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Nieuwe Indonesische regering
in Midden-Sumatra Soekarno's
Hoe sterk is
positie?

Strijd met Djakarta voorlopig in het economische vlak
Luitenant-kolonel Ahmad Hoessein heeft zaterdagavond een nieuwe onafhankelijke regering voor
Indonesië geproclameerd, aldus Radio-Padang. De proclamatie werd gedaan na het aflopen van
het ultimatum van vijf dagen aan de centrale regering, die eiste, dat president Soekarno en
premier Djoeanda zouden aftreden. Deze proclamatie begon aldus: „Aan alle Indonesiërs, waar
gij u ook bevindt, waar onze stem ook wordt gehoord, in naam van de Almachtige heeft de
revolutionaire Banteng-Raad besloten een nieuwe regering voor de Indonesische republiek te

vormen."

H-K.H. Prinses Marijke, die morgen haar elfde verjaardag
hoopt te vieren.
(Foto Meyboom)

De nieuwe regering staat onder leiding van mr. Sjafroeddin Prawiranegara, oud-gouverneur van de bank Indonesië, die tevens minister
van Financiën zal zijn. Luitenant-kolonel Simbolon is minister van
Buitenlandse Zaken, luitenant-kolonel Djambek minister van Binnenlandse Zaken, mr. Boerhanuddin Harahap, oud-premier, is minister
voor Defensie en Justitie.
De strijd met de regering te Djakarta zal voorlopig in het economische
vlak liggen. Aangezien Indonesië voor 70 procent economisch drijft op
Sumatra, voelt men zich op Sumatra sterk.
Het Indonesische militaire opperbevel te Djakarta heeft intussen Sjafroeddin en vijf van zijn burgerlijke kabinetsministers als „verraders"
gebrandmerkt. Het leger heeft hun arrestatie bevolen, samen met die
van de vier opstandige kolonels onder leiding van Hoessein, die „de
revolutie leiden."

Soekarno weer in Djakarta terug
Djakarta is president Soekarno
aS met groot enthousiasme, ge< an wel geënsceneerd, ontvanSen
n
>er vliegtuig u i* Japan
°D h«t vliegveld
Kemajoran arriveerde,
J Werd begroet door hoge regetfh
Unctionarissen en leden van het
er
j**B diplomatique. Na de begroeting
I, het s,aatshoofd in een auto, gefJan>r politiemannen op motorlta
en n ee l,s vol soldaten, naar zijn
eis
het Merdeka-plein.
v r aan
het witte paleis stonden tienmensen hem op te wachten,
6en
dat v, kort e toespraak zei Soekarno
In donesische volk de eenheid
h
streve iken als het daarnaar bli:ift
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van Buitenlandse Zaken in Djakarta
verklaarde: „Eén ding is zeker: premier Djoeanda zal niet aftreden". Toch
oordelen waarnemers dat de regering
onder krachtige druk staat van enkele
politieke groeperingen en ook van
Zuid-Sumatra om geen geweld te gebruiken. Men geeft echter in verschillende politieke kringen openlijk toe,
dat de mogelijkheid van een bloedige
burgeroorlog in Indonesië bestaat. De
enige uitweg zag men in overwinning
van de politieke meningsverschillen, die
president Soekarno van zijn anti-com-

terugkeer van Soekarno tot deze stap
zouden overgaan.
In Tokio hebben waarnemers verklaard, dat zij niet verwachten
dat
het tot een werkelijke burgeroorlog

Nu Djakarta weigert

Kolonel Hoessein verklaarde voor
radio Padang dat het besluit om een
nieuwe regering te vormen was genomen daar de centrale regering geweigerd had de eisen van de revolutionaire raad in te willigen.
HU verklaarde: premier Djoeanda
moet zich ervan bewust zyn, dat de
strijd van Midden-Sumatra de steun
krijgt van heel Indonesië en in het
bijzonder van de bevolking en strijdkrachten in Midden-Sumatra en andere
icies.
Hoessein maakte in een storm van
toejuichingen bekend: „Wij hebben besloten een revolutionaire regering van
de republiek Indonesië te vormen met
volledige soevereiniteit binnen en buiten het land en met de bevoegdheid
het Kabinet-Djoeanda af te zetten en
het concept van Soekarno ongedaan te
maken.

Hef program
De nieuwe regering heeft het volgende program:
1. Diplomatieke betrekkingen met
alle landen ter wereld.
2. Onderwerping aan de beginselen

van het Handvest van de U.N.O.
3. Ned. Nieuw-Guinea moet bij Indonesië terugkeren.
4. Onder voorwaarde dat deze kwestie-Nieuw-Guinea geregeld wordt, hernieuwde samenwerking met Nederlanders.
In verschillende communiqués is via
radio Padang bekend gemaakt hoe de
nieuwe regering zich stelt tegenover
Djakarta.

Activa geblokkeerd
De regering van de 1..1..1. met zetel
Boekil Tinggi stelde alle banken die
met Indonesië relaties onderhouden,
ervan in kennis, dat alle activa van de
republiek moeten worden geblokkeerd.
Radio-Padang deelde mede, dat de
godsdienstige leider van het volk van
Atjeh, M. Amlek, aan de revolutionaire
regering een boodschap heeft gezonden, waarin trouw wordt betuigd aan

onze correspondent te Londen).
De correspondent van de News
Chronicle in Hongkong seint een beschouwing over de toestand in Indonesië: De grootste vraag is of Soekarno's positie werkelijk nog sterk
genoeg is om een compromis aan te
gaan. Zijn centrale regering in het
overbevolkte, onder-ontwikkelde Java
is sterk geïnfiltreerd door communisten. Juist is een Russische lenine van
ongeveer 350 miljoen gulden goedgekeurd.
Nooit mag worden vergeten, dat de
communisten op Java de grootste politieke partij vormen.
De opstandelingen op Sumatra beheersen slechts beperkte gebieder, van
het eiland, welks 12 miljoen inwoners
voor Indonesië 72 pet. van de buitenlandse valuta opbrengen. Zij krijgen
minder dan 10 pet. terug van hetgeen
(Van

zij produceren.
Een nieuwe „Spaanse burgeroorlog"
lijkt ondenkbaar in deze equatoriale
trage eilanden, maar Indonesië
mag niet vergeleken worden met sommige Zuidamerikaanse bananen republieken. De Archipel, welke een brug

en

van 5000 kilometer van Azië naar
Australië vormt, en in bevolkingsdichtheid het zesde land ter wereld
is, vormde reeds lang het voornaamste doel voor communistische onderwerping.

Overheidspersoneel
zond telegram
De samenwerkende Centrales van
Overheidspersoneel, zijnde het Comité
ter behartiging van de 1 Igemene Belangen van Overheidspersoneel (A.C.
0.P.), de Christelijke Centrale van
Overheids- en Onderwijzend personeel
(C.C.0.0.P.) en de R.K. Centrale van
Burgerlijk Overheids- en Semi-overheidspersoneel (R.K.C.0.P.) hebben in
een telegram aan de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal met
nadruk verzocht tijdens de openbare
behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken aan te dringen op bespoediging van de voortzetting van het
overleg inzake salariëring overheidspersoneel. Er zijn, aldus het telegram,
na uitspraak van de Tweede Kamer
d.d. 19-11-57 nog geen resultaten bereikt.

in Indonesië zal komen.
overste Hoessein.
Het Australische blad „Melbourne
Age" schrijft, dat de onzekere toeDe nieuwe regering behoudt zich
stand in Indonesië in Australië behaar standpunt voor ten opzichte van
zorgdheid wekt. „Maar zoals de zade positie van Soekarno als president,
ken thans staan, hebhen wij niet het
totdat Soekarno een redelijke tijd van
recht en ook geen aanleiding, om
overleg zal hebben gehad t.a.v. de vraag:
tussenbeide te komen," aldus het blad,
toevoegde: „Elke stap of
dat
hieraan
of hij de eisen der regering te Boekit
munistische vroegere vice-president
commentaar door Canberra, die zou
Tinggi zal verwerpen of aanvaarden.
Hatta scheiden en herstel van hun kunnen worden uitgelegd als een ineenheid.
menging in de Indonesische aangelegenheden, zou het geduldwerk van de
Gevaar voor burgeroorlog ? laatste
acht jaren te niet doen."
In een interview mei een redactrice
van Ünited Press heeft dr. Soemitro,
'
tegenregering in Indonesië
te b0v zullen de huidige moeilijkheden lid van de verklaard,
AMERIKAANSE TUSSENKOMST
dat het „Natiote
Genève
toe,
kome n", voegde hij eraan
op*°lde
de
Sumatraanse
r
nale
Front"
van
Pr oe i. en ge zinspeling te maken op de standigen naar beste weten gepoogd
Sü,nat aUe van de te gen 'reS erir,g °P heeft een burgeroorlog te vermijden.
de tegenregering zal, wanneer
886
heeft Djakarta allerlei Maar
"ïiaatr
burgeroorlog mocht komen,
er
een
Regelen genomen.
niet
voor wijken.
daar
ministerie
van het
Het Britse liberale blad „Manchester Guardian" schrijft, dat de toestand
(Van onze correspondent te Parijs).
in Indonesië vol gevaren voor de vrevliegtuig
Inzake het geschil tussen Frankrijk en Tunesië lijkt sinds zaterde is. Het is van mening, dat die gebij Napels vermist
varen meer van buiten dan uit de
dag de wind wat naar de gematigde hoek te draaien. Hoewel
Archipel zelf komen.
Ameri"oofdkwartier va de
door beide partijen nu wederzijdse klachten bij de VeiligheidsEr kan geen sprake zijn van erkenluchtmacht
in Europa heeft
6ister
eveneens in beide landen
raad zijn ingediend, schijnt men
dat een Dakoto- ning van de opstandelingenregering
CSa47 n meegedeeld,
zij
zij
bewezen
dat
nog
nog
hopen,
7 bemanningsleden en 9 pas- die
niet heeft
te
dat dank
Amerikaanse tussenkomst alsnog
Bier<f vermist
alleer
cendan
gebied
meer
beheerst
zij
Het
toestel
wordt.
vermeden kan worden, dat
elkander onder het oog van de gebevinden tussen Napels en traal Sumatra. Wij moeten het aan de
hele wereld in de haren zullen vliegen.
Indonesiërs zelf overlaten deze kwesak°ta is zaterdag
West- tie op te lossen en onze vrienden en
luitSe lUc
ling voor de slachtoffers van het bombondgenoten aanmoedigen hetzelfde
htbasis
te
Ramstein-Landbardement
van Sakiet-Sidi-Joessef en
fuhi
Is tanu Vertrokken met bestemming te doen, aldus het blad.
voorts een akkoord inzake de raviaanwijzigingen
voor
een
reactie,
regeringsdie
in
Concrete
De eerste
Zaterdagavond even voor
van de Franse garnizoenen
44ts
ach t heeft men voor het kringen te Washington waarneembaar zekere kalmering der gemoederen vor- taillering
in
op Bourguiba's beTunesië,
Vi*ngt Seinen van het toestel opge- was, was er een van verrassing. Blijk- men de contacten tussen het Franse vel van de welke
werden afbuitenwereld
e
Washington
geniet
Rode Kruis en de Tunesische Rode gesneden.
had men in
eft. Nanei t bevond zien ten oosten baar
dacht, dat de kolonels nog voor de Halve Maan over de schadeloosstelDe Tunesische staatschef Habib
Bourguiba heeft in een interview ook
Tijdens haar bezoek aan Aruba bracht Prinses Beatrix een bezoek aan de „Club
zijn condities gesteld voor een defidaribe" aldaar. Er was een feestelijk samenzijn georganiseerd, waarbij onze
en
Frankrijk
nitief vergelijk met
Kroonprinses haar handtekening zette in het gastenboek van de club.
daarover zou, volgens diplomatieke
kringen te Parijs, wel te praten kunnen zijn.
Volgens Bourguiba zouden onmidSumatraanse contra-regering
dellijk alle Franse troepen in Bizerta
vraagt buitenland Indonesische
en Sfax moeten worden geconcentreerd als inleiding van een algehele
tegoeden te bevriezen
evacuatie. Bizerta zou daarna van exclusief Franse in Atlantische handen
moeten overgaan.
Prinses Beatrix heeft de rustdagen
Zowel Bourguiba als de Franse re- in haar bezoek aan de West op St.
gering schijnt nog altijd een minneZij heeft strikt
lijke schikking boven een krachtme- Maarten doorgebracht.
incognito
ook 'een bezoek gebracht aan
ting te prefereren. De papieren van
Bourguiba zouden, zo gelooft men in het Franse gedeelte van het eiland en
Parijs, de laatste dagen, vooral in Lord Adeane, de secretaris van koninAmerika, trouwens enigszins zijn ge- gin Klizabeth, en zijn echtgenote, ontzakt, omdat hij de indruk wekte naar
het voorbeeld V an kolonel Nasser zich vangen, die toevallig in St. Kitts verwat al te kennelijk op chantage tussen bleven en naar St. Maarten overkwaoost en west te oriënteren.
men.
De Fransen zijn in het bijzonder
Zondagmiddag is prinses Beatrix
huiverig voor een behandeling van 't
Vandaag
Curagao vertrokken.
naar
Verenigde
Tunesische geschil voor de
tijd
plaatselijke
zal
om
10.20
uur
zij
Naties, omdat daarmee vermoedelijk
tijd
Nederlandse
dat
is
15.50
uur
gedaan
tot
de eerste stap zou zijn
van Curacao
een internationalisatie óók van de Al- met een extra vliegtuig
naar Suriname vliegen.
gerijnse oorlog.
Onverwacht heeft prinses Beatrix
Er bestaat echter, zoals gezegd, zondagochtend een dienst bijgewoond
een redelijke hoop, dat via Ameri- in de Methodistenkerk te Philipsburg.
kaanse bemiddeling, tussen Parijs Het was een dankdienst voor de oogst.
kerk was versierd met bloemen,
en Tunis nog een basis voor een De
vruchten en groenten.
direct overleg zal kunnen worden De dienst werd geleid door ds. Rogevonden. In dat geval zou de zit- berts, een kleurling. Hij preekte over
ting van de Veiligheidsraad, welke de wonderbare visvangst (Lucas 5:4),
sprak een speciaal welkomstwoord
Nieuw Amsterdam in de as voor morgen bijeen is geroepen, Hij
/e/ie bronw t,
, rHnnmiddaa het grote hotel Dimmendaal tezijn
en gedacht in het gebed het Kouit
„
Hep uw bank ijs besteld, mewerk. Helaas kon deze niet alsnog worden afgelast, of tenmin- ninklijk Huis. De dienst werd uiterinwoners deed de brandweer
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HET LOERENDE GEVAAR
Auto sloeg over

de kop
Eén dode en twee
zwaargewonden
Vanochtend omstreeks half vijf is

Met auto winkel binnengereden
Vanmorgen om half vier is een grote
personenauto, waarin zich vier jongemannen bevonden die te Leeuwarden

te Maastricht in
een bocht van de weg, een
personenauto met acht inzittenden over de kop geslagen. Eén van de inzittenden is omgekomen. De
auto
met vier dames en vier heren,
allen uit Maastricht, is tegen de afrastering gereden en vervolgens over de
kop geslagen. De 30-jarige beroepsmilitair J. W. Guffens werd gedood. De
echtelieden Aerts werden zwaar ge- R. W. P.
wond en opgenomen in het ziekenhuis
St. Annadal te Maastricht. De andere
inzittenden werden óf slechts licht geJimenez achterliet
wond óf bleven ongedeerd.
President Jimenez heeft bij zijn haasBromfietser rijdt bejaarde stige vertrek uit Venezuela enkele koffertjes met ruim 23 miljoen gulden aan
vrouw aan
Zaterdagavond, tegen zeven uur, aandelen, cheques op buitenlandse banwerd op de Grauwedijksweg nabij het ken en andere waardepapieren achterdorp O verschild de bejaarde wed. v. d. gelaten, zo is officieel in Caracas beH. door de bromfietser H. K. aangere- kend gemaakt.
den en tegen de grond geworpen. Met
De
stonden gereed in de ceneen schouderfractuur en gebroken trale koffers
bank, maar Jimenez vergat ze of
pols moest ze in een ziekenhuis wor- had geen tijd om ze mee te nemen.
den opgenomen. De bromfietser sloeg
Toen Jimenez zich in januari 1953
over de kop. Hij werd bewusteloos van de macht meester maakte, bezat
gebracht.
naar een ziekenhuis
hij circa 500.000' gulfien in aandelen.
Thans wordt zijn bezit op circa 400
miljoen gulden geschat, waarvan het
grootste deel in het buitenland is belegd.
De gouverneur van de staat Zulia
in Engeland
de farm Maria del Rosario, welheeft
Naar van Britse zijde in Washington ke eveneens
aan Jimenez behoorde en
een
vernomen,
er
deze
week
wordt
zal
waarvan
de
op ruim 9 miljoen
waarde
overeenkomst worden gesloten voor de gulden wordt geschat, overgenomen.
raketbases
van
vier
Amerikaanse
bouw
Zij zijn voor raketten
in, Engeland.
voor middelgrote afstand.
Volgens de overeenkomst zal AmeLoonronde in Frankrijk
rika tegen het einde van het jaar rareikwijdte van
ketten leveren met
Voor de dorde maal in een half jaar
2400 km. Amerika houdt het toezicht zullen de minimum-uurlonen in Frankop de kernladingen. Engeland zal de rijk per 1 maart worden verhoogd.
bouwkosten betalen van de bases, welSlechts betrekkelijk weinig arbeiders
ke gezamenlijk zullen worden beheerd. zullen echter direct profijt trekken uit
de verhoging van het minimum-uurloon — van 139.2 franks (f 1.25) tot
in China
144.8 franks (f 1.30).
Nationalistisch
van
premier
De
China, O. K. Joei, en zijn kabinet van
17 man hebben bij president TsjangKai-Sjek hun ontslag ingediend, nad.it
de hoogste controle-instantie van het
land de premier een reprimande had
gegeven. Deze commissie kwam tot d?
conclusie, dat Joei privé gebruik heeft
gemaakt van overheidsgelden en dat
hij heeft nagelaten verspilling in de
regering uit te schakelen.
op

de

Bosscherweg

Wat

Amerikaanse raketbases

Kabinetscrisis

Minister Suurhoff

Tijdens vechtpartij
overleden

weer op terugweg

vechtpartij met een
caféhouder is de 45-jarige opkoper S.
H. Wouters uit de Burgemeester Roosstraat te Rotterdam overleden.
De caféhouder, de 37-jarige W. de
V., verwijderde 's nachts tegen sluitingstijd twee lastige bezoekers uit zijn
café in de Eerste Pijnackerstraat te
Rotterdam. Even later kwamen de
mannen terug en gingen tegen de
deurruit staan bonzen. De caféhouder
zei hun weg te gaan, doch toen vielen
de twee mannen hem aan.
Om zich te verdedigen sloeg de aangevallene terug, waarop een der lastige bezoekers plotseling in elkaar
zakte en ter plaatse overleed.
In verband met het onderzoek door
de politie werd de caéhouder in bewaTijdens een

Carnavalsfeest hadden meegemaakt, met grote snelheid het portiek
van het kledingmagazijn Tromp in de
Wijde Burgstraat te Sneek binnengevlogen. De pui werd ernstig beschadigd en in de beide etalages heerste
enorme ravage. De inzittenden van
.een
'de auto, die totaal vernield werd, kwamen, wonder boven wonder, met de
schrik vrij.
Het ongeluk is vermoedelijk te zoeken in de te grote snelheid waarmede
de vrij korte bocht werd genomen. De
wagen werd bestuurd door de 29-jarige
ring gesteld.
een
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Meer dan 80.000 rooms-katholieken
hebben de afgelopen week, waarin het
eeuwfeestjaar van Lourdes als bedevaartplaats begon, de pelgrimstocht naar de
verschijningsgrot gemaakt. Men verwacht
in de loop van het eeuwfeestjaar zes miljoen pelgrims uit alle delen van de wereld.

De minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, de heer J. G. Suurhoff, is zaterdag per vliegtuig uit Salisbury naar Nederland vertrokken na
een reis door Zuid-Afrika en de Rhodesische Federatie, waarop hij een
onderzoek heeft ingesteld naar de mogelijkheden voor Nederlandse emigranten in die landen.
Voor zijn vertrek zei de minister op
een persconferentie, dat hij bij zijn bezoek aan beide landen in het bijzonder
onder de indruk was gekomen van de
geweldige economische en industriële
ontwikkeling, die thans aan de gang
is, en van de grote open ruimten.
Minister Suurhoff zei te hopen, dat
in de toekomst de omvang van de emigratie naar de Federatie zal worden
uitgebreid. Een speciale regeling voor
directe emigratie voor Nederlanders
uit Indonesië ligt niet in het verschiet.
Men is van oordeel, dat de evacués
beter kunnen worden geholpen door
hen eerst naar Nederland te laten komen, waar zij voorlichting kunnen
krijgen bij het maken van hun plannen, aldus minister Suurhoff.

DE VERGIFTIGING IN LEEUWARDER GEVANGENIS

Justitie legt officiële
verklaring af over L.’s dood
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Laatste berichten

Het gebeuren in
Midden-Sumatra
Dagbladen in Djakarta
moeten er over zwijgen

Vijftig
Toen stond

jaar
er

geleden

in het Nieuwblad:

Onder den blooten hemat
Zooals indertijd bericht
waren op de Veluwe een va
zoon, die de nachten van hfef
strengen
winter doorbracht
een soort stolp, gemaakt t-'0 p
paar staken en zakken.
v *
hoeft de politie hun primiffl f
ningen niet meer af te breW&gf
zijn het zomerseizoen reeds v)f
nen en overnachten thans

,

De dagbladen in Djakarta hebben
volledig gezwegen over de proclamatie
van de revolutionaire regering in Padang, als gevolg van een verbod van
den blooten hemel.
de militaire commandant van Djakarta
pers
publiceren
tot het
van beaan de
richten over Midden-Sumatra, die niet
Agenda
afkomstig zijn van de Legervoorlichtingsdienst of van bevoegde regeringsMaandag 17 februari.
woordvoerders.
Het nationalistische partij-orgaan 20.00 uur Maas: Nut. Anthony van *?■
pen over Zuid-Nieuw Guinea.
J
„Soeloeh Indonesia" meldt, dat de
uur CJMV-gebouw: Emigratie
hoofdredacteuren der dagbladen .in 20.00
Canada.
Djakarta bij de plaatselijk militair
commandant waren ontboden, om te
worden ingelicht over het verbod tot Beurs. 14.30, 18.30 en 21.00 uur: De * A
van de pijl (14 j.); woensd. 14 "7,4jj
publikatie van nieuws over MiddenHet complot der valse munters w É
Sumatra.
14.30, 18.30 en 21.00 uur. I
Cinema.
Raya"
„Indonesia
De onafhankelijke
trots en de hartstocht (14 j.)- ,,,a
bracht vandaag zelfs geen hoofdarti- Grand.
14.30. 19.00 en 21.15 uur: *L*
kel.
grote liefde komt (al.); dinsd. 1»: I
De linkse „Pemoeda" heeft een be21.15 uur: De Zwendelaars < 18 i'rtin
roep gedaan op oud-vice-president Luxor. 14.30, 19.00 en 21.15 uur: Ve
Hatta om niet het stilzwijgen te bedine (a. 1.).
waren, nu zijn naam is genoemd door Luxor-Short. Dagelijks van 10.3U—
uur: Journaals.
~bepaalde groepen". Dit voortdurend
stilzwijgen zou de indruk kunnen wek- Paterswolde. Maxwill Theater. uu* pfl
dinsd., woensd. erf dond. 20.00
ken, dat hij de acties van deze groepen
Zigeunerbaron (a. 1.).
„Pemoeda."
niet afkeurt, aldus
Bioscopen

tot

en

met

donderdag.

od^l

Alleen de communisten

Tentoonstellingen

"

Guldenstraat: To M
Kunstnijverheid
gA
Pieter van Gelder, Pilastro en
,0\mS\
Amore.

Koning,
met 1 maart:

Jacob

Het enige blad, dat de samenstelling
van de „revolutionaire regering" heeft
gepubliceerd, is het communistische Instituut voor Kunstgeschiedenis:
met 21 febr: Grafische tentoonsw
partij-orgaan „Harian Rakjat."
Geschiedenis van de Reproductie jjJ
Op de ochtend van de vijfde februari werd de gedetineerde L. levenloos
opend van 9.00—12.30 en van
in zijn cel aangetroffen. L. was wegens moord veroordeeld tot levenscjtJl
17.30. beh. zond.
Mangelgang: t e. m. 6 maart Ber-, i
lange gevangenisstraf. Bij het bed werd een zo goed als leeg medicijnïo
Geopend 9.00—18.00 uur, beh.
?^\
flesje aangetroffen waarin zich nog een klein restje in water opgeloste
Groninger Museum en Provinciaal
cyaankali bevond.
Overzichtstentoonsi
tot 16 maart
Johan Dijkstra. Geopend 10—l I
Bij het medicijnflesje lag een briefje in L.'s handschrift met de volgende mededeling: „Ik heb een medicijn ingenomen gekregen van O. Over binnenlandse toestand
Deze heeft hem dinsdagmiddag van zijn reclasseerder gehad".
Volgens Indonesische persberichten
Zo luidt het begin van de verklaring De conclusie van de gerechtelijke heeft premier Djoeanda hedenmorgen
sectie van L. is, dat hij door cyaankalidie de Officier van Justitie te LeeuwarTengevolge van sneeuwstorm6
Gelinck,
vanmorgen
vergiftiging om het leven is gekomen. gedurende twee en een half uur een hevige koude, waarbij tempe t i
den, mr. M. H.
heeft afgelegd over de vergiftigings- De avond voor het overlijden van L. onderhoud gehad met president Soe- werden geconstateerd van 30- \
gedetineerden, waaronder karno over de binnenlandse politieke graden Celsius onder nul, zijn "*jf
zaak in de Leeuwarder Gevangenis. hadden de schoolfilmvoorstelling
bijDe tekst van de verklaring gaat ook L., een
situatie. Bij dit onderhoud waren tevens afgelopen weekeinde in de Vere»
om
de
gewoond
in
recreatiezaal.
verder:
Hardi, Staten minstens 36 personen
,ej
Voor de aanvang van die voorstel- aanwezig de vice-premiers
gouverneurs
De
gekomen.
leven
ling had L. nog met verschillende ge- Idham Chalid en Leimena, terwijl de New Vork, Pennsylvania en de s
detineerden contact gehad. Eén van minister van Buitenlandse Zaken, Soe- in Nieuw-Engeland hebben de n°, ve'
die gedetineerden had nog een pijp voor bandrio en de chef-staf Nasoetion zich stand afgekondigd, alle politievelfl
hem gelijmd. Het gedrag van L. geduingetrokken, de scholen gesloten
rende die avond gaf noch aan zijn wat later bij deze bijeenkomst voegden. bescherming burgerbevolking ]
if
medegedetineerden noch aan de bewaHedenavond zal het kabinet in bui- met uitrustingstukken en voorrad .j
zitting
bijeenkomen.
kers enige aanleiding te veronderstel- tengewone
hulpploegen te helpen bij hun pog'
De militaire commandant van Zuidlen dat hij zelfmoordplannen koesterde.
Voor de kustvaart
de ingesneeuwden te bereiken.
Sumatra, luitenant-kolonel Barlian.'die
Miljoenen Amerikanen zien zie stel ;
Wmdverwachting:
Eerste contact tussen Djakarta trouw blijft, heeft niettemin daag
Noordzee: nw—n, 7—B; Duitse Bocht:
voor de reusachtige taak £ e /
zijn troepen en de burgerij opgedragen
Met koud, guur weer
nw_n, 7—9; Het Kanaal: n, 3—5; Golf
graven uit de dikke laag
L. en O.
zich
elke actie, die tot verdeeldheid in het welkete de Staten van het noord" 1
van Biscaje: n, 2; Waddenzee: nw—-n,
en
Na de ontdekking van de dood van gebied zou kunnen leiden, te vermij7—6.
Weerrapporten van hedenmorgen 7 uur: L. werd O. gefouilleerd. Op hem werd den. Hij zei, dat Sumatra geen bloed- en middenwesten bedekt.
(Van onze weerkundige
Helgoland: nw, 9; Borkum: nw, IT; T)en aangetroffen een brief in het handvergieten wenst.
medewerker)
7: Dover: nnw, 4; Brest: schrift van L. waarin deze schreef, dat
Helder:'nnw,
Volgens Radio-Palembang, die in
winterjas
en
kunnen
De kachel
de
windstil; Aberdeen: nnw, 6; Lerwick:n,6. hij onder behandeling was geweest van
opgevangen, zei Barlian Bloedige gevangenisopstan
Djakarta
wij er beide weer bij aan hebben.
Noordwesterstorm boven de Noordzee O. in Berkel. Dat hij dat onder een niet te werd
kunnen toestaan, dat Zuidop
Een week lang heeft februari ons
met sneeuwbuien.
naam,
Piet
had
laten
Berger,
valse
n.l.
wordt
gebruikt als een basis
Sumatra
verwend met voor jaarstemperatuHoog water op 18 februari te Delfzijl
Een opstand in de, gevangenis
ren, maar nu is het weer koulijden om 12.13, te Zoutkamp om 11,03 en 23.07. doen en dat hij toen acuut verliefd voor een aanval op de naburige pro- Moentinloepa (30 km ten zu» de
geworden was op mevrouw O. Dat hij vincie.
c
geworden. De daling van de tempeManilla), heeft volgens voorlop 1? rfl
Barometerstanden
toen relaties met haar heeft aangeratuur was gisteren al goed merkrers aan een 13-tal
Metingen in de stad Groningen
knoopt, die hij zorgvuldig heeft verbaar, al kon het kwik in Groningen
leven gekost, terwijl er talrijke ê e
borgen
gehouden
voor
de
assistente
nog tot 7 gr. C. stijgen.
van zondagmorgen 10 uur tot maanden zijn.
cc
van dr. O. en dr. O. zelf.
en Tunesië
Vandaag is het al belangrijk koudagmorgen 10 uur:
tw y
gevangenen
600
kwamen
De
blijft
hogedrukgebied
zich
Op een gegeven moment had deze
der. Een
gen geleden in opstand, omdat zuigoede
van Groenland over IJsland in de
relatie echter gevolgen, waarop meden, dat zij slecht werden
versterken.
richting van Schotland
vrouw O. abortus wilde plegen en
De regeringen van de Ver. Staten en en de gevangenis te vol was. V 0 %;\
Stormachtige noordenwinden blazen
daarvoor cyaankali wilde gebruiken, Groot-Brittannië hebben hun goede de gevangenisautoriteiten werd
4
koude poohucht over de Noordzee
wat hy haar had aangeraden. L. deelde diensten aangeboden voor regeling van tic geleid door communisten.
hagelnaar ons land, vergezeld van
in deze brief verder mee, zelfmoord te het geschil tussen Frankrijk en Tune- standelingen barricadeerden zl Je>>'
en sneeuwbuien. Pn de komende
hebben gepleegd, omdat hij begreep, sië. Frankrijk heeft de aanbiedingen een deel van het gebouwencoi»'jif
nacht is vooral ver landinwaarts
dat O. op het punt stond alles te ont- aanvaard, aldus het Franse ministerie waar zij een aantal bewakers
(Drenthe) al één tot drie graden
dekken. Hij wilde zich en zijn familie van buitenlandse zaken.
zelaars vasthielden.
|tic
vorst waarschijnlijk. Op IJsland
Ook de Tunesische regering heeft de
de schande van een nieuw proces bepolitieversterkinge»
zijn
Er
f
vroor het vanmorgen 11 d 12 grasparen. Tenslotte bekende hij de laat- Amerikaanse en Britse goede diensten pantserwagens naar Moentinloe-P
drongen
sneeuwstormen
regeling
geschil
den. Zware
van het
tussen zonden.
ste tijd pogingen te hebben aange- ter
Noordwest-Duitsland
vanmorgen
wend om O. te vergiftigen, echter zon- Frankrijk en Tunesië aanvaard.
binnen en ook boven de Noordzee
der resultaat.
waait een noordwesterstorm. Deze
Toen O. over deze brief gehoord
eerste
voormiddag
dreven de
werd
verklaarde hij, dat hij de brief
sneeuwbuien ook de noordelijke
in
des morgens om zes uur in zijn etens- zh'n. Onder de in de gevangenis aanZuid-Europa
provincies binnen. In
tijd
wezige medicijnen kwam geen cyaanen de
Zuidkoreaanse autoriteiten ëe $
De temperatuur bedroeg heden om kastje had aangetroffen
blijft het nog zacht, waarbij vanvoor
het
ontsluiten
van
de
cel
had
beAangenomen
(37
worden,
minimum
voor.
moet
gr.
F.);
kali
dat twee communistische agente $
14.30 uur 3.0 gr. C.
morgen in Genève 81 mm regen
vergif de gevangenis is binnen- meegewogen met een
dat
het
argelopen nacht 1.0 gr. C. nut om de brief te copieëren.
temperatuur
werd gemeten.
De Justitie heeft een onderzoek in- gesmokkeld.
passagiersvliegtuig, dat op een
(34 gr. F.); maximum temperatuur gisgesteld naar een mogelijke relatie van
Naar aanleiding van de mededeling van Poesan naar Seoel in Noord' Mp\
Verwachting voor het Noorden teren 7.2 gr. C. (45 gr. F.).
Piet Berger en mevrouw O. In de ad- in het briefje van L., dat de medicijn, is terechtgekomen. Zij zouden cn
Neerslag afgelopen etmaal 2 mm.
(geldig tot dinsdagavond): Koud en
uur;
nw,
om
10
6.
ministratie van dr. O. bleek deze naam die hij van O. zou hebben ontvangen, gedwongen hebben koers te zette»
vanmorgen
Wind
guur. Enkelejiagel- of sneeuwbuien.
niet voor te komen. Ook werden aan afkomstig was van een reclasseerder, communistisch gebied.
i/cü_
Harde, later vrij krachtige, wind uit
f
In Europa
de vroegere dienstbode en ander per- werd ook een onderzoek ingesteld en
Het V.N.-opperbevel in
noordelijke richting. Overdag 3 tot 5
in-W»
soneel
er
van
het
bespreking
getoond,
op
foto's
van
L.
doch
toen
januari
bleek,
dat
O.
30
deze
wenst
Max.
Neersl.
Weer
gr. C., 's nachts lichte vorst.
een bijeenkomst met de commU
afgel is niet gebleken dat Berger alias L. celbezoeker een bijna leeg medicijntemp.
heden
Vooruitzichten: Enige koude en
patiënt
is geweest van dr. O.
flesje had meegegeven om dit te laten in de gedemilitariseerde zone.
7u. v.m. gister 24 uur ooit
gure winterdagen met sneeuwbuien.
C.
0.6
mm
bew.
-8"
geheel
analiseren.
Helsinki
Men wijst er op, dat dit verhaal aanDeze heeft aan dit verzoek
-4° „ 4 „
sneeuw
Stockholm
voldaan
en
de Leeuwarder apotheker
sluit
wat
in
bij
reeds
eerder
de
Schedriftsneeuw -1° „
Oslo
SNEEUW- OF HAGELBUIEN
voorgevallen. Van S. kon constateren, dat het cyaanveningse
was
gevangenis
„
„
0
Kopenhagen zwaar bew. -0°
Weerverwachting, medegedeeld door
Daar was een zekere gedetineerde H. kali was, wat hij dr. O. op 4 februari
Aberdeen
sneeuwbui -1° „„ 1
grote
in
het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van
die plotseling ontdekte, dat hij relaties heeft meegedeeld. Noch de celbezoeker,
4°
2
bew.
Londen
zwaar
opdinsdagavond,
maandagavond tot
had met mevrouw 0., wat ook niet be- noch O. heeft de directie ingelicht.
3° „
0.4 „
Amsterdam zwaar bew.
In de industriewijk GracefieW\ #1
O. ontkent overigens ook enige medigemaakt te 11.15 uur:
Brussel
zwaar bew. 4° „ 4 „ wezen kon worden.
hee
„
7
4° „
Luxemburg zwaar bew.
Op dezelfde morgen dat die brief cijn of stof aan L. te hebben verstrekt. Wellington (Nieuw-Zeeland)
Opklaringen, maar ook enkele hagelkrachtige,
„
8°
0.3
motregen
zware brand in vijf grote winkels
Parijs
of sneeuwbuien, matige tot
Het onderzoek wordt voortgezet.
van L. op O. ontdekt werd, arriveerde
zwaar bew. 8° „ 0 „ bij de directie van de gevangenis een
aan de kust aanvankelijk nog harde Bordeaux
wen een schade van 8 miljoen S
„
11°
2
regen
Grenoble
noordwestelijke wind. Weinig verante
geschrebrief,
die
eveneens
door
L.
was
O.
niet
straffen
aangericht.
geheel bew. 11° „ 0 „
Nice
dering in temperatuur, maar vannacht
ven en waarin deze zijn zelfmoord aanbew.
3° „ 2
zwaar
Berlijn
grote,
Op
vraag
nog
een
of
O.
weer
tein het binnenland lichte vorst tot temzwaar bew. 6° „ 2 „ kondigde en naar zijn brief aan O. ver- recht zal staan, deelde men mede, dat In Manhattan heeft een
Frankfort
gz
30
en
*
wees.
vier
huizen
vernield
peraturen om het vriespunt.
„
7°
5
Deze brief aan de directie werd hij
regen
München
Hoogblussing
worden.
gestraft
niet
kan
gemaakt.
dakloos
De
aangetroffen in de interne brievenbus
11°
ZON EN MAAN
GarmischP. regen
3 „
regen
12° „
voor uitgaande post in de cellenvleu- stens zal een rechtbank hem schuldig bemoeilijkt door een breuk in de K
Zurich
Zon morgen op 7.48, onder 17.50.
12° „ 81 „
regen
gel, welke des ochtends om 9 uur wordt verklaren zonder oplegging van straf waterleiding, tengevolge waarv
Genève
Maan morgen op 7.14, onder 18.06
7° „
bew.
Locarno
licht
wanneer hij schuldig wordt bevonden, baanvak van de ondergrondse
gelicht.
Dinsdag 18 februari 16.38 N.M.
geheel bew. 5° „ 6 „
Wenen
wat noodzakelijk is om eventuele gra- kwam te staan en de
„
6°
6
regen
Innsbruck
over voldoende waterdruk kon
Het vergif tieverzoeken af te wijzen.
10° „
1 ■
motregen
Rome
nog mee, dat O. ken.
Verder
deelde
men
bpr.
11° „ 0.1 „
motregen
Ajaccio
Een nader onderzoek naar do
mist
6° „ 0
»
De warmste februaridag in Parijs Madrid
komst
van het vergif wees uit, dat dit geregeld contact had met L en hem
„
„
10°
0
mist
sedert 1873 was zaterdag, toen het kwik Mallorca
Kwestie Cyprus onopgelost
niet
uit
„
de gevangenis afkomstig kon hielp bij zijn studie voor architect.
„
0
geheel bew. 13°
Algiers
steeg tot 20.1 gr. C.
De besprekingen over de t°f gjjj)»
van Cyprus zullen via de gebr» Jjt
diplomatieke kanalen worden v
,tff
zet, zo is in Londen
e
Als bekend, heeft de Engels ge j«rt'.
i
ter van Buitenlandse Zaken,
Lloyd, deze maand besprekinë
voerd met zijn Turkse en Griek» ggl
genoten Fatin Zorlu en
Avroff en de Turkse premier
nog
niet
Maar
i
Menderas. De besprekingell
£Jj*\,
hoegenaamd geen resultaat.
volleerd
De Turkse bevolking van »e Jlt
wenst thans een verdeling gj-iey
Grieks en een Turks deel,
at
eisen zelfbeschikkingsrecht,
Cf
neerkomen op aansluiting

De toestand van

Speciale kabinetszitng
in Djakarta

'

Hevige kou in

VS.

