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" maanraket te lanceren.

Start slaagde volkomen

Wat doen Russen ?
Britse geleerden vroegen zich na
de ontploffing

bij Cape Canavera]
13.18
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Tass heeft vijf regels zonder
j„* jp eerste trap zich losmaakte
commentaar gewijd aan de mis,en ...e lukte poging van de
v
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seconden geduurd.

welke nader onde raket gevonden,
worden.
zullen
derzocht
die belast is
Schriever,
Generaal
maanplan
van
het
leiding
van
met de
zei, dat
Defensie,
van
het ministerie
öe mislukking betekent, dat er verondersteld wordt, dat de ontplofis van een lek in of
0r september geen andere po- fing het gevolg brandstofleiding. Het
breuk van een
*,n S kan
worden ondernomen. Men zal ongeveer een week duren voordat
0et namelijk wachten totdat de de oorzaak definitief kan worden
aan en de aarde weer dicht bij vastgesteld, aldus Schriever. hier nog
Generaal Schriever voegde
Ika»r zijn.
aan toe dat het volgende schot op de
er zich een technische maan op of omstreeks 14 september
0eilijkheid zou hebben geopen- afgevuurd zal worden.
bij het aftellen, zou vandaag
300.000 onderdelen
e
*» nieuwe poging zijn gedaan.
De raket bestond uit 300.000 ondere mislukking kwam niet on- delen en een fout van één van deze
van de ontploffing
eht. Ambtenaren van het kon de oorzaak
Roy Johnson van
zei
zijn,
zo
geweest
van Defensie hadden het Burau voor Gevorderd Wetenór het lanceren gezegd, dat de schappelijk Onderzoek.
n s op succes niet meer dan één Roy Johnson voegde nog aan
tien was en waarschijnlijk min- zijn verklaring toe, dat een poging
om een mens naar de maan te stude controlekamer ontving men ren waarschijnlijk een miljard
-77 jonden
lang helder en duidelijk dollar (4 miljard gulden) zal kosdP
Slgna len van de raket. Toen was
he t afgelopen,
ten.
f.
De vice-voorzitter van de interplavan de raket was een netaire
ïhn eerste
vereniging, Gatland. heeft
de tweede een gewijzigde Vanverklaard,
dat de Amerikaanse luchtd en de derde een geheel nieuwe
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nog niet macht en het Amerikaanse
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zijn raketten met vloeibare waarschijnlijk in september en oktohra
e raket is 16 kilometer ten noor- ber worden gelanceerd, zo meende
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Gatland. Die van het leger tezelfdergew van Cape Canaveral terecht- tijd of later.
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Vuurgevecht
aJJ?**

in Hongaarse legatie
te Bern duurt twee uur

Jonge Hongaren, de 21-jarige
ïjj** Papp en de 22-jarigewijSandor
zate r
<W rhebb«n zaterdag, zoals edities
iJj eeds in een deel onzer
een gewapende overvalmt-

"

woordelijkheid voor het gebeuren bij

ligt en een officieel proingediend.
De Zwitserse regering
test
en protest van de
verklaring
heeft

Zwitserland

hand gewezen.
Papp en Nagy waren gewoon de amonmidbassade binnengegaan. Vrijwelagenten
dplliik hoorden de bewakende
Het legatiebuiten de schoten vallen.
teweer gedirect
had
zich
nersoneel
politiemannen
hadde
twee
steld en
gebeuren bij de
den een soortgelijk
groot
Roemeense ambassade indachtig,
zij de schoten
alarm gemaakt toen
hoorden De politie omsingelde het gebouw en wierp traangasbommen in het
Hongaren zich
vertrek waar de twee
Papp
gaf zich eniverschanst.
hadden
politie.
over
aan
de
Nagy
later
ge tijd
naar een ziekenwerd onder bewaking
huis gebracht. Zijn toestand is zorgNagy hebben vroewekkend. Papp engewerkt.
Zij zullen in
verzet
het
ger in
worden berecht. Later zijn
Zwitserland
nog vijf Hongaren gearresteerd, omdat
had horen zeggen, dat er wel
men hen een
tweede aanslag op de
spoedig
legatie zou worden gepleegd.

Protest
De Hongaarse regering gaf een ver-

w
«'s masker voor van
Wordt "n der bezetters
wegge
?e
i egaüe te Bern
«oor Zwitserse
politiemannen.
d °P d Hongaarse legaüe in
«
Zwitserland). Zij wilden gebei-

oe 4fc doek
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be *°f«menten uit het legatie-archief
h «gen. Na een vuurgevecht dat
OUur
Nagy zwaar

.

duurde, waarbij
gewond ziJn z gearresteerd. Zij
h
«dd
ne Cft geen hans gekregen hun pl»n
te voeren. De Hongaarse regeheeft verklaard dat de verant-
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klaring uit waarin werd gezegd dat de
Zwitserse autoriteiten hun plichten
verwaarloosd hadden: de politieke activiteit onder de Hongaarse vluchtelingen in Zwitserland is niet onderdrukt,
de Zwitserse pers voert een hetze-campagne. De Zwitserse regering heeft
daarop, en op het officieel protest dat
in dezelfde termen was gesteld, dezelfde dag geantwoord met de opmerking
dat men de voor het betreurenswaardig voorval verantwoordelijke personen
moet zoeken „daar waar tragische gebeurtenissen tienduizenden gedwongen
hebben hun vaderland te verlaten, en
in het buitenland onderdak te vragen".

Zwitserland heeft 12.000

Hongaarse

vluchtelingen opgenomen. De gebeurhebben bij het
tenissen in Hongarije
diepe
een
indruk achtervolk
Zwitserse
gelaten.

tijd later zou het
donderend geraas verheft de maanraket zich langzaam van de startplaats. Korte overgebrachte
foto)
(Radiografisch
gevaarte ontplollen

STEEKVLAM VERRASTE BRANDWEERLIEDEN

Vijf gewonden bij brand in graanpakhuis
Nachtelijke drukte aan Eendrachtskade te Groningen
(Van

een onzer

brandmeester W. Waanders, die op dat

verslaggevers).

Twee felle, kort na elkaar vèr uitschietende steekvlammen zetten vannacht omstreeks één uur de hoek van de Eendrachtskade zz en het
Abel Tasmanplein te Groningen gedurende enige tijd in een weinig
goeds voorspellend licht. Het was het op die hoek staande graanpakhuis
Stad IJlst dat door de vlammen tferd bedreigd. Door de eerste steekvlam werden vier brandweerinaimen en een werkmeester van het
pakhuis zodanig: g-ewond dat zU in het ziekenhuis moesten worden

moment de blussing leidde, de onderbrandmeester P. Munting, de brandwachts E. Bakema en C. Koops, en de
werkmeester S. Karel.
Bij informatie bleek ons, dat zij allen verbrandingen in de eerste graad
aan het gezicht hebben opgelopen, en
in de tweede graad aan de handen, zij
zullen ongeveer 14 dagen in het ziekenhuis .moeten blijven.
De inspecteur der gemeentepolitie

De schade valt bij benadering niet
te schatten vóór alles uit de betreffende opslagruimten is verwijderd. De
waterschade aan de opgeslagen granen
zal voor een goed deel herstelbaar zijn.
Het graan is slechts in geringe mate
door het vuur aangetast.
Het water is overigens door de betonnen constructie van het gebouw
vlot afgevoerd.
In ieder geval is de vloer van de
eest vernietigd en verder heeft de
schade zich voornamelijk beperkt tot

G. Steenmeijer, die op het moment der het op deze eest opgeslagen koolzaad
explosie eveneens vlak bij de open- en tot de houten gedeelten van de oveHoewel de commandant der Groninger brandweer, de heer J. Dijkstra, schietende deur had gestaan, werd rigens in beton uitgevoerde droogzolgeslingerd.
reeds om half drie vannacht het sein „brand meester" kon laten geven, door de schok achteruit
der, als kozijnen en deuren.
Zijn hoofdhaar verschroeide en bij het
De brandweer is pas om goed half
hadden de brandweerlieden nog tot ver in de ochtend de handen vol. naar beneden gaan raakte zijn bovenopgenomen,

been geblesseerd.
twaalf vanmorgen naar de kazerne
noodzakelijk teruggekeerd.
Inmiddels
bleek
het
roet-en-damp uitbrakende eest was aan- het vuur van twee kanten aan te pakblussingswerk aan ken. De magirusladder moest in een
Omstreeks twaalf uur vannacht brak geland bezorgde het
nauwe gang, naast het pakhuis gelebrand uit, in de op de derde verdieping vier brandweerlieden en aan een werk- gen, worden gewrongen teneinde het
ernvan de Stad IJlst gelegen eest (droog- meester van het pakhuis tamelijk
de brandweermannen mogelijk te mamen
nameToen
stige
brandwonden.
plaats van graan), waar koolzaad
ken dicht genoeg bij het vuur te komen.
lag te drogen. Omtrent de oorzaak lUk de deur van de eest opengooide Een nieuw probleem vormde het feit,
(Van onze Rotterdamse
correspondent)
van de brand durft men nog geen volgde een felle explosie, veroorzaakt dat de van twee kanten elkaar kruisenkoolsmeulende
door
dat
het
feit
het
de
wateren
miststralen
boven
het
uitspraak
definitieve
Een wel zeer brutaal staaltje
te doen.
Gebleken is, dat koolzaad boven de zaad, plotseling rijkelijk van zuurrtof vuur tot kooktemperatuur werden verheeft de 20-jarige Arnhemmer W.
L. C. B. geleverd. Hij stapte het
eest ook brandde, doordat er een gat voorzien, in één vuurzee veranderde. hit, waardoor de mannen, die de straalaan de Westersingel
op
schoot
Een
bulderende
steekvlam
gevaar
liepen
door politiebureau
pijpen hanteerden
in het rooster was ontstaan, waarRotterdam
binnen en hing daar
te
elkaar met heet water te worden beschijnlijkvdoor het afknappen van een de vijf mannen af.
een droevig verhaal op over zijn
In de nauwe langs de eest lopende laagd.
vrouw, die zou zijn weggelopen. Hij
schoep van de keerder van de eest.
gang konden zij niet snel genoeg terugwas haar op zijn bromfiets nageDe Groninger brandweer rukte uit wijken en de vlammen sloegen hen in
150°
reisd
en zocht haar nu in RotterMeer
dan
met drie wagens en met de magirus- het gezicht. De GGD moest hen naar
dam. Maar het ene ongeluk bij het
het Academisch Ziekenhuis vervoeren. En heet was het daar binnen!
ladder.
andere was dat hij het sleuteltje
De gewonde mannen stonden in het
van het slot van de bromfiets was
Een aan de wand van de eest bevesvolslagen donker en konden de weg tigde thermometer wees vannacht om kwijtgeraakt.
Of de politie even
naar het trapgat niet terugvinden. één uur een temperatuur aan van veel gereedschap voor
hem had om het
slot open te maken. Er ging een
De brand ging gepaard met een hef- Door roepen van enkele rechercheurs meer dan 150 °. Om half drie, bij het
agent mee naar buiten, waar het
rookontwikkeling.
tige
Stinkende kwamen ze bij de trap om naar bene- sein „brand meester" was die tempesmookwolken joegen door de luiken den te kunnen gaan.
ratuur nog steeds 100°. Langzaam, heel karretje tegen een hek stond. De
Toen ze goed en wel op straat waren langzaam liep de thermometernaald politieman bekeek het eens goed en
van het pakhuis naar buiten. Met twee
miststralen en met vier slangen ging schoot er een nog krachtiger steek- terug, vanmorgen omstreeks zes uur vroeg de Arnhemmer toen hoe hij
aan de fiets kwam.
men de vuurhaard te lijf. De vette rook- vlam door het raam naar buiten, ver trilde hij in de buurt van de 80°.
„Twee jaar geleden in een winkel
Hoewel het uiteindelijk bij die twee
kwalmen maakten het bijzonder moei- over de straat heen. Gelukkig gebeursteekvlammen is gebleven, en hoewel in Arnhem gekocht", zei deze. „Wat
lijk de eigenlijke brandhaard te be- den er geen ongelukken bij.
reiken.
De verwonde mannen zijn de hoofd- men de zaak toch nog weer betrekdoet dat plaatje er dan op?" vroeg
de agent. Op dat plaatje stond de
keiijk gauw onder
de knie kreeg,
naam van een Rotterdamse zaak.
Toen moest de Arnhemmer, die
zijn er benauwde
varensgezel van zijn beroep is, wel
ogenblikken geweest.
bekennen dat hij de fiets had gestoDe vele in het
len. Het karretje was op slot door
pakhuis zelf en
de eigenaar neergezet.
daar buiten schijnbaar kris en kras
dooreenliggende
brandslangen getuigden ervan.
De werkmeester
Karel had om
half 10 het pakhuis verlaten en
toen was er niets
aan de hand geweest.
En er zullen
vanmorgen wel
enkele kinderen
verwonderd in
een vreemd bed
zijn ontwaakt,
want hun ouders,
die de naast het
pakhuis gelegen
huizen op het
Abel Tasmanplein
bewoonden, oordeelden het toch
maar verstandiger
hun kroost
slapend en wel
naar wat minder
dicht bij het vuur
Vanmorgen om half negen was de brandweer nog druk doende het smeulend vuur te blussen gelegen woningen
van de brand die vannacht woedde in het graanpakhuis Stad IJlst aan de Eendrachtskade te over te brengen.
Groningen. De pijl op de foto wijst het raam aan van de drogerij, waaruit tweemaal een gewelHet pakhuis is
dige steekvlam is geschoten. Eén der steekvlammen verwondde bij een binnendeur vijf personen, op beurspolis vero.te. vier brandweermannen.
zekerd.
,Pech.' Hij komt niet voorhij
t

Koolzaad brandde

Helaas,

toen men

eindelijk bij

de

Brutaal

Stinkende smook

Lanceren maanraket mislukt
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EEUWENOUDE VENDETTA OPGELAAID
Negen slachtoffers geïdentificeerd
Toch romance tussen
Margaret en
jonge

Explosie aan boord Hugo de Groot?

Het aantal geïdentificeerde slachtoffers van de vliegramp met
de Hugo de Groot is gestegen tot 9. Onder deze negen bevindt
zich een Nederlands slachtoffer en wel mevrouw Erika Kuypers
uit Veghel (N.-Br.).
Dinsdagmiddag zullen de dan nog niet geïdentificeerde stoffelijke overschotten ter aarde worden besteld op het St. Mary's
kerkhof te Galway. Geestelijken van vijf godsdienstige richtingen zullen begrafenisdiensten houden. De kerk van lerland, de
Methodistische kerk, de Moslem, de rabijn van Dublin en de
Rooms-Katholieke kerk zullen vertegenwoordigd zijn.

Er Zijn diplomatieke vertegenwoordigers uitgenodigd om de begfafenisplechtigheden bij te wonen. De uitnodigingen zouden gezonden zijn aan
Nederland, Engeland,
de Verenigde
Staten, Mexico, Israël en de Verenigde Arabische Republiek.
Het overbrengen van de geïdentificeerde stoffelijke overschotten zal geschieden in overleg met de nabestaanden.
Intussen zijn de technische deskundigen van Nederland en lerland druk
bezig met het schiften van de wrakstukken. In Galway zijn geen instrumenten aan wal gebracht, trouwens,
men heeft geen enkel voorwerp uit
de cockpit van de machine kunnen
terugvinden.
Zoals bekend zijn de
beide neuswielen opgevist. De wielen
met gevulde banden zijn in normale
toestand aangetroffen. Men mag aannemen, dat het neuswielenstel wel
was ingetrokken. Weinig of geen beschadiging is aan de banden te bespeuren. Trouwens, niets wijst er op,
dat een brand vóór of na het ongeluk heeft gewoed, wanneer men de opgeviste wrakstukken en voorwerpen,
die zich in de transitoloods bevinden,
bekijkt. Onder deze wrakstukken en
voorwerpen zijn drie oranje reddingsvlotten, een aantal stoelen uit de passagierscabine,
van
bekledingsstof
vloer en wanden.
Alles is verzameld in de loods van
de haven en vandaar wordt het naar
Shannon gebracht.

De Sunday Pictorial, een Londens
Boulevardblad, heeft gisteren zijn lezers verrast met de schallende aankondiging,
dat prinses Margaret
wacht op toestemming van koningin
Elisabeth om haar romance met
group-captain Peter Townsend weer
op te nemen.
De prinses wacht op Windsor Castle.
Sinds 11 juli heeft zij de koningin niet
meer ontmoet. Zij heeft met Townsend
getelefoneerd. Beiden hebben besloten,
dat, zo de verwachte koninklijke toestemming komt, hun romance in alle
openbaarheid zal worden hervat.
Aldus de Sunday Pictorial, welke
trots verklaarde zijn lezers slechts de
werkelijke feiten te presenteren en
niet „het onvolwassen, pijnlijke en
hoogst onjuiste geschrijf", dat men de
laatste tijd heeft kunnen waarnemen
over de beroemde liefdesgeschiedenis.

lek in de brandstoftoevoer of door
een euvel aan de drukcabine. Zekerheid bestaat er voorlopig echter niet.
De ramp met de Hugo de Groot is
de eerste grote aderlating voor het
fonds eigen risico der KLM. Tot verleden jaar toe was de luchtvloot der
KLM verzekerd bij een combinatie
van verzekeringsmaatschappijen. Die
verzekering is echter opgezegd en
President Bourguiba van Tunesië.
sindsdien reserveert de KLM voor
haar gehele luchtvloot de verzeke- die in Hadramaut een operatie aan een
heeft het zieringspremies, die vroeger aan de com- hernia heeft ondergaan,
De president heeft tien
kenhuis
verlaten.
assuradeuren
werd
binatie van
uitbe- dagen
in het ziekenhuis gelegen.
taald in een eigen fonds van de KLM,
Op
eigen
het fonds
risico.
dit fonds
moet de KLM thans de schade van
het verloren toestel verhalen. De, pasvan
sagiers waren wel bij een verzekeringsmaatschappij verzekerd.

—

De vakantie

Derde inzittende
neergestort vliegtuig
beroepsbokser

Het is nu bekend dat de derde man,
die in het sportvliegtuig zat dat donderdag in de Westerschelde is neergestort, de Rotterdamse beroepsbokser
Snuky de Bruin was.
Zowel zijn stoffelijk overschot als
dat van de Rotterdamse handelaar in
oude auto's, Joseph P. Kipke, die het
vliegtuig bestuurde, en de Bredase
metaalhandelaar G. Hameetman, zijn
nog niet gevonden. Het staat nu vast
Explosie dat Kipke, die het vliegtuig in Engeland had gehuurd, wat hij wel meer
Dr. Vaandrager, chef van de medi- deed, naar Knocke is gevlogen, waar
sche dienst van de KLM, heeft na de hij zijn passagiers heeft opgenomen.
lijkschouwing verklaard dat de slachtoffers dood waren voordat de Hugo
de Groot in het water terecht kwam
en uit elkaar spatte.
In elk geval werden er bewijzen
van een hersenbloeding gevonden. De
uitwendige verwondingen die we ontdekten, werden na het intreden van
de dood veroorzaakt.
Nog zomers en warm
Uit het onderzoek van de lijkschouwers is verder aan het licht Maar onweers- en wespenactiviteit
neemt toe
getreden, dat er een ontploffing
(Van
boord,
onze weerkundige
Hoe
heeft plaats gehad aan
medewerker).
nog
de
veroorzaakt, is
deze is
Al is deze zomer uit klimatolovraag. Men acht het in onderzoegisch oogpunt gezien verre van dakers-kringen niet uitgesloten dat verend, toch mag worden opgede explosie is ontstaan door een merkt dat de zondagen over het
algemeen ook werkelijk zon-dagen
zijn. Dit in tegenstelling met de
zomer van 1954 toen het op 9 van de
13 zomerzondagen regende. Al werd
Rossenjustitie in V.S.
het gisteren niet warmer dan 23 gr.
C. in Groningen, toch was het een
mooie dag. Verleden week volgde
onmiddellijk een regenmaandag
er
van
op, maar dit keer duurt het mooie
De 55-jarige Amerikaanse neger weer maar zo twee a drie dagen.
Het hogedrukgebiedje trekt verJimmy Wilson zal op 5 september op
geworden
der
naar het oosten weg en een
1e elektrische stoel terecht
nieuwe depressie is morgenochtend
steld, omdat hij een blanke vrouw van
bij Zuid-Engeland te verwachten.
een bedrag van één dollar 95 cent (onDe naar oost tot zuidoost gedraaide
geveer 7.50 gulden) heeft beroofd.
wind voert warmere lucht uit MidHet hooggerechtshof van Alabama
Tenzij
den-Europa aan waar zomerse temdit
afgewezen.
beroep
heeft een
peraturen van 25 tot 28 gr. C. voororgaan zijn uitspraak herziet of goukomen. De onweerkans zal vooral
verneur Folsom het vonnis in levensmorgen ook hier in het noorden
lange gevangenisstraf wijzigt, zal het
groter worden. De wind is oost gedoodvonnis worden voltrokken.
jury
zich
uiteen
worden, hetgeen langzamerhand
Alabama
kan
In
ingeval
bijzonder verschijnsel is.
van
een
spreken voor de doodstraf
Worden wij niet door depressies
beroving met geweldpleging. Dit laatgeplaagd dan wel door de wespen,
ste was Wilson echter niet ten laste
die na de zomer van 1955 nog niet
gelegd.
weer zon actttntett aan de dag
hebben gelegd.

Doodstraf

Prinses Marijke is zaterdag, toen zij
met haar zusjes boodschappen deed,
in Porto Santo Stefano, in de hoofdstraat van het stadje, de Corso Umberto, door een fietser aangereden.
Prinses Marijke schrok even en liep
een beetje mank. Maar tien meter
verder liep ze weer gewoon. Het ongelukje scheen haar in 't geheel niet gedeerd te hebben.

De Sovjet-Unie heeft besloten RoodChina te voorzien van kernwapens en
ballistische projectielen, zo meldt de
New Vork Times uit Warschau.
De Sovjets zouden ook met de regering te Peking samenwerken bij het
lanceren van een aardsatelliet; zulks op
grond van een belangrijk militair en
politiek akkoord, dat Moskou en Peking tien dagen geleden zouden hebben
gesloten. Tevens zouden de Russen hun
steun bij de economische ontwikkeling
van China aanzienlijk versterken. Volgens te Warschau ontvangen berichten
zal de Sovjet-Unie nog vier kernreactors in China bouwen. Genoemde
besluiten zouden het voornaamste
resultaat zijn van de vorige maand gehouden conferentie tussen premier
en Chinese leiders te
Kroestsjef
Peking.

met onweer.

Strandverwachting
Fraai strandweer, overdag 22-24
gr. C, landwind. Na morgenmiddag
toenemende onweerkans.
Schiermonnikoog vanmorgen 8 u.
zonnig, 14 gr. C, maximum 20 gr. C.
VERANDERLIJK.

door
geldig van maandag-

Weerverwachting,

het K.N.M.1.,

medegedeeld

avond tot dinsdagavond:

Aanvankelijk veel bewolking met
regen of onweer. Later

plaatselijk

enkele opklaringen.
oostelijke

naar

wind,

zuidwest

Matige noorddraaiend
toenemend tot

morgen

en

krachtig. Daling van temperatuur.

Leidse stukadoors moeten
normaal werken
Dwangsom van f 25.- per dag

ZON EN MAAN

Zon morgen op 5.17, onder 19.57.

Maan morgen op 9.47, onder 21.06.
21 augustus 20.43 E.K.

vastgesteld

(Van onze Haagse correspondent)

De vice-president van de Haagse
arrondissementsrechtbank heeft vandaag, uitspraak doende in het korte
geding, dat de Leidse aannemer J. de
Beste aanhangig had gemaakt tegen
de stukadoorsgezellen in zijn dienst, de
gedaagde stukadoors gelast met ingang van morgen het werk op de normale wijze weer te hervatten, op
straffe van een dwangsom van f 25.—
per dag of gedeelte van een dag, dat
niet zou worden gewerkt.
De stukadoors hadden zich er onder
meer op beroepen dat eiser zich het
eerst aan wanprestatie had schuldig
gemaakt, door de lonen op willekeurige en onjuiste wijze te berekenen en
uit te betalen.

Ferd'nand
De toepassing

prinses had aangereden viel hij bijna
flauw.
Nederig en zich uitputtend in vriendelijkheidsbetuigingen heeft de man
zijn verontschuldigingen aangeboden.

Barometerstanden

Metingen in de stad Groningen
van zondagmorgen 10 uur tot maandagmorgen 10 uur;

De temperatuur bedroeg heden om
14.30 uur 23.2 gr. C. (73 gr. F.); minimum
temperatuur afgelopen nacht 12.0 gr. C.
(54 gr. F.); maximum temperatuur gisteren 22.9 gr. C. (73 gr. F.)
Wind vanmorgen om 10 uur: oost 2.
Hoog water op 19 aug. te Delfzijl om
2.48 en 14.57, te Zoutkamp om 1.38 en
13.47.

Temperatuur zwembaden

De temperatuur van het badwater was
heden te: Roden 20 gr., Appèlbergen 21
gr., Engelbert 20 gr, Paterswolde 21 gr,
Hoogkerk 20 gr. en Groningen (Papiermolen) 21 gr. Cels.

In Europa
Weer

heden
7u. v.m.
Helsinki

regenbui

Stockholm

half bew.
zwaar bew
Kopenhagen zwaar bew.
Aberdeen
zwaar bew
Londen
zwaar bew.
Amsterdam licht bew.
Brussel
zwaar bew.
Luxemburg half bew.
regen
Parijs
Oslo

Bordeaux

zwaar bew

zwaar bew.
half bew.
Berlijn
onbewolkt
geheel bew.
Frankfort
München
half bew.
GarmischP. licht bew.
Zürich
licht bew.
regenbui
Genève
zwaar bew.
Locarno
licht bew
Wenen
Innsbruck
onbewolkt
mist
Rome
Ajaccio
onbewolkt
Madrid
half bew.
Algiers
onbewolkt
Grenoble
Nice

Den Helder
Ypenburg
Vlissingen

Eelde

Twenthe
De Bilt
Eindhoven
Zd.-Limb.

half bew.

Max.

temp.
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21°
20°
19°
22° „

„
„
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23°
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22°

.„
„
„
„

„
„

„
24° „
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27°
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22°
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23°
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„
„
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„
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Noorse V.N.-resolutie
steeds vager
Onze correspondent in New Vork
meldt, dat de tekst van de- Noorse resolutie sinds de laatste besprekingen
nog vager gemaakt schijnt te zijn. Op
deze wijze heeft Engen de steun verworven van India en naar verluidt zelfs
van Egypte voor een resolutie, die de
secretaris-generaal verzoekt dusdanige
overeenkomsten te treffen dat de principes van de Verenigde Naties stand
zullen houden in het Midden-Oosten.
Engens resolutie neemt verder nota
van de Brits-Amerikaanse verklaringen omtrent de terugtrekking der troepen. Niettemin is het nog niet geheel
zeker of de Noorse resolutie in deze
verwaterde vorm thans door Engeland
en Amerika aanvaard zal kunnen worden. Engen zou zijn resolutie heden indienen.
Door Reuter wordt gemeld, dat de
Britse minister van Buitenlandse Zaken, Selwyn Lloyd heden met zijn Russische collega Gromyko aan een lunch
in zijn hotel zou aanzitten. In diplomatieke kringen verwacht men belangrijke
ontwikkelingen als gevolg van deze
informele bespreking. Het zal voor het
eerst sedert het begin van het debat
in dë huidige speciale zitting van de
Algemene Vergadering der Verenigde
Naties zijn dat Lloyd en Gromyko een
bijeenkomst hebben.

Neersl.
afgel

—

24 uur
Een choleraen pokkenepidemie
6 mm heeft in de eerste /es maanden van dit
2
jaar aan 16.000 mensen in Bihar en West4
Bengalen het leven gekost. De cholera0
epidemie woedt ook in Nepal, waar vol0.2
gens onofficiële ramingen alleen al in
0
dal van Kathmando 300 mensen aan
het
0
zijn overleden.
de
ziekte
„
0
0
2
36

„
„
„
„„
„

,~
1 ~„
0 »
0 „
0
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0 »
0 „
0.1 „
„
—■
0 „
„
0
„
0 ,
0
»
0 „
0
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0
0 „
0 „
0 „
0 „
0 „
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van de ramp zag afstevenen, greep
daarna naar zijn geweer om de moeder
dood te schieten. Het drama eindigde
met een schot door de broer van Carmela Spoleti op vader Calabro, die
levensgevaarlijk gewond in het ziekenhuis is opgenomen.
De broer van Carmela, de 25-jarige
Francesco, nam hierna de benen. Hij
werd later echter door de politie gegrepen.

Geesteszieke
voor de microfoon
(Van onze Utrechtse correspondent)

„Dat is bedrog", zei een spreekster
in de vrijdagavond in het Walkartpark
te Zeist begonnen serie bijeenkomsten
van een zogenaamde sprekershoek, en
deze uitspraak werd miljoenenvoudig
herhaald in pers en radio. Daardoor is
de sprekershoek (een overigens sterk
van het voorbeeld Hydepark Corner te
Londen afwijkende navolging) onverwacht in moeilijkheden gekomen, want
de zo gemakkelijk uitgesproken beschuldiging, die gericht was tegen een
Zeister raadslid, blijkt geheel op
onwaarheid te berusten. Dat deze eer
en goede naam aantastende uitspraak
uitgezonden door N.C.R.V. en
V.A.R.A., alsmede opgenomen in tientallen dagbladen
de wereld kon
worden ingestuurd, wordt Verklaard
door het feit, dat men niet geweten
heeft, wie men tot de microfoon toeliet. Inmiddels is echter bekend geworden, dat men hier te doen heeft
gehad met een bejaarde patiënte uit
de Willem Arntszstichting, een inrichting tot verpleging van geesteszieken.
De heer van Oosten, de organisator
van de sprekershoek is van plan
komende vrijdagavond het aangevallen raadslid te rehabiliteren.
Het is duidelijk dat aan de op zich
zelf wel aardige sprekershoek gevaar
lijke kanten kunnen zitten.

—

HET WEER

Verwachting voor het Noorden

—

Te Chicago is op 65-jarige leeftijd,
de blueszanger Big Bill Broonzy overleden, een der laatste vertegenwoordigers van de vertolkers van het echte
negerlied. Broonzy was geboren in
Mississippi en heeft een groot deel van
zijn omvangrijk repertoire zelf onder
oude mensen verzameld.

