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Paus bezoekt gevangenis
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Dit

Telefoon:

Engels pond vrij inwisselbaar

,

„Zware frank”
honderd maal

re politiek voor alle zes landen der
Europese Economische Gemeenschap.
De Franse beurzen waren gisteren in
tegenstelling met de gewoonte gesloten
en in opdracht van de regering werd
Volgens gewoonlijk goed ingelichte de deviezenhandel tot maandag stopgefinanciële kringen zou de Franse mo- zet om speculatie te voorkomen.
netaire hervorming inhouden:
Verkwikkend
1) een „zware frank", waarvan de
Onze Brusselse correspondent schrijft
koers in verhouding tot de huidige
ons:
frank op de kabinetsbijeenkomst van
Als een verkwikkend onweer na een
vandaag zou worden vastgesteld (verhete zomerdag, zo worden
drukkend
moedelijk 100 maal die van de gewone
de voorgenomen belangrijke monetaire
frank);
en budgetaire maatregelen in Frankrijk
2) een
en de convertibiliteit van het pond
herziene koers van deze
„zware frank" ten opzichte van andere sterling in Engeland in België begroet.
De aanstaande sanering van de Franse
valuta's met een bepaalde convertibili- frank en de gedeeltelijke convertibiliteit en
teit van het pond sterling zijn mone3) een jremeen schappelijke monetai- taire gebeurtenissen van het grootste
belang voor de realisatie van de gemeenschappelijke markt en de vrijhandelszone, zo zei ons gisteravond prof.
Jean van Houten, de Belgische minister van Financiën, in een kort gesprek.
Daar de Belgische frank, zoals overi>ok de gulden, bijkans convertibel
verandert er niet veel in de
positie van de beide Beneluxlanden.
Voor de Nederlandse en de Belgische
exporteurs, die thans hun tegoeden in
inzittenden kwamen er zes, onder wie ponden sterling onbeperkt in dollars
de gezagvoerder, om het leven. De vier zullen kunnen omwisselen, worden echoverigen werden met verwondingen in ter in het internationale goederenvereen ziekenhuis opgenomen.
keer nieuwe mogelijkheden geschapen.
Een vliegtuig van Air France met
Met de creatie van een harde Franse
28 passagiers en een bemanning van frank zal de concurrentiepositie van
zes is woensdagavond bij Wenen neer- Frankrijk in de gemeenschappelijke
gestort. Het toestel kwam in een gemarkt en op de wereldmarkt enorm
ploegde akker terecht en brandde uit. verstevigd worden en zal Frankrijk
Het was van Frankrijk op weg naar zelfs voor Duitsland en de BeneluxWenen, via München. Er zijn twee landen in menig opzicht een geducht
zwaar- en twee lichtgewonden.
concurrent kunnen worden. De afschaffing
de twee nullen, zoals de
Andere ongelukken Franse van
devaluatie wordt genoemd
Tussen Quinteros en Vina del Mar een bankbiljet van duizend Franse
in Chili is woensdag een autobus ver- franks zal gewoon een bankbiljet van
ongelukt. Zes inzittenden kwamen om tien Franse franks of ongeveer f8.27
het leven en 34 werden ernstig gewond. worden
moet worden gezien in het
Slachtoffers en Kerstpakjes lagen her raam van de vernieuwing van de
en der verspreid.
Franse economie.
Bij een brand in een boerderij in de
Geen verrassing
V.S. kwamen een moeder en acht van
haar kinderen gistermorgen vroeg om
meldt,
correspondent
Onze Londense
het leven.
dat men aldaar weigert commentaar te

gewone

Tussen rijen geknielde gevangenen door betreedt paus Joannes XXIII de
Op Tweede Kerstdag heeft de paus een
grootste gevangenis van Rome.
bezoek gebracht aan de 1300 gevangenen in de gevangenis Regina Coeli, welke
naam Koningin der Hemelen betekent. Hij hield een korte toespraak en gaf
de gevangenen zijn zegen in de centrale rotonde, waar een altaar was gebouwd.
Sinds paus Pius IX (181& 1878) had geen paus een gevangenis bezocht.

—
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TIJDENS DE KERSTDAGEN:

frank

Natuur en verkeer eisten zware
tol aan mensenlevens
In de V.S. ongeveer 7 doden per uur
De natuur en het verkeer hebben de Kerstdagen een hoge tol aan
mensenlevens geëist. In hevige stormen op zee zijn talrijke schepen
vergaan. Lawines hebben enige dorpen in de Zwitserse bergen inge-

sloten. Bij vliegtuigongelukken kwam een groot aantal mensen om
het leven. In de Verenigde Staten vonden tijdens de Kerstdagen 415
personen de dood; dat is ongeveer 7 per uur. Het verkeer kostte 310
mensen het leven; 63 personen kwamen bij branden om en 42 mensen
werden het slachtoffer van andere ongelukken. Men vreest, dat het
komende weekeinde in de V.S. het record van 712 doden in 1956 zal
worden gebroken.
stukken gevonden van de Italiaanse
kustvaarder, Iristina, die in een zware
storm moet zijn vergaan. Er werden
ook lijken geborgen.
Later werd een overlevende gevonBij Japan worden tien schepen met den, die vier dagen zonder eten en met
boord ver- regenwater als enige drank op een
in totaal 100 mensen aan
zi] tijdens de rotsachtig eilandje had doorgebracht.
zijn
Vermoedelijk
mist.
langs de
plotselinge hevige storm, die
In de Dolomieten en lagere Alpen
op
de Stille zijn
oostkust
talloze sneeuwlawines gemeld, nagehele Japanse
vergaan.
Oceaan voorkwam,
dat enkele dagen lang gestadig sneeuw
Elders voor de Japanse kust werden was gevallen. Enkele dorpen zijn van
dertig vissersboten door de storm ver- de buitenwereld afgesloten.
rast Drie en twintig bereikten, vaak
zeven met
Drie vliegtuigen
gehavend de kust, de andere
worden
boord,
vermist.
aan
52 man
In
Salisbury
(Rhodesia)
is gisteren
kapseisde een 500- 'n
Weer ergens anders
Frans
viermotorig
vliegtuig
met 70
met dertien beman- mensen aan
-tons vrachtschipvissersvaartuig
bij de start veronboord
met
33
ningsleden. Een
gelukt. Drie inzittenden zijn om het
mensen wordt verrmst in de omgeving leven gekomen. Een en twintig gewonvan de Goto-eilanden.
den zijn in een ziekenhuis opgenomen.
Joegoslavische vissers hebben wrak- Vele anderen hebben ernstige brandwonden opgelopen.
Een Bristol Britannia van de British
Overseas Airways Corporation (BOAC)
Kerstdagen
is woensdagochtend tijdens een dichte
mist op een oefenvlucht van Londen
Airport bij de Zuidengelse badplaats
Bournemouth, neergestort. Van de tien

Schepen vergaan
en vermist

Nade

Instortingen in België
(Van

onze

Brusselse

correspondent)
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leveren op geruchten in Parijs, dat het
buiten het sterling-gebied vrij
omwisselbaar voor andere valuta's zal
worden gemaakt, hoewel deze stap in
Engeland onofficieel verwacht wordt.
Een devaluatie van de Franse frank
van 10 tot 15 % zal nauwelijks een
verrassing zijn voor de Londense City,
tijd de zwakte
omdat
van de
Bovendien
jjrgeval enige devahad LonderW
luatie van
zowel als financiële hulp van West-Duitsland aan
Frankrijk verwacht voor de inwerkingtreding van de 'Euromarkt. Volgens
sommigen vormt de devaluatie van de
frank een noodzakelijke inleiding voor
grotere omwisselbaarheid van de Europond

33441 (5 Ujnen). Giro 883863

Bezit Amerika
litiumbom?
Deskundigen in Washington vragen
zich af of de Verenigde Staten er in
geslaagd zijn een lithiumbom te vervaardigen.
In een verslag van de Amerikaanse

commissie voor het geofysische jaar
wordt n.l. melding gemaakt van het optreden van lithium in de hogere lucht.lagen in augustus 1958. Sommige deskundigen geloven, dat het „Noorderlicht", dat op 5 augustus werd waargenomen, veroorzaakt is door lithium
afkomstig van een Amerikaanse kernproef op Eniwetok in de Stille Oceaan.
Als de V.S. een lithiumbom kunnen
vervaardigen, zou dat betekenen, dat
zij een grote stap hebben gezet in de
richting van een „schone bom", d.w.z.
een waterstofbom met een minimum
aan radio-actieve neerslag, zonder dat
de explosieve kracht afneemt.

pese valuta's. De stap herinnert aan
de sanering van de Westduitse financiën, welke tien jaar geleden het signaal vormden voor het economisch herstel der Westduitse bondsrepubliek.

Er hadden schoten kunnen vallen

Overval te Voorburg
opgehelderd

Lugubere „grap”
bezorgde politie veel moeite en last
De Voorburgse recherche is er
in geslaagd de „moordaanslag",
die zondagavond j.l. op de Koningin Julianalaan te Voorburg werd
gepleegd, of naar thans definitief
bleek in scène is gezet, op te helderen. Hiermee is een einde gekomen aan veel moeizame politiearbeid en veel onrust. Tal van
maatregelen die getroffen moesten worden, konden opgeheven
worden.

spoor in handen gekregen, dat leidde
naar dit café. Men toog er 's avonds
heen, maar de eigenaar, de 26-jarige
L. G., die in het bezit was van een
grijze bestelauto, was niet aanwezig.
De recherche bleef wachten en het
geluk wilde, dat de man even later
in zijn wagen kwam aanrijden.
Hoewel hij door de echtgenote
van een der daders buiten nog gewaarschuwd werd liep hij in handen van een buiten het café opge-

notie. En al evenmin van de risico's,
die zij zelf gelopen hebben. Want bij
een achtervolging zouden er rake
schoten hebben kunnen vallen, zo
verzekerde commissaris J. Koeckes,
die het een en ander heeft verteld
over de resultaten van het verhoor.
De „overval" bleek te zijn uitgebroed in een café in de Paulus Potterstraat te Den Haag. Woensdag
heeft de Voorburgse recherche een

gebracht, begon hij uit een ander
vaatje te tappen.
Hij begreep tenslotte dat de vier
daders, onder wie „Pat de Slager" en
„Ab de Loodgieter" op de proppen
moesten en zouden komen, tenzij hij
de voorkeur zou geven aan een verblijf in de politiecel. Hij werd daarop
in de gelegenheid gesteld zijn café op
te bellen. Binnen een half uur zaten

stelde rechercheur. Hij werd mee-

Voorburg en daar
Dat deze lugubere „grap" veel tijd genomen naar
geveeld.
Aanvankelijk
aan
de
tand
geld
daarvan
gekost,
en
heeft
hadden
de vier daders en de kroegbaas, die loog hij dat de stukken er af
er bij betrokken waren, nauwelijks vlogen, maar verder in het nauw