HET WEER

l

°^

Winter slaat terug

Jordaans-Israëlisch incident
bij berg Scopus
Het hoofdkwartier van het Israëlische leger te Tel Aviv heeft meegedeeld, dat het politiegarnizoen in het
gedemilitariseerde gebied rond de berg
Scopus van dezelfde naam en Jordaanse militairen gisteravond een fel vuurgevecht hebben geleverd, waarbij drie
Israëlische politiemannen werden gewond.
Dit is het eerste ernstige incident in
dit gebied sinds 1949. Israël heeft een
klacht ingediend bij de Palestijnse bestandscommissie der Ver. Naties.

V.S. helpen Polen weer

De Ver. Staten hebben zich bereid
ter
verklaard Polen economische hulp
waarde van 98 miljoen dollar (ruim
370 miljoen gulden) te verlenen.
Vorig jaar gaven de V.S. aan Polen
economische bijstand ter waarde van
95 miljoen dollar. Dit werd toen uitgelegd als een bewijs van steun aan en
aanmoediging van net onafhankelijke
communistische bewind van Gomoelka.
Polen had nu economische hulp van
meer dan 200 miljoen dollar gevraagd,
voornamelijk in de vorm van surplusgoederen. De V.S. hebben de hulp echter om begrotingsredenen tot 98 miljoen dollar moeten beperken.

Gemeenteraad van Napels
voor wanbeheer afgezet

De minister van Binnenlandse Zaken van Italië heeft een ten laste legging van 14 punten opgesteld tegen
het gemeentebestuur van Napels wegens onregelmatigheden, buitensporige
uitgaven en wanbeheer. Hij verklaarde, dat tengevolge van deze misstanden een tekort van 33 miljard lire
(plm. fl9B miljoen) in de gemeentekas van Napels is ontstaan.
Burgemeester Achille Lauro en het
gemeentebestuur zijn afgezet.

Stassen afgetreden als

Eisenhowers adviseur

Harold Stassen is zaterdag als adviseur van president Eisenhower in
ontwapeningskvvesties afgetreden.
Stassen zou aangedrongen hebben
op instemming met een verbod van
kernproeven. Hij zou gemeend hebben, dat de Verenigde Staten hun eis,
dat een verbond moest samengaan
met een overeenkomst over beëindiging van produktie van kernwapens,
moesten laten vallen. Dulies zou vastgehouden hebben aan de bestaande
Amerikaanse politiek.
_~_-,
Op een persconferentie in Philadelphia wilde Stassen zaterdag niets
zeggen over deze meningsverschillen.
Hagerty, de perschef van het Witte
Huis, verklaarde, dat Stassen is afgetreden om in mei kandidaat te kunnen zijn bij de republikeinse voorverkiezingen voor het gouverneurschap
zelf
van Pennsylvania. Stassen had verzijn besluit genomen en niet op
zoek van Eisenhower.
De leiders der republikeinse partij
in Pennsylvania zijn krachtig gekant
de kandidatuur van Stassen,
tegen
van Minnesota is,
oud-gouverneur
die
voor het gouverneurschap van hun
staat.
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Zerk op graf van

Arme Frank-huis bedreigd

Naar vreemde werelden
Wetenschappelijk
toekomstverhaal

.

Operatie

„Burn-out”

om de aarde verlaten en dalen tot 100 De raket beschrijft op deze hoogte een wijde cirkelbaan om Terra Noord. „Hoe
snelheid aanzienlijk, om bij het terug- staat het met de brandstofvoorraad, Harold?" vraagt Ted. „Nog ruimschoots
k om n ln
liVj; z ,, de atmosfeer geen wrijving en warmteontwikkeling te ondervinden. genoeg voor de landing, Ted!"
trachten op Terra Noord te landen. Blijf continu met ons in contact! „Vraag aan Terra Noord alles gereed te maken voor onze landing, Harold. Ik
Ovpri»
Se nt Haroldben benieuwd of ik de raket keren kan met de kop naar boven." „Ja, en ik
Va n t ra
motorvermogen groot genoeg is, om het
oord
de
men °P
radarschermen dat de Icarus daalt van ben benieuwd of het overgebleven
lOoo v
1(^0 km hoogte en langzamer beweegt.
voorkomen," zegt Harold.
neerstorten
te
Hij
daalt
daarna
verder
1
;
tot 2 km
t
hoogte, dat wil zeggen, dat de Icarus weer terug is in de stratosfeer!
J ëaa n thans de Spoetnikbaan
km j.'oo gte
Dan verminderen wij de

-

. ___ *°*

—Huisvesting van landarbeiders

Voor 30 mille opgelicht

gedupeerd

(Van

1 de algemene woningtelling 1956 cijfers moet uiteraard mede de grootte
W onder
de ca. 135.000 landarbeiders der huishoudens in acht worden genoi
on s land ruim 78.000 hoofden van men. Doch ook dan komt men voor het
noorden op een nauwer behuizing der
u 'shoud
ens geteld.
landarbeiders: in Groningen, Friesland
Ce9traal Bureau voor de Statis- en Drenthe resp. gemiddeld 125, 137 en
6ft tnans een aantal bij de telling 130 personen per 100 vertrekken tegen
Verza 06^6
gegevens over de huis- een algemeen gemiddelde van 11 en
v^tin van deze
landarbeidersgezinnen maar 89 per IÓO vertrekken voor de
k gepubliceerd. Bij verge- landarbeiders in Utrecht en Limburg.
lijke R Va fie c'i^ ers voor de afzonderriikp provinc ies blijken niet onbelangrschillen In Groningen, Fries"and

.

afzoJ!F

.
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'

en Zeeland is meer dan
de hóif[trecht
Ün Friesland -elfs 64 pet.) der
knnsK
geb rbe 'derswoningen reeds voor 1906
Lirnb tegen bii v' maar pct ' in

.

het noorden zijn de landarbeiders
en en 'n kleinere woningen gehuisV»
'n Groningen, Friesland, en
jj '
e»»the hebben
resp. 35, 40 en 28 pet.
,e i< Jerswoningen maar lof
ar
2v
ertrekken, terwijl dit maar voor 21
Van a e landarbeiderswoningen
te ,
het geval is.
<le beoordeling van laatstgenoemde

"'

'

*'

"

Binnenkort toch melk
met 3 % vet?
Verwacht wordt dat minister Vondeling

negatief standpunt laat varen
v van
an onze Haagse
correspondent).
, Sm maart, zo vernemen wij van
"'jnisterie van Landbouw, zal de
lss'ng vallen over het complex van
v
l
Stukken, dat langzamerhand met
y e"Mng tot de melkprijs is gerezen.
rWa *'ht wordt, dat minister Vonde]j
v ne <- huidige negatieve standpunt
<»e regering ten aanzien van het
nlet Produceren van melk met
een
Vet& ehalte van drie procent naast
de to
tdusver afgeleverde melk van
2,,

-

.

°'

o ßrocent

zal ,aten varen

-

heeft nog geen enkele zuint van de mogelijkheid gebrUik
welke indertijd door
een gemaakt,
minister v an nraak van de toenmalige
landbouw, de heer Mansholt,
fl? o scnaPen om een aanvraag voor
duk
procentsmelk
'» to le tie van de drie
en
OVe0Ve
boere» rte garantiemelkprijs voor de
de cons umentensubsidie op de
6n een eve ntuele prijsverhoging
v"■sik.
°-r H
drje e melk met een vetgehalte van
sPreki r Cent zi Jn momenteel nog bet>rga nSen gaande met de betrokken
aties en instellingen. Het proh
zuiv heeft een advies bij
er Vondeel
ling ingediend, waarin
v °°rgesteld het vetpercentage
v an
2 1/. p jnelk over de gehele linie van

*

vvero
r^?

.

_

-

°?
"
°

'

'

°

3 procent te brengen.

Plattelandsjongeren
vergaderden
t heeft zaterdag do *Plalte'«VmS Utrech
Jon
Und

fferen Gemeenschap NederJaarvergadering gehouden.
mej. P. K. Ciggaar uit
nhe,ni,
*et e
noemde 1957 een druk beWerkzaam jaar, mei de viering
Van
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Weddenschap met vriend

Bij zwemmen

verdronken

De 17-jarige Olaf Aalfs uit Hilversum is zondagmorgen verdronken tijdens een zwemtocht op de
Loosdrechtse plassen. Hij had met
een vriend, de 16-jarige J. Kleunhammer, gewed, wie het best in het
koude water van de plassen een
zwemtocht van de kust naar het
op ruim een kilometer liggende
eilandje „Robinson Crusoë" zou
volbrengen.
Hoewel de temperatuur van het water slechts
enkele graden bedroeg,
gingen de jongens vanuit een der om
deze tijd van het jaar verlaten jachthavens zondagmorgen omstreeks tien
uur te water. Zij waren beiden volleerde zwemmers en bereikten het eilandje. Op de terugtocht echter kwam
Olaf Aalfs in moeilijkheden. Hij werd
door de koude bevangen. Zijn vriend
zwom snel naar de oever om hulp te
halen, maar toen die kwam, was het
al te laat. Hoewel de waterpolitie met
een motorboot en ook burgers met
enkele boten (er zijn er om deze tijd
van het jaar slechts weinig in Loosdrecht beschikbaar) urenlang hebben
gespeurd en gedregd, kon het lijk nog
niet worden geborgen.

Gezochte zat reeds in
Huis van Bewaring

Derde betrokkene bij overval

op

benzinestation

(Van onze Haagse correspondent)
Ook de derde betrokkene bij de roofoverval,
die begin januari werd
gepleegd in een Hoofddorps benzinestation en waar ruim f 400.— werd
gestolen, is thans bekend. Het blijkt
een 34-jarige koopman te zijn, afkomstig uit Rotterdam, die zich reeds enige
tijd in het Huis van Bewaring bevindt,
wegens een looddiefstal in Schipluiden.
De twee andere verdachten van deze
roofoverval zijn reeds langer in arrest.
Eén gaf zich destijds zelf aan bij de
Rotterdamse politie omdat hij ontevreden was over de verdeling van de
buit, de ander werd korte tijd later
aangehouden.

Overvaller op meisje
gegrepen
Een zestienjarig meisje dat zondagavond op de Bergselaan te Rotterdam
liep, hoorde plotseling snelle voetstappen achter zich waarna zij loor een
man werd vastgegrepen. Hij legde een
hand op haar mond om haar het
schreeuwen te beletten, maar zij verweerde zich hevig en zag kans hem
met een parapluie te raken. Hij rende
toen weg met medeneming echter van
haar handtasje.
Het meisje zette de achtervolging
in ontmoette daarbij een politie-agent
dié zij inlichtte en die er in slaagde de
overvaller de 29-jarige hulparbeider
P van der V. uit Rotterdam, te grijpen en hem naar het politiebureau te
brengen.

Bankbeheerder verduisterde
een ton

Zichzelf bij de politie aangemeld

onze

Haagse correspondent)

De Haagse politie heeft drie mannen
aangehouden, die samen een te Den
gevestigde autofinancieringsHaag
maatschappü voor ongeveer f 30.000.—.
hebben opgelicht. Zij namen financieringssommen van gemiddeld f 2000.—
per keer op ter „betaling" van nietbestaande auto's.
De zaak kwam aan het rollen, nadat
één van het drietal, een 37-jarige grossier, bij de politie kwam aangeven, dat
zijn auto was gestolen. De auto bleek
in het geheel niet te zijn gestolen. Wel
was een ruitje ervan ingeslagen, kennelijk bij een poging de auto mee te
nemen. Toen de politie deze zaak verder onderzocht, kwam aan het licht dat
een autofinancieringsmaatschappij, die
de grossier geld had voorgeschoten, had
getracht de auto mee te nemen, omdat
de grossier de afbetalingstermijnen niet
voldeed. Men was hierin niet geslaagd,
maar zelfs van een poging tot diefstal
kon niet worden gesproken, omdat de
auto rechtens nog eigendom van de
financieringsmaatschappij was.
Tijdens het onderzoek bleek voorts,
dat een 22-jarige acquisiteur en een
30-jarige verzekeringsagent, beiden in
dienst van de financieringsmaatschap,
pij, resp. twaalf en één keer een auto
hadden laten financieren, die niet bestond. De sommen, die zij op zelf ingevulde en ondertekende formulieren lie-

ten uitbetalen, bedroegen telkenmale
ongeveer f 2000.—. Dit geld staken zij
in eigen zak. De grossier bleek deze
truc drie keer te hebben toegepast. De
financieringsmaatschappij kreeg arg.
waan, omdat de afbetaling op deze in

totaal zestien gefingeerde financieringen slecht verliep. Het drietal stopte
hot ene gat met het andere. Het geld
hadden zij opgemaakt.

Het was prachtig ski-weer
in Grindelwald
onze Utrechtse correspondent)
Een groepje autoriteiten o.w. de
directeur van de Ned. Spoorwegen, dr.
ir. F. Q. den Hollander en de hoofdcommissaris van politie te Utrecht, de
heer R. W. van Eyk, was hedenochtend
te ruim kwart over elf op een met
hekken afgezet gedeelte van het eerste
perron te Utrecht, aanwezig ter begroeting van Koningin Juliana, die met
enkele vrienden twee weken heeft
doorgebracht in het Zwitserse wintersportplaatsje Grindelwald. Tot haar
reisgezelschap behoorden ook de heer
en mevrouw de Ranitz, het Utrechts
(Van

burgemeestersecht paar.

De

Koningin, opgewekt

en bruinver-

brand, vertrok binnen vijf minuten na

aankomst in een hofauto. Even later
volgden de wagens van de andere leden
van het gezelschap en de hofhouding.
De internationale trein, waarmee
Juliana reisde,
Koningin
vertrok
zondagavond uit Interlaken, waarheen
H.M. zich per auto begeven had.
Direct na zijn thuiskomst hadden
wij een gesprek met de heer De Ranitz,
burgemeester van Utrecht, die vertelde
dat de wintervakantie, die hij en zijn
vrouw met de Koningin hadden doorgebracht, bijzonder goed is verlopen.
Zoals in geheel West-Europa was het
ook in Grindelwald bijzonder zacht
weer. Er was veel zon, misschien zelfs
iets te veel, waardoor in het dorp zelf
niet veel sneeuw meer lag ingevolge
van de dooi. In de hogere regionen
echter was het prachtig skiweer en er
zijn dan ook bijzonder mooie tochten

Op de Joodse begraafplaats aan de
Winsumerstraatweg is vanmiddag op
het graf van de advocaat wijlen mr. M.
Levie een grafzerk onthuld, die als opschrift een gedeelte uit Psalm 23 „Ook
dan wanneer ik ga in at dalen der
doodsschaduw, ook dan vrees ik niet,
want Gij zijt met mij" draagt.

bouwvallige panden noodzakelijk" is.
Het is „de normale procedure van
vervanging van niet te herstellen oud
door nieuw. De kwestie is alleen, dat
voor de grond ter plaatse een nieuwe
bestemming zal worden gevonden, die
geheel past in de sfeer van deze historische omgeving."
Ook het maken van opnamen ter
plaatse voor de film over Arme Frank,
die in het huis aan de Prinsengracht
nr. 263 haar thans beroemde dagboek
schreef, komt door deze sloperij ver-

schappen, namelijk welsprekendheid,

Binnenland

ken.

Hongaarse nationaliteit.

—
—

De regeringscommissaris
voor de
emigratie, mr. ir. B. W. Haveman, is door
de president van' Chili benoemd tot grootofficier in de orde Bernardo O Higgins
De

Tweede-Kamercommissie die
speciaal is ingesteld voor de problemen
van de repatriëring uit Indonesië, heeft
een bezoek gebracht aan de legerplaats
Budel. Zij werd ontvangen en rondgeleid
door de commandant van de legerplaats,

luitenant-kolonel Maris.

—

Hofstra

—

—

Eerste diplomaat benoemd

wereld

tiger jaren.

Spannende tewaterlating in Heusden
Boven de oude stadswallen van Hemden aan
de Maas rijst het massieve gevaarte omhoog

van een oliereus van
20.000 ton. Dit supertankschip is het grootste schip, dat ooit in
Brabant werd gebouwd.
Daar het Verolme-concern een groot aantal
tankschepen van 20.000
ton in bestelling heeft,
werd beslist, dat ook de
oude werf in Heusden
aan deze serie zou moeten werken. Twee hellingen moesten er worden gebouwd.
De oude werf bleek te
smal te zijn, dus moest
de dijk worden omge-

uur te water moet gaan,
tien meter langer is dan
de Maas ter plaatse
breed is. Men heeft een
oplossing gevonden door
de helling haaks op de
rivier te projecteren en
een inham van 5Jf meter te graven aan de
overzijde van het te
smalle vaarwater.
Ondanks deze inham
zal 't tankschip slechts
cc» uitloop hebben van
dertig a veertig meter,
zodat men aan de achterzijde van liet schip
remvlakken heeft aangebracht en zware sleepankers en kettingen de
kolos moeten bedwingen.

Als deze gecompliceerde tewaterlating slaagt,
staat men voor het probleem het schip naar

Rotterdam te slepen.
Enkele vaste oeverver-

—

bruggen
bindingen
bij Heusden en Keizershebben een te
veer

—

*

beperkte capaciteit.
Het schip kan er eenvoudig niet onderdoor.
De „Tahama" zal van
zijn bovenbouw worden
ontdaan en baggermolens zijn bij de Heusdense brug een vaargeul
aan het graven. Zodra
het schip voor de brug
komt, pompt men het
vol water en trekken
sleepboten het er onderdoor.
De „Tahama" wordt
gebouwd voor de N.V.
Tanker Handel Maatschappij „Tahama" en
gedoopt
zal worden
ioor mevrouw Else Nilssen uit Oslo.

een korte

kort

gemaakt.

'n

aula

gehouden, waar na het
reciteren van de 18 psalmen verschillende sprekers het woord voerden.
Als eerste voerde mr. I. S. de Vries
namens de Ambassade van Israël het

bekwaamheid en nauwgezetheid. Vooral bij de welsprekendheid kwam de
stijl, die mr. Levie zo eigen was, duidelijk naar voren en deed zelfs nu en
dan oud-testamentisch aan.
Namens de Groninger Balie voerde
mr. R. A. Vos het woord. Spreker
noemde mr. Levie een man, die vóór
alles advocaat was en dan in de beste
betekenis van het woord. Hij beschikte
over uitzonderlijke gaven en was een
geducht strijder in de rechtszaal, die
moedelijk in moeilijkheden.
zijn stempel drukte op de Groninger
advocatuur.
De oud-voorganger der Joodse Gemeente, de heer A. Granada, was er
in 't
trots op zich mr. Levie's vriend te mogen noemen en sprak vervolgens naar
- Tussen het „Dieren Rampenfonds", aanleiding
van „Zie Ik zend een engel
de „Sophiavereniging" en het Nationaal
voor U uit om U te begeleiden op de
Dierenpark voor Zwerfdieren „De Hazenberg" te Amerongen is een nauwe weg."
samenwerking tot stand gekomen met
Daarna voerde de heer T. van Blanhet doel onbemiddelde Nederlanders, die kensteyn namens de Joodse Invalide
uit Indonesië repatriëren, te helpen met en de State of Israël Bonds het woord.
de vervoerskosten voor hun huisdieren.
Mr. Levie was geen voorstander van
Dr. Entre Sik is. blijkens een bericht het stichten van een eigen staat, al bevan radio-Boedapest. tot minister van stonden er van zijn zijde slechts forBuitenlandse Zaken van Hongerije be- mele bezwaren,
maar toen de staat
noemd als opvolger van Imre Horvath. Israël eenmaal geboren was, was mr.
die onlangs is overleden. De 67-jarige Levie een der eersten die zich met de
dr. Sik is met een Russin gehuwd, terwijl
of Israël Bonds ging bezig houzijn dochter met een Rus in het huwelijk State
den.
Ook
namens een der Groninger
trad. Deze dochter heeft in de afgelopen
Vrijmetselaars werden
oo:rloc in het Russische leger gestreden. Orden van
woorden
erkentelijkheid
gesprovan
Sik bezit zowel de Russische,
als de

The Plus Fours leverden

Kleine

Tevoren was in de

plechtigheid

woord. Hij noemde wijlen mr. Levie
een man, die zowel in de Joodse als in
de algemene gemeenschap een belangrijke plaats heeft ingenomen en die na
de stichting van de Joodse staat meer en
meer werd gegrepen door de dynamiek
der Joodse opbouw. Ook de vice-president van de Arrondissementsrechtbank
te Groningen, mr. C. J. J. W. van Groeleent.
ningen, schetste de persoon Levie als
Van de zijde van de gemeente wordt een krachtige en stijlvolle figuur, die
verklaard, dat „sloping van deze gekarakteriseerd werd door drie eigen-

panden
Frank-huis
Arme
naast
Voor

—

onthuld

Witsel heeft aan B. en W. van Amsterdam een telegram gezonden,
waarin hij verzoekt het voorgenomen plan tot sloping van een aantal panden op de Prinsengracht,
hoek Westermarkt, tussen het Arme
Frank-huis en het Desearte-huis niet
te doen doorgaan.
Het plan was dezer dagen met het
slopen aan te vangen. Daarna zullen
de andere daar gelegen bouwvallige
historische panden in verschillende
fasen worden afgebroken. Wij vernemen, dat het bestuur van de Arme
Frankstichting niet officieel op de
hoogte is gesteld van het verdwijnen
van deze huizen.
Mocht de sloping doorgaan, dan zou
dit bedenkelijke gevolgen hebben voor
het inmiddels wereldberoemd geworden Arme Frank-huis dat voor een niet
gering deel aan de historische entourage
zijn karakteristieke sfeer ont-

Prinses Irene heeft tot maandag j.l.
Stad en Provincie
haar vakantie mede doorgebracht in
Voorlopig geen
Grindelwald.
Bijzonder opvallend was het wel, dat
sloopvergunning
de burgerij het gezelschap zo heerlijk
vrij heeft gelaten. Van ongewenste
verjongingskuur
De bouwvallige panden nabij het nieuwsgierigheid is dan ook helemaal
Arme Frankhuis aan de Prinsengracht geen sprake geweest, en dat is door de
Dat de herrezen Groninger ~big
en de Westermarkt te Amsterdam zijn Koningin zeer op prijs gesteld.
band" The Plus Fours iets te maken
althans voorlopig
voor sloping
heeft met apen, willen wij uiteraard
behoed. Tot dusver hebben B. en W.
niet beweren, maar wel is er kennevan Amsterdam geen vergunning tot
lijk verband met apenklieren. NauweMinister
afbraak verleend.
lijks
was de herkenningsmelodie
Toen zich vanochtend enkele arbeizaterdagavond in
„Goodbye Blues"
Europese
gouverneur
ders naar het huis aan de Westermarkt
het eivolle Paviljoen Stadspark verbegaven, dat het eerst voor sloping In
klonken, of er voltrok zich een merkinvesteringsbank
aanmerkirig komt, om de eerste voorDe statuten van de krachtens het waardige verandering bij de honderzieningen tot de afbraak te treffen,
tot oprichting van de Europese den aanwezigen. Plotsklaps was ieder
verdrag
heeft een ambtenaar van de Gemeente- Economische
Gemeenschap ingestelde een jaar of twintig jonger en ontstond
lijke dienst van bouw en woningtoe- Europese
in die bijzondere, gezellige sfeer, welke
Investeringsbank
zicht hen erop gewezen, dat er nog de benoeming van een Raadvoorzien
van Gou- ook in de gloriejaren voor 1940 steeds
geen vergunning is verleend. Zij verlie- verneurs,
welke
in
hoofdzaak
tot taak bij het optreden van The Plus Fours
ten daarop het pand.
vast te stel- aanwezig was. Geen wonder, dat men
heeft
algemene
richtlijnen
Zoals wij zaterdag meldden, had het len voor de te
voeren kredietpolitiek. maar moeilijk het einde van het feest
bestuur van de Arme Frankstichting bij leder
want dat is deze avond voor al die
deelnemend
land wijst een gouB. en W. van Amsterdam tegen de verneur aan. Ingevolge
kor, vinbepalingen oud bekenden geworden
deze
sloping geprotesteerd, omdat het we- hooft de Nederlandse regering minister den.
reldberoemde huis, waar Arme Frank
aangewezen om als gouverDit tweede openbare optreden van
haar dagboek schreef, voor een niet Hofstra
neur van bedoelde bank op te treden. The Plus Fours betekende tevens het
gering deel aan de historische entouafscheid van trompettist Wim Scholrage dezer omgeving zijn karakteristieten, die binnenkort gaat emigrereren.
ke sfeer ontleent.
Daar stond een terugkeer tegenover,
namelijk van Freddy Spits, een der
oprichters van The Plus Fours, die
door
tegenregering
Botsing op
zich
na lange afwezigheid weer in
De tegenregering in Indonesië heeft Groningen
heeft gevestigd. Jammer
rangeer-emplacement
vertegenhaar eerste buitenlandse
genoeg schijnt hij zijn saxofoon aan
(Van onze Utrechtse correspondent) woordiger benoemd. Het is Anton Piede wilgen te hebben gehangen. Ook
Vanochtend botsten op het rangeer- ters Makatita, commercieel adviseur oud-Plus Fours-man Addie Wolthers,
emplacement van het Utrechts station bij de Indonesische legatie in Londen. die als radio-musicus al jaren in Hileen diesel-elektrische locomotief en Hij i s benoemd tot „Europees verte- versum woont, was zaterdagavond
een loco-motor zijdelings op elkaar. De genwoordiger."
even komen overwippen
uiteraard
De legatie in Londen heeft verklaard liet hij niet na enkele en
loco-motor ontspoorde. De bestuurder,
nummertjes
de heer G. Leewis, uit Vleuten, liep dit bericht hoogst zonderling te ach- mee te spelen.
hierbij verwondingen op en is ter ten. Makatita is drie maanden geleden
Meegedeeld werd, dat The Plus
behandeling in het Diaconessenhuis te al vervangen maar hij weigerde toen
Fours voornemens zijn te werken in
Utrecht opgenomen.
naar Indonesië terug te keren.
de richting van de Glenn Miller-stijl,
wat in diverse nummers al zeer goed
valt te beluisteren, ook al overheerst
nu nog de vertrouwde stijl uit de derdingen in grote

oqze Hilversumse
correspondent)
Afgelopen weekeinde heeft zich de
35-jarige beheerder H. van het bijkantoor van de Centrale Volksbank
(KA.B.) te Nederhorst den Berg aan
bij de politie
de Vecht in Amsterdam
gemeld. Hij bekende ongeveer een ton
De man is aan
te hebben verduisterd.
de rijkspolitie te Kortenhoef nabij Hilverder verversum overgeleverdis om
uit Woerden afhoord te worden. H.bezetting
als onderkomstig en is in de
gekoBerg
den
Nederhorst
duiker in
men. Hier heeft hij eerst als boekhou- legd.
accountantskanNog merkwaardider gewerkt bij een zelfstandig
gaan ger is, dat het motortoor en is zich daarna
tankschip
vestigen. Hij werd toen vertegenwoor„Tahama"
uit
Volksbank
dat zaterdag 22 februari
Centrale
diger van de
's morgens om negen
Utrecht.
(Van

Koningin van
vakantie terug

Haagse autofinancierings matschpij

in het noorden 't slechtst

"ikin

mr. Levie

De Amsterdamse kunstenaar Anton

Boerderij afgebrand
Omstreeks zeven uur gisteravond
brak brand uit in de boerderij van de
heer L. v. d. Veen, hoek Folgeralaan—
Luchtenveldseweg te Houtigehage. Het
vuur, dat in een hoek van de schuur
was begonnen, werd door de felle wind
tot een laaiende vuurzee aangewakkerd.
Het gelukte 27 stuks vee in veiligheid te brengen, doch 'n 30 voer hooi,
100 pak stro en het aanwezige landbouwgereedschap ging verloren.

Nieuwe provinciale
voorzitter van de CHU
De voorzitter van het provinciaal
bestuur van de Christelijke Historische
Unie in Groningen is afgetreden, de
heer H. Wanmaker te Appingedam. Als
zijn opvolger is gekozen de heer H. G.
Niezink, burgemeester van Oldehove,
zodat het gewestelijk bestuur nu
bestaat uit de heren: H. G Niezink te
Oldehove, voorzitter; J. W. Pier te
Bedum, secretaris en J. T. Mellema te
Nieuw Scheemda, penningmeester.

De plechtigheid in de aula werd besloten met het reciteren van psalm 119.

Steek met mes
Vrijdagavond werd tijdens een huiselijke twist in het gezin V. te Zuidbroek de 23-jarige K. V. met een mes
in de borst gestoken. Het slachtoffer
werd naar het Academisch Ziekenhuis
te Groningen overgebracht.
Zijn vader, de 68-jarige J. V., is door
de politie gearresteerd.

L. Johannes 40 jaar bij bosbouwbedrijf
Zaterdag vierde de heer L. Johannes
het feit, dat hij gedurende 40 jaren in
dienst was bij het bosbouwbedrijf der
gemeente Groningen te Ter Apel. Onder de velen die hem ter gelegenheid
hiervan kwamen gelukwensen waren
wethouder ir. Van Loo en mevrouw mr.
Bakker-Niemeijer uit Groningen. Namens het personeel sprak de heer H.
Seggers. Tevens waren aanwezig de
heer Mellema en wethouder C. Buirs
van de gemeente Vlagtwedde. De heer
Buirs deelde de jubilaris mee, dat het
H. M. de Koningin behaagd had hem
de zilveren medaille voor 40 jaar trouwe dienst toe te kennen, welke onderscheiding
handigde.

de heer

Buirs

hem

over-

HAREN
Instituut voor Arbeidersontwikkeling
Voor de afdeling Haren van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling sprak in
de koepel van de Middelhorst de heer
Lode van Gent over: „Tussen vulkanen
en wilde dieren". De Belgische reiziger
en cineast illustreerde het gesproken
woord met enkele prachtige, zelf opgenomen natuurfilms. Vooral de kleurenfilm van de eruptie van een vuurspuwende berg en de niet te stuiten lavastroom,
alles opgenomen met telelenzen, maakte
een overweldigende indruk. Ook kreeg
men een kijkje in het leven van de bekendste wilde dieren.
Voor deze avond, die onder leiding
stond van de heer A. H. van Ruyven,
bestond veel belangstelling.

Toneelavond in Ons Centrum

Ds. G. Lans, predikant in AmsterdamSlotermeer beschikt slechts over een houten bouwsel als noodkerk. Hij kwam op
het idee de 800 gezinnen in zijn gemeente te laten adopteren door gemeenten
over 't gehele land en op deze wijze f 500
per gezin bijeen te brengen. Zo adopteerde
de Ned. Herv. gemeente in Haren het
vroegere Harense gezin Kuiper—Bijkerk.
Leden van het Ned. Herv. Kerkkoor voerden nu ten bate van de kerkbouw in
Slotermeer het toneelstuk „Een surprise"
op onder regie van de heer P. Advokaat.
Het stuk kreeg grote bijval, zodat deze
avond, die ongeveer f4OO opbracht en
onder leiding stond van de heer J. Loode,
een' groot succes is geworden.

Kort stadsnieuws
—

Een driejarig meisje is zaterdagmiddag bij het spelen met haar hoofd op de
rand van een put gevallen. Ze kreeg

een barstwond aan het voorhoofd.
De
GGD bracht haar naar het Academisch
Ziekenhuis.

—

In de Driemolendrift stapte gisteren

een 57-jarige dame van haar fiets en
viel daarbij. Waarschijnlijk brak ze
haar linker enkel. Ook zij werd naar het
Academisch Ziekenhuis gebracht.
Een 22-jarig meisje werd toen zij op
het Hoofdstation uit de trein stapte,
onwel. Zij viel tussen het perron en de
stilstaande trein. DE GGD bracht baar
eerst naar het Academisch ziekenhuis
en vandaar naar familie in de stad.
De Studentenvereniging: Unitatis

—

—

Studiosorum

Groninganae

vierde za-

terdag haar 18e Dies Natalis, éer gele-

genheid waarvan de Rector Senatus in
restaurant „De Faun" de Diesrede
uitsprak. De Diesviering werd besloten
met een diner en een bal in het Familiehotel in Paterswolde.
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Ondertrouwd:
Heden overleed onze
J. GOUDZWAARD
lieve man en vader
v.d.m.
en
JAN DIRK
GRONINGER,
RITA E. BOUWKAMP
Huwelijksvoltrekking
D.V,
op de leeftijd van 45 jaar.
maandag 3 maart om 10.20
Groningen, 15 febr. 1958.
uur ten Stadhuize te GroninSchuitendiep 62.
gen. Kerkelijke bevestiging
J. W. Groninger—
D.
11
om
uur in de Zuiderkerk
Kruijs
door ds. B. J. F. Schoep van i
Wim
Amstelveen.
Liesbeth
Gelegenheid tot gelukwenDe teraardebestelling zal
sen te Rozenburg 24 februari
plaats hebben a.s. woensin de Geref. Kerk, Emmadag plm. 12 uur op de
straat van 5—6.30 uur; te
begraafplaats
Groningen 3 maart in Res„Selwertaurant „Riche", Vismarkt derhof". Vertrek van
huis om 11.30 uur.
42 van 5—6.30 uur.
Toekomstig adres:
Geref.
Heden
overleed onze
pastorie Marijkeplein 3, Rolieve broer, zwager en
zenburg.
oom
Rozenburg, Emmastraat 4.
Groningen, Parkweg 122.
JAN DIRK

Heden overleed, zeer
plotseling, onze geliefde
moeder en grootmoeder
ANNECHIEN TE VELD,
in de ouderdom van
ruim 68 jaar, sinds 1945
wed. van Albert Rijks.
Langelo, 14 febr. 1958.
A. Rijks
G. Rijks—Huls
H. Rijks
C. Rijks—Schuiling
Uithuizen:
W. Venema
D. Venema-van der Laan
en kleinkinderen.
De teraardebestelling
vindt plaats op woensdag 19 februari te Norg.
Vertrek sterfhuis 12 uur.

1

Met grote dankbaarheid en
blijdschap geven wij kennis
van
de geboorte van ons
zoontje

HARRY,
dat bij het H. Doopsel de
namen ontving van
HARMANNUS

HENDERIKUS JOSEPH.

Groningen, 14 februari 1958.
Prinsenstraat 10.
A. G. BOL
I. BOL—v. d. VEEN
Enige kennisgeving.

Geboren 15-2-'5B
JACOBA (Koosje)

dochter van
H. TEN KATE
M. H. TEN KATE—SMIT
Borgweg 140, post Foxhol.
Tijdelijk Huize Tavenier.
blijdschap geven
wij u kennis van de geboorte

Met grote

van onze zoon

CORNELIUS JACOBUS.

Uithuizen, 14 febr. 1958.

Havenweg 24.

C. J. TICHELAAR Jr.
A. G. D. TICHELAARKUIPER
Met grote dankbaarheid en
blijdschap geven wij kennis
van de geboorte van ons
dochtertje

HEIKA.
W. HAZENHOEK
W. HAZENHOEK—

GEERTSEMA

Nieuwolda, 14 febr. 1958.
Prov.weg 8.
Tijdelijk Huize Tavenier,
Kamer 2, Groningen.

Heden ontsliep in volle
vrede,

geliefde,
onze
zorgdragende
moeder,
behuwd-, groot- en overgrootmoeder

HINDRIKJE HOFT,
sinds 8 februari
1929
weduwe van W. J. Birza.

in

de ouderdom van

91 jaar.
Groningen, 16 febr. 1958.
Korreweg 39a.

Condoleantiebezoek
van 5—€.30 uur.
Geen bloemen.

W. J. Birza
A. C. Birza—Groenendal
T. Birza—v. d. Schaaf
Alb. Birza
J. Birza—Gorter
Jac. Birza
J. Birza—Dijk

A. Birza

G. Birza—Talens
J. Birza

A. A. Birza—Modderman
klein- en

achter-

kleinkinderen.

De teraardebestelling zal

plaats

vinden

woensdag

a.s. op de begraafplaats
Esserveld om ± 10.20
uur. Vertrek van het
sterfhuis om 10 uur.