Daarmee schijnt het incidentje wel afgehandeld te zijn.
Marijke was meegegaan
Prinses
toen haar zusjes in Porto Santo Stefano een juwelierszaak bezochten om
enkele zilveren souvenirs van het
het vissersstadje te kopen. Ook Koningin Juliana schijnt letsel te hebben opMaar de fietser? De man kreeg gelopen. Zij heeft tenminste haar lineerst van de omstanders te horen wat kerhand in verband.
Zondagmiddag is de koninklijke fazij wel dachten van „zon kerel die altijd maar hard rijdt." En toen men milie met de Piet Hein uit Porto Santo
hem vertelde dat hij een Nederlandse Stefano vertrokken.
De Piet Hein zette koers naar
Piombino, een havenstadje dat tegenover het eiland Elba ligt.
Voor het vertrek van het schip bood
de commandant van Porto Santo Stefano de koningin een Romeinse vaas
aan. De burgemeester van de stad
schonk haar een boeket bloemen.

f 7.50!

(geldig tot dinsdagavond): Zomers
en warm. Morgen 24 28 gr. C. Later onweerkans. Zuidoostelijke, later veranderlijke wind. Vooruitzichten: Nog zomers maar onstabiel

Big Bill Broonzy overleden

't Koninklijk gezin

voor roof

Meer Russische hulp
voor Rood-China

Een eeuwen bestaande vete tussen
twee families in Reggio Calabria
(Zuid-Italië) heeft het leven aan drie
personen gekost. Het weer oplaaien
van de vete, met het vermelde gevolg,
was te wijten aan de liefde, welke
twee kinderen uit de twee families
voor elkaar hadden opgevat.
Toen een zoon van de familie
Spoleti zijn zuster Carmela zag, terwijl zij werd omhelsd door een lid
van de familie Calabro, ontstak hij in
een dermate grote woede, dat hij een
geweer haalde en zijn zuster en haar
verloofde neerschoot.
Vader Calabro, die bij het horen van
de schoten naar buiten was gekomen
en die moeder Spoleti op de plaats

Prinses Marijke aangereden door fietser

De toestand van

liefde

Drie doden door

Townsend?

—

Duitse jongen beweert
Rotterdammer
te hebben vermoord
onze Rotterdamse correspondent)
Een Duitse jongen van 17 jaar, die
in Aschaffenburg was gearresteerd in
verband met een diefstal heeft bij zijn
verhoor verteld, dat hij in juli van dit
jaar te Rotterdam een oude man heeft
doodgestoken. Hij zou de portefeuille
van de man hebben gestolen en die,
nadat hij het geld, f 125.— er uit had
gehaald, in het water hebben gewor-,
pen. Daarna is hij hals over kop gevlucht om zich in Duitsland aan andere
misdrijven schuldig te maken.
(Van

Man met steekwond
aangetroffen
Zaterdagnacht troffen voorbijgangers op het Oranjeplein te Den Haag
een op de grond zittende man aan.
Toen deze opstond, zakte hij in elkaar.
Het bleek de 30-jarige D. B. te zijn,
die een flinke steekwond in de linkerzijde had. B. is overgebracht naar het
ziekenhuis. Hij weigerde te zeggen,
hoe hij aan deze wond kwam. De
politie stelt een onderzoek in.

H.P. baron van Tuyll
van Serooskerken

(Van onze Haagse correspondent)
In de leeftijd van 74 jaar is zaterdag
te Den Haag overleden de heer H. P.
baron van Tuyll van Serooskerken.
Voorafgaande aan de begrafenis op
woensdag zal een rouwdienst worden
gehouden in de kerk van de Soefibeweging aan de Anna Paulownastraat
78, te Den Haag, waarvan de overledene ruim 30 jaren voorganger was.
Verder was hij een bekende figuur ir
de wereld van de paardensport. Hij
heeft grote verdiensten gehad op het
'gebied van de warmbloedfokkerij en
was jarenlang voorzitter van de stichting Nederlandse draf- en rensport.

het Ameri-

blad Miami
Herald hebben de technische diensten van de
Amerikaanse
luchtmacht ten behoeve van
verkenningsvliegtuigen

een foto-apparaat ontwikkeld, dat temperatuurverschillen op een
gevoelige plaat vastlegt en daardoor dingen
kan fotograferen, welke
er niet meer zijn. Deze

camera kan dus „in het
verleden kijken".
Het fototoestel legt
de „warmtestralen" van
het
te fotograferen
object vast, zoals een
gewoon toestel lichtstralen opneemt. Hierdoor kon het gebeuren,
dat tijdens de proefnemingen een foto werd
genomen van een lege
parkeerplaats, waarop
na het ontwikkelen een

aantal auto's bleek te
staan. Op het ogenblik,
dat de foto genomen
werd, waren die auto's
al weggereden, doch
hun
„warmtesporen"

waren

.
'

*

'

*"

Agenda
Maandag 18 augustus.

erl
20.00 uur Het Tehuis: Opwekkingssam
komst. Stromen van kracht.
Bioscopen tot

en

met donderdag.

De*',,'

Beurs 14.30. 18.30 en 21.00 uur:
van Benghazi (14 j.); woensd. 14.3"
Zwarte Jack, de desperado (14 V> cM
Cinema 14.30, 18.45 en 21.00 uur: »
Stockings (a.1.)
ril
Grand 14.30, 19.00 en 21.15 uur: AP f:
21.15
Love (a.1.), dinsd. 19.00 en (18
j.) <js
De woestijn zonder genade
Luxor 14.30, 19.00 en 21.15: Duel OP
-ij'
Atlantic (14 j.)
Luxor Short. Dagelijks van 10.30^J

.„

uur Journaals.
Paterswolde. Maxwül Theater:
dinsd., woensd. en dond. 20.00

„<:

Het lied van de woestijn (14 j.)

.

Melkoorlog in Haarled

(Van onze Haarlemse corresponde
Vanmorgen is in Haarlem-noord ei

melkoorlog uitgebroken omdat p
melkstandaardisatiebedrijf de N# stf*'
Sierkan besloten heeft haar dis p
butie-apparaat na twaalf jaar
te richten teneinde een aantal
acht melkslijters te beconcurrerensinds enige tijd melk betrekken ya
Aalsmeerse melkcentrale te Uitho
De Sierkan zal in de wijken v £ypr<>'
melkslijters
rebellerende
dukten verkopen tegen een prij s> jst
gemiddeld drie cent per liter la£cli.
dan de tot dusver geldende prijz^cf
De melkslijters waren ontevt"
over hun winstmarge en wilden jf
die te verbeteren van de melkt?
ken de toezegging hebben, dat zl j.^'l

Yi'

*'

in

?t

rekening

7

Lrf'

brengen. De directie van De $ ie
stelde zich daarentegen op het s $
punt, dat een verbetering v gs\
slijtersmarge niet ten koste moet 8 $
van die van de fabrieken en d» jgji
klant de keuze moet worden ge f
van de produkten die hij afneefl 1 jjij!
zijn van oordeel dat de melksa« $
ondermeer ten doel heeft een Z° j t'
ciënt mogelijke distributie tot sta Afir
brengen en dat dit niet kan aJ
slijters hun melk bij ver buite #
«
stad gelegen fabrieken gaan
ken. Zij zijn van plan de oori?f $„
4
het bittere einde te voeren,
ogenblik zijn er nog pas acht 1
handelaren die melk uit Ui} M
betrekken, maar het is
$
dit aantal wordt uitgebreidmelkhandelaren stellen zich
standpunt dat men hen niet
$
gen melk bij een bepaalde inrich
betrekken. De melksanering, z° a HO0
in Haarlem is ingevoerd, w r \,As%
de maatregelen van de melkfaD'.j o,
bedreigd. Aan de andere kant
actie van hen in zoverre ge°°
dat voor de melk wel maximun\' yv
geen minimum-prijzen zijn vaste

'

"

,

°"ff/flt

°

.

De erkenning van Irak
door Nederland
<".
Op vragen van het Tweede
lid de heer Gerbrandy inzake
kenning door de Nederlandse r .; Ji"%
van de nieuwe regering in vA\öt Al
de minister-president,
e~,
Algemene Zaken,
mede
minister van Buitenlandse
(j
het volgende geantwoord:
0
In opdracht van de Nederig
gering is de gezant te Bagd a
l
augustus 1958 tot erkenning
nieuwe Iraakse regering oV
®A
Bij deze beslissing is overvvoS gefgfi
de nieuwe regering onbetwis
over het gehele land uitoeie ' fl y
verklaard heeft, dat zij de 1» %0L\
nale verplichtingen van IraK ' $
leven.
,<>rVëJa<r
Terzake is uitvoerig o"
pleegd met de Atlantische
.jf
ten van Nederland.
Er zij voorts op gewezen.lXeflf>e'
gens de regelen van het
y'
de erkenning van een nlf I{ aii !V
ring in geen enkel opzicht
f° ofi'
den geacht een oordeel in
de tf
omtrent de wijze waarop. Fef e &sfl
standigheden waaronder de*
bewind is gekomen.

natfi^K

' ~.

Jef\,

Camera kijkt in het verleden
Volgens

Toen stond er in het Nieuwsblad
Een politiek gevaar.
Een Belgisch vakblad heeft vo
eenige jaren het gevaar geschef
dat de kiezers van alle
behalve de wegblijverspartij, ®~
dreigt van de zijde van hei P"t
lood, dat in de kiescel te huW {
beschikking hangt en dat, als
zijn scherpte verliest, door de #
zers achtereenvolgens wordt
~
vochtigd.
Ter voorkoming v?
booze gevolgen werd
in de cel een waarschuwing op
hangen, dat men op de geschet'
wijze ziekten (o.a. tubercuW»
» j
kan overbrengen, en voorts:
met
carbol
bevocht"
mes en een
vloeiblok bij de stemgereedsciiM
pen te voegen. Ook kan men,
plaats van met potlood, met heM <.
kool den uitverkorene doen aaitf*
zen en zoodoende de analyse
den volkswil langs den drogen ,
plaats van langs den natten
doen geschieden.

De Duitse politie heeft direct via brengloon niet

Interpol een telegram naar Rotterdam
gezonden, maar het vreemde is dat er
hier geen oude man is vermoord. Men
gaat nu na of er misschien iemand is
gestoken van wie de Duitse jongen
dan zou hebben gedacht dat deze man
dood was.

Kleine dingen in 'n grote wereld

kaanse

Vijftig jaar geleden

achtergebleven

en door de camera vastgelegd.
De camera zou o.m.
gebruikt kunnen worverborgen
den om
atoomfabrieken op te
sporen.

»v

*

Australisch-Nederlandse
samenwerking

op

Nieuw-Guinee
Als eerste stap tot de uit*
de nauwere samenwerk u rj <ft
Nederland en Australië\ yWA*\,
Guinea zal in de tweede teï
oktober in Canberra eeïl..Aen< p
conferentie worden
zal worden deelgenomen \st eti
e
ambtenaren van de bc* eJi
e
beide delen van het S
r
genwoordigers van de Nea»
q\
Australische ministerie
ZaK
van
landse Zaken en
een
De besprekingen zullen
rend karakter hébben.

*£

<i.&\s
e^ \^i \,

Nieuwsblad van het Noorden van maandag

Geslaagd B-toernooi van
Sla Raak te Winschoten
A
aariiBk s °Pen B-toernooi met te
van de tennisclub Sla Raak
succes
'Snoten is ditmaal een groot
doordat het weer, evenals de
„gorden
f Se
week b« het C-toemooi, In alle
oh
ic hten meewerkte De bezetting van
C
toernooi is misschien wel eens stergeweest, maar spannender In geen

IhÜ?*

*

!

ger
heren enkel B kwam M. R ; van
Gi«eift £hetlt Groningen
tein de halve finalemet
zich
Knook,
plaatste
A
en
£
«H li.K46—o -in de finale. A. J. Feberwee:
en
speelden

e etl Wast, beiden Groningen,
waarin de ie sei
v<w. sPannende partij(6-2),
doch devolFeberwee was
feS
ie
«et , m et 6—3 voor Kwast. In de de
f'lau on deze met 4-6 en trad in
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6-2, 6-2
*Wa*»tolw
plaats.
beslag
eerste
op
de
s anning
danummer
bij
het
"»es 1
was er
Poel-Voren1
d.
H. v.
&W Won Mevr.
van haar plaatsgenote mej.
&L
ademaker de halve finale met 6—l,
ej l A. Onnes eveneens uit GroV
B;5
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«eiw v erloor de eerste set tegen stadmevr. J. S. de Graaf-Bentinck
e-3.
De volgende set won ze met
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n begin. Mevr. v. d. Poel won
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SCHEMERING'S
TWEESTRIJD

Uithuizen
uit Haren en S. C. Wijk uit
van A. J. Febermet 6—3, 7—5 wonnenGroningen,
waarna
wee en H. Kwast uit overwinning
voor
de finale een 6—3, 7—5
het dubbel A. F. Lathouwers en E. H.
Sprenger werd
JUDO

Judo bij 900-jarig bestaan
Appingedam
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Vakopleiding

'

j

Weiteveen.
v^W?
Sappemeer; H. Kuin. Stedum;
f&BRGEN.
Mevr. J. Hoekrnan>
Ten Boer; J. p. Bos, J. v.
de _
aan
?'
v?ïezema.
onderwijzeres
CX
F. Oosterhuis, UitSteenbergen, gemeente Roden. A ' Jan Uithuizen;
*i„t't, /Ue £
Molen,
J. K
erba d met het elterug te h'meeden; K. v. d. Wirdurn;Usquert;
ui t
Wester
J. Dik, Woloi.

t

Solt

HJ
Molen, J. v. d. Laan en
K. v. d.ontvingen
de prijzen voor
w Fledderman
geklasseerden van deze curde drie best
sus.
Geslaagd voor het examen
Heprenveen.
Vakopleiding BouwbeStichting
„nn
Haag; K. Buis, Rotsterhaule;
KaX anf
Den Hoornsterzwaag;
L. Canrinus

dé

11
1%««

A

Noörderwerf
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Sneek;

Donk er,

R- 3, iseni H Hankel en
tr-na „hnitwnlde; Noordwolde;
J. Ferwerda.
D«eer*
de
het bouwen van een
te
r
öril
eb
den opgedragen aan de N.v> o
aap
f 12.500.
o
' voorNa
gehouden aanbemaken ener voorlopige
«ü.^Rs*«6rd*, nahet
het Van Hannxmam
Va^eco"
n divß?plex aralsmede
het uitvoeren
WL

*
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a^°
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voaeSanß
?i»Xr«lH.
T Hofstee, U.Haulerwrjk;
e
de Jong, Mil? J?Cï.ga Wa'skemeer;
anS.r

Wolvega; W. v. d. MeuE. Oord. Oudehome; O.
damVóchteloGoiiedUK
H Ruiter, AppelV UR.°T ter Schuur, Njeberkoop;
13.
scha; J- oiidehaske; B. M. Slof, KorteOudehaskc
Sietsma.r.
Soaael Fe v d
j
zwaag,St
Westenbroek.
«"»"¥
Wal.
Heeren'woudstra.
o.
agn
Steggerdaen
deze cursus
uitslag va
De
hgt
feeste
veen.
verbonden wedstnia
oude
Maatman
m

*»*&%. hoeder.
-

.

,

werkstuk

en

Reidinga te

Drachten.

23—33; uien 7—15; wortelen B—l 2 per
wortelen 8 per bos. Appelen: Yellow
Transparant h.h. I 18—32, II 13—14.
Peren: Oomskinderen h.h. 27—29.
HOOGEVEEN (Hoogeveen en Omstreken). Pronkers 15—18, dubbele witte 25
28; peterselie 2; rabarber 4—10; andijvie 7; postelein 10—13; komkommers 8
—19; waspeen 7—10; savoye kool 5—6;
kropsla 3—4; bloemkool 10—34; rode
bessen 23—88; snijbonen 29—31; peulen
20; rode kool s—B; witte kool 3è; aardappelen 8—11; aardbeien 116; augurken 7
stoktros 36—37; prei
74- bieten 6—15;
(stuks) 5—6; selderij 2—7; tomaten 28—
35; frambozen 52—56; zwarte bessen 100;
Yellow 14—59; Earley 10.
kg;

—

(Aardappelbeurs).

resultaten van de garnalenals die
Ulte
vangsten waren niet zo gunstig
Tegen 20 t
"
vooraigegde
afgelopen week
van
mdie W aan uc markt gebracht. Voor
i^
ton
15
ruim
werden verhannotering van
de b^onfi 3 w
d
de exportmarkt 4358
per kg. In de
1.23-2.43levendiger.
k b ro
handel
werd
de
ase
lotf
rrmiTKAMP (Garnalenvisserij). Aanpellerijgarnalen, 9600 kg
2P
kk
voer
|
le
422 kg
s ziftsel en 76 kg
garnalen,
drogern
ma
garnalen 1.57-1.75 per
tiS' drogen]garna en 16 per
100 kg; ZiftV
exportgarnalen
k
f 1 30 per kg.
(Garnalenvisserij). WeekTTcnTTFRT
U s<?Vt van 11—16 augustus. Aanvoer
rZw neüerij garnalen. Prijzen van 1.50
?7l«
1
garnalen.
per kg: 27.272 kg puf
kg.
per
prijs 5 et.

,

aanbesteding

Friese boezem:

Damsterdiep. Gron. +12.
Five lingo:
neerslag.
Geen

HILVERSUM II

BERLIKUM (De Afslag). Meloenen 28
—93; perziken B—3B per stuk; andijvie 8
—10; augurken 18—60; snijbonen 25—56;
sperziebonen 30—40, alles per kg; komkommers 10—15; bloemkool I 19—38, II
13—18, alles per stuk; slabonen 33—69;
kool 13; spitsrode kool 10—13; savoye
kool 12; rabarber 10—16; rode bieten 6,
alles per kg; sla s—ll per krop; tomaten

kalm,

(Stichting

=/

+9; Uithuizen +5.
Westerhavensluis Gaarkeuken
boven +11.

voor dinsdag

KleiROTTERDAM
nd; schapen aardappelen
35 mm opw.: Eigenheimers
lammeren idem; 8 50—9.80. Bintje 8.50—9.50, Bintje van
Prijshoudend; biggen ma- de kleigrond in twee maten gesorteerd
met quarantaine 11.50.
tig, prijshoudend.
Prijzen berekend met 100 kg en op
De
(Garnalenvisserij).
vastgesteld voor
„.m inGEN
kalveren
-"

Examens

het
2
terus
o ' onderwijs wenst
eervol ontslag gevraagd.

Provincie Groningen
(t
ichte van het normale kanaalpeil
en npz om
hedenmorgen 8 uur)
Delfzijl —2; OosF(, mskanaalboezem:
Meer +1; VeenZuidlaarder
2
tersluis + '>
—3:
dam boven +30; Veendam beneden +2;
boven
Waterhuizen
—2;
Winschoten beneden +2.
Waterhuizen
8:
Westerkwartier: Gaaarkeuken ++6;
Elpctra (Oldehove) +9; Oostersluis

Uit het Radioprogramma

8> Hoeder

fkemlrs/20

Frienekens

ei Arch.bureau
& h te'i?
sma l ek, h eeft voor

Neder-

13.20 Promenade13 15 Meded. of gr.muz.,
14.00 De wraakroep

Anninsedam
A
uit£?hedri.if). De diploma's werdenApp.r,
Coevorden
Bo
n R. Beishuizen, J. Wils,
nft
aan:
a
gereikt
Coevor"
St Willibrorduskerk te
ß itendam H D. Voogd, DeTfS\
haH z°ndagmiddag
Garrelsweer; E.Bakde installatie
da.
V
Ganzeveld.
H,
u
z"l,
r
to
Bosma,
J. Bruinius,
W.
' T
P"
6r
de
nieuwbenoemde
i
e
**«
fat
oee Ji ï' ma Groningen; J. Thoma, HarkN all * ugenius Frienekens O.FM.,
at
D
Krijer, Hoogezand; F. Fled£ S Meedhuizen;
VC Werd verricht door deken V. + "'an
K. de Jonge,
311 uit
M. v. Hoek, Roodeschool;

en

interlandwedstrijd

Hoogte). Tweede ork., 13.55 Beursber.,
Groningen (H.C. De
van Siva, hoorspel, 14.40 Gr.muz., 15.15
in Workum Vang- Gevar progr. v. d. jeugd, 16.30 Fotopalet.
officieele wedstrijd Vogelzang
37 stuks. caus , 16.45 Tenor en piano, 17.15 Gr.muz..
sten zeer slecht. 1 jr 37 st..
Krohne
lip gr., 17 45 Europese atletiekkampioenschappen
aram;
2
1000
4
Nieuws. 18.15 Pianogr.;
Krohne te' Stockholm. 18.00atletiekkamp.schappen
st-,
30
1960
3 Naaßer sr.
Kruizmga,
spel,
Europ.
18
28
30
gr;
SA.
1940
3
18.45 Gr.muz.. 18.55 Paris
I. 22 st. 1580 gr, te Stockholm.
parle, 19.00 Gr.muz., 19.45 Toneelt 1750 gV.; 6 Zuldema gr,
vous
Nieuws, 20.05 Gr.muz.,
st.. 1388
gr., beschouwing. 20.00
Beaucaire. hoorsp., 21.45
18 st 940 gr, 9 Kruner, 15 st.. 1290
20.40
Monsieur
gr.De c ikste Act, 22.00 Pianorecital, 22.25 Zang en
0 Kampstra: 17 st., 960
de heer Vo- harp, 22 45 Lichte muz.. 23.00 Nieuws,
gevangen
door
voorn werd
een
extra prijs 2315 Koersen te New Vork, 23.16 New
waar
gram,
gelzang, 2«0
lid
Nndam.
Vork calling, 23.21—24.00 Gr.muz.
op stond, aangeboden door

te

Verkoop

voetbal

lon-'
Borêharen

(298 m.)

'S

het Posaunenchor der Refor-

pastoor

De

_

LH?

Wemeinde te Ihrhove.

Installatie

—

land—lsraël, welke voor woensdag
17
september op het programma stond,
gaat niet door. De KNVB zal trachten
voor dezelfde datum een andere tegenstander voor het Nederlands elftal te
vinden.

_.

"%a

kerkdienst was *j
' "> het platduits.eenVoorganger
NC
Züchner van Ihrbffve.
a,' 6 4£ermann
1, roet
inleiding
naar
Lth ema: Dat de mensJona
0fffd
£'S oC
God
tracht
,
ntv
door
toch
Uchten terwijl het
f7O
h-

sportcomplex West-End, waar tot nu toe
De Vogels speelde, welke vereniging
naar het complex Van Starkenborgh is
verhuisd.

5C\m.

pfn"en

"

vereniging Groninger Boys de komende
1 van
competitie nu op terrein
het

rCingen(P.V.

tere

N d°?ï
??>es l
£ £,
bN orl *
SS
?
lwVl5
11 hk?
0t} e maar

speelveld

In verband met uitbreidingsplannen
der gemeente Noorddijk is het
kontrakt
over het sportterrein met Groninger
Boys per 1 september a.s. opgezegd.
Het
lag daarbij aanvankelijk in de bedoeling
een nieuw sportterrein aan te leggen
(de plannen hiertoe lagen reeds gereed)
maar dat kon door de bestedingsbeperking geen doorgang vinden.
Dank zij echter de bemiddeling van de
Gemeentelijke Commissie van Lichamelijke Opvoeding te Groningen speelt de

270 —3;
vnnstanz 396 —2; Rheinfelden
Straatsburg 290 -8;
R „°ach 210 -24;
325 -6; Mainz
M=«u 474 -2; Mannheim
g
8;
245
n
gen
224
Kaub
B
T
r 185 —20; Koblenz 266 —11; Keulen
+17; Lobith 1141
2R«-15- Ruhrort 531+25;
Arnhem 919
913
-U9l- Nijmegen
Eefde IJssel 427 +17; Deventer 323
-57; Visé 5061 -53;
!,«: Monsin 5528-69;
Belfeld 1257 +18;
4040
sluis
520 -19.
de
beneden
Gra Ve

„on. 7.00 Nieuws, 7.15 Gr.muz., 7.45
8.00 Nieuws, 8.15 Gr.muz.,
Morgens,
HILVERSUM I (402 m.)
Gruno). Wedvluchtvan
vrQUWi 925 Pont jiic ale HoogS
kind., 11.00 V. d. vrouw,
AVRO: 7.00 Nieuws, 7.10 Gymn., 7.20
ió 45 V. d.11.50
In concours 141 duiven.
SiUard 2
Als de ziele luistert,
Dagopening.
AVRO:
VPRO:
7.50
Grmuz..
ii
Gr.muz.
Middagklok, 12.03 Gr.muz..
T „=7
uur Uitslag: Mooibroek-Hermse
Gr.muz.,
8.15
9.10
De
Groen12.00
Nieuws,
5; J. Kruisinga 6; 8.00
a
3 9 K Dillema 4.Kampen
teman, 9.15 Gr.muz., 9.35 Waterst., 9.40 i Qn"Land- en tuinbouw, 12.33 Gr.muz.
8; H. Hui- Morgenwijding,
E.
Zonnewijzer, 13.00 Nieuws. 13.20
7;
B.
Limberger
Gr.muz.,
10.50
V.
10.00
d.
H.
13 30 Wereldmuziekconcours
kleuters, 11.00 V. d. zieken, 12.00 Lichte o W.H7
zing 10.
1958. 14.00 Gr.muz., 14.30 V d.
muz., 12.20 Gr.muz., 12.30 Land- en tuinv. h. land, 14.40 Gr.muz., 15.00
bouw, 12 33 Orgel en zang. 13.00 Nieuws.

3470
UTRECHT (Veemarkt). Aanvoer vetrunderen, 223
in
de
639
Scheveningen
dieren
waaronder:
is er te
30 graskalveren. 130 nuchniet in geslaagd 'Ie te kalveren.
kalveren, 893 schapen; 366 varkens
sParen te verslaan. In het da100 kg,
de Soet boven lOOicg; 244 varkens beneden
geiten De prijPel waren mevrouwtegen
en
PreH
330
bokken
big°en,
e bels
y
de 615
Marinkelle kansloos
en kalfkoeien 1.225-750;
zen waren melk1075—725; vare koeien 980—
het eters en Thung (7-5, fr-2) en
tlïivzxrrm
ere ndubbelspel hebben Goris en 650
600-420;' stieren 800-525;
4,5
n
hu titel in een spannende «Atte kalveren 500—240; graskalveren
75-45; schapen
zeer
k
kalveren
toch
L
maar
nuchtere
spectaculaire,
at ige
22drachtige zeun
Mans
lammeren 80—55;
v=,aParti J tegen Willem
kunnen
sets
£Vg de Weg in vijf
en: 3-6, 6-1, 9—7, 3-6, 7-5.
Pe
afis-3, enkelspelen was de ontmoeting
oris als strijd een partij zonwr

De

Waterstanden

Groninger Boys heeft weer

Handels- en marktberichten

weer

.

VOETBAL

van
Ter opluistering van
is
zaAppingedam"
jaar
..900
het feest
terdag door Sportschool Van de Bor
demonstratie aleen judo en jiu-jitsu
de belangstelwaarvoor
gegeven,
daar
de jiu-jitsu
Tussen
groot
was.
ling zeer
het jeugdjudo en
pt, iudo-demonstratie.
(Ie) kata en het gonosen no
het noge no
He) kata werden twee stedenwedstrnden gehouden Appingedam—Sportschool
teamwedstnjd (7
Van de Bor. De eerste,
spannend verhad
een
zeer
personen)
eerst
met 2-0
Appingedam
loop; nadat
Groningers
de
wisten
gestaan
had
voor
laatste wedeeliik te maken zodat de
Deze
brengen.
moest
beslissing
de
heer Oexeman
laatste wedstrijd wist de
Groningen van Toxopeus te winnen
rj_-2)
In de tweede wedstrijd wisten
al snel een 0-2 voorGroningers
de
de heer K
sprong te verkrijgen, terwijl
Appingedam wist
voor
de
eer
Toxopeus
tegenpunt
te
♦p redden
door een
laatst geh u "
de
als
(2-D
"I"
scoren
vf Van
wist de heer
den kringcompetitie
de heer J
scoren,
te
punten
de Bor 10
punt, terwijl
t ier uit Groningen 1
door
overige deelnemers afvielen
of
onbeslist.
tegenpunt
de viering

W. v d. Poel uit Oosterwolde !«
wfheer«eren
enkel A door in de finale
?"JO, fiH*
uit Groningen met H—
fi

h aivV~?- te sl aan. Hij had echter in «ie
u t TmLnale veel moeite met C. S. Wi*
en had drie sets nodig
Ruizen
9~~ 11 en 6-3). De heer Sprenger
Ni e halve
v
finale van de heer J.
ÏWrd uit Uithuizermeeden
met 7—l>,
e'- —6.
gemengd dubbel plaatsten meH
H. v d Poe i_Vorenkamp ende
zich door een o—A
,"?"
e 1 do l geSchimmel
°P mej. I Molema uit Beerta
Ni„ er H. A. J. Dallinga uit LopperGraafKti„ ,!de finale. Mevr. J. S. dede heer
A
Groningen en
£'2?lvp ,°euit
ver uit Emmen wonnen de
lnale van mej. E. Rademaker
SnV
mftt
6^i '«gen en G Gast, Groningen
W °o r~ 3 waarna de finale buitengen Pann
e»'lor,!
end werd. Het eerste dubbel
fl! °eh T,nam elijk de eerste set met 4—6,
in de 2e set met vlag en
NibbiT*
baas (6—o). De derde set werd
6,1 <J P u deliik ook voor mevr. v. d. Poel
er Schimmel (6—2).
,W=
Metß
l
6—3 en
wonnen a. F. LathouE H. Sprenger, Groningen de
halvei?
e heren dubbel tegen GK.
?<*nüUr<;osemlnal
a en j p Hommes uit Uithui"net &_3 & 0 terwijl A. Schimmel
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Benedenknijpe.

L.

de handelsvoorwaarden
van consumptie-aardappelen
de verkoop
wagon, schip

op

of auto

ROTTERDAM (Veemarkt). Aanvoer in
totaal 1717 stuks vee. 1100 vette koeien
en ossen, 617 varkens.
Prijs per kg: Vette koeien ie kw. 3.00
—3.30, 2e kw. 2.80—2.95, 3e kw. 2.60-2.70.
Varkens (lev gew.) 1.94. 1.92. 1.90.
hanVette koeien: aanvoer iets meer,
prima's
del tamelijk, prijzen even hoger,
(lev.
gew.):
boven notering.
Varkens
aanvoer even korter, handel vlug, prijzen hoger, prima ex. boven not.