—

DREIGENDE TAAL VAN GROMYKO

Berlijn tweede Serajewo?
De Sovjetrussische minister van
buitenlandse zaken, Andrei Gromyko, heeft donderdag verklaard,
dat de toestand in Berlijn, als
deze kwestie niet volgens de
Sovjet-voorstellen wordt geregeld,
te vergelijken zal zijn met Serajewo aan de vooravond van de
Eerste Wereldoorlog. „Elke provocatie, elke poging tot agressie
tegen de Duitse Democratische
Republiek (Oost-Duitsland) kan
leiden tot een nieuwe oorlog",
aldus de minister in een gemeenschappelijke bijeenkomst van de
Opperste Sovjet.
Gromyko zei, dat de Sovjet-Unie,
als er geen overeenkomst met
westelijke mogendheden over Berlijn
wordt bereikt, niet anders kan dan
haar controlebevoegdheden aan OostDuitsland over te dragen.
Over de kernproeven verklaarde
de minister dat de Sovjet-Unie
allen tijde bereid is een akkoord te
te
e
m direct en onvoorwaarH
0
delijk deze proefnemingen
te staken
De voorstellen
betreffende
de
op de naleving van een dergelijke
k
S
Welke het Westen te
6 heeft gedaan,
,
noemde hij
„absurde

ratie een grote technische vaardigheid te geven;
De aanvaarding van een strafcode,
zo liberaal als de Sovjet-Unie deze
nog niet heeft gekend.
Men is geheel teruggekeerd tot de
leninistische traditie van alle macht
in handen van de partij: gecentraliseerde partijcontrole van alle instrumenten van de Sovjetstaat. Deze
ontwikkeling heeft zijn hoogtepunt
bereikt na het elimineren van de Drie van
de vier mannen, die de „moordaanslag" te Voorburg in scène hadden
„anti-partij "-groep en de vervanging
van maarschalk Zjoekof als hoofd gezet. Van links naar rechts de man die schoot, zijn helper en met slachtoffer".
Op de achtergrond staat de bestelwagen.
van de strijdkrachten.
de vier daders op het politiebureau:
de 30-jarige loodgieter A. T., de 40Ballon ging Columbus achterna
-jarige knecht W. G., de 26-jarige
los arbeider M. P., allen uit Den Haag
en de 34-jarige slager P. van H. uit

■ J*?

lumbus 466 jaar geleden daarheen ge-

dé

Te Zichen-Zussen-Bolder
chamwerden de graafwerken in de
pignonkwekerijen om de bedolven
arbeiders te redden tijdens de Kerstdagen stopgezet wegens het gevaar
instortingen.
Gister
van
nieuwe
ochtend werden de graafwerken hervat in aanwezigheid van de gouverneur van de provincie en de minister
zullen van
van Arbeid. Vier bulldozers
een met stalen buizen ondersteunde
galerij uit een gang graven door
en tien meter
zeven meter aarde nabij
de installahoopt
mergel Men
voorwaarden".
gangen de
ondergrondse
de
ties in
vinden
van
te
overschotten
stoffeliike
Twee punten
de noe dertien bedolven arbeiders.
mensen
nog
om
levende
van de Opperste Sovjet
Alle hoop
a geloPen vier dagen is gekenterue te vinden is thans verdwenen.
vier merKt door
De nieuwe graafwerken zullen
twee belangrijke punten:
Vandaag
n vrijwel revolutionaire hervordagen in beslag nemen.
werden de reeds geborgen slacht- tnirig van het onderwijssysteem, welke
Deo °gt de gehele opgroeiende geneoffers ter aarde besteld.
in België

N

Abonnementsprijs: per maand t 2.44 ot
f7.25 per 3 maanden. Losse exempL 13et.
Advertenties 30 et. per mm. Minimum t2.—

Devaluatie Franse frank
met 10 tot 15% verwacht
De Franse franc zal vermoedelijk met 10 tot 15 pet. devalueren.
Het Franse kabinet zal vanmiddag hierover onder voorzitterschap van president Coty beslissen. Verwacht wordt, dat
premier De Gaulle het besluit van de regering morgenavond
via de radio bekend zal maken. Onder zijn leiding heeft het
kabinet gisteren tot vannacht
se uur de financiële en monetaire positie van Frankrijk diepgaand besproken.
Het Franse besluit zal samenvallen met een aankondiging van
Britse zijde omtrent de inwisselbaarheid van het pond sterling
en andere Europese valuta's. Dat zou tevens de vervanging
betekenen van de Europese fietalings-Unie door de Europese
monetaire overeenkomst, waarover in 1955 al overeenstemming
werd bereikt en welke van kracht zou worden, wanneer het
pond sterling inwisselbaar zou worden.
Deze beide valutawijzigingen aan de vooravond van het inwer*
kingtreden van de Euromarktzijde niet zonder betekenis.

—
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Kleine Wereld geland in Venezuela

De ballon Kleine Wereld is gisteren
in het oosten van Venezuela geland en
volgens radioberichten zijn alle vier
passagiers ongedeerd, op enkele lichte
verwondingen na.
De ballon was veertien dagen geleden mt Santa Cruz de Teneriffe, Cana-

rische eilanden, vertrokken.
Het was de bedoeling van de ballonvaarders zich door dezelfde noordoos-

ten wind naar de West-Indische eilanden te laten drijven, als waardoor Co-

gondola

Colin Maudie en diens 30-ja-

rige vrouw

Rosemary.

De ballon is neergekomen bij een
van de noordelijke uitmondingen van
de rivier de Orinoco in de omgeving
van de oliehaven Pedernales. Het is een
zeer dun bevolkt gebied, met enkele
slechte wegen, waar nagenoeg alle verkeer door de lucht of over water gaat.
Vliegtuigen en helikopters van Amerikaanse oliemaatschappijen zoeken
naar de ballon in het oerwoud.

—
—

Vier mannen en een vrouw werden

neergeschoten door een 27-jarige Indiaan
bracht werd.
in het dorp Ear Falls in de Canadese
niets meer provincie Ontario.
Sinds 19 december werd
ballonvaarders,
vernomen van de vier
President Tito van Joego-Slavië
de 51-jarige Britse ontdekkingsreiziger heeft donderdag eer eredoctoraat in de
Arnold Elioart, zijn 21-jarige zoon Tl- rechten van de universiteit van Banmothy, de 32-jarige ontwerper van de doeng ontvangen.

Voorburg.

Zoals gezegd was het plan m het
café uitgebroed. Men had puur een
„grap" willen uithalen. Gebruik is
gemaakt van een alarmpistool. Daar
de heren niet wisten wat de strafrechtelijke gevolgen konden worden,
had de kroegbaas dezer dagen nog
een advocaat geraadpleegd.
Als slachtoffer heeft de 30-jarige
loodgieter T. gefungeerd, een grote
zware vent, die een half uur voor de
vitrines heen en weer heeft gelopen.
Na afloop was men weer naar het
café gegaan.
Op de vraag of tot vervolging zal
worden overgegaan wilde de commissarrs nog geen definitief antwoord
geven. Hij haalde de schouders op en
zei: „de lummels — want een andere
kwalificatie kan ik er moeilijk voor
vinden
hebben ondanks het raffinement van de opzet nauwelijks beseft wat zij wel aanrichtten".

—

Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag 27 december 1958

BINNENLANDS JOURNAAL

Leek wil de paukenpaarden
graag hebben

-

2

BEZOEK AAN SPORT EN BIOSCOOP

Zoals wij onlangs meldden voert de
van Leek momentcel
onderhandelingen met Van Gend en
Loos over de aankoop van de beide bekende paukenpaarden, die thans nog
dienst doen* in de stad Groningen.
Door van beide paarden bij verschillende gelegenheden gebruik te maken
hoopt men de aantrekkelijkheid van
het Nationaal Rijtuigenmuseum
en
het Landgoed Nienoord te verhogen.
Het is stellig prettig voor mr. W. J.
Ph. van Waning dat Leek hem in zijn
streven niet alleen laat staan.
Zo boden woensdagavond twee verenigingen financiële steun aan.
Tijdens de vergadering van de Hertenkampvereniging werd met algemene stemmen besloten een bedrag ad
f 150 voor de aankoop beschikbaar te
stellen, terwijl het comité Verkoopreclame-actie
een organisatie van
tijdens de vergademiddenstanders
ring mededeelde een bedrag van f250
beschikbaar te zullen stellen.
Unaniem was men van oordeel dat,
zo ook Van Gend en Loos daartoe ge
negen is, de paukenpaarden naar Nienoord moeten komen.
Men verwacht voorts dat de andere
plaatselijke verenigingen de gegeven
voorbeelden zullen volgen.