Heden overleed, zacht en
kalm, onze beste oom en
oud-oom, de heer
GEERT LAMBERTUS
OOSTEWEEGHEL,
in de ouderdom van
92 jaar.

Groningen, 15 febr. 1958.
Condoleantie-adres:

Bloemstraat 65a.
Fam. Oosteweeghel
Fam. Klooster.
De teraardebestelling zal
plaats hebben op de
Noorderbegraafplaats,
woensdag 19 februari.
Vertrek van Bloemstraat
65a om 11.30 uur.
Heden overleed, na een
langdurige ziekte, onze
lieve man, vader, behuwd- en grootvader
FRANS STOFFELS,
in de ouderdom van
bijna 75 jaar.
Groningen, 15 febr. 1958.
Zwarteweg

sa.

J. H. Stoffels-Heuckeroth
Den Haag:
W. .Strik—Stoffels
A. Strik
Utrecht:
F. J. Stoffels

P. Stoffels—Jansen
Zuidwolde:

J. H. Heemenga—Stoffels
P. G. Heemenga

Amsterdam:
J. W. Stoffels
R. Stoffels-

van der Schipp

Zoutkamp:

C. W. J. Venema-Stoffels
K. Venema
en kleinkinderen.
De begrafenis zal plaats
hebben woensdag a.s. op
de Zuiderbegraafplaats
om ± 11.45 uur. Vertrek
van huis om 11.30 uur.

Geheel onverwachts is
van
ons heengegaan
onze lieve broer, zwager
en oom
WILHELMUS JAN

SMIT,
op de leeftijd van 51 jaar,

geliefde echtgenoot van
Grietje Veenhoven.
Nw.-Buinen, 15 febr. '58.
A. H. J. Meiborg—Smit

G.

Meiborg

en kinderen.

De teraardebestelling
vindt plaats op woensdag
19 febr a.s.. om 2 uur op
de begraafplaats Kerklaan, Nw. Buinen.

___

"

Zó de keuken uit:
Kont-en-klare
sperzieboontjes
(uit blik)
met
en
gebakken spek.

Aanvang kwart voor vijf. Aller opkomst noodzakelijk.

■_____{_■

R. W. KUIPER.

fl

IVB
■II

I
■ <^V

Hf

SJ

schuitendiep

jr

*4

irès

POPULAIR CONCERT
0.1.v. J. Hooghuis gevolgd door:

EEN INSPECTEUR VR\AGT BELET

Telefoon 29934

van J. B. Priestly.

G. Kliphuis—Luppens
P. A. Kliphuis

Nieuwe modellen
en
Nieuwe kleuren

Ede:
A. Kruijs
Winschoten:

Heden overleed, zacht en
kalm, doch zeer onverwachts, in het Acad. Ziekenhuis te Groningen,
onze lieve vrouw, moeder, behuwd- en groot-

U vindt ze nu
reeds bij

Zondag 28 februari

I

geliefde echtgenote

H. Biemold.

f_)
f

J
V

I
I

van

"

TIJDELIJK

f

Mantels

Mantel-Costumes
reinigen

3.

Ide:
Fam. A. M. Bennema
overleed onze
Heden
lieve tante en behuwdtante

95

.I

I

1

[

G. Biemold
P. Biemold—Kregel
Rolde:
B. Wiekema—Biemold
M. Wiekema
Ide:

Schuitendiep 45
Tel. 24843 (3 Itjnen)

van

H. Biemold.
Ide, 14 februari 1958.
Gez. buren:
Fam. G. Nijhof
Fam. B. Talens—
Ackerman
Heden overleed, na een
langdurig
lijden,
onze
geliefde zuster, behuwdzuster en tante

ROELFIENA

PIKKERT
op de leeftijd van 52 jaar.
Geliefde echtgenote van
J. W. Bakker.
Hoorn, N.H.,
16 februari 1958.
Achter op 't Zand 3.
Uit aller naam:
Fam. Pikkert,
Groningen.

Ontslapen in haar Heer
mej.

TRIJNTJE SYPERDA,

in de ouderdom van
ruim 97 jaar.
Herv. Gemeente

■

S. H. de Groot,
pres.-kerkv., ex.test.
Appingedam, 15 febr. '58.
Huize Filadelfia.
Begrafenis op dinsdag 18
febr. om 2.45 te Tjams-

weer. Samenkomst voor
hen die de overledene de
laatste eer willen bewijzen in de kerk of het
om

4jjft|t ll* makte

*

komt eens kijken

Permanent Wave compleet
tot en met 16 maart
f6.50, kroes worden uitgesloten. Het geheel staat t
onder leiding van geschoold i

18 februari

personeel.
J. KEIZER,
Dirk Huizingastr. 4, tel. 26131

<|

EXPOSITIE KUNSTNIJVERHEID

H/j/>/*Ans£viXjiAA

JAACAsTsin KristolK^yFl/l/wWL
Porsekin

VAN NEDERLANDSE ONTWERPERS

VAN 14 FEBRUARI
vrij

<>

J

Johan Dijkstra

onze moderne

T/M

(/Een rUAM

1 MAART

"«

- (Guldenstraat^

NU GROTE MARKT

entree

J

Voor

PHILIPS RADIO

Zündapp

en

TELEVISIE
BELT U 35567
Wij plaatsen de beste

televisie-antennes

Radio

"

Jonkman

'm

■

Scooters
150 cc f1695.—
200 cc f1945.—

Motoren
-

VOOR BIJNA DE HELFT ,„:,;;;;,';„.

verzinken w„ thans Uw ketel, tobbe, emmers als nieuw!
Uw wringerrol voorzien wij van een nieuwe rubberlaag!
Wy leveren naambordjes enz. in elke uitvoering!
Enorme keuze huishoudelijke artikelen op elk gebied!
Grote sortering serviesgoed, glaswerk, plastic artikelen!
Een voordelige leverancier voor al Uw benodigdheden:
T T r IJ A SCHUITENDIEP 5 (bij de Sint JansI
A brug), GRONINGEN, Telef. 29206.
Een vertrouwd adres met goede service!

Hrt I

TAPIJTEN

Het beste van het bBB
Keuze uit 500 »'* j
NIEUWE KERKHOF
bij de Ossenmarkt, Gf
VRIJ ENTREE.

C

-

Heden is van ons heengegaan onze lieve buurvrouw
LAMMIGJE DOLFING,
in de leeftijd van 71 jaar,

de nota's voor in 1957 ten ______________________W
behoeve van de gemeente
MERCURIUS
gedane leveringen of verrichtingen
ten spoedigste Speciaalzaak
in te dienen.

/

hoofd kl. klas

D. J. Biemold
G. Biemold—Stoker
A. Biemold

2 uur.

Official Fort-Dealer

Café „Gemeentehuis"

L. Dussel—Biemold
H. Dussel

Hel enig* gH, dat fatten «Joo* H
Burgemeester en wethouders
geraarlij kis voor «m)«« dieren
«>*
van Groningen
verzoeken

V

FORT»

TE KOOP:

Vries:

verenigingsgebouw

dekens, 4
matrassen, veren bed- #
3-delig maken, ('
den

gestikte

GEVRAAGD aan O.L. school
te 't Zandt (Gr.), wegens
ziekte (vermoedelijk voor
enkele weken)
zweefarmvering
4 versn.
f1595.—
cc
175
een tijdelijk
200 cm f 1725.—
Ernst, Kloosterburen.
250 cc f1885.—
Goede zaak. Veel vergaderingen. Alleen te bevr. makelaarskantoor B. L. Hopma, Rijksstr.weg 117, Haren. Aanmeldingen aan burgetel. K 5900 44466.
meester te 't Zandt (Gr.).
Combinette met

Ide, 14 februari 1958.

Tjamsweer,

'-oor

Indiening
schuldvorderingen

overzichtstentoonstelling

__
kapsalon

i Groningerweg 53
,|
PEIZE
J
ALLE ONDERDELEN f f
Tel. 32891, Groningen
en
)

OOSTERWEG 41
b. d. Veemarkt

LAMMIGJE DOLFING,
in de ouderdom van
71 jaar.

fJ
f

r

—\

Meubelreparatie enz.

f
i

<&^lS_mSmL

Groninger Museum en Provinciehuis

vrijdag 28 februari a.s.,

I des voormiddags 11.30 uur in
Restaurant
„DE FAUN",

E.D.D.O.

RtJILMOTOREN

WSlBl^^_______HÏ3

_**

JUWEL-lEgS

Fam. J. Dolfing
Midlaren:
Fam. A. Spiegelaar

en Heiland,

'.

plaat van 70 et. per 200 gr. voor 58 et.

Verzekering Maatschappij
DE AUTO ONDERLINGE,
Groningen.

J

f van

OOSTERSTRAAT 43.

_._"._"_■

Regie: Arend Haver.
Prijzen der plaatsen: f 2.75, f2.25 en f 1.25.

Herestraat, Groningen.

Overtrekken
|
steel
'I

HINK NIEBOER

-

HlLDE
van Arme de Vries.

IfIIIDITDC I
Iï. ïlUiTLnü I)
.
Kraanvogelstraat 3 I uames
Q

PAALHAMERS
f 11.00

Ide:
Fam. G. Timmer
Peize:

geliefde echtgenote

-

met onbreekbare

en Lammie

Op 14 febr. overleed op
de leeftijd van 71 jaar
onze lieve zuster en behuwdzuster
LAMMIGJE DOLFING,

Autoplaatwerker'u
|"_
Spuitinrichting
Ta.
Industriepark

v

Oude Boteringestraat 14

-

uur

v<*j.

V

wegens bezoek aan de RAI te Amsterdam

moeder

-*

20

30e Jaarvergadering

vest-bloases

Heden
overleed onze
lieve moeder, behuwden grootmoeder
LAMMIGJE DOLFING,
in de ouderdom van
71 jaar.
Ide, 14 februari 1958.
L. Dolfing—Biemold
W. Dolfing

0. 95

TIJDELIJK

-

GRUNNEGER SPROAK

WOENSDAG 19 FEBRUARI a.s. GESLOTEN j op

en

LAMMIGJE DOLFING,
in de ouderdom van
ruim 71 jaar.
Yde, 14 februari 1958.
H. Biemold
kinderen en kleinkinderen.
De begrafenis zal plaats
vinden op woensdag 19
februari. Vertrek van het
sterfhuis 12 uur.

Gang.

(telefoon 32016).

REINIGEN

Dames
overhemd-blouses

v. d.

Prijzen der plaatsen: f 1.80, f 1.30 en f 0.80.
Voorverkoop: Mevrouw Bakker, Pelsterstraat 6

MANTELS en MANTEL
O
KOSTUUMS

Heden overleed, zeer
plotseling, onze geachte
patroon, de heer
J. D. GRONINGER.
Groningen, 15 febr. 1958.
F. Klok
B. Oostland

Regie: J.

PJ

Heerlijke brosse sprits van 110 et. per 250
Fijne slagroomsoezen van 28 et.
20 et. Onze vanouds beroemde slagroomboï*

v. 70 et.

-

20 uur
Zaterdag 22 februari
Toneel- en Muziekvereniging
„DOOR HET VOLK-VOOR HET VOLK"

238.

Winschoten:

prijzenafslag

DE WIJZE KATER

,

VOORJAAR
19S8

CAROLIEWEG 21
Wij gaan door met onze

van Herman Heyermans.
Regie: M. G. Buist.
Prijzen der plaatsen: f 2.80, f 2.30 en f 150.

Vermicellisoep
Stampp. zuur-1 Cft
kool met Gel- IiOU
derse worst

W. Kruijs
J. Kruijs—Opheikens

/ 3.75
Rotricheren beter dan stg
POELESTRAAT 84 - GRONINGEN - TELEFOON^

-

Heden
overleed onze
lieve
schoonzoon
en
GRONINGER,

rotrichcrei

*

Woensdag: 19 februari
19.80 uur
RECITEERGEZELSCHAP „DEMOSTHENES"

MEVR. FEENSTRA-DIJK

B. Huizinga
H. Groninger
F. Groninger—Tepper
neven en nichten

op de leeftijd van 45 jaar.
Groningen, 15 febr. 1958.

MANTELKOSTIH^

&&X+**

GRONINGEN

Korsetten, buikb., B.H.'s naar maat

JAN DIRK

*<*£<&&*

Banketbakkerij van Velzen

Daar het mij niet mogelijk
is mij tot allen persoonlijk
te richten en overweldigd
geliefde echtgenoot van door het
vele medeleven, na
D. J. W. Kruijs.
het heengaan van mijn man Uw figuur BETER verzorgd voor MINDER geld.
Groningen, 15 febr. 1958.
CORNELIS ROBERTI
W. Brink—Groninger
betuig ik U hierbij, mede Voor Hernia korsetten en elastieken kousen komen wij
.W. Brink
namens de kinderen, mijn bij U thuis «iaat nemen.
welgemeende dank.
L. Groninger—Timan
=.
Deze week GAINES
f 12.50
S. E. B. Prins-Groninger
P. K. ROBERTI—
Jft
De
beste
f 2.50
STEP-INS
L. C. Prins
FLINTERMAN
E. Huizinga—Groninger
Leeuwarden, febr. 1958.

zwager

Speciale aanbid
MANTELS en

\_

Voor alle medewerkers

Repetitie op morgen, dinsdag 18 februari
in de Dr. Beken kam psch ooi

van de dag

GRONINGER,
op de leeftijd van 45 jaar,

Egbert

S. Birza—Looijer
L. Birza
G. Birza—Folkers
H. Birza

4
Jongenskoor Matthaus Passion

fmenu^H|
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Bromfietsen
zweefarmvering

f 698.—
km-teller f 22.—.

W. v. d. WOUDE
Kl. Badstr. 25 - Groningen
Tel. 22479-23109
Reeds meer dan 20 jaren
Zündapp

dealer.

De Fordson Dexta is er!
Te bezichtigen op de navolgende plaatsen:
Te ULRUM vanaf hedenavond tot morgenavond aan de zaak.

WOENSDAG 19 FEBRUARI komen we met de Dexta te: USQUERT
b_ hotel van Steenwijk van 9-10.80 uur v.m.; UITHUIZERMEEDEN
bU café Star, Hefswal, van 11-1 uur; MIDDELSTUM bü garage Bakker
van 1.80-3 uur; BEDUM btf hotel Gemeentehuis van 3.80-5 uur.
Op

DONDERDAG 20 FEBRUARI te: PIETERBUREN btf café Van Kalker,
van 9-10.30 uur; FEERWERD b_ smedéV. J. Boersma van 11-1 uur;
GRIJPSKERK bij hotel Vogelzang van I.Bo—B uur; WARFSTERMOLEN by smederij J. Huizinga van 3.30-5 uur.
Woensdag- en donderdagavond a.s. na 6 uur eveneens te bezichtigen b_

Gebr. BAKKER, Distncts Ford Tractor dealer
Telefoon 12, ULRUM

_
.
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Verre landen.... vreemde steden....
Zonnige landen, zonnige stranden, vreemde steden, andere volken... Wie marinier
van zijn vak is, ziet nog eens wat van de
wereld! Grijp de kans er ook bij te komen.
van 16 Jjaa* en ouder is bij
Voor Jjongens
ö
het korps mariniers nogplaats.
,_JL.
--~
Wie bijzonderheden wil1 weten
<gm
stuurt nevenstaande coupon in.

__
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coupon

I

I
I
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aan hoofd

_

pending

naam

„
leeftijd

STRAAT

I

WORD MARINIER VAN JE VAK

123. den haag

.
*° ekeh
tnlichtlnaenboekje
Marmiers.
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PLAATS ...„
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marinewervtng.
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Nieuwsblad

van

het Noorden van maandag 17 februari 1958

Culturele

prijzen der provincie uitgereikt aan
Dijkstra en J.S. van Weerden (Leens)

Johan

Waardering

voor beider

c ultuurpedagogische arbeid
Vandaag, 17 februari,

de verjaardag; van de provincie Groningen, heeft
commissaris der Koningin, mr. W. A. Offerhaus, de culturele pryzen
van de provincie over het jaar 1957 uitgereikt in een plechtigheid in de
Statenzaal van het Provincieliuis. De beroepsprijs ging naar de kunstschilder, glazenier en criticus Johan Dijkstra en de amateurprijs naar
°-e heer J.
S. van Weerden te Leens, oud-hoofd der school te Zuurdijk,
le zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de
lokale geschiedenis en cultuur. De plechtigheid werd bijgewoond door

"*
"

.

tal van autoriteiten en

Oókter

genodigden.

stimulering

vi ncie is verheugd, dat er in
haa
r
gev *^"? n we derom cultuurdragers
otid

>

*aar_j~nEi.?'Jn n die de culturele prijzen
Saris rt K "> aldus sprak de CommishaUs. % ?ningin, mr. W. A. Offer-

'

<ie_g' ''f?et is al eens eerder gezegd:
ter belo ?en zi n m S esteld niet alleen

-' ook ter
maar
PeelTl£>
*t

fcn

stimulering.

de toekenning ervan dan
°°k
1 ,°P voedkundige strekking".
.wijdde vervolgens uit over de
Ped a „ le
uUr,
met betrekking tot de culnet nagaan van wat uit
vroegerOVe
den overgeleverd is en het
*ansi U j.e t'idaaro
P in onze cultuur. Hij
van z
de verschillende vormen
e
if
V r hpf* Pressie en dezeiver betekenis
et individu en voor
de gemeen-

'

r.

°°

"

h

.

op een nog ontvankelijke leeftijd, namelijk de studenten aan onze Universiteit. Maar ook tot een bredere schare
heeft hij geregeld gesproken en spreekt
hij nog wekelijks of maandelijks, namelijk tot allen, die zijn kritieken lezen
van de schilderijententoonstellingen.
Volgens Osca,r Wilde is óók kritiek
een schepping. De heer Dijkstra is kunstenaar en criticus en zo doet hij, geleid door zijn kunstenaarsvisie, een zeer
groot aantal mensen meer genieten van
tentoongestelde kunstwerken", aldus
de Commissaris der Koningin.

Lokale geschiedenis

jjf>r°I'»wciefeMis

zijn vanmiddag de culturele prijzen 1957 officieel uitgehierboven de Commissaris der Koningin in deze jrrovincie, mr.
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Veelzijdig

De heer W. Jos de Gruyter gaf een
karakteristiek van Johan Dijkstra en
zijn werk. Johan Dijkstra had de prijs
gekregen wegens het totaal van zijn
veelzijdige activiteiten en het vele dat
hij heeft gedaan ter bevordering van
de belangstelling voor de beeldende
kunst.
Mat geestdrift heeft hij alle grafische
technieken beoefend (houtsnede, ets,
litho)

en alle genres van schilderkunst

(portret, landschap, figuur enz); hij
maakte ook ontwerpen voor wand-

kleden en boekillustraties en vervaarDe heer H. D. Louwes te Zuidhom digde toneeldecors, wandschilderingen
hield een toespraak tot de prijswinnaar en in het bijzonder glas-in-loodramen
J. S. van Weerden te Leens, oud-hoofd zoals het kerkraam te Dordrecht.
De winnaar van de amateurprijs J.
der school te Zuurdijk. De heer Louwes
S. van Weerden uit Leens, hield een
rede in het Grunnens. Hij pleitte ervoor
dat het platteland weer bewoonbaar
gemaakt wordt, ook in cultureel opzicht. Daarvoor is echter kennis van
de ontwikkeling van de samenleving
van vroeger nodig, zeide hij, kennis
van de eigen taal, een goed tijdschrift,
dat de Groningers samenbindt en als
leidraad kan dienen en kennisneming
van de streekgeschiedenis. Volgens
spreker was er grote behoefte aan een
leerboekje voor de scholen over de
streekgeschiedenis, met daarbij een uitgebreid handboek voor de leerkrachten.
De bijeenkomst werd besloten met
een dankwoord door de commissaris
der Koningin, mr. W. A. Offerhaus. In
de gangen van het Provinciehuis en in
het Groninger Museum zijn tentoonstellingen ingericht van werken van
Johan Dijkstra.

geflankeerd door (links) de kunstschilder Joh. Dijkstra, die
r oepsprijs won, en (rechts) de winnaar van de amateurprijs, de heer
.
te Leens.
te.J. S. van Weerden

.

„westen".
Wij zullen meer dan moeite genoeg
hebben onze mensen en onze welvaart
vast te houden en te versterken en ons
te handhaven als een meetellend deel
van ons vaderland.
Spreker besloot zijn rede met te zeggen: „Op velerlei gebied hebt gij in
moeilijke tijden een gezond, beheerst
en voornaam besef van onze Groninger
eigen aard met zijn taal als voertaal
hoog gehouden. U kunt zich daarom
U en de
met vol recht verheugen
uwen
in de erkenning door ons
provinciaal bestuur voor uw arbeid in
dezen.
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plaatst zich, zowel in het economische
als het culturele, steeds meer naar het
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heer Van Weerden, die in en dóór zijn
Op last van de Officier van Jusfunctie van onderwijzer en schoolhoofd
„een stuwende en helpende kracht in titie te Haarlem is de 55-jarige dide commissaris, hebben beide het gehele dorpsleven is geweest, met
wijsheid, tact en oprechte wil tot recteur G. K., van een handels..De unaars -ich bezig gehouden.
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Tot het verwerven van de culturele houden, die ervan verdacht wordt
amateurprijs heeft volgens spreker
vooral bijgedragen de werkzaamheid een bedrag van f 63.000.- ten nadele
van de heer Van Weerden op het gebied van de N.V., waarvan hij directievan de lokale geschiedenis en cultuur.
Hoe klein Zuurdijk en de Marne ook lid was te hebben verduisterd. De
zijn, zij werden zeker beroerd door wat
verdachte heeft bekend en is in
er in een veel grotere kring plaats had.
Lokale historie is een specialisatie van verzekerde bewaring gesteld.
de geschiedeniswetenschap. Zij is niet
De directeur beschikte bij de N.V.
goed te volbrengen zonder een grote
liefde voor de regio en zij wordt eerst over een privé-rekening, waarop zijn
recht vruchtbaar wanneer de vorm salaris, dividenden, tantièmes en angevonden kan worden het resultaat van dere inkomsten werden gestort
en
deze studie tot gemeengoed te maken". waarop dus een positief saldo stond.
Aan al deze voorwaarden heeft de
directeur nam echter meer geld
heer Van Weerden voldaan, meende de De
op dan zijn rekening vermeldde, hoeheer Louwes, die hierna als een van de wel
de statuten van de N.V. bepaald
resultaten van die specialisatie noemde was in
dat in een dergelijk geval de dide verhandeling over de geschiedenis
van de comvan het leesgezelschap Leens. Voorts rectieleden toestemming
nodig hebben. Eind 1956
vermeldde spreker de bekende Marne- missarissen
de schuld van de directeur aan
memoires van de heer Van Weerden in was
opgelopen tot f 54.000.-,
de
zaak
het te Leens verschijnende weekblad hetgeen reeds
door een accountantsbureau
Hoogelandster.
De
ontdekt werd. Men vermeldde het in
pas ver in 1957
Zelfbewustzijn het jaarverslag, maar
kwam dit verslag bij de commissarisIn het feit, dat het provinciaal sen aan de orde. Het tekort was inbestuur de heer Van Weerden deze middels opgelopen tot f 63.000.-. Boonderscheiding toekent, zag spreker vendien ontstonden er moeilijkheden
een symbool, „want U is één dergenen over beleidskwesties en de directeur
die het besef van zelfbewustzijn en de werd gedwongen ziekteverlof te newil tot handhaving van een eigen men, waarna hij op 1 februari van dit
levenssfeer van onze provincie mede jaar geschorst werd. De directeur
hebt gewerkt en verstevigt. Het zwaar- heeft aan de recherche verklaard, het
tepunt van ons nationale leven ver- geld te eigen bate te hebben gebruikt.
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Actrice Hetty Beck
zeventig jaar
De in Groningen geboren actrice Hetty Beek wordt vandaag zeventig jaar.
Zij volgde de opleiding aan de Toneelschool te Amsterdam en nam voorts
lessen bij Max Reinhardt te Berlijn.
Bij verschillende gezelschappen heeft
Hetty Beek sindsdien gespeeld, onder
meer bij Royaards, Dij Verkade, bij het
Vereenigd Toneel van Verkade en Verbeek, bij het Hofstad Toneel van Cor
van der Lugt Melsert, bij Bouber en
bij de groep De Jonge Spelers. Vóór
de oorlog trad zij vrij veel op in hoorspelen van de VARA.
Na de bevrijding heeft zij deel uitgemaakt van de Toneelgroep Vijf Mei,
waaraan overigens slechts een kort leven beschoren zou blijken. Toen de
S.T.A.R.T. (Stichting Amsterdams-Rotterdams Toneel) startte, maakte Hetty
Beek deel uit van deze combinatie.
Naderhand viel de S.T.A.R.T. in twee
groepen uiteen: 't Amsterdams Toneel

5

Jeugdcaranaval Eelde-Paterswolde

Gezelschap (A.T.G.) en het Rotterdams dito. Hetty Beek kwam toen bij
het eerstgenoemd ensemble en oogstte
hierin speciaal veel succes met haaf
moeder-rol in John van Drutens toneelspel „Ik herinner mij moeder". Toen
ook het A.T.G. uiteen viel, enige jaren
geleden, ging zij over tot de te Arnhem zetelende toneelgroep Theater, in
welker voorstellingen wij haar meermalen mochten zien optreden, en daarbij konden vaststellen, dat zij aan de
door haar gecreëerde figuren vrijwel De carnavalsvereniging „De Kraaien" te Eelde-Paterswolde heeft zaterdag
zonder uitzondering een grote mate carnaval gevierd. Ook de kinderen droegen een steentje bij. Voor hen was een
van geloofwaardigheid wist te geven. carnavalsoptocht georganiseerd, waarin verschillende originele ideeën naar
voren waren gekomen. Zo zagen we b.v. een zestal Marsmannetjes, een koelie,
De bevolking van de Verenigde Sta- een kip, enz.
ten is in 1957 met bijna drie miljoen Voorafgegaan door de drumband van de plaatselijke muziekvereniging ,iNieuw
toegenomen en was op 1 januari 1958 Leven" werd een rondgang door
gemaakt, waarvoor nogal belang172.790.000 zielen. Sinds 1947 is de be- stelling bestond. Op de foto dePaterswolde
ruimtepiloot met zijn ruimtewezens, die het
volking jaarlijks steeds met meer dan
einde van de stoet vormden.
2.500.000 toegenomen.

—

VRIJWEL NIETS GERED

Hotel Dimmendaal te Nieuw Amsterdam
geheel

in de

as

Enorme rookwolken en loeiende sirenes deden zaterdagmiddag
in groten getale de bevolking van Nieuw-Amsterdam uitlopen
voor een brand, die sinds tijden de grootste in de*e plaats is
geweest. Het oude en grote hotel Dimmendaal op de hoek ZijtakVaart veranderde in korte tijd in een rokende ruïne ondanks
krachtig optreden van de plaatselijke brandweer, geassisteerd
door de Emmer brandweer. Vrijwel de gehele inboedel werd een
prooi der vlammen.

Kinderen
waarschuwden
Het waren de kinderen van het gezin Dimmendaal die omstreeks half
twee de ouders, die zich in de cafézaal bevonden, alarmeerden voor
brand in de keuken. De enorme rookontwikkeling maakte het de eigenaar
onmogelijk nog door te dringen in de
keuken, zodat men direct na de alarmering van de brandweer met behulp
van voorbijgangers en anderen begon
met de verwijdering van het hotelmeubilair in de benedenzaal. Ondanks
het feit dat de plaatselijke brandweer
zeer snel ter plaatse was en deze binnen weinige ogenblikken reeds met
drie stralen werkte, breidde de brand
zich zo snel uit, dat bij aankomst van
de brandweer uit Emmen, het oude
gebouw van onder tot boven in lichterlaaie stond. In één uur tijd stond
er nog slechts een trieste, rokende
ruïne.
Een donderend geraas ontstond toen
één der grote schoorstenen, waaraan
tevens de televisiemast was bevestigd,
dwars door het dak en de verdieping
naar beneden kwam. Een moment dat
de brandweerlieden en andere helpers
even deed terugwijken en de nieuwsgierigen op groter afstand deed teruggaan. De brandweerlieden die al het
grote materiaal in de strijd wierpen,
slaagden erin de vuurzee zodanig te
bedwingen, dat de belendende perce-

len konden worden behouden, evenals een zijvleugel van het hotel en de
daaraan gebouwde kapsalon.

Flessen knapten
Het hotel, dat kortgeleden geheel
door de eigenaar was verbeterd, bood
een troosteloze aanblik, nu slechts de
buitenmuren nog overeind stonden. In
de etalagekast van de slijterij stonden
rustig nog de flessen hun lot af te
wachten, terwijl men elk ogenblik het

gelegd

springen van ramen en flessen kon
horen.
Behalve het hotelmeubilair
van de benedenzaal wist men tevens
het televisie-toestel uit de zaal te verwijderen. Het meubilair van de bovenverdiepingen en dat van het gezin
niet verzekerd
werd geheel door 't
vuur vernield. De echtgenote van de
eigenaar liep nog verwondingen aan
haar handen op. 's Avonds zou in het
hotel een slotbal worden gehouden.
88-ploeg aan het werk
één
Daar
der overeind gebleven zijgevels gevaar opleverde voor het daarnaast staande perceel, riep men de
hulp in van de 8.8. te Emmen. Leden
van de opruimings- en reddingsdienst
onder leiding van de heren Broekhuizen en Van Ess verschenen spoedig
ten tonele en stutten de zijgevel op
vakkundige wijze. Op gevaar van instorting van de andere muren troffen
deze leden maatregelen door het aanbrengen van een afrastering. Vermoedelijk zal binnen enige dagen tot afbraak
van murenresten worden overgegaan.

—

—

Wat anderen er van zeggen
uit de rijen der P.v.d.A. benoemd werd.
Tot dusverre had Middelburg een
Onder deze titel schrijft Elseviers P.v.d.A.-burgemeester en ziet, zijn opvolger is niet bij een politieke partij
Weekblad:
nog
Dat Nederland
zoveel bekwame aangesloten.
Op het „foei" der Kamerleden antburgemeester heeft, mag wel een wonwoordt nu minister Struycken: een
bij
benoeming
der heten. Want
hun
is
de vraag naar hun bekwaamheid niet niet-politiek-aangesloten burgemeester
beslissend. Wat beslist is de politieke werd benoemd „omdat voor deze catepartij, waarbij gegadigden zijn aange- gorie burgemeesters, ondanks bekwaamheid, gezien de politieke strucsloten.
grote
duidelijkheid
Met
werd dit be- tuur van de meeste gemeenten, slechts
vestigd in een mededeling van minister zelden kans op redelijke promotie bestaat".
Struycken aan de Eerste Kamer.
Ziedaar het systeem ten voeten uit!
Daar was door „vele leden" — lees:
de P.v.d.A.-fractie — gevraagd waar- Met prijzenswaardige, zij het welhaast
erkent de miom in Middelburg geen burgemeester cynische openhartigheid
nister: al zijt gij nog zo bekwaam, gij
krijgt voor benoeming of promotie zelden kans, gezien de „politieke structuur" in de meeste gemeenten.
Dat wil zeggen: liever een middelmatige of desnoods een slechte kandibenoemen, mits hij maar is aanzal binnenkort alsnog gelanceerd wor- daat
bij een politieke partij, die m
gesloten
den.
gemeenteraad belangrijk is. Leve
de
Het Russische persbureau Tass de partij ! En leve de baantjes, die almeldde gisteren, dat de geleerden, die leen
voor partijgenoten te verwerven
de eerste „ruimtehond" Laika voor de zijn !
tweede Russische kunstmaan hebben
Wij beschouwen deze openlijk erkenafgericht, thans weer een hond voor
hun derde kunstmaan africhten. Deze de gedragslijn bij de benoeming van
hond heet Alfa.
burgemeesters op den duur als een ernstiger bedreiging voor goed gemeente„Retourvlucht naar
bestuur in Nederland dan de veel-misprezen ondermijning der gemeentelijke
proef
De jeugdige vrijwilliger Donald autonomie.
Farrell is gisteren na een week te
hebben doorgebracht in een zeer kleine ruimte onder dezelfde omstandigheden als waarin een toekomstige
maanreiziger voor een vlucht heen en
Kamer krijgt
terug naar de maan zou verkeren, uit
het kamertje van de „maanraket" gestapt op hetzelfde tijdstip, dat deze
volgens de berekening weer op aarde (Van onze Haagse correspondent X.
De vergaderzaal van de Tweede
zou zijn geland.
De gezondheidstoestand van de Kamer krijgt zogenaamde vertaal„ruimtereiziger" en ook zijn stemming telefoons. Op alle tafels van de afgevaardigden komen toestelletjes, voorschenen uitstekend te zijn.
Farrell verklaarde later op een zien van koptelefoons, waaruit men
persconferentie, dat hij bereid is deel bij
internationale bijeenkomsten __t
te nemen aan een echte reis naar de de mond van een tolk kan horen, wat
maan. Hij zei na de 168 uur, welke de spreker van het ogenblik zegt. Er
hij in zijn stalen compartiment had wordt in vier talen vertaald. Door
doorgebracht, „een beetje vermoeid te middel van een schakelaar kan men
„Doch de enige, mij bekende de gewenste tolk inschakelen. Op de
zijn."
verandering in mijn lichamelijke toe- vergadering van de interparlementaire
stand is, dat ik 1.75 kilogram ben af- Beneluxraad op 10 maart wordt de
gevallen," verklaarde hij.
installatie voor het eerst gebruikt.

Het „foei” der Kamerleden

Weer Atlas-proef mislukt
Nieuwe ~ruimtehond"
in opleiding
Op het Amerikaanse proefstation
te Cape Canaveral is zaterdag weer
een proef met een Atlas-raket mislukt.
Tot nu toe zijn met deze intercontinentale raketten zes proeven genomen, waarvan er twee geslaagd zijn.
Later zei de luchtmacht, dat de
proef was afgelast, omdat zich technische moeilijkheden hadden voorgedaan, net voor men de raket zou lanceren. De raket is niet beschadigd en

als

maan”

volbracht

Tweede
vertaal-telefoons

Aanslag op Truman
verijdeld?

In Independence (Missouri) is zaterdag een man aangehouden, die, nadat
hij had geprobeerd een onderhoud met
oud-president Truman te krijgen, in
het bezit bleek te zijn van een automatisch pistool:
Hij is in hechtenis genomen wegens
illegaal wapenbezit,

Mr. L.N. Deckers uit
Raad van State
Bij K.B. is aan mr. dr. L. N. Deckers,
op zijn verzoek, met ingang van 1
maart a.s. eervol ontslag verleend aks
lid van de Raad van State, met dank-

betuiging voor de gewichtige diensten
in die functie aan den lande bewezen.

Nieuwsblad
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Schrijven van minister

Begrafenis mevrouw H.A. van Riel-Smeenge
op Noorderbegraafplaats te Assen
Onder grote belangstelling is zaterdag op de Noorderbegraafplaats te Assen, de hoofdstad van het gewest, dat haar grote
liefde had, het stoffelijk overschot teraardebesteld van mevrouw
H. A. van Riel—Smeenge, in leven gepensioneerd inspectrice
van het lager onderwijs in de inspectie Assen en voorvechtster
voor de belangen van de vrouw. Tevoren werd in de nieuwe aula
van het Wilhelmina-ziekenhuis door vertegenwoordigers van
vele verenigingen en organisaties het woord gevoerd. Daar werden woorden gesproken van dank en waardering voor het vele
goede, dat mevrouw Van Riel tijdens haar welbestede leven
heeft gedaan.
Allereerst getuigde mevrouw H. M.
Content-Hofstede te Assen namens de
Vereniging voor Huishoud-, Landbouwhuishoud- en Industrie-onderwijs
te Assen van de arbeid,
welke mevrouw Van Riel verrichtte ten bate
van 't landbouwhuishoudonderwijs in
Assen. De bekroning van haar werk
was de totstandkoming van de prachtige prof. Kohnstammschool te Assen.
Namens de afdeling Assen van de
Vereniging van Huisvrouwen sprak
mevrouw B. A. W. Zandvoort—Droste.
De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie heeft een ernstig verlies geleden, aldus ir. E. Bieuwinga te Assen. De VVD verliest in de ontslapene
een harer voorvechtsters, een leidsvrouwe, die voortging op het pad van
mr. Harm Smeenge. Mevrouw H. P.
Muinck Keizer—Gerth van Wijk, sprekende namens de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, waarvan mevrouw Van Riel—Smeenge erelid was,
gewaagde van de grote gaven van
hart en geest van de thans overledene, die zo warm op kwam voor de belangen van de vrouw.
Namens hef hoofdbestuur van de
VVD sprak de heer G. A. de Ridder
te Beilen.
Namens de vrouwen
in de VVD
bracht mevrouw Doornbos—Oosting
te Roodeschool de ontslapene een laatste groet. Mede door de arbeid van
mevrouw Van Riel, die de stuwende
kracht was, zijn wij geworden tot
volwaardige staats- en wereldburgers.
Haar nagedachtenis zal worden ge-

Ir. P. van Loo niet In

nieuwe gemeenteraad
van Groningen
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Panda en de Wijze Meester

het Noorden van maandag 17 februari 1958

Nog dit jaar
verbeteringen aan
Eemskanaal
Betreffende de uitvoering van werken aan het Eemskanaal in Groningen
was door de Kamer van Koophandel
en Fabrieken voor Groningen een
schrijven gericht aan de minister van
Verkeer en Waterstaat, waarop minister Algera thans heeft geantwoord.
De minister meent hierin, dat het
mogelijk zal zijn liet door het Provinciaal Bestuur ingezonden bestek betreffende onder andere de grondwerken van een der bruggen nabij Appingedam binnenkort te doen aanbesteden.
Ook verder zal er, indien mogelijk,
nog dit jaar een aanvang worden gemaakt met verschillende werken ten
westen van Delfzijl.
Daar de werken in de omgeving van
Delfzijl in de loop van dit jaar hun
voltooiing zullen naderen, zullen, zo
zegt de minister, de in de komende
jaren ter beschikking te stellen Rijkssubsidiebedragen derhalve voor het
overgrote deel kunnen worden aangewend voor verbetering van dat gedeelte van het Eemskanaal bewesten Appingedam.
De bouw van de nieuwe bruggen zal
hierbij een belangrijk onderdeel vormen.
Voorts zegt de minister toe, bij het
opstellen der begrotingscijfers voor
de komende jaren zoveel als mogelijk is rekening te willen houden met de door de Kamer naar
voren gebrachte belangen, die in
het bijzonder van waarde zijn voor
de Groninger scheepsbouwindustrie.

