van der WERFF
Een flinke Dienstbode bij
# Actieve Dame of Heer v.
jBr. fr. no. 1794 bureau dezes. stoffenverkoop aan particu- gezin zonder kind., v d. en
kantoortje, sl.kamer, zolder, Mauritsstraat 10 1
GROOTHANDEL IN SPEELGOEDEREN ENZ.
i
Gevraagd voor direct:
huur f5.70. Winschoterdiep
V.W. de Luxe '52, niet # Een gebruikte of nieuwe lieren in provincie.
n., v.g.g.v. Mevrouw Plas,
STOELDKAAIERSTRAAT 7».
ondersch.,' Vleessnijmachine.
tegen behoorlijke kl. van nieuw te
Haringvlietstr.
no.
!
17 11, AmW.Z.,
Br.
1878
bureau
dezes.
Een 1e klas allround Machinist ben.woning buiten Ooster- 19.000 km. gelopen. Te bez. Br. no. 1906 bureau dezes. # Vergevorderde Kapster, i sterdam-Z. Tel. 21591.
op Coaster van 850 ton.
poort of te koop Eengezins- iby Garage „Centrum", Coe- # Z.s.m, een grote Perso- Wessels, Kerklaan 80. Tele- 1 Bij een eenv. bej. burgerGevraagd op Accountantskantoor*
nenauto,' plaats biedende v. foon 23824.
weduwe, wonende op een
Sollicitant moet bereid zijn een jaar te monsteren voor huisje. Br. no. 1890 bur. d. hoornsingel 67.
de vaart in Amerika.
nette Woning, pr. Fiat 500 cc, Te bevragen !5 a 10 personen, in goede ♦Voor direct: ervaren Pc- < dorp in deze prov., v. d.
Kl.
Alleen zij, die bewijzen kunnen overleggen over ruime stand, centr., gr. kamer, sl.k. '.Rutgers, Floresplein 16b. i staat zijnde. Brieven met dicuriste. Soll. schr m. opg. 1 huish. een Vrouw of Meisje
ervaring te beschikken, komen in aanmerking.
Ford V 8 '34. Ook gene- ;prijsopgaaf te richten aan verl. sal. Schoenenzaak J. 1 tegen genot van kost en
plus keuken en tuin, huur
met kennis van belastingzaken.
Brieven aan: Scheepvaartbedrijf MARE-LIBERUM,,
f 6.50, tegen grotere woning!; gen te ruilen. T. Bolhuis, W. Boekeloo, Koestraat 23, L. Diderich, Nieuwe Ebbin- i inwoning.
Brieven franco onder no. 1907 bureau dezes.
Velperbuitensingel 12r ARNHEM.
Br. no. 1915 bureau dezes. Wittewierum. '
Delfzijl.
gestraat 39,
1Br. no. 1897 bureau dezes.
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