Vijftig jaar geleden
Toen stond erinhet Nieuwsblad:
Drank bij verkiezing
Vroeger verweet men, vooral den
Zuid-Limburgers, bij verkiezingen
de kiezers te lijmen en te vangen,
als vliegen, met bier en jenever
met suiker.
Een fijner en lijmiger middel W
uitgevonden. Bij de laatste stemming voor de Prov. Staten in het
district Gulpen zijn de leden van
een zeker stembureau gedurende
de zitting onthaald op wijn en
champagne. Een heusche champagne-campagne dus.' En toch was
op de vergadering te Vaals, uitgeschreven door de drankbestrijdersvereeniging, op eerewoord beloofd geen drank als kiezersvanof lokmiddel te schenken.
Het bestuur van het Kruisverbond te Vaals sprak luide zijn
afkeuring uit en protesteerde met
klem tegen de wijze, waarop in
ANDERE plaatsen van het Kiesdistrict de verkiezingscampagne
werd gevoerd.
Is 't dan niet voor een mensch
vernederend en getuigt het niet
van weinig beschaving en ontwikkeling, wanneer hij zijn stem veil
heeft voor bier en jenever?

burgemeester

NIEUWJAARSVERRASSINGEN
De kabinetscrisis heeft deze week
haar einde gevonden. Nadat prof. dr.
L. J. M. Beel op verzoek van de Koningin „geïnformeerd" had naar de mogelijkheid tot vorming van een nieuw
kabinet, kreeg hij van H.M. de opdracht
tot het vormen van een kabinet, welke
opdracht hij aanvaardde met net bekende resultaat. Prof. Beel zal tot volgend jaar maart aan het hoofd staan
van een uit de negen overgebleven
niet-socialistische ministers bestaand
„overbruggings"-kabinet,

waarbij hij
zelf behalve de portefeuille van Alge-

mene Zaken ook die van Sociale Zaken
onder zijn beheer zal nemen, terwijl de
ministers Zijlstra, Strurjcken en Staf bij
de departementen, die zij reeds beheerden, resp. nog Financiën, Justitie en
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening zullen verzorgen. De vijf socialistische ministers Drees, Suurhoff, Hofstra, Samkalden en Vondeling hebben
hun ontslag gekregen en het was te
verwachten, dat dr. Drees de hulde zou
ontvangen, die hij zeer zeker na bijna
13 jaar achter de regeringstafel te
hebben gezeten verdient. De Koningin
gaf hem de zeer bijzondere benoeming
tot minister van Staat, zodat zij ook
in de toekomst nog altijd een beroep
zal kunnen doen op zijn grote politieke
ervaring en zijn bezonken oordeel, terwijl zowel de Kamerleden als voorzitter Kortenhorst hem gekenschetst hebben als een man, die steeds een volstrekte onbaatzuchtigheid in dienst
heeft gesteld van het algemeen belang.
En zo gaan we dan straks het nieuwe
jaar in met het vooruitzicht op nieuwe
Kamerverkiezingen on 12 maart, waarvoor de kandidaatstelling op 28 januari
is vastgesteld. Dan gaan de verkiezingspropaganda-molens weer op volle
toeren draaien met alle politieke activiteit, die daar nu eenmaal bij behoort.
Nu wij het toch over het nieuwe jaar,
dat over een kleine week zijn intrede
zal doen, hebben: automobilisten hebben nog juist een paar dagen tijd om
eventuele gevaarlijke uitsteeksels op
motorkap, spatborden en bumpers te
verwijderen. Want op 25 juli j.l. verscheen in het Wegenverkeersreglement
de bepaling, dat „motorrijtuigen en
aanhangwagens na 1 januari 1959
niet voorzien mogen zijn van scherp
uitstekende delen, welke onnodig zijn
en in geval van botsing en aanrijding
verwondingen kunnen veroorzaken".
En nu is het straks dus zover. Geen
gestyleerde vogels of andere dieren
meer op de motorkap, geen scherpe,
puntige randen meer aan kapjes boven
koplampen, kortom alle dolkachtige
en „stekelige" ornamenten op en aan
de wagen zijn na 1 januari a.s. „taboe".
En dan de bromfietsers; zij mogen na
a.s. woensdag in bebouwde kommen
niet harder dan 30 km rijden en daarbuiten maximaal 40 km.
Tot slot van dit laatste „binnenlands
journaal" in 1958 nog even gememoreerd het fraaie geschenk, dat Zeeland
gekregen heeft van de Koninklijke
Nederlandse Bond tot het redden van
drenkelingen. De verrassing bestond
uit een 25-tal plastic reddingvletten, die
niet kunnen zinken. Deze vletten zullen
worden gestationeerd langs de gehele
Zeeuwse kust om in geval van een
nieuwe watersnood van dienst te kunnen zijn. Het ligt in de bedoeling der-

Einde krantenstaking
New York in zicht
Afgevaardigden van de directies en
de bezorgers van de negen Newyorfce
kranten, die sinds zeventien dagen
door een staking getroffen zijn, hebben
gisteravond overeenstemming bereikt
over de voorwaarden voor een nieuw
contract. Morgen zal deze overeenkomst in stemming komen op de algemene vergadering van de bezorgersvakbond. Deze algemene vergadering
heeft de laatste keer dat de onderhandelaars een overeenkomst bereikten,
deze verworpen.

Oost-Duitsland koopt kopra
en tabak in Indonesië
Tussen Indonesië en Oost-Duitsland
is een kopra-overeenkomst gesloten.
Over de hoeveelheid kopra, welke Indonesië aan Oost-Duitsland zal leveren,
werd niets gemeld.
Twee Oostduitse tabaksdeskundigen,
die half oktober in Djakarta waren
aangekomen om te trachten rechtstreeks tabak van Indonesië te kopen
met uitsluiting van Engelse of Nederlandse commissionairs, hebben na een
bezoek aan de belangrijkste tabakscentra in Indonesië een contract gesloten voor de afname van duizend balen
tabak. Zij verklaarden, dat Oost-Duitsland belangstelling heeft voor verdere
tabaksleveranties door Indonesië.

gelijke onzinkbare en voor hun doel
speciaal ingerichte vletten overal
langs de kust en de grote rivieren,
waar gerede kans op overstroming bestaat, te plaatsen. Inderdaad een zeer
lofwaardige en toe te juichen maatregel. Maar laten wij van harte hopen,
dat zij daarvoor niet gebruikt zullen
behoeven te worden!

Geschiedenis van
de franc
De nieuwe devaluatie van de
Franse franc is de zevende sedert
de bevrijding in 19kk en de
twaalfde sinds de Franse munt in
191Jf de gouden standaard verliet.
Vanaf de bevrijding is zij van de
koers 39,91 francs voor één dollar
gedaald tot Jf2o francs voor één
dollar, op welke koers premier
Felix Gaülard haar toenmaals in
augustus 1957 vaststelde, toen hij'
de franc ten opzichte van het buitenland devalueerde.
Wat het pond sterling betreft
daalde de franc van 176,70 in het
pond tot 1176 gedurende dezelfde
periode en ten opzichte van fijn
goed van 21.006 milligram tot
2.036 milligram.
Toen de franc gecreëerd werd
door
de grote Franse keizer
Napoleon I op 28 maart 1803 bevatte zij 290,3225 milligram fijn
goud.

Brand in garage

In garage Wubs te Valthermond is
tijdens reparatiewerk een tractor in
brand gevlogen. De bedrijfsleider, J.
Albers wist het vuur met natte zakken te blussen. Hij werd hierbij vrij
ernstig aan zijn handen gewond.en
moest zich onder geneeskundige behandeling stellen.
De brandweer uit Valthermond,
Exloo en Emmen was spoedig aanwezig maar behoefde niet meer in
actie te komen.

Depressies met
regen en zachte lucht
Kerstdagen dit jaar
bijzonder rustig
(Van

De Belgische minister voor Kongo
en Roeanda Oeroendi, van Hemelrijck,
heeft in een Kerstboodschap tot de bevolking van Belgisch Afrika gezegd
het ongeduld te kunnen begrijpen,
waarmee die bevolking uitziet naar
klare en duidelijke taal van de regering omtrent haar toekomst. Hij zegt,
dat de verklaring, welke de regering
op 13 januari voor het Belgische parlement zal afleggen „grootmoedig en
gedurfd" zal zijn en o.m. over de politieke evolutie van Kongo zal handelen. Onze grootste zorg moet de minst
bedeelden betreffen, aldus de minister,
die verzekert, dat het tweede tienjarenplan, dat aan de eerstvolgende gouvernementsraad zal worden voorgelegd, aan deze bezorgdheid zal beantwoorden.

Bij autobotsing gedood

Bewusteloos naast bromfiets

Dinsdagavond is de 60-jarige H.
Kleinhuis uit Nieuwolda bewusteloos
naast zijn bromfiets aangetroffen op
de Wagenborgerweg aldaar. In ernstige toestand werd hij naar het Academisch Ziekenhuis te Groningen overgebracht, waar bleek, dat hij een scheHij reed per auto over de rijksweg, delbasisfractuur had opgelopen. Omtoen uit de richting Arnhem een auto trent de oorzaak tast men in het
naderde, die op de aangrenzende rij- duister.
baan een paaltje raakte, slipte, over
de kop sloeg en in volle vaart tegen de Bromfietser zeer ernstig gewond
wagen van Van der L. botste. De naast
Op de Eerste Kerstdag, 's middags
Van der L. zittende K., uit Boskoop, omstreeks half drie, kwam op de Beuwerd levensgevaarlijk gewond naar meesweg te Alteveer de bromfietser
een ziekenhuis te Utrecht overgebracht. G. S. in botsing met een voetganger
De bestuurder van de auto uit Arn- S. sloeg tegen het wegdek en liep een
hem had slechts lichte verwondingen schedelbasisfractuur op. Men vervoeren werd naar zijn woning vervoerd.
de hem naar het ziekenhuis te Winschoten.

onBij een
der Driebergen is gisteravond de 45-jarige H- van
der Laan vrijwel op slag
gedood. Hij was gelogeerd
in zijn vroegere woonplaats Boskoop en
was met Kerstverlof uit Engeland over.

Drie aanrijdingen door
onvoorzichtig oversteken

HEI WEER
Barometerstanden

in de stad Groningen
van vrijdagmorgen 10 uur tot zaterdagmorgen 10 uur:
Metingen

onze weerkundige

—

streng.

Verwachting voor het Noorden
Tijdelijk
regen en veel bewolking. Morgen
(geldig

tot zondagavond):

wisselend bewolkt, maar niet geheel
droog. Matige tot krachtige wind
tussen zuidwest en west. Zacht,
overdag 8 a 10 gr. C.
Vooruitzichten: Onbestendig met
regen maar zacht.

De temperatuur bedroeg heden om
(41 gr. F.); minimum
temperatuur afgelopen nacht 4.2 gr. C.
(40 gr. F.); maximum temperatuur gisteren 6.2 gr. C. (43 gr. F.).
Neerslag afgelopen etmaal 4.4 mm.

8.30 uur 5.0 gr. C.

medegedeeld door
het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van
zaterdagavond tot zondagavond, opgemaakt te 11.1buur:
Weerverwachting,

Zacht weer met hier en daar enige
regen, maar ook tijdelijke opklaringen. Matige tot krachtige wind tussen noordwest en zuidwest.
ZON EN MAAN

morgen op 8.49, onder 16.22.
Maan morgen op 19.27, onder 9.46.
Zon maandag op 8.50, onder 16.23.
Vrijdag 2 janvan 11.50 L.K.