ëerd door te tonen dat wij de verkre
gen rechten waardig zijn.
De inspecteur L.0., de heer H. Koning te Assen, die mede sprak namens
de inspectrice te Emmen, gewaagde
van het wijs inzicht en de grote kennis van zaken, waarmee mevrouw Van
Riel haar werk steeds heeft verricht.
Als laatste spreker getuigde ds. F.
H. van Aalst te Assen van de klare
belangstelling en de wijsheid van de
overledene, die met het gehele hart
geloofde in de toekomst. Zij
hield
daarmee een fakkel in haar hand, die
waard is door te geven. De oudste
zoon, mr. H. van Riel, bracht tenslotte in herinnering de liefde van zijn
moeder voor Drenthe en het liberalisme, dat haar gehele leven heeft gedragen. Hij dankte namens de familie voor de warme belangstelling.
Op de Noorderbegraafplaats is mevrouw Van Riel-Smeenge daarop in 't
familiegraf ter aardebesteld. Onder de
vele aanwezigen bevonden zich ook de
Commissaris der Koningin in Drenthe, mr. J. Cramer, en de leden van
Gedeputeerde Staten van Drenthe, de
Academische examens
heren J. Smallenbroek en J. C. WilGroningen. (Rijksuniversiteit.) Geslaagd
mans. Velen boden in De Hertenkamp voor het Voorbereidend examen Godgena afloop van de plechtigheid hun leerdheid T. E. van der Brug, Apeldoorn
condoleances aan.
en B. W. Okma, Ypecolsga (Fr.).

„Ach meneer, u begrijpt me tenminste!" riep de
ober bewogen tot Joris, „als die klanten eens wisten,
wat voor narigheid zij veroorzaakten door niet te betalen....!" En dikke tranen vulden zijn ogen.
„Hm,.
o ja? Kom, k0m....!" sprak Joris troostend,
71)
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terwijl hij ongemakkelijk

ronddrentelde.

„Jawel.... u hebt gemakkelijk praten!" antwoordde de
bediende met een benepen stem. „Maar als het nog
eens gebeurt..." Hier begon hij luid te schreien met

—

—

nog
hik-snik!
grote, gierende uithalen. „Als het
eens gebeurt...." herhaalde hij jammerend, „... .d-dan
zal ik mijn huis nog moeten opgeven!"
„Uw huis?" vroeg Panda, die medelijdend had toegeluisterd. „Jawel....!" kreet de ober handenwringend.

r'

jj
„En dan worden mijn 460 kinderen dakloos...
Deze sombere voorspelling wekte enige verbazing
Joris en Panda. „Vierhonderdzestig kinderen
haalde Panda. „Tsjonge!"
„Ach, Panda, hij overdrijft!" fluisterde Joris.
iei
„Nee, meneer!" riep de ober droevig. „Ik overdriji
J,
slik
Ik ben vader van 460 kinderen....
kinderen. Daarom werk ik hier! Er is heel wat b
nodig voor mijn weeshuis!"
..i ji
beaamde Joris, terWU
„Ja
dat zal wel
"
ji
Panda bedrukt aankeek.
„Juist, Joris," antwoordde deze, „en dat er dantlieden zijn, die er vandoor willen gaan zonder
begrijp je dat nou?''
talen
"■

—

Te Groningen is gisteravond Prins Carnaval 1958 gelanceerd per raket
de „Exploffer". Ken levensgrote multitrapsraket verscheen in Huize
Maas temidden van het reeds in woeste carnavalsroes verkerende
volkje der R.K. Instuif. Toen de dop van het helse tuig vloog floepte
uit deszelfs geheimzinnig ingewand de in narrenkostuum gestoken
figuur van prins Carnaval.
"

zitter, de heer H. Dassel, geneeskundig
adviseur Raad van Arbeid, het door de
aanwezigen respectievelijk vrij binnensmonds en zeer luid gezongen Wilhelmus en Grunnens Laid, begon burgemeester Roukema van Zuidlaren, in
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Assen

Expositie van werken van prof. Jan Wiegers

—

Jan van der Zee zestig jaar
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In de Pyreneeën heeft men
plex van grotten ontdekt op cc" i
te van 3000 meter. Deze grotte"
spreid over enkele
geheel ver-ijst. Zij werden ontde*
Norbert Casteret, naar wie een
grotten dan ook genoemd is.
,$
Voor de Alliance Francaise hi e'.;<
bekende Franse speleoloog giste»
in het Academiegebouw een
dracht.
Casteret maakte zijn eerste
1925 naar het massief de M*|i
waar hij toevallig, namelijk d°,
volgen van sporen op een hoog 5
3000 meter, een grot ontdekte, v.
zich een enorm ijsmeer bevon
zou tot 1950 duren voordat
wederom de gelegenheid vond
massief te bezoeken. Zijn dochter
hier bijna een ernstig ongeluk,
in een diepe spleet zijn geval. \
hij haar niet op het laatste CBi
had kunnen vastgrijpen. Dit .""'y»
leidde echter tot de ontdekking
een enorme nieuwe grot, gelegen
de grot die hij in 1925 ontdeW"
Buitengewoon merkwaardige jUf
men werden hier gevonden. ? vjis
zwart-wit opnamen getuigden hie> jj
Bijzonder beklemmend was <*
die de heer Casteret na zijn c* yj
vertoonde over het omhoog na ?{_m
de enkele jaren geleden Jainn?ull
verongelukte speleoloog Marcel »

*

zijn functie van hoofdbestuurslid, met
forse stem een propaganda-rede. In
het programma stond dit aangekondigd
als Beatrixooid-nieuws. maar het enige
nieuws dat de heer Roukema in zijn
opwekkende toespraak openbaarde,
was, dat de Harmonie in
Zuidlaren
stond. „We komen elk jaar bijeen in de
openbaarHarmonie te Zuidlaren"
de hij gloedvol. „Waarom lacht u ?"
Hij schetste voorts de deplorabele
toestand van het tot dusverre- enisje
noordelijke sanatorium in Appelscha
Zaaltje te
en deed een zeer dringend beroep op
zijn auditorium met overgave de bouw
Ontslag
scheepswerf van
het nieuwe sanatorium te Haren
te helpen bevorderen.
te Bergum
Dr. H. L. C. Jaffé, adjunct-direc- pingsproces. Zijn werk is fel en vol
Hot feestelijke gedeelte werd verDe scheepswerf Hoogezand N.V. te zorgd door Herman Rinket's Variété
teur
der Stedelijke Musea van de hartstocht, maar hij kan dat zijn zonte worden, omdat hij
Bergum heeft 85 arbeiders met ingang en een amusementsorkest onder leiding
gemeente Amsterdam, heeft zater- der krampachtig
als Nederlander verbonden is aan een
van zaterdag a.s. ontslag aangezegd. van Jack Veffer. Diek Doorn zong (nu
dag in 't Zaaltje aan de Torenlaan zeer lange traditie. x
Voor een groot deel betreft dit hand- en dan met half gesloten ogen) espritde expositie geopend van werken
langers van de klinkploeg, die over- loze suikerliedjes vol zonneschijn en
Dr. Jaffé was ingeleid door de heer
H. Clewits, directeur van de N.V. Probodig zijn geworden, sinds de N.V. is bakvisjesliefde, Truus Koopmans
van prof. Jan Wiegers.
overgegaan tot het bouwen van zand- ook al bekend van de radio en de plaat
tentoonstelling duurt tot en met vinciale Drentsche en Asser Courant,
en grindschepen. Deze worden namewas evenmin verbijsterend van ori- 15De
die zich in het bijzonder richtte tot
maart en omvat een keurcollectie prof.
lijk geheel gelast.
ginaliteit, al zijn haar imitaties al en
Wiegers en diens echtgenote, alsvan schilderijen, etsen, houtsneden,
tot mej. S. L. Cramer, die de
mede
van
penseeltekeningen
lithografieën en
Commissaris
der Koningin in Drenthe
de kunstenaar, die in 1893 te Kommerzijl (Gr.) werd geboren, in 1918 te Gro- vertegenwoordigde en tot de heren M.
Nijenhuis en J. C. Wilmans als leden
ningen mede de vereniging De Ploeg
van
Gedeputeerde Staten van Drenthe.
oprichtte en in 1953 als hoofdleraar
Rijksacain de schilderkunst aan de
De grote vijfdaagse publieke veiling
stenaars. Namens
de KunstzolderExpositie te Delfzijl
demie van Beeldende Kunsten te Am- van machinerieën van de N.V. J. ten Bos
der
commissie werd de heer Van
Zee sterdam werd verbonden.
te Almelo
is beëindigd. De verkoop
een grammofoonplaat aangeboden,
Dr. Jaffé schetste hem als een actief bracht bijna een en een kwart miljoen guldat
de
Amateurhij
Delfzijlse
feit,
waarna
van de
In verband met het
scheppend kunstenaar, omdat hij een den op. Reuin maart zullen de laatste
bekende Groninger kunstschilder schilderclub „Het Anker" een kist si- aandeel wil hebben in de bouw van een afdelingen van het bedrijf te Almelo
garen ten geschenke kreeg. Mevrouw wereldbeeld.
Prof. Wiegers onder- worden gesloten. Dan zal er nog een slotJan van der Zee 60 jaar is gewor- Van der Zee ontving bloemen.
scheidt zich door bezonkenheid, geduid veiling worden gehouden, waarbij onder
den, werd op de Kunstzolder te Deze expositie zal
en met 26 om eerbiedig te wachten, en heeft zijn andere de kantoorinventaris onder de
Delfzijl zaterdagmiddag een expo- februari duren.
kracht gezocht in het organisch rij- hamer gaat.
sitie van zijn nieuwste werken geopend. Het was voor de voorzitter
mijn bank gezonden heb. Ik heb wer- lyas is er van de andere kant wel eens
FEUILLETON
te weinig ijver en medewerking. Een
kelijk met hem te doen.
van de Kunstzolder, de heer P.
Even later kwam Hendrik op zijn goede en juiste verhouding kan alleen
Brandenburg, dan ook een genoegemak aangeslenterd. Viviani, door de daar bestaan, waar van weerszijden degen de vele genodigden, waaronder
klaarblijkelijke onverschilligheid van zelfde opvatting bestaat en werkelijke
burgemeester J. A. F. Roeien en
zijn tuinman geprikkeld, riep hem toe: samenwerking en onderling begrip aanKun je niet wat harder lopen, als ik wezig zijn. Als ik het als oude vriend
zijn echtgenote, Jan van der Zee
bel
? Dat moet nu maar eens uit zijn zeggen mag, was jouw toon tegenover
en echtgenote, Hendrik de Vries en
jouw vlegelachtigheid. Ik heb er Hendrik nu ook niet al te bevorderlijk
met
echtgenote, alsmede vele schilders
genoeg van. Je werk is nooit meer be- voor een rustig onderhoud, al kan ik
uit de provincie welkom te kunnen
hoorlijk af en je loopt er de kantjes me indenken, dat je op een ogenblik te
af. Je hebt het hier toch waarlijk niet geprikkeld was om bedaard te zijn. De
heten.
te volhandig; als het zo doorgaat moet man zag er werkelijk moorddadig uit
memoreerde
Burgemeester Roeien
je maar naar een ander baantje om- en ik zou maar een oogje op hem houin zijn toespraak het eerste lustrum
door mr. J. OOMKENS
zien,
ik kan hier geen lanterfanter ge- den, als ik jou was. Hij kan in zes wevan de Delfzijlster Kunstzolder, waarken nog veel bederven.
bruiken.
bij hij er op attendeerde, dat de Kunst5)
daarop
Hendrik
werd
bleek
en
rood
Viviani, die wel gevoelde, dat hij zich
zolder direct met de eigentijdse kunst
Hoe eer, hoe liever, in zijn drift wat te ver had laten gaan,
en
schreeuwde:
voor
belangstelling
was begonnen. De
Natuurlijk, als ik u daarmee een' ik heb geen zin om hier langer duvelszag dit echter zo zwaar niet in en
de Kunstzolder is dan ook gedurende plezier kan doen.
toejager
te zijn en dan uw complimen- meende, dat na enige tijd de harde
gegroeid.
belangrijk
de eerste vijf jaar
Een ogenblik later luisterden Viviani ten af te wachten. Als ik in de andere woorden, van weerszijden gesproken,
In het algemeen, aldus burgemeester en zijn gasten naar de weemoedige, hoek van het huis bezig ben, kan ik wel vergeten
zouden worden en de geRoeien, bestaat er voor de moderne verdroomde muziek van de Frans-Pool- niet dadelijk voor elk belletje van u legenheid
zou
komen om kalmer met
kunst weinig belangstelling. Dit is in se meester, met gevoel vertolkt op de klaarstaan.
Hendrik te praten.
geval,
waarDelfzijl echter wel het
prachtige vleugel in de zitkamer van
Nu, Hendrik, dan moet je maar
Intussen had Hans tijdig het postdoor hier een jong cultureel leven de Berkenhoeve.
gaan,
als je er zo over denkt. Ik heb kantoor bereikt
Kunstzolder,
en het telegram aanis.
De
Delfzijlse
aangelokt
ontstaan
Door de muziek
kwam al lang reden om ontevreden te zijn, geboden.
Tot zijn verbazing had hij
aldus spreker, is zonder Jan van der Hans langzaam aangeslenterd en maar tot nu toe heb ik gewacht om te gezien
het telegram, geadresseerd
Zee ondenkbaar. Steeds heeft hij voegde zich bij het gezelschap. De taal zien of het misschien een voorbijgaan- aan de hoe
Bank, luidde.
Provinciale
op
zijn
gegeven.
Aan der muziek was de enige, die
waardevolle adviezen
de bui was. Als je nu dadelijk zo uit
zijn werken is ook niet te zien, dat gemoed indruk maakte en het minder je vel springt, is het maar beter om
hij 60 jaar is geworden en spreker prettig einde van zijn gesprek met Ar- er meteen een eind aan te maken. Over
HOOFDSTUK 4
hoopte dat het werk van de schilder memarie vergetende, wedijverde hij zes weken kun je dus vertrekken.
Het liep tegen drie uur. Piet Rijkens,
nog vele jaren dezelfde frisheid zal met de anderen in een hartelijk apDit abrupte einde had Hendrik niet
behouden. Vervolgens voerde de heer plaus.
verwacht en hij gevoelde spijt, dat hü ambtenaar op het postkantoor, had
Zeg Hans, zei Viviani,
heb lij het nu zover had laten komen. Maar een drukke werkdag achter de rug en
Hendrik de Vries het woord, waarbij
deze memoreerde, dat hij samen met Hendrik ook gezien ? 'k Heb al een zijn trots weerhield hem om te trach- keek naar de klok, verlangend naar
Jan van der Zee in de kunst is opge- paar maal gebeld, maar hij komt niet. ten zijn meester op zijn besluit te doen het ogenblik waarop het loket voor
groeid, en dat de manie, waarop dit Ik heb een telegram te verzenden en terugkomen. Wrokkend keerde hij zich de geldzaken zou worden gesloten. Als
naar gewoonte kwamen er, even vooris gebeurd voor hem onvergetelijk het kantoor sluit dadelijk. Kun jij even om en verdween achter een bosje.
was. Jan van der Zee, aldus de heer op je motor naar het postkantoor rijViviani wendde zich tot zijn gasten dat de wijzer van de elektrische klok
De Vries, heeft een fanatieke drift in den ?
en maakte zijn excuses over zijn wat op drie uur sprong, rog enkele klanwenste
Hij
mij
Zeker,
oom,
het tele- heftig optreden en de scène, die daar- ten, die geholpen moesten worden. Einzijn werk en veel kleur.
geeft u
delijk was het moment daar, waarop
de schilder veel geluk met zijn zestig- gram maar even; eens kijken, 'k heb op was gevolgd.
de totalen van de verschillende ontin
we
leven
nog
Lohuys,
Ja,
man,
verjaardag
sluiting.
ste
en met deze tentoontien minuten voor de
zei
stelling. De heer Brandenburg bedankIn een ogenblik had Hans zijn motor een democratische tijd en dat is goed vangsten en uitgaven konden worden
te tenslotte voor de toespraken welke aangeslagen en was hij met het tele- ook. De verhouding tegenover perso- geteld, en als steeds weer, de spanning
neel is in de laatste jaren veranderd van de dag het hoogtepunt bereikte,
hem uit het hart waren gegrepen en gram op weg naar het postkantoor.
zijn
gast:
nog
op,
werk
voor
de
Viviani
zei
De
baen
wat je vijfentwintig jaar geleden wanneer het verschil met de aanwezige
merkte
dat het
tot
werd vergeleken.
Kunstzolder hem gemakkelijk viel, ron was erg om het geld verlegen, zo- had kunnen zeggen, kun je nu niet kas
Rijkens kwam tot het resultaat dat
maar
toejuichen,
meer.
hetelegram
vriendschap
van
de
kundat
ik
maar
even
een
naar
Ik
kan
dat
zij
dank
de

Op de kandidatenlijst van de
Anti-Revolutionaire partij voor de
gemeenteraadsverkiezingen
ontbreken de namen van ir. P. van
Loo (wethouder) en de heer H. de
Groot, zodat mag worden verondersteld, dat beide heren in de nieuwe
gemeenteraad geen zitting zullen
hebben.

Norbert Casteret over de
ijsgrotten
_ in —
de Pyreneeën
,
~__,.
een

,

Nadat de prins van zijn „stijl-volle" zijn achterstraatje geld bleek te produ
positie uit de hoeplamarkt officieel had ceren.
En zo waren er nog tal van andere
geopend, werd hem een interview af- carnavaleske gebeurtenissen, die aan
genomen door een verslaggever van dit feest van giebelegrjnse mallepraat
toe wel aardig. Het tweetal oogstte
het blaadje „1 Ons Woorden". De ver- en mallemaskerade spectaculaire en
nogal wat succes.
spirituele glans gaven.
Conferencier was Lamert Wever, slaggever, die enige zeer ondeskundige
Er was door iedereen zeer veel zorg
boer,
moppen
Drentse
wiens
niet
heelal,
de
vragen stelde over het
liet zich besteed aan de kostuums
zo mogealtijd gloednieuw waren, maar ze wervan
een
eigen mening aan- lijk nog meer dan vorig jaar. De totale
pracht
een
den gezellig verteld.
indruk was daardoor buitengewoon
Voorts traden op de koorddanser praten door prins Carnaval, waarop feestelijk
en stemmingwekkend. En
Tonny Blanzee met assistente, die zijn deze laatste zelf zo trots was.
die stemming was er dan ook! Het
toeren feilloos, hoewel niet altijd even
Vóór de aankomst van de prins had programma zat heel wat beter in elsoepel, uitvoerde, het Rivers-trio met
een ietwat kaar dan het vorige jaar Maar wat
keurig verzorgde acrobatiek en equili- een zekere pater Preuts
figuur
raspoetineske
een
donder- men nog steeds mist is het eigen ini—
brist Rif Gerardy. Na de pauze traden
Dick Doorn en Truus Koopmans nog preek gehouden, waarin hij de giebele- tiatief der Instuifleden. Dat is iets dat
gijn van carnaval als een dure plicht wellicht heel langzaam zal groeien.
eens tezamen op.
De grote zaal van de Harmonie was voor iedereen stelde in deze zenuwslo- Wanneer men er werkelijk een traditie
vol, zo vol, dat wij slechts na enig pende tijd van atoombommen en vier- van wil maken, zal echter vóór alles
aandringen een plaatsje toegewezen vijf-zes (wie biedt er meer: Amerika steeds gewaakt moeten worden "voor
of Rusland?) trapsraketten. Later op een goede, waarlijk geestige stijl. En
kregen.
Alighier
In de pauze werd een grote verto de avond vond de onthulling plaats gelukkig was die er gisteravond reeds
ting gehouden.
van het Pecrd van Ome Loeks, dat in op enkele punten.
Vrijdagavond heeft prof. r ill
De muziek werd verzorgd door het faele Belvederi van de Unive'ri j|

Feestavond Sanatorium Beatrixoord
De afdeling Groningen van het Sanatorium Beatrfcxoord gaf zaterdagavond
in de Harmonie te Groningen een feestavond. Na ingeleid te zijn door de voor-

Alliance Française

Instuiffeest in Huize Maas

Prins Carnaval gelanceerd
per raket de „Exploffer”

—

"° '

.

Ver. Dante

Sextet Harry Woody. De Instuif-band
(Herman Wubbolts Kwintet) maakte
op deze carnavalsavond zijn debuut.
De jury wees als het fijnst uitgevoerde kostuum aan het toilet van de
Spaanse Dame, als het mooiste type
de Clochard en als de beste groep de
Hawaii-vissers. Vermeldingen van lofwaardigheid kregen: de Dobbelsteen,
de Televisiedame, Napoleon en de Aap.

Ein Walzertraum
De Hoofdstad-Operette bracht zaterdagavond „Ein Walzertraum" van Oscar Strauss in de schouwburg te Groningen.
De hoofdrollen werden vertolkt door
de Weense operettester Lizzi Schöffmann, Rosy Parrish en Jan Handerson.

Ondanks het feit, dat dit gezelschap
reeds enige tijd geleden in Groningen
optrad met dezelfde operette, was de
schouwburg zaterdagavond zeer goed
bezet. De zondagmiddag- en avondvoorstellingen trokken minder belangstelling.

er een nadelig verschil was van- vijfhonderd gulden. Dit kon natuurlijk niet
dacht hij. Er zou hier of daar een telfout gemaakt zijn of een uitgaafpost
zijn overgeslagen. Vijfhonderd gulden
kan men zo maar niet te veel uitnetalen.
Na nauwkeurige hertellingen en vergelijkingen kwam het verschil echter
niet aan het licht. Het koude zweet
biak de jonge ambtenaar uit. De directeur Peters merkte de langzamerhand
groeiende onrust van Rijkens en kwam
naast hem staan.
Wat is er aan de hand. Piet, klopt
de zaak niet ?
Stotterend kwam het er uit:
Ik
heb een tekort van vijfhonderd gulden.
Kom, kom, dat zal wel zon vaart
niet lopen, laat mij maar eens alles
met je nagaan.
De heer Peters offerde een uur van
zijn karige rusttijd op, om mee te helpen te trachten de oorzaak van het
verschil te vinden, maar hoe er ook
gezocht werd, het verschil kon niet
worden opgelost en beiden kwamen tot
de slotsom, dat het bedrag waarschijnlijk te veel aan iemand was uitbetaald
en de kans op het terugkrijgen, gezien
de wankele begrippen omtrent het mijn
en dijn, niet hoog aangeslagen kon wor-
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van Ferrara voor de vereniging j\ 1
Alighieri een lezing gehouden
Faun over het thema „Macchiav^je
mens, zijn omgeving en leer"- \. ft
buitengewoon moeilijk een
oordeling te geven van deze /M
rijnse staatsman en schrijver ( A
1527), die door het schrijven s
Principe" zijn naam gegeven hee
het Macchiavellisme, synonientjl
een sluwe, gewetenloze
Want in feite, aldus spreker, m
Macchiavelli niets anders
te boek stellen een politiek, dn
&
de praktijk van zijn tijd aan
Europese hoven met eigen
f
Als ambassadeur immers van
kwam hij in contact met mens
Lodewijk XII van Frankrijk.
Borgia, Paus Julius II en Maxn
van Oostenrijk, vorsten die na»
van Lorenzo il Magnifico (1492
val van de Venetiaanse ï-epubli'"
bij Div 1509) op geoorloofde
W 'J
goed als op ongeoorloofde
de 5 Italiaanse staatjes hun
trachtten te doen gelden. D° or
ning tot werkloosheid gedoemd
1520) heeft Macchiavelli toen. "
land uit. de impasse op te heli'
ideeën te boek gesteld, ideeën, fl \>
rigens de feitelijke neerslag war
een bestaande politiek.
r r,\
Na de pauze ging de spreK6 v>.
slotte wat nader in i>p de inhoUel,di>
„Il Principe". Een korte, doch l eN
discussie — voornamelijk °$&
vraag in hoeverre Macchiavelli." pö*
heeft gedaan door een dergeltl 1*
é
tiek op schrift te stellen en da*
te billijken
bewees, met v/e
aandacht het gehoor het inter
betoog gevolgd had. Tot slot
presidente, mevr. E. Brugmans-ma, de spreker voor het gebode i
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Nederlandse Chr. Vrouwen Bond

va"»'
go
Nederlandse Christen Vrouwen 1 1
De afdeling Groningen-Oosi«-

hield haar jaarvergadering in P j n *
huis. Na het jaarverslag, da,- t z
vorm van een samenspraak J e v<'f
dat er veel was genoten en °ggV^
terreinen voorlichting was »-. P' t
werd de nieuwe presidente,
'^e'
van Arkel—Van der Vegte, door
Houtman geïnstalleerd.
_„\)^\f
Hierna boeide de heer Si« #0.
journalist uit Andijk, door z$ M "j-matie en vertelkunst de aan"_,et&jt
aanwezigen. Het programma W ffL
gewisseld door zang van mevr.
-Van der Heul, die met ha%ortê'_<
altstern enige Negro-spirituals z. 0 f,
verder
door enkele leden,
den.
sociodrama
het systeem van aiDC
niet,
Ik weet
hoe ik het geld moet aan
de
kaak
stelden.
bijpassen, klaagde Piet en de waterstfl&
Het
bestuur
is nu als volgtv <F
landers deden hardnekkige pogingen gesteld:
mevr. Van Arkel—
om door te breken.
Vegte, presidente; mevr. M. Ho
Dat is van later zorg, jongen, Bierma,
secretaresse; mevr- tat
sprak Peters,
natuurlijk zul je het
tweede secret* f
moeten bijpassen, maar ik zal voorstel- Kate—Attema,
len, dat je het in termijnen mag doen. mevr. A. de Groot—Van
Dat is heel mooi, meneer, maar ningmeesteresse; mevr. E.
u weet, welk schijntje ik verdien, ik Mulder, algemeen adjunct.
kan er nauwelijks mijn pension van
betalen.
52-jarige wielrijder
Ja, vriend, dat heb je, als je in dagEen
zijn schouder en vermoede"
zon aristocratisch pension je intrek enkele ribben gebroken, toen (e m
3
neemt.
serende vrachtauto hem
e\. .J
de man tegen de auto
a
(Nadruk verboden) (Wordt vervolgd) werd door de GGD
naar het A<=

—
—
—
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Ziekenhuis gebracht.

Nieuwsblad van het Noorden

Trekkingslijst Staatsloterij
4e klasse

*M0O: 5514
1000:
8407

Hoge prijzen

17114
20260

9075

Io00: 1725

Prijzen van f 400

20603 7838 8945 91U 13049 13320 17774
Prijzen van f2OO

««?!

4520 4770 5654 5917 7198 7831
0675 11257 11995 127eM 15330 16015
17n«ï
u»l 17204 17824 17853 18518 19686 19768
"51572 21829

Financiën en

320 328 331 357 384 437 471 507 570 625
632 729 953 964 974 991 992
16022 056 058 099 119 141 142 179 183 229
245 345 353 395 408 436 462 550 553 603
613 648 693 722 725 745 760 801 804 842
877 918 931 934 936 949 955
17006 107 130 155 190 194 195 202 227 236
310 311 352 379 398 454 513 564 566 576
657 668 690 696 702 724 747 750 788 823
837 838 850 851 896 899 960 976 981
18039 106 137 139 155 177 186 196 203 233
244 294 326 327 333 371 377 383 389 390
412 419 461 501 509 552 566 603 644 645
656 679 687 698 753 787 842 849 860 878
892 932
19032 041 042 060 087 118 202 213 258 274
276 345 350 438 475 478 483 484 500 521
592 593 597 677 687 691 698 701 749 778
853 903 908 916 922 930 955 961 968 984
985
20034 040 048 105 127 179 258 289 304 349
362 378 414 421 436 461 467 471 506 511
529 535 577 629 630 631 652 663 672 687
699 733 736 763 816 833 835 888 955 976
992 993
21020 035 066 089 090 119 124 181 204 214
217 218 251 269 368 400 431 449 462 474
482 484 509 517 522 525 532 606 689 739
774 891 897 943 970 998
(Buiten verantwoordelijkheid der redactie)

"
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ad f 6.744.500, resteert een netto bedriifV
resultaat van f 17.423.355 (f 10.828.461)

Er wordt voorgesteld 4 % dividend
on
de preferente en 12è % op de gewone
aandelen, waarvan 21 % in contanten
en
10 % ter keuze in contanten of i n
aan
delen, ten volle delende in de
winst
over 1958 en volgende jaren.

7%

192 203
425 427
680 691
833 917

°'

090
360
626
963
106

—

19.30 Bandoneon-recital,
Beiaardspel.
19.45 Filmpraatje, 20.00 Nieuws, 20.05
Gevar. progr., 22.15 Operamuziek, 22.55
caus., 23.00 Nieuws.
Ik geloof, dat
23.15 Koersen te New, Vork, 23.16 NewVork calling. 23.21—24.00 Carnavalspro-

fBO

J'l
Jl4

'

£«5
oil

liïll

°*

ü»

— —

—

bondsspaarbanken

gramma.

095
371
692
990
108

Kerk- en Schoolnieuws
De Vastenbrief
van de R.K. kerk

De vastenbrief 1958, die zondag in alle
dividend van 8% op preferente aandelen en 7% over het gestort gewone r.-k. kerken in Nederland is voorgelezen,
was gewijd aan de intensieve en snelle
aandelenkapitaal wordt voorgesteld.
De directie verwacht voor 1958 geen wijzigingen van de uiterlijke levensomvoortgezette groei der bedrijfscijfers standigheden van de mens en zijn opvattingen.
in het bijzonder niet voor de kredietHet is immers duidelijk, zo zegt de
uitzetting.' Mogelijk dat de bedrijfsvoorzover zij
indien zich geen nieuwe brief, dat ook de kerk
winst echter
rekening zal moeten
loonronden en andere belangrijke kos- dit kan en mag
in dezelfde houden met de veranderde tijden en vertenstijgingen voordoen
anderde mensen en zich zal moeten aangrootte
thans
liggen.
van
als
orde
passen aan de gewijzigde omstandigheden. Het is echter niet voor iedere geloOver januari spaartekort

HILVERSUM II (298 m.)
144 166 196 245
KRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Gr.muziek, 7.45
421 456 496 517
712 732 752 809 Morgengebed, 8.00 Nieuws. 8.15 Gr.muz..
8.50 v. d. huisvrouw, 9.45 Lichtbaken.
10.00 v. d. kleuters. 10.15 Gr.muziek, 10.30
144 213 216 288 Schoolradio.
10.50 Gr.muziek, 11.00 v. d.
399 418 438 474 583 592 619 vrouw, 11.30 Schoolradio, 11.50 Als de
747 751 760 763 796 871 884 ziele luistert
12.00 Middagklok, 12.03
Gr.muziek, 12.30 Land- en tuinbouw, 12.33
950 972
135 208 224 229 248 258 264 Gr.muziek, 12.55 Zonnewijzer, 13.00 Nws.,
414 415 424 430 495 532 539 13.20 Gr.muziek, 13.25 Dansmuziek, 14.00
648 655 671 718 721 785 803 Sopr. en piano, 14.30 Wij vrouwen van
het land, 14.40 Gevar. progr., 16.00 v. d.
875 893 896 899 992
zieken, 16.30 Ziekenlof, 17.00 v. d. jeugd,
103 105 125 155 162 173 190 17.40 Beursber.. 17.45 Regeringsuitz.:
243 257 277 298 337 343 477 Rijksdelen Overzee. Culturele betrekkin593 621 653 703 721 742 760 gen met Suriname en de Nederlandse Antillen, door M. D. Thijs, 18.00 Lichte muz..
858 874 926 941 986
"012 021 023 084 087 131 157 216 260 367 18.20 K.V.P., caus., 18.30 Lichte muziek.
377 411 430 452 456 461 473 488 501 508 18.50 Vragenbeantw.. 19.00 Nieuws. 19.10
320 532 583 594 617 649 654 684 695 834 Comm.. 19.15 Lichte muziek, 19.35 Gr.muziek, 20.15 Bezoek Prinses Beatrix
854 879
de West, 20.30 Vastenavondprogr.
'081 082 154 167 193 225 258 271 277 291 aan
21.30 Als de liefde ontwaakt, zangspel,
330 367 368 377 467 559 579 597 613 637 22.20 Lichte
muziek, 22.45 Avondgebed.
«78 761 786 826 870 892 954
23.00 Nieuws. 23.15—24.00 Nouveauté's.
«011 023 117 122 161 225 331 380 433 447
TELEVISIE PROGRAMMA
NTS: 20.00 Relais v. d. Vlaamse TV:
450 475 478 539 632 688 689 706 725 759
Variétélprogr., 20.45 Journ. en weerover791 801 825 919 955 974
8°23 031 037 041 071 078 158 233 242 252 zicht. 21.00—22.00 Filmprogr.
Duits TV-Progr.: 17.00 v. d. jeugd, 17.50
348 350 371 435 445 447 496 659 714 Voor de vrouw; 20.00 Journaal, 20.20
889 893 904 911 932 939 965 971 994
Documentair progr., 21.25 Carnavalsmuz.
""043 083 090 112 141 204 217 221 254 267
2 74 284 314
317 322 366 428 450 457 479 REGIONALE OMROEP NOORD (188 m.)
319 555 576 603 639 647 655 679 680 685
19.00—19.03 Noordelijk weerbericht van
0 717 721 727 773 828 829 866 962 966 het K.N.M.I. in De Bilt. Noteringen van
lmÜ
"U26 044 046 056 059 099 108 165 238 240 de Groninger Graanbeurs.
19.03—20.00 Fryske ütstjüring: a. „Aven242 249 265 266 267 281 303 324 402 453
F
türen yn Müzebuorten" fan Beitske de
665
497
506
522
537
594
624
628
677
l° 687 711 744 746 765 785 798 803 817 Vos; b. In lietsje; c „Oars as kom-al-dendei", in lytse reportaezje; d. Musyk; e.
897 923 931
„De Draeimole". in kabaret-programma
l»mÜ 015
038 088 122 124 128 163 176 182 ü.l.i. Peter de Jong; f. ..Oer de hage"
255 278 330 344 360 361 407 426 433 fan Paulus Akkerman.
_"7
'42 515 520 561 579 649 664 677 703 704
ETHERKEUR
'46 748 750 757 763 803 808 844 873 894
BUITENLANDSE Service,
(Home
330 m.)
Engeland
962 984
Orkestconc,
17.15
13.00
Orkestconc.
072 8 l" 144 147 168 170 175 189
ioo
Verz. progr., 22.45
*»8 247 286 303 328 346 379 404 418 442 19.45 Recital, 20.00
Strijkkwartet.
443 469 503 516 523 548 554 563 637 641
Engeland (Light progr.. 1500 en 247 m.)
664 666 681 734 825 899 926 958
13.00 Gr.muziek, 14.00 Dansmuziek. 16.Q.0
1-XS
I4
«01 006 008 062 092 123 154 167 198 220 Dansmuziek. 16.45 Mil. ork., 17.45 Gevar
267 295 318 320 351 388 425 474 475 muziek. 19.00 Lichte muziek, 21.00 Gevar.
4»4 658 661 678 726 771 788 815 847 862 progr.. 23.00 Gr.muziek, 23.40 Dansmuz.
Nord Westdeutscher Rundfunk (309 m.)
Isn„. 904 914 926 937 955 974
12.00 Lichte muziek, 13.15 Ork.conc.
"0U44 057 084 088 095 122 209 218 219 250
061
338
558
954
056

Helaas mis ik bij de heer F. H. R.
de ware drang om tot een oplossing te
komen van het z.g.n. linker-portiergevaar.
Zijn bewering, dat bij een groot
aantal wagens de motor middenin de
cabine ligt is in zoverre onjuist, dat.
als men de verhouding in aanmerking
neemt van alle auto's op de weg, dit
aantal niet groot, maar in tegenstelling
juist klein is te noemen!
De mening van een ervaren chauffeur die ik hierover raadpleegde was
deze, dat het aantal wagens waar de
heer F. H. R. op doelt ongeveer 2 k 3
procent bedraagt van het totale aantal,
ruw geschat.
Nu kan deze of gene tegenstander
aan dat cijfer mogen willen tornen,
ontegenzeggelijk blijft toch de indruk
van een enorm verhoudings-verschil.
De heer R. slaat nu wel op de grote
trom over het kleine aantal, hetwelk
hij in bescherming neemt, maar het
overige sterk overwegende aantal laat
hem schijnbaar koud; blijkens het feit
dat nij hierover geen woord rept.... En
is nota bene de heer R. enkel en alleen
tegen een eventueel linker-portierverbod, omdat een zeer kleine minderheid (die zonodig buiten dit verbod zou
kunnen vallen) het gebruik van het
linker-portier van binnenuit niet zou
kunnen missen. Merkwaardig, wat een
logica!
M. H. S.
Groningen.

\'

v.