AMSTERDAMSE

'sS?

progr. v. d. jeugd, 15 30 Chand. zieken, 16.30 Ziekenlof,
16.00 V.jeugd,
17.40 Beursber., 17.45
d.
17 nn' V
Overzee:
Mozaïek van eilan««tortelen
Mr. I.
Caraïbische Zee, doorK.V.P.,
di?en rond de 18.00
Gr.muz., 18.20
O nebrot
18.30 Lichte muziek. 18.50
rTm caus.. 1900
Nieuws,
19.10 Grmuz..
rrVnuz..
(In ac
iV,nLe Nozze di Figaro, opera.Gr.muz.,
Act.),
22.30
20.50-21.05
naVSe
Nieuws, 23.152245 Avondgebed, 23.00

--

TELEVISIE PROGRAMMA
en weeroverz.. 20.20
20.00 Journ.
MTS: rijk
der hamsters, film, 20.35-

V. d. kind.. 1110
Brussels
reldkampioenschap, 19.00-19.30 Hier und
kant, 17.35-18.00 Kappers We-

20.00 Journ.. 20.15

Rep.,

Speelfilm.

m.)
«EG OMR. NOORD EN OOST (188 van
weerbencht
19 00—19 03 NoordelijkNoteringen
ac
het KNMI in De Bilt. 19.03—20.00van
FrysGroninger Graanbeurs.
fan & J
ke ütstjüring. a. In meditaesje
b. In reporWalstra üt Surhüsterfean
taezje tan de middeisgearkomste op de
Fryske Katholikedei op Rus e. Lieten
as kom-al-den-dei
en musvk d gé.Oars foardracht
fan Pau„Oer de ha ".in
liis Akkerman troch Akke Radsma.
BUITENLANDSE ETHERKEUR

.

f

Engeland

(Home

Service.

33U

m.i

14.00
12.00 Ork.conc. 13.40 Gr.muz
18.45 P>anoOrk.conc., 16.00 Balletmuz Gitaarrecital.
recital, 19.00 Gr.muz., 19.30

.

tenor en piano
m)
(Light progr.. (1500 en 247
14.15
12.00 Gr.muz., 13.00 Dansmuz..
15.45 MU. ork.,
pianospel. 15.00
Sopr.,
21-45
Engeland

SCHEEPVAARTBERICHTEN
Passagiersschepen

Bloemfontein 18 te Antw.
Boissevain 18 te Lorenzo Marquez.
Groote Beer 15 te Quebec.
Oranje 17 v. South.ton n Ceuta.
Oranjestad 17 v. Paramaribo n. Trinidad.
Westerdam 16 v. R'dam n. New Vork
Zuiderkruis 16 te Adam.
Grote vaart. Aagtedtik 18 te Pt. Elizan. Hamburg;
beth: Alcor 16 v. R'dam Santos;
Aldabi 17 v Montevideo n.
Alioth
.17 te Rio de Jan.; Almdiik 16 te Tarqpico: Alnati 17 te Antw.: Alphard 17 te
R'dam; Alpherat 15 v. Rio de Janeiro n.
Santos; Amsteldiik 17 te R'dam; Amstelkroon p 17 P. Elizabeth n. Durban: Amstelsluis 18 v. Whampoo n.n. Vancouver;
Kaapstad:
Amstelveen 17 v. Bombay
Annenkerk 16 v. Adam n. Lissabon;
Argos 17 te Malta; Arnednk 17 te Bremerhaven; Attis 17 te Pte Cabello: Baarn
17 v R'dam n. Antw.; Balong p. 17 CeyCamaroenkust 15 te
lon n. Ranaoon;
Antw.; Camitia 17 v. Curacao n Tnameshaven; Cleodora 20 te Geelong verwacht; Diemerdiik 18 te Bermuda: Din17 te R'dam; Donaednk 17 v. Los
teldiik
Angeles n. Cristobal: Doris 18 te Antw.;
Eemland 18 te Vitoria; Farmsum 16 te
R'dam; Friesland 16 v. New Vork n. Los
Angeles: Gabonkust 18 te Antw.: Ganymedes 17 te R'dam: Garoet 17 v. Pt. Cardam:
don n Massawa:
Hathor 17 te R 17
Hera
te
Heemskerk 17 te Antw.:
Guantha: Hestia 17 te Maracaibo: Hisnania p 17 Ouessant n. Castro Urd'.ales:
17 v. Antw. n. Freetown;
Ivoorkust
18 te R'dam:
Jason 17 te Cuba: Java
Kalydon 17 v. Shellhaven n. Stanlow;
Kafa 17 v. Kopenhagen n. R'dam: Karimata 17 te Singapore; Karimun 17 van
Singanore n. Manilla; Kloosterdiik 17 te
Philadelphia; Kopionella 18 te Curacao:
Koratia 18 te Suez: Laaakerk 16 v Rotterdam n. Antw.: Leto 18 te Lagos: Libertv Bell 17 v Suez n. Mena al Ahmadi:
Maaskerk 17 te Chittagong: Mapia 18 te
Aarhus: Marifkerk 18 te Calna; Merwede 18 te Takoradi: Muiderkerk 17 v.
Marseille n. Genua; Miidrecht r>. 17 Malta n. Houston: Noordwiik p. 17 K. Blanca
n Las Palmas; Omala 18 te Guaiaauil;
Ouwerkerk 18 v. Wismar n. Rotterdam;
Prins Joh Willem Friso 19 te Houston
verw.; Prins Willem II 17 te R'dam:
Prins Willlem 111 17 v. R'dam n. Antw.:
Prins Willem van Oranje 17 te R'dam:
Rempang 15 te Suez; Ridderkerk 17 v.
Cochin n. Ar"en: Riouw 16 v. Hamburg
n Adam: Rijnkerk 16 te East. London;
n. Singapore;
Saidia 17 v. Pladioe
Schelnwük 17 v. Savanna n. Maracaïbo:
Soestdiik 17 v. Antw n. New Vork; Stad
Delft
Alkmaar 17 te Adam verw.: Stad
17 te R'dam: Stad Schiedam p. 17 Gibraltar n. Adam: Straat Madura 17 v.
Lorenzo Marauez n. Zanzibar: Tabian 16
v. Hamburg n. Adam: Tabinta 15 v.
Bona n. Pt. Said; Talisse 15 te Adam;
Tara 18 te Antw.: Tarakan n. 17 Guernsey n Adam: Texel 14 v. Bahrein naar
Tiikampek 18 te Makassar:
Damman;
Tiitialenska 18 te Montevideo:
Triton 18
te Guantha: Utrecht 19 te Padang vervracht: Waal 16 v R'dam n. Alexandrië:
Weltevreden 16 te Penang: Zuiderkerk
18 te Freemantle.
Grote vaart. Alkmaar 18 v. Philippeville n. Barcelona; Annenkerk 16 v. Amsterdam n. Lissabon; Borneo 14 v. Tripoli; Boschkerk p. 18 P. Soedan n Suez;
Pt. Soedan n. Londen;
Britsurn 18 v.Liverpool;
Friesland 16 te
Fravizo 18 te
Adam; Heelsum 18 te Antw.: Hydra 18
te Adam; Java 18 te R'dam; LaarderLutterkerk 18 v.
kerk 17 te Bahrein;
AmKuwait n. Kosseir; Maasland 16 v.
sterdam n. Bremen: Maron 18 te Adam;
Indonesië;
Nanusa 16 v.
Adam n.
Bremen; Prins
Orestes 16 v. Adam n.Adam;
Rempang
der Nederlanden 17 te
16 v. Pt. Said n. Genua; Riouw 17 te Amsterdam; Senegalkust 16 v. Adam naar
Bremen;
Stad Alkmaar 17 te Adam:
Tabinta 17 te Adam; Trajanus 18 te Amsterdam; Witmarssum 16 v. Adam naar
Bremen: Zaanland p 18 Kp. Finisterre
n. Las Palmas; Zonnekerk i 7te Adam.

16.45 Gevar muz.. 18.00 Gr.muziek. 20.00
Gevar nrogr.. 22.40 Dansmuziek.(309 Hl.»
Nordwestdeutscher Rundfunk
12.00 Lichte muz.. 13.15 Amus. muziek
14.00 Ork conc 15.00 Oude muz., 1600
K.L.M.-vliegtuigen
17 45 Koorzang, 18.00 Lichte
20 50 Jazzmuz.,
PH—LDR (Pontianak)
19.50 Gevar progr —1.00
Uitreis:
Dansmuz., 23.30 Kamermuz., 0.10
gezagv. Robson gisteravond van Biak
m
Frankrijk (Nat. progr. 111, 280 en 235 m) naar Sydney; PH—LKI (Wyvern)
en piano. gezagv.
Koning
vanochtend van
12.05 Grmuz., 14.10 VioolMeistersinger
17.15 Die
14.35 Koorzang, opera.
Bangkok naar Manilla; PH—LKS
von Nürnberg,
324 m ) (Proton) gezagv. Andriessen vanochBrussel (Vlaams programma,
Pianospel.
12.15
Grmuz.,
12.34 tend van Kairo naar Karachi; PH—
12.00
gezagv. French
pianospel, 13 11 Gr.muz., 13.40 Casino- LKG
(Griffioen)
conc., 15 00 Maria La O. Cubaanse Ope- vannacht van Rome naar Beiroet.
rette, 1545 Gr.muz., 16.02 Strijkkwart..
(Deuton)
Thuisreis: PH—LKW
16.45 Gr muz 17.10 Gr.muz., 18.00 Fluit
gisteravond
Caus.,
gezagvoerder
Goetheer
sold.,
20.00
en Piano, 18.30 V. d.
20.45 Gr.muz., 21.15 Omr.ork., 22.15 Ka- van Karachi naar Kairo; PH—
„„,
gezagv. Van der Kommermuziek.
484 m.) LXV (Meson)
Brussel (Frans programma,
van Beiroet naar Rovanochtend
mer
Hammondorgelspel.
12.00 Grmuz., 12.35
gezagv.
13.15 Gr muz , 14.00 Idem, 14.45 Ork.conc. me; PH—LKE (Pegasus)
15.30
16.05 Dansmuz.. 17.35 Gr.- Smit vannacht van Singapore naar
Gr.muz..
muz., 18.30 Idem. 20.00 Festival v. Wenen: Bangkok.
Gr.muz.).
Ork.conc. (Om

De

.

.

20.40

Convent. Obligaties

EFFECTENBEURS

AKU

4 pet.

Philips f

1000.-

971

135

3692 3692
Unilever C-A.
180
183
Premieleningen
Wilton-Fijenoord
15/8 18/8
en
Petroleum
Amst.
*51
f 100 21 931
Münbonw
Staatsleningen
225 Den Haag "52 121 911
Billiton ie Bubr.
1621 Rott. 1952 II 21 911
Nederl. 1953 3» 934
931 Billlton 2e Rubr. 162
Grootb.-Obl.
31 80
6631
Dortscbe Pet* M. 677
Staatsleningen
165.50
Nederl. '47 (31) 3
91« 9HI KPMijAl af 2o
Maandag 18 augustus 1958

_

-

Heemaf

Heinekens
1341 Hensen Mach.fabr.
Indola

237
353

240

158

160

355

145 b 145 b

— 83
Internatio ■
93J Kon. Zwav. Ketjen 214 212
91 K. Ned. Pap.fabr. 166
165
91Ï Kon. Ned. Zout
3911 392
Kon. Ver. Tapijt
209
2071
Letterg. Amst.
2631 2581
59
59
4 872
881bi Lijempf
Nederl. 1951
31 94èt 941 XP Mij 5 è f2O 167 164.90 Cockerill
142
31 94
1421 Maxw Land Gr. 532 530
Nederl. 1953
94 K P Mij 50 6 f2O 167.20 168.00 Dawes Pound
2211 Naarden Ch. Fabr. 165 1691
31 92| 92ï
51 222
Young tl "30
Nederl. 1956
Ned. Scheepsbouw 147 147
Seheepvaartmijen en XX.M.
Nederl. 1948
31 87
87
Droogdok Mij 510
511
en
Rott.
1954
31
89
89
Depotfractiebewtjzen
Nederl.
1361
HolL-Amerik. L. 1361 127
Kon. Mij Schelde 1681 169
Hypotheekbanken
31
Nederl. 1955
881 K Java-Cbina P.v. 128
1393 1385 SehokbetoD
852
851
Nederl. 1955-2 31
101 Bel. Dep6t H.8.8
901 K.L.M.
R.S 124 124
3
Nederl. 1937
891 KNSM N. B«- VA. 1411 1391 Rott. Belegg. Cons 322 321 Stokvis & Zn.
Unilever 7 pet.
1441 144
Dollar-Ing. "47 3
921
921 Kon. Paketvaart
1331 131| Adm. Kant. Unitas 671
Unilever 6 pet.
8
1241 1232
95!
951*
Investeert.
135
Mij. Nederl. 135
St.v.
89
Unilever 4 pet.
$9
Niet-Actieve Aandelen
94J 94Ï Nievelt Goudr. nr. 121 1201
Ned. 1962-64 3
B. Zwolsman 821
V.
A.
Kredietinstellingen
62
Cert.
21
Bank.
en
NWS
621
Ned.
2321
Ommeren Phs. v. 234
226
226 Ver. Blikfabrieken 141
144 b
N -Indië '37 A 3 * 912 91J Kon. Rott. Lloyd 121
1211 Amsterd. Bank
1081 108| Ned. Sch.v. Unie 1242 124| Gr. Ind. Cr. B. *52 1101 112 Ver. Mach. Febr. 1282 1291
6 pet. Wonlngb.L
Mij. Fin. Nat. Herat.
821 Ver. Ned. Rubb.f. 131 1311
Bank- en Kredietinstellingen
Obligaties
Niet-Actieve
Nrd. Ind. Vezelv. 94
Unie
198
1981
951
Holl.
Bank
169
169 b
Ned. Handel Mtj
Prov. en Gem. leningen
1241 1242 Vihamij.
94
Ned. Midd.bank
Cultures
962 Rotterd. Bank
194
Gron. '52 I-H 41 1931 Autob. Vredestein 217
217
692
681 Rott. >37 lenm 31 931
941 Slavenburg's Bank 117
Amsterd. Rubber
Rubberf. Vredest.
2162
106 b 106 b
Bandar Rubber
169
1692 Ned. Mij. Walv.v. 811 82
Twentsche Bank
115.80
Wyers Ind. Hond. 1901 190
Del. Mtjen C.vA.
Bank- en Kredietinstellingen
106
105
Zwanenb. Organon 323
Ondernemingen
Industriële
Handelsv. Amst.
3241
N. Gem- 1952 124 t 122b Alg. Norit
871 Bk.
448
454
N.-I. Suiker Unie 87
Gron.
Ind.
Cr.bank
992
992
351
Senembab Mij.
821
Bnitenlandse Fondsen
295 2932
Amst. Droogdok
14i 14
Vorstel. Cult. MSKon. Pharm. Broc 1921 192 Canadian Pacific
28A 27H
Hypotheekbanken (pandbr.) Bührmann's Papier 249 250 Imperial Oil
481
462
Ondernemingen
Industriële
842 842 Bijenkorf CvA.
2382 2421 Int. Nick CvA. 82J
82f
Alg. Kunstz. Unie 1951 195 J Fr.-Gron. DE-VE
(31) 3
Centrale Suiker
200
201 Bethl Steel C.vA. 441 44J
831
Bergh's Jurgens
272 271 Fr.-Gr. gec.K.
Cec.
CvA. 54
83 Demka Stiabr,
144 t 143 b Chrysler
54A
1941 1941 Holl. Hyp- (31)
v. Berkels Pat
s 811 811 Diepenbr. Reigers 78 78 Cities Serv. CvA. 61 f 601
s. K.
Calvé-Delft C.V.A. 308
305 N Hb. Hyp-b.
NO 842 842 Kon. Gist en Spirit 1992 197 Cont. Oil CvA. 612
Fokker
270 270 WestL
en
Ned. Ford
Kon. Ned. Grofsm. 1001 1011 Gen. Mot CvA. 43} 43 1
Handel Industrie
1721 173
CvA. 95
Gelder Zonen
178 181 Alg. Kunstz. TJ. "44 971 971 Kon. Mij. Havenw 871 871 Kennecott
Steel
CvA 53;
531
Rep
N.
Hoogovens
W.d.
obl.
Kon.
1142 1142
329
3271 A. Heijn
811
Muller Co. N.B.V.A 305
a = ex-stockdiv. Shell OU CvA 812
921
304 Bergb's Jurgens 31 92
52
bieden.
St Brands CvA. 522
Ned. Kabelfabr.
b
dollarl.
Philips
=
"81
982
972
269 269
49 & 481
Texas Instrum.
Philips Gem. Bez. 3141 3121 Philips dollarl. '49 931
94
* =ei ex-dividend
'U.S.
Steel
CvA.
701
704
§
Wd,
Cum.
ex-claim.
Werkspoor
P,
31
1571
941
94J
.PhiL
1571

—

'

——
—

—

—

—

—

—

—

—

_

—

—

.

—

—
—

Kleine vaart: Alida p. 16 Holtenau,
Holtenau
Alja 15 te Gdansk; Anja p.
16 te
Antarctica 16 v. Stettin; Antilla Aspero
Newhaven; Ardito 17 te Burea;
16 v. Cardiff n. Ostende; Barcuda p lb
Aden; Biak 15 v. Ramsund; Brinda 15 v.
Archangel; Brinio 16 v. Raake: Capncorn
16 te Raake; Diet 16 te Patenimi; Dubhe
p. 17 Holtenau: Egbert S 17 te Adam;

IJ,

Frisia 16 v. R'dam; Havik 18 v. Cardiff;
Hendrik B 16 v. Grouw; Horizon 17 van
Svendborg;

Ida Jacoba

17 te Pythea;

Isola p. 16 Gibraltar; Lauwersborg 14 n.
Umca; Lies 15 te Bordeaux; Lubox 15 n.
Kaskinew; Lydia 16 v. Londen; Maartje
13 te Terneuzen; Makkum p. 18 Holtenau;
Naerebout 15 te Lissabon; Necton 17 te
Strolund; Oldambt
16 te Stockholm;
Pavo p. 17 Gothenburg; Result 16 van
Ahrendal; Silvaplana
16 te Horsens;
Stella Maris p. 17 Holtenau; Sylvia p. 18
Brunsbuttel; Theodora 15 n. Adam;
Tjoba p. 16 Brunsbuttel; Truus p. 18
Harlingen; Urmajo 15 te Bremen: Wiema
p. 18 Brunsbuttel; Willem Cornelis 15 n.
R'dam.
HARLINGEN. Aangekomen: Friborg i€
v. Zwolle.
Vertrokken: Warnemünde 16 n. Antw.;
Haskerland 16 n. Goole; Flevoland 16 n.
Leith; Coenraad K 16 n. R'dam; Gannet
16 n. Londen: Armin 16 n. Kalundborg;
Otto Schepers 16 n. Huil; Jan Wilfred 16
n. Hamburg.
DELFZIJL. Binnengekomen: Fendo 16
v. Huil.
Vertrokken: Margaretha 15 n. Wych
15 n. Borkum; Hoop
auf Föhr; Reinhard
op Zegen 15 n. Gothenburg; Ritornel 15
n. W. Hartlepool; Magdalene Vinnen 15
ii.

Bremen.

Proefvaart zeesleper Canderan

Op de Waddenzee werd de geslaagde
proefvaart gehouden van de nieuwe zeesleper Cauderan, die bij de Handel- en
Scheepsbouw Maatschappij Kramer en
Booy te Kootstertille
werd gebouwd
voor de Union des Remorqueurs de V
Océan te Parijs.
De Cauderan heeft de volgende afmetingen: lengte o.a. 30 m, lengte tussen de
loodlijnen 27 m., breedte over alles 7.34
m., breedte op de spanten 7 m. en holte
3.40 m. De diepgang bedraagt 3.10 m.
De voortstuwing geschiedt door een
1060 p.k. motor. In de machinekamer
zijn voorts twee hulpmotoren van 60 pi.
elk opgesteld.
De bouw geschiedde onder toezicht

van Klasse Bureau Veritas en Marine
Marchande.

Ongeanimeerde markt

AMSTERDAM, 18 aug. Nieuws om de
markt te stimuleren heeft het week.
einde niet gebracht. In de wereldpolitiek vonden geen schokkende gebeurtenissen plaats, terwijl het nieuws van het
bedrijfsleven niet van dien aard was,
om veel leven in de brouwerij op het
Damrak te kunnen brengen. De slotprijzen van Wallstreet waren, vooral
voor aandelen Koninklijke Olie, aan de
lage kant en deze vonden haar terugslag in de notering voor de olie-aandelen
in Europa. Koninklijke Olies werden
vandaag in Amsterdam op f 165.50 bij
de opening verhandeld, tegen f 167.20

als slotkoers van vrijdag en een Newneerkomende op f 166.40.
De handel had niet veel te betekenen en
dan te weten, dat deze aandelen de
grootste omzetten in het eerste halfjaar hebben gehad in Wallstreet. Hierdoor is nog eens zonneklaar bewezen,
dat de eens zo roemruchte oliemarkt
van het Damrak zich verplaatst heeft
naar Wallstreet. Parijs had vanmiddag
een enkel stukje aan de markt, waardoor de koers in het verdere beursverloop inzakte tot f 165.10.
De gedrukte stemming voor de olieaandelen werd geenszins door de overige internationale waarden overgenomen. Van de vaste tendentie, welke de
vorige week voor de meeste internationale waarden aanwezig was, kon vandaag niet zo zeer gesproken worden,
doch gezien de lagere koersen van vrijdag uit Wallstreet, hielden de aandelen
zich vandaag uitstekend. AandelenPhilips ondergingen een kleine reactie
en waren slechts op 314 een puntje lager. De vraag voor Newyorkse rekening
was vandaag in deze markt niet aanwezig.
De converteerbare obligatiesPhilips werden een half puntje lager op
134% vernomen. TJnilevers werden btj
de opening gekocht op het bericht over
een samenwerking van dit concern en
het oprichten van een fabriek voor de
vervaardiging en verkoop van chemische produkten in West-Europa met de
Emery Industries Ine. Cinimati (Ohio).
De opening lag een punt boven vrijdag,
doch deze winst moest, bö gebrek aan
belangstelling, later worden prijsgegeven. AKTJ's lagen op 195%, plus een half
yorkse pariteit

pet., bijzonder goed in de markt. KLM
werd een halve gulden lager geadvi-

seerd.
De overnam© van de Oranjehjn, welke
door de beurs als een verstandig beleid
van de directie van de KPM werd beschouwd, is blijkbaar in de koers van de
aandelen-KPM verdisconteerd. De aandelen openden vandaag op 133. Gering
aanbod was oorzaak, dat hiervan nog
een puntje afging, zodat het totale dagverlies anderhalve punt bedroeg.
Cultures waren een puntje lager voor
Amsterdam-Rubber en HVA en certifi»
caten-Deli waren goed prijshoudend.
In de Staatsfondsen was het kortlopende papier eerder iets lager In verband met de verhoging van het verplichte kasreservepercentage van 9 pet.
op 10 pet. De verhoging geldt voor de
periode van 22 augustus tot 21 september.
Prolongatie 3% pet.

Amsterdamse wisselmarkt

Contante prijzen: Londen 10.56—10.56&,
New Vork 3.78 7/16—3.78 11/16, MonParijs 90.00—90.10.
treal 3.922—3.93|,
Brussel 7.59J—7.60f, Frankfort 90.34—
90.391, Stockholm 73.161—73.211, Zürich
86.491—86.541, Zürich (vrije frcs) 88.31
88.36, Milaan 60.751—60.801, Kopenhagen
54.59—54.64, Oslo 52.791—52.841, Wenen
14.601—14.611,
3J79è—8.791,
Ankara
Praag 52.84—52.94,
Lissabon 13.261--

—

-13.28.

Termijnmarkt Rotterdam

Mms. Slot visdag: sept. 21.20, nov.
19.75, jan. 19.70, maart 19.70. Slot heden
alles onveranderd.

Getrouwd:
J. P. F. MULDER
en
ANNIE FREEKE
VAN DEN BERG
Zij danken, mede namens
hun ouders, voor de bij hun
huwelijk betoonde belangstelling.
Groningen,

.

J. M. RUKMANS

! H. T.

v

■:'-:-;-ï. ï-.'.vfv-

STERRINGA

3
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Huisarts

Tandarts

y

DINSDAG
WOENSDAG

■'■-■'

DONDERDAG

—

Heresingel 17,
PRAKTIJK HERVAT

18 aug. 1958.
Adres: Oosterweg 152,

R. KAYZER-STOUT

Enschede.

pedicure

Met grote blijdschap geven i Oppenheimstr. 39A, tel. 29424
wij U kennis van de gePRAKTIJK HERVAT.
boorte van een zoon
GEERT JAN
DAMES, komt eens kijken
G. BENTEMA
in onze moderne
E. A. BENTEMA—
KAPSALON
WIERSUM PERMANENT WAVE com„Tettema", Uithuizen.
pleet f 6.50, kroes worden
16 augustus 1958.
uitgesloten. Het geheel staat

■

NIEUWE MEUBELEN

onze dochter
LOUWKE CATHARINA
F. M. FABER
S. FABER—POLMAN
Lutjegast, 15 aug. 1958.
Hilmahuize.

&&MB IQ

De

beste houtsoorten
en de mooiste trijp of
moquette, voor zeer
lage prijs, tegen contant

J. KEIZER

Openbare vergadering van

;

v*

aambeien!|*

£ï

Stomen

1 f'iA

-

,'

-

1
I

-

3.30.'.^

TE KOOP GEVRAAGD:

grootmoeder

KLAASSTEN VISWAT
in de ouderdom van
74 jaar, sedert 12 juni
1957 wed. van Y. Snip.
Groningen, 16 aug. 1958.
Martenstraat 32.
A/b m.s. Anje:
A. de Vries-Snip
S. de Vries
a/b m.s. Johanna:
K. Snip
A. Snip-Rock

Aan de 0.1. school te Bedum
gekan tijdelijk worden
plaatst

een Onderwijzer(es) Brieven onder

KAAS

vanaf f 100.Juweliers
■»■«*«

t4
REPKo Herestraa
t/oKoudeGat

Alleen dinsdag en woensdag een EDAM 40 + , zeer
vet, pikant, pl.m. 1800 gr.
van f 4- voor f2.65. (lets
Cilinders, boren, krukassen beschadigd).
slijpen, lagers

ingieten,

lijnboren, reparatie
alle
soorten hydraulische cricks.

klein- en
achterkleinkinderen.
De teraardebestelling zal
plaats hebben a.s. woensdag 20 augustus om 10.30
uur op de begraafplaats
„Selwerderhof" te Groningen. Vertrek van huis
om 10 uur.
Heden overleed, zacht en
kalm, in de leeftijd van
89 jaar, onze heste oom
HENDRIK HEIKENS,
Zuidbroek, 16 aug. 1958.
Zuidbroek:
Fam. Zuidema
Groningen:

Fam. Mulders

De teraardebestelling zal
plaats hebben op woensdag 20 aug. om 2 uur.
Zij. die de overledene de

laatste eer wensen te bewijzen, worden verzocht
samen te komen in Café
Tuin.

Heden overleed plotseling onze lieve man,
broer, zwager en oom
EIJE JACOB

N.V. NOORD NEDERLANDSE
MOTORENREVISIE
Hoogezand,

ISSTMAN
Astraat 7

tel. 05980—2880.

HEROPENING
DINSDAG 19 AUGUSTUS

met een grote voorraad SCHAAPVLEES

"
rV/7
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| ''fMWvI
TAFELAZIJM

-

haas

jij;:
$
;M

.
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Wij repareren en leveren uitsluitend

:":■:

WASMACHINES

-

te Roden

STEENTILSTRAAT 29

-

J. POST

*

I
[

Huisarts
Praktijk hervat

Professor Lenshoek
AFWEZIG tot 8 september

G. A. LENSTRA
Internist
hervat

"'

ieder 't zijne "

Telefoon ,2388

Cccnt MOR

corso Eelde

Ife

foloemeiiweelde

KL

21 praalwagen» en vardar medewerking van 8 muzlekcorpien,

\

/

j|

*De Koninklijke Phllharmonle

uil

Boehollz (Limburg)
Wereldkampioen

Doedelzakband

i(

De klnder Drum- en

[f

if

Jeugd Tamboer- en Pijpercorpj „Heerenveen"

"k

Gronlng» Polülemuzlekcorpt

H|(
BjLl

Entreeprijzen f 1.50 p.p.
Voorverkoop:

-

f\4

„De Scotjei" uit Tilburg

'/gSf 9,

(250 leden)

..

(Landskampioen Vaandelald )

AA

Schoolgaande kinderen 1 1-'\Y«B
S'garenmagaztfn HomanI Jjghg

tapijt**

\ "eedden
I
Ë dekens , i I
f confectie 1 1 \

N^vV

9J
i A'fr

/
l

meubelen

I Geh.h. verzekerd
Br. nr. 2500 b.d.

I

fI

LATEN LIGGEN in de
speeltuin te Paterswolde,
zwarte jongensjas. Terug
te bezorgen Piet Heinstr.
21A, Groningen.

f

ALLE. ONDERDELEN f

en

j

J

f

RTJILMOTOREN
«-oor
FORD

C
/
\

fJ

Official Ford-Dealer

/

i
f

jij drinkt
en ik draai met

f

GRONINGEN

is woensdag 20 aug.

GESLOTEN
wegens uitstapje personeel

Schnitcndicp 45
Tel. 24843 (3 lflnen)

J

C

Begin September aanvang mondelinge cursussen

MOD. BEDRIJFSADMINISTRATIE

STAATSPRACTIJKDIPLOMA

GRONINGEN
Dinsdag 26 augustus

OPERA

-

★
1948-1957
periode
slaagden 8124 leerlingen
In de
n.l. 120 voor M.0.; 1416 voor S.P.D.; 1089 voor
M.6.A. (Ass.); 5499 voor Practijkdiploma (Ass.).

20 uur

ITALIANA

kostuums uit:
De mooiste gedeelten in originele
PALJAS, AÏDA, TRAVIATA, pARELVIisSERS,
CARMEN door solisten van de grote Italiaanse
koresi,
Opera-theaters: Marisa Morel,
Maria Minetto, Rolando Massaro, Alfredo Vernetti, Gino Orlandini, Gian Bertolini.
Prijzen der plaatsen: f 4.-, f2.75 en fl-?5.
Kaartverkoop en plaatsbespreking van dinsdag 19
augustus af.
Kassa geopend: Dagehjks van 8.30-13 uur
Telefonische bestelling van 10-17 uur onder nr.
25645.

\

Nette

j.man,

-

landb., N. H.,

BEKENDMAKING z. 1. d. w. kennism. met dito
Het Hoofd van het Gemeen- eeenv j.vrouw of wed., kind
ca. 40—45 j.
tebestuur van AMELAND ggeen' bezw., Ut. met
foto, w.
geeft kennis, dat vanaf 181Brieven, liefst
augustus a.s., gedurende 14 \w. ger. ónder no. 1802 b. dez.

en ik heb *°t
te
nooit xó gen»

*

GRONINGEN, HERESTRAAT 23,
LEEUWARDEN, DE RUYTERWEG 11
AMSTERDAM, OOSTEINDE 3,
ROTTERDAM,

DEN HAAG,
HAARLEM,

UTRECHT,

ENSCHEDE.