Ferd'nand
Maar toen

de baas
verscheen...

De afgelopen dagen hebben zich in
Groningen drie aanrijdingen voorgedaan, die veroorzaakt werden door
het onvoldoende uitkijken bij het oversteken.
Omstreeks kwart voor vijf gistermiddag was hiervan het slachtoffer
een 15-jarig meisje dat de Grote
Markt Zuidzijde bij de knipperbollen
overstak. Een auto, waarvan de bestuurder niets merkte, raakte het
meisje aan een been, dat zwaar werd
gekneusd.
De beide andere gevallen hebben
reeds woensdagmiddag plaats gevonden.
Op het rijwielpad van de Hereweg,
bij de Rabenhauptstraat, werd een 82-jarige vrouw omver gereden door een
bromfietser. Zy liep een barstwond
boven het rechteroog op.
In de Oude Kijk-in-'t Jatstraat was
het een 66-jarige voetgangster. Deze
klaagde over ernstige pijn in de rechterzij.
Allen werden naar het Academisch
Ziekenhuis vervoerd.

Pantoffel gleed van rempedaal

Bij de Plantsoen brug op het kruisNoorderhaven, botsten gisteromstreeks kwart over elf twee
uur; op 29 december te Delfzijl om 1.31 auto's tegen elkaar, omdat de
voet van
en 14.03, te Zoutkamp om 0.21 en 12.53
een der bestuurders (die pantoffels
uur.
droeg) van de rempedaal gleed.
Laatstgenoemde
In Europa
wilde de ander
voorrang
geven, maar de pantoffel
Temp Neersl.
Wesr
heden
heden afgei. speelde hem parten. Hij werd zelf
7u. v.m.
7u. V.m 24 u« r slechts licht gewond, maar de echtgegeheel bew 13" C. 0.2 mm note van de andere automobilist, werd
Helsinki
uit de wagen geslingerd. Ze klaagde
Stockholm geheel bew -1° „ 5
3°
0
o.a. over ernstige pijn in het hoofd;
geheel bew
Oslo
Kopenhagen geheel bew
0° ,
0.2
haar echtgenoot over pijn in de borst.
-2" ~ 0.1
Aberdeen
regen
Aan beide wagens ontstond vrij aan7° „ 3
motregen
Londen
zienlijke materiële schade.
regen
4° „
Wind

vanmorgen

om 10 uur:

zw,

2.

Hoog water op 28 december te Delfzijl punt
om 0.57 en 13 27, te Zoutkamp om 12.14 avond

,

Amsterdam

Brussel

regen

Parijs

geheel bew

Luxemburg

Bordeaux
Grenoble

Nice

Berlijn
ZACHT WEER

De minister van Volkshuisvesting
en Bouwnijverheid zal de sedert
juni 1958 in beperkte mate gegeven gelegenheid tot premiebouw
door gemeenten na 31 december
a.s. niet continueren. Dit is onder
meer een gevolg van de grote

autobotsing

medewerker)

Een zo rustige Kerst als dit jaar
voorkwam is een zeldzaamheid,
althans bij een temperatuur van
ongeveer 5 graden en vrijwel zonder mist. Wit waren de Kerstdagen
alleen in een groot deel van Zweden, de randstaten en het Alpenbergland. Op Eerste Kerstdag vielen
hier in het noorden enkele onbeduidende buitjes. Gisteravond bereikte ons uit het westen een brede
regenzone. Een krachtige westelijKe
luchtstroom is snel van de Oceaan
tot boven West-Europa doorgedrongen. Een depressie, die van Schotland naar Denemarken trekt, veroorzaakte vandaag regen en een
krachtige zuidwesten wind. Deze
voerde zachte lucht aan, waarin de
temperatuur tot ongeveer 10 gr. C.
kan stijgen. De depressie-activiteit
is boven de Oceaan sterk gaan opleven. Ook zondag is er enige regen
te verwachten, maar de temperatuur blijft voor eind december flink
boven normaal. Echt winters en
zeer koud is het alleen in Rusland,
waar in Moskou vanmorgen een
26 gr. C. werd
temperatuur van
gemeten. Ook in Finland vriest het

Bestaande mogelijkheid niet gecontinueerd

HET LOERENDE GEVAAR

De toestand van

Zon

Belgische regeringsverklaring
over Kongo e.d.

——

Gemeenten mogen niet meer
met premie bouwen

Frankfort

München
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Rome
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Madrid
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De Bilt
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Zd -Limb.
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Bromfietser in volle

vaart
tegen vrachtauto

belangstelling die in de laatste tijd
van particuliere zijde voor de
bouw van woningen met rijkspremie wordt ondervonden.

In het algemeen zal premiebouw
door gemeenten voortaan nog slechts
worden toegestaan ter voorziening in
een dringende behoefte aan één of
enkele gemeentelijke huurwoningen,
voor bijvoorbeeld de huisvesting van
een hoofd van een school, een gemeentesecretaris, e.d., als voor de
bouw van deze woningen van particuliere zijde geen belangstelling bestaat.
In uitzonderingsgevallen zal voorts
nog toestemming kunnen worden
gegeven voor de bouw van premiewoningen door gemeenten, bijvoorbeeld in een probleemgebied, waar
ten behoeve van de vestiging van een
nieuwe industrie de bouw van een
aantal woningen voor leidinggevende
functionarissen noodzakelijk is en
deze langs andere weg niet te verwezelijken is.
De voorwaarden, waaraan tot dusverre bij de bouw van gemeentelijke
premiewoningen moest worden voldaan, blijven in bovenbedoelde gevallen volledig van kracht.

Maandblad Groningen

Zaterdag

27 december.

20.00 uur Stadsschouwburg: HZT-Ensemble met: De roof van de gordel.
Zondag 28 december
14.30 uur Groentenveiling (Peizerweg):
zaalhandbal. Dames: Groningen—Leer
(Dld) en heren: Noordelijk Elftal—Malmö (Zweden).
20.00 uur Stadsschouwburg: Balletavond

Gretel van Bruggen.
Bioscopen t.e.m. dinsdag 30 december.
Beurs. 14.30, 18.30 en 21.00, zaterd. en
zond. 18.30 en 21.00 uur: Tarzan en de
verloren safari (14 j.); zat en zond.
14.00 en 16.15 uur: De wet van de
prairie (14 j.).

Cinema. 14.30, 18.30 en 21.00, zat. en
14.00, 16.30, 19.00 en 21.15 uur: De
kante rekruut (a. L),
Grand. 14.30, 19.00 en 21.15, zat. en
14.00, 16.30, 19.00 en 21.15 uur:

zond.
vier-

zond.
Mon

oncle (a. L).
Luxor. 14.30, 19.00 en 21.15, zat. en zond.
ook 16.45 uur: Het zondagskind (a. U<
Luxor Short. Dagelijks van 13.00—14.10

en zondag van 12 00—14.10 uur: Journaals met film Laurel en Hardy.
Als uitgave van de Groninger Cul- Paterswolde. Maxwill Theater: zat. en
turele Gemeenschap is thans het eerzond. 21.15 en dinsd. 20.00 uur: Het
ste nummer verschenen van het
zondagskind (a. 1.): zat. en zond. 1900
maandblad Groningen, waarmee een
uur: De eenzame ruiter (14 j.); zond.
oude naam in ere is hersteld. De Com14.30 uur: Ontmaskering der veedieveo
(a. L).
missaris der Koningin schreef er een
inleiding voor, waarin hij wees op de
Muziek in dancings en bars
betekenis van dit naar buiten treden
van de gemeenschap. Gedeputeerde mr. d'Oude Waegh: Lex van Spal en zijn
Habanera Orkest
G. L. P. Warburg, voorzitter van de
Raad van Toezicht, geeft een uiteenzet- Frigge (café-restaurant): Quartet Fred
Willem met Roelof Stalknecht (piano).
ting van opzet en doel van de Groninger Culturele Gemeenschap, waarna Frigge Wintertuin: Orkest Fred Willemprof. dr. J. Elema als voorzitter der Frigge's Express: Rudi v. Dalm en Fred
Gersteling.
redactie antwoord geeft op de vraag
wat deze beoogt.
Luxor Bar: Roelof Stalknecht
Duut van Goor (mevrouw J. H. van
Tentoonstellingen.
Goor—Duut) heeft (na een gedicht van
Jan Boer over het wad bij een litho Groninger Museum: t.e.m. 31 december
van Joh. Faber) de eerste belletristiPaula Modersohn; t.e.m. 12 januari
Moderne Canadese schilderkunst. Gesche bijdrage geleverd met haar veropend van 10.00—17.00 uur, maand, van
haal „Leendert Botje speult mit zien
kind". Hierop volgen een historische 20.00—22.00 uur.
bijdrage van de Rijksarchivaris, dr. W. Fictura: t.e.m. 11 januari retrospectieJ. Forsma „Het misdrijf van Ida Atve tentoonstelling Groninger Kunstkring De Ploeg, Geopend van 10.30—
zema" en een beschouwing van dr. A.
12.30 en 14.00—17.00 uur. beh. maanSassen over het woord „eelsk". Tot slot
dags.
is opgenomen het declamatorium van
„Mien dorp is dood" van Jan Boer, dat De Mangelgang: tot en met 31 dcc. Jannes
de Vries. Geopend van 9.00—18.00 uur.
reeds werd uitgezonden door de R.O.N.
behalve zondags.
Dit eerste nummer heeft nog een
bescheiden omvang. Het is typografisch goed uitgevoerd en o.m. verlucht
Apothekersdiensten
met een houtsnede, die Joh. Dijkstra
de week van 27 december—3 januari
heeft gemaakt van de oprichters van
hebben de volgende apothekers zonde nu veertigjarige Ploeg.
Hoofdzaak van dit nummer is aan- dags- en nachtdienst:
kondiging van doel en streven van Apotheek Diephuis, Moesstraat 34
Gemeenschap en redactie. Met belang- Apotheek Tiddo Haan, Steentilstraat 35
stelling zullen velen de verwezenlijking Apotheek Sissing, Grote Markt 25
Apotheek Snuif, Oosterhamriklaan 115.
ervan gadeslaan.

Jn

Roerige Kerstdagen op Urk
Burgemeester richt zich per
(Van

onze Zwolse correspondent.)