NIETEN
045 051 079 112 163
275 282 283 382 401
544 564 597 632 671
753 758 767 777 810

7

Ingezonden

joen (v.j. 225,2 miljoen), de deposito*
f 355.7 miljoen (v.j. f 293.7 miljoen)
De'winst bedroeg f 3.517.116,— (v
f 3.055.560,— ). Voor verdeling blijft be
schikbaar f 832.272.83. waaruit een

*

030
jll 235 273
435 528 532
'25 726 748
2 °46 049 059
«1 256 286
318 533 556
9 911 915
"HJO2 017 029
327 332
f,99
037 705 746
"16 930 934
4048 074 123
353 405
=40 575 585
°1' 847 874
a"24 054 097
201 208 230
495 549 550
801 814 849

met het gunstige

1956 nog verder is gestegen, zij hetiaar
in
mindere mate dan de voorgaand
jaren. De directie verwacht op
termijn
geen terugkeer van de kort»
hoei,
debet- en creditrente naar het lage na
oorlogse niveau, al lijkt Snige dalinö
wel waarschijnlijk. De jongste disconto
verlaging is daar nu een aanwijzing
Het uitstaand geld beliep f 234,6 mü

°°

'o} 4021

middenstand

in vergelijking

i2
vST.

'

Middenstandsbank

In het jaarverslag over 1957 van rio
Nederlandsche Middenstandsbank NV
wordt onder meer opgemerkt, dat in'
1957 de omzet bij de

radioprogramma

°

Zl*
eiï

reservering tot vernieuwing en
uitbrei
ding van vloot en overige eigendommen

Uit het

-

bij

vige duidelijk, waar hier de grenzen lig-

gen van dit kunnen en mogen.
Het is duidelijk, dat het bij al de verOok in januari is het spaarverschil nieuwingen
gaat om positieve wetten en
bij de spaarbanken, aangesloten bij instellingen die de kerk zelf heeft verde Nederlandse Spaarbankbond, nega- ordend voor het geestelijk heil van de
tief geweest. Er werd 3.499.850 meer gelovigen.
terugbetaald dan ingelegd. Inleg on
Vrouwen-wereldgebedsdag 1958
terugbetaling beliepen respectievelijk
21 februari is het dit jaar de eerste
Op
91.749.486
en
95.249.336.
f
vrijdag in de lijdensweken, waarop elk
jaar opnieuw de vrouwenwereldgebeds-

’

’

Waterstanden

dag

Konstanz 305 +7, Rheinfelden 286 -f 29
Breisach 222 -f 6, Straatsburg 315 —15'
Maxau 574 +8, Mannheim 516—29, Mainz
503 —30, Bingen 399 —29, Kaub 488 —49
Trier 388 —24, Koblenz 518 —51. Keulen'
578 —60. Ruhrort 850 —59, Lobith 1478
—28, Nijmegen 1220 —20, Arnhem 1200
—18, Eerde IJssel 713 +9, Deventer
590 +15, Monsin 5630 —5. Visé 5260 —9,
Borgharen 4339—20, Belfeld 1554 —14,
Grave ben. de sluis 750 -i 12.
Provincie

Groningen

van het normale kanaalpeil
om hedenmorgen 8 uur)
Eemskanaalboezem: Delfzijl —7, Oostersluis —14, Zuidlaarder Meer +4, Veendam boven +28, idem beneden —2, Winschoten +5, Waterhuizen boven: peil;
(ten opzichte

wordt

gehouden.

NED. HERV. KERK.
te Haaften en te NieuweTonge kandidaat J. A. de Waard te Rijsoord. Aangenomen naar Wall en Ammerzoden (toez.) kandidaat A. Sjollema te
Beroepen

Waalwijk.

Bedankt voor Ameide en Tien-

hoven ds. J. van Wier te Putten (Gld.);

voor Oosterwolde
te Nieuwland.

(Gld.)

ds. G. van Estrik

Verkoop en Aanbesteding

WOLDENDORP. Ten overstaan van notaris H. Kloppenburg en ten verzoeke
van de erven E. Bouman werd publiek
verkocht een behuizing met eigen erf
en tuin aan de Zwaagweg 13 te Woldendorp, groot 11.20 are. Koper werd de
alhier, voor f 4550.
+29, heer R. Bouman Lzn.

idem beneden —9.

Westerkwartier:
Gaarkeuken
Electra (Oldehove) +19, Oostersluis +32,
Westerhavensluis +38, Uithuizen +30.
Friese boezem: Gaarkeuken boy. +30.
Fivelingo: Damsterdiep Gron. +17.
Neerslag (om 8 uur gemeten): Delfzijl
gisteren 4.5, vandaag 1.5; Zoutkamp resp.
5.5, 0.6; Oldehove 5.2, 0.2; Gaarkeuken
5.5, 5.0; Winschoten 2.0, 1.9; Ter Apel 3.9,
0.7; Stadskanaal 3.5, 3.8; Erica 4.0, 0.5;
Uithuizen 5.0, 1.0.

16.00 Kamermuz., 17.20 Viool en piano,
17.45 Lichte muziek. 0.10—1.00 Lichte

muziek.

Brussel (Frans programma. 484 m.)
12.00 Gr.muziek. 12.15 Pianorecital.
12.34 Pianorecital. 13.15 Gr.muziek. 15.45
Gr.muziek. 16.20 Idem. 16.30 Ork.conc,
17.10 Kamermuziek, 19.40 Gr.muz.. 20.30
Gr.muziek, 21.00 Ork.conc, 22.15 Kamermuziek, 22.45 Gr.muziek.

SCHEEPVAARTBERICHTEN

Het linker portier

Het stemt tot voldoening, aldus het
verslag over 1957 van de Koninklijke
Nederlandsche
Stoomboot-Maatschannü
N.V.. dat de bedrijfsresultaten gunsti"
waren, hoewel de concurrentie in het
in*ü
ternationale scheepvaartverkeer
nog sterker heeft afgetekend dan lc;
n
voorgaande jaren. De exploitatie heeft
opgebracht f29.292.900 (v. j. f 22.872.567)
interest
en
dividenden
3 2914==
(f 2.159.894). Het bruto overschot
dus f32.584.355 (f25.032.461).
Na af
schrijvingen op de vloot ad f
8.416.500

Ned.

februari 1958

Economie

Gunstige resultaten
K.N.S.M.

PRIJZEN VAN fBo.—.
173 254 312 341 345 377 409 414 480
710 732 ?59 865 883 954 959
?nïS 650
114 i53 236 248 339 362 510 610
ent 068
679 6 720 836 906 946 3000
«nl?
W47 079 181 322 348 511 525 568 719 788
909 924 962 983
325 465 477 526 565 582 627 710 777
976
5
276 510 539 650 659 694 719 774'
J4O 846
826
851 925 955 970 973 985 J
„°XI
°W7 109 326 346 376 589 650 680 880 895
909 983 995
'U2 i66 16g 329 3 6 413 416 426 4go 519
337 553 563 587 681 713 858 955 977
43 186 206 268 421 638 747 787 842
,
882
0
953 981
9016 117 177 212 225 365 458 537 616 635
638 651 766 955
177 178 252 553 601 739 764 815 857
o?72 173 185 263 274 327 443 489 503 670
lüi0 , 881 959
142 249 264 332 517 647 829 861
979
voor dinsdag
I3 2 158 287 366 383 394 406 465 520 522
I (402 m.)
HILVERSUM
UKS, 679 706 802 868 890 967
AVRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Gymn., 7.20
178
288
326
466
213
403 440
507 557 Gr.muz.. VPRO: 7.50 Dagopening. AVRO:
~2 828 83
8 925
8.00 Nieuws, 8.15 Gr.muziek, 9.00 Gymn.
1
324 361 416 505 533 637 686 691 v. d. huisvr.. 9.10 De groenteman, 9.15
DnT4 8149
Gr.muziek, 9.35 Waterstanden, 940 Mor4
IR»U32 17 958 990
043 090 167 182 242 314 321 571 688 genwijding. 10.00 Gr.muziek, 10.50 v. d.
kleuters. 11.00 Twee piano's, 11.30 Alt en
.841 960
16 166 191 242 247 36 524 735 888 piano. 11.50 Gr.muziek, 12.00 Lichte muz..
12.30 Land- en tuinbouw, 12.33 Dansmuz..
973
of gr.muziek,
18088 163 225 240 277 430 441 512 517 531 13.00 Nieuws, 13.15 Meded.Beursber.,
14.00
13.20 Lichte muziek, 13.55
600 697 7 39 799 987
Gr.muziek, 14.40 Schoolradio, 15.00 PialQrlls 558
zieken,
116 325 340 353 424 444 662 673 834 norecital. 15.30 v. d.
16.30 v. d.
an
923 969
jeugd, 17.30 Jazzmuziek, 18.00 Nieuws,
Aangeboren
4 337 363 530 558 609 967
hart18.15 Act., 18.30 R.V.U.:
ïino ,
bij kinderen, door dr. C. L. C.
gebreken
055
059
'S
3
131 155 250 286 332 398 473 van Nieuwenhuizen. Tweede lezing, 19.00
D 9632 790 848 861 894 966
d. jeugd, 19.05 Paris vous parle, 19.10
X°os

van maandag 17

De K.L.M.-vliegtuigen

Thuisreis: PH-LKS (Proton), gezagvoerder De vVijs, vannacht van Cairo.
PH-LDS (Soerabaya), gezagvoerder
Koning, vanochtend van Damascus.
PH-LDO (Maastricht), gezagvoerder
Reece, vannacht van Bangkok. PHLKP (Atoom), gezagvoerder Hamptonstall, vannacht van Singapore. PHLKC (Negaton) vanavond van Biak.
Uitreis: PH-LKD (Ion), gezagvoerder Haremaker, vannacht van Bangkok. PH-LDN (Vlaardingen), gezagvoerder Roy, vanochtend in Singapore.
PH-LKH (Roe) vannacht van Cairo,
(Deuton),
gezagvoerder
PH-LKW
Braaksma, vanochtend van Beiroet.

Passagiersschepen

Bloemfontein

15 te Amsterdam.

Noordam 15 v. R'dam n. New Vork.
Oranjefontein 17 te Pt. Elisabeth.
Rijndam 16 te Rotterdam.
Siha.iiik 17 te Christobal.
Oranje 15 v. Napels n. Southampton.
Oranjestad 17 v. Barbados n. Trinidad.
Willem Ruys 15 v. Colombo n. Belawan.
Willemstad 17 te Plymouth.
Aalsurn 17 te Lorenzo
Grote vaart.
Marquez; Abbedijk 16 v. Mobile naar
Tampa; Alcyone 16 te R'dam; Algenib
16 v. Las Palmas n. Recife; Alioth 17 te
Bremen; Alkaid 16 v. Montevideo naar
Santos: Almdijk 16 v. Houston n. Havana: Almkerk p. 16 Gibraltar n. Vlissingen; Alpherat 17 te Vittoria: Amstelbrug 16 te Genua;
17 te
Amsteldijk
Tampico: Amstelland 16 te Montevideo;
Andijk 15 v. R'dam n. Havana; Arnedijk
Balong. 18 te Tj. Priok
16 te Bremen;
Banda 15 v. San Francisco naar
verw.:Angelos;
Los
Bantam 17 te Medan; Bawean 16 v. Karachi n. Belawan; Bengalen 16 v. Ti. Priok n. Singapore; Bengkalis 17' te Semarang; Boschkerk p. 17
Minicoi n. Madras: Bonita 17 te Laceiba;
Caltex Delft p. 16 Gibraltar n. Mena;
Caltex Pernis p. 16 Malta n. Pernis; Carrillo 15 te R'dam:
Ceronia 16 v. Pt.
Okha n. Abadan: Cistula 16 v. Melbourne
16
v. Singapore naar
n. Hobart: Cleodora
Abadan; Corilla 16 v. Gelong n. Sydney;
Coryda 16 dw. Timor n. Auckland: Delfland p 16 Finisterre n. Adam: Delft 16
v. Trinidad n. Londen; Dongedijk 16 te
R'dam: Eemdijk 16 v. R'dam n. Bremen:
Friesland 17 te Setubal; Gooiland p. 16
Ouessant n. Las Palmas: Graveland 16
16 Dakar
te Las Palmas; Grootekerk p. Lissabon;
n. Las Palmas; Hector 17 te
Heelsum 18 te Adam verw.: Heemskerk
16 v. Chefoo n. Hongkong: Hoogkerk 16
v. Beira n. Lorenzo Marquez: Java 17
naar
te Aden; Kalvdon 16 v. Pt. Said
Turku; Kellia 16 v. Turku n. R'dam:
Kenia 16 v. Sydney n. Miri; Kermia 17
v. Bachaguero n. Havana: Khasiella 16
v. Londen n. Curacao; Kosicia 17 van
Kreeft 16 te R'dam:
R'dam n. Curacao:
Uangkoeas p. 16 Ceylon naar Madras;
Lissekerk 16 te R'dam: Meerkerk 16 te
Barcelona; Merwede 16 v. Lagos n. Takoradi;
Munttoren 16 te Pta Cardon;
Noordzee 15 te Galveston: Ondina 18 te
Singapore verw.: Parkhaven 17 te Bahia
Blahca; Prins Alexander 16 te R'dam;
Prins Fred Willem 15 v. R'dam n Civita Vecchia; Prins Willem II 16 van
R'dam n. St. John; Prins der Nederlanden 17 te Laguaira: Roepat 18 te Kaapstad verw.; Rotti 16 te Djiboeti: Rijnkrrk 16 v. Pt. Said n. Duinkerken: Schie
Sirrah 17 te
16 v. Lissabon n. Tunis;
Durban; Slamat 16 te Aden: Sommeisdiik
15 v. R'dam n. Hamburg; Stad Delft 17
te R'dam; Tawali 16 v. Pt. Said n. Antw.;
Telamon 16 v. Funchall n. Las Palmas:
Theobaldius 16 v. Suez n. Mena: Tiitjalengka 15 v. Mauritius n. Lor. Marquez;
Utrecht 16 te Semarang: Witmarssum
16 v. Galveston n. Brownsville; Wonnsari
17 te Singapore: IJssel 17 te San Juan
de Portorico: Zaankerk 17 te Manilla;
Zuiderkerk 16 te Rotterdam.
Grote vaart. Aagtekerk 15 te Lorenzo
Marquez; Aalsurn 17 te Lorenzo Marquez
verw.; Aardijk p. 16 Vlissingen n. New
Vork: Abbedijk 16 v. Mobile n. Tampa;
Adonis 16 te Adam: Aeneas 16 v. Ceuta
n. San Feliu: Algol 16 te B. Aires; Alkaid 16 v. Montevideo n. Santos: Almdijk 16 v. Houston n. Havana: Alpherat
17 te Vitoria; Alwaki 16 te Singapore:
Ameland 15 te Beaumont: Amsteldijk 17
te Tampico verw.; Amstelpark 17 te Jokohama: Amstelvaart 15 v. Durban naar
Aden; Amyntas 17 te R'dam: Andijk p.
17 Scillys n. Havana: Arnedijk 16 te Bremen: Bali 15 v. Adam n. Hamburg:
Beninkust p. 15 Las. Palmas n. Freetown: Bennekom 17 te Adam: Bonita 17
te Laccibo: Boreas 16 te Algiers: Borneo
p. 17 K. Bon n. Port Said: Boschkerk p.
17 Minicoi n. Madras: Caltex Rotterdam
p. 16 K. Carbon n. Sidon: Charis 16 te
Adam: Congokust 17 te Abidjan; Cradle
of Libertv p. 15 Durban n. Philadelphia;
Daphnis 17 te Pto Cabello verwacht;
Delfland p. 16 K Villano n. Amsterdam:
Delft 16 v. Trinidad n. Londen: Draco
Eemdijk 16 te Bremen;
16 te Aalborg;
Eos 15 te LatEemland 16 te Paranagua:
takia: Esso Nederland p. 16 K. Carbon n.
Port Said: Etrema 15 te Berre: Flevo 15
16 te Tav. Cadiz n. Adam; Gabonkust
koradi; Garoet 16 te Port Swettenham;
Giessenkerk 16 v. P. Soedan n. Aden;
Gooiland p 16 Ouessant n. Las Palmas:
Hathor 16 v. Alexandrië n. Beyrouth;
Haulerwijk 16 v. Esbjerg n. R'dam: Hector 17 te Lissabon verw.: Hecuba 17 te
Bachaquero;
Heelsum 18 te IJmuiden
verwacht: Hermes 17 te Acajutta verw.:
Hersilia 16 v. Adam n. Bremen: Ilias 16
te Tel Aviv: Hos 15 v. Gdynia n. Adam:
Isis 16 te Adam; Ivoorkust 17 te Amsterdam: Java 17 te Aden; Kalinga 16 v.
Curagao n. New Vork; Kalydon 16 van
Port Said n. Turku; Karimata lx te AmKatelysia 15 te Port Fortin:
sterdam;
Havana:
Kermia 16 v. Bachaquero n.
Lieve Vrouwekerk 16 v. Bahrein n. Mena
al Ahmadi: Macoma 15 v. Cebu n. Sinuanore: Manto 16 te Adam: Mataram 16 v.
Port Soedan n. Suez: Merwede 16 van
n Takoradi; Midas 16 te Palermo;
Calcutta: Notos 17 te
Molenkerk 16 te 17
Adam: Oostkerk
te Port Said: Orion
Hamburg
Ui v.
n. R'dam: Ouwerkerk 17

te Las
te Alexandrië; Papendrecht 17 Blanca;
Piedras: Parkhaven 17 te Bahia
Perna 16 te Chittagong; Poseidon 17 te
Pto Plata verw.; Prins der Nederlanden
17 te Laguaira verwacht; Prins Willem
II 17 te Havre: Prins Willem IV p. 16
Beachy Head n. Gibraltar; Prins Will.
n.
George Fred. p.
17 Brunsbuttel
Aabenraa: Raki 16 te Abadan; Rempang
16 v. Adam n. Z. Afrika: Roepat 18 te
Kaapstad verw.: Schie 16 v. Lissabon n.
Tunis; Steenwijk 15 v. Adam n. Hampton Roads: Straat Bali 15 v. Kaapstad n.
Santos: Sumatra 16 dw. Poeloe Tanggal
n. Singapore; Tabinta 15 v. Singapore n.
P. Swettenham; Tegelberg 17 te Buenos
Aires: Telamon 16 v. Funchal n. Las
Palmas; Ternate 15 v. Soerabaja naar
Balikpapan: Themis 14 v. New Vork naar
Tjiluwah 16 v. Hongkong naar
Curacao:
Singapore; Towa p. 16 Wight n. Rio de
Janeiro; Triton 17 v. Laguaira naar Curagao:
Waterland p. 17 Madeira naar
Westland 16 te Adam: WitSantos:
marssum 16 v. Galveston n. Brownsville:
Woltersum 16 v. Bremen n. Hamburg:
Wonosari 17 te Singapore; IJssel 17 te
San Juan; Zaanland 17 te Amsterdam.
Kleine vaart: Alida
15 te IJmuiden:
Alja V 15 te Nakskov: Alpha p. 14 .Holtenau: Anja 15 v. Delfzijl: Aries 16 te
Dunston; Aspera 15 v. Cardiff n. Ostende; Aurora 17 te Plymouth verw.; Batavier 16 te Slite: Batavier I p. 15 Finisterre n..Casablanca: Bernina 17 te Londen:
Biesbosch 15 te Kopenhagen: Bonaire 15
te Antw.: Bounty 16 .te Adam verw.:
Bram 15 te R'dam; Caland M 14 v. Belfast
n. Le Legue; Capricornus 15 te Ghandia;
Caribia 14 v. Norrköping; Casana 15 v.
Kopenhagen n. Gothenburg; Claes Com15 te Nantes verw.; Confiance 15 te
rugge; Delfborg 15 te Ostende; Deni 15
v. Antw. n. Lübeck: Diet 9 te Shoreham:
Draka 15 te Hansweert; Dubhe p. 17 Holtenau; Duiveland 15 v. Zeebrugge n. KoDuurt 15 v. Requejada n. Gent;
Êenhagen;
emsborg 16 te Kristiansand; Egbert S 15
v. Brunsbuttel; Equator 15 te Bremen:
Evertsen 14 te Sharpness; Eyo S 16 te
R'dam; Fivelborg 15 v. Lowestoft; Flevoland 15 v. Harlingen n. Leith: Glory 15
v. Liverpool; Goeree 15 v. Chattam n.
Gent; Greta p. 16 Brunsbuttel n. Bridgewater; Hada
14 "te Tonnay Charente:
Harry 15 te Ventspils: Heiloo 14 te R'dam;
Herta 16 te Antw.: Hoc Vinces 18 v.
R'dam n. Grimsby; Hydra 15 v. W. Hartlepool n. R'dam; Jaba 15 v. Norwich n.
Vlaardingen; Jato 15 te Teignmouth:
Johanca 15 te Roscoff: Jongkind 15 te
Roven verw.; Jozina 15 te Roven verw.:
Julia Mary 14 te Oporto; Jurjen de Vries
15 v. Middlesbro; Kastanjesingel 15 van
Gent n. Napels.

gaen

16 t. Tyboroh; Maasborg 15 te
Grangemouth; Makkum
15 v. R'dam:
Marianne 16 te R'dam verw.; Merwestad
17 te Esbjerg; Metropole p. 15 Croner
(VS); Mimosa 16 te Aalborg; Mitropa 15
v. Abidjan n. Duala; Mutatie 15 te Honfleur; Necton 16 v. Nakskov n. Leeuwarden; Nettie 14 te Swansea; Njord 15
te R'dam verw.; Nomadisch p. 15 Brunsbuttelkoog; Oldambt
15 te Grimsby:
Regeeborg 15 v. Kopenhagen: Rema 15
Vliss.; Repeto p. 15
v. Waterford n.
Noordhinder n. Dublin; Roelof de W. p.
16 Ceuta n. Liverpool: Rijnborg 15 te
Caen; Santa Margheritha
15 te R'dam
Sonsbeek 15 n. Pasajes; Sont 9 te Middlesbro; Spoorsingel 15 te Antw.; Steady
15 v. Plymouth; Talassa
15 te Gent:
Taurus 15 v. Antw. n. Londen: Toni 15 te
Roven: Tromp 14 te Dundalk: Unitas 16
te Penrin: Vindicat atque Polit
14 te
Swansea; Vivo 14 v. Londen n. Blyth:
Westereems 13 te Valencia; Wilja p. 17
Brunsbuttelkoog; Uselborg 15 v. Zeebrugge; Zaanborg 16 te Londen verw ;
Zanzibar 15 te Strömstad; Zuidland 14 te
Part in gton.
Lydia

DELFZIJL.

Binnengekomen:

Helmut

14 v. Hamburg; Fanto 18 14 v. Hamburg:
Leo 14 v. Kotka; Gratia 15 v. Londen.
HARLINGEN. Aangekomen: Wieka 15
.v Londen: Beyerland 15 v. Goole.
Vertrokken: Swift 15 n. Londen: Haskerland 15 n. Goole: Otto Schepers 15 n.
Hamburg: Afiena 15 n. R'dam; Flevoland 16 n. Leith.

Nieuw KPM-schip
Als laatste van de vier nieuwe

motor-

schepen voor de KPM, waarvan er twee
bij de werf Gusto te Schiedam gebouwd
zijn, is gisteren de „Van Spilbergen" te
water gelaten.
De doopplechtigheid

werd.verricht door mevr. B. M. de GeusGoldstein, echtgenote van de president-

directeur van de KPM te Djakarta. De
plechtigheid droeg evenals de ontvangst
der genodigden een sober karakter.

—

Binnenland in 't kort

Bij ruilverkavelingswcrkzaamheden
nabij Gramsbergen zijn arbeiders gestoten op een plaats, waar op grote diepte
door vuur aangetaste beenderen, bewerkte vuurstenen en aardewerkresten voorkomen. Volgens de Rijksdienst voor Oud-

heidkundig Bodemonderzoek zou men
hier te maken hebben met een prehistorische nederzetting. Dr. Modderman,
prehistoricus van genoemde dienst, zal
ter plaatse een onderzoek instellen.

Te haar gevraagd Te koop aangeboden Te koop aangeboden Te koop aangeboden Te koop aangeboden Te koop aangeboden Gevraagd personeel
*. Schrijf- en Telmachines.
Tevens in huurkoop. Fa. E.

2 mooie LIGSTOELEN
met kussens, p. stuk f 37.50;
eiken dressoir f 35; pracht
balpoot dressoir f 75; ronde
tafels vanaf f 17.50; 6 mooie
eiken uittrektafels; ovaal
4 stoelen,
tafeltje f 17.50;
wol moquette (45;
3 crapauds, 4 stoelen, als nieuw;
2 moderne crapauds, keuze
uit 4 stel; 2 fauteuils f 45;
2-pers. ledikant met spiraal
f 35; schemerlamppoot f 10;
3 Oudhollandse fauteuils, 2
ook
stoelen en tafeltje,

4c

I-pers. OPKLAPBED +
Pontiac 1954; Chevrolet 4c
omb. (37.50;
ronde
eet1951;
Vauxhall
Opel
1952;
Meulema,
Kijk-in-'t
F.
O.
27.50; box +
kamertafcl
f
Garage
A.
Eerden,
1954.
v.
22,
Jatstraat
tel. 22789.
Korreweg 51, Groningen, te- vloer f 15; theewagen ( 20;
lefoon 28416. Pontiac- en groot eiken dressoir ( 55;
eiken kamertafel f 25; vij(
koop aangeboden Vauxhalldealer.
bijzettafels vanaf (20; 2-p.
Sport
Pracht
ICA
Grand
4
1956, 12 1. tank, v. en a. te- Eng. led. t2"f, schrijfmachi# Een flinke ""oemelkers- lesc; z.g.a.n. Vicky Novita ne (45; 2 prima crapauds
behuizing in de omgeving v. 1957; prima
Germaan en Cy- f 75; boekenkast f 65; keuDelfzijl. Kan ongeveer 3 h.a.
schrijftafel
rus
met
Sachs
motor en 2 kentafel f 's.
land worden bijgehuurd.
versn.; Solex de Luxe '57, f2O. Hoekstraat 42.
Makelaarskantoor H. G. de
nw.; Solex Standaard '57,
Wegens vertrek cliënt:
Vries, W. Barentsstraat 8, als
als nw. Verder enige Solex 4
3678,
Delfzijl.
tel.
CILINDERSCHRIJFBUR.

*

Te

[ " 11_| j

u__^__\\______^SÊ

MEUBELEN, & Aardappelvezels v. direct "#" Flinke kruideniersbedien4 Grote partij
o.a. drie 2-pers. eiken led. en later. B. J. Smit, Appin- de. B. Wakker, Rijksstraatweg 226, Haren.
+ sp. f 50, f55 en 1 60: gedam. Tel. 05960-2295.
twee 1-pers. eiken led. + ■jfc- Alle soorten Afbraak, & Herenkledingfabr. Union
sp. f35 en f4O; pracht man. als vloer-, zolder- en schot- heeft thans plaats
voor enlitsjumeaux + sp. 195; I- hout, deuren, ramen, kozij- kele flinke MEISJES, leefpers. Eng. led. f 17.50; I- nen, balken, regels, latten, tyd circa 16-18 jaar. Aanm.
pers. opklapbed
+ omb. dakpannen, ijzeren balken Oosterhamrikkade 88, telef.
f 25; 2-pers. 3-dclig veren enz., enz. Dagelijks op het 31241.
Ziekenhuis.
bedsrei + kussen f 25; I- werk
Acad.
& Enkele flinke jonge MeisOostersingel

75 of Opslag jes
deurs spiegelkast f 55; eiken
voor garneerwerkzaamlinnenkast, half hang half Peizerweg (pl.m. 50 m voor
heden. Mogelijkheid tot opleg f 95; klein linnenkastje spoorwegovergang).
leiding hoedenmodiste. Fa.
Achterweg la.
grote
f 35:
kantoorkast H. Koning.
Feldbrugge, Pelsterstr. 4.
B.
rijvv. 1954 met garantie,
Groningen.
kloostertafels;
31202,
apart; eiken
f \lo\
zwaar eiken buffet tel.
f 110.-; 2-pers.
opklapbed
WOONHUIS,
EENGEZ.
Jong,
't Solexhuis De
4tt Net meisje voor kantine£
Bloem- f 22.50; 3-dlg. bedstel f 25; 2 kamerstoelen; eiken was- f 45; 5 balpoot kamerstoelen
2 kam., keuk., 3 sl.k.. luin, straat 24, tel. 26268.
werkzaamh. Beneden 20 jr.
met
marmer
en
f
4
stoelen
65;
fauteuils,
tafelkast
2
oogarts
1-pers. opklapbed f 15; Igr. zold. voor oitlir. sl.k. In
portier telefoondisAanm.
nachtkastje:
eiken
3
uittrektafels
115.
spiegel;
45;
f
_ltpr. st. van onderh. Ligg. op 4r Prima Ford Bestelauto, pers. kapokbed (15;
trict.
Schuitemakerstraat
2
loopt 1 op 13. f550. L. Haak trektafel (25; pracht hand- 2-pers. eiken ledikant met f25 en f 35; 2 eiken kamerep dinsdag 18 febr. van 4-6
zon en op zeer gunst in- st.. Zuiderdiep
spiraal;
pracht
boekenkastje;
35;
tafels
f25
ovale
en
f
(40;
83.
4 GROENBOERDERIJTJE
2 z.g.a.n.
naaimachine
f 25.000. Dir. of n. o. ontr.
eiken schrtjfbureau op eiken tafel f 25; klapksrre- van s—B h.a., vrij te aanv. n.m.
Nog enkelr gereviseerde Thonnet keukenstoelen ( 15; plat
Inl. J. Kamminga Jr., makeladen
(65;
2-pits
10;
Comforta
f
box
f
tje
1-pers.
17.50;
B. L. Hopma, Rijksstr.weg $ Fl. zelfst. werkster,
laar N.8.M.. Munnekeholm Citroëns onder volle garan- 1-pers. divanbed met voet- gasstellen;
m
de veiligste weg voor
v.g.g.v. Aanm. tussen 7 en 8
2-pits Butagas- spiraal f 15, 2-pers. f2O; 6 I 117, Haren, tel. 44466.
Garage
(17.50;
Imex,
tie.
opbergkastje
Hoofd- bord
4. tel. 87981.
e.en GOEDE bril.
uur. Übbo Emmiussingel 17.
agent Citroen, Oostersingel (20; bok en wringer f 17.50. stel f 25; grote vulkachel; kinderledikantjes f 15 p. st-; _f Een Schrijfbureau.
Verhuurd WINKELPER- 8, tel.
huish.per
kachels;
stuk;
mooie
Efel
3
f35
Brieven
1902
ligstoelen
"jfr.
no.
bur.
dezes.
Een flinke Werkster v. 1
Ook voor
25017.
Verkoophuis Grote Appel- kachel met kookplaat enz. 3 dressoirs f
CEEL Verl. Hereweg. Huur
f 40 en I 45;
of 2 morgens. Parkweg 132a.
35,
tel.
31,
35467.
koop
Te
circa f2200 p. j. Koopprijs ■jjf Van part. Jawa 250 c c straat
garantie. Zuideidiep 4
vloerkleden
f 35, f 45,
gevr. gebruikte meubelen. Onder
_(■ Voor direct
een flinke
personeel Werkster.
f25000. Makelaardij Zeeven, 1955. 26.000 km gel.
Als
137 tegenover de Stations- f9O en f 95; 2 boekenkasten
Mevr. Kern, ButHereplein 6.
nieuw. Te bevr. bij W. v. d
jesstraat 1.
Pracht massief eikeh. straat, tel. 32708. Te. koop f 95 en f 85; eiken commodeWoude,
Badstr. 25. Gro- diepe Hang- en legkast, gevraagd schrtjfbureau en kastje f 35; damesst>eltje & Jongeman, i.b.v. midden- "))fr
hoek Koude Gat.
£. Zware makke 3-j. volbl. ningen, Kl.
Voor spoedige indienstZündappdealer
koudbl. Merrie, bruinbles. 3.
kleur donker, f 150;
kruideniersvak- treding
ieg- ledikant.
f? 0; 2 kamerstoelen 1 30 i standsdipl..
de
Poelman,
landb.,
gebruikte
dipl.
Garrels- ■fc Z.g.a.n. Maico 200
MEU- enz., enz.
en tabaksdipl. z.z.g.g. keuken. nette vrouw voor jr.
J.
f45:
klein massief 4 Zoekt u
Boersma's VerNiet beneden 25
cc kastje
( weer.
eikeh.
kabinet
f 100; 4 eer- BELEN? Grote sortering, koophuis, Oude Boteringe- in een kruideniersbedrijf, Aanmelden 's avonds tussen
Triumph 350 cc. Ariel 350
ten Uw Wonin
ste klas clubs f 350; 4 pracht lage prijzen. Boersma's Ver- straat 70 en 46, tel. 30962. ook wel om later de zaak
Nieuwe en gebruikte cc, Vespa 150 cc.
8 en 9 uur. Café-Rest. De
of gestoff Elektromotoren. Vennema en Borkhuis, Zuiderdiep Henk groen beklede stoelen met koophuis, O. Boteringestra_t
over te nemen. Br. onder Faun,
on » antr(gemeubileerd)
gemeub.
Ruime
42.
Herestraat 83.
Nog
prima
stuks
ekkelijke bet.- Zit-Slaapk. met of zondei r Stiksma. Zuiderdiep 58.
co n,i it
enkele
46
en 70.
no. 1894 bur. dezes.
Enige gebr. Bromfietsen uittrek kloostertafel samen
süa
Mevrouw
1-pers. stalen lange leren Jassen (demon- #■ Dame, m.1., Herv. G., wil 4
Noordhoff,
"'ig v_s (GeheimhouCompressorinstallaties in
16
stuks
225;
Kapteynlaan
3-zits
f
Goth.
bankstel
■#■
J
C
&
oens
r prima staat, onder garantie, o.a. Rap, Batavus. KMW f 350; prima
stratie) voor slechts f99.50. gaarne verzorging
Rijksstraatweg 50, Haren
(nieuw)
ledikanten
in
één
modern
dreshuis»_-_
en no 8500 b de
van
Lederzaken, Carolie- houd. op zich nemen,
capaciteiten. enz., in zeer goede staat
soir 225 cm breed f 225; koop. voor hotel of pen- Talens
liefst (Gr.), tel. 44388 vraagt we2 pers. of echtp., omgevmï S" verschillende Compressoren.
Zuiderdiep 42.
weg 20-22, Groningen.
stuk.
Westerha
Nwe
per
Ook
losse
sion
a
f22.50
buiten,
ook boerderij, goed gens huwelijk van de tegenHoendiep. Bevr
zware
uitschuiftafel
f 65 enz.
Partij ingeruilde en
woordige
een zelfstandig
Nrd.-Ned.
Motorenrevisie
venstraat 4a, na b uur.
itere O. Folkers.
Pottebakkers- Kerkhof 3. Groningen,
Tt Gebr. Schrijf-, Tel- en milieu. Br. onder no. 1895 DIENSTMEISJE
N.V., Hoogezand, telefoon viseerde DAMES-, HEREN
voor dag
2 Rekenmachines onder schr. bureau dezes.
rijge 16. tel. 32270.
Wij "jjf. Gebruikte Meubelenen
en nacht.
K 5980—2880.
stoelen,
4
uittrekfauteuils,
gar.
Meulema,
Fa.
E.
O.
#
Prima
kopen
verkoper
geF,
Fer
alleen eerste klas
Opel Kapitan '56; Peugeot werda.
47.
tafel en salontafel. Nieuwe Kijk-in-'t Jatstraat 22.
1 maart in doktersgegoederen.
vraagd. Mulo
goede om4 slaapk., keuken,
-203 '54; Mercedes 220 '52;
Prima
mooi Damesrijw
vraagt
Kerkhof
3.
-3 flink zelfstandig MEISgangsvormen.
Boterweg,
Dame
#. Nette
mei tNash Rambler, stationcar'sl; Padangstraat 22a.
4c 4 prima SCHRIJFftam- 4|t 200 m3 hardgrauw puin, exclusieve kleding,
■jfc 24 Caféstoelen,
Grote JE voor dag of dag en nacht.
stoff. Kamer. Brieven
ns
(37.50, f 75, (95 tafel, cafétafels, barkruk- + 4000 str.klinkers en sin- Markt,
b d l V.W. Bestel '52; Lloyd Bestel
BUREAÜS
Mevr. v. Bruggen, ZuideriB99
Mooi
Groningen.
no.
onde,
prijsopg.
H.-rUwiel
CV.,
luxe
uitv.
(compl.)
2
Direct
te
leveren
per
'55;
grote
e r e
Citroen
en (125;
cafétafel ken. H. C. Vlieghuis, Bou- tels.
park 10, tel. 21317.
Star
bur. dezes.
Een
Juffrouw
voor
lichte
G cc
2
C.V.
stand.
30a.
Koning.
Achterweg
'55- Citroen
f 95; 150 Wener caféstoelen manstr. 1. Gron.. tel. 31096 auto. H.
kantoorwerkzaamheden, be-| Wegens huw. der tegenw.,
JF- «
it's3; Citr. 2 C.V. Bestel '54;
van (22.50 voor (12.50 per 4 Enige BEDRIJ. SKOEL- la, tel. 31202, Groningen
kend met
flinke vertrouwde Hulp in
s,
Radio
'55;
drukknop FM stuk. Ook wel i n gedeelten. KASTEN
,-Jawa Motor
Lambretta
kl.,
en diepvriezers, in
100 bl. Bintje SE, gr.
bouwvak. Diploma's Mulo enn de Huishouding voor d. of d.
Garage Imex, pracht salonkast 10 platen,-Scooter
'51.
dea
Boersma's Verkoophuis, O. diverse maten. Wagenveer maat 35—45, rood label, f 19 typen strekken tot aanbeve- en n. Mevr. Van Hasselt,
Kamer a. d.
tel. 34315. Excl. Nrd l- Hoofdagent Citroen, Ooster- wisselaar. Radio's
vanaf f 50. Boteringestr. 70 en 46, telef. Koeltechniek, Visserstr. 23, 100 kg. L. W. Boelens, Kloos- ling.
I;Praediniussingel 15, tele8.
Grachtstraat
singel
30.
n 1896 bur.
terburen, tel. 23.
no. 30962.
Brieven n" 1900 bur.
tel. 32500.
foon 23857.
dezes. Ned.
°-
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voor ligt in smaak, geur en brand!
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UILTJE ceres
22 cent

Magere malse braadlappen 1.89 per \_ kg
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Philishave's Land Oldehove
worden uw eigendom
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RADIO RUZIUS

op

Gekookt
Bloedworst 60 et.