TEL. 31.971
TEL.
8409
TEL. 36.389
HEEMRAADSSINGEL 111, TEL. 30.898
SWEELINCKPLEIN 46,
TEL. 33.67.85
FRANS HALSPLEIN 9.
TEL.
16.372
TEL. K. 3402-2482
DOMPLEIN 4,
EMM ASTRAAT 165,
TEL.
6607

>*

Inl. prosp. en /nschr. te Groningen Maandag t/m
Vrijdag van 9-5 en van 7-9 uur

dagen, ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage
is nedergelegd, in uitvoerige kaarten uitgewerkt, het I
door de Raad dezer gemeenop 11 dezer vastgestelde
te
gedwongen
ontruiming
Wegens
voor direct plan tot herziening
van het
plan van uitbreiding van de
kernen Buren, Nes, Ballum Begin september vangen nieuwe
cursussen aan, opleidende voor de van regeringsen Hollum, alsmede van het wege
erkende examens. Opleiding met diploma-garantie.

Te koop of te huur gevraagd:

G. POST—TIEMENS

J. BAARVELD

§

„Photoflux"

WASMACHINEHUIS
DAMSTERDIEP 30,
«r.

TELEFOON 26958

OOSTERSTR. 25

augustus

dank.
Groningen, augustus 1958.
Idastraat 44.

25 C*

bekende

vanaf

G. F. WOLTERS Techn. Handelmij N.V.

om half drie.
Zn", die de overledene de
laatste eer willen bewijzen, worden verzocht samen te komen in Hotel
Busscher te Roden.

betuigen wij onze hartelijke

van

In het

vanaf f 1.55

ËÉÉÉtftJLI)K JULIfffJ?M

op

Voor uw blijk van deelnehet
ming, ontvangen bij
overlijden van ons zoontje
HENDRIK,

m****

GRAAF'S speciaal

1

KRUIDENAZIJN DRAGONAZIJN BORDEAUX-AZIJN

*

maar dan ook
alle merken

i

azun

erg gezond!

.

De begrafenis zal plaats

praktijk

%.

:":"!

-

KA *

(I

-- 1.75
--- 0.951.251.751.35
-- 0.69
0.85
1 blik GEHAKT
0.49
GESMOLTEN VET
3 pakjes MARGARINE
- 0.81
SLAGERIJ E. VAN DIJK
RUNDVLEES
HAMSCHIJF
MAGER SPEK
VET SPEK
VERSE LEVER
2 grote blikken LEVERPASTEI

van

J. G. Bulthuis-Kuipers
20

"5:
iS

jjjij

nodig. Ik eet elke dag sla.
BEP: Dat doe ik ook, maar ik word dikker,
NS: Dan maak Je Je sla vast niet aan met
az 'J n Ik sebruik HAAS AZIJN en dit
mi Jn gezin en
komt m'J n slanke
''">"' ledere goede
portemonnaie ten goede.
winkelier heeft:

Ji y\

PHILIPS

":§

ANS: Mijn slanke lijndieet? Dat heb ik niet

V

jjij:

ZENDT UW BODE

66 jaar.
Nietap, 16 aug. 1958.
Uit aller naam:

woensdag

kWfy

s

ii bi iiw

Hoogezand:
J. Krijthe-Snip
B. J. Krijthe

BULTHUIS
de ouderdom

H"jiji ÉPi
W fl

aan de Burgemeester van
Bedum.

-■%»■

Groningen:

De teillox»

Altijd zonnige Kl
JjjjgftA &)ryir
/
f li£«-fAtfi'S met

1 september a.s.

SLAVENBANDEN

K. Walsma-Snip
J. Walsma
a/b m.s.
Twee Gebroeders:
J. Snip
L. Snip-Remkes

Êmê«rtftf

no. 1797 b.d.

GOUDEN

Zuidbroek:
P. Veentjer-Snip
J. Veentj er

pis mWiUWé£&c ik^lT^i

voor tenminste twee maanden. Sollicitaties onverwijld

Groningen:

A. van der Brug-Snip
D. van der Brug

i

HEREN
I
KAPPERSBEDRIJF

GEMEENTE BEDUM

ingaande

katoenen coupons!

MIDDEL
v/h. Mercurius
Nwe Kerkhof 3, Gron.
Vrij entree.

Dirk Hnizingastr. 4, tel. 26137

Gedeputeerde Staten

en

korting

Geen winkel. Dicht huis.

onze diepe droefheid overleed heden in op vrijdag 22 augustus 1958 Sj;
SCHROMPELEN WEG
het R-K. Ziekenhuis, na te 14 uur in het Provincieeen langdurige ziekte, huis te Groningen.
Pijn en jeuk |$
Behandeling
ons lief zoontje en
van twee
verdwijnen
$|
broertje
beroepen ingevolge artikel
op $
bloeden
houdt
13, vierde lid, der Lager
JACOB HENDRIK,
iï; De wetenschap heeft thansjgj
Onderwijswet 1920.
«hSeennieuwehelendesubstan-'ij
in de jeugdige leeftijd
tic ontdekt met de verba-»**
van 5% jaar.
"! zingwekkenfle eigenschap «E
Groningen, 16 aug. 1958.
de aambeien eenvoudig te ej!
I Idoen
wegdrogen pijn ver-A";
Irislaan 40a.
jtt'dwijnt, bloeden houdt op. Si
Haan
J. de
in SPERTI-zalf, Ü*
\» Toegepast
H. de Haan—v. d. Veen
iV doet dit weefsel-vernieu-tej
Bio-Dyne
Zusje Ria
Goederen, dins- I Ji wende hardnekkigezelfs dej>f!
'tómeest
aam-*l
De teraardebestelling zal
dagsavonds in ons j BB
beien ineenschrompelen, zó «E'
plaats hebben a.s. woens£». afdoend dat ze thans geenrat
bezit, komen deprobleem meer zijn.
dag op de begraafplaats
'$£
»«'
g* SPEETI-zalf Is zacht en»»"
„Selwerderhof" om 12
zelfde week gegéén
jg
JV, desinfecterend bevat
uur. Vertrek vanaf het
verdovende middelen. Voorto
t&
R.K. Ziekenhuis 11.30
".&veilige, rechtstreekse te-fa
iahandeling van aambeien,
uur.
"«
feeën tube SPERTI a f.
Heden ging na een moedig en geduldig gedragen lijden van ons heen,
onze lieve moeder, behuwd-, groot- en overTot

wollen, zijden

op

geld.

onder leiding \an geschoold
Met grote vreugde geven wij [ personeel
van
geboorte
kennis van de

heeft

\

g\m-,

* *

Praktijk hervat

Groningen,

hebben

-

arts,

Zenuwarts

Enschede,

in

4

PRAKTIJK HERVAT

Zeist,
18 aug. 1958.
F. STOKER
Enige kennisgeving.
dinsdag
hervat
de praktijk
Getrouwd:
W. A. THOMASSON Jr. Dr. G. R. A.Visscher

en
H. BIRZA

-

augustus 1958
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Bedrijfsruimte-Opslagruimte

zomerhuizenterrein
Nes—
Buren.
Liefst centrum.
Ameland, 14 augustus 1958.
Alle aanbiedingen kunnen van nut zijn en
Het Hoofd van het Gemeenworden gaarne in overweging genomen.
tebestuur voornoemd,
F. G. A. HUBER.
1 AD* PC" VERHUUR VAN AUTOMOBIELEN
-QAKA U t ZONDER CHAUFFEUR
SCHOOLHOLM 14, WESTERSINGEL 14,
TELEFOON 28800-26916

Af

■I

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN
, MIDDENSTANDSDIPLOMA
32

Dr

ACCOUNTANTS-

EN

BELASTINGZAKEN

J. Q HUIZING

LERAAR ECONOMIE EN

STATISTIEK M.O.
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neem ze óók mee op
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SOMS

5
Achthonderd duiven tijdens
vervoer gestikt

maandag 18 augustus 1958

NIET VER GENOEG..

onze Arnhemse correspondent)'
Voor zover bekend is de duivensport
in ons land nog nooit eerder door een
zo grote ramp getroffen als gisteren
het geval was in Nijmegen toen bij
een vrachtautotransport van deze gemeente naar Oss, liefst 800 duiven om
het leven kwamen. Het is nog niet met
zijn
zekerheid bekend of de duivenfrisse
gebrek
aan
omgekomen door
lucht of door gasverstikking wegens
een mogelijk motordefect van de
vrachtauto. Het zou worden nagegaan
bii de Faculteit der Veeartsenijkunde
van de Utrechtse Rijksuniversiteit.
Wel is duidelijk dat de schade vele
duizenden guldens zal bedragen. De
vlucht van zondag j.l. werd georganicombinatie,
seerd door de Nijmeegse
voor
organisatie
een overkoepelende
verenigingen.
plaatselijke
de vele
Er zou ditmaal een navlucht vanaf
Oss worden gehouden, speciaal met
het doel vele in het voorjaar aangeschafte duiven voor de eerste maal te
beproeven voor het komende wed(Van

ze konden

Ja,

ver komen met
hun lange stokken, maar toch
viel er nog wel
eens een deelnemer midden
in het water.
Onder zeer

—

grote

belang-

stelling is zaterdag in het Friese dorp Win-

sum gestreden

om het Nederlandse kam-

strijdseizoen.
De vogels
2350 in totaal
werden zaterdagavond „ingemand"
en
afgeleverd bij de vrachtrijder, die voor

—

pioenschap
polsstoksprin-

het vervoer naar Oss zou zorgen. Deze
rit naar Oss werd zondagmorgen gemaakt, waar het transport 's ochtends
om 7.15 uur arriveerde. In verband
met de mist werd het niet verantwoord
geacht om op het vastgestelde tijdstip, acht uur, te lossen. De korven
bleven op de auto staan totdat de
weersomstandigheden beter zouden
worden; dat was omstreeks tien uur.
Toen pas kwam men tot de ontdekking dat vele duiven dood in de mand

gen. £> e Friese

Bond van

Vogelwachters

had deze wedstrijden georga-

niseerd.

HET LOERENDE GEVAAR
I

,

ongeval
Dodelijk
öe

Harlinger kreeg ongeluk
in Frankrijk

in Assen

57-jarige mevrouw A. Martens-

De 25-jarige uit Harlingen afkomstige L Kolmer is het afgelopen weekbij Nantes
einde met zijn scooter
(Frankrijk) over de kop geslagen. Zijn
mej. Smid
duopassagiere, de 23-jarige
kaakfractuur;
een
kreeg
Haarlem,
uit
hij zelf kwam er met kneuzingen af.
Beiden zijn in het ziekenhuis te Nan-

op
uit Borger, die gisteravond
bromfiets zonder op het verkeer
feiten in Peeloo bij Assen de Gro
'«gerstraat overstak om de Marsdtfk
n te ryden, werd door een personenUto gegrepen en op de straat gesmakt.
In zorgwekkende toestand tes opgenomen.
is zij naar het WilhelminaAuto in Hoendiep
ziekenhuis overgebracht,
maal binnen korte
tweede
de
Voor
waar zij een uur later over- tijd is er weer een ongeluk gebeurd
leed.
bij de nieuwe Fanerbrug bij Zuidhom.
j ~? auto, die bestuurd werd door T. C.
J van der M. uit Groningen kwam met
uit Utrecht, werd aan de voor- zijn
yj*auto uit de richting Enumatil en
Mevrouw M. was ver- kruiste
s£e, gehavend.
de voorrangsweg bij de brug.
nog
van haar echtgenoot, die
NieOp deze weg naderde een auto uittegen
§ kon stoppen.
Beide auto's botsten
kerk.
elkaar. De wagen van v. d. M. raakte
Vijf gewonden te De Haar in
de berm en kantelde in het HoenVti* personen
gisteren ernstig diep. De bestuurder brak een arm, zijn
natte
* evv°nd, toen een auto te De Haar, drie passagiers kwamen er metbeschaauto
werd
zwaar
af.
De
kleren
vloog
en
Marum, uit de bocht
digd.
en een boom botste.
Getuigen gevraagd
1 ongeluk gebeurde omstreeks half
In de nacht van 14 op 15 augustus
°P de Provinciale weg nabrj de j.l. vond omstreeks 1.15 uur op de
Door tot nu toe onbekende Groningerweg te Waterhuizen een aano or
WP ak vloog de auto, die bestuurd rijding plaats tussen twee auto's. De
en
Wa=..lnd °or E. Mulder uit Groningen
zaten, heer J. K. te Winschoten reed in de
n
personen
andere
vier
Uit e °S
richting Groningen en kwam in aanboc ht. De wagen, die uit de rijding met een uit tegengestelde
tegen
W,!h 1 Friesland kwam, botste boom.
richting komende auto. De auto van K.
staande
bp
weg
nks van de
liep hierbij materiële schade op. De
waren verschrikkelijk, d bestuurder van de andere auto is dooren raa kte achter het stuur bekne ge
iJ2p^ oest met behulp van een breekvan de ger>e inspecteur-korpschef
zeer meentepolitie
bleek
bevrijd.
Hij
Worde
n
Hoogezand-Sappemeer
te
<WlBe verwondingen aan de borst en
W*
verzoekt deze bestuurder zich te meleventueel
jendige kneuzingen te hebben.
zat, den en eveneens anderen, die
die naast hem
inlichtingen kunnen verschaffen aan
Ptt Vrouw M.,
50,
en 8 een grote bloedende hoofdwonde
het bureau van politie, Kerkstraat
letsel aan haar linker oog, Hoogezand, tel. 05980-2666.
vr e,=L het behoud waarvan wordt geook het tussen zijn ouders zitZo °ntje kreeg verwondingen,
°H<W
meer vermoedelijk een kaak-

£■*■
*

,

__

stof

z«n

Nederlands antiek beeld te Keulen gestolen

Engels sportvliegtuig
(van Eelde vertrokken)

raakte koers kwijt
een onzer verslaggevers).
Zaterdagmorgen omstreeks elf uur
vertrok van het vliegveld Eelde een
Engels
sportvliegtuig,
kentekens
G-AMZO, van het type Hornet Moth,
dat een tussenlanding had gemaakt
met bestemming Hamburg. Op dit
laatstgenoemde vliegveld kwam het
toestel echter niet aan, evenmin als
op een der andere luchthavens in
West-Europa.
Men vreesde dat het
toestel was verongelukt, of dat het
de koers was kwijtgeraakt en achter
het IJzeren Gordijn was terecht gekomen. Dit laatste bleek juist te zijn.
Zondagavond kwam het bericht binnen, dat de Engelsman geland was
bij Hagenau, een plaatsje in de buurt
van Schwerin in Oost-Duitsland. De
vliegei» was Hamburg dus voorbij gevlogen. De weersomstandigheden op
de route waren niet ongunstig. In het
toestel zat alleen een sportvlieger.
(Van

geënte
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Leeuwarden.
redelijk.

Zrjn

Politiek plan

vanmorgen

V'jf jarig meisje aangereden

De

Indonesische

president

besteedde

ook aandacht aan een plan dat de „naplan-commissie" voor het ecoe steren in de Tweede Exloermond tionale herstel van het land voorbenomisch
hts
de weB over jUi?
P
reidt en sprak de hoop uit, dat het parder
T B eveneens uitt Tweede
aannj
deze nieuwe benadering en
m Passeerde. Bij de ernstig lement oriëntering
van de problemen
nieuwe
meisje

f'
Sr hèf
£?°J:ol gde werd het

-

>
tó*°o«
1% «h
Emmen
Uls te

het zou begrijpen.
gewond. Opname in
noodzakeHii pleitte in dit verband voor een
bieek
herziening van het politieke stelsel en

Racende
Te

——

„LAAT ONS MET RUST

echtin de auto zittende
ernstige
vrij
'V- kreeg eveneens
gebr °,ndingen, waaronder vermoedelrjK
Tj ke n ribben en beenwonden.
Ter gelegenheid van de dertiende
ÈB„ auto werd totaal vernield.
van de Indonesische onafomwonenden
verjaardag
?1 ad*e arts geholpen door
en
hulp
li et Politie, verleende eerste
handelükheidsverklarlng heeft presis
gewonden met twee ziekenautote dent Soekarno twee uur lang gesprohet Academisch Ziekenhuis
paleis. Hij
ken op de trappen van z«n
brengen.
béngen
Rijks
iks sprak o.a. over de kwestie-NieuwPoiitj groepscommandant van de
dringend
te Marum doet een
Indonesische opstand en het
van het Guinea, de
getuigen
OP
eventuele
nationalisme.
Vptf
eluk
Afrikaans-Aziatische
zich te melden aan de kazerne
geschiedenis
Hii verklaarde, dat de
Rijkspolitie te Marum of ach
Aziatisch-Afrikaanvan
de
zijde
stelWlSch met hem in verbinding te aan de
staat in hun strijd tegen het
n (tel. 5, Marum).
„koloniale en imWestelijke
Westen.
staan volgens
elementen"
aangereden door nerialistische
Indonesië en
groei
van
de
in de weg. „Wij vragen
°üto
in
staten
Nijega
>
willen alleen dat
I>i 3öerI( agmi ddag is de bejaarde wiel- ntet om steun. Wij onszelf
laat beslisT wiersma uit Leeuwarden op men ons begrijpt en
Rm
die
hieraan
toegeSoekarno,
"«
Wo 3ksweg bij Nijega slachtoffer
W' aldus
niet met
we
worden
manoeu„Maar
onvoorzichtig
Van zi J"
en worden niet begrepen.
Mji n ,°P de weg. Hij fietste daar, ter- rust gelaten daarentegen
onophoudelijk
vl
personenak
worden
Wii
*U to
achter hem een
en ondergekleineerd
gevallen,
ut Kr;? est uurd door de veehouder 1. te lastig
§eVp J>1ega. reed. Zonder richting aan
mijnd, soms zelfs openlijk aangevallen".
over Hij ontkende hevig communist te zijn.
W. naar links de weg
ampele aaner
voorruit
d
Soekarno wijdde ook
8
geschept, door de
geNieuwwestelijk
kwestie
wegdek
de
en toen tegen het
dacht aan„Tenzij
zich
bleef
de
Nederlanders
Waar hij zwaar bloedend
Guinea.
te
het Protestants Ziekenhuis de eisen van de geschiedenis realiseren,
chten
waarheen de oude man zullen zij een uitgestrekt eiland op een
e voerd, bleek, dat hij een sche- oneervolle wijze verliezen waarbij zij
e
GisleiW„Jrac tuur heeft opgelopen.
zichzelf onherstelbare schade voor de
is h overgebracht naar het toekomst toebrengen", aldus Soekarno.

e

Sinterklazen en Zwarte Pieten
boven de veertien jaar weer op straat
mogen vertonen. Aldus heeft de Rotterdamse gemeenteraad dezer dagen
besloten, zo lezen wij in het Algemeen
Handelsblad. Volgens de burgemeester
is deze nieuwe bepaling in de politieverordening noodzakelijk om de kinderen het geloof in Sinterklaas zo lang
mogelijk te doen behouden. Al teveel
Goedheiliglieden op straat
en soms
wel eens aangeschoten Sinten
houden het kinderlijk geloof niet lang in
stand.

Soekarno spreekt:

ïractvu

bp

Geen Sinterklazen meer
in Rotterdamse straten
Voortaan zullen zich in Rotterdam
geen

xT

jongen botste

teQen auto

Ntril2°
*s
>d H -

.

rd-Sleen had zaterdagavond
Val r eks half acht een verkeersongepen ats Jongens waren aan het
de "ets. De 13-jarige H. v. G.
ni
seling de Hoofdstraat op, toen
3Ui st yiot
n auto
Passeerde. Een botsing
r*s rmVermi
Jdelijk.
De jongen raakte
hM
eï gelaat gewond.

vooral van het kiesstelsel. Het liberale
politieke stelsel had volgens hem geleid tot corruptie en ellende voor het
land Soekarno stelde zonder meer
voor, dat de regeringsverklaring van 3
1945 zou worden vernietigd.
november
moedigde het bestaan
verklaring
Deze
aan en introdupartijen
politieke
van
liberalisme
parlementaire
het
ceerde
revolutie
dient
Deze
in onze revolutie.
een
geleid
door
onverdeeld
worden
te

commando, doch als gevolg van de

ver-

klaring van 3 november is dat com-

”

mando tot nu toe steeds volkomen verdeeld geweest. Volgens Soekarno moet
het huidige „ultra-multi-partijenstelsel"
worden vereenvoudigd.
„Het snel toegenomen aantal partijen is al onpopulair geworden en
wekt de lachlust van de bevolking. Wat
nog meer wil zeggen, het volk
tot
het inzicht gekomen dat politieke partijen dikwijls worden gebruikt niet als
middelen om de belangen van het volk
te dienen, doch meer om de persoonlijke belangen van een handjevol par-

i's

tijgoden angstvallig te

bewaken".

—

Radio Djakarta heeft gemeld,
dat
eenheden van het Indonesische leger
Tomohon hebben bezet, dat het laatste
grote bastion van de opstandelingen in
Noord-Celebes wordt genoemd.

Een tot de collectie „oude kunstantiekbeurs" te Delft behorende
gema donnafiguur is te Keulen

stolen.

pc antieke madonnafiguur was ter
bezichtiging in een etalage var het
gebouw van het stedelijk verkeershureau te Keulen, waarin ook het bijgevestigd is,
kantoor van de ANVV
nacht
van
14 op 15
ongesteld. In de
antieke
stuk
uit de
is
dit
augustus
etalage verdwenen.
pc criminele recherche van Keulen
is direct gewaarschuwd en stelt een
uitgebreid onderzoek in.
een
hoe
Het is onbegrijpelijk,
hoog90
centimeter
ywaar beeld van
geplaatst tegen een achtergrond,
ongezien uit een etalage kan verdwijDit verklaarde de organisator

te

nt"

Juffrouw tegen plafond

Zondagmorgen is er in de heide
nabij de Limburgse
gemeente
Brunssum een aanzienlijke grondverschuiving geweest, waarbij een
paard de dood heeft gevonden
Het natuurverschijnsel deed zich
voor dicht bij de plaats waar twee
jaar geleden vele duizenden kubieke meters zand in beweging
en het gemeentelijk
kwamen
zwembad praktisch geheel ver-

nield werd.

De Hoensbroekse
cineast Henny
van der Linden, die ter plaatse opnamen maakte voor eer. jeugdfilm en

Smeets (13 jaar) en Wim van
de Wijden (31) uit Schinnen waren
getuigen van de grondverschuiving.
Tijdens de filmopnamen, waarbij Wim
van de Wijden een paard bereed bemerkte deze plotseling dat het dier in
de grond wegzakte. Hij sprong op de
grond en alarmeerde de andere leden
Jessy

lagen.

Het bleek dat alle in de aanhangwagen geborgen duiven het transport
goed hadden doorstaan. Van de twaalfvan de „oude kunst en antiekbeurs" honderd duiven, die in het eerste gete Delft, de heer M. B. Keezer.
deelte van de vrachtwagen waren ge„Tijdens negen antiekbeurzen zijn plaatst, bleken er echter bijna 800
zijn overleden.
te Delft slechts enkele kleine voor- duiven te
werpen van weinig waarde zoekgevervoerbedrijf
raakt. Nu aan de vooravond van de
tiende beurs, die op 21 augustus begint, verdwijnt een stuk van minstens
(Van onze Haagse correspondent).
f 6000.- waarde." Het beeld, eigendom
In samenwerking met de spoorwegvan een kunsthandelaar, is verzekerd, recherche
heeft de Haagse politie vijf
het is van Nederlandse makelij van employés van de Vestlandse Stoomomstreeks 1480. Het is eigenlijk on- tram Maatschappij W.S.M, aangehoujuist van een madonna te spreken. den. Zij worden ervan verdacht gehet afgelopen jaar voor enige
Het gedeeltelijk gepolychromeerde durende
guldens aan goederen, die
duizenden
beeld is een vrouwelijk heiligefiguur, het vervoerbedrijf ter verzending
wellicht een Marthafiguur, zo meent kreeg aangeboden, te hebben gestolen.
de heer Keezer.

Employe's
stalen

Diever trok meer dan 100.000
bezoekers

Tijdens de kermisdagen te Kortgene heeft zich een vrij ongewoon
ongeval voorgedaan waarbij de 18in gebruik genomen
-jarige mej. R- S. uit Zierikzee bloe- Nieuwe kleedkamers
gewond.
In
hoofd
werd
aan
het
dend
een plaatselijk hotel werd zaterdag
Zaterdagmiddag j.l. zaten de spelers van het openluchttheater
een dansavond gehouden waarbij ook
„stepmobile
z.g.n.
de traditionele
Diever zelf eens op de plaatsen der toeschouwers met uitzondeniet op het programma ontbrak. Het
ring van voorzitter A. Andreae, die van het podium af hen met
is bij deze dans de gewoonte dat aan
vele genodigden welkom heette. Dit geschiedde ter gelegenheid
het einde de dame door haar partner
van de grond wordt gelicht of, wanvan de 101ste voorstelling, die de Dievenaren 's avonds in hun
neer het een sterke partner betreft,
prachtig en goed geoutilleerd bostheater zouden geven. Men
een eindje in de lucht wordt gegooid.
had deze gelegenheid tevens aangegrepen om het mooie clubMej. s. moest zich deze behandeling
gebouw met zijn ruime kleedkamers en zaal officieel in gebruik
echter door drie heren laten welgemet
gevolg
zij
dat
vallen met het
te nemen.
grote kracht de lucht in werd geslingerd en met het hoofd tegen de zolVoorzitter Andreae heette op deze stellingen, die nu al meer dan 100.000
dering terecht kwam. Bloedend viel bijzondere dag velen welkom. In de bezoekers hebben getrokken.
zij terug op de dansvloer. Zij moest eerste plaats de oud-commissaris der
Hierna begaf het gezelschap zich
Koningin, mr. dr. R. H. baron de Vos naar het clubgebouw, dat door baron
naar een dokter vervoerd worden.
van Steenwijk en zijn echtgenote, en De Vos van Steenwijk daadwerkelijk
verder mr. dr. H. K. de Langen, die werd geopend, waarna deze in de zaal
Oostenrijkse
het College van Gedeputeerden ver- deze plechtigheid met een korte toeDe Oostenrijkse autoriteiten zijn be- tegenwoordigde, burgemeesters van spraak onderstreepte. Hij bracht
gonnen kinderen en ouden van dagen naburige gemeenten, vertegenwoordi- daarbij hulde aan de burgemeester en
uit St. Jakob en Breitenau te eva- gers van V.V.V. Diever, het Drents zijn echtgenote als stuwende krachten
cueren. Deze twee dorpen zijn het Genootschap, het Anjerfonds Dren- in het culturele leven van Diever, aan
zwaarst getroffen bij de overstromin- the, architect Jelle Bakker, aannemer regisseur dr. L. Broekema en zijn ega
gen, welke zich vorige week in Stier- H. Nijzingh en de bouwers der kleed- en aan anderen zonder wier medekamers. Hij wees op de betekenis van werking het Openluchtspel Diever onmarken hebben voorgedaan.
maar
deze dag, die de tweede serie van denkbaar zou zijn. Spr. wees op de
geborgen,
Er zijn zes doden
een onbekend aantal mensen wordt honderd voorstellingen inluidde en algemene belangstelling in den lande,
nog vermist.
sprak zijn vreugde uit over de blij- die Vooral tot uiting kwam bij het
j De Oostenrijkse politie heeft spe- vende belangstelling voor de voor- bezoek der Koningin en, later, de
prinsessen en van vele hoge autoriteiciale maatregelen moeten nemen om
ten. Zelfs in hti buitenland bestaat
te voorkomen, dat duizenden, die een
deze belangstelling zoals hem. bleek,
kijkje gaan nemen in de overstroomde
onlangs de Belgische ambassatoen
gebieden het reddingswerk bemoeiGrote
deur zijn voornemen te kennen gaf
lijken.
om ook eens naar Diever te komen.
Een woordvoerder van de OostenDe Scheveninger 118 voerde vanDe toekenning van de zilveren Anjer
rijkse Vereniging voor Vreemdelingenochtend aan de afslag van Scheveaan dokter Broekema en het indertijd
ningen een enorme heilbot van
heeft meegedeeld, dat de geverkeer
volgen van de overstromingen voor
maar liefst 85 kg. aan. De vis werd toegekende subsidie van het Anjerhet toeristenverkeer te verwaarlozen aan een Haags winkelier verkocht fonds zijn eveneens bewijzen van grozijn. De getroffen gebieden worden
voor f 150.—.
te waardering. Baron de Vos van
Steenwijk eindigde met het aanbieniet door bijzonder veel toeristen be-op
geschat
den
van zijn gelukwensen bij de inschade
wordt
zocht. De
gebruikneming van het mooie en
honderd miljoen schilling (± 14%
doelmatige gebouw.
miljoen gulden).
Het autobusongeluk in Saarland
Burgemeester J. C. Meyboom getuigde van de waardering van het
Toestand
Gemeentebestuur en sprak zijn vreugis zorgwekkend
de er over uit, dat dit gebouw met
Het autobusongeluk in Saarland, eigen middelen wordt gesticht, zodat
de gemeente alleen maar garant betracht- waarvan wij zaterdag melding maak- hoeft te zijn voor 1/3 van de totale
van de filmploeg. Gezamenlijk
te men het paard uit zijn netelige po- ten, heeft toch drie doden geëist. Het kosten, die de Toneelvereniging onsitie te bevrijden. Plotseling werden vijfjarige zoontje van de bestuurder getwijfeld ook zelf zal kunnen opzij opgeschrikt door het geroep van is in de nacht van vrijdag op zaterdag brengen. Als lid bracht hij hulde aan
de nabn ge- overleden. Zijn
het actieve bestuur en bood hij soepenkele hengelaars die invissen
vader is ongedeerd. kommen
waren.
aan, die van een embleem
legen vijver aan het
De andere slachtoffers zijn de 25- zullen worden voorzien als het gein beAchter hun rug was de grondkubieke
-jarige Amerikaanse student James Mc
bouw een passende naam heeft gekreweging gekomen. Duizenden
Gaffin uit New Vork en een Duits gen.
naar
benezich
stortten
meters zand
op hun meisje, de 18-jarige Ursula Schneider.
Dokter Broekema heeft architect
den, alles meesleurend wat
vlucht
wisMejuffrouw Gornelia Kanuner uit en aannemer een album aangeboden
een
snelle
weg lag. Door
ten de leden van de filmploeg het het Ambonezenkamp Schattenberg bij met foto's, die hij maakte gedurende
de twee maanden, waarin het gebouw
vege liif nog te redden. Het paard Hooghalen, liep bij dit ongeval
een uit de grond is gestampt dank zij
moeras, zonhet
in
meegesleurd
werd
der dat iemand nog hulp kon bieden. schedelbasisfractuur en kneuzingen aller medewerking.
Verder spraken nog de heren mr.
Ook de hengelaars sloegen op de op. Haar toestand is thans zorgwekalles ach- kend. Zy is in een
J. J. Roeters van Lennep als vertevlucht, sommigen moesten hengelaars
gezuurstoftent
genwoordiger van het Anjerfonds
ter laten Eén van de
plaatst.
Drenthe,
gul200
met
F. Bouwstra namens V.V.V.
raakte een portefeuille
Medici van het ziekenhuis te Mett- Diever, architect
den kwijt.
Jelle Bakker en de
hebben meegedeeld, dat de an- heer H. Nijzingh Jr.,
De gemeentepolitie van Brunsum, lach gewonden
die namens aanaan de beterende hand nemer en uitvoerders soeplepels aandie gewaarschuwd werd, nam de no- dere
bood.
dige maatregelen om verdere onge- zijn.
De
geloven,
autoriteiten
bus
dat
de
Voorzitter Andreae heeft alle sprelukken te voorkomen.aardverschuiving in het ravijn is gestort
doordat de kers met passende woorden dank geAls gevolg van de
werd de visvijver voor een groot deel remmen weigerden. De wagen is vier bracht.
De meeste genodigden brachten
gevuld. Hierdoor kwam een weg over maal over de kop geslagen voor hij
een grote afstand onder water te op zijn wielen op de bodem terecht ook verdere de avond in Diever door
kwam.
en woonden de 101ste voorstelling bij.
staan.

officieel

watersnood

Aardverschuiving bij Brunssum
Vlucht redde filmploeg

—

mej. Kammer

-
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Dr. Huberts specialists bij Jazzclub Croningen
Een meevaller voor de Jazzclub Groningen, die zaterdagavond een zomeravond-dance-session in het Stadsparkpaviljoen organiseerde, was een overvolle zaal. Een tegenvaller daarentegen
was, en niet voor de Jazzclub alleen,
het verstek laten gaan van het Martin
Webb Quartet uit Soesterberg. De
zwarte vliegers verschenen dus niet op
het podium. Wellicht was een plotselinge verandering in het vliegrooster
hieraan debet. Toch beklom deze avond
een buitenlands viertal het podium
onder de naam „Dr. Hubert's Specialists".
Deze combo werd gevormd door Thomas Newiger, Peter Neitzke, Hubert
Hüppauff en „Shabby" Hosemann,
allen uit Berlijn. Als toevallige vakantiegangers waren zij zo vriendelijk de
Jazzclub uit de brand te helpen. En het
weinig pretentieuze publiek, dat au
fond voor een dansje gekomen was,
nam deze wijziging in het programma
grif. Hoewel de jonge Berlijners niet
veel pijlen op hun muzikale boog hadden, brachten zij toch iets dat de belangstelling van de jazz-minded Groninger opwekte.