De Kerstdagen zijn in Urk niet bepaald rustig verlopen. Bij verschillende arrestaties moest de politie waar-

In het Noorderplantsoen te Gronin- schuwingsschoten lossen, waardoor
gen, bij de Verbindingsweg tussen de twee mensen werden gewond. Op
Nassaulaan en de Leliestraat, is van- Tweede Kerstdag zag de burgemeester
morgen omstreeks 7 uur een verblinde zich zelfs genoodzaakt huis aan huis een
bromfietser in volle vaart tegen een
stilstaande vrachtauto gereden. Hij
werd vrij ernstig gewond.
De 29-jarige man reed in de richting
van de Plantsoenbrug. Ondanks het
feit, dat hij plotseling verblind werd
door een tegenligger, minderde hij
geen vaart. Hij botste tegen de achterzijde van de vóór hem geparkeerde
vrachtwagen aan en smakte tegen het
wegdek. De bromfietser brak hierbij
de rechterschouder en liep voorts een
grote hoofdwonde op. De G.G.D. bracht
hem naar het Academisch Ziekenhuis.

Agenda

circulaire te doen uitgaan, waarin hij
uitdrukking gaf aan zijn teleurstelling
over het gedrag van een aantal ingezetenen en een klemmend beroep deed
op zijn gemeentenaren loyaal tegenover de overheid te staan, zoals van
staatsburgers mag worden verwacht.
De ongeregeldheden begonnen op
Eerste Kerstdag, toen de 16-jarige J.
W. op straat in verregaande staat van
dronkenschap zo te keer ging, dat de
politie moest ingrijpen, w. had reeds
veel herrie gemaakt en ging ondanks

circulaire

tot bevolking

enige

waarschuwingen door me*
Dat deed hij ook bij cc»
kerk, waar juist een dienst werd genouden. Voordat de politie optrad, had
blijkbaar iemand moeite genomen W.
naar huis te brengen, maar nauwelijks
maakte de politie aanstalten de jongen
naar het bureau te brengen, of uit alle
sloppen en stegen stroomde publiek
toe om hem te helpen ontzetten. Het
duurde niet lang of de politie
kwam in het nauw en loste waarschuwingsschoten, waarna het publiek op
de vlucht sloeg en de beschonkene zei:
„neem mij maar mee".

schreeuwen.

Weer een rel
Enkele uren later ging de politie

—-

die versterking uit de Noordoostpolder
had ontvangen
proberen de verzetplegers, voorzover zij herkend waren,
te arresteren. Toen er één werd gesignaleerd, werd hij gevat en meegenomen. De man rukte zich echter los,

—

waarna weer een rel

ontstond, waarbij

enkele schoten vielen en een inwoner
van Urk gewond werd.

Samenscholingen

Naar aanleiding van de arrestaties
vonden samenscholingen bij het ge-

meentehuis en bij het politiebureau
plaats. Burgemeester J. Schippers
trachtte de mensen nog te overreden
naar huis te gaan. Toen hieraan geen
gevolg werd gegeven, kwam de politie
weer te voorschijn om het publiek me*
de gummistok uiteen te drijven.
De burgemeester heeft toen op de
morgen van Tweede Kerstdag naar
aanleiding van deze gebeurtenissen
een circulaire doen uitgaan, waarin hij
uitdrukking gaf aan zijn teleurstelling
over het gedrag van een aantal ingezetenen.

Nieuwsblad

van

het Noorden van zaterdag 27 december 1958

Meisjes en jongens zongen Naar vreemde
in

-

3

werelden

Leeuwarden

Een zèèr aparte plaats neemt in het Leeuwarder muziekleven het
Toonkunst-Meisjeskoor „Res parvae crescunt" in. Het is eigenlijk
jammer, dat dit Meisjeskoor niet in de gelegenheid wordt gesteld
Wetenschappelijk
wat meer naar voren te komen. Te zelden hoort men dit jeugdkoor
toekomstverhaal
dat, zoals ook nu weer bleek, tot zeer goede prestaties in staat
Als solist hoorden wij Wim van Beek
parvae
in Bach's orgelkoralen „Valet will ich
oog
Op grond van dit alles hebben wij dir geben", „In dulci jubilo" en „Vom
het des te meer gewaardeerd, dat het Himmel hoch, da komm ich her". Het
van Luna
Toonkunst-Meisjeskoor „Res parvae laatstgenoemde orgelkoraal beviel ons
crescunt" op de middag van de tweede het best. In de andere orgelkoralen
Kerstdag nu eens een „eigen" Kerst- vonden wij zijn registratie minder ge- 32. Zoals gebruikelijk heeft Ted de microfoon weer in de hand genomen. De wordende hemel het blauwachtig en gelig licht, dat vele sterren uitstralen.
concert in de Grote Kerk gaf. Het lukkig. Een briljante vertolking gaf anderen luisteren scherp naar zijn tellen, dat volgt op zijn bevel tot ontsteking. „Als wij eenmaal terug zijn, zullen wij niet kunnen zeggen,
dat wij ons verveeld
uitgevoerde programma, dat, wat het hij nog van de Fantasie over „Daar is Zijn „één!" geeft de meesten toch wel een gevoel van opluchting. Het oorver- hebben, Ada", merkt Ole droog op.
onaangename
vocale deel betreft, bestond uit nieuwe uit 's werelds duistre wolken" van scheurend lawaai en de toch altijd
gevoelens bij de start schijnen „Nee, Venus en de Maan hebben ons wel weten te boeien, al was dit niet altijd
zij nu lichter te tellen dan bij vorige gelegenheden. Na
koorbewerkingen van oude Kerstlie- Piet Post.
het verstrijken van de even prettig", zegt Ada. „Maar tenslotte geloof ik,
niemand van ons deze
eerste fase raakt de bemanning van de Astronaut meer ontspannen. Ted, Will ervaringen had willen missen. Vergeleken bij veledat
deren, was in algemene zin artistiek
Willem Zonderland
zijn we bevooranderen
en Harold concentreren zich scherp op alle instrumenten en Ole Lindgren, die rechte wezens. Voor jou ligt er een prachtige taak, Ole, om
volkomen verantwoord. Dit neemt inop aarde
mensen
de
bij
gekomen
Ada zit, acht het moment
tussen niet weg, dat, wat de koorbeom
aantekeningen
enkele
te maken, over dit alles in te lichten."
„Com
sangh"
nu met
die hem bij terugkeer op Aarde zeker van pas zullen komen. Ada kijkt door de
werkingen aangaat, er wel enig verop om eens te gaan kijken in de navigatie-cabine.
transparante uitzichtpanelen naar buiten en ziet tegen de langzaam lichter Dan staat Ada
schil in waarde en opzet te constateren
In de Koepelkerk was het het
viel. Gerben Bergstra's eenvoudig op- Leeuwarder Protestants Jongenskoor
gezette koorbewerkingen van de „LofGeen bekroond toneelstuk
zang van Maria" en „Nu zijt welle- „Com nu met sangh", dat een Kerstcome" hebben ons, eerlijk gezegd, het concert gaf, bestaande uit zo goed als
in Drenthe
meest voldaan. Henk Broekstra's voor uitsluitend oude Kerstliederen.
Hierviool alleen en viool en orgel bewerkte
Het Drents Genootschap, Culturele
melodieën van „Veni, veni Emanuel" van hebben ons de knap gezongen Raad voor Drenthe, heeft
daartoe
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we zullen ze niet met name noemen
bedienen
hoe
van
meemaken
het
Een
55-jarige
zichzelf
de moeten
„Een portie met
wielrijdster, die uit
kwamen tot goede prestaties onder de ee n sneltreinverbinding tussen Emmen
,;/„:>?■ dw u om het onsen Edammer en u zU is als tijdens de ouverture toesprak.
rWeg kwam S af woensdagmidhazelnoot,
100 lire", zei hij.
strakke regie van de heer Pottjegort, en Zwolle v.v. werden urgent geacht. -hart
g
koers naar het strand. Boalleen de orkestbak verlicht Toen zijn we meteen likkend -3f„ „g,f en yoorrang aan een automobilist,
»V het
die zelf een der hoofdrollen vertolkte. Voorts vroeg men of de afremminß
terwijl een vijfduizend en verzoend met 't leven uit- die over de Paterswoldseweg in de richrevendien
blijft,
kan
men
in
Calade
muziek
r en °P innige brie zijn zucht
Een gezellig Kerstbal met
ting spoorwegovergang
in
de
„randv
naar
avontoeschouwers
dunne kaarscengegaan.
reed. Ze viel en
liep verschillende wonden
van The Rhythm Club besloot deze an de groei der industrie
koningen
op
goed
tuur
aan hoofd en
bevredigen,
zo
jes
aansteken,
waardoor
is
in
4S
28
verband
au9Ustus, vallen van u want er worden
stad Holland" voldoende
benen op. De G.G.D. vervoerde haar naar
avond.
nog persoverlichte plekTILLY. het Academisch Ziekenhuis.

is.'

„Res

crescunt"

V. Het boze
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SCHOON
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Bijzondere
Kerstvreugde

Geld

.

—

—

Drentse Staten stellen G.S.
tal van vragen hierover

—
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— —

Jubileum burgemeester
H. Waalkens

-

_

GEEN KAASWINKELTJE

door

MOG-VOG

_

ziekgezelschap,

—

tZHjdln
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—
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drtZï
n° ******
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iVangslen
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—

hL

flakkerend
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Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag 27 december 1958
Dinsdag 30 december hopen

ging van ons heen
onze lieve ouders, behuwd- Heden
nog
vrij
onverwacht
en grootouders
onze innig geliefde moeJ. VAN DORST
J. A. VAN DORST—ELST der, behuwd-, groot- en
hun 40-jarige echtvereniging overgrootmoeder

te herdenken.

Hun dankbare kinderen,

en
GERARD DIJKSTRA

Cortinghlaan 3a.
Pluimerstraat 12a.
3 januari 1959.

Verloofd:
LIES MULDER
en

R. MENNES
Groningen, 28 dcc. 1958.
Oude Boteringestraat 5.
Hardewikerstraat 23a.
Inplaats van kaarten.
Verloofd:

JANNY WESTERHOFF
en
WILLY TER LAAN

Noorderhoogebrug,
Wolddijk
Wolddijk

125.

gesterkt

Siddeburen,

Oosterweren 33.
Wagenborgen,
Hoofdweg 51.