«_

1 Volkswagen (bestel)

kg.

~Bazuin 's Vleeshal"
gesloten,
12
Schuitendiep

m/zijruiteri, van

binnen geheel bekleed, jaar
1956,
staat van nieuw.
Postorder, 5 dagen zicht 1 OpelinRekord
1955, in pri(n. fr.). Beste blauwe
ma staat, 1 Fiat-1100, jaar
1954, eveneens in prima
staat.
van 14.75 nu slechts a 7.90. Autobedrijf Bertus BerendElke maat. Brieven aan
sen, Steenwijkerstr.weg 23,
KOOISTRA,
Meppel, tel. 1118.
(Fr.),
H
106
Dantumawoude
Tel. K 5111—450.
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Groningen

Veehouders

verziekte.
uierpijpjes

Damesblouses

Dit komt nOOJt Weer
Grote rode zakdoek

AUe mogelijke soorten
8.95 9.95
van 7.95

65/65
van 1.10 voor

Rest. partij
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- ___r
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voor 4-"3
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opstekers.

Tepelzalfstlften enz.

Fa. D. C. de Jonge
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Nieuwmelkdranken
Leeppoeders.
Diverse soorten
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W

prettigste
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5
GRONINGEN, Tel. 2» 1 *
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otiestook

nieuw telefoonnummer: 05900 35341

Naschoonpoeders.

ter voorkoming van kal-

Vernieuwen en veranderen.

Zuidhom.

korfing

wollen, zijden en katoenen coupons!

TE KOOP WEGENS INRUIL: H.H.

varkensvlees

3 H.A. 67 are land
aldaar, gunstig gelegen,
bouw- en kunstweide. Direct
te aanvaarden. Inlichtingen
door de heer P. Bruins.
Te bevragen bjj J. L. BOLT,

(f 39.75)

hOA|

in alle uitvoeringen.

TE KOOP

zonder extra kosten

Poelestraat 5,

ZONWERINGEN
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Damesscnorten
Favorita
zwart en geel

met leuke garnering
spotgoedkoop
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Spot-spotgoedkoop

HrrrnnvinmaS
Gestr. flanel
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HOUTVESTERIJ „EMMEN"
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Openbare houtverkoping
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STEENTILSTRAAT 33
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r
op dinsdag 25 februari 1958, aanvang 9 uur in
zaal Groothuis te Emmen van 354 kavels van eik. fu t
spar en lariks, geschikt voor spanten, slieten, ruiterh°iV
weipalen en brandhout, gelegen in de vakken 4, 32, fr;
34 en 38 Noordbargerveld en 10, 14 en 33 Weerdin2e
veld.
Betaling contant tijdens de verkoping.
Perceelsüjsten zjjn vanaf heden è, f 0.10 te verkrijgen
het kantoor van de houtvesterij „Emmen" te Em* 8
Molenkamp 12.
Aanwijzing op maandag 24 februari 1958, samenko" 1
9 uur nabjj de boswachterswoning Boslaan, Emmen.

'

**

*

derde

blad

Nieuwsblad van het Noorden

van maandag

9

17 februari 1958

WEER VERLIES VAN HEERENVEEN EN VEENDAM

Fortuna

en Rapid voor beker
uitgeschakeld

Groninger

derby door Be Quick gewonnen

Het inhaalprogramma van gisteren heeft geen daverende verrassingen
opgebracht, de tweede ronde om de K.N.V.8.-beker echter wel. Zo werd
bekerhouder Fortuna '54, dat, zoals bekend is, meer prijs stelt op het
winnen van de bekerwedstrijd dan op het kampioenschap van Nederland als bekerwinnaar is men Ln het buitenland meer in tel dan als
landskampioen door het Roosendaalse K.B.C, gewipt. Met een knappe
I—l bereikte R.B.C, de volgende ronde. We hebben zon idee, dat er
gisteravond, ondanks de carnavalsstemming, in het Fortuna-kamp wel
*o het een en ander zal hebben gerommeld. Nog een ere-divisionist stierf
de bekerdood. Rapid J.C. werd op eigen veld door Sittardia met I—21—2
geklopt
Van de noordelijke clubs herstelde Leeuwarden zich door thuis gemakkelijk met 2—o van het Vlaardingse Fortuna te winnen. De Groninger
derby tussen Velocitas en Be Quick, die veelbelovend van start ging,
"naar die daarna al gauw terugzakte tot een matig treffen, werd door
*e Quick een beetje fortuinlijk met I—21—2 gewonnen. Oosterparkers, dat
zelf niet voor de competitie speelde en G.R.C, in een oefenpartijtje met
I—4 klopte, kwam op de laatste plaats terecht, doordat Zwolse Boys
niet 2—o van Veendam won. Een zwak spelend Heerenveen tenslotte
verloor van Rheden kansloos met 4—o.

—

L

—

°

QUICK iaa Sister">idddaS CITAS—BE
een aantrekkelijk begin, dat alle

Maar helaas, maar al te gauw zakte
spelpeil naar een heel wat matiger

I het

karakter en in de

tweede helft werd
er zelfs zo slordig
gespeeld, dat vele
toeschouwers, hoewel de score nog de
spannende cijfers
I—21—2 vermeldde, al
ver voor tijd het
veld verlieten.
Be Quick experimenteerde met
Kwast als stopper
en „Klep" Kuipers
als linkshalf en
hoewel Kwast nog
wat onzeker speelde, ging het voor
Be Quick nog goed,
doordat Van der
Veen niet in zijn
beste vorm stak en
ook
onvoldoende
door zijn medewerd
aanvallers
gelanceerd.
Bij Be Quick bleef
de
opbouw iets
beter verzorgd dan
bij Velocitas. Kuipers en Bas Paauwe stuwden beter
dan Koolman en
Bakker, van wie
laatstgenoemde
zwak speelde. Een
handsbal van Sannes leverde aan Be
Quick op de rand
van het strafschopgebied een vrije
schop .op, waaruit
Klaas van der Berg
hard over de groenwitte muur tegen
de deklat knalde.
Drie minuten voor
de rus* nam Be
Quick de leiding,
toen Hansems in

.'

vrije

positie van
Van der Leij de bal

l°eitanen in actie bij een dreigend gevaar voor hun ontving. Laag en
X?
_;.?
k»n« er doelman De Wolf (kruipende), Bakker en Wil- precies in het uiter-

ioei

>

"Jken in angstige spanning toe, hoe de bal juist naast ste hoekje schoot
de Be Quick-linksde paal rolt.
buiten in. Rust 0-1.
Vnw het verdere verloop van deze
,et
Spelpeil zakte
de door onS eveer 3500 toeschouty
efs
Na de wisseling zakte het spelpeil
wen n bijgewoond, in zich hield. Er steeds
Men begon slordiger te
deze beginperiode door beide spelen, verder.
Woe
verdween geheel en al
tempo
het
Som n aa rdig gespeeld, het veldspel was en er was weinig opbouw meer. Velocitas
opê er kwamen snelle aanvallen, goed kreeg de steun van de harde wind en
minuten
er> uitgevoerd en er ontston- toen Van der Veen al na drie
den -8oUw<l
(1—1), leek
maakte
kopbal
gelijk
met
een
e«« kansen.
het alsof de groen-witten de beste kansen
hadden. Eerst na ruim een kwartier kon
Be Quick zijn eerste aanval weer onderArbiter Van Male nemen. Die resulteerde meteen ook in
heeft de derby een treffer, zij het op een ietwat forVelocitas —
tuinlijke wijze, toen rechtsbuiten Jager
Be Quick werkede bal bij zijn trek-voorzet precies langs
lijk op uitstekende paal in het Velocitas-doel zag verdwijnen (I—2). Veel bijzonders is er
de wijze geleid, aldaarna niet meer gebeurd. Velocitas, wat
hoewel Velo bedeze onfortuinnerveus geworden door slordiger
paald pech 'had,
achterstand, begon
te spelijke
toen één der Veloeis ~, orw
tot een goede opmeer
kwam
niet
len
en
en
aartsen was doorgebroaanvallen. Eenmaal was
een vr^ie schietkans kreeg, bouw van zijn bij
ikist
de gelijkmaker, toen
toen
dicht
Velocitas
h
V>e~d
V floot. Eén overtreding
Henk Medema alleen voor doelman Rade7"
aemaakt en bestraft, die
maker kwam te staan. Scheidsrechter Van
*« eg*: laal
niet alle dagen voorniet
Male paste echter de voordeelregel
werd een doelschop geno"ten
toe en betrafte een overtreding van
,Klep" Kuipers op de rand van het strafaa_"bV de bal via één der ver„"buiten het strafschopgebied
eerd
bracht Dit is niet juist, daar
_'b"> de riaoel
schop de bal rechtstreeks
Uiten
strafschopgebied in het
'Pez
Wor<ien gebracht. Gebeurt
w tiefw
<*e»t ov ' aan moet de doelschop wor9enomen, opdat aan deze eis
a'*n0(ï Vor(lt
voldaan. De arbiter
r ,l
e

'

'

°

-

k°>nt

'~
„,. f*

\^__/^

.

schopgebied. Het bleef, ondanks een vervan Velocitas, waarbij
woed slotoffensief
Willems en
achterspelers
de
beide
zelfs
Boer helemaal naar voren gingen, I—2

voor Be Quick.
Leeuwarden heeft met 2—o van Fortuna (VI.) gewonnen, een zege, die evenwel veel groter had moeten zijn. Door
nonchalant spel van de Leeuwarder aanvallers werden talloze kansen gemist. Keer
op keer kwamen Van Oosten, Hoekema,
Hofman en Tardy met bal en al alleen voor
de Fortuna-doelman De Leeuw te staan,
maar zij zagen geen kans deze keeper,
die een knappe partij speelde, te passeren. Aanvankelijk had Fortuna een licht
veldoverwicht, maar na een kwartier
volledig in
nam Leeuwarden het spel
handen en in het verdere verloop van de
strijd is Fortuna (VI.) er niet meer aan

gekomen.
Na ruim een half uur kwam de bal na een
dieptepass van Voncken, die als kanthalf
naar
uitstekend schakelde, bij de geheel
links afgezwenkte Van Oosten. Vanaf de
rand van het strafschopgebied schoot de
Leeuwarder midvoor hard en laag in.
Rust I—o. Na de hervatting bleef Leeuwarden sterk domineren, maar Hoekema,
Hofman en Van Oosten bleven op wel
erg nonchalante wijze met de mooiste
kansen omspringen. Na 25 minuten werd
het eindelijk 2—o. toen Hofman een combinatie met Alma en Hoekema afrondde.
te pas

VEENDAM heeft

VELOCITAS—BE QUICK I—2. Het winnende doelpunt van Be Quick, door rechtsbuiten Jager (niet op
de ioto zichtbaar) gescoord. Bij de scherpe voorzet van Jager zeilt de bal juist het Velocitas-doel binnen en de sprong van de verraste doelman De Wolf komt te laat. De drie Be Quickeis Mensinga, Van
Onfortuinlijk der Leij en Van der Berg (v. 1. n. r.) zijn verheugd over deze onverwachte tietier, Koolman (2de van
links) uiteraard niet.
gisteren in Zwolle

tegen de ZWOLSE BOYS een onfortuin- ding, toen Heidenrijk een vrije trap nam
en de bal via het hoofd van midvoor Hof.
lijke nederlaag geleden. De Veendammers
man in het doel belandde (1—0). Veenwedstrijd
sterker dam zette hierna alles op de aanval en
zijn vrijwel de gehele
geweest, maar door gebrek aan afwerking de Zwolse verdediging kreeg het zwaar
maar wist zich toch staande
van de aanvallen konden de geel-rwarten te verduren,Na
35 minuten werd het 2—o,
te houden.
niet tot doelpunten komen.
In Noord 2a
toen Hofman, zowel spil Rosies als doelAl kort na het begin scoorde Jan van man Zuidema omspeelde.
In Noord 2A kwam er van het inder Berg een goed doelpunt, dat echter
Rheden heeft weinig moeite gehad
geannuleerd.
werd
haalprogramma
weinig terecht. Vier
met
4—o
te
kloppen.
Heerenveen
De Friedoor de scheidsrechter
Er kwamen nog meer kansen. Korte zen speelden een matig partijtje,
hun wedstrijden werden afgelast en alleen
schoot eenmaal tegen de paal, maar daar aanvalsspel was te kort en te doorzichtig de ontmoeting LSC—Appingedam vond
bleef het ook bij. Rust o—o. Ook na de om tegen de stevig ingrijpende defensie doorgang.
De Damsters lieten zich niet
Veendam in de aanval,
succes te hebben. Voor
wisseling

Appingedam gelijk met Rood Geel

de
van Rheden
te rust leidde Rheden door Zweers en A. door LSC verrassen en met een alleszins verdiende o—3 zege kwamen ze
gelijk in puntenaantal met leider Rood
Geel. Dat kan hier nog een spannende
geschiedenis worden, temeer daar ook
Harlingen nog een goede kans heeft.
Op een zwaar bespeelbaar veld
is
LSC—Appingedam natuurlijk niet zon
beste wedstrijd geworden. Appingedam
Matt Busby. de manager van Ünited, was duidelijk beter dan LSC en de 0-3
gaat dagelijks vooruit. Hij wacht met zege kan dan ook alleszins verdiend
spanning op de reservebril. die vandaag worden genoemd. Voor de rust werd
gescoord, hoewel Appingedam
nog
uit Manchester moet komen. Dan gaat er niet
toen reeds in de aanval was. Doelman
hij de krant lezen, maar dan zal tevens
Het is vrijwel zeker dat twee overle- moeten worden uitgemaakt wat hij zal Bouma van LSC speelde echter een
goede partij. Rust o—o. Direct na de
venden van de vliegramp bij München, mogen lezen van het ongeluk, want hervatting
trok Appingedam in het
nog
weet
steeds
niet
dat
er
vele
Busby
namelijk doelverdediaer Harry Gregg en
reeds na twee minuten
offensief
en
zijn
te
betreuren.
opende rechtsbuiten Haan
de score
achterspeler Bill Foulkes. overmorgen de doden
Journalist Taylor en de spelers Jack (0 I). Na 20 minuten vergrootte de
kleuren van Manchester Ünited zullen
Wood,
Alfert Scanion. zwaar gehinderde Stoppels de stand
Blanchflower. Ray
verdedigen in de cupwedstrijd tegen Dennis Violet en Ken Morgan gaan goed tot o—2 en tien minuten later werd
het door Bijlholt zelfs o—3. Daar bleef
Sheffield Wednesday. Zaterdagmorgen vooruit.
namen zij aan de training van assistentmanager Murphy, die dus voorlopig de
JONGENS- IN
taak van Matt Busby heeft overgenomen,
deel en de coach was dermate tevreden
over hun conditie, dat men wel zeker van
hun meespelen kan zijn.
Voor die wedstrijd tegen Sheffield Wednesday bestaat een overweldigende beGisteren werd in de gymnastiekschool
langstelling. Bereden agenten
moesten in de Violenstraat het tweede gedeelte
gistermorgen toen de kaartverkoop een
verwerkt van de jongens- en juniorenaanvang nam met de strakke hand trachkampioenschappen
van de Turnkring
ten de orde voor de hekken van Old TrafKNGV, waarbij de
van
het
Groningen
te
handhaven.
Zo
veel
wilford
mensen
den zich van een ticket verzekeren.
deelnemers hun vrije keuze naar voren
In het ziekenhuis van München kijkt konden brengen in de oefenstof.
men intussen nog steeds bezorgd naar de
Het moet gezegd worden, dat er in het
gezondheidstoestand van Duncan Edjongensturnen een opgaande lijn ligt, die
wards, wiens nieren nog immer niet werhet noorden zeker zal doen meetellen bij
ken. Mogelijk zal de kunstnier opnieuw de districts- en Nederlandse kampioenworden ingeschakeld. De geneesheren schappen, die binnenkort zullen worden
vinden het teleurstellend, dat men hier gehouden.
De wedstrijden van gisteren hebben de
weer op moet teruggrijpen. Ook John
Berry is nog in gevaar. Wel is er een ranglijst, die de vorige week na het eerste deel was opgemaakt, volledig omver
lichte verbetering ingetreden. Zorgwekeen bewijs dus, dat de jongens
kend is eveneens de toestand van piloot gegooid,
in hun eigen werk meer zichzelf waren.
Rayment, die van tijd tot tijd in een G.
Praamstra van GVAV-Rapiditas werd
zuurstoftent moet liggen.
bij de persoonlijke wedstrijden eerste
met 207.2 punt, al was het verschil met
nummer twee, A. Steenhuis van Voorwaarts, die 206.4 pnt behaalde, gering.
derde plaats was voor H. J. v. d. Ley
Assen Emmen op 30 april De
van Voorwaarts.
Op Koninginnedag (30 april) wordt in
Deze wedstrijden bepaalden tevens de
het Sportpark te Assen de jaarlijkse voet- opneming in het jongenskeurkorps en
hiervoor werden de twaalf besten aanbalwedstrijd Assen—Emmen gespeeld.
gewezen.
Het waren H J. v. d. Ley, A. Steenhuis, R. Miljoen, A.
Consten en F. Siepel
van
Voorwaarts en de GVAV

maar

de

bleef

aanvalscombinaties werden

kort uitgevoerd en daartegen had de Bosveld (2 x) met 3 —o, na de pauze
Zwolse verdediging een goed antwoord. voegde mid voor Zweers daar nog een
Na 13 minuten nam Zwolse Boys de lei- vierde treffer aan toe (4—0).

Manchester United trainde weer
Toestand Edwards
ernstig

—

vertegenwoordigt

voor het

"

1/.

Veelgoede oplossingen

inK.N.V.B.-toto

. -

1 10 die door het heera ?
VaY Val en het beperkte proC>acarn?"
aan belangstelling ins«hife heeï?
waaro 1 dlt weekeinde
vrij groot aantal prijs«n.e;naars
7?
s,
nder de 153.860 deelne-

—

Fraai werk aan de ringen door G. Praamstra van G.VJL.V. Rapiditas, die bij
de kampioenschappen voor jongens de titel won in de Turnkring Groningen.
TAFELTENNIS

noegen moest ne-

K.M.G. noordelijk

men.

■■

"

u
De De

vereni-

gingskampioenschap.
Bij de junioren
zagen wij knap turnen van Reigersberg, Kruizinga en
Jonkman. Reigersberg werd kampioen met 197 8
pnt, Kruizinga 2de
met 190 pnt, terwijl Jonkman met
de 3de plaats ge-

°

tri J d misten f 27.123.
in_e^
"=c bedroeg f 226.020.

Rapiditas-jongens:

G. Praamstra, H.
v. Heyst, P. Niemeyer, W. Bekkering,
J. Schipper,
J. v. Nimwegen en
J. v. Ingen.
Praamstra, Steenhuis, v. d. Ley, v.
Nimwegen en Miljoen worden afgevaardigd naar de
districtswedstrijden

la
werd, heeft gisteren
e 6t an oopëeschorst
3
de Bedwongen rust zijn
en;_-lri Jd voor de Zwitserse verng
Ws'stl,
F ellows gespeeld. De
Sel nniJdv»t_lng
gen Legnano werd
met 2-0
„
het ve i<jen en Kocsis
T
was de ster van

le

—Bom o—2.

terwijl Voorwaarts
I de Turnkring

a

* ~i

In het persoonlijk titelgevecht van
de Nederlandse Dambond heeft ir. Van
Dijk uit Wageningen na tien ronden de
leiding met 13 punten uit negen partijen. Keiler is tweede met 12 uit eveneens negen en Van der Sluis derde met
12 uit tien. De Emmenaar Drenth staat
op de twaalfde plaats. Hij behaalde tot
nu toe 8 punten uit tien wedstrijden.
De uitslagen van gisteren waren: Dukel—Boer 2—o; De Kluyver—Keiler
1—1; Anderson—Drenth 1—1; Ansems

-

Kocsis

die bevi-P
d
-ich verschillenden,
st>ei.?6t
K ?n
den-. CP
kip!
W Programma goed voor«W «iet rt H- ook het aantal geluk
t>e lesehüm Vtelenz goede prognoses .vrij
«n.
6??L2 85s-Bok_ raders
zullen met elkaar
die eer
gen
u,!;_
verdelen en degenen,

Ir. Van Dijk aan de leiding

Dubbel succes van Voorwaarts

ster van 't veld
n
Sandor Kocsis, die na de
tw §aa r ?faar
0pstan d Zwitserland als zijn
, d
de r? e vL erlan
koos en daarom door
,r
W"°nDatl tie arse Voetbalbond in eerste
ift!!ant
1 door d e FIFA in tweede
ie oi

gfaie

DAMMEN

JUNIORENKAMPIOENSCHAPPEN

regel goed toe.

Banneling

het bij, want LSC kwam sporadisch
tot een aanval en Bouman veroorloofde zich nog de weelde voor Appingedam
een strafschop ver naast te schieten.
15 9 2 4 20 33—15
Rood Geel
15 10 0 5 20 42—24
Appingedam
Harlingen
14 8 1 5 17 45—36
GRC
16 7 1 8 15 35—30
FVC
13 7 0 6 14 27—25
14 5 4 5 14 21—22
Neptunia
Frisia
15 5 4 6 14 34—42
12 5 2 5 12 24—25
Friesland
12 4 4 4 12 28—32
Haren
LSC
13 5 2 6 12 22—28
12 3 2 7
8 22—33
Gruno
15 3 210
8 22—42
Hunsingo

zeventienjarige L. Reigersberg van Voorwaarts werd kampioen in de Turnkring Groningen
by de }untoren.

Voorwaarts zal dus
zowel voor het persoonlijk
als het
verenigingskampioenschap aan de
districtswedstrijden
Een
deelnemen.
mooi succes voor
deze ijverige vereniging.

politiekampioen
In de competitie van het district
van de Nederlandse Politie-

Noord

sportbond (NPSB)

werden te Gronin-

gen de wedstrijden gespeeld tussen de
Rijkspolitie Sportverenigingen Groningen (RPSVG) I en Sportvereniging 4e
Div. Kon. Marechaussee Groningen

(KMG) en RPSVG II en Rijkspolitie
Sportvereniging
district Winschoten
(RSDW).
De eerste wedstrijd werd met het

kleinst mogelijke verschil (4—6) door
de KMG gewonnen. In de strijd tussen RPSVG II en RSDW wisten de
Winschoters met I—9 te zegevieren.
Door deze uitslagen is het team van
de KMG noordelijk teamkampioen geworden.
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Beter voetbal van noord, maar...
Grotere stootkracht van oost bleek beslissend
zijn plaatsen was onvoldoende, waardoor
de jonge Dijkstra van Achilles op zijn
Degenen, die straks het Nederlands amateur-elftal moeten samenstellen, rechtsbuitenplaats niet die steun heeft
gehad, welke hij. voor het. eerst in een
hetwelk tegen Frankrijk in het veld moet, zijn in hun taak niet te selectie uitkomend, nodig had Tegen oost
benijden, want wat het gisteren te Nijmegen gehouden districtstoernooi is Dijkstra in de eerste helft vervangen
door Hartkamp van Sneek, een actieve
aan „waarden" naar voren heeft gebracht, was nu niet direct om enthou- speler, die heel wat beter dan Bouma de
aanbond met de oostelijke stopper,
siast over te worden en (enzij een beroep kan worden gedaan op die strijd
doch ook al in de afwerking zwak bleek,
amateurs, die in de sector betaald voetbal uitkomen, zal hef heel moeilijk hoewel hij het is geweest, die tegen oost
Dijkstra
het enige doelpunt
(Van

onze sportredacteur)

zijn een selectie te maken, welke tot een dragelijke prestatie in staat
kan worden geacht. Voetbaltechnisch zijn er by west, zuid, oost en
noord wel aardige dingen te waarderen geweest, maar dit voetbal bleek

„dood", miste bewegelijkheid, miste ook de plotselinge actie en werd in
veel te laag tempo uitgevoerd.

Dat was de elite

H.S.C. wint van
Stadskanaal

voornaamste schakels in de goede opbouw
bij noord. Maar zodra de bal in de voorlinie kwam was het mis. Linksbuiten De
Rijke van Friesland was nog wel de beste
door zijn bewegelijkheid en snelheid,
maar Hainje kwam toch eigenlijk alleen
in de eerste helft tegen zuid tot een
goede prestatie. Hij was het ook, die in
de tweede helft na goed combinatiewerk
met midvoor Bouma van Sneek tot het
doelpunt kwam, dat verdiend met I—o
deed winnen. Maar tegen oost kwam de
Heerenvener eigenlijk niet meer in het
stuk voor, evenmin als Bouma, terwijl
Jalving van Emmen in beide wedstrijden
niet aan de verwachtingen heeft beantdeze

17 9

1 7

19 54—48

16 7 4 5 18
15 6 4 5 16
16 7 2 7 16
15 6 3 6 15
16 6 3 7 15
15 6 2 7 14
17 5 4 8 14
17 4 4 9 12
16 4 2 10 10
2e klasse A
15 9 2 4 20
15 9 2 4 20
15 8 3 4 19
15 8 2 5 18
16 8 1 7 17
15 7 2 6 16
15 5 5 5 15
16 4 6 6 14
14 4 5 5 13
15 6 1 8 13
14 3 2 9
8
15 2 3 10
7

-

10

37—36
34—26

30—30
23—31

29—31
27—25

38—39

37—45
22—46

TWEEDE DIVISIE A:

Uitslagen
ERE-DIVISIE
NAC—BW
Blauw Wit—VVV

DOS—Amsterdam
EERSTE DIVISIE A:

1 ZFC

4—2
4—l
3—l

Vitesse—DWS

3—l
o—l

Hermes/DVS—Schev./Holl. Sport

I—2

Roda Sport—Willem II
EERSTE DIVISIE B:
Wageningen—KFC
Leeuwarden—Fortuna (VI.)

Haarlem—Xerxes

Eindhoven—De Volewijckers

TWEEDE DIVISIE A:
ZFC—DOSKO
Emma—Zeist
UVS—DHC
't Gooi—EBOH
TWEEDE DIVISIE B:
Tubantia—Heracles
Oldenzaal—Enschedese Boys
Zwolse Boys—Veendam

Rheden—Heerenveen
Velocitas—Be Quick

—

2—o
2—o
2—l

14 DHC

I—o
I—3
I—o

I—2
o—3
o—2

2—o
4—o
I—2

Cornpetifiestanden

G.R.C. verliest

Geen afwerking bij noordelijk

—

zaterdagvoetbal

Geroutineerder Emmen won

——

4-0

Bo

Bremen
Groningen

—

—

Oriënterende besprekingen

Midvoors

te Groningen

Over

standaard-elftal

SPORTJOURNAAL

—

—

—

....

Schiedam,

waar de Amsterdammer

Bert Sitters met een keurige 2.37.5 het
Nederlands record 200 meter vlinderslag op zijn naam bracht. Tevoren had
hij op de 100 meter vlinderslag met

1.07.1 reeds laten zien tot welke dingen hij in staat is.
IN DUITSLAND heerst vreugde over
de terugkeer van de verloren zoon
Frits Walter in de kernploeg voor de
nationale elf. Sepp Herberger besloot
de oudaanvoerder van het Duitse voetbalelftal opnieuw naar de centrale training te halen, omdat Vollmar en Keibassa met blessures te kampen hebben. Als tweede aanvulling koos Herberger Erwin Waldner.
ER ONTGING OOK lEMAND EEK
NEDERLANDS RECORD. Dat was de
Eindhovenaar Verburgt, die op de 400
meter vrije slag zo snel zwom dat al
zijn tegenstanders kansloos leken e.n
dat een verbetering van het record alnog een tijd van wachten was.

Polle,

26^M

16 12 2 2
16 7 6 220 «j.l
16 9 2 520
17 7 6 420
18 75619 ói f
18 5 8 5 18
16 7 3 6 17
17 6 5 6 17
17 6 4 7 16
16 5 4 7 H

H

I
Jj

*j
*j

8 13
9 11

17 4 5

12 DOSKO
13 EBOH

16 4

3

16 4
17 3

3 9 H
4 10 10

Zj

TWEEDE DIVISIE B:
IGo Ahead
18 10 7 127 «K.
16 11 1 423 » ,i
2 Heracles
Boys
3 Ensch.
17 10 2 522 3<j\
4 Rheden
18 10 1 7 21
18 8 4 6 20 Vj\
5 Oldenzaal
18 58 5
6Be Quick
18 6 6 6 18 -fj|
7 Tubantia
17 7 3 7 1?
8 Veendam
16 6 4 6 1';
9 NEC
10 Zwartemeer
17 6 3 815 *rjj
11 PEC
18 7 1 10 15 Xj!
16 5 3 8 13 -|j
12 Velocitas
17 5 3 913 *rjj
13 Heerenveen
14 Zwolse Boys 18 5 1 12 11 J^j,
15 Oosterparkers 16 4 1 11 9 W

*

1»^
*
2

Zondag spelen:
ERE-DIVISIE:

GVAV—DOS

NAC—Sparta

BW—Blauw Wit
Amsterdam —ADO
Fortuna '54—MVV
Feijenoord—Enschedé
NOAD—PSV
VVV—Ajax
Elinkwljk—Rapid

J.C.

EERSTE DIVISIE: A
EDO—HVC
DWS—VSV
Alkmaar—RßC
Roda Sport—De Graafschap

AGOVV—Volendam
Vitesse—Excelsior
Helmond—SVV
DFC—Willem II
EERSTE DIVISIE B:
De Volewijckers—Helmondia
Hermes-DVS—Limburgia
Eindhoven—Wageningen
Rigtersbleek—Leeuwarden
Scheveningen H.S.—Haarlem

'5*

RCH—Xerxes

Stormvogels—Fortuna VI.

KFC—Slttardla

TWEEDE DIVISIE A:
LONGA—ZFC
EBOH—Emma
De Valk—Wilhelmina

DOSKO—Baronie
Hilversum—DHC
Zeist—ONA

TWEEDE DIVISIE B:
Heracles—Zwartemeer

Ensched. Boys—Rheden
Heerenveen—Go Ahead
Oldenzaal—Veendam
Tubantia—Velocitas
NEC—Be Quick
Zwolse Boys—Oosterparkers

pelijk, „hoogstens twee a drie cMD =
hier rijp voor", aldus de heer Mar'e

°

Wat de spelpeilverbetering
merkte hij op. dat er technisch nie' |.
e
te verbeteren zou zijn en dat het b {
de voetbal zich met alle middelen
((j
tot zijn beschikking heeft, moet r>
op de jeugd waarbij een strenge ie
selectie zal móeten worden toegeP 8
Uit de aard der zaak brachten deze 9>(
blemen vele tongen in beroering. $
algemeen was men er wel over ce*i„\ < (
de omvang van het betaalde voet"
groot was. zonder evenwel de wegen
te geven die naar het gestelde doe u
len leiden. Vooral van de zijde v! 1vff'
amateurs verwacht men bijzonder fif
verzet ten aanzien van de gedacht *r
bij het sectiebestuur aangaande de
ring leven

t

"' ~

_

Ook de oprichting van de bcr «jt
voetbalbond vroeg enige tijd
e<«
g
van de vergadering maar vrij alg
kwam men tot de conclusie dat
weinig kans heeft, dit i.v.m. het f el >
de spelerscontracten een bepaling
competitie
ten,
deelneming

aaJl^

aan

die

organisaties die niet bij de
aangesloten op straffe van

'

F.I-F-*' tv
boete"

nog van

krach

overeen

"

Zondag spelen:

AMATEUR EERSTE KLAS-E
WVV—Robur et Velocitas
Borne—ZAC
Zwaagwesteinde—Quick *20.
Hengelo—Sneek

*'

Harlingen—Haren

TWEEDE KLASSE B:
Emmen—Muntendam

Musselkanaal—CEC
Stadskanaal—Nieuw Buinen
BNC—HSC
Noordster—VAKO
FW—Hoogezand

Een middagmaaltje komt er niet van,
geloof ik, Polle! Daar komt een been tevoorschijn; een been van iemand, die we
saampjes staan op te hijsen! Een stevig
been ook, met een pantoffel eraan.
39)

Hé, zeg, JÜ daar onder water! Doe es een
zo licht ben je ook niet. Wat
beetje mee
kunnen er toch gekke dirigen op de bodem
van de rivier liggen!

—

Ha-ha! Jullie maken me aan het lachen,
zeg! Zit ik me daar beneden lekker rustig
te dammen, ik heb bijna gewonnen en ineens word ik omhoog gehesen, zodat alle
stenen van het bord glijden. Is dat lachen!