Washboard Shabby
Na het rommelig optreden van de

High Society Jazzband, die zijn num-

mers door slordig en individualistisch
spel verspeelde, waren de Duitsers
vooral goed op dreef in het bijkans
stuk gespeelde Doctor Jazz. Thomas
„Ente" Newiger weet met zijn trompet
om te gaan, waarbij zijn techniek als
de basis geldt. Zijn toon is vol en de
droge, korte aanzet plaatsen zijn spel
in een verrassend perspectief naast de
in afwisseling barokke en gesluierde
toon van klarinettist Peter Neitzke. De
laatste bleek- tevens een goed improvisator.
„Washboard Shabby" vulde op niet
alledaagse wijze de ritmegroep van dit

Makarios verwerpt
Brits Cyprus-plan
Aartsbisschop Makarios heeft gouverneur Foot van Cyprus laten weten,
dat hij niet akkoord kan gaan met het
Britse plan, dat Cyprus in zeven jaar
zelfbestuur zou geven.
Makarios zegt tegen het plan te
zijn, omdat er geen rekening in wordt
gehouden met de meerderheid van het
Cyprische volk.
De Griekse regering, welke zaterdagavond zou vergaderen ter bespreking van het herziene Britse plan voor
tot
Cyprus, heeft deze bijeenkomst
vandaag uitgesteld. Voor die tijd zal
Athene niet officieel,reageren.
In regeringskringen verluidt echter,
dat de Griekse regering „op dezelfde
gronden als aartsbisschop Makarios'
bezwaren tegen het plan heeft.

combo aan. Verder hokten wat triootjes,
een kwintet en een sextet op het veelbezochte podium. En in „Lady Be
Good" kreeg Loes Jacobs dan ook niet
de „dragende" begeleiding, die haar
overigens niet onverdienstelijke stem
best kan gebruiken.
In het komende seizoen is de Jazzclub gelukkig wat positiever met wat
zij te bieden heeft. Met een gerust hart
kan al verklapt worden dat Chris Barber op 3 oktober in Groningen voor de
tweede maal zal optreden.

Tragisch ongeval te Nietap

Caféhouder gestikt
door lekke
De caféhouder E. J. Bulthuis te Nietap is zaterdagavond het slachtoffer
geworden van een lek in een koolzuurleiding.
B. begaf zich die avond tegen tienen
naar de kelder om het lek op te sporen
en om te trachten het te dichten. Toen
men zijn assistentie boven nodig had en
hem daartoe ging roepen trof men hem
in levenloze houding aan in de kelder,
die geheel met koolzuurgas gevuld
bleek.
Een tweetal op de zomerkermis patrouillerende leden van de Rijkspolitie
hebben het lichaam uit de kelder gehaald.
Een arts adviseerde het slachtoffer
naar het Acad. Ziekenhuis te vervoeren. Daar aangekomen bleek B. reeds
te zijn overleden.
In het dorp Nietap heerst veel medeleven met de getroffen familie.
De heer J. Sluiter, met zijn zweefmolen staande tegenover het café van
de overledene, heeft zijn zaak zondag
uit piëteit niet weer geopend.

Zr. Stegeman besturend
zuster Diakonessenhuis
Met ingang van 2 september is be-

noemd tot besturend zuster van het
Diakonessenhuis te Groningen zuster
H. H. Stegeman, thans adjunct-directrice.
Tijdens een receptie op 2 september
zal zuster A. C. Oskamp, de huidige
besturende zuster, afscheid nemen van
Groningen. Men zal dan tevens voor
zover dat nog nodig is — kennis kunnen maken met de nieuwe besturende

—

zuster.

Nieuwe kerk

zeker juwelendief

(Van onze Utrechtse correspondent).
Het is nu vrijwel zeker dat de man,

die vrijdagmiddag bij de Bemuurde
Weerd in het water van de Weerdsingel te Utrecht sprong, nadat rechercheurs hem probeerden aan te
houden, degene is die enige dagen geleden de juwelendiéfstal in Hilversum
heeft gepleegd en daar voor vier tot
vijf duizend gulden aan sieraden meenam. Hij had deze juwelen vermoedelijk bij zich, en sprong daarom hals
over kop in het water, waar hij zich
van de voorwerpen kon ontdoen. De
man, de 23-jarige Utrechter F. H., is
geen onbekende van de politie.
zoals een van de
Een duiker met
„twee flestoeschouwers opmerkte
sles asem op zijn rug" heeft in de
namiddag hardnekkige pogingen gedaan iets van de buit op het droge
te brengen, maar het smerige water
maakte het zoeken wel erg moeilijk.
Het spuien van de Weerdsluis-bovenkant is sinds gistermiddag in vergestaakt.
band met het onderzoek
Het waterpeil steeg hierdoor al tot
62 + N.A.P. verder dan 70 + N.A.P.
kan men niet gaan.

— —

Apekool in Elspeet
Sinds enige dagen zwerft in Elspeet
een aap rond. Hoe het dier er verzeild
is geraakt is nog een raadsel. De aap
voedt zich met vruchten uit de tuinen
vam de dorpsbewoners en vermaakt
zich verder met het wegnemen van
kleine voorwerpen uit huizen.
Pogingen om het dier te vangen,
waaraan door politie en dorpsjeugd
werd deelgenomen, bleven tot nu toe
zonder succes.

Belastingverlaging gevraagd

FEUILLETON

Rustige landing
na de storm
door Betty Beaty

|51)
Zij voelde nauwelijks de van de kou
verstijfde voeten in haar volkomen onvoldoende schoeisel, maar wat zij met
een ontstellende duidelijkheid wèl voelde was hun eigen volkomen hulpeloosheid. De uitermate getrainde gezagvoerder en bemanning, inclusief zij
zelf en alle goede wil ter wereld, waren nutteloos en machteloos door dat
op de grond vastgehouden toestel.
Langzaam duwde zij de deur open,
bijna onwillig om weer die passagiers
en hun kleine grieven onder ogen te
moeten zien. Maar het nieuws was
haar reeds vooruitgegaan. Tegenover
een werkelijke crisis staande, deden zij
hun best door zich rustig en behulpzaam te betonen. De grote Amerikaanse zakenman, die luidkeels gemopperd
had over gemiste aansluitingen, contracten en dollars, gaf in overweging
een vriend in New Vork op te bellen,
die op de een of andere manier invloed
zou kunnen uitoefenen bn' een luchtvaartmaatschappij.
lemand anders gaf Patsy sigaretten
om aan de man van de zieke te geven
en zij lachten allemaal meewarig en
mompelden, dat als er ook maar iets
was, wat zij konden doen, juffrouw
Aylmer wel weten zou, dat ze het maar
al te graag zouden doen.
Maar er kon niets gedaan worden.
Dus deed zij nogmaals de deur open,
waardoor een vlaag ijskoude lucht

PANDA EN DE PROTONPLOPPER

De vrijgezellen die sedert zaterdag
voor de zesde maal hun wereldcongres
te Grevenbicht houden, hebben tijdens
een feestelijke bijeenkomst de 26-jarige
rijksambtenaresse mej. Lida Ponne uit
Bergen op Zoom tot vrijgezellenkoningin 1958 gekozen. Als Sympathiekste Vrijgezel is de heer G. W. M.
Eysboots, onderwijzer te Asten, NoordBrabant, uitgeroepen.
De vrijgezellen hebben de minister
van Financiën verzocht de belasting
die de vrijgezellen moeten betalen te

.

verlagen.
Zij hebben de bewindsman in een
telegram onder de aandacht gebracht

„dat de belasting, die de vrijgezel in
Nederland in vergelijking tot de nietvr ij gezel moet betalen, veel te hoog
is", en „dringen op verlaging aan".

Er ontwikkelde zich nu een race, die wel spannend,
maar voor de inzittenden van de merkwaardige auto
rüet bepaald prettig was. Zij waren immers geheel overof van
geleverd aan de willekeur van de wagen
de geheimzinnige kracht, die deze op onzichtbare wijze
bestuurde. Een tijdlahg ging alles betrekkelijk goed,
hoewel men zó gevaarlijk door de bochten slingerde dat
er steeds gevaar bestond om eruit geworpen te worden
Maar toen ontwaarde Panda in de verte een diep ravijn, waarvoor de weg plotseling op hield. De wagen
echter stormde er recht op af.
„Ziezo," dacht de agent Bostrapper tevreden, toen hij
„en daar lopen ze
deze situatie uit de verte waarnam,
23)

Woning cadeau
bij afscheid

koolzuurleiding

Zuster Oskamp is met ingang van 1
oktober benoemd tot besturend zuster
van het Diakonessenhuis te Arnhem.
Zuster Katrien te Steege en zuster
Huilende verdachte Gerda Wynia nemen op deze receptie
ook afscheid, omdat zij de pensioengeVoor een bijzonder gerechtshof te rechtigde leeftijd hebben bereikt. Zij
Nicosia is zaterdag een 17-jarige jon- blijven in het huis wonen.
gen verschenen, die er van wordt verdacht veertien dagen geleden een Engelse sergeant, die met zijn 2-jarig
in Groningen
zoontje een wandeling maakte, te hebneergeschoten.
ben
Woensdag wordt aan de PatersDe verdachte huilde toen de aankla- woldseweg te Groningen de nieuwe
ger zei, dat de moord op de sergeant „Stadspark-kerk" van de Gereforzelden in wreedheid was geëvenaard meerde Kerk van Groningen-Zuid in
en nooit overtroffen.
gebruik genomen. Deze volgens moDe advocaten van de verdachte ver- derne stijlbegrippen gebouwde kerk,
lieten de rechtszaal, toen het gerechts- die kortgeleden gereed is gekomen, is
hof weigerde de behandeling van de uitgerust met een elektronisch orgel.
zaak uit te stellen.
Het is een achtkantig bouwwerk,
waarvan de eigenlijke kerkruimte
twee meter in de hoogte is gebouwd
en
via trappen moet worden binnenV.N.-agenda
Hongarije op
gegaan. In één van de drie pilasters
Australië heeft secretaris-generaal is een draailift aangebracht. De kerkHammarskjöld zaterdag verzocht de zaal biedt plaats aan 800 personen.
kwestie-Hongarije op de agenda van
Onder de kerkzaal zijn vijf vergade komende gewone zitting van de derruimten gebouwd, een grote zaal
Algemene Vergadering te plaatsen. met podium (accommodatie 200 persoDe Australische afgevaardigde Walker nen) en een kerkeraadskamer.
is plaatsvervangend voorzitter van de
De verwarming
van het gebouw
commissie der Algemene Vergadering wordt verzorgd door een automatische
voor Hongarije.
hete-luchtstookinstallatie.

„Waterspringer”vrijwel

Wereld vrijgezellencongres
in Grevenbicht

6

Zaterdag herdacht de heer J. Tonnis sr. uit Scharmer de dag waarop hij
45 jaar, waarvan 28 jaar als bedrijfsleider, bij de Landontginnings Maatschappij Cunrau, afdeling Scharmerlaagveenontginning, werkzaam was

—

Droevig einde van bruiloft
te

Onstwedde

In de laatste fase van een vrijdagavond te Onstwedde gehouden bruiloft
werd de 45-jarige F. v. d. Linde uit
Tange Alteveer onwel.
Om wat bij te komen werd hij op
een stoel naar buiten gedragen. Toen
men even nadien weer ging kijken
bleek V. d. L. te zijn overleden. Het
medisch onderzoek heeft uitgewezen,
dat V. d. L. aan een hartverlamrning
is overleden.

Luit.-kolonel Hoenderken
nam afscheid

jubileerde
De heer H. Bosman, die sinds 1953
directeur van het postkantoor te Zuidhom is, heeft zaterdag zijn veertigjarig ambtsjubileum gevierd. Mee
wegens het feit dat de heer Bosman
ziekteverlof heeft, was deze viering
sober gehouden. Maar thuis kwamen
toch verscheidenen de jubilaris gelukwensen.
Onder hen waren ook de heer T. J.
Pik, directeur van het Postdistrict, ir.
C. Bosman, directeur van het telefoondistrict en verscheidene collega's,
directeuren van postkantoren.
Zuidhorns postdirecteur kreeg de
oorkonde van de P.T.T. en een enveloppe met inhoud. Van zijn collega's
kreeg hij een boek.
De heer Bosman begon zijn loopbaan
te Winschoten als kantoorbediende,
ging later naar Veendam en werd in
1953 directeur te Zuidhom.

Ditjes en Datjes
Om eerlijk te zijn
Het volgende is gebeurd voor het
van een Spaans kerkje in
Pio
Loon: Maria Antonia
Cela zaten voor het altaar, toen aan
Pio de vraag werd gesteld: „Neemt
gij Maria tot uw wettige vrouw?"
Het antwoord van de echtgenoot
luidde:- „Om eerlijk te -zijn, neen".
-Nadat hij dit had gezegd, verliet
hij zijn -stoel om even later te. vertrekken, de intussen flauw gevallen
Maria achterlatend.
Familieleden vat, het meisje die
later met Cela hebben gesproken,
hebben verklaard dat het huwelijk op
een latere datum wellicht toch nog
doorgang zal vinden.

Luitenant-kolonel en mevrouw W. altaar
actieve

Hoenderken hebben gisteren de
dienst van het Leger des Heils (stichter William Booth) verlaten, oM
vanaf nu werkzaam te blijven in het
Leger als gepensioneerde officieren.
Op deze afscheidsdag werden twee
diensten gehouden die door luitenantkolonel Hoenderken werden geleid,
één des morgens en één des avonds.
Tijdens de ochtendbijeenkomst in de
congreszaal aan de Nieuwe Ebbingestraat waren vele belangstellenden
aanwezig. De beide scheidende officieren gewaagden van het geluk, dat
hun ten deel was gevallen sedert zij
hun krachten in dienst stelden van het
Leger des Heils.
Ruim veertig jaar geleden werd hst
echtpaar Hoenderken door het korps
Groningen II uitgezonden naar 'Je
kweekschool.
Vele facetten van het Heilswerk
hebben ze leren kennen, doch het stemt
ons tot grote dankbaarheid, aldus de
heer Hoenderken, dat wij de laatste
dag in actieve dienst in Groningen de
bijeenkomsten mogen leiden.
Dank brachten beiden aan God voor
de ontvangen genade.
Kapitein Pauwels las een afscheidswoord van de divisie-officier P. Deurloo voor, die niet aanwezig kon zijn op
de afscheidsbijeenkomsten.
Luitenant-kol. Hoenderken preekte
tenslotte naar aanleiding van Romeinen 8 vanaf vers 31.
Deze ochtendbijeenkomst was enerzijds plechtig, maar het scheidende
echtpaar toonde zich zo intens dankbaar voor de vele zegeningen in hun
leven, dat toch de blijdschap voor hetgeen verricht kon worden, overheerste.

—

,

.

afgrond.

Postdirecteur H. Bosman

geweest.

In aanwezigheid van alle werknemers met hun echtgenotes, werd in
café Rozema te Scharmer een feestelijke avond bereid. De directeur, dë
heer U. D. Reinders, stelde de jubilaris uit erkentelijkheid voor het vele
en goed verrichte werk een aan de
hoofdweg gelegen en op het bedrijf
uitziende woning disponibel.
Ook van de gezamenlijke werknemers en het kantoorpersoneel ontving
de heer Tonnis geschenken.

dan vast! Nu komt mijn kans! Ik zal ze inrekenen!"
Panda was intussen de wanhoop nabij.
„We moeten iets doen, Joris" riep hij. „We vallen in dav
ravijn! Ga naar voren en doe iets aan die knop!"
dat zou immers met levensgevaar
„Tut tut, knaap
gepaard gaan!" antwoordde Joris verontwaardigd. „Ste'
je toch eens voor dat ik er intussen uitviel!"
„Beter dan in dat ravijn!" hield Panda vol.
„Ach kom nu toch, wie weet hoe interessant het daar isLaat ons het onbekende zoeken!" sprak Joris opgewekt.
En aangezien hij niets deed en Panda niets kón doehi
stormde de wagen onbelemmerd naar de rand van ofi
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Paul Robeson in Rusland
Paul Robeson is in Moskou aangekomen. Hij is vergezeld van zijn echtgenote. Het echtpaar werd verwelkomd door de Sovjet-minister van
Cultuur, Nikolai Mikhailow, en tientallen afgevaardigden van de Russische amusementswereld.
Robeson zal veertien dagen in de
Sovjet-Unie blijven.
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(Buiten verantwoordelijkheid

Per telefoon
De (21f-jarige) zoon van de Nederlandse ambassadeur in Australië,
Johan Lovink, heeft donderdagavond
met succes
een huwelijksaanzoek
gedaan. Hij vroeg de 22-jarige Elizabeth Ransome, dochter van de Engelse
kapt.-luit. ter zee Godfrey Ransome
ten huwelijk. De huwelijksvoltrekking
zal over ongeveer zes weken in Engeland plaats hebben.
Het aanzoek ging per telefoon, uit
Australië, tarief? Ruim een pond
sterling per minuut.

se ■*.

Wegverkeer

Leeuwarden

- Groningen

drie uur gestremd

Zondagmorgen omstreeks 8 uur
verkeer op de rijksweg
Leeuwarden—Groningen bij Hardegarijp in de knoop, doordat de voorste
wielen van een woonwagen het plotseling begaven. De wagen zakte midden op de weg voorover en moest
worden gestut. Het verkeer ondervond
hierdoor grote stagnatie. Het duurde
drie uur voordat de gestrande woonwagen door een vrachtauto uit Tietjerksteradeel werd weggesleept.

raakte het

Veertig jaar bij N.S.
Woensdag 20 augustus, is de heer G.
C. Otten, inspecteur Handelszaken te
Groningen, veertig jaar in dienst van
de Nederlandse Spoorwegen. In Riche
wordt een receptie gehouden.

Schot hagel in de buik

Landbouwer uit
Garmerwolde nu overleden
De 42-jarige landbouwer K. u !gU s/
ga uit Garmerwolde, die op 6

tus een schot hagel in de

a^

erf
buik r1

bij het jagen, is in het AcadeP
$&
Ziekenhuis zondag overleden.
Het jachtgeweer van een vriend
op die ongeluksdag per ongeluk

.

ruim
met zijn sclj'P c jJ
C
op zijn s

Schipper viel in

H. de Vries, die
Kantens ligt, viel
?"
tuimelde vervolgens in het
een gebroken arm en hevig blo
e
werd hij daar gevonden.
werd per ziekenauto naar een z
huis in Groningen gebracht.
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Oosterhoogebrug
naar binnen kwam en liep het pad af warm. Naast een tafel, waarop een De man veegde zich met zijn zakdoek Hooibroei in
morsetoestel stond, zaten twee man- het zweet van het gezicht, terwijl de Vanmorgen om kwart oveT :^fO e
naar de administratie.
„Neen". De chef van de post stond nen. Vóór hen lag een warwinkel van chef er met de handen op zijn heupen rukte de brandweer uit voor ho? </»
op, toen zij binnenkwam en schudde papieren. De muur voor hen was van bij stond. De andere marconist had die ontstaan was op de hooizolda jxjV
het hoofd. „Het radiostation zond een
boodschap uit".
Hij wees met zijn
hoofd op een kantoortje aan de andere kant van het pad. „Maar het is
nog te vroeg om al iets binnen te kunnen hebben".
Patsy knikte. Zelfs hier was de stilte drukkend. Alleen maar wachten en
wachten en niets kunnen doen.
,Voelt u er iets voor om naar de radiokamer te gaan ?'' vroeg de jonge
Canadees, terwijl hij haar met een blik
van sympathie aankeek. „Dan kunt u
horen, wat er gaande is".
„Oh, zou dat kunnen ?" vroeg Patsy. „Zouden ze het goed vinden ?" Ze
keek even uit het raam. „Ik zou het in
twintig minuten kunnen lopen en ik
geloof niet, dat de passagiers iets nodig zullen hebben".
„Ik zal u er heenbrengen". De chef
nam een pet en een dikke vliegjekker
van de kapstok en trok die aan. „Mijn
jeep staat hier achter".
Patsy volgde hem en ging op de
plaats naast de bestuurder zitten.
Onder andere omstandigheden zou
het heel aardig geweest zijn langs de
opgewaaide sneeuwhopen te rijden.
Maar deze avond zat zij alleen maar
stil naast haar metgezel en voelde zich
ellendig. Overal om hen heen waren
de lichten van net vliegveld aangestoken.
„Daar is de radiokamer", zei de Canadees, wijzend naar de plek, waar de
koplichten op een rechthoekig bouwsel
schenen, dat leek weg te duiken onder
vier hoge zendmasten.
De remmen knarsten en de jeep
kwam tot staan. Haar jas dicht om
zich heen trekkend, haastte Patsy zich
naar het gebouw.
Het was daarbinnen tenminste

onder tot boven bedekt met reusachtige radiozenders en ontvangers. Een
van de mannen had een koptelefoon
op. De ander zat met gesloten ogen
en gebogen hoofd te knikkebollen. Hij
opende de ogen, toen hij voetstappen
op de stenen vloer hoorde en zei:
„Hallo !"
De man met de koptelefoon keek
niet op. Zijn hand manipuleerde met
de morse-sleutel, zo snel, dat het wel
leek of de strepen en punten in elkaar
vloeiden. In de ontvang- en zendtoestellen flikkerden kleine lichtjes, terwijl het gezoem van een dynamo de gehele kamer scheen te vullen.
„En al iets gehad ?" vroeg de chef.
De marconist, die geen dienst deed,
schudde het hoofd. „Atmosferische storingen , zei hij laconiek. Hij nam een
andere koptelefoon en schakelde die
in, zodat zij het oorverdovende geknetter en gezoem van elektrische storingen konden horen.
Patsy kreeg een blocnote in 't oog,
die tussen de papieren op tafel lag.
Dringend, stond er op, alle toestellen
omtrek Heron verzocht van route af
te wijken voor noodtransport. Directe
opname ziekenhuis. Toestand kritiek
„Enig antwoord ?" De marconist
schudde het hoofd.'
„Gewoonlijk is er wel een toestel,
dat onze boodschappen verzorgt", zei
de chef van de post tegen Patsy.
„Maar het wordt nu in Goose Bay opgehouden. We hebben nergens een weg.
Zelfs geen waterweg. Alleen maar
door de lucht". Hij liep naar 't raam
en staarde naar de met sneeuw gevulde duisternis. „En kijk me dat nu
eens even !"
De morse-sleutel in de hand van de
zwijgende marconist tikte steeds door.

zijn ogen weer gesloten. Patsy bleef

stil staan en herhaalde in haar geest
maar steeds: Laat iemand het horen,
laat iemand het horen. Er zou toch wel
één menselijk wezen zijn, dat de boodschap zou opvangen en te hulp kon

komen.

Even stopte de marconist zijn uitZich half tot hen kerend,
haalde hij de schouders op en zei: „Hopeloos. Kan niemand bereiken !" Daarop bracht hij zijn hand weer terug op
de sleutel. Maar juist voor hij die neerdrukte, kwam er een vaag antwoord
van tikkende punten en strepen dat alleen maar van een mens afkomstig
kon zijn.
„Is dat... ?" vroeg Patsy aan de
chef.
De Canadees knikte en boog zich
voorover om de boodschap te lezen,
die de marconist neerschreef.
„Hij geeft zijn positie als ongeveer
driehonderd mijlen zuidoostelijk". De
man keek Patsy even aan en zei toen:
„Het is er een van jullie: World-Span
„Able King". Is dat niet een speciale
vlucht ?"
Zij knikte. „Het is een vlucht voor
de Ver. Naties", zei zij. En voegde er
toen ongeduldig aan toe. „Maar zullen
ze komen ?"
De chef luisterde niet. „Geef hem de
laatste weerberichten", zei hij tegen
de marconist.
„Plafond hier driehonderd voet.
Een halve mijl zicht in zware sneeuw.
Met slecht weer overal om ons heen
is het best mogelijk dat hij besluit niet
te komen".
zending.

(Nadruk verboden)
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Bietenmonsters
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Het tweede bietenmonster,
den door het agentschap Finst ei c
Fries-Groningse e^\ \
naar
de
wortelsuikerfabriek had een & v»
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-13.9 %. Het vorig jaar resp. 43" -.
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EELDE-PATERSWOLDE
Uitbreiding vordert
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Sn \afi
bouw op liet vliegveld vorder» doiyt
diensten luchtvaart rijkspolitie» , g ju
„en vliegveldinspectie zijn re
nieuwe gebouw ondergebracht-» rfl^ij
In september hoopt men
dienst over te plaatsen en *?? „ st, ju? g«'
hierna de Rijksluchtvaartdie"
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dan ook de nieuwe verkeersto
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De bouw van het nieuwe
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Lichtweek begint

.

De lichtweek die vanavond eeKfiJgt>
begint heeft het afgelopen
proefgebrand en reeds hondera gP
stellenden getrokken. Zaterdag der^te 1'
dagavond waren er al ruim
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ling trekt het sprookjesachtig j,
gemeentehuis, welk gebouw j,jjz° (iidoor haar gunstige ligging n tin£„ p
goed voor een kleurrijke verl"&e V«; e
Ook de Handelsvereniging e"keer K
ging voor Vreemdelingenvei*
(Wordt vervolgd) goed voor de dag.

'*

°£

V''

Nieuwsblad van het Noorden van maandag 18 augustus 1958
PAARDEN

Retina N verraste in
Noordelnke

Groningen

eigenaren winnen Grote Prijs-koersen
koersebaan hebben talrijke bezoekers
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Hoefslagwisselbeker
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Noord-Duitsland

daarna zullen doen zullen we dan wel eens bekijken". „U zult niets van dat
alles/ zegt Curca. Zijn kleine ogen schieten vuur. Hij richt zich geheel
op de dokter: de man voelt de enorme kracht van Curca's geest. Hi] weet
zich echter te verzetten. „Mij kunt U niet beïnvloeden, Curca", zegt hij. „Uw
spel is uit. Zo dadelijk komt Lewis terug met enkele mannen, die U maar
al te graag op zullen sluiten. De bemanning is buiten zichzelf van woede
Curca heeft zijn benen op de grond geplaatst. Hij zit nu op de rand van
de rustbank. Tegenover hem staat de dokter, waakzaam op hem neerziend....«
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Zo bekerden de amateurs
Tal van 2e klassers uitgeschakeld
De amateurclubs z\jn gisteren van
start gegaan voor de strijd om de KNVJBbeker, die dit seizoen meer in de belangdan in voorgaande
stelling zal staan
jaren.
Verrassingen vielen er al dadelijk te
noteren. Sterker geachte 2de klassers als

Friesland,

Frisia,

BNC, Musselkanaal,

Nieuw Buinen, Germanicus en Hoogezand
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De uitslagen luiden:
Dpn Oever-prijs. 2040 m: 1 Vauban B
<P. Dj. Bolt) 1.41.4; 2 Vologie M
3
Viola K. Toto w. f 5.20, pi. f 1.60 f' 1 30.