S. DE WIT

en
A. A. J. DE ROOS

*

door

.

december 1958.
Bilitonstraat 79.
Hereweg 121.
Receptie van 4.30—6 uur in
Restaurant Boschhuis, Hereweg 95.
Toekomstig adres: CelebesGroningen,

straat 45.

Getrouwd:
K. T. ELEMA
en

H. E. MELLEMA
zeggen hiermee, ook namens

hun ouders, hartelijk dank
bij
belangstelling
hun huwelijk ondervonden.

voor de

Usquert „Buitenbosch",

23 december 1958.
De heer en mevrouw
BOS—HAITSMA
geven met grote vreugde
kennis van de geboorte van

hun zoon
HANS PETER.
Groningen, 27 dcc. 1958.
Rivierenhof 66.

Tijdelijk: Huize Tavenier.
D« heer en mevrouw
IPPEN—DE VRIES

geven met grote vreugde
kennis van de geboorte van
hun zoon

ALBERTUS.

Groningen, 2e Kerstdag 1958.

Oosterstraat 80.

Tijdelijk „Huize Tavenier".
De heer en mevrouw

LIMBORGH MEIJER—

onze

vrouw,

AALTJE SCHENKEL
in de leeftijd van 52

Groningen, 26 dcc. 1958.

156 b
Condoleantie-adres:
Zaagmuldersweg 158b.
L. Boon
A. H. Boon
H. Boon-Oosterhof
A. Ninteman-Boon
G. C. J. Ninteman
en kleinkinderen.
De gezongen uitvaart zal
worden gehouden woensdag 31 december te 9.30

Zaagmuldersweg

beste zwager en

H. DOST,
geliefde echtgenoot van
G. Dost,
in de ouderdom van
72 jaren.

AME CORNELIS

Groningen,

VAN HAM.
Amsterdam:
G. M. van Ham
Huisman
K. M. Catz—van Ham
Mr. dr. E. W. Catz

Wed. J. Dost—Heins
J R. Boerma
K. Dost
G Dost—Heins
H. R. Dost
E. Dost—Redijker
kinderen en klein-

Frans en Lilian
H. N. A. Timman—

van Ham
H. G. A. Timman

kinderen

Tot onze grote droefheid

Kees
Groningen:
A. van Ham

ging heden in de ouder-

dom van 83 jaren van
ons heen onze lieve moeder, behuwd-, en groot-

Amsterdam:
N. J. van Ham—
v. d. Beek
neven en nichten

moeder
FRANSINA KEMPER
sedert 21 april 1958 we-

Amsterdam-W.,
25 december 1958.

duwe van
Mariekus Ketel.
Haren, 24 dcc. 1958.
Lokveenweg 36.

Adm. de Ruyterweg 249-1
De crematie zal plaats
hebben te Velsen, dins-

dag 30 december a.s., na

H. W. Hooghoudt-Ketel
L. W. Hooghoudt
H. J. Hooghoudt
Baarn:
F. M. Hooghoudt
De teraardebestelling zal
plaats hebben a.s. maandag plm. 14.30 uur op de
begraafplaats Selwerderhof.
Vertrek van huis om
14.00 uur.

aankomst van trein 14.35
halte Driehuis-Westerveld. Vertrek vanaf het
woonhuis te 13.15 uur.
Belangstellenden kunnen
gebruik maken van de

trein die om 14 uur van
het Centraal Station te
Amsterdam vertrekt.
Daarbij dient op het
juiste treingedeelte te
worden gelet.

Oosterhoogebrug,

Enige en algemene
kennisgeving.

geheel
kalm,
onverwacht, onze lieve man,
vader, behuwd- en groot-

De 23ste december ging
onverwacht van mij heen
mijn lieve vrouw
MARTHA GERHARDA

vader

CHRISTINA
STEERNBERG
Haren (Gr.), dcc. 1958.

75 jaar.

Zuidlaren, 24 dcc. 1958.

Middenstraat 1.
Nieborg—Boxem
J.
geven met grote vreugde U
kennis van de geboorte van A. Nieborg
B. Nieborg—Smid
hun zoon
Kanon —Nieborg
K.
JACOB KLAAS.
P. Kanon
Haren, 23 dcc. 1958.
en kleinkinderen
Rijksstraatweg 244

Met vreugde geven wij U
kennis van de geboorte van
onze zoon
ABEL.

Zuidlaarderveen,
23 december 1958

K. A. POT
G. C. POT—BLAAUW
Met

blijdschap

geven wij

kennis van de geboorte van
onze zoon
GERBEN HENDRIK.
Wij noemen hem Gerrie.
Roden, 22 december 1958.
Hullen 39.
J. v. d. HEIDE
T. v. d. HEIDE—HOVING
Met grote blijdschap geven
wij kennis van de geboorte
van onze dochter
PIETERTJE
(Pia)

S. MULDERIJ

E

M. MULDERIJ—

Hoogeveen, 24

SCHUTHOF
dcc. 1958.

Stationsstraat 20.

Hondsrugstraat 2.

Ds. A. Veldkamp
De crematie heeft heden
in alle stilte te Dieren

plaats gehad.

zacht en
Heden
kalm van ons heen onze
lieve vader, behuwd-,
groot- en overgrootvader
ging

De begrafenis zal plaats
hebben te Zuidlaren op

maandag 29 dcc. a.s.
Zij, die de overledene

de
laatste eer wensen te bewijzen, worden verzocht
te

samen

komen

WILLEM
OOSTERHEERT
in de gezegende ouderdom van bijna 94 jaar.
Appingedam, 25 dcc. '58.
Harmoniestraat 10.

in

Lunchroom Hoenderken
om 1 uur n.m.
Heden overleed,

geheel

onverwacht, onze lieve
broeder en zwager
ALBERT NIEBORG,
in de ouderdom van

Groningen:
J. Oosterheert-Vonk

K. Oosterheert
M. Ooserheert-Deuling

75 jaar, geliefde echtgenoot van J. Boxem.
Zuidlaren, 24 dcc. 1958.

Familie

Appingedam:
A. S. Hovingh-

Oosterheert

P. J. Hovingh

Nieborg

S. Oosterheert
I. Oosterheert-de Groot
klein- en
achterkleinkinderen.
De begrafenis zal plaats
hebben maandag 29 dcc.
's nam. 2 uur op „Rusthof".
Heden ging geheel onverwacht van ons heen,
onze lieve man, vader en

Heden overleed, geheel
onverwacht, onze beste
buurman
ALBERT NIEBORG,
in de ouderdom van
75 jaar, geliefde echtgenoot

van J. Boxem.

Zuidlaren, 24 dcc. 1958.

Heden heeft God in Zijn
Heerlijkheid opgenomen
onze innig geliefde vader, behuwd-, groot- en

overgrootvader
HARKE SMID
sedert april 1956 weduw-

naar van
Rensina Smit,
in de ouderdom van

94 jaar
Ps. 68 : 10 berijmd.
Groningen, 24 dcc. 1958.
Alb. Agnesstraat 12.

Uit aller naam:
D. Smid
De overledene is opgebaard in een rouwkamer
van het „Gebouw Zwane-

straat 12". Bezoek van
3-7 uur. Zondag van 5-7

uur.

I

De teraardebestelling zal
plaats hebben a.s. maandag plm. 10.30 uur op de
Zuiderbegraafplaats.
Vertrek van „Gebouw
Zwanestraat 12" om 10

uur.

Middenstraat.

De gezamenlijke buren:
Fam. R. Siebring
E. Scholtens
J. Olthof

„
„
„

L.

grootvader

KLAAS SMITH
in de ouderdom van
bijna 62 jaar.
Hoogezand, 25 dcc. '58.
B. van Royenstraat 104.

Jelijs

Heden overleed plotse-

ling

onze

lieve broer,

zwager en oom
KLAAS SMITH,
in de ouderdom van
geliefde
bijna 62 jaar,

Hardenberg:
A. J. Nieborg-Smith
B. Nieborg
Hoogezand:

van
Maria J. Koster,
eerder van
Willemtje B. Staal.
Hoogezand, 25 dcc. 1958.
J. Smith
Gideon:
R. Deen—Smith

J. C. Smith
R. D. Tulleken

(verloofde)
en kleinzoontje.
De teraardebestelling zal

plaats

Deen

Foxham:
H Visscher—Smith
J. F. Visscher
Zuidlaren:

IJ.

Smith
J. Smith—Smeltekop
neven en nichten

|

hebben

op „De

Stille Hof" op maandag
29 december. Vertrek
vanaf het sterfhuis 's namiddags 2 uur.
Zij, die de overledene de
laatste eer wensen te bewijzen worden verzocht
in de aula van boven-

=

Zondag a.s.

=

genoemde begraafplaats.

- Telef.

■WW'iwviirpH

Naar aanleiding van de advertentie
enkele dagen geleden, deelt de
Baptisten Gemeente U mede, dat zij
IN GENERLEI CONTACT staat met
de Osborn beweging.
van

MULO A en B, VERKORT MULO
De kortste en voordeligste opleiding

RESA-HILVERSUM
(Bekende Schriftelijke Cursus)

HEEFT U SPIJT

GEMEENTE TEN BOER

over of van dingen, die voor het oude jaar nog n
rond zitten? U kunt het nog goed maken! Ligt J>e
op ons terrein, dan helpen wij U gaarne. In elk gev* 1
kan het geen kwaad, ons adres voor het Nieuwe J*B
vast te houden. Wij blijven steeds tot Uw dienst
wensen U een voorspoedig 1959 toe !

ONTEIGENING

33288

in het belang

Ar

der

Ter voldoening aan artikel

MOTORKAPORNAMENTEN wordt
84
der Onteigeningswet
van 30 december 1958
tot en met 19 januari 1959
VOOR AUTO'S
ter secretarie der gemeente

hof.

die de overledene de
laatste eer wensen te bewijzen, worden om 9 uur
aan het sterfhuis verwacht, 's Avonds half 8
Rozenkransbidden ih de

Zij,

De grootste

(

Volkshuisvesting.

VEILIGE

■'

'fi

WIT "JÉV-.

I' fiSÜn

collecti»
lederlsleding
vindl u b,

IJZERWAREN
SLEUTELS

cember 1958, tot onteigening, in het belang der
ten name
volkshuisvesting
38737,
Poelestraat 33.
Tel.
van de gemeente, van de

voor condoleantie na de begrafenis in café Dijkstra.