.ft

biedt. Welk verbod
jaren nadat een speler een
met een vereniging heeft beëindig"' m
de financiële positie van de opge Jb
organisatie bleek bij de K.N.V.Ben deze is voor ontwikkeling van
dig profspel volkomen ontoereiken

TWEEDE KLASSE A*

en

.

het**'

Grnno—LSC
FVC—Friesland

Pelli
Pingo

10 Emma

11 LONGA

OPGAANDE LIJN

—

2 Wilhelmina
3 Zeist
4 't Gooi
5 Hilversum
6De Valk
7 ONA
8 Baronie
9 UVS

o—o

Dit klinkt niet vleiend voor het door
40—25
ERE-DIVISIE:
de semi-profclubs afgeroomde amateuris.
36—26
1
Enschede
22 12 7 3 31 50—29
me, maar de conclusie kan toch niet
31—22
2 DOS
22 11 7 429 50—34
25—29
luiden,
omdat
hier
tenslotte
het
anders
32—29
3 Ajax
22 11 5 6 27 41—26
beste aanwezig is geweest wat de ama30—20
4 ADO
22 12 3 7 27 49—36
teurclubs op de been kunnen brengen.
33—32
5 Rapid J C
22 11 3 825 45—37
43—38
22 10 5 7 25 46—39
Dat er -technisch nog wel het een en
6 Fortuna '54
20—27
7 VVV
22 10 4 8 24 37—32
ander te genieten is geweest moet boven30—40
8 Sparta
22 8 8 6 24 50—44
feit,
toegeschreven
dien worden
aan het
17—34
9 Feijenoord
22 11 2 9 24 57—50
traagheid
van
deze
bal23—38
uitvoering
dat de
10 PSV
22 9 6 7 24 48—46
districten waarschijnlijk wel niet
behandeling nog toeliet, want zodra het woord. Hij was ongetwijfeld ijverig,
11 MVV
22 9 4 9 22 41—34
maar verwacht zal zijn.
even sneller ging, werd het meteen slor12 NAC
21 9 1 11 19 41—51
diger. West en zuid maakten nog wel eni13 NOAD
22 7 4 11 18 32—54
Oosterparkers
van
14 GVAV
21 6 5 10 17 34—46
ge indruk, maar dat kwam voornamelijk
GRC, verzwakt door drie invallers
15 Amsterdam
21 4 8 9 16 31—41
door de drukdoenerij der spelers en niet
(doelman Bijl, Roelfsema
en Postma
16 Blauw Wit
22
5 5 12 15 35—43
door de wezenlijke kwaliteiten van het
niet
van
de
het
partij),
waren
heeft
22 4 5 13 13 30—54
17 Elinkwijk
gistermorgen in een oefenpartijtje tevoetbal, dat in allure zelfs achterstond
21 3 6 12 12 42—61
18 BW
gen Oosterparkers niet kunnen bolbij datgene wat oost en noord hebben
werken. De semi profs wonnen vrij geEERSTE DIVISIE A:
laten zien.
makkelijk met I—4.1—4. Alleen in het eer1 Graafschap
19 14 1 4 29 46—27
gaf
partij,
goed
ste kwartier
GRC
terecht
2 DFC
Oost is tenslotte als winnaar
19 12 4 3 _8 45—24
begon
de rood witte verdedidaarna
3
Willem
II
19 11 5 3 27 42—24
voorschijn
gekomen,
het
te
uit
toernooi
ging te blunderen en door foutjes van
4 HVC
19 11 4 426 47—22
doelman Hoekstra en spil Bruins stond
na eerst van west met 3—o en in de finale
met
5
Excelsior
19 9 4 6 22 28—23
DelOosterparkers
tijd
in
korte
door
met 4—l van noord te hebben gewonnen,
6 Alkmaar '54
19 9 4 622 34—31
gorge (2 x) en Tjerk Bolhuis met o—3
genomen
maar over de gehele lijn
en
de
rust
scoorde
de
19 9 2 8 20 36—35
Kort
voor
7
Vitesse
.voor.
(Van
onze sportredacteur).
het is prettig dat te mogen vaststellen
nieuwe aanwinst voor Oosterparkers,
8 Volendam
18 7 5 6 19 35—29
Er is, dat is ook in de oefenwedstrijd, welke het noordelijk zaterdagelftal, rechtsbinnen Stiekema, die van Kloosheeft noord toch de meeste speelkwalitei9 SVV
18 7 5 6 19 29—33
terburen is overgenomen en die niet
ten laten zien. In de afwerking was oost
10 DWS
19 8 2 9 18 38—34
zaterdagmiddag in en tegen Emmen heeft gespeeld, ongetwijfeld een opgaanonverdienstelijk debuteerde. Rust o—4.
11
Helmond
5 7 7 17 24—27
19
echter ongetwijfeld beter en daardoor
Oosterparkers
na de pauze bleef
de lijn in de technische capaciteiten van de noordelijke voetballers, die Ook
'12 VSV
19 6 3 10 15 31—34
gemakkelijk de .baas over de tweede
hebben de noordelijken de eindstreep net
13 AGOVV
18 4 4 10 12 23—43
niet op zondag spelen. Maar de sparringpartij kon toch geen voldoening klassers Tot scoren kwamen ze evenniet gehaald als eerste.
14 RBC
18 2 5 11 9 18—34
wel niet meer, wel GRC, dat door Beisschenken, omdat er gebreken aan de spelopvattingen b„ de zaterdagvoet- huizen tot I—4 inliep.
Tegen het zuiden wreekte zich aanvan15 EDO
18 2 4 12 8 13—32
kelijk bij noord het feit, dat drie stopDe jeugdige Öosterparkers-doelman
16 Roda Sport
18 1 512 7 20—47
ballers kleven, welke nog een grote rem zijn.
pers waren opgesteld: Timmer van Embotsing
met de
Regendorp heeft in een
EERSTE
DIVISIE B:
opgemen als spil, De Linde van Rood Geel als
GRC-er Tulp een schouderfractuur
Er was behoorlijke belangstelling op het geval, alleen doordat zijn
1 SHS
20 13 4 3 30 50—30
en is voor geruime tijd uitgescharechtsback en Blom van W.V.V. als het Emmen-terrein,
lichaamslopen
hetgeen een bewijs houding foutief is. Strating wist twee
19 12 4 3 28 47—29
rechtshalf. Zowel De Linde als Blom is, dat
2 Sittardia
de interesse voor voetbal daar treffers te plaatsen, hoewel de verdedi- keld.
magisch
centrum
werden als
naar het
3 Stormvogels 20 12 3 527 50—35
leeft, en dus is in dit opzicht het spelen ging van noord toch zeker niet minder, BOKSEN
getrokken, waardoor de zuidelijke linker4 Leeuwarden 20 11 4 526 45—29
in deze zich naarstiglijk ontwikkelende technisch eer beter, was dan die van
vleugel te veel vrij spel kreeg. Wat De plaats volkomen
5 Limburgia
19 7 7 5 21 40—30
ksploegvan
verantwoord
geweest.
Luitjens
(Blauw
Wit)
Emmen.
was de
Linde betreft is dat later beter geworden, Daarbij is Emmen, de
Wageningen
6
20
7 7 621 48—44
klasser,
tweede
sterke
figuur,
maar ook stopper De Gramaar in het spel van Blom bleef het een een tegenpartij gebleken, welke zijn
naar
7 Haarlem
19 9 2 8 20 32—30
taak ve (Blauw Wit) en Van Zwol (Oranje
handicap. De Winschoter heeft goede met naar behoren heeft opgevat.
Dat de Dren8 Eindhoven
20 8 4 8 20 39—36
Groningen) kwamen heel aardig
Naar wij vernemen, zal op maandag
zwakke perioden daardoor afgewisseld en ten met 4—-0 hebben gewonnen, is echter Nassau,'
mee. Na de rust is Luitjens als stopper
9 Helmondia'ss 20 7 6 7 20 33—35
8. een sterke boksplocg' uit
dat gebrek aan constant spei was jammer, niet alleen.hun prestatie, maar zeker ook geprobeerd
en Ook dat ging zeer goed, Bfe'men naar Groningen komen voor
10 RCH
20 8 4 8 20 37—40
omdat juist verdediging en middenveld gevolg van de zwakte in de afwerking maar als rechtsback
had hij tóch meer een wedstrijd tegen School Abelsma.
11 Hermes-DVS 20 7 3 10 17 40—39
vaak de beste opbouw hebben laten zien. bij de gecombineerden. Er was in
opbouw.
Bewegelijk
de eerwaren de kanthalfs
Voorts vernemen wij nog, dat de voor12 Volewijckers 20 6 5 9 17 28—36
ste plaats echter een verschil in tempo. Geerts (ACV) en Heidstra (Drcnthina) ronden voor
de Nederlandse bokskamKFC
Duidelijk
te
13
20 4 7 9 15 26—39
onderkennen,
dat Em- en er ging van hen voor de rust zelfs pioenschappen op 22 en 23 maart te AmUitstekende stopper men in eenviel
ander
14 Fortuna VI.
19 4 5 10 13 30—55
technisch en tactisch meer opbouw uit dan van Kootstra en sterdam worden gehouden en de finales
milieu speelt dan de noordelijke K. Vos bij Emmen. In de tweede helft op 29 maart te Den Haag. Het is nog niet
15 Xerxes
19 3 4 12 10 22—38
Timmer is in beide wedstrijden onge- beter
ploeg, welke tenslotte samengesteld is uit kwam lebema (Blauw Wit)
16 Rigtersbleek
19 2 512 9 32—54
het mid- bekend welke noordelijke boksers naar
twijfeld de meest op de voorgrond trederde en vierde klassers. Maar ook hun denveld, maar dat was geen in
verbetering, de nationale kampioenschappen zullen
dende figuur geweest. Met oordeel en afwerking was zwak, want kansen heb- hoewel het opnemen van Heidstra in de worden afgevaardigd.
goed inzicht verdedigde hij het centrum ben de zaterdagvoetballers evenveel ge- voorlinie toen wel een versterking bleek.
Drenten, die Timmer als de De bewegelijkheid-van de aanval, welke
en al kon zijn wegwerken nu en dan iets had als deverdediger
misten, Jalvingh in voor de
centrale
in hoofdzaak van Wolters,
weg,
dat het middenveld en Mcertens op de rechts- Dijkstra rust
gedecideerder, dat neemt niet
(Leeuwarder Zwaluwen) en B.
buitenplaats moesten ontberen.
hij een zeer ruime voldoende heeft geVos (Klazienaveen) had moeten komen,
werd toen inderdaad groter, waardoor de
haald.
met allure Emmer verdediging: Beugels—Scholten—
Zijn secondanten, De Linde op rechts
kwam door de invallers niet Vrielink vooral over rechts en in het
en Age Leiseboer van Achilles op links, totEmmen
zijn normale ploegkracht, maar bleek centrum nogal eens bakzeil moest halen.
hebben hem behoorlijk bijgestaan, maar toch gevaarlijker, omdat de midvoor, in De rechtervleugel Beswcrda (0.N.-Sneekl
de zwerflust van De Linde heeft toch tegenstelling tot die der gecombineer- —Weyer (Leeuwarder Zwaluwen) was,
veel te veel is. Wat tot gevolg heeft, dat
tegen oost tot een paar doelpunten ge- den, goed door zijn kanthalfs en binnen- voornamelijk door laatstgenoemde, zwak
een
er een te grote versnippering van speleid, welke niet nodig waren geweest. spelers „gelanceerd" werd. Beiden zijn en dat Beswerda na de rust rechtsbuiten
lers plaats vindt.
en
wegtrekken
van ze midvoors met allure, Strating bij Em-j
Heidstra rechtsbinnen kwam, bracht
Maar misschien is dat
overgrote
De
de
De K.N.V.B. stelt zich dan ook ten doel
belangstelling
voor
zijn plaats mede veroorzaakt doordat men en Wolters (Klazienaveen) bij het meer stootkracht. Speltechnisch was toen
Blom zoals gezegd teveel naar het mid- noordelijk elftal, maar terwijl eerstge- de voorlinie even sterk als die van Em- zaterdag te Amsterdam gehouden verga- in de nabije toekomst tot een sanering te
komen van het aantal betalende clubs.
den trok. Jansen van Leeuwarden speel- noemde aanvallen met een goed schot men: J. Vos, Derks, Strating, Vleems,
dering van de zijde van de leiders van Daarbij zullen het eerst in aanmerking
de nuttiger als linkshalf en bleek een der kan afwerken, is dat bij de andere niet Fransen.
komen, die gebieden van Nederland waar
Het kan nuttiger de verenigingen, die spelen in de semi- een overcompleet aan betalende vereniEigenlijk is de ploeg van Emmen teprof-afdeling
van de K.N.V.8., deed gingen bestaat en die in de toekomst geen
bestaansrecht zullen hebben. Uitgangsgengevallen. Van een team, dat in de duidelijk uitkomen, dat er op het ogenpunt hierbij is, dat de zelfstandigheid
noordelijke tweede klasse B de aanstaanblik in deze kringen iets leeft. Vooral van de desbetreffende verenigingen niet
de kampioen is, mag niet alleen zuiverzal worden aangetast, maar dat deze verGE- Verbazing kwam er echter rond het der voetbal dan nu vertoond is, worden het probleem van de organisatorische enigingen in zijn geheel zullen moeten
ER IS DIT
SCHAATST. In Helsinki streden 's we- bassin toen Verburgt na 350 meter verwacht, maar bovendien het inzicht, omvang, die nauw samenhangt met de terugkeren naar het amateur-voetbal,
Hij
relds beste hardrijders om de titel en zwemmen plotseling afstopte.
terwijl zij tezamen
een standaardelftal
in Parijs deden dames uit alle delen dacht dat hij er al was en zo ontging dat de juiste methode om tot vlotte com- financiële positie van de aangesloten zullen vormen dat uitkomt in de betaalde
competitie van de K.N.V.B. Dit stanvan de wereld al even zr> goed hun best hem de zege en waarschijnlijk een va- binaties te komen, niet in de lacht te verenigingen had de aandacht.
vinden is, maar over de grond.
om de wereldtitel schoonrijden te be- derlands record.
daardelftal zal dan mede de financiële
Er is een belangenvereniging gesticht. bron kunnen zijn voor de amateurvermachtigen. Carol Heiss, de pittige 18Er werd, vooral door de rechtsback,
die boven- omdat men in het algemeen het er over enigingen waaruit het is ontstaan. Voor
-jarige Amerikaanse, werd de gelukDE DAMES kwamen in het Schie- maar ook door de kanthalfs
kige. Voor de derde maal in successie damse water niet aan racordverbete- dien wel wat bewegelijker mogen zijn eens was, dat de samenwerking tussen 15 maart a.s. zal er een enquête worden
vaak de verenigingen van het betaalde voet- gehouden onder die verenigingen
zaterdag het geval is geweest
die
werd zij nummer één. De tweede en ringen 'toe. Wél maakte Cockie Gaste- danhoog
gespeeld. Toch — en dat is ook bal inniger moest zijn. zonder in de lei- naar het oordeel van het sectie-bestuur
derde plaats waren voor Oostenrijk, laars zich met 1.04.1 verdienstelijk op te
ding
de tactiek bij Emmen
van dit onderdeel van de K.N.V.B betaald voetbal in aanmerking komen.
dat met Ingrid Wendl en Hanna Wal- de 100 meter vrije slag en deden ook logischdan bij was
de zaterdagvoetballers, Voor- wijziging te brengen. Het sectie-bestuur
In dit verband kan worden opgemerkt
ter dus ook wel iets presteerde. De Ne- Mary Kok en Judith de Nijs het op de beter
van het betaalde voetbal blijft ook na
namelijk doordat de Drentse binnenspederlandse meisjes Joan Haanappel en kOO meter vlinderslag uitstekend. Mary lers hun taak veel beter begrepen dan deze oprichting
dat
hieromtrent van de K.N.V.8. -zijde in
belangenverenivan de
Sjoukje Dijkstra, die op de Europese won tenslotte in de goede tijd van die van de gecombineerden.
ging de leiding in deze voetbal-sector Groningen enkele dagen geleden reeds
kampioenschappen zon uitstekende 5.01.7, terwijl Judith precies 0.2 seconIn de eerste helft bracht Strating de behouden en kan dus ongestoord met zijn oriënterende besprekingen zijn gehouindruk maakten, stelden iets teleur. de meer nodig had.
stand op I—o, zonder dat doelman Van ongetwijfeld veelomvattend werk doorHaagse Joan werd zevende en de AmAalderen (MJV) er iets aan kon doen, gaan. Dat dit laatste het geval is. bleek den.
vervangen van deze goalie door overduidelijk uit de rede die voorzitter
stelveense doktersdochter Sjoukje elfHET ZUSJE VAN JUDITH, de iets en het (Oranje
Niet rijp
Nassau, Groningen) bleek
de. Niet minder dan 15.000 toeschou- oudere Lenie, zwom dit weekeinde ver- Bosma
hij zeer duidelijk
geen verbetering. De Groninger maakte Martens hield en waarin
gracieuze
schouwspel
dit
uitvoerig
wers woonden
Zeer
stond de heer Martens
der van huis. Zij werd in het Oost- fouten,
de ontwikkeling van het betaalde voetwaardoor Emmen via Jan Vos en
bij.
stil bij de vraag of volledig profesionaTransvaal-zwembad te Benoni (Afrika) Strating al spoedig op 3—o kwam, ter- bal van 1954 af belichtte.
De noodzaak van het betaalde voetbal lisme in Nederland mogelijk is ja dan
op
100 meter rugslag ook al twee- wijl Fransen er 4—o van maakte. DoelALS IJS SMELT wordt het water en de. deWinnares
Engelse Judy man Hindriks daarentegen had het tegen nogmaals met klem aanduidend, consta- nee. Hoewel hij dit principieel niet verwerd
de
daarin hebben de beste vaderlandse
achtte hij dit om praktische redein 1.6.3, terwijl Lenie er 1.6.8 de zwakke afwerking bij de gecombi- teerde de heer Martens dat 'n aantal van wierp,
zwemmers gisteren hun selectiewed- Grinham
80 clubs in de betaalde sector veel en nen (te weinig grote stadions) verwerniet moeilijk.
over
deed.
neerden
strijden gehouden. Dat gebeurde in

—

VOETBAL

HET BETAALDE

In Noord 2B kwam Emmen, hoewel
het zelf niet voor de competitie speelde, er weer gunstiger voor te staan
doordat CEC in Emmercompascuum
met o—2 van Noordster verloor en
Nieuw Buinen het onderspit tefen Musselkanaal dolf (I—3). Zo langzamerhand kunnen de Emmenaren het kampioensdiner al wel bestellen. HSC kreeg
wat meer hoop door een keurige 4—2
zege op Stadskanaal
en Muntendam
had wel een volslagen off-day door op
eigen terrein met liefst I—6 van VAKO
te verliezen.
2e klasse B
16 10 4 2 24 51—18
Emmen
16 8 3 5 19 37—44
BNC

kwam Bouma in de tweede helft vervangen en speelde toen resoluter, directer CEC
en dus beter. Van deze jongeman is nog Nw. Buinen
wel iets te verwachten. Het noordelijke Hoogezand
doel is door v. d. Bij van Zwaagwesteinde Musselkanaal
tegen zuid goed verdedigd, béter dan door Muntendam
Baas van Hoogezand, die tegen oost onder Noordster
de lat stond, maar vooral in den beginne Stadskanaal
niet voldoende reageerde. Later werd hij VAKO
beter, maar inmiddels had noord reeds HSC
een 2—o achterstand. Wel werd het daar- FW
Oost
na I—2, maar onmiddellijk kwamen er,
door zwakke momenten in de verdedi- Alcides
ging, nog twee goals van oost, zodat met Germanicus
4—l gerust werd. In de tweede helft is DOS '19
oost vrijwel niet meer aan het spel te MVV '29
pas gekomen, maar een beduidend aantal Dierense Boys
kansen werd toen door noord gemist, Eilermark
waardoor de eerste plaats voor oost was, RODA
de tweede voor noord, de derde voor Longa '30
zuid, dat
via strafschoppen met 2—l, KHC
de enige doelpunten, welke deze ploegen Labor
hebben vermogen te maken
van west Wierden
won en de vierde voor west, hetgeen door Victoria Boys

-

OOST, TWEEDE

Labor—RODA
Alcides—Germanicus
Eilermark—MW *29
KHC—Wierden
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Handels- en marktberichten

RIJARTEN.

noordelijk
H.Jagt
kampioen
Derde klasse cadre 38/2

Uitslagen
VOETBAL
Om de KNVB-beker.
le ronde:

Rigtersbl.—Hengelo
2e ronde:
en zondag is in de sociëteit Stormvogels—SVV
rm onie, op bekwame wijze ge- ADO—EDO

van d
teSelde ri „
pote hi de Bv De Harmonie, onder Excelsior—ONA

3—l

Emmerschans— Weerdinge Velo 4—Hellas

VC 2

4—o ATLETIEK

Zaterdagmiddagcomp.
District Noord.
Titan—Gieten
4e klasse F.
4e klasse A.
2—5 VVT—Zeerobben
4—l
Wijster—VlOS (O.)
2—6 HJSC—DWP
DHW—EMMS
2—7
3—2 Workum—Balk
2—2
Sleen—Ommen
2—o Nijland—Drachtst. Boys
Hoogeveen—Uffelte
I—l
2—l
Dalen —RK Raptim
4e klasse B.
4e klasse G.
Amicitia VMC—Noordpool DXB—Noordscheschut
o—2
2—2
2—2
Westerbr.—Harkstede 2—o NAVC—VEV
6—2 HZW—SJS
B—o
WG—Middelstum
BSW—CEVO
4—o
Froombosch —Loppersum
4e klasse C.
I—2
4—2 Viboa—VVS
I—3
Warffum—Bedum
De Heracliden—Stedum
4e klasse H.
Heiligerlee—Alteveer o—o0—0
3—5
Oosterhoek—Drieborg 2—4 Or. Nass.—Poolster
7—2
3—o Eems Boys—CVSB
4—B
MOVV—WEO
3—3
District Noord.
Bareveld—SPW
Jeugdselectieklasse.
(Betaald).
4—3
Reserve le divisie A. O.parkers—GVAV
2—3
Sp.cl. Enschede 2—Bl. Wit 2 Hoogez.—Veendam
2—7
I—l1—1

UTRECHT. (Veemarkt). Aanvoer 4223
dieren, waaronder 733 runderen. 256 vette kalveren, 39 graskalveren. 1202 nuchtere kalveren, 684 schapen. 345 varkens
boven 100 kg. 344 varkens beneden 100
kg. 605 biggen. 15 bokken en geiten.
De prijzen waren voor: Melk- en kalfkoeien 1225—800; kalfvaarzen 1025—775;
vare koeien 840—650; pinken 580—380;
stieren 700—425; graskalveren 450—280:
nuchtere kalveren 45—25; schapen 105—
80; lammeren 100—75: drachtige zeugen
350—225; lopers 85—55: Londense varkens
110—70; biggen 55—35: bokken of geiten
40—10; vette koeien per kg
gesl. gew.
3—3.20; 2.70—2.95; 2.55—2.65; vette kalveren per kg lev. gew. 2.45—2.60; 2.30—
2.40; 2.05—2.25; nuchtere kalveren per

Mogelijkheden

Panamees schip bij
Paap-Zuid aan de grond

Voor wedstrijdatleten

de
Het komende baanseizoen biedt
Het ongeveer 11.000 ton metende Panoordelijke atleten en atletes minstens
stoomschip Lagos Michigan is
namese
3 hoogtepunten. Daarvan is nog wel het zaterdag bij Paap-Zuid op
de Eems
belangrijkst de wedstrijd van de Noordgrond gelopen, doordat een door
aan
de
vertegenwoordiging
tegen
Nederlandse
de Noord-Duitse districten,
dit keer het schip aan de sleepboot Watergeus
weer in het Wester-Stadion te Bremen. gegeven sleeptros brak. Een tweede uitDe wedstrijd vindt op 22 juni plaats. gebrachte tros brak eveneens. Het
Een week tevoren komt de noordelijke schip dreef door de hevige wind snel
selectie voor een goede „generale" in het af en liep aan de grond.
veld tegen de ploeg van Noord Holland.
Een zaterdagavond ondernomen poDeze wedstrijd wordt in Heerenveen ge- ging de boot weer vlot te trekken, mishouden. Tenslotte is Groningen—Drenthe lukte, maar gistermorgen bij hoog tij
weer aan de beurt voor de organisatie slaagden de slepers Watergeus, Golfvan de 5-districtenontmoeting, die op breker, Woelwater en een Emder sleep13 juli in Winschoten zal plaats vinden.
boot er in de Lajos Michigan vlot te
Het Winschoter Bato kreeg deze wed- krijgen en de haven van Delfzijl binstrijd ter gelegenheid van zijn 75-jarig nen te brengen.
Het schip was beladen
bestaan toegewezen.
met steenkool.
De Noordelijke kampioenschappen zijn
nog niet vastgesteld, maar de mogelijkheid bestaat, dat deze op 3 augustus a.s.,
EELDE-PATERSWOLDE
gelijktijdig met de Nederlandse 5-kampkampioenschappen, in Veenoord zullen
Wandelvereniging
Worden verwerkt. Opvallend is, dat alle
hoogtepunten dit jaar weer aan de neus
De wandelvereniging Voorwaarts gaf
van de stad-Groningen voorbij gaan.
in het café Rowaan te Eelde een uitvoeDe voorlopige agenda van het district ring voor bejaarden. De ouderen hebben
Groninsen-Drenthe. die voor de eerste van de muziek, het spel en de dansjes
helft van het seizoen goede mogelijk- der jongeren genoten. Dr. P. J. van Leeuwen, Ned. Herv. predikant te Eelde en
heden biedt, ziet er als volgt uit:
23 maart Hondsrugloop te Emmen; 7 de heer E. Leutscher te Paterswolde
april internationale bosloop te Winschodankten de kinderen en hun leiders voor
ten; 11 mei trialmeet te Eelde; 18 mei het gebodene.
openingswedstrijd te Emmen; 26 mei internationale loopnummers in Veenoord;
Uitvoering Concordia
1 juni selectie-wedstrijden in Groningen; 8 juni wedstrijden in Finsterwolde;
Vijf en dertig jaar bestaat de toneel15 juni Noord Nederland—Noord Holland vereniging
Concordia te Eelde. Dit feit
23 juni Noord Duitse
te Heerenveen;
releveerde de voorzitter, regisseur, de
—Noord
Nederland
te
Bremen:
districten
29 juni baanwedstrijden te Veendam; 6 heer J. J. van Belkum te Groningen, in
juli idem te Eelde; 13 juli 5 districten- zijn openingswoord op de uitvoering in
het café Centraal te Paterswolde.
ontmoetinfi in Winschoten.
Concordia had de laatste jaren met
gebrek aan spelers te kampen. De jongelui op het platteland voelen niet zoals
vroeger voor het rederijken. De vereniVerkoop en aanbesteding ging had tot dusver een kleine kern
van
oude spelers,
uitstekende krachten,
waarop ze dreef.
MEPPEL. Vanwege de directie »an de
Op haar vijf en dertigste jaar is het
is
in
combinatie
met
de
N.V. Purfina
gemeentelijke Woningbouw Vereniging haar echter gelukt enige jongelui aan te
de aanbesteding gehouden van het bou- trekken, waaronder, zoals gisteravond
schuilen
wen van een tankstation met verkoop- bleek, uitstekende krachten
loge cq- snieerhal ca. met aantal boxen Prettig deed het aan. dat er met zoveel
een
complex
boyenwoningen
alsmede
élan werd gespeeld. Er was èn door spe(hoekperceel Woldstr.-Burg. Knopperswerd onder lers èn door regisseur hard gewerkt en
laan-Markstraat). Hierbij
meer ingeschreven door Bouw- en Aann.- het resultaat was verrassend. De oude
bedrijf fa. Kingma
N.V.. Leeuwarden kern was grotendeels verdwenen. Alleen
met f205.700. terwijl Bouwbedrijf H. de een tweetal hoofdrollen in het blijspel
Vries. Emmeloord, laagste was met de .JEen kind is nooit weg" van R. Feenstra
som van f201.600.
was nog in handen van de ouderen. Ze
deden het als altijd uitstekend.
EMMEN. Ten behoeve van het WaterDe klucht „Meneer de advocaat" werd
schap Barger-Oosterveen is de uitvoehelemaal door de jongeren ten tonele
ring van grondwerken voor de waterleiding en kunstwerken ca., alsmede het gebracht en goed ook.
aanloggen van een aardebaan voor
Het was voor Concordia een succesvolf388.800 opgedragen aan Wegenbouw- en le avond, die in weerwil van de concurte
Surhuis- rentie, er was in deze gemeente zaterdagAann.bedrijf fa. P. Witteveen
terveen (Achtk.).
avond op vier plaatsen feest, door een
talrijk
publiek werd bijgewoond.
MUSSELKANAAL. Bij de aanbesteding
voor het bouwen van een woonhuis bij
de N.v. Plasticliningfabriek (De Kavelingen) waren
Jubileum Blauwe N.V.
de laagste inschrijvers
voor perc. timmer- en metselwerken:
De afdeling van de Nederlandse VerBouwbedrijf Ziengs. Exloo. f27.550 en
Aann.bedrijf B. Timmer. Valthe, f27.445 eniging tot Afschaffing van AlcoholiPerc. sanitair en lood en zink fa. H. Bel- sche Dranken vierde zaterdagavond op
linga. f 1775. Perc. elcktr.install. fa. R. sobere wijze haar 50-jarig bestaan in
een
Janssen, f763. beide Musselkanaal. Perc. der lokalen van het oude gemeentehuis
glas- en schilderwerken B. Eling, Val- te
Eelde.
thermond. f 2095.
De voorzitter, de heer L. Kampstra te
RUINEN. De N.V. G. Kiers en Zn. te Paterswolde. stipte enkele feiten uit de
Ruinen bouwt momenteel 34 woningen geschiedenis der afdeling aan. De secre(Bouwfonds)
in
de gemeente Haren taris der landelijke vereniging, de heer
(Gr.). Genoemde N.V. heeft daar nog 55 J. Schuitevoerder te Utrecht, richtte verwoningen aangenomen,
waaronder 24 volgens het woord tot de heer J. Stoffers
voor de gemeente. De totale aanneemsom
te Paterswolde. een der oprichters en
voer
89
woningen
bedraagt speldde
deze
hem het insigne vanwege zijn
I L 300.000. Architecten:
de heren Ter 50-jarig lidmaatschap
op de borst. De
Veld en Hoogstra. Hoogeveen.
heer R. Kuiper te Paterswolde kreeg dit
WESTERBORK. Voor rekening van de voor zijn 25-jarig lidmaatschap. De heer
heer J. Woering te Assen werd publiek Schuitevoerder sprak nog een propaganaanbesteed het bouwen van een burger- distisch woord en vertoonde kleurendia's
woning aan de Brinklaan te Westerbork.
Zwitserland en Oostenrijk. Verder
Timmerwerk laagste H. Smeenge te Bui- van
werd
de avond gevuld met muziek en
laagste
nen. t 17.300,-; schilderwerk
J.
Beenen te Gorredijk f 1295.-; loodgieters- zang en werd afscheid genomen van de
secretaresse mevr. M.
werk laagste H. Naber te Westerbork, vertrekkende

4—2
3—l
I—o
4—o
SpitiPn ? gslelUn ê gespeeld om het PSV—DFC
«et di<!tr S<: ap 3e klasse cadre 38/2 van RBC—Fortuna '54
I—l
had
Het N°°rden. De wedstrijd Rapid JC—Sittardia I—2
een SDann
end verloop én pas in de Longa—de Spechten
3 —o
at n
Va 1ste
viel de beslissing. H. Jagt Feijenoord—Neptunus 5—3
Mit o Ptljen
aar mpt i nole uit Groningen werd win- De Valk—Limburgia o—20—2
«elde "!2 matchpunten en een gemidOost.
e Harm
ter wijl Fr. van Dijk van
2e klasse A.
me Uit winschoten met 9.03 op Germanicus—Eilermark
e
vierd
i
ts kwam door een geringer
aiUal rn f
3—l
_"iddelri a u punten Door zijn hoog ge- Alcides—Dier. Boys 3—l
de twp_„ Promoveerde Van Dijk naar
Noord.
2e klasse A.
j*ma en R klaSSe T MensinBa H Bon "
2—l Emmen—Leeuwarden o—4
degradeerden naar LSC —Appingedam
o—3
v
ü. Gelmers
„
klas
se door een te laag alge2e klasse B.
Heracles 2—Go Ahead 2
"leenierd
4—2
2—2 HOCKEY
HSC—Stadskanaal
De
g was: 1
r
Jagt Metropole, Muntendam—VAKO
I—6 PEC 2—Rigtersbleek 2 4—l
H
Eerste klasse. Heren.
12 matchpunten, gemiddelde CEC—Noordster
o—2
Reserve 2e divisie D.
'04; 2 j?n '~.stu
Noorden.
ulen, Harmonie, Groningen, N. Buinen—Musselk. I—3 Tubantia 2—Ens. Boys 2
fesP in
GHBS—HMC
5—2
3e klasse A.
Jen, i Q en 7.20; 3. H. Gorter, A.8.C., As1-32 Gr. Stud.—LHC
7—2
4
Graaafschap
3;
Fr
Harmonie,
van D Ük
2—l GVAV 2—De
Hurry Up—Meppel
RES—DOG
-s'lscW
o—3
8 en 9 03; 5 H' Bonsema, Olyphia—MSC
4—3
arrw
2—l
Eerste klasse. Dames.
e
Gror-ingen, 6 en 5.95; 6. T. GAVC—Steenwijk
o—2
District Noord.
Noorden.
t isinp
Reserve le klasse.
'4; 7 t' Har monie, Winschoten, 4 en Steenw. Boys—Nicator 2—l
GHBS—GCHC
o—o
Ben (j ' va n Ham, Harmonie, Gronin3e klasse B.
Achilles 2—Noordster 2
Groningen —HVA
s—o
Gr onin„ ler voor J. de Vries, Centrum, Houtigehage—Gr. Boys
2—l Hurry Up—Meppel
I—o
n) 4en 5
2—Harlingen
Gelmers,
Getiopa
8. R.
Ons
I—3 WW
2 2—l
2e klasse A.
"egen, p e i_e) -26;
en 5.66.
Hellas VC—H. Opeinde
Emmen 2—Leeuw. 3 3—2 Meppel 2—RAP
o—o
2—4 Sneek 2—GRC 2
2—l LHC 2—GHBS 2
I—l
Actief—Peize
2—3
Reserve 2e kl. A.
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kg lev. gew. 1.15. 1.00; zware varkens per
ka lev. gew. 1.58—1.62; slachtzeugen per
kg lev. gew. 1.36—1.42; jonge slachtzeugen per kg lev. -gew. 1.40—1.50; zouters
per kg lev. gew. 1.57—1.61.

Handelsoverzicht: Melk- en kalfkoeien

redelijk, prijshoudend; vette koeien flauw,
prijshoudend; vare koeien redelijk, ruim
prijshoudend;
vette kalveren redelijk,
iets
prijshoudend; graskalveren matig,
lager; nuchtere kalveren flauw, iets lager; schapen williger, iets hoger; lammeren idem: varkens matig, niet hoger; biggen redelijk, ruim prijshoudend.
HARLINGEN. (Garnalenvisserij.) Door
de gunstige aanvoer van vrijdag kwam
de week-produktie van garnalen op een
peil, zoals tot dusver dit jaar nog niet
geboekt. Totaal werden 4420 kg exportgarnalen aan de markt gebracht. Aanvankelijk lag de prijs tussen de 4.50 en
5.50, bij grotere aanvoer tussen de 3.20
en 4.00 per kg. Totaal lag de besomming

boven de 10 mille.

HARLINGEN.

(Fruitveiling.) Appelen.

Golden Delicious: h.h. A 93—98, id. B
87—88, keuken 76—77 et. per kg.
ROTTERDAM (Graanbeurs). Binnenlandse granen, ochtendbeurs, officieuze
noteringen per 100 kg franco Rotterdam.
Tarwe op vochtconditie tot f 29.90. Voedergranen:

Zomergerst. kalm prijshoudend. naar kwaliteit f25.75—27.75. extra

kwaliteit tot f 28.25 Haver naar kleur en
droogte f 23.50—25.00. extra blanke tot
Rogge doorsneekwaliteit 21.25.
f25.50.
bakrogge f22.50. Peulvruchten: Groene
erwten vrijwel zonder handel, tot circa
f30.50. Schokkers tot ca f55.50. weinig
gevraagd. Bruine bonen, prima blank en
droog ca f 60.00.
UTRECHT (Paardenmarkt). Aanvoer
247 naarden. Prijzen: Luxe paarden 900—
1200. Werkpaarden
800—1100.
Oude
paarden 700—950. 3-jarige paarden 700 1000. 2-jarige paarden 600—750. Veulens
300—525. Hitten 500—750. Slachtpaarden
1.80—2.10. jonge slachtpaarden 2.10—2.40
per kg slachtgewicht.
De handel was
willig.

ROTTERDAM (Aardappelbeurs). Kleiaardapnelen 35 mm opw.: Alpha 1000—
11.00. Bintjes 11.00—12.00. Eigenheimers

15.00—18.00.
Bevelanders 14.00—16.50,
Furore 17.00—18.50.
Meerlander 13.00—
14.00. Voor export: Bintjes in twee maten gesorteerd van de kleigrond 12.50.
Alpha export in twee maten gesorteerd
12.00. Gewassen van de keigrond: Eigenheimers a 20.00. b 17.00—19.00. Bintjes
a 16.50. b 15.00—15.50. Zandaardappelen:
Noordeling 11.00—12.00. Libertas 9.00—
12.00. Voeraardappelen 1.50—3.00. Prijzen berekend per 100 kg en op de handelsvoorwaarden vastgesteld voor de

verkoop

van

consumptie-aardappelen op

wagon, schip of

auto.
ROTTERDAM (Veemarkt). Aanvoer in
totaal 1747 stuks vee. 1068 vette koeien

en ossen. 679 varkens.
Prijs per kg: Vette koeien le kw. 3.00
—3.30. 2e kw. 2.70—3.00. 3e kw. 2.50—2.70.
Varkens (lev. gew.) 1.70. 1.68, 1.66.
Vette koeien: aanvoer als vorige week,
handel redelijk,
prijzen prima's boven
notering. A'arkens (lev. gew.): aanvoer
kleiner, handel vlot. prijzen iets hoger,
prima s iboven notering,
zware varkens
van 1.60—1.62 per kg.

Cultures en

Scheepvaarten vast
Beurs volgt Indonesië
op de voet
AMSTERDAM, 17 februari.
De
beurs opende vandaag met over het
algemeen vaste koersen roor de fondsen, waarvan de belangen in Indonesië
liggen. De politieke ontwikkelingen,
welke zich aldaar over het week-

einde hebben ontwikkeld

en

vastere

vormen

hebben aangenomen,
worden door de beurs op de voet gevolgd. Dat men over de gevolgen
van deze politieke ontwikkeling op
Sumatra in Amsterdam optimistisch
gestemd was, werd duidelijk in de
koersen van de aandelen aangetoond.
De gematigde politiek, welke de
tegenregering op Sumatra van plan is
ten aanzien van de buitenlandse ondernemingen op Sumatra te voeren, heeft
in Amsterdam optimisme verwekt.
De
cultures werden bij de opening vanmiddag al direct in een open hoek verhandeld en de prijzen lagen belangrijk hoger
dan de slotkoersen van vrijdag. Amsterdam Rubbers verbeterden van 44 tot
451 (42). Verenigde Deli's werden verhandeld op 631 (60).
Dit fonds liep
terug tot 621, doch bij het scheiden van
de markt werd weer 63 betaald. Ook
voor HVA's bestond goede belangstelling en in een levendige handel verwisselden de stukken van eigenaar op een
basis van 85J pet., na een opening op
84 pet., tegen de vorige slotkoers van
801. Verder werden cultuurbanken op
231 (22) vernomen en Nationale Handelsbank werd een punt hoger op 72 ge-

adviseerd.

Scheepvaarten met Indonesische belangen waren gevraagd. De handel was
hier belangrijk groter dan de
vorige
dagen. Aandelen-KPM verbeterden circa
3 punten op 1042. Scheepvaart-Unies liepen op van 1091 tot 1101 en verbeterden
eveneens circa 3 punten. HoliandAmerika-Lijn konden op 144 4 punten
verbeteren en KNSM lagen op 1381 twee
punten boven vrijdag, op de gunstige
cijfers uit het verschenen jaarverslag
Op de internationale markt was het
zeer rustig. Koninklijke Olies stelden
zich meteen bij de opening circa 3 gulden
hoger op f 150.50 ingevolge de vaste

koers voor deze waarden in Amerika.
Het fonds bleef circa 1 gulden onder
pariteit-New Vork. De handel was minimaal. Unilevers konden weliswaar het
vaste niveau van de morgenuren niet
halen, doch waren op 343 toch twee

punten hoger. Philips goed prijshoudend.
AKU's aan de koopzijde 2 procent hoger.
KLM had een slechte landing en op de
berichten over een massa-ontslag bij deze
maatschappij waren de aandelen circa
f 1.50 lager.

De

obÜgatiemarkt

was

vast en

antici-

peerde op een verdere verlaging van het
daggeld (call money). De staffellening
was mede dank zij de verplichte 200.000
gulden vraag vast op 86 1/8 pet. plus
3/8 pet. De overige staatspapieren waren
eveneens beter. 5} pet. PEGEM werden
op 103} (103 1/8) vernomen. De rentespaarbrieven ontmoeten flinke vraag
van publieke zijde en werden op 1011
(101) geadviseerd. Prolongatie 41 pet.

Amsterdamse wisselmarkt

Contante prijzen:
Londen 10.63 1/8—
10.63 5/8, New Vork 3.78 15/16—3.79 3/16,
Montreal 3.88 1/8—3.88 3/8. Parijs 90.071
—90.17}. Brussel 7.611—7.62.
Frankfurt
90.27—90.32, Zurich 86.531—86.58}, Zurich
(vrije franks) 88.411—88.46}. Stockholm
Kopenhagen 54.911—54.961,
Oslo 53.101—53.15}, Milaan 60.791—60.84},

73.18—73.23.

Wenen 14.581—14.591, Turkse
ningsdollar 3.79 3/8—3.797/8.
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De auto waarover U

denkt staat op
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AMSTERDAM

S
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fllf-rtPCISISIIt
V w vl 31(1(111
Moet U eens luisteren. Elke dag lees Ik de krant, élke dag.
Ik wil weten wat er in de wereld gaande Is. Ik wil tevens

weten wat er zoal te koop is. Voor mijn gezin, begrijpt U.
Dat is ook nieuws voor mij. Belangrijk nieuws! Nieuws
over produkten, prijzen, kwaliteiten, verbeteringen. U
slaat mij toch niet over? Adverteer in de dagbladen!
Vertel mij, vertel alle huismoeders over Uw produkt.
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Nette jongen, 28 jaar, zoekt
LEDERKXEDINO
(demonstr. m. volle garandito Meisje (Geref. of Herv. tie)
in alle prijzen vanaf
Orthod.) Brieven met foto's,
KLAASSEN, Nieuwe
f95.-.
op erewoord retour, onder Boteringestraat 13, Gronin-

no. 1897 bur. dezes.