Fottner nog allerminst in wedstrijdconditie is. Deze speler zal nog hard, heel
hard moeten trainen om het hoge tempo,
dat GVAV doorgaans speelt, te kunnen
bijhouden. Nu was zulks nijt mogelijk
en vooral na de rust kwam hij in het stuk
nauwelijks voor. Daardoor was de linksbinnenplaats zwak bezet en hetzelfde was
het geval met de rechtsbinnenplaats. Daar
speelde v. d. Hoeven technisch vaak bekwaam, maar dikwijls ook te zelfzuchtig
en met' onvoldoende zucht tot herstel na
een mislukking. Zo waren er twee belangrijke punten in de Groninger voorlinie
matig en dat heeft het gehele aanvalsspel
gedrukt. Het rustte nu voornamelijk op
midvoor Seemann
linksbuiten De Grooth,
en rechtsbuiten Kuiper, die door de jeugdige Borghuis
(let op, die wordt een
aanwinst) en Piet Fransen (wat te dartel
soms, om het publiek gunstig te stemmen) Z eer goed gesteund werden. Waar
dit tweetal verdedigend ook behoorlijke
assistentie verleende aan het drieman-er
schap Westra—Benninga—Alting, was
in de Groninger ploeg een goede fundede Eindhovense crack en Ned. kampioen ring. Amsterdam/DWS
dat aanvankelijk
1957 „Winnaar van de Lichttoren"
spel had, kon er tenhet
beste
het
van
Op de renbaan Buitenveldert
Amslotte ook niet meer tegenop. De gasten
sterdam wist de Whippet Flek té
lieten
van
H
in de eerste helft, snel, wilskrachPostema uit Groningen zich als enige tig spel zien, dat door Schenkel (met beGroninger hond in de finale te plaatsen. hulp van doelman Roffel) en midvoor
De laatste ren (350 m) werd een nek- Den Ouden tot een 2—o voorsprong werd
aan-nek race. De uitslag werd- 1 Mi- herleid Maar de thuisclub groeide in haar
kado, mevr. Oortman,
Amsterdam in de spel, wist door Piet Fransen tot I—2 te
snelle tijd van 24.6 sec; 2 Etzel.' mevr. komen en door Fottner de gelijkmaker
Oortman, A dam; 3 Flek. dhr
H Poste- te scoren (2—2). Toen na de rust Seema, Groningen; 4 Perhaps. dhr Zuider- mann een uitstekend doelpunt maakte
hoek, Amsterdam.
was
en De Grooth er 4—2 van maakte speelftal, met
Amsterdam een geslagenblijkbaar
de nelers (als Boskamp) die
Toen De
nemen.
te
derlaag
wisten
niet
De semi-profclub Zwartemeer
con- Grooth er 5—2 van maakte, dreigde het
tracteerde de 18-jarige midvoor J Schui
zelfs even mis te gaan maar de gemoeling van Gasselternijveen, die ook in het
deren kalmeerden gelukkig. Doelman
Drentse selectie-elftal midvoor speelde Boshuizen kreeg bij een doorbraak van

f 1.50. k. f 15.90, c f3.90.
Kormis-prijs, 1680 m, Ie heaf
1 Sil3
Enterpr.se vana Hannover (B. Neef) 1.33.4- 2 ">ieefried, 3 Ural. Toto w. f 4.10, pi f 1 90,
f 3.-, f 1.70, k. 1 f4.60. c. f 10.20
2e heat:
Silvana Hannover (B
c.
f
4.80
f 1.40. k f4.20.
Neef) 1.39. 2 Siegfried, 3 Saskia Scott'.
(hanToto w. f5.90. pi. f 1.80. f 1.50 k f660.
Hoefslag wisselbeker. 2000 m
2.12.3, 2 c. f5.90.
dicar.)- 1 Poise (M. Lips). tïld
Hunenga-prüs, 2340 m: 1 Vite Hollandia (K. Woudstra) 1.32.5; 2 Uganda
3
o
pl f
Sister Bertha N. Toto w. f 5.00. Dl f i 90.
m: 1 Nebraska
2.60,
8.60,
Cl ingeGarrington).12M
f
k.
f
1.90.
f
c
f6.70
Qntarip.
2
ttid 1.15.
(A J
De Zilveren Roos VI. 2340 nv 1 New
g
inllv Peter Toto w. f 13.20. pi. I*.'u, Vlamingman
(mej A. Bruinsma) 129 3"
2 Qui est-ce Qui (mej. A. Hop); 3 Quitewell S (men. R. Veenema). 4 P Louis II
(mej. P. Neef).
2,
w. f 2.2o'stal pi
P
°- f 1.50. f 1.90, k. f Toto
5.80. c. f 3.80
Toto
omzet
f
14.388.-.
Toto omzet f 110.ii0.-.

o
dera
o
k
1
2020
m:
d'Ör-prijs.
3

ge

ndaal-°ren.
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WINDHONDEN

Successen voor Martinistad
zondagmiddag
weggelegd voor de heer
Oss (N -Br.)
uit Eelde. HU nam met
L
deel aan de grote
een drietal honden
windhondenrennen te Oss, ge-

Fraaie

successen waren

schokkenbroek

nationale

organiseerd door de Windhonden Renclub
Tilburg.
Uit
Renverenin eer van de Windhonden gehouden,
hoog
werd
oine Martinistad
en een
want niet minder dan twee eerste
de snelle viervoeters
s
eisten
prii
derde
Schokkenbroek voor zich op
V3 n de heer finishte als eerste in de fipretender
de vlakkebaanren A-klasse.
le van

Efrwiil

Fultana derde werd. In de HinR. H. Mac Kenley. die
dernisren was hetvoor
zich opeiste, vóór
plaats
de eerste

moeilijk want in de eerste plaats moeten
de Duitsers met hun spel nog in het
GVAV-geheel groeien, terwijl bovendien

_

DOG—Oldeboorn

SweLfh
Rood Geel

6

§ÊS=&
ONR

GAVC-Surhveen
nivnhia
?£r

r

2=l r - S
o=3 £enrum-MOVV
o=l Bato—Bareveld

in

3—2
Muntendam—FVV
na verlenging
PJC—Nieuw Buinen 4—3

£3

£8

Raptim

1-4
MSC-Vios (O.)
_Wijster
Achmes
3—2
wijster niet opgek.

-0
ge S^r °St I=2 "%2£="
t=
gSESEÏ"
ö
na verlenging
* na verlenging
6=o
fWoltersum—Niekerk
VC-Eïeno
2—l
9—o Beilen—BEW
9—2 GRC—Bellingwolde
aU

P

2—5 WK—Scheemda
Helpman—Meeden
Groen Geel—Gr. Boys na Thos—Loppersum
verlenging 4—4. Groen Geel Veelerveen—Hoogez.

5—3 Willemsoord—Ene. Boys
o—2
2—4
3—2 Neptunia heeft vrijgeloot

Intiem-toernooi van FVV
Gisteren is het eerste gedeelte van het
FVV verspeeld. De
Intiem-toernooi vanzijn:
2

FW 2—HSC
uitslagen
hiervan
3—l, Hoogezand 2—Westerbroek 1 3—2,
Froombosch I—GVAV 3 I—l (na penalty's GVAV winnaar). De winnaars FW
2 en Hoogezand 2 en de gelijkspelers
GVAV 3 en Froombosch 1 zullen a.s. zondag dit toernooi verder om de- prijzen
uitvechten.

v. d. Hoeven de bal zo hard tegen zijn
hoofd, dat hij met waarschijnlijk een
lichte hersenschudding van het veld
moest worden gedragen. Hij kon later
evenwel met zijn ploeg naar Amsterdam
terugkeren. In het slot van de wedstrijd
gaf Fransen Klaas Smit de gelegenheid ATLETIEK
er nog 5—3 van te maken, maar dat had
natuurlijk geen betekenis meer.

Boere Nederlands kampioen
200 meter horden

Zondag spelen:
ERE-DIVISIE:

Blauw Wit—PSV
Spel. Enschede—DOS

"Feijenoord—NOAD
MVV—Rapid JC
Scheveningen HS—NAC
VVV—ADO
Ajax—DWS Amsterdam
Willem ll—Sparta
Elinkwijk—Fortuna '54

2e DIVISIE A:
Baronie—LONGA
Zeist—DHC
Velox —Wilhelmina
2e DIVISIE B:
Rheden—Tubantia
Alle wedstrijden komen voor op de
KNVB-voetbaltoto van deze week.
OM DE KNVB-BEKER:
2de voorronde der amateurs:

Sneek—Black

Boys

Zwaagwesteinde—FVC
Oldeboorn—Harkema Opeinde
RES—Rood Geel
Surhuisterveen —Olyphia
Haulerwijk—Jubbega

Drachten —Nicator
Woltersum—Meeden
Stadskanaal—Groen Geel
Wildervank—Eenrum
BATO—Gruno
Appingedam—Neptunia
Noordster—De Vogels
Heiligerlee—Hunsingo

WK—GRC

Loppersum—Veelerveen

Muntendam—PJC
VAKO—Ericase Boys
VIOS (O)—Achilles

CEC—Emmen

NAB—Valthermond
Oring—Beilen
RK Raptim vrijgeloot

Polle,

Tijdens de jeugdinterlandwedstrijd NeVlaardingen is ook

derland—België in

het kampioenschap van Nederland twee
honderd meter horden verwerkt. Dit

werd gewonnen door de Rotterdammer
Eddy Boere van Minerva in 24.7 sec. Zijn
zege was onbedreigd hetgeen ook wel
blijkt uit de tijd van nummer twee
Claassen (Quick-Nijmegen), die 26.5 sec.
liet afdrukken. Als derde eindigde Dukker (DOS, Rotterdam) in 27.- sec.

Nederlandse jeugd tegen
Belgische
Op het sportpark De vijf sluizen te
Vlaardingen is zondagmiddag een jeugdinterlandwedstrijd
gehouden
atletiek
tussen de jongensploegen van Nederland
en België. De winnaars der verschillen-

de nummers waren:

110 m horden: 1 Bos (Nederland) 14.8
sec. Hoogspringen:
1 Bremmer (N.)
1.745 m; polsstokhoogspringen: 1 Gelens
(N.) 3.35 m; kogelstoten: 1 Szostak (B.)
15.44 m; 100 m hardlopen: 1 Noordenbos
(N.) 11.3 sec; 800 m hardlopen: 1 Konings (N.) 1 min. 58.1 sec; 400 m : 1 Bijl
(B.) 50.2 sec; discuswerpen: 1 Szostak
(B.) 43.32 m; 3000 m: 1 De Canter (B.)
8 min. 53 sec; verspringen: 1 Piot (B.)
6.65 m; 200 m: 1 Noordenbos (N.) 22.3

sec.; 1500 m: 1 Kneepkens (N.)

4

min.

2.5 sec; speerwerpen: 1 Debackere (B.)
61.75 m; 4 x 100 m estafette: 1 Nederland (Steenbergen, Beker, Duits en
Noordenbos) 43.8 sec; 4 x 400 m estafet-

te: 1 België (Schoufs, Sol, Roeckaert,
Bijl) 3 min. 25.5 sec
ZEILEN

Onderlinge Zeilvereniging
Tengevolge van de Sneekweek was
de deelneming aan de ledenwedstrijd
van de Onderlinge Zeilvereniging op 't
Paterswoldsemeer niet groot. Slechts
een zestal boten verscheen aan de
start. Er was weinig wind, zodat het
een ongezellige drijfpartij werd.
De uitslag hiervan was: 1 Rivaal, st.
K. Timmer; 2 Friké, st. H. J. Schaap;
3 Spitty, st. G. Hart; 4 Windekind, st.
F. Schultz; 5 H. Tigretto, st. H. J.
Schaap; 6 Simmerwille, st. W. B. de
Jong.

Hengelen

Pelli
en
Pingo

worden verlengd. Bijzonder spannend
was het zaterdagmiddag in het Groninger
Stadspark bij de oude derby Groen Geel
—Groninger Boys. Na een sensationeel
scoreverloop I—o, I—l, 2—l, 3—l, rust,
3—2, 3—3, 3—4 kwam met 4—4 het einde. De verlenging van 4 x T/2 minuut
leverde geen doelpunt op en zo moesten
de strafschoppen er aan te pas komen
om een winnaar aan te wijzen. Groen
Geel benutte er drie, Groninger Boys
slechts twee, zodat de mannen van secretaris Busscher in de 2de ronde kwamen.
Voor het programma voor de 2de ronde op a.s. zondag 24 augustus, verwijzen
wij u naar de rubriek: „zondag spelen".
Deze ronde telt enkele derbies zoals:
Appingedam—Neptunia, CEC—Emmen,

7—l winnaar na strofschoppen
2—6 Stadskanaal—ZNC
2—l
na verlenging
2—3
C WU
a nk
v
1-4
A *"?
N. Schans-Appinged. 2-3

zijn

A; 2. XJin
2,, A 'a dsp.: 1 Hermes Urn B, 2
ri A; B-adsp.: 1.

ke

Tir'a-°prüs,
„
M

Assenaren wachtten tevergeefs op de
komst van Wijster, dat door dit verstek
laten gaan een slechte beurt maakte.
wedstrijden
Verscheidene
moesten

werden uitgeschakeld door lager geklasseerde clubs en juist deze verrassingen
maken het bekermenu zo smakelijk.
Er waren echter ook 2de klassers, die
zich niet lieten verrassen. GRC, hoewel
met een sterk verjongde ploeg, klopte
Bellingwolde met 9—o, Emmen had met
Erica geen medelijden (12—2) en het altijd schotvaardige CEC versloeg de nieuwe 3de klasser KSC uit Schoonoord met Sneek—Black Boys en WK—GRC.
De uitslagen zijn:
B—2.8 —2. Achilles kwam niet in het veld. De

GVAV won van DWS-Amsterdam

.

»ioofa

„_,,;

V?T*
atr'
Bremen

dat.

V&*

7

Naar vreemde
werelden

Troninger
Op de zonovergoten «*
spannende koersen. De mooiste overwingisteren kunnen geniete'
N. op het snelheidsdie van
ning was daarbij oog»
prfjs der Neder andse
Wetenschappelijk
wonder Doublé Six M.
van zjjn
zjch
n merrie en
toekomstverhaal
eigenaren. B«der NieW
de rustig z yn koers. Daardoor kreeg de aanstuk brengen, maar vero
om Regina N fe verrassen Er
stormende Doublé Six J» " »
succesvolle eindsprint,
waren nog reserves Dewa»»«
1.35.6; van
Parisien (P. A. Strooper), km-tadToto
w.
2 Wilma Illustra, 3 Vauban B.
f 2.-, Pi. f 1.40, f2.80, f3.-. k. f 10.70.
41) De dokter staat, geheel
c f 9-20.
op zijn
voor de rustbank waarop Curca
der Ned. eig. 1, 1800 m: 1
Grote Prijs
zit.
De man kijkt hem scherp aan. hrwiP
(J.
1.26.9;
Niewold), km-tüd
Regina N
hpn de commandant van deze raket,
Toto w. dokter", zegt hij. „Ik heb hier het
2 Uitloper, 3 Vite Hollandia.
eezag. Als er hier iemand is die
f350 pi. f 1.80. f2.80. f3.70. k. f 12.20, arrestaties laat verrichten dan ben ik dat Ik waarschuw U". „U bent een
c 'f7.60.
Grote Prüs der Ned. eig. 2, 1800 m: 1 misdadiger", antwoordt de dokter kalm U werkt met een helse hypnotische
no
de
Rex van Eiberhof (J. L. Bolt), km-tiid kracht en ontmenselijkt de bemanning 'u hebt de twee raketten van onze
t>e start van de finale leverde
w 125 2; 2 The Lady Bond, 3 Quirinus. eenheid verwoest en met man en
voor starter Bolhuis
Il moeilijkheden
muis laten vergaan in de ruimte. U bent
o
pas
Toto w f 11.30. pi. f 2.90, f3.30. f2.30. k. gevaarlijk. Daarom
het
zal
ik
er
voor
5 de vierde poging lukte
c.
f
10.10.
zorgen dat U opgesloten wordt. Wat we
tMP
f810.
«
krijgen
m:
eig.
3,
te
der
Ned.
1800
1
weg
goed
Prijs
veld
Grote
w
zijn naam eer aan en sprinttes naa Urubu S (B. U. de Jong), km-tiid 1.23.8; VOETBAL.
begon,
rustig
9 New Spencer, 3 Doubléf Six M. Toto
zege
gfar hoewel Regina N.
1.40. k. f 5.50,
4 1 Be
f 4.60, pi. f 140 f 1.60.
w
5» toch spoedig de tweede P ineentewwaa
PaaHet veld schoof daarna aanslmung C'Diana' Guv-priis, 2240 m: 1 Vrijbuiter
op
ook Doublé Six M. snel.
zaterdagavond
zijn
Oreaor (H. Maring), km-tiid 1.33.4: 2 V.
In het afgelopen weekeinde zijn er zoRe Quick heeft
zoon, 3 Usanda. Toto w. f 2.90,
Vite Hollandia G, Q"mwV teuk
ingezet met een wed«uk
oefenprogramma
k
2.30,
8.20,
f
c. f 12.80. wel in het binnen- als in het buitenland
Bond zetten de leiders onder
Dl fl4O, f440, f
welke
der Ned., 2240 m:
strijd tegen HSC in Sappemeer,
zij ging »
Pr«s
Finale Grote
dat
tal
van
hebvriendschappelijke
wedstrijden
werd Uitloper te veel;
met
I—4
withemden
Niewold)
1.27.5;
&en
de
(J.
2 Dou1 Regina N
op. Daarna kwamen Urubu
|aleady
De belangstelling ging
Ready Hollandia G. Toto gespeeld. De uitslagen laten wij hier volgewonnen.
maa
L
3
six
M.
Hollandia G. naar vorende recnw w f650. Pi. f2.50. f2.70. f 20.-, k. f 7.40, gen: PSV (Eindhoven) —Wiener Sport- vnnral uit naar de Hongaar Janus Bedfungeerde.
Six M. nam razend snel
voor
als aanvalsleider
Kondór-prHs. 2300 m: 1 Spencer jr (M. klub 5—4, Eindhoven—Rapid JC I—l 3 lv die
j>fen
natuurlijk
en lag reeds in vierde positie
in technisch
was
Quick
■Re
Tjiftjaf S, 3 Valk S.
n
T Kluvers) i.27.7; 2
Ajax—Antwerp FC 3—l, AGOW—Enduidelijk sterker. Na acht minuvan de laatste bocht.
tn
2.50,
„„richt
en
f
3.20,
12.50,
losgelaten
k.
f
pi.
f
werd ook Regina N.
door Hansems
wor- Toto w f5.80.
schede 4—2, GVAV—DWS/Amsterdam t namen de withemden
weg, om niet meer benaderd
Bedly de leiding
met
1
Halfeghv-priis,
Roi
d'
Or
combinatie
Jen
2300
m:
rf=
5—3, MVV—Helmond o—2,
S. vorm
ADO—FC rn 1) De Be Quick-voorhoede hield het
s*" Ready Hollandia en Urubu
2 Umberto van
Woudstra) 1.26.1:
(V.
pi. Luik 2—3, HSC—Be Quick I—4, Veendam u
9.-,
K.
w.
Lapize
echter geen partij meer. vooi: Mere
3
O
Toto
f
Dt
Orante 20. f 1.70. k. f 12.20. c f 3.70.
v eel te kort, zodat de stug werkende
8 mijlrecordhouder, me in
(Emden) 2—l, FVV—Haren o—7, wer-verdediging steeds weer kon mgnjoo
f 1
—Stern
f
1
si»
aS legde op de tweede plaats.
HSC-stopper Ten Cate
i'oóc Mo-prijs, ren over 1850 m: 1 Cold
N. een Water (mej L. v. Straalen), 2 Villa Longa—Heerenveen 2—5, Standard CL,— rw»n Vooral deop dreef.
j»P°k in de serie liep Regina
was uitstekend
zo snel
3 Sneeuwvlokje. Toto w. f 2.30, pi. Fortuna '54 4—2, Velox—Hermes DVS Wa
voor de rust werd het gelijk, toen
koers. Q William P. vertrok
uit f 150 f3.70. k. f 10.50, c f8.40.
n start,
met
3—3,
fout
NEC—Elinkwijk
I—2.
Rademaker de bal na een schot
dat de verwachte
rwlman
f
77.714.-.
Toto omzet
Botblijven. De kopgroep werd hierdoor
, \Tde ver opgedrongen rechtsback
krijgen, waarkon
klemvast
t5°P«, Regina N. en Saskia ScottSis
niet
wman
Gr
naar voren en
scoorde. Rust 1-1 Na de wisscheen egor werkte zich
echter
Toen
het I—2 door Van Dalsurn
werd
te zullen winnen.
toen doelman Hammmga een
i__3
Regina N. terug en verwees Sister
plaats, waarDlJ
dleeS°r naar de tweedestek
«nhot van Bedly verkeerd beoordeelde.
sprong. Uit
n"pet
daarop scoorde Hansems (I—4).
W 00k nog door het
het
van
speelt Be Quick op
zondagmorgen
hield zich Vite Hollandia
as
een oefenwedstrijd tegen
terrein
?n werd nu tweede, terwijl Turdus
eigen
de
Oosterparkers.
S. zich ook een plaatsje in
6 Wist te verove r en met zljn v
Maat
in
van
e
Eiberhof werd de winnaar
m
korteverloor met 4—0
Bremen
nam
3.H.
Werder
serie. Rita
en
Quinnus
zaterdagmiddag
zijn
kermisdraverijen
traditionele
de voetbalcomleiding,
gisteren
de
met.
Eenrum heeft
Tn Duitsland is
Ui-het
In de
begonnen.
Lad y Bond aan zijn hielen.Eiberhof
in
alle
klassen
getrokken,
belangstelling
notitie
publieke
daarbij
zulk een flinke
gehouden en
nummer
Oberliga
van
startte
Rex
stormde
echter
Nnordduitse
C e1n rijder Bolt
op
dat er ongetwijfeld animo zal zijn om nog een programma af te werken. t,„°p van het vorige jaar Eintracht
wist, vertrouwend
<36
wnte
aanvulling
kan Sunswijk met een 4-0 zege op VfL.
cht van ziJn ruin buitenom maakWaarbij dan, wellicht, eens een kortebaannummer ter
£The
'
Mp,unünster. Werder Bremen verloor
Quinnus
en
Lady
Bond
C' het hem nog even lastig, maar beworden genomen, omdat de meeting nu wat erg kort was. Mede natuur- r* „I 4—o van Altona '93 en nieuweling
uitgevolg van Bergedorf '85 sloeg Sankt Pauli met 2-0.
gaaien
toch niet meer. De schoon
lijk door het feit,' dat de heat in twee keer beslist werd als
streep
lo»en Rita
uitslagen waren: Holstem Kiel-VfL.
die
tevens
de fraaie
Hanover,
B.H. sprong over de Ready
Silvana
van
de
brave
een mooie prestatie
3—l, Eintracht Nordhorn—
voor
vrij
.maakte
een
plaats
tl
derde
won.
4—3,
de
werd
13
Bremerhaven '93—Hanndia
af
Tivoli-wisselbeker
n
s eri gew G. Van start
waarbij de
Conc^Og
Vfv Hildesheim-VfL.
°nnen door Urubu S.,
let D °uble Six M., nu gereden door
Eenrum ligt er mooi en soonlijke ongevallen voor, maar voor Sil- Vx? «burg o—l, Eintracht Brunswijk—
in
De
baan
hij
regen iets vana Hanover, die bleef liggen, scheen
Neumünster 4-0, Altona '93-Werduidelijk te kennen gaf
was hoewel door de vele
iiiefes,graa
gunstig. De merrie was
4-0, Bergedorf '85-FC St.
bochten
de
situatie
niet
zo
conditie,
de
mede
door
e rechtsom
zwaar toch in uitstekendegras
8aat
en het is in de sulkey-wielen verward geraakt, Pauli 2—o.
het kort geschoren
door
op regelmatige alleen maar jammer, dat het pad, bij wat maar bleek, daaruit bevrijd, niet alleen
Parisien won terwijl
de snelle
letsel te hebben gekregen, maar zelfs
e
openingskoers,
»iaa> fi*
grotere velden paarden, iets aan de geen
Vrijbuiter Gregor ondanks smalle kant is. Dat is wel tot uitdrukking in staat te zijn, zoals gezegd, de heat in
outieve
Beide koersen
pri [ ..stiistaande" fouten, de Diane G-uygekomen in de eerste heat, waarin de twee keervante beslissen.
beheerst,
Woudstra
finish
nam.
start
tot
rekening
oor
door
werden
.)n
te cd fe
zi
de
paarden uit één vak en masse
dOr in goede stijl naar de over- eerstvolgende bocht gingen. Daarbij kwa. waarbij Siegfried de meeste concurrentie
T°l in
de 2400 m koers. De teleur- men Silvana Hanover en Saskia Scott bood. De vosruin van S Caspers werd
steW-F
beide keren tweede.
de amateurdraverij leverde een met
elkaar in botsing, waardoor de rijders
Dat de noordelijke voetballiefhebbers
De lange afstandnummers hebben veel
ï> 6 ie e erste plaats voor Spencer Jr. op. Neef jr en Sierdsma van de sulkey sloejuist
voor
nog
strijd
Uganda
zege
Ural
gebracht.
Luchies,
die
leidde
prachtige
in de belangstellend zijn naar de beide Duitse
gen evenals
werd een
*ïei
!?
volwist
Hunenga-prijs,
die
heen
werd
Water,
k °«ii P n Stralen's Cold
maar
tenslotte fel
heeft
om' het voorgaande tweetal
De tactisch te trekken. Hoewel Luchies ver werd aangevallen door Vite Hollandia, die op spelers, die GVAV van Enschede
gere!«11nde start had gemist.tweede.
duideviHa Rosa werd
meegesleept, waarbij ook Ural tenslotte de laatste meters nog won. Ook New overgenomen, is gistermiddag wel
t>e
geen per- Vlamingman, tactisch gereden door mej.
„,
v nr«tslaaen
luiden:
bijna zesduizend
w
lv
nr stin Maria-prijs, 2220 m: 1 wally omgetrokken werd, kwamen er
A. Bruinsma, ging in de koers voor ama- lijk gebleken. Er waren
uitstekend,
trices
steeds strijd leverende
naar het Oosterpark te
met Qui est ce Qui, Speedy Lady en, in toeschouwers
Groninger
het laatste rechte eind, Quitewell' S. Groningen gekomen om de
Maar de trouwe 12-jarige ruin, die geen ploeg
aan het werk te zien tegen de nieumispas maakte, bleef eerste.
Het openingsnummer, gemakkelijk ge- we ere-divisieclub DWS/Amsterdam.
f 1.90. f 2.40, k. f 6.60, wonnen
door de goed gaande Vauban B-,
op f 7.80, pi. f4.10.
Geheel voldaan zullen ze waarschijnbelan Swekkende programma suc- C
bracht
veel
fouten.
Poulijk
1
Quatrième
veel
m:
c «s „St heeft gisteren vooral
2600
niet zijn geweest, maar dat kon ook
1.22.9,

.

-

Groningen (H.C.

Het

Noorden).

Gevist

te Oosterlittens. De vangsten waren over
het algemeen vrij goed. De uitslag was
als volgt: Klasse A. 1. J M. Leeninga
5090 gr.; 2. M. Westerhof 54 st.; 3. G. Tuil

1)
Terwijl de „Mary" zoetjes voortstoomt, praten Polle en Pingo gezellig
met Pelli op het dek. Natuurlijk doen de
kleintjes weer hun spelletje!

Opeens daalt er een meeuw op het dek, „Waarmee kunnen we je helpen?" vraagt
„Nou, daarginds op het
en zegt: Goeiemiddag samen! Mooi Polle vriendelijk.
weertje, hè? Mijn naam is Oscar. Mag ik eiland zit iemand, die raad nodig heeft."
jullie wat vragen?

—

3790 gr.; 4. Th. de Vries 51 st.; 5. R. Boekhoudt 3190 gr.; 6 H. v. d. Veen 41 st.;
7. J. Wiegman 2960 gr.; 8. P. Mulder 38
st.; 9. A. de Vries 2750 gr.; 10. J. Zuiderveld 36 st. B-klasse: 1. K. Mulder 4330
gr.; 2. J. Nienhuis 53 st.; 3. G. Buurman
4150 gr.; 4. G. Schuil 36 st.; 5. R. Pekelder 2770 gr.; 6. F. Koenes 31 st.; 7. H.
Drost 1895 gr.; 8. T. Kuiper 22 st.; 9. H.
Kuipers I 1430 gr.; 10. A. Koenes 22 st.
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GESLAAGDE MOTORCROSS TE EENRUM

Schram en Rietman waren de
sterksten bij de senioren
(Van een onzer verslaggevers)
Simon Schram uit Wolvega en Hennie Rietman uit Doetinchem
hebben er gisteren in Eenrum geen twijfel aan laten bestaan,
dat zij de beste senior-rijders van het grote veld waren. Schram
won de beide manches in de lichte klasse en Rietman de beide
in de zware klasse, van de tweede ronde af namen beiden respectievelijk de leiding en zij stonden die niet meer af.
Was er aan de kop dan niet die spanning, om de andere plaatsen werd hard gevochten. De terreinwedstrijden te Eenrum zijn
dan ook wel weer een succes geweest. Voeg daarbij het prachtige
zonnige weer en een belangstelling als nog nooit tevoren, dan
zijn alle factoren aanwezig om van „zeer geslaagd" te kunnen
spreken.

Goed uitgezet
Nadat eerst de lichte juniorenklasse het terrein
weer uitstekend uitgezet op de landerijen van
voorzitter Prenger van de Motorclub Eenrum en Omstreken
flink hadden omgeploegd, kwamen
de „lichte" senioren aan de start.
Onmiddellijk ontwikkelde er zich
een gevecht tussen Schram en
Van der Mei uit

—

—

Gorredijk.

In volle vaart over de springschans. Rietman uit Doetinchem toonde in
Eenrum weer zijn klasse. In prachtige stijl rijdend wist hij beide manches te
winnen en daardoor de gehele wedstrijd in de zware klasse senioren.

Prachtige starf van de
23ste Sneek-week
Groningers kansloos in groepswedstrijd 16m2 klasse
(Van onze correspondent)
pessimistische
voorspellingen
Alle
en verwachtingen ten spijt, is de
Sneek-week, die dit jaar al voor de 23ste keer wordt gehouden, met
twee prachtige dagen begonnen. Voor de zeilers was het zaterdag het
allermooist, omdat er toen een mooie gladde zuidwestelijke koelte stond,
zodat de (te) lange baan met vaart afgelegd kon worden. Zondag profiteerden vooral het grote aantal toeschouwers op het starteiland en die
welke de honderden boten op en langs de oevers van het zonovergoten
Sneekermeer bevolkten. Zeiljoppers, lange broeken en oliekleding waren
verdwenen, de zonnekleding, badpakken en bruinverbrande body's
triomfeerden. Wind om te zeilen was er echter veel te weinig, 's Morgens
ging het eerst nog wel, ofschoon het aantal routes in de groepswedstrijd
Groningen—Friesland in de 16 m 2klasse toen al van twee op één moest
worden teruggebracht, maar 's middags werd het zó kalm, dat ook voor
alle open wedstrijden de (te) grote baan C maar eenmaal werd gezeild.
Soms was het een complete drijfpartij, maar in 't laatst kwam er gelukkig weer een koeltje, zodat alle deelnemers toch nog op eigen kracht
konden finishen.