Te koop:

Populier

Heden overleed, zacht en
kalm, onze lieve moeder, behuwd- en groot-

volgende percelen grond:
A. uitbreidingsplan Ten
Boer:
de percelen, kadastraal
bekend sectie A nos.

moeder

ELIZABETH

HUISMAN,
in de ouderdom van
77 jaar, sedert 6 april
1924 weduwe van
Jan Tillema.
Warffum, 25 dcc. 1958.

Uiterst concurrerende prijzen. N.o.z.
J. DALING KLATERING,
Beilen, tel- 05930 683.

Post:

de percelen, kadastraal
bekend sectie C nos. 825,
827, 370, 371, 541, 542 en

-

Groningen:

-,: ;^v::::::;:v:-;:;:::

F. Tillema

'

A. Tillema—Walstra
Winsum:
J. Tillema
T. Tillema—de Groot
Warffum:
A. Bos—Tillema
G. W. Bos
en kleinkinderen

Stichting
DE SPAARBANK
te Middelstum

De begrafenis zal plaats
vinden a.s. maandag 29
dcc. 1958, des namiddags
om 3 uur te Baflo.
Zij, die de overledene de
laatste eer wensen te bewijzen, worden verzocht
samen te komen in Hotel
De Reus te Baflo.

In januari 1959 zitting elke
vrijdag, nam. I—s uur, in

't Café

GROMMERS

te

Middelstum, voor rentebijschrijving, inleg en terug-

betaling.

Heden overleed, nog
zeer onverwacht, onze
lieve vader, behuwd- en

§tar.Ki:£ll« b0

grootvader

ïb^M

Rente in 1959: 3% %.
Gelegenheid tot sparen ingevolge de Jeugdspaarwet.
Namens de Commissarissen:
H. J. REITSEMA,
penningmeester.

DANSEN

Spaarbank „Garnwerd"
zaterdag 10 jan.
1959 van s—B uur in 't Café
LUTH. Rentevergoeding in
1959 4 10.
HET BESTUUR.

Lambert

Berend Jan
Lammechiena Jantiena
De begrafenis zal plaats
hebben op woensdag 31

december. Vertrek van-

af het sterfhuis om 1 uur.

Zitting op

zondag 28

donderdag 1 januari a.s.
orkesten
m jji.v. de Pimpernels

Scarleten
De cocktail Club

tandarts,

Dancing

29 tot en met 31 december

„Het Blauwe Paard"

GEEN SPREEKUUR

Zuidlaren

Zondag 28 dcc. a.s.

G. MIK

TUSSENBAL
Gron.

tot 2 januari
NIET TE CONSULTEREN

uur.

Orkest Martin Vijver.

Muziek: Jopie Koopmans
m.m.v. Lucie Grün.
Aanvang 7.30 uur.
CAFÊ-DANCING

„DE POSTWAGEN"

.

TOLBERT
MORGEN ZONDAG

DANSEN
Orkest*

DE TROUBADOURS

Danszaal Hoving, Donderen
Gezellig Kerstbal
op

ZONDAG 28 dcc. a.s.
dansen bij kaarslicht.

'’

Dancing Staalstra

TtL.eor

Zondag hall acht

extra dansavond

|

I

Tel. 254, Harkstede.
MORGEN ZONDAG 28 dcc.

Soiree Dansante
I met quintet Jan Wolf ■ (Orkest:
JOOP KOOPMANS
|met zang van

Lucie

Grünn.

heden af speelt
het bekende duo
JOAN BOSS en

njftft- f]

BILL CINJÉE

DE FAUN
HERESTRAAT

UITSLUITEND BIJ DE

BONTWERKER
Alleen hij kan U vakadviseren. Ook
worden reparaties en
omwerkingen met de
meeste vakkundigheid
uitgevoerd.
Mr. de Ranitzstraat 2,
Telef. 30634, Groningen
GEEN WINKEL

H. H.

kundig

LANDBOUWERS!
Wilt U over de vorst
Ga dan eerst de

————1 "

De

MARSTIG

.

,
sterkste en
f

Vraagt

cultiveren*

TRILTAND

probere"

de zwaarste
de tevreden gebruikers
Nadere inlichtingen bij

rf

OUDMANS MECHANISATIEBEDBtf 1

STOTS

THESINGE

—

Tel. 321-(06902)

25-JARIGE: JUBILEUMUITVOERING
op
DONDERDAG 1 JANUARI 1959 in het TEHUISLutkenieuwstraat, te geven door het

ftEBBINGEST"r?.I^
vlakbij

V. & D.

.

CHR.

MANDOLINE STRIJKORKEST
SEMPER CRESCENDO
w.o. DE SNARENZANGERS.

Dir. A. DIJKMAN.
de pauze een gevarieerd programma,
tevens het oP
treden van H. HOFMAN (goochelaar).
Aanvang 7.50 precies.
Zaal open om 7 tt**
Kaarten verkrijgbaar a f i „lus rechten bü F Ha*e '
kamp, A-Kerkhof 41;
SigarenTehuis
op Brandewijn met amanmagazijn A. Molenberg.
delen
Hendrikszstraat 30 en bij de leden.
f4.75
per grote pot
i2.5«
per % pot

De fijnste

Boerenjongens

Na

.Lutkenfeuwlïraat-

Kr'anewel T KMemaV''

Rozijnen op sap
per grote pot
per

% pot

f2.25

f L 25

H. van Erp
GR. KR. ELLEBOOG 16
Telefoon 26414

Muziek: Joop v. d. Meer.
Aanvang 7 uur

J. A. Sluiter
D. T. Sluiter-van der Burgr «vAftINSCHOTEN

Geopend tot 's av. 2 uur

BONTMANTEL

Donderdag 1 januari 1959

DANSEN

GEREEDSCHAPP*^

KOOPT UW

Café R. HOEK, Warffum

The

L. H. TIMMER

ZIEMAN

USQUERT

Aanvang 7.30

Tel. 26627

„De Kajuit"?

Bontwerkerij

Hotel 't Gemeentehuis

"nëvei^mind
danst

december in

GRONINGEN
NAAMPLATEN

V/?\

228.

Ten Boer, 24 december 1958.
Het hoofd van het gemeentebestuur van Ten Boer:
Mr. P. J. MOLENDIJK.

"*

Was U al eens in

2055, 2056, 2054, 1538,
a f 1.50
voor
1541, 1542, 1546, 1547 en
per stuk. Kerstspar, 3 j.
1985 en
verpl., a f65.. per 1000.
Douglas, Lariks, Sitka enz. B. uitbreidingsplan Ten
erfbeplanting

—

Oosterstraat 43

dergelegd een afschrift van
het raadsbesluit d.d. 9 de-

Gelegenheid

''

': HINK NIEBOER -

ter inzage van een ieder ne-

Kerk.

2

om wild, rollades enz. in
Café NIEBOER te Peize.
Nw. Boteri ngestr. 7
Grotiingtn

beëdigd expert

5

GROTE JASPARTIJ

De gezongen requiem zal
worden gehouden dinsdag 30 december v.m. 10
uur in de Parochiekerk
O.L. Vrouwe ten Hemelopneming te Stadskanaal, waarna de begrafenis op het R.K. Kerk-

Waarn. dokterstel. 26161.

j

HEDENAVOND

en familie

|

o

NEPTUNIABAL

Han

AFWEZIG.

l

Orkest The Heartbreakers
Aanvang 7.30 uur, geen plaatsbespreking.

Poststraat 26.
E. H. M. Santing—Mes
Nelleke

Westersingel 47
29, 30 en 31 december

i

BRUGSMA

j!

OUDEJAARSBAL

SANTING,

huisartsen

J

|

in de leeftijd van 37 jaar.
Stadskanaal, 26 dcc. '58.

zenuwarts,
Moddermanlaan 36,

blouses

o

2

brillanten

pullovers ]! Ü
\\ o vesten !
(
j tijdelijk QC
üü et. J
p

HOTEL DIK, Delfzijl

onze

Willemtien

kopen

;| |

eenv.

\(

tel. 24618

schoonzoon en
papa,
zwager
ROELOF ALBERT

JAN BOERMA,
in de ouderdom van
61 jaar, geliefde echtgenoot van
L. Boerma —Speelman.
2e Valthermond,
27 december 1958.
E. Boerma
J. Boerma—Popken

g

Orkest The Scarlet Pimpernels
Aanvang 7.30 uur.
1
j Nieuwjaarsdag

t

lieve man,

Kenners

TEL. 29412

Groningen.

|

heel onverwacht, gesterkt
door het H.H. Oliesel,
mijn

Noorderstationsstr. 22,
Telef. 30562,

I

L.deHAAISI
I

-

STOMEN
« rokken

TROS

"* ' ~v'w

verkoop " verhuur

onze diepe droefheid overleed heden, ge-

Tot

tv

centrale

M. J. Smith-Koster

echtgenoot

J.

26 dcc. 1958.

R. Dost

—

ALBERT NIEBORG,
in de ouderdom van

24 december 1958.
98.
De heer en mevrouw
BRUINS—GORTER

onze
oom

overleed

Heden

broeder, behuwdbroeder

VAN HEMMEN
geven met grote blijdschap
kennis van de geboorte van
hun dochtertje

Rijksweg

J. J. WIERINGA—DOST
B. J. WIERINGA
Oosterhoogebrug: J. J. SMIT—DOST
G. H. J. SMIT
Harlingen: H. K. DOST
M. DOST—SCHUIL
Groningen: H. R. DOST
A. E. VEENMA—DOST
J. VEENMA
E. R. BUITENKAMP—DOST
J. BUITENKAMP
Delfzijl: K. DOST
D. DOST—STAM
Groningen: A. G. DE JONG—DOST
J. DE JONG
R. J. DOST
W. A. J. DOEDENS (verl.)
Appingedam: R. E. DOST
F. DOST—PRINS
en kleinkinderen.
De teraardebestelling zal plaats hebben a.s. woensdam plm. 12.00 uur op de begraafplaats Selwerderhof. Vertrek van huis om 11.30 uur.

en oom

Heden overleed, zacht en

HELEN JOLANDE

G. DOST—DOST

Amsterdam:

geven U, mede namens wederzijdse ouders, kennis van
hun voorgenomen huwelijk, uur, in de parochiekerk
waarvan de voltrekking zai van de H. Franciscus,
plaats vinden D.V. op maanwaarna de begrafenis op
dag 5 januari a.s., des voorhet R.K. Kerkhof.
middags te 10 uur 40 ten
Stadhuize te Groningen.
Op Kerstavond ging van
Kerkelijke inzegening door ons heen, in de ouderM.
de Weleerw. Heer Ds. W.
dom van 84 jaren, onze
de Bakker, des voormiddags lieve man, vader, beom 11 uur 15 in de 1Geref. huwd- en grootvader,

Kerk, Coendersweg 13

MODERN JACQUET m. inbegrip van
pantalon en zwart vest f 13.50. SMOKING met inbegrip van pantalon
f 12.50; hoge grijze en zwarte hoeden.
Grijs vest, wit overhemd, handschoenen. das, zwarte schoenen en overjassen.

december 1958.