'
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Dat brengt U voordeel. Want wij vrouwen geven het
leeuwendeel van het inkomen uit.
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dan draaide hij
de hele dag met

Eén glas Prego en U weet het:
nieuwe,
die
heldere, goud-gele Hero-
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drank is fantastisch lekkerl
Precies zoals U het van Hero gewend
bent. Maar tóch anders, nieuw...! Doe
morgen nog zélf die ontdekking! Bestel
Hero Pre _° en geniet!
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'■'"ro Prego bevaf waardevolle bestanddelen als melksuiker, melkylt nlnm ben ean groot aantal
minerale zouten. Dat betekent
*
PUUr g ezon dbeid vooral door de regelende werking op het menselijk
organisme. Dat betekent ook slank blijven : vetten ontbreken immer»
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Meppel wint van Hurry-Up
"«e/e

overwinningen

grote

-

n dit aar
Volledig programma in de nooreerste klasse kon worden afgeer
overwinninven den er enkele forse
Meppel wisselde
bus
Bekomen.
0
tC) P aats met Hurry Up (;{_^
"
-*r\vi'l
stndenten bovenaan de rang'ijst
,n
&__" " Positie verstevigden door een
op
A -*-« et L.H.C. Starkenborgh-kanaal
sPeel(j
Van
p i
een vrij eenzijdige ont■>iOMi'"8
n
teSen H.M.C., dat met enkele inVai'
'n d «West uitkomen. De thuisclub had
r ust door Van Aardenburg
en
art
f «_pn
reeds een voorsprong geWaar HMC slechts een doelpunt
'ft ju yer had kunnen stellen. Goed spel
<i- h voorhoede van G.H.B.S. leverde na

■fee

een

Voor de eerste keer
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'eSenov

-

er atting weer enige doelpunten van
spelers op, waardoor G.H.B.S.
tot s—l, alvorens Göecken vlak
r
ra "Juli euide n°g in kon lopen uit een

uitliet,
Vo° ?
jjet

-

gpr'f 3l" de ranglijst is gisteren voor
6Cn wÜzi gm g gekomen doordat
k"*Ppel
ektp n Leeuwarden een overwinning

■

p Iïurrv Up, dat nu de rode lani°'gaan
dra gen Deze tweede opeenT°-Benrt
ege van Meppel kwam t°t stand
"l e
t

afn
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en
t-l, ' Vri J snelle wedstrijd op het nieuwe
*lge „g an Hurry Up. Nadat de rust was

t een voorsprong van I—o,
°°r pi ll me
d°elpunt van Jacobs, wijzigde
thi
*-*PsWSclul
in de tweede helft wel de
g maar Meppel bleef sterker,
Nat
?et ,J",eer Jacobs vlak voor het einde
doelP-nt kon scoren, waarmee
JiihP&el weer
wee schiint te
rio
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terrein wisten de
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Groninger

u<1ent n
si -p.r n5is-p.rpn
' hoewel

niet geheel compleet,
u
?P regelmatige wijze te winnen
L.H.C. Vooral de Grok"W v -eugdige
orhoede liet bij tijden zeer fraai
°.
2len
Mar<i sr> d en zorgde er voor, dat For-§ een 3—o voorsprong kreeg.
dat
ti
rt
_LonBe middenvoor van L.H.C,
0
h nW r dlaas Weerstra onverwachts de
r Ppif. , °elman had gepasseerd, was
»
Van der Werf, die de
ti 'tU(i„T verkleinde tot 3—2, waarna
het initiafin hnandenechter wederom
namen en d'Engelbronner

J'ati "
£°ckev

iaar'f
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De winter-waterpolo-competitie van
de kring Groningen werd gistermorgen
in het Helperbad voortgezet met een
vijftal wedstrijden. Voor de eerste
groep van de heren vond de wedstrijd
GZ en PC I—De Walvis 2 geen doorgang.
De stand luidt:
4 4 0 0 8 35—9
De Walvis 1
3 2 0 14 22—10
De Kikker
3 10 2 2 10—19
GZ en PC
4 0 0 4 0
7—36
De Walvis 2
Voor de tweede groep van de heren
speelden GZ en PC 2 en Thor 'n spandend partijtje. De stad-Groningers gingen gewoonte getrouw goed van start
en namen door Van der Woude de leiding. Thor bleef enthousiast volhouden
en maakte door Julsing gelijk (1 —1).
Dat leek ook de eindstand te worden,
maar vlak voor het einde won Thor
door De Jonge met I—2.
De tweede wedstrijd in deze groep
ging tussen ZCG 3 en De Walvis 3. Het
derde zevental van de studenten was
niet compleet en werd aangevuld door
spelers van het eerste zevental. Een
onsportieve geste van de studenten. Het
werd nu 4—6 voor De Walvis 3. maar
de competitieleider zal hier wel ingrijpen, de wedstrijd ongeldig verklaren
enreglementair de zege aan ZCG 3 toewijzen. Tot deze uitspraak gedaan
wordt, zullen we de 4—6 uitslag aanhouden. De stand is:
ZCG 2
3 3 0 0 6 24—8
Thor
5 3 0 2 6 13—18
4 2 0 2 4 19—16
Friso
ZCG 3
2 10 12 10—10
3 10 2 2 B—lo
Jonas
Walvis 3
3 10 2 2 9—16
4 10 3 2 10—20
GZ en PC 2
Voor de eerste groep van de dames
werd niet gespeeld. Hier is de stand:
2 2 0 0 4 14—0
GZ en PC
DZN
2 2 0 0 4 14—1
3 2 0 14 12—14
GDZ
o—l 3
2 0 0 2 0
Thor
Nimpf
3 0 0 3 0 2—14
dames
Voor de tweede groep van de
werden
drie wedstrijden gespeeld.
Brunhilde was niet tegen De Walvis
opgewassen en verloor met 3 —7. Koosje van Voorn maakte voor de studenten
de meeste goals. Jonas won met 4—l
van ZCG 2 en DZN 2 met 9—3 van
GDZ 2. Hier is de stand:
5 5 0 0 8 29—11
DZN 2
3 2 0 14 12—9
ZCG 2
4 2 0 2 4 15—12
Jonas
4 2 0 2 4 14—15
GZ en PC 2
9—7
2 10 12
De Walvis
4
10 3 2 11—17
Brunhilde
3—22
4 0 0 4 0
GDZ 2

op 4—2 bracht. Na de hervatting
brachten De Graaff, Vergroezen en Beijen
de eindstand op 7—2 in het voordeel van
de noordelijke leiders.
Bij de dames was het Groningen, dat
een forse zege boekte op H.V.A. Voor de
rust speelden de gasten sterk verdedigend met Mej. Van Houten op de spilplaats, waardoor alleen mej. Harkema
kon scoren (1—0). Na de hervatting wist
de Groninger voorhoede een beter gebruik te maken van de kansen en werd
het een s—o overwinning. G.H.B.S. en
G.C.H.C. kwamen niet tot doelpunten, al
waren de dames van G.H.B.S. steeds iets
belang voor
in de meerderheid. Van veel plaats
op de
de bezetting van de laatste
ranglijst was het treffen tussen Hurry VOLLEYBAL
Up en Meppel, waarin de dames van
wisten te winnen door een
Hurry Up
doelpunt van mej. Haitema. Door deze
uitslag kwam H.C.W. vaster op de laatste
plaats met een achterstand van drie punten op Meppel.
De tot voor enkele weken terug onaantastbaar lijkende leiderspositie van het
SCHAKEN
Groninger Be Fair heeft dit weekeinde
II
een flinke klap gehad.
weg
Niet alleen moesten de kampioenen zelf
genoegen
nemen met een verdeling der
Lasker al veilig
verkleinde de
In 2A van de KNSB-competitie is de punten, maar bovendien
een maand geleden nog hopeloos lijkende enige ploeg die de leiders behoorlijk
positie van Staunton 2 opnieuw verbevolgen. De Griffioen, zijn achterterd. De Groningers versloegen zaterdag bl.ft
door in een uiterst spannende
Hengelo met liefst 7\ —21, waardoor ze stand
de
op
eindstrijd
voorsprong
drie
over Rbea te zegevieren.
een waardevolle
andere degradatiekandidaten hebben geBe Fair moest het opnemen tegen het
nomen.
maar zeer enthousiast spelende
jeugdige
Lasker, dat uitstekend met 64—31 van
Flamingo '55. Vooral door dat
Apeldoorn won, is reeds veilig en kan Asser
goede techniek
en de
zelfs een nog hogere plaats bereiken. enthousiasme meisjeszeer
heeft zelfs het ene
de
Asser
derby
van
de
Enschedese
Esgoo
Verder won
Be Fair uiteindelijk gemet MOP (7J—2*) en kwam SMB door puntje, waarmee
lange tijd aan een
nemen,
noegen
moest
bij
eers zege op Zwolle een stap dichter
zijden draadje gehangen.
het kampioenschap.
Ook in Heerenveen was de strijd bijzonwaarin het resultaat van
De stand
opLasker—Esgoo (4—5 voorlopig) nog niet der spannend. De Griffioen moest het
Rhea
vooral
tegen
nemen
en
in
de
laatste
gesp.,
5
10
is nu: SMB
is verwerkt
pnt, 34. bordp.; Zwolle 5, 7, 26; Esgoo 4, set was er weinig verschil. Rhea scheen
6, 251; "Lasker 4, 6, 22'; Staunton 2 5, 4, met een 14—12 voorsprong net gelijke spel
25; MOP 5, 2, 18}; Hengelo 5, 2, 17'; Apel- voor het grijpen te hebben maar bleek
niet in staat deze halve winst te realisedoorn 5, 1, 20*.

de stand

—
—

Dubbel succes voor H.C.G.
Bij

- teleurstellende -

noordelijke kampioenschappen

BondsploegenABHB
HCG
De wedstrijden om het noordelijk wist te benutten. Pat Huisman-Houkes
Heg 2ul da mes- en het herenteam
-p
zorgde voor de achtste treffer (B—2).
*en deelnemen aan de Nete a ldse
kampioenschap, die gisteren in Emmen
zaa nandDalkampioenschappen
Bij de heren was de eerste helft in de
iti **°tterrl 111 tornen zij dinsdagavond werden gespeeld, hebhen speltechnisch wel
tip 6t velrf
d tegen de bondsploegen van erg teleurgesteld en de ploegen met de wedstrijd tussen Hellas en E. en O. het
AEjj-p
s,
"? opstellingen van deze laat- beste schutters zijn uiteindelijk kampioen enige lichtpunt van de middag. Beide
2lm alsvolgt:
ploegen kwamen vaak tot goed zaalhands JT
beide teams van HCG.
H?GV) n Stoepker (VIV); G. de Vries geworden,
bal en al kwam Hellas, vooral dank zij
uit
Oude
Bildtdames
was
SGK
Bij
de
Sm. 61 'crr;-,K) ar s-van Mal (Hermes), H zijl veruit
de zwakste. Tegen Borger ver- enkele magnifieke doelpunten, tot een
oll wstr; „, T Bakkelo-Stroetinga, H.
het met s—o en tegen HCG ging het s—o voorsprong, E. en O. liet zich niet
fit; WieSls M Leeuwerke allen Shel- loor
met
7—3 ten onder.
-ers: L. Kleine (BGV).
en kwam via de B i rustCta _---ei£ Pfuels
De ontmoeting tussen HCG en Borger wegdrukken
cces), A. Bakker (Hema),
u-h-'
A c
stand
zelfs tot de 10—10 stand.
beslissing
brengen.
Groots
moest
dus
de
Schenkel.
(tieren""
v >. W i"»ter Horst (HVC); L. Meter was het spel in deze wedstrijd echter Onder hevige spanning
Rai
kwamen de
had alle moeite het enthouJ A Ka;^? ldi Jk ( CB), J. Jansen (Flo- niet. HCG
Borger de baas te worden, laatste minuten en toen E. en O. met de
van
spel
V
siaste
at
Herm
es),
H.Tebbens(SSVG'.,
Kr, , ' rjpiV
2—l voorsprong aan 12—12 stand nog een penalty kreeg te
CB)
Wisselspelers: G. maar kon met een
6laaakk °ek -£i-.'
beginnen en toen ging nemen, leek het Emmer succes volledig,
TC
de
tweede
helft
B).
G. Mulder (Succes), J.
Uw ( kermes).
H
het veel beter. De Borger achterhoede maar.... van Zweeden zag zijn schot
Coach: J. Veenstra.
-">
begon te wankelen en Bep Marrink door doelman de Jager gekeerd.
Hellas kon
het tegen HCG niet
kreeg vele vrije kansen die zij vijfmaal
bolwerken.
Voor

-. -
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'

'
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voor de rust had
HCG- de leiding
overgenomen (9
7). In de
tweede

helft

bleef

r Vd

een ruime overwinning
en' e Hellas (Fr.) tegen H.C.G. (Gron.) wisten de Groningerskampioen
foto toont één der momenten, waarop de Groningers, die
werden, scoren.

°

voor Oleg Gontsjarenko
Alleen Pesman en Van den Berg bereikten eindklassement
"

OLEG GONTSJARENKO, de Rus, die veertien dagen geleden in Eskilstuna
glunderend op de hoogste trede van het -erepodium der Europese schaatskampioenschappen naar zijn volkslied stond te luisteren, heeft ook gisteren
in het Olympisch Stadion van Helsinki met een brede lach naar de klanken
van de Russische nationale hymne geluisterd. Voor hem was ook de wereldtitel en hiermede bereikte deze stijlvolle rijder dus zijn doublé. Maar
met één man was zulks nog het geval: de eenarmige Shiliko.vsky, die nu
evenals in Eskilstuna de tweede plaats bezette. De derde plaats was voor
de Noorse veteraan Roald Aas, die daarmede voor de grootste verrassing
van dit toernooi zorgde.
De Nederlanders kwamen ook ditmaal nauwelijks in het hoofdstuk voor.
Slechts de Holwierder Jan Pesman en de onderwijzer uit Heerenveen Jeen
van den Berg bereikten de laatste zestien, zij het dan, dat zij met de laagste
twee plaatsen genoegen moesten nemen. Voor Kees Broekman en Wim
de Graaff waren de wereldkampioenschappen na de 1500 meter afgelopen.

Duitse sensatie
Het was de Oost-Duitser Helmuth Kuljnert die zaterdag voor de sensatie zorgde. De 5000 meter, op welke afstand de
Rus Shilikovsky met 8.31.5 ongenaakbaar
scheen
vooral omdat er na zijn rit een
felle wind was komen opzetten
was
voor Kuhnert de bevestiging van zijn
enige jaren geleden verworven reputatie.
Tegen de Zweed Olie Dahlberg ging hij

—

—

ZWEMMEN

Vijf noordelijken in
Duitsland—Nederland
Jaap de Jong, Coos de Jong, Menzonides, Osinga (allen van het Leeuwarder LZO) en Klaas Koetse (Bubble)
maken deel uit van de Nederlandse
zwemploeg, die op 1 en 2 maart in
Wuppertal tegen Duitsland zal uitkomen. Jaap de Jong zal op de 400 meter
vrije slag, de 100 meter rugslag en in
de 4 x 100 en 4 x 200 meter wisselslagestafette starten, zijn broer Coos komt
in de 4 x 200 m estafette uit, terwijl
Menzonides in de 4 x 100 en op de
200 m schoolslag start. Osinga zwemt de
100 m vrije slag en Koetse de 200 m
schoolslag.

positie van Mesacosa is door de
nieuwe nederlaag tegen degradatiekandidaat Oude Haske weinig rooskleurig geworden.
Ons Genoegen, de ploeg van de Chr.
H.8.5., die tot nu toe een zeer goed seizoen achter de rug heeft, heeft het moeilijker gehad tegen Oude Haske dan wel
verwacht werd. Vooral de betere techniek
van de Groningers was echter oorzaak
van deze verdiende zege. Behaalden dus
de beide Heerenveense damesteams de
volle winst, de beide herenteams verloren
echter, daar ook Donar te sterk bleek
voor het toch wel uiterst zwak spelende

ren. De

Griffioen.
De uitslagen luiden: Dames: Flamingo
'55—Be Fair 15—9, 14—16, 15—4, 7—15;
Hygiëa—R.E.V. 12—15, 15—11, 15—8, 6—15;
De Griffioen—Rhea 15—8, 15—12, 10—15,
16—14; Oude Haske—Mesacosa 15—11,
15—11, 11—15, 15—5. Heren: De Griffioen
—Donar 7—15, 15—13. 7—15. 11—15; Oude
Haske—Ons Genoegen 14—16 15—9, 9—15,

—

als een razende van start en zijn rondewaren van dien aard, dat zelfs de
Rus wat bleekjes om de neus werd. Na
de 3000 meter in 5.08.— afgelegd te hebben scheen de zwaargebouwde Oost-Duitser regelrecht op de eerste plaats af te
glijden, maar door een kleine inzinking
op de laatste kilometer kwam hij met
8.31.7, precies 0.2 seconde tekort en moest
genoegen nemen met de tweede plaats.
Merkulov is nu met 44.2 de sterkste
sprinter geworden en alleen het Finse
fenomeen Salonen heeft die tijd op de
500 meter met 44.3 kunnen benaderen.
Ook Shilikovsky, de Zweed Eng en weer
een Rus, namelijk Gontsjarenko, kwamen
tienden van seconden tekort. De rest van
het veld kon kansloos genoemd worden.
Van de Nederlanders reed Wim de Graaff
ditmaal het beste. In zijn rit tegen de
zwakke Brit Monaghan bereikte hij de
eindstreep het eerst in 46.5 en werd
23ste. Broekman had tegen de Zweed Eng
geen kans en kwam met 46.9 bijna twee
volle seconden op zijn tegenstander tekort. Hij deelde de 28ste plaats met de
Noor Tangen en de Pool Skrypnik. Pesman en Van den Berg kwamen met respectievelijk 48.— en 48.1 nog verder naar
achteren. Namelijk op de 36ste en 38ste
tijden

plaats.

Weer een andere Rus, de eenarmige
Shilikovsky, bezette de eerste plaats op
de vijf kilometer. Zoals gezegd bleef hij
met 8.31.5 de Oost-Duitser Kuhnert precies
0.2 seconde voor. Gontsjarenko kwam ook
op deze afstand weer in de kopgroep
voor. Hij werd met 8.32.4 derde. De man,
die verleden jaar op deze afstand deed
wat hij wilde, de Noor Kuppern Johannesen, reed zich zonder glans naar 8.45.6,
waarmede hij de 13de plaats bereikte.
Op deze afstand kwamen echter. ook
onze twee noordelijke vertegenwoordigers Jeen van den Berg en Jan Pesman
naar voren. Van den Berg kon zich optrekken aan de knappe 8.34.6 van Aas en
haalde met 8.40.7 de zevende plaats, terwijl Jan Pesman, die met 8.41.7 de Fin
Sinkkonen klopte, negende werd.
Wim de Graaff en Kees Broekman stelden hevig teleur. Broekman won zijn rit
tegen de Deen Stille wel, maar met 8.49.2
was er voor hem niet meer dan een vijftiende plaats. De Graaff deed het nog
slechter. Hij verloor in 8.56.3 van Johannesen en werd 21ste.

Pesman en Van den Berg

Op de tweede dag, die werd begonnen
-onder aanvoering van het Russitsche koppel Shilikovsky en Gontsjarenko, waren
het alleen Pesman en Van den Berg die
tot de 10.000 meter doordrongen. Wel re9—15.
den Kees Broekman en Wim de Graaff
Programma: Dinsdag, Groningen, heren: een alleszins verdienstelijke 1500 meter
GPSV—Klapperratten; Leeuwarden: dames: LEKAS—CJO. Zaterdag' Groningen,
dames: Rhea—Hygiëa, Be Fair—Oude
Haske, Mesacosa—De Griffioen. Heren:
Ons Genoegen—R.E.V., Mesacosa—De
Griffioen, Donar—Oude Haske

WIELRENNEN

Melle van Dekken wint
trainingsrit
wielervereniging is
De Noordelijke
gistermorgen op. het 3.7 km lange parcours van Slaperstil begonnen met de
trainingsritten voor de voorjaarscompetitie. De amateurs begonnen hun eerste
rit over een afstand van bijna 15 km.
De harde wind maakte van deze trainingsrit een zware strijd, die door Melle
van Dekken in de eindsprint voor Henk
Nijdam in een tijd van 1 uur 24 min. 20

sec. werd gewonnen. Drie werd Jan de
A. Schreuder
4
(Uithuizen),
Roode
(Adorp), 5 G. Wetzinga (Groningen), 6
G. A. Schuitema (Zuidwolde, Gr.) en 7
D. Kooistra (Groningen).
De nieuwelingen reden een afstand van
37 km. Hier was de uitslag: 1 H. Meijer
(Groningen) 1 uur 52 sec; 2 J. Franke
(Groningen). 3 B. Oosterhuis (Groningen). 4 J. Hogewerf (Den Hom), 5 H.
Kamphorst (Groningen), 6 J. Hartman
(Midlaren). 7 E. Thoma (Groningen).
Bij de adspiranten, die 22* km reden,
was de uitslag: 1 P. Bos (Hoogkerk), 2
J. Kamphuis (Hoogkerk), 3 K. Ritsema
(Sauwerd), 4 J. Bos (Winsum), 5 Martinus
van Dekken (Hoogkerk), 6 E. van Ellen
(Usquert).

respectievelijk
—
hun klassering

2.24.9 en 2.23.4

—

maar

was na de resultaten van
zo zwak, dat zij aan een

de eerste dag
plaats in het eindklassement niet hoefden te denken.

Pesman en Van den Berg wel. De Friese onderwijzer bereikte met 2.24.7 een
gedeelde 21ste plaats, terwijl Holwierder
Jan met 2.25 rond als 25ste eindigde. Hierdoor was hun klassering dermate, dat zij
als enige Nederlanders op de 10.000 meter
konden starten.
De 1500 meter bracht intussen de

derde

zege, want opnieuw bleek
Gontsjarenko met 2.17.7 de gehele meute
te snel af.
Jaervinen werd met 2.18.4
tweede en Aas, die verrassend naar voren kwam, met 2.19.3 derde.
Kuppern Johannesen liet op de laatste
afstand, de 10.000 meter, nog eenmaal zijn
ster stralen. Nadat Van den Berg in de
eerste rit van de Rus Zybin (17.38.5) had
verloren in 17.54.9 en Jan Pesman met
17.38.7 zegevierend voor de Fin Jaervinen was gefinished, startte Kuppern tegen
de uiteraard kansloze Tsjech Kolar. Hij
draaide als vanouds en onder luide aanmoedigingen van het Finse publiek was
hij het, die kans zag de Russische hegemonie te doorbreken. Aan zijn 17.08.3(!)
kwamen Gontsjarenko en Shilikovsky
seconrespectievelijk 17.15.3 en 17.17.11
den tekort. Seiersten eindigde in 17.10.8
als tweede. De tijden van Pesman en Van
den Berg leverden hun een negende en
veertiende plaats op.
Het eindklassement luidde: 1. en we-

Russische

— —

(Rusl.)
reldkampioen
Gontsjarenko
193.905; 2. Shilikovsky (Rusl.) 194.105; 3.
Aas (Noorw.) 195.773; 4. Kuhnert (O.Dld.) 196.592; 5. Johannesen (Noorw.)
196.875; 6. Dahlberg (Zweden) 196.883; 7.

Merkulov (Rusl.) 196.983; 8. Jaervinen
(Finl.)
197.003; 9. Seiersten (Noorw.)
197.547; 10. Salonen (Finl.) 197.863; IL
Zybin (Rusl.) 199.505; 12. Kolar (Tsj.-Sl.)
199.668; 13. Gillioz (Fr.) 200.067; 14. Karenus (Zweden) 201.387; 15. Pesman
(Ned.) 201.438; 16. Van den Berg (Ned.)
202.146.

—

nit Merhelen heefdriebanden-kampioenschap van
België in de ereklasse gewonnen
met
0.809 gemiddelde vóór Steylaert
en
Vingerhoedt. Hij zal met Vingerhoedt,
de houder van de Europese titel, België
vertegenwoordigen in het Europese driebandenkampioenschap dat te
Cannes
wordt gespeeld van 26—30 maart a.s.
Frans Romhours

het

JUDO

Noordelijke

kampioenschappen Bloemenfeest in Nice
De
om de

strijd
noordelijke judotitels van de Nederlandse Jiu Jitsu en
Judo Bond is weer gestreden. Een

vijftig judoka's hadden voor deze wedstrijden, zaterdagavond in Het Tehuis
te Groningen gehouden, ingeschreven
en leverden vaak felle strijd. Vooral bij
de bruine banden, de hoogste kijugraad, spande het er om.
De uitslagen luiden: gele band: 1 J.
Zwiers; 2 C. B. Zwiers; 3 en 4 Schakelaar en Kunst. Oranje band: 1 Stel; 2
H. Mooi; 3 en 4 Van Hoorn en Hovenkamp. Groene band: 1 J. de Witt: 2
IJ. van Dijken; 3 en 4 Nieman en Wering (Coevorden). Blauwe band: 1 Nijborg; 2 J. Huisman. Bruine band: 1
H. yan Ringen; 2 Stuivenwold.
Uitslag teamwedstrijden B-teams: 1
Hilberdink, Groningen; 2 Van de Bor,
Groningen; 3 en 4 Tump, Emmen en
Fekkes, Leeuwarden; 5 Coevorden.

Drentse Korfbal Bond

Terwijl bij ons
het klimaat nog

verre van

is te
heeft
men te Nice
aan de Franse
Riviera onder,
zomers

noemen

een stralende

zonneschijn de
„Bataüle des
Fleurs" gehouden. Men ziet
hier een charmant tweetal op
een der vele
praalwagens in
de optocht van
dit traditionele
jaarlijkse bloemeniestijn.

Veel bezoek en mooie koersen
te Hilversum

Hilversum heeft gisteren een druk bezoek getrokken, dat mooie koersen heeft
aanschouwd. Het noorden boekte één
overwinning dank zij Kol-Oosting, die
met Viola Sunshine de Carnaval-prijs
won, ondanks een slechte start. Klaas
Woudstra wist in een goede koers met
Unwaersfugel S tweede te worden achter
de niet te kloppen Tender Erebus in de
Serpentineprijs. Tender Erebus nam van
start de leiding en liep steeds verder uit.
In de Mirlitonprijs zorgde amateur v.
d. Wal uit Groningen met de prima dravende Morning Star voor een overwinning onder protest van rijder Korver, die
volgens diens verklaringen zwaar was
gehinderd door de winnaar. De uitslag

HCG
en
schoot zich naar de
17—15 zege.
La Crois en Molenberg namen het
leeuwenaandeel
van de doelpunten
voor hun rekening. bleef echter

schotvaardiger

s

Ook de wereldtitel

de rust ging het
nog en de 3-3 rustIn hotel Blok te Dieverbrug vond de
stand was nog niet jaarvergadering
plaats van de D.K.B.
bepalend.
Daarna
Het voorstel over te gaan tot een winbegon HCG echter
werd verworpen met 36
feller te schieten, tercompetitie
waarmee de vijan- tegen 15 stemmen.
Besloten werd de competitiewedstrijden
delijke verdediging
zodat in juli en
volkomen
werd in maart te beginnen,
overdonderd. Het augustus niet gespeeld behoeft te worden.
werd tenslotte 6-14.
Ook in de laatste
PAARDEN
wedstrijd tegen E.
en
O.
bepaalde

HCG zich in hoofdzaak tot schieten
en alleen La Crois
en Molenberg kwamen nog wel eens
tot een combinatie.
Aanvankelijk
kwam E. en O. verrassend naar voren, nam zelfs een
een
voorsprong, maar nog

e hai

TWEE DOUBLURES

Be Fairs positie in gevaar

Staunton
op de goede

13

van maandag 17 februari 1958
SCHAATSEN.

Thor won van
G.Z. en P.C.2

zevende

jende bi;

het Noorden

WATERPOLO

Joan
Haanappel

Sn«

van

gehandhaafd.

Tommy Mars lag goed in de koers
maar viel in de fout. Nottelman liet zich
met Simone in de eerste ronde van de
Demasquéprijs rustig passeren, doch ging
in de voorlaatste bocht om alles heen
naar voren en won nog gemakkelijk. De
zeer goed gaande Rob, die 60 meter kreeg
van Brin d' Amour, had nog veel moeite
om de Cotillonprijs te winnen.
De uitslagen luiden:
Carnavals-prijs, 1960 m: 1. Viola Sunshine, 1.32; 2. Vera Hollandia. 1.31.2; 3. Upper Ten. 1.33.9; tot, w. f 10.70, pi. f 5.-.
f 1.60, f7.70. kopp. f 16.20. cov. f4.80.
Masker-vi-ijs, 1960 m, f1500: 1. Vico
B. S., 1.31.2; 2. Uranie Hollandia. 1.33.4;
3. Ukkie Guy. 1.33.4: tot. w. 8.1, pi. 2.90.
3.20, 3.30, kopp. 13.60, cov. 8.-.

Bal-masque-prijs.
2360 m: 1. Urma
Norton, 1.29.2; 2. Unworthy, 1.29.3: 3 Romenee. 1.29.6; tot. w. 4.50. pi. 1.20. 1.40.
3.30. kopp. 6.30. cov. 4.30.
Serpentine-prijs,
2360 m: 1. Tender
Erebus. 1.26.2; 2. Unwaersfugel S. 1.26.3;
3. Skippy M 1.28.2; tot. w. 1.90, pi. 1.60,
1.40. 2-, kopp. 3.30. cov. 2.60.
Confetti-prijs. 1980 m. Eerste afdeling1. Tosca. 121.5; 2. Quick Bongershof.
1.26.6; 3. Tourterelle. 1.26.6; tot. w. 2.30.
pl. 1.70. 2.80. 1.70. 7.70. cov. 11.50.
Tweede afdeling: 1. Ugoldman K. 1.26.4;
2. Qui Suit. 1.25.2; 3. Q Deter van Zora.
1.25.3, tot. w. 2.60, pl. 1.20, 1.10, 1.30, kopp.
3.80. cov. 3.10.
Cotillon-prijs, 2860 m: 1. Rob, 1.28.2;
2. Brin d'Amour IV. 1.26.5; 3. Q Bascom,
1.27.2; tot. w. 3.-. pl. 1.50. 2.90. 2.10. kopp.
7.30. cov. 9.40.
Mirliton-prijs, 1960 m: 1. Moming Star.
1.22.7; 2. Sally Harvester D. 1.25.-; 3. Otto
H en Hyde Park. beiden 2.47.8; tot. w.
2.40. pl. 1.20. 1.50. 2.20 1.20. kopp. 6.10,

cov.

5.10.
Demasqué-prüs. 2360 m:
1.28.6; 2. Tabor Harvester

1. Simone
D. 1.28.8; 3.

Tiende van Zora. 1.27.6; tot. w. 2.2 C pl
1.20. 1.40. 2.90. kopp. 2.50. cov. 4.70.'

Totalisator-omzet

f

169.436.50.
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VOQR ALLE HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
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waaronder

REITSMA

WARENHUIS
GRONINGEN -

DAMSTERDIEP 14

Zie onze speciale etalage!

t*

Lezen èn veraf zien
met één bril!!
Geen gezeur meer
met verwisselen van

brillen.

Bij ons zéér ruime

keuze monturen.
Prettige bediening.
Desgewenst dezelfde
dag klaar!

1
Oosterstraat 7, tel. 23108

-

Leverancier
alle Ziekenfondsen
ZEISS-DÉPOT
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rijdt met

Peizerweg 292 - Tel. 34321
Mevr.

woude

H. Strelin.
(Z.H011.)

BEKWAME

Hazers

vraagt

VERKOOPSTERS
,
Minimum leeftijd 20 jaar.

Moet van dieren houden
Eens per 14 dagen vrij rei

Voor onze

zen. Schrift, soll. aan Aug
Kopeke & Co. N.V., Water
straat 2. Delfzijl.

HERENMODE-AFDELING

" STOFFEN-AFDEUNG
"

en

ZEEVIS

of mondelinge sollicitaties te
lichten aan:
BURMANN, GROTE MARKT 3
Schriftelijke

Het gaat weer voor niets.

OP HET

GRONINGEN

Zuiderdiep

voor 1.00. Droge bokking
14 voor 1.00 (gelijk Lemmer bokking). Grote
Noorse stoombokking, ca.
H kg zwaar, 5 voor 1.00.

Vette makreel 4 voor
1.00. Spekbokking 3 voor
50 et. Kieler sprot 75 et.
*i kg. Ger. paling 1.50
kg. Eng. kippered
haring 25 cent. Groot bos
sprot 25 cent. Zoute haring 12 voor 1.00. Zure
haring 12 voor 1.00. Onze
bekende fijne Bismarck
haring, zachtzuur. heerlijk gekruid, fles 6 stuks

'i

75 cent. fles 20 stuks 2.40.
Speciaal iets aparts.

Vishandel „NOORDZEE"
ZUIDERDIEP
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artikelen waarborgen een praktische
bruikbaarheid, uitstekende kwaliteit en
.
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„EGALITE" UW HUISHOUDHULP!
Een greep uit onze grote

EGALITE-SORTERING:
STRIJKTAFELS, met warmtespiegel (onder het moltondek) waardoor U vlugger en beter strijkt,
f «a »_A

Op 5 hoogten verstelbaar
TRIP-TRAP keukenkrukjes. In één handomdraai te veranderen in trapje
opvouwbaar. Royale
KEUKENKRUKJE,
zitting van kunstleer met schuimrubbervulling
DROOGREKJES, hangend én staande te
gebruiken.

HUISHOUDTRAPPEN, 3, 4, 5, 6

treden.

met

-
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100%

gemak voor
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ivoorkleur. Handige
deksel voor keuken

TELEFOON 21646

-

is er

niet!

METAALWARENFABRIEKEN N.V. EGAM GRONINGEN

- RODEN

lAl e
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GRONINGEN

motoren!

GEBR. v. d. HELM,
Briißstr. 18.

voor «poedige

on-t nieuwe,

moet volkomen op de hoogte zijn met de rep. en fabricage

van

uitgebreide

te

Gron.l !■■■■■■■■■_■-■-■■-■■-■■_*:

landbouwwerktuigen.

Goed loon en woning beschikbaar.

Brieven onder no. 1903 bureau van dit blad.

richten aan da Bedrljfileldlng.

GEVRAAGD :

een vakkundige Woningstoffeerder
Vi.markt 11

-

GRONINGEN

die geheel zelfstandig kan werken.
Sollicitaties persoonlijk of schriftelijk met inlichtingen en kopie-getuigschriften.

SLAUERHOFF

-

VQORSTREEK 26

- LEEUWARDEN

-_|fc|j Njtffe_s_sl l_________________L_-----------------l
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Alles voor uw keuken sinds 1846

«_

Zeer vooraanstaande Lingerie- en Pyjamafabriek in het westen des lands wil gaarne
samenwerken met een

$

DE JONGS REIZEN

Populaire meerdaagse reizen i*a<t

agent
welke zeer goed is ingevoerd b. courante manufacturen en lingere speciaalzaken in de
provincies GRONINGEN
FRIESLAND

-

.

VERLOREÏ-Er-. COUPEUSE vr. v. enige
de. of midd. w. i. d. stad Een AKTENTAS eb W
Gron. Liefst i. d. conf.verk. H.T.S. T. bel. t t *
y^
Brieven ond. no. 1901 b. d. sauplein 1.

W. HINGSTMAN & Zn., Roden

fflflf

in landbouwsmederij

BABY-AFDELING
Mondeling* of ichrlftelijke -olllclt-tle»

-¥■

Flinke Smidsknecht gevraagd

Indiensttreding:

EERSTE KRACHT
voor

Egalite-artikelen vindt u bij

REPARATlE|!l_llilJÏJ!|i|i^i;ll
pompen en

vragen

artikelen worden U graag door elke vakkundige handelaar gedemonstreerd, want:

(Tff&iite) beter

_t_ AA
f __D»«FU

/

t/o Haddingestr.

Wij

"_,_¥

artikelen zijn Uw vertrouwen waard
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PEDAAL-EMMERS,

-
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afvalemmers
gebruik

De gehele dag warm gebakken schelvis schol
bokking filets enz., enz.
Ziet onze etalages.
Speciaal voor de Vastendag. Grote sortering op
het Zuiderdiep.

-
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Ziet prijs en kwaliteit.
Dikke bot 5 x % kg 1.20.
Stijve dikke schol 3 x %
kg 1.00 (gelijk Zoutkamper). Bakw.ting met
lever. Bak- en kookschelvis, Bakharing, makreel,
koolvis, kabeljauw, grote
kookschol, grote stoofbot,
tong, mosselen enz. Zoutkamper panharing 5 x
% kg 1.00. Umuider bot
6 x % kg 1.00. Kabeljauwfilet 95 et. % kg.
Schelvisfilet 95 et. '_ kg.
Geen vel of graten. Van
fijne verse zeevis. Nieuwe
stokvis enz., enz. Alle
verse vis gratis schoon.
Voor verse vis
kopers: Grote fles slaolie 1.25. Bakbokking 14
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richt zich uw vertrouwen

GEVRAAGD:

dienstmeisje

ZEEVIS
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DRENTE.
Slechts hy, die meent in alle opzichten te kunnen voldoen aan de hoge eisen, welke door
ons gesteld worden, gelieve te solliciteren onder nr. NX-1362. Ricardo, Adv. Bur. Frederiksplein 6, Amsterdam, onder bijsluiting van
een recente pasfoto.
U kunt rekenen op onze discretie.

Wereldtentoonstelli^
te Brussel
3 dagen met hotelverzorging /
Vertrek 21 april, 7 en 23 mei

*/

3 dagen met hotelverzorging
Vertrek vanaf 7 juni iedere
Voor personeelsverenigingen, clubs enz.
tarleven
Vraagt gratis prospectus bij n.v. WMNNE en "Jj, v

-

Cargadoors- en Agentuurkantoren,
ningen, tel. 20445.
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