Maar ook vele successen
Voor de Groninger zeilers hebben deze
eerste twee dagen al weer tal van successen opgeleverd. Zaterdag behaalde
v. d. Klooster de eerste overwinning in de
8.M.-klasse, waarin hij echter maar één
mededinger had, was Woortman tweede
en Van Calcar derde in de Jeugdklasse
(Pluis), Veeninga tweede in de 16 m 2
Puntklasse A, De Groot derde in B en
Timmer vierde in de Vrijheidsklasse B,

Zondag bezette Ruiter de eerste plaats
in de 8.M.-klasse, die nu drie deelnemers

telde en was Woldman, Meppel, tweede.
Van Calcar boekte zijn eerste overwinning in de Jeugdklasse, waarin Woortman
nu de derde plaats bezette achter de
Rotterdammer Rijks en vóór Kempkes.
Oosthuizen, Haren, was vierde in de
16 m 2 Streepklasse 81, Kraak, Paterswolde, tweede in de Vrijheidsklasse A.
In de zeer sterk bezette 16 m 2 Streep-

klasse A finishte Kerstholt als tweede
achter Siep v. d. Steeg te Leeuwarden,
waarbij hij de snelle Friezen Veenstra en
terwijl Jaap Helder in de Flying Dutchmanklasse als tweede finishte achter Ulbe Olde Agterhuis achter zich liet.
Jaap Helder kon het weer niet tot een
de Vries te Grouw en vóór zijn medeinternational Ulbe Jager te Lemmer, overwinning brengen. Ditmaal moest hij,
Guus Bierman te Amsterdam en Jopie weer als tweede, zijn meerdere erkennen
Bouman te Leeuwarden.
in Ulbe Jager. Ulbe de Vries werd ditmaal derde, de Hagenaar (en oud-AmeriTwee van deze snelle maar ranke kaans kampioen) Heike Blok vierde.
scheepjes sloegen om, terwijl drie andeDe nieuwe Noordnederlandse Flitsren om andere reden de strijd opgaven, klasse bracht zaterdag de Leeuwarders
d. Meer jr. en Hellinga aan de kop,
zodat van de 14 deelnemers maar 9 de v.
zondag waren dit Scheeres, Meppel en
eindstreep haalden. En toch woei het be- Andringa, Joure.
In de 30 m 2 klasse van de N.N.W.B.
slist niet te hard.

Twee ronden wist
de Gorredijker de
kop te houden,
toen ging Schram
hem voorbij. Hij
stond die leiding
niet meer af. Van
der Mei bleef
steeds op zon
tien tot twintig
meter achter hem
tot de finish toe.
J. S. van der
Hoek uit Amsterdam nestelde zich
direct op de derplaats
de
en
kwam zo ook over
de eindstreep. In
de tweede manche was de doorkomst van deze
drie renners precies zo. Tot één
ronde voor het
einde wist Medema uit Langelo
de derde plaats
te bezetten, maar
vlak voor de

geen invloed op de eindstand. Een
enkele valpartij kwam er voor,
maar gelukkig zonder ernstige gevolgen.
Ook deze motorcross was door
de motorclub Eenrum en Omstreken en de Vereniging voor Volksvermaken weer tot in de puntjes
georganiseerd.

De uitslagen waren:
Finale junioren tot 175 cc: IJ. Nikkels,
Harfsen; 2 D. v. Hoevelaken, 3 H.
Hartelman verdween in de eerste
Hoogland, 4 S. v. d. Mei, Gormanche uit de strijd en in de tweede Kreijne,
redijk, 5 H. Cortie, Amsterdam.
plaatste hij zich als goede vierde.
Finale junioren boven 250 cc: 1 A. de
Groot. Amsterdam, 2 J Markus, Am3 G. J. Wassink'. Arnhem, 4 J.
Bij de junioren lichte klasse had in sterdam,
Kruisinga, Gouda, 5
H. J. Klaassen,
Hoevelaken uit

Junioren

Cross van modder
en stof
Rietman won ook in de
Witte Bergen
,,
n»9
Rietman,

Hennie

*'

die zich de

De Leeuw vah Doetinchem heeft v
worven heeft de moto-cros», die
terdagmiddag in de Witte Bergen
De Wyk werd verreden, op gelukWS
wijze gewonnen.
Doordat zijn grootste rivaal Frits S*j'
ling uit Amsterdam in de derde en la*
ste manche zijn versnellingsbak k»P
reed kon Rietman, die de eerste ma"
ches aan Selling gewonnen had moe *e
geven, het hoogste puntenaantal behal**'
Het circuit van 2730 meter was Ze
moeilijk door de breiachtige massa a»
de start en het rulle zand in de bosse
De motoren trokken diepe voren in n,
grasland en deden het poederachtige z
hoog opstuiven en neerdalen op de v v
,
talrijke toeschouwers.
gf
Verschillende buitelingen in de moo".
a
en het zand werden er gemaakt, m
er deden zich geen ongevallen voor- t
Zowel in de eerste als tweede mancfl
voor senioren met motoren tot 500 *"
was Frits Selling met Velocett© uit A"
sterdam de sterkste. Hü werd beide »
ren op korte afstand gevolgd door He
nie Rietman op B. S. A. In de derde
beslissende manche kreeg Selling een' (
in de laatste ronde motorpech, waarde
hij de zege nog juist aan zijn neus vo°
bij zag gaan.
«i

.

****

f.
'

"

.

„

Nieuwer- Dieren.
de finale Van
kerk a. d. IJssel de laatste ronde de
leiding, toen spurtte Nikkels uit HarfSenioren tot 250 cc, eerste manche: 1
De einduitslag van deze
S. Schram, 2 J. H. v. d. Mei, 3 J. S. v. werd: 1. H. Rietman 58 punten;
sen hem voorbij.
w
De finale van de „zware" junioreni d. Hoek, 4 G. Ruehre, Amsterdam, 5 P. Selling 54 punten;. 3. ex aequo T.
berg en W. v. d. Elzen 52 punten. 0t
De overige uitslagen zn'n: Junioren
175 cc. Eerste manche: 1. Th. Janbro?'
Maico, Haarlem; 2. H. Kreüne, Ma'„,
Hoogland; 3. H. Kuperus, DKW, Heer*'1
veen. Tweede manche: 1. Th. J. Eijf. 1 *
NSU, Beverwijk; 2. D. Stuivelaken, N'%,
werkerk a. d. IJssel, DKW; 3. S. /"$,
Mei, Maico, Gorredijk. Finale: !" J,
Kreijne,
Maico, Hoogland; 2. I\,ej,
Eijking, NSU, Beverwijk; 3. S. v.
&■%&
Jawa, Gorredijk; 4. W. Plevier, I Jlnl,
%,e'
den, DKW; 5. W. Bomert, CZ.. Wa <j,
perveen. Junioren tot 500 cc: 1. ■>" j«
Haakmeester, BSA, Rouveen; 2. A-K,.5,
Groot, AJS, Amsterdam; 3. J. Ma
Amsterdam, Maico. De tijd van Ha
meester over de 24.570 meter was
minuten, 45.2 seconden.
,_..a11
Senioren tot 250 cc: 1. S.
Maico, Wolvega, 50.16.2 over 32.760 U
2. J. S. v. d. Hoek, Adler, Amsterd»
51.57.4; 3. W. Portengen, Maico, Ams'*
dam, 53.38.2.
go<
De moto-cross werd des middags * f,
3000 toeschouwers geopend door de <i,
gemeester van Staphorst, de heel'■*'■s
d. Wal. die na afloop de prijzen, dliLd*
wisselbekers bestonden, in hotel 't u
Hogenkamp te De Wijk uitreikte.

..

'

,

Schf» ;

°

Sten Lundin won

Grote Prijs van

Zweden

De Zweed Sten Lundin heeft meipf jtó
Monark de wedstrijd om de Grote * jffl
jj
van Zweden (motorcross) gewonnenwerd eerste in de finale in 54 nHn, jo'
sec. Zu'n landgenoten Signardsson ed»
fr
hansson werden resp. tweede en
belang was deze zevende .#
Van
veel
ging
eindstreep
strijd die telt voor het wereldkamP'geVan der Hoek
schap motorcross overigens niet, a
hem voorbij.
Belg Rene Baeten na de
De zon overgoot het terrein met warmte. Zo zag onze fotograaf de eerste manche van de lichte zien de
al
race
zeker
was van de titel.
Wieringa
Amsterdam
en
daarachter
Ph.
uit
Voorop
Portengen
ligt
hier
uit
v $
Belg had ditmaal geen geWyDe
Zware klasse klasse senioren.
Den Hoorn.
moest halverwege de race wegens m
Bij de senioren
pech de strijd staken, dat lot tro 1
Groningen.
Tweede
manche:
Spandauw,
serie.
kopie
van de eerste
zware klasse nam in de beide man- was een
de Zweed Bill Nilsson.
\P
v.
d.
3
S.
Schram,
2 J. H
Mei.
J.
en J. 1 S.
ches de Hengeloër Hartelman de lei- A. de Groot uit Amsterdam
eindstand in de competitie on
De
Langelo,
Medema,
5
Hoek,
d.
4
D.
v.
ding, maar Rietman kwam direct al Markus uit Amsterdam wisselden tel- Jac. Walvoort, Breda. Einduitslag: 1 S. wereldkampioenschap luidt: 1. eno
(Belf'Vi
naar voren en nam de kop, op de kens van plaats, ronde na ronde tot- Schram, 2 J. H. v. d. Mei, 3 J. S v. d. reldkampioen Rene Baeten
pnt., 2. Bill Nilsson (Zweden) 3b/
tenslotte toch De Groot zich de Hoek.
voet gevolgd door Theo Witberg en dat
3. Sten Lundin (Zweden) 33 P nv
Van der Elzen uit Gemert. Ronde na sterkste toonde.
, rfC
boven 350 cc, eerste manche: George Draper (G.8.) 24 pnt.
Senioren
ronde bleef die stand zo. In de eerste
pi
wero
1 H. A. Rietman, 2 Th. Witberg, MonDahlen
De
Zweed
Lennart
speelden
In
de
achterhoedes
f
manche tot de finish toe. In de twee4 A. de Wit, ste in de wedstrijd voor motoren
ilt\
ster, 3 Van der Elzen,
o
de manche kwam Van der Elzen Wit- zich telkens aardige staaltjes van Schijndel, 5 J. C. van Heukelom, Hil- cc. voor de competitie om de £ g t
berg nog net voorbij, zodat bij hun strijdlust
Tweede manche: 1 H A. Riet- d' Europe. Ook hier is de besliss'
af, maar ze waren van versum.
plaatsing de tijd moest beslissen.
man, 2 Van der Elzen, 3 Th.' Witberg, gevallen. De Tsjech Jaromir Cize*,\tf\*{
4 B. Hartelman, 5 J. van Heukelom. gaarde in zeven races het ma* j,90
Einduitslag: 1 H. A. Rietman, 2 en 3 Th. aantal punten van 56 en is onberei
Witberg en Van der Elzen.
voor al zijn concurrenten.
hem te protesteren. De heer Homan
nam Herman Geveke, Hoogeveen, met tegennamelijk
ongeoorloofd en gevaarlijk
een eerste en een tweede plaats de lei- was
ding. Zondag was G. W. v. d. Meer voor hem over stag gegaan. Wel kon
Breuning hem nog ontwijken, maar de
Leeuwarden, het eerst binnen.
De 16 m a Puntklasse A leverde over- Valk van v. d. Veen te Sneek werd gewinningen op voor Th. de Haan, Sneek ramd. Het protest werd toegewezen en
Zijlstra, Joure, die als derde gefinisht
en T. Visser, Leeuwarden.
was, als winnaar aangewezen. De volgende dag was deze weer eerste, zodat
Pech voor de commissaris hij
de kop heeft in de strijd om de hoofdMr. H. P. Linthorst Homan, de Friese prijs.
Commissaris der Koningin en enthousiast
De strijd in de Valkenklasse A werd
22 m 2 zeiler, had pech. Door diskwalifi- beheerst door het viertal mr. R. Mulder,
catie van de winnaar ir. A. Bonnema te Langweer, Fokke Jansma, Grouw, Albert
Leeuwarden, die sportief zelf meldde dat Wester, Grouw
en Homme Wester, Heehij 'n boei had geraakt, werd hij zaterdag renveen. Jansma was zaterdag derde en
winnaar in zijn klasse. Maar zijn stad- zondag eerste, Mulder resp. eerste en
genoot en Valkenzeiler Max Breuning tweede, Homme Wester vierde en derde,
verstoorde dit onverwachte succes door Albert Wester zaterdag tv/eede. In B zege-

g,s

f

"

*

'

„

vierde de Hilversumer Van Dijk.
De Regenboogklasse leverde twee Friese overwinningen op. Zaterdag voor De
Jong jr. te Joure, zondag voor Gerrit
Ooms te Sneek. De Rotterdammer Kist
was zaterdag tweede voor de Snekers
Alberda en Torn Zwart, maar de volgende dag eindigden Walig, Zaandijk, als

tweede; De Jong als derde en ir. Bakker
te

Rotterdam, die zaterdag met een ge-

broken mast uitviel, als vierde.
In

— De boten van de Pampusklasae-m actie tijdens de Sneekweek 1958.

Gevoelige nederlaag
2 klasse
Groningers een gevoelige nedergroepswedstrijd 16 m

leden de
Kerstholt was vijfde achter vier
Friezen, z«'n ploeggenoten Mulder, Kamp,
Vegter en Veenstra vormden de achterhoede, zodat zij maar 16 punten verzamelden, tegen de Friezen 39.
Wel liep er gisteravond nog een protest van een Groninger tegen de eerstaankomende Fries, maar als dit toegewezen mocht zijn, dan veranderde dat weinig aan de puntenstand.
De voornaamste uitslagen waren:
Olympia Jollen: 1. Pst,
stuurman J. Fekkes (Assen); 2. Sleepy. stm. R. Rijks
(Rotterdam). 12 m 2Sharpie-klasse: 1.
Donderstien, stm. P. Hansen (Enkhuizen); 2. Punch, stm. B. Binkhorst (Amsterdam). 8.M.-klasse: 1. Favoriet, stm.
A v.. d. Klooster (Groningen). 12 voetsjollen: 1. Kaagbaby, stm A. W. Reijers
(Sassenheim); 2. Huckleberry Fin, stm.
J. M. de Jonge (Amersfoort); 3. Fuut 11,
stm. J. Hulsker (Rotterdam). Sternklasse:
1. Strobby, stm. J. A. E. Verkade (Zaandam); 2. Koelekie, stm. K. Stuurman
(Zaandijk). 12 m2Puntklasse A: 1. Vrijheid, stm. Th. de Haan (Sneek); 2. Dirk
Torn, stm. B. de Haan (Sneek); 3. Clou,
stm. W. J. Veeninga (Groningen). Schouwen: 1. Meerkol, stm. F. F. Atsma (Oppenhuizen); 2. Reiddomp, stm. A. Hoekstra (Jutrijp); 3. Foarut, stm. B. van der
Veen (Oppenhuizen). Pampusklasse: 1. De
Koufurd, stm. K. Jissink (Sneek); 2.
Stern, stm. S. F. Hoekstra (Joure); 3.
Vlerkje, stm. H. de Jong (Sneek)
Vrijheidsklasse A: 1. Speediest, stm C. de
Haas jr. (Bramkelom) ; 2. Var, stm. S. de
laag.

Bianke zeilen boven donker water.

de

—

Moeilijk bochtenwerk in de motorcross van Eenrum.
Dit zijn de W*K n
lfl,
Jligt
Nikkels,
klasse.
Nummer
aan
de
kop, met
de lichte
hier
o
,
achter, net in de bocht tussen het stro, D. van Hoevelaken. In deze
zij
ook
eindstreep.
over
kwamen
de
Jong (Amsterdam); 3. Kus'mus, stm. P.
de Reuver (Amsterdam). Valkenklasse A:

1. Heroique, stm. mr. R. Mulder (Langweer) ;2. De Polle,
stm. A. Wester
(Grouw); 3. Ali, stm F. Jansma (Grouw).
16 m 2Streepklasse A: 1. 't Poortje, stm.
R. Siebrand (Kampen); 2. Hurricane,
stm. H. Olde Agterhuis (Heerenveen); 3.

Non Pareil, stm. H. A. Minks (Leeuwarden). Regenboogklasse: 1. Tjerk, stm. C.
de Jong jr. (Joure); 2. Toreador, stm. C.
W. Kist (Rotterdam); 3. Algri, stm. J. Alberda (Sneek). Flying Dutchmanklasse:
1. Zilvermeeuw, stm. U.
de Vries
(Grouw)j 2. Favonius, stm. Jaap Helder
(Paterswolde); 3. Good Luck, stm. U.
Jager (Lemmer).
Zondag: Olympiajollen-klasse: 1. Sleepy, stm. R. Rijks (Rotterdam); 2. Pst,
stm. J. Fekkes (Assen). 12 m 2Sharpieklasse: 1. Donderstien, stm. P. Hansen
(Enkhuizen); 2. Njord, stm. P. Hiemstra
(Nieuw Loosdrecht). 8.M.-klasse: 1. Victor Marium, stm. A. H. Ruiter (Groningen); 2. Schelm, stm. K. Woldman (Meppel). 12 voetsjollen: 1. Trippelaartje, stvr.
H. C. Mulder (Langweer); 2. Mistral, stm.
W. Huisingh (Den Haag); 3. Phoenix, stm.
Jan Schoen (Amsterdam). Sternklasse:

vl,^

Stuurman^
*"

K
1. Koelekie, stm. K.
dijk); 2. Strobby, stm. J. A. \, j.
(Zaandam). 16 m2Puntklasse
iy
lan, stm. T. Visser (Leeuwarden'- $o ).
Torn, stm. B. de Haan (Sneek
ro, stm. J. F. Koopmans <*
Schouwen: 1. Foarut, stm. B. e j.
(Oppenhuizen). Pampuskla^ \ iK^;e }c>'
kiet, stm. L. A. L. van Dijken (s&.s■
2. De Koufurd, stm. K. Jissin* (£P%I&
3. Vlerkje, stm. H. de Jong,. <je' C"
gtn>; V
Vrijheidsklasse A: 1. Var, stm.
(Amsterdam); 2. Good Luck *j SV>. *■
ll

"

f

*"

J

'' J/J*

se
R. Kraak (Paterswolde); 3.
Amons (Zaandijk). Valken»' jj ei"<>s))7
Ali, stm. F. Jansma (Grouw); * $. eK
stm. R. Mulder (Langweer' '
Worry, stm. H. Wester <B;L s'V*
?°l
16 m 2Streepkiasse A: 1.
van der Steeg (Leeuwarden),
stm. H. M. Kerrtholt
r1 W
Climax, stm. M. Veenstra (J?" 0- 301
boogklasse:
1. Griffioen,
(Sneek); 2. Ree, stm. J. WaUÈ *
3. Tjerk, stm. C. J. de J°n<Uoo d
Flying Dutchmanklasse: 1- i*
0y
(Lemmer);
Jager
>;
stm. U.
Je
stm. Jaap Helder
vermeeuw, stm. 11 de Vris*

Bf£
<Gf* #

*

>£

.-
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zaterdag op het Asser T.T.-circuit de aandacht vroegen
,
„„*- motoren, die
maar
waren het met daVB
wielrenneres, dw hebben deelgenomen aan het Asser wielercriterium
verschillende
keren
(rechts
werd
de
boven)
g honderd in kleurige truitjes ges"
bel
{
ïreren
geluid voor
emde de V"*B en onaÜ l
partij, maar dat hij tijdens de race der amateurs zitplaats kon
de
van
Est W
© wim
fcieÈpi esmpriwfs
auto wn niet zeggen, dat een ieder maar op een rijwiel behoeft te aaan
zijn met fietsen fcy
wegkampioen van Nederland, Jef Lahaye, was
kunnen komen. ODe
er ook
ta,a
m tot een selfde resu ff
grondige inspectie onderwierp, kon hij zich toch niet bij de voorsten
een
%ov ïhoew
werd winnaar bij de amateurs en nieuwelingen-en kreeg als eerste
ttaZSen el hij zijn „karretjeE d
Henk Niédamuit
h
Assen, mr. P. P. Agter.QPiet Damen won bij de profs en onze fotovan
te
burgemeesie,
bloemen
9
van
de
C"sna Vte hem toen hij (IinKS
H
n uitwisselde met Piet van Est. QDe Nederlandse Tour de
naar rechts Jef Lahaye, Jan Kersten, Piet de Jongh, Martin
links
\JA„
hal
A
Van
an ce-rijders werden in Assen
pief van Est e% p{et Damen
"■"
v
*>
v. d. Borgh, berm ""

%

%
>e^
*WrL

l «Vtfoken

S

Zl -

"°X

Fff
l nnt
aan'■

f f "°

°

*

Pech

PIET DAMEN
op Asser T.T.-circuit

eerste

■

Henk Nijdam domineerde bij amateurs
Vierduizend wieler-enthousiasten hebben zaterdagmiddag op het Circuit
van Drenthe de Nederlandse cracks a*" het werk Sezien> cracks, die in
de Tour de France zon uitstekend flS uur hebben geslagen, maar die
op de brede Drentse vlakte er een genoegeln'k onderonsje van maakten.
De strijd, voorzover daarvan sprake was ontvlamde eerst, nadat het
'
rennersveld zestig lange ronden in ie benen had, want Piet Damen, de
uiteindelijke winnaar van de koers was er in geslaagd hel peloton, dat
gezapig over het gladde wegdek peddelde („het mooiste parcours van
Nederland", zei manager Pierre van Leeuwen) achter zich te laten.
Met zijn rivalen Pos en Huissoon werd een kopgroep gevormd, die tegen
zes uur zegevierend over de finishlijn spurtte.

De veertig profs en onafhankelijken,
die zaterdagmiddag bij de Drentse
hoofdstad aan de start verschenen,
hebben een vrij gemakkelijke middag
gehad. Een premiesprint noch de klassementssprint om de premie van honderd gulden, die de Asser Motorclub
beschikbaar had gesteld, vermochten
enige opleving in de wedstrijd te brengen en hoewel Piet van Est en Kersten
er nu en dan tussenuit trokken, ook zij
vermochten niet de spanning te brengen, welke het publiek toch zo graag
had meegemaakt. Dat duurde ongeveer
zestig ronden lang, waarna Piet Damen
zich uit het peloton losmaakte om
samen met zijn achtervolgers Vliet en
Huissoon op de eindstreep af te stormen en voor een zeer aantrekkelijk
slot te zorgen, dat.echter door talrijke
protesten ontsierd werd. De winnaar
werd door de noordelijke sportjournalisten tevens aangewezen als de meest
strijdlustige renner.
Boeiender was de strijd, die de noordelijke amateurs en nieuwelingen tevo-

(Nieuwe Pekela); 5. F. Bos (Nieuw Buinen); 6. R. Steinbach (Kampen); 7. E.
Hup (Kampen); 8. O. Kuperus (Drach10. J.
ten); 9. P. Schreur (Wolvega);
Franke (Groningen); 11, H. Halfwerk
(Hattem); 12. D. Kooistra .Groningen);

13. D.

Laning (Oude

Pekela); 14. H. Nieu-

wold (Veendam); 15. J. Tebbens (Groningen).

Profs: 1. P. Damen (Lieshout, 105 km
917 meter in 2 uur 35 min, 52 sec; 2. G.
Pos (Vreeland); 3. Huissoon (Heinkenszand); 4. J. Vliet (Rotterdam); 5. G. Voortuig (Roosendaal); 6. F. Mahn (Schiedam); 7. H. Smits (Nijlen. België); 8. P.
geleverd
in
hun
vijftig
ren hadden
(Pindorp); 9. A. Voorting (HaarMaas
ronden. Zij moesten de kleine vinnige lem); 10. J. Hijzelendoorn (Amsterdam);
Henk Nijdam, toestaan, dat deze in de 11. A. van der Sluis (Vlissingen); 12. J.
zestiende ronde uit de achterhoede opKersten (Siebengewald); 13. J. Bruggentrok en met Henk Westerhof uit kamp (Goes); 14. J. van der Putten (Den
Dedemsvaart, Fré Bos uit Nieuw Bui- Haag); 15. J. Groot (Beverwijk).
nen, Fré Mik uit Nieuwe Pekela, A.
Koopmans uit Jubbega, G. Feiken, ZWEMMEN
Wildervank en H. Hoekstra uit Ureterp
een kopgroep ging vormen, die voor het
peloton niet meer in te halen was. Feiken en Koopmans moesten zich daaruit
terug laten vallen, omdat zij het straffe
tempo niet meer konden bijbenen. In
de veertigste ronde bestond het leidende groepje nog uit Nijdam, Hoekstra
en Westerhof en in dezelfde volgorde
stoven de drie Henken over de eindstreep. Westerhof kreeg van de sportOndanks de zware baan in het overijournalisten de beker voor de meest
gens prachtige bad van de zwemverenistrijdlustige renner.
ging De Hunze te Gasselternijveen zijn
De uitslagen waren:
zaterdag door deze vereniging georAmateurs: 1. H. Nijdam (Eelderwolde), de
81 km 475 meter in 2 uur 1 min. 49 sej.; ganiseerde wedstrijden tot in de puntjes
2. H. Hoekstra (Ureterp); 3. H. Westergeslaagd, waarbij veel goede en soms
hof (Dedemsvaart), op 12 sec; 4. F. Mik zeer goede tijden werden gemaakt.
Aan deze wedstrijden namen 15 clubs
deel, te weten AZV uit Assen, Brunhilde, DZN, GDZ, GZ en PC, Jonas (allen
Groningen). Bubble (Veendam), Di
Amigoes (Havelte), De Hunze, De Kikker (Emmen), Sehy (Stadskanaal),
(Wildervank),
THOR
Waterduivels
(Borger), ZCW Winschoten) en Zwanemeer (Gieten).
Reeds het eerste nummer bracht een
goede tijd van Jan Stoker van ZCW op
de 50 m schoolslag jongens. Hij liet
38.9 voor zich afdrukken. De 50 meter
schoolslag meisjes was natuurlijk voor
onze nationale meisjeskampioene op
ronden later was het een grote groep, de 100 meter schoolslag, Jeani van der
le 1 ronden voor het einde weer uit- Scheer van Bubble, die door het be"eenviel
doordat Muilwijk, Warta, Bos- stuur van de Hunze nog werd gehulsink en Piet Schreur het tempo te hoog digd in verband met het behaalde
voor de anderen opvoerden. Dit viertal kampioenschap. Zij maakte een tijd
stoof nu op de finish af en de laatste van 39.7. Johnny Raspe van ZCW, de
ronden werden benut voor het innemen provinciaal jongenskampioen 50 meter
de beste posities, waarbij Eppie rugslag, werd op dit nummer weer
Warta tenslotte de sprint liet aantrek- eerste in de zeer goede tijd van 37
ken door Bossink om in het laatste sec, 0.7 sec. sneller dan zijn kamrechte stuk over hem heen te gaan om pioenstijd. Bovendien wist hij op het
m et een lengte verschil te winnen.
nummer 100 meter rugslag heren de 2e
plaats te bezetten voor de Drentse
.De uitslag werd: 1. Eppie Warta (Gro- kampioen
op dit nummer G. J. Kok en
nmjren), 78 km, in 2 uur, 7 minuten 49
seconden; 2. Dick Bossink (Den Ham); achter Harry Kuiper van Bubble. die
3- Piet Muilwijk (Rotterdam); 4. Piet 1.20.7 noteerde.
Schreur (Wolvega); 5. J. H. Wilkens WANDELEN
(Gieten); 6. A. Luining (Nieuw Buigen); 7. g. Middelkamp (Almelo); 8. A.

Geslaagde nationale wedstrijden
in Gasselternijveen
Bubble definitief bekerhouder

Eppie Warta reed goede course
in Vlagtwedde

Maar Dick Bossink „maakte” de rit
Voor de zevende achtereenvolgende
jaarlijkse maal is Vlagtwedde, het
hart van Westerwolde, getuige geweest van een spannende wielerkoerse, georganiseerd door Stormvogels" uit Veendam. Het
was Dick
Bossink uit Den Ham die de koerse
„maakte", maar Eppie Warta was de
sterke man uit het peloton, die het
juiste moment
aanvoelde en tenslotte in de eindsprint zich niet liet
verrassen.
Na

enkele

speelse

uitlooppogingen

n
6e r °nde tekening.
nvMJ5£l
Dick
die steeds op kop
Bossink, V
te vinr,

HANDBAL

D.E.S -toernooi te Hoogezand

1. Sparta, 4 punten; 2. Aeolus 2 punten;
3 DES 11. 0 punten.
Tevens werd, bedoeld als demonstratie,
de dameswedstrijd VI. en Kr. (Gr.)-gespeeld. Hiervan werd de
DES te Hooge- n Sparta (Gr.) Er
ap
waren twintig 14 m.
giste
uitslag
I—l.
P
organiseerde
erneer
?;
r h
tweede maal een toernooi op het worpen nodig om tot een beslissing te
in het Westerpark te Hoo komen. De laatste werd door VI. en Kr.
e elnemende herenploegen wa benut.
Vl. en
Direct na afloop van dit in alle opSr. o»Ga; VI. en Kr. (GieterVeen).DES.
De zichten prachtig geslaagd toernooi, werGron.)
(
en
S Part
«J n tlte; den de prijzen uitgereikt door de heer A.
*?mpioen heeft getoond resultaat
6 z
maar ook het mag zeer Bergman, voorzitter van DES.
bevredi S als tw eede klasser
WATERPOLO
,D e '?.end genoemd worden.
Kr.
G ee tsla gen zün: DES-Vl. enSparta
kampioen
De
ll^, «> 3-8; vi en Kr. (Gr.)—
DES-Sparta
Verliezersronde;
Door de beslissingswedstrijd Norg—
Ba
Hunze, in het zwembad te Gieten
Hm worPen DES minnaar.
De
r (rtf onde: VI. en Kr. (G.v.)-V 1. en gespeeld, met 2—3 te winnen, werd De
Vl
~6 1- VI. en Kr. (G.v.); 2. Hunze kampioen van de kring Noordv 12(Gr
Drenthe van de KNZB. De overwinning
DES; 4. Sparta.
»Ib IrTf'e B wer>: d3.gestreden
door de he- werd behaald in de verlenging door
S P arta (Oude Pekela). Aeolus een doelpunt van De Groot. De Hunze
e et>
Kikker 2, de kampioen
en DES 11. Deze speelden zal nu met DeZuid-Drenthe,
kring
uit moeten
de
van
de
zijn
competitie. Hiervan
A itElap
wie zich kampioen van Drenthe
Ae
DEs ll—Aeolus 4—10; Sparta-- maken
ohj,
mag noemen.
-11—5; DES ll—Sparta B—lo.

VIVI,.

en Kr. (Gv.), Sparta (O.P.) en
en Kr. dames (Gr.) winnaars
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den was geweest, kon toen
seconden voorsprong nemen, metenkele
Harm
Heyne
uit de 2e Exloermond aan zijn wiel
Toen de voorsprong bijna een
minuut

was, waren er enkele renners, die reageerden. Dat waren toen Wilkens uit
Gieten, Middelkamp uit Almelo en Piet
Schreur uit Wolvega. In de 27ste ronde
sloegen ze een gat tussen het peloton,
waarbij Rutgers uit Gieten nog net
hun
wielen kon pakken. Elke ronde liepen
de
ze iets van
achterstand in.
Op kop stoven nog steeds Bossink en
Heyne, maar laatstgenoemde moest na
35 ronden lossen. Het groepje van Piet
Schreur hield de achtervolging eopd vol
Schreuder uit Adorp en Luining probeerden het samen en het gelukte hun
uit het peloton te ontsnappen En in de
43ste ronde sprongen plotseling Eppie'
Warta met Piet Muilwnk uit Rotterdam
in een razend tempo weg.
Ie
ht JWa? ,nu ,Yollec»g ingezet en
i
met Dick Bossink
alleen op kop kreeg
men het prachtige gezicht van twee fel
jagende groepjes, waarbij het eindresultaat met twufelachtig zou zy n Want
hoe Bossink ook reed het
werk
van net alleen-doen was zware
teveel voor
hem.

? r£i

Na 48 ronden hadden Wilkens, Piet
Schreur en Middelkamp aansluiting met
hem gekregen, met op
11 seconden
Schreuder en Luining
en daarachter op
6 seconden Warta en Muilwijk. En twee

De jonge, maar actieve wielerclub
De Meteoor uit Assen, die zaterdag
met de TT-organisatiecommissie zo
voortreffelijk het criterium op het
Circuit' van Drenthe organiseerde,
heeft pech gehad. Niet alleen lieten
enkele ingeschrevenrenners verstek
gaan zonder bericht van verhindering, maar ook begaf de geluidsinstallatie het bijwijlen, zodat speaker
Barend Barendse (te laat verschepech) zijn kijkende
nen wegens
en luisterende toeschouwers geen
deskundig commentaar kon leveren.
Pech had ook de Tourrenner Piet
de Jongh, wiens arm gekwetst was
in een vorige wedstrijd en die
daarvan veel hinder hdd, zo veel,
dat hij ontijdig moest afstappen.
Pech ook voor de beide profs, die
tijdens de wedstrijd een onderlinge
afspraak maakten („samen dr op
af en samen delen"), maar er niet
aan te pas kwamen. Pech voor de
renners, wier minuscule bandjes in
de hitte van de strijd zonder lucht
kwamen zodat de onfortuinlijken
het rennerskwartier moesten opzoeken.
Pech tenslotte ook voor de Nieuw
Amsterdamse prof. Slot, die, nadat
hij twee ronden achter de meute
had gebungeld, daarna de brui er
maar aan gaf.

Driehonderd

(Adorp); 9. H. Lahpor (VeenSchreuder
dam); 10. M. van Dekken (Hoogkerk).
geVooraf was een juniorenwedstrijd
waarbij

houden over 25 ronden

Scheuneman
uit Nieuwe
B°s uit Hoogkerk

corsowandelaars te

Eelde—Paterswolde

Geert

Pekela en Piet

de boventoon voerden.
Scheuneman bleek in de sprint net even
sterker. De uitslag werd: 1. G. Scheuneman (Nieuwe Pekela), 30 km in 48 minuten 0.2 seconde; 2. P. Bos (Hoogkerk)
en 3. j. Timmerman (Nieuw Buinen).

VOLLEYBAL

Nederland verloor
van België
!n Steenbergen is zaterdagmiddag een

volleybalwedstrijd gespeeld tussen de
zestallen van Nederland en België. Ook

de B-ploegen van beide landen speelden
tegen elkaar. Bij de A-teams zegevierden
de Belgen met 3—2 en bij de B-ploegen
wa s het Nederland dat met 3—l won.
De wedstrijden waren bedoeld als een
voorbereiding op de Europese kam-

pioenschappen.
De ontmoeting tussen de B-teams was
de meest aantrekkelijke. Het spel
was
sneller dan dat van de A-teams, die uitsluitend op winst speelden
nog al eens
te hard van stapel liepen. en

Derde keer
De dames van Bubble wonnen de 5
x 50 meter schoolslag voor de derde

maal in successie en kregen definitief
de beker.
Wim de Jonge van Bubble won met
overmacht de 100 meter vrije slag heren. Marietje Benes van GDZ had geen
partij op 100 meter vrije slag dames,
die ze won in 1.13.8. De 200 m schoolslag heren bracht, zoals gewoonlijk
weer een felle strijd tussen Klaas Koetse van Bubble en zijn clubgenoot Piet
van der Scheer, waarbij Koetse overtuigend won in 2.51. Sarina Hoving
van DZN was onbetwist weer de sterkste op de 200 meter schoolslag dames
in 3.11.3. Janny Minck van DZN won
de 100 meter rugslag dames ook overtuigend.

Goede organisatie
Het was zaterdagmiddag goed
toeven bij de zwem wedstrijden in 't
fraaie bad te Gasselternijveen. Starter J. Fransen uit Groningen zorgde
ervoor, dat het rijk beladen programma in een snel tempo werd afgewerkt, het wedstrijdsecretariaat,
met aan het hoofd gemeentesecretaris de heer J. L. Dik, werkte niet
minder snel. En dat betekende, dat
het meelevende publiek na ieder
nummer direct door voorzitter dokter H. Mulder over de resultaten
kon worden ingelicht. Uiteraard
werd dit zeer gewaardeerd.
Na afloop kwamen de schalen
met „dikke sneeën Drentse bol"
weer rond. Een attractie die deelnemers, deelneemsters en wedstrijdjury ieder jaar weer op hoge prijs
stellen.

Zaterdag en
zondag werden onder
overweldigende belangstelling de Corso-

Een Russisch succes

wandeltochten in Eelde-Paterswolde gelopen. De organisatrice, de wandelclub
Voorwaarts, had een bijzonder
fraaie
route uitgezet door de gemeente en alle
fraaie objecten die direct met het bloemen-corso uit te staan hebben werden
aangedaan. Ruim 300 enthousiaste
wandelaars namen aan de tochten
deel Deze
opzet van de wandelclub
Voorwaarts zal
ook het volgende jaar worden
vervolgd
De beoordelingen waren: zaterdag: 25
Ranitz,
km: De
Groningen 48 2/9 U

Nieuw Europees record
op de 4 x 100 m vrije slag
Zaterdag vestigde een Russische
ploeg bestaande uit Nikolajew, Sorokin
Luschkowski en Polejow te Moskou een
Europees record op de 4 x 100
vrije slag estafette. De Russen meter
zwommen de afstand in 3 min. 47 4 sec Het
gemiddelde per zwemmer bedroeg
ongeveer 56.8 sec. De door
de FINA geGado, Groningen, 48 1/9 rj.
stelde
hmiettijd
op dit nummer
15 km"3
Aborg, Groningen, 42, ZG
rrnn. 52.4 sec. Intussen waren dewas
nietZondag, Jeugd, 15 km:' 1.
ploegen van Australië en JaHoekstraat Europese
pan sneller
m,gey- r n 44 ZG 2.
Hun tijden bedroegen
Voorwaarts.
ïï
respectievelijk 3.46.3 en 3.46.8.
44, ZG; 3. LTC, Assen, 44 4/6,
Ons
ZG'
4
Belang 11, 44 4/6, ZG; 5.
Ons Belang I
Op het sportpark te Tweede Exlo45 3/6, ZG; 6. De Hoogte. 441/6 U
ermond organiseerde
de plaatselijke
km: , l, Jj.PPelaars. Klaziènaveen. voetbalvereniging
« 2^„
De Hunze zaterdag
6/9, U; 2. SVS. Smilde,
45
46 2/9 U" 3 De een sportdag. Hoofdschotel
was de wedHoogte, 47 5/9, U; 4. LTC, Assen,
476/9. strijd VEV (Klazienaveen)-SJS (Stadskanaal),
In café Van Wijk werden door het eniging welke door laatstgenoemde ver5-1 werd gewonnen en
hoofd van de jury. de heer Onnen uit hierdoor met
in het bezit kwam van
Assen, met een toepasselijk
een
woord de
e b6ker HUnZe W n met
4~ 1 van
prijzen uitgereikt.
VEV 2
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Een doublé
Horloge met zwarte band.
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Brylcreem bevat vele waardevolle
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KRULVERMICELLI, 250 gr.
KANDIJ per 500 gram
HAGELSLAG, 200 gram
RIJST, zachrkokend, 500 gr.
RUNDVET per beker
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89 et.
69 et.
69 et.
19 et.
23 et.

49 et.
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79 et. p. 1/2 kg
69 et. p. % kg
1.19 p. V2kg
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Onze heerlijke rollade (gemengd)
1.93 per y2 kg
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250 gr. Friesl. Roem margarine 28 et.

KORREWEG 19
1, MEEUWERDERWEG
Hoogezand
Parallelweg
ILINNAEUSPLEIN
7,
„VILLA RIA"RIJKSSTRAATWEG 120, HAREN
"
Te bevragen B. Fikkers, Herestraat 79a, Groningen

""

"

9"

1.36
500 gram ROLPENS in blik
400 gram LEVERPASTEI in blik (2 blikken) 71 et.
81 et.
500 gram GEHAKT in blik

150 gram PLOKWORST

1*
'■
l: *

'■

I Vers geslachtrundvet 2v kg voor 1.59

200 gram GEMENGDE VLEESWAREN

°'

'

BEHAJ *

8

JloSCK^f

% kg

Vers geslachtereuzel 2y2 kg v00r2.29
GEROOKT DOORW. SPEK
DROOG VET SPEK
GEROOKT MAGER SPEK

| Voof de handeli Pf. Mariettraat3o " Pan Haag " T«l. 1163.52 |

voorheen Mercurius

Nwe Kerkhof 3, Gron.

;

Alleen dinsdag en woensdag
HEERLIJKE SPEKLAPJES
1.19p. '/2 kg
50 et. p. 100 gr.
BIEFSTUK
79 et. p. V2kg
PRACHT VET SPEK

I

Am«rik»n« patent)

speciaalzaak karpetten

ZUIDERDIEP 66

'

PRACHTIGE MAGERE LAPPEN 1.89

■Jp
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PHEb]
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eigen personeel.

Vishal „NOORDZEE"
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1.00. Gebakken Bokking
6 stuks 1.00. Gebakken
Schelvis 4 stuks 1.00.
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ALTIJD frisse adem
ALTIJD een heerlijke smaak

S
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KARPET
VERSLETEN ?
Wij hebben elke maat
voorradig.
Keuze uit
500 stuks.
Het beste
van het beste voor zeer
lage
prijzen.
Geen
winkel,
dicht huis.
Deskundige
voorlichting door gediplomeerd
IS UW

m%hmtJ^jMémTM
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DAMES PULL-OVERS
dessins,
% mO uW

H.H. Bibliotheekhouof'
Duizenden Romans, Kin°,,.
boeken, Wild-West, Dete<=
ves enz. Uitzoeken. N.V. {£,
tiquariaat „Onder de «"
£oop aangeboden rij",
Brugstraat 23.
4o
Gebr. Schrijf-, Tel3=6,
D.K.W.
vierdeurs
4
onder &g,
1956, met radio, 32000 k.m. Rekenmachines
gar. Fa. E. F. Meulem3>
gelopen; Opel Kapitan met
Kijk-in-'t Jatstraat 22.
eji
schuifdak en radio, 54000
Partij Flankhout; gr*
k.m. gelopen. Autozaak H. Liggers; Spanthout, als jj)(<
Bossinade, Tuinbouwstr. 101,
J. Bijmolt, Verl.
tel. 22921.
19, achter Café
straat
z.g.a.n., chers, tel.
Goggomobil,
&
33452.
l'
El7OO. W.A. en wegenbel. Alle soorten Afbraak» M
".,.
H. W. Mesdagstraat 18a, tus- ken, 12 x 25, 8 m. e»
resen 6—9 uur 's avonds.
verse lengten; Battingsl *J,
& Ford Zephyr 1953, wijn- gels en Latten. Te bevr. jjj
rood, kachel, radio, nw. ban- Roggen, Meeuwerderweg
den. Nw. Boteringestr. 20, tel. 22028.
Gron.

*

Schelvisfilet, heerlijk
gebakken, 5 stuks I.ÓO.
Gebakken Schol, 7 st.

IKg

■>

100% wollen jersey

qq

*

Verkoop»l^,
Boersma's
Oude Boteringestraat 70,
lefoon 30962.
~*!

Gerookte Pa-

J&ffié

||

TE KOOP en direct te aanvaarden:

**'

Blanke Schelvis

bokking,
ling.

Balpoot

MyXaVj

80 et.
39 et.
37 et.

?125;

f55; 4 Kamerstoelen »jj;
pracht Serveerboy
rf <
Damesstoeltje f 37.50; "Vrf
Stofg)
soir f 75; 4 Windsor
ronde tafel (blank ***%;
+f125;
pracht Kelimstoel*'
Dressoirkist f 135; div. «1»%
tertafels v.a. f 35; klein bi?\,
p
Bureau f 52.50; ronde
kamertafel f49.50 enz. «V

Wt

DAMES BLOUSES

Prima INTERLOCK
DAMES DIRECTOIRES
Profiteert

TEABALLS, 20 stuks
JUS D'ORANGE, gr. blik
ABRIKOOSJES, 200 gram
GESN. VERMICELLI, 250 gr.

■

hoek Koude Gat.

koop
Automobielen bij een vanouds vertrouwd adres. Auto5
bedrijf fa. Pekelder & Post, 4 HERENHUIS tot f 6
spoedig'-,0
(ontruimd
of
Boteringestr. 65, Gron.,
] Nw.
tel. 26304. Keuze uit diverse Gron. of nabij Gron»?.),
gevraagd:
4jt Aangeboden te Almelo, ] merken. Deskundig onderz. (Haren, ook Paters**» e
modern Huis, bev. 1 toegest., inruil en financie- of bungalow, modernu .jj),
van ADAM, DEN HAAG, vrij
R'DAM,
UTRECHT
c. v. en garage tot i j> (("
plm. woonk., hall, keuken, 3 ] ring mogelijk.
slaapk.,
badcel,. ■& Een z.g.a.n. Ford Main- of villa, rondom tO"*V«.
kelder,
eind aug, beg. sept.
K. van Hoek, Verhuizingen, schuur en tuin. Huurprijs 1 laine '56, welke slechts 22000 mogelijk c. v.) en f*«p»'
Groningen tel. 05900-26925. f 9.65 p. w. mcl. waterl. te- ] k.m. heeft gelopen. Prijs ge- Aangeboden: luxe
gen woning in Groningen, j heel compl. f6750. J. Smit, ning, 5 kamers, «»JK
Brieven no. 2289 bur. dezes. Vegelinsweg 15, Joure, te- keuken (boiler 80 1, l»v jf'
05138—2610.
met wasmachine) «"nol'
huur aangeboden &lefoon
2 cil. Ariël, b.j. '56, pracht tuin. Prijs f 30.000.
motor. H. F. Bakker, Borg- eengezins huis HelPJjjjj/
"jfc. Zomerhuisje met roei- ] weg
18, Harkstede.
met tuin, pl.m. f 3a# .«<"
boot a. h. Patersw. Meer.
200
Super
Luxe,
Inl. ond. no. 1515 bur. fyr(
4c
N.S.U.
Brieven no. 1804 bur. dezes. cc,
als nieuw, bouwj. 1956,
wel genegen w o
pens.
Zit-slaapk.
met
"Fc meisje of juffr. Huise- 10.000 km gelopen. Compl. ren:Ook
groot
een
voor
Zakenpand in het een"
jas
valhelmen,
leren
met
en
Peizerweg
lijk verkeer.
63a. prijs
Te bevr. bij J. op goede stand.
-~$"
koopje
#- Verhuur van diverse luxe Vasse,fl3OO.
Burgem. Venemastr. Brieven no. 1735 bur. °'pAutomobielen,
per
dag,
Na 7 u. -4c SCHRIJFBUREAÜ, fe]»week, maand of op jaarcon- 36, Muntendam.
chel met vultrechter.
's
avonds.
«.anjca
Automobielbedrijf
tract.
fa.
mf^ruÉ^ÊßÊmA
& Post, Nw. Bote- %■ Enige gebruikte Heren- foon 32708.
Pekelder
SCHÜIMPLASTIG
enige
ringestr. 65 Gron., tel. 26304. en Damesrijwielen;
Rijwielen.
z.g.a.n.
Goede
10
et.
Nw. V.W.'s e.a.. af
k.m. V.W .busjes. „A"-garage merken en solied verwerkt,
vQOr
Westersingel 14, Schoolholm in de rijwielstalling J. Wie- *. Bij herhaling gepJjV
linga en Zoon, Grote Markt, Dame,
O» I
verkopt
als
Jjf^ïfE
14, tel. 28800—26916.
slechts
achter de Studentensociëteit. (elke middag), Huish- -*f
SchrijfTelmachine.
en
.$Partij ingeruilde en gere- Brieven no. 1585 bur. °J<f
Tevens in huurkoop. Fa. E.: 4
Fhnke umrnu
MOLTON
DAMES-, HEREN- %■ Meisje voor winkel *
F. Meulema, O. Kijk-in-'ti viseerde
en SPORTRIJWIELEN.
22,
Jatstraat
tel.
huish.
ie if''
22789.
DEKENS
gerevideerde Ferwerda, Steentilstraat 47. Brieven no. 1805
Geheel
4c
QQQ W
<& Ruime keuze a. n. D.-,
fMi <f«M SCHRIJF- en TELMACHI-I
O.VÖ
125/180
NES, eventueel met recht H.-, Sport- en Kinderrijwie- Gevraagd
van koop. Fa. Lorjé, Gro- len w.b. alle maten en merningen, tel.
34315. Excl. ken, als Fongers, Simplex,
4&'e
dealer
Royal-Typewriters, Juncker, Empo, Ervo, We- *. Van Chauffeur V°*pt>>
2*
reld, Humber enz. Zeer met dank voor de G°s]itf'
Nrd.-Ned.
voordelig. Werkmans Rij- ding. Fa. Gebr.
„»*j(#
gevraagd wielhuis, Folkingestraat 34. Giekerk.
Allround
4
■& Als nw. Fongers Heren■jfc- Zeemansvrouw zoekt on- sportrijwiel, compl. m. verWoonruimte
met
gemeub.
f
versnelling; Fongers Heren- Woninginrichting B. **■ tf*
Gelkingestraa*
of gebr. van keuken.
rijwiel,
met torpedonaaf; ninga,
j>»
Brieven no. 1800 bur. dezes. Veeno Damesrljwiel, als nw.; Oosterstraat 41, Gron.
Jongeman
vraagt
Kaps»^
KAGevorderde
4c
Correct Damessportrijwiel;
Jo j
MER met pension.
enige Jongens- en Meis- ;de Damessalon
beek, Schuitendiepte 9*?„ te 9*?„
no.
1801
bur.
Brieven
dezes. jesrijwielen. Nw. EbbingeWij zoeken een a/ J
32 j., zoekt straat 68.
.£. Spoed. Dame,
Verkoops*«W«
voor tijdelijk gemeub. of gebekwame
Accordeon, 80 b., p.kl., brood- en banketba* tf
&
met
Zit-Slaapkamer
stoff.
5 reg., z.g.a.n. O. w. r. voor Moet zelfstandig kun»" qo>
kookgelegenheid.
Star Numan- treden. R. Nederhoed'
*\ »
iH
Brieven no. 1806 bur. dezes. Bromfiets.
straat 30a.
terweg 15-15a, Aanb'
■&■ Net persoon, w. st., 39 j., #
Prima Bes-klarinet en een na 20 uur.
vraagt net Kosthuis of saais»* 1!*
Viool.
Restauratie HooW slSrf
menwonen bij vrouw alleen. Brieven
no. 1807 bur. dezes. Groningen zoekt Pf*#«o«>,,,'
Brieven no. 1803 bur. dezes.
KR ELLEBOOG
fris
2 FAUTEUILS, 4 Stoelen
4
een ervaren butteti 1?] „£
na bl)
Harman
eiken Uittrektafel f 35; Aanm.
lekker
tussen 12-^oC»
Te koop aangeboden f455;Crapauds
f75; 2 Linnen- Restauratie
Ie kla*
t
f 35 en f 40; 2 Bureaus
& Ruim burgerhuig nabfj kasten
„ la ie ,f.
station.
Theekastje
Groningen; gevraagd 1-gez.- f37.50 en f 80;
j»"',
Per 1 sept.
3-dlg. Bedstel
huis nabö Groningen of Ha- f 10; 2-pers.
buffet,
het
1-pers.
35;
Divanbed + Vakkennis niet vere» p>
ren in ruil. Prijs plm. f 30000 f
Moet prima object zijn. Br. bedstel f4O; 2 Boekenkastjes 'Aanb. Hotel Frase» 1
f45 en f75; 4 Dressoirs f35, masingel
onder no. 1798 bur. dezes.
1.
inAa tf
f65 en f95; 2 Theemeu- 1
Bi) de Kleding»» A,,
4c Vrije vestiging Haren; f4O,
4c
45;
bels
f37.50
en
f
2 FauWestelijke helft van te bouWeeber N.V., Achte*
wen dubbele VILLA op teuils f3O; 2 Crapauds f4O; Ite Groningen kunne» g (»,
prima stand; hall, woonk. Damesstoeltjes vanaf f 20; MACHINESTIKSTE»* „^
(4x7 m), keuk., kelder, 3 div. Bijzettafels vanaf f 15;
vorderde en
sl.k. (4 x 3J, 4x3
*j>
en 4 Kamerstoelen f 35; 3 Vloer- worden geplaatst.
3 en 21 m), ruime douche- kleden f25, f5O en f6O enz.
v»?
aanmerking
j«
V
enz. Verkoophuis, Oude Bo- iin
kam., 2 balk., stenen schuur teringestraat
46, tel. 30962. hoog salaris, terwU>
(2è x 41 m), voor- en acheidsvoorwaarden *
Pracht eikeh. antiek b
tertuin. Koopprijs f30.000. I'ulpitrum
275; id. antieke l trekkelijk zijn. »e«e (t $
f
Subsidie ca f5000.-. Teke- Halkist f 250; als nieuw 4 \ bij „WEEBER" in *e&i.\i
ning ter inzage bij Make- Stoelen, 2 Faut., prima groen en licht atelier i» P* fOfy
laardij Zeeven. Hereplein 6. trijp f 225;
eikeh. 1-deurs j gezellig, mede "J*,S
Van het bouwplan Sloots Legkast f 75; Dressoir met t van een steeds „ire'f.y*
op pracht stand te Eelder- veel bergruimte f75; Uit- programma v. i» 8?
wolde zijn nog 2 mooie
trektafel f25; ronde en an- muziek. Het werk»'„ »ju
LANDHUISJES te koop. dere Tafels; 2 Insluithaar- ■af en toe onderbro» ft
Vrije vestiging. Van Loon's den, per stuk f4O;
pracht t een genoegelijke P
Woningbureau, Parkweg 111, mah. Kaptafel f 40; gr. rund- ■de uiterst moderne
%o (
tel. 27986.
lederen Club f125 enz. O. waar gratis thee
fl» >
reu, 15 Folkers, Pottebakkersrijge
■Fc Duitse Herder,Coehoorngeserveerd.
&*m
wordt
mnd., voor buiten.
16, tel. 32270. Wij kopen uit- jes van bulten de
sluitend Iste klas goederen. gen bovendien d,e re''V'
singel 59, tel. 24915.
|,,
reu, m. # Antiek eiken LadenkastDuitse HERDER,
F fgo«» V
4c
f'
vergoed.
ten
®,e
stamboom, 1 j. oud. J. Nan- je; dito Chiffionnaire 45;
4
schriftelijke of *e« f«V
f
116,
Rijksstraatweg
ninga,
sterke Stoelen met trijp f 60; aanmeldingen «"'i
*ff
Haren, tel. 44005. S.v.p. na
een Arme Uittrektafel
aan
6 uur.
f45; oude Schilderijen, Por- ne
ie
ingewacht.
1
gebruikte selein;
*
£. Nieuwe enVennema
Weer lage ; 05900 23814.
,
en prijzen. Kristal.
Elektromotoren.
Zuiderdiep,
op
let
Ervaren
Stiksma, Zuiderdiep 58.
»4
no. 109.
£. Compressorinstallaties in
Schrijfbureaus,
V/h Leefsin»»,«t
verschillende capaciteiten, in blank en donker Nw "N.V.
tlebedrijf,
?SA
prima staat, onder garantie. Kijk-m-'t
(in129,
Jatstraat
reeds meer don 50 jaar
Ook losse Compressoren. gang zijdeur).
B
Nrd.-Ned.
Motorenrevisie ♦ Wollen Smyrna Karpet,
S «"" bougie ww ieder* motor f
N.V., Hoogezand,
CHINESTIKSTEB»'
ce t<telefoon 200 x 280 cm.
de r
05980—2880.
JES
voor
Brieven
no.
1724
bur. dezes.
j|t Het adres voor uw Auto2-pers. DIVANBED, z.g. PERSJONGEN». * p
Imp. M.V. Willem van Rijn
wielen,
onderdelen,
n
banden,
»
-5 .fjlpder Schrijfbureau 1 Mol, Simplonkle"' „a'
Iherftuüewrü^tt-A dan.Tal.B62M Teittl22B7
assen,
dynamo's,
start- (groot) f 75; Vloerkleed f 10; terdiep 71, n»
rf»r
K,
motoren en alle andere Lits-jumeaux, eiken, mei 133677.
fIUIK.V
Het bestuur van de stichting „De Opbouw" roept wegens-5 voork. onderdelen
gezin
spiralen;
en
jong
is
In
Nachtkastje
0
f 5;
uitbreiding sollicitanten op voor de functie van:
blijft G. v. Nieff's vanouds Tafel f 10; Theemeubel f2O;
bekende autosloperij. P ei_ 2-pers. Spiraal f 15. Verkoop- laan 43, 's av. tuss «
zerweg 86, tel. 20777.
huis Grote Appels -aat 31,
Een net
8
?» «P
& Door inruiling hebben tel. 35467. Inkoop van alle rij Oenes, Kerkl
Mcl«
wij
gebruikte
zeer
regelmatig
flink
diverse
meubelen.
üiS B.
„Woldyne"
voor
*Een
zwakbegaafde
vrouwen
voor haar tehuis
aanbiedingen 4 Grote antieke mahonie hele dag voor
}
interessante
tS)
te Epe (bij Apeldoorn). Salaris van f 2637.60 tot f3421.60Tin gebruikte Citroen luxe ronde TAFEL f7F; 2-pers. naaien. Mevr. *■"
J»P
per jaar. Voor vrije voeding, bewassing en inwoning 'en bestelwagens, alsmede
tV
spiraal f 37.50; Numanstraat
Ledikant
met
«
U€,
aar
4
e
er
J
is
ingehouden.
beginsalaris
Het
wordt f7BO.- P
verschillende andere mer- 2-pers. Spiraal f2O; ronde
P'
Per 1 sept- » nt
afhankelijk van opleiding, ervaring en leeftijd.
zowel personen- als be- eiken Tafel f35; Kloosterta- ■voor dagen "SptgK
ken,
per
werkdagen
jaar,
stelwagens. Garage „Imex", fels f 32.50; grote Passpiegel; Geesink, J.
Vakantie 18
71r8 »'.sf
Ooster4 Stoelen; ; Amsterdam, tel.l
hoofdagent
Crapauds
2
en
Citroen,
geschiktheid
is
opname
in
pensioenhet
v 3
Bü gebleken
singel 8, tel. 25017.
Cafétafeltje; 2 Stoelen f 7.50;
Lief Meisje>
fonds mogelijk'53,
Opel
Volkswagen
Dekens
f
10.
Wordt
2-pers.
Zuiderhuish.
4c
"de
Sollicitaties schriftelijk te richten aan het bestuur, Burg, Rekord '56. Garage de Jong, diep 137, tegenover de Sta- note opgenomen,
te
Utrecht.
tionsstraat,
tel. 32708.
montstraat 2, te'Bloemstraat 12.
Reigerstraat 86

eJk "*\ ï"

Laatste resten

WERKKOUSEN
"o Cl.
goedkoop

alle maten
ook 48 en 50

=

I

Bakwtjting 5 x Vi kg

t/o Haddingestr..

5."5

de kans

Sterke geplatteerde

GRAM

NCgi>

,

*f2[

LEVEND VERS

voor 1.00, Vette Makreel 5 voor 1.00, Kippers 6 voor 1.00. Spek-

en vuil houden. Geen „geplakte" haren
meerl Met Brylcreem valt uw haar los
en natuurlijk, en blijft toch korrekt
op zijn plaats. Heel de dagl

DAMES JAPONNEN

29 Cl.

’’

Brylcreem is geêmulgeerd. Daar/»W door kan Brylcreem /«fe« haar
apart soepel, glanzend en vry van stof

Beecham (Nederland) N.V.
Voor engros: Jacq. Mot N.V. Amsterdam

/

op hét ZUIDERDIEP

12 voor 1.00, Nw. Zure
Haring 8 voor 1.00,
Grote Stoombokking 8

feft

Tfie perfect hairdressing

=k ly

9

*~

90 et. y2 kg. Levende
Paling. Nieuwe Haring

la
l\|TVV, //

f**

BRYLCREEM

«y

Grote VIS reclame

Kookschelvis 3 stuks
1.00, Kookschol, Tong,
Tarbot, Kabeljauwfilet

/1
/

haarvoedende stoffen en zuivere,
natuurlijke oliën -zü houden haar
en hoofdhuid gezond en fris. Massage
met Brylcreem bestrijdt roosvorming
en maakt droog haar weer vitaal,
Brylcreem houdt uw haar gezondl

VOOR.

BECKER ook Uw opticien

£

kg 1.20, Stijve Makreel
4 x V 2 kg 1.20, Bakharing 4 x % kg 1.20,

1

iiiiiïiMiiiir

I

,

B
B
B
B

nSa^B^B^MMHBIIHHiB^mV

1.00,

Het een kan niet
zonder het ander!
Daarom berust de werking
van Brylcreem op
twéé wetenschappelijke
principes:

\

JA

Vanaf Gron. Halte tot Medanstraat 8, woensdag.
T. M. Bos, Medanstr. 8.

dichtbij als in de
verte zien, zal U zéker voldoen
wanneer Ude juiste vakman
hebt gekozen. ELKE garantie
geeft

zowel voor

,

"

4 x Vz kg 1.00, Styve
Dikke Schol 5 x lk

lßoor«ieörße/1

GROTE

KÏ2S

S

st»
4 Enige in zeer goede
verkerende gebruikte e j»
CHELS w.o. gelijk J» lr
Beckers Haard met t" 1»"
culatie; zeer grote
V
Haard; Faber Vulkachel
heteluchtcirculatie; groteic
kleine Edel Kachel; 3 pr» p.
Leda Vulkachels; B. en
Vulkachels; 2 Haardkac»«
grote Sun Vulkachel; k«e'
Brandkast f95; mooie *»
troleumkachels onder
rantie. Zuiderdiep 137 teg
over de Stationsstraat, »
,leji
foon 32708.
4 2 FAUTEUILS, 4 Stoe'3

M

„dubbele" bril

VERLOREN:

BRYLCREEM

Te koop aangebood,

#>
!«?.'«„ »&'J
*

0»'

-

VJ

£, »V