Baanstraat 12.

de genademiddelen der
H. Kerk is overleden

jaar.

KUIPER

!
#hoogtezoii\

VERHUUR GELEGENHEIDSKLEDING

in de ouderdom van 72 jaar.

na een langdurig geduldig gedragen lijden,

meermalen

WESTERBINNENSINGEL 25

HARM DOST
Groningen, 26

H

TOURINGCARBEDRIJF EN REISBUREAU

Heden nam de Heere tot Zich onze lieve man,
vader, behuwd- en grootvader

grote droefheid gewij kennis, dat he-

den

j§

~*.r~*A TOURINGCARS )

Rabenhauptstraat 19a.
Groningen.
De teraardebestelling zal plaats vinden op maandag 29 december a.s. om 14 uur op de algemene
begraafplaats te Noordhom (Gr.).

T"

Verloofd:
ANJE MULDER
FRÉ

Condolêantieadres:

Violenstraat 37 \
Uit aller naam;
T. M. OssentjukSchoenmacker
Condoleantiebezoek van
2-5 uur.
De teraardebestelling zal
plaats hebben maandag
a.s. op de Zuiderbegraafplaats om plm. 11.45 uur.
Vertrek van het sterfhuis
om 11.30 uur.

p. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïinrg!
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Arnhem, 24 december 1958.

l

innig
geliefde
moeder, behuwden grootmoeder

2e Kerstdag.

Uit aller naam:
H. SIPKES.

van

Groningen, 24 dcc. 1958.

Met
ven

I Anders dan elders

wed. van G. P. BLEIJENBERG
in de ouderdom van 76 jaar.

geb. Dekker

147.
2 januari 1959.
Receptie van 4.30—6.30.
Wolddijk 125, Noorderhoo-

en

FROUWKE ROZEMA

SCHOENMACKEK

behuwd- en kleinkinderen
Receptie 3.30 tot 6.30 uur in de ouderdom
87 jaar.
Van Velzen, Carolieweg.
Verloofd:
HARMANNA UULDRIKS

Heden overleed plotseling onze lieve tante

WILHELMINA

Groningen, Hoendiep 49a.
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Enige kennisgeving.

4

Antiquariaat

„DE GRONINGER

BOEKVERKOPER"

Oude Boteringestraat 48,
Telefoon 35858.
In- en verkoop van boeken op elk gebied en
munten.

ftiw

_____

TWEEDE BLAD

FILMKRITIEK

Voor

Heinz Rühmann in Das Sonntagskind

Tijdens vakanties en feestdagen plegen de bioscoopdirecties met populaire
films uit te komen in de hoop daarmee
een zeer gevarieerd publiek van jong
tot oud te behagen. De film „Das Sonntagskind", waarvan Kurt Meisel de
regie heeft gehad, mag
UXOf hieronder zeker worden
gerekend. Het is een pretentieloos verhaal, waarvan Schneidermeister Anton Wibbel de hoofdpersoon
is. Hij is een gelukskind, dat de lasten
des levens licht telt en de lusten ervan
weet te waarderen. Zo weet hij — 'de
geschiedenis speelt zich af kort na de
jongste wereldoorlog
van een Schotse militaire politieman 'n paar flessen
whisky te bemachtigen en dank zij
een onverwachte wending in de gebeurtenissen er zelfs een vrolijke avond aan
te verbinden. Weliswaar leidt dit tot
een ongewenst contact met het militaire gerechtshof, maar ook daarna
ontspringt Anton de dans. Het wordt
pas moeilijk, als hij officieel dood is
verklaard, maar
De rest zal ik niet
verklappen, omdat anders de aardigvan de film eraf is. Meisel heeft het
gegeven vlot en plezierig verwerkt tot
een film, die als luchtig amusement
zeker te waarderen valt. Niet in de
laatste plaats is dit het geval dank zij
Heinz Rühmann, die de rol van Anton Hannelore
Bolïmann, Walter Güler en
met milde humor creëerde en zich hier
blijspelacteur
een voortreffelijk
toonde.
Hannelore Bolïmann als zijn vrouw,
Walter Giller als de sympathieke Schot deze grootse film in deze Kerstweek
grote belangstelling
en ook de andere voornaamste spelers
filmrecensent
in
trekt.
gehad
hebben eveneens hun aandeel
ruud wijdde Onze
vorige week uitvoedeze aardige, vlotte film.
rige aandacht aan deze belangrijke, huJAN ÜBINK.
moristische film, waarin de schrijver
en regisseur tevens de hoofdrolspeler
is. Vele knappe vondsten maken deze
en de verloren
rolprent tot een kostelijk geheel en van
een hartveroverende charme.
safari
de
KerstDe Beurs heeft met Tarzan
De vierkante rekruut
dagen ingeluid. Na Johnny Weismulier
en Lex Barker was Gordon Scott zover
Norman Wisdom behoort met enkele
_met zijn body-building andere komieken van het witte doek
gekomen
om een in tot die figuren, die op
JjeurS klaar
bepaald
spierkracht te aanvaarden en zeker niet gering eengedeelte van
Tarzan op het filmdoek te brengen.
bioscooplievend publiek een grote
Hij doet het met de verve van zijn het
aantrekkingskracht hebben. Zij ontvoorganger. Het pretentieloze verhaal, lenen die aantrekkingskracht aan het
waarin hij door de wildernissen van
feit, dat zij precies weten
l-.
Afrika een groep blanken, ondanks de
hoe zij hun komisch film(
ineirlfl talent
veelvoudige bedreigingen van de wilde
moeten gebruiken,
Opar-stam, naar de kust leidt, biedt
om hun toeschouwers een paar amunog net zoveel spanning, dat men er sante uren te bezorgen. Norman Wisniet bij indommelt.
dom heeft dat in deze rolprent van de
Daartoe dragen ook nog bij de N.V. Rank-film ook weer weten te beprachtige kleurenopnamen.
reiken, want liefhebbers van dit soort
komische film-stories kunnen hun
Mon Oncle
lachspieren overvloedig aan het werk

£

—

Sweer

Tarzan

—

—

zetten.

Het valt niet te verwonderen, dat
Norman Wisdom als soldaat beteJacques Tati's schepping „Mon oncle" kent natuurlijk een aaneenschakeling
werd geprolongeerd en evenmin, dat
van velerlei dwaze en vaak hachelijke situaties, waaruit hij alleen door
zijn blijkbaar

nimmer falende
goede
gesternte
steeds weer heelhuids te voor-

schijn komt. In
de figuur van
Norman Pitkin
enerzijds en van
de Duitse generaal anderzijds
heeft regisseur
John Paddy Carstairs hem volop
gelegenheid gegeven van deze dubbelrol iets bijzonders' te maken in
het komische genre, waarin hij ten
volle geslaagd is.
Van de vele andere optredenden
noemen wij Honor
Blackman en Hattie Jacques alsmede Campbell Singer en Edward
Chapman, die hun
speltalenten aan
de komische sfeer
van het geheel
Norman Pitkin tijdens zijn
verdienstelijk
Norman Wisdom als de rekruut
militaire training.
hebben aangepast.

Wensen van Chr. Nat. Vakverbond
Geen beïnvloeding door politieke situaties
Bevordering van de werkgelegenheid, de verdere behandeling
van de weduwen- en wezenpensioenverzekering, de bestrijding van
het woningtekort, een rechtvaardige verdeling van de toeneming
van het nationale inkomen en het
en de
onderzoek naar de structuur
moderne onde
van
rechtsvorm
derneming behoren tot de zaken
die door 't thans zittende kabinet
op korte termijn behandeld dienen
te worden, aangezien ze geen
uitstel kunnen lijden.
kwairi de
Tot deze conclusie
het
van
Verbondsraad
tnden* een
Nationaal Vakverbond,
gehouden
Utrecht
te
woensdag
De ververgadering.
buitengewone
de
bespreaan
gewijd
gadering was
van de actuele economische
vraagstukken.
dat
Het CNV is voorts van 01
u»
van
en
voorbereiding
de
nde de
een wetsontwerp betreniett
on
opgeinvaliditeitsverzekering
vestigde
Raad
De
schort mag worden.
er voorts de aandacht op, dat nog
steeds geen wetsontwerp inzake de
verlenging van de duurtetoeslag op
de kinderbijslag is ingediend.
Aan het slot van zijn buitengewone
vergadering deed de Verbondsraad
de uitsDraak, dat de Christelijke vakbeweging haar houding ook in de
toekomst niet zal laten beïnvloeden
door de aard van een zittend kabinet

Christelijk

kfng

£rdeel,

"f
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of door de politieke richting. De
Christelijke vakbeweging wenst evenals in het verleden, haar oordeel
zelfstandig te bepalen zonder zich te
laten beïnvloeden door politieke
situaties.

Slapende piloot
Een sportvliegtuig is gisteren op een
grintweg bij Monroe (Wisconsin) geland, terwijl de piloot zat te slapen.
Carl Anderson, 37, een restaurateur,
kwam er met een gebroken rib, snijwonden en builen af. Hij vertelde aan
de politie dat hij op weg was naar een
Kerstvisite, toen hij in slaap viel. Een
ooggetuige vertelde dat het vliegtuig
ongeveer een kwartier heeft rondqevlogen voor het, onbestuurd, een niet
eens zo slechte landing uitvoerde. Het
toestel werd licht beschadigd.

Massa-executies in Kanton
Reizigers uit Communistisch China
maken melding van voortdurende
massa-executies in Kanton, de hoofdstad van de zuidelijke provincie
Kwantoeng. Per dag zouden 20 personen worden terechtgesteld, veroordeeld wegens spionage voor de nationalisten of agitatie tegen de invoering

der communes.
Van een georganiseerd verzet tegen
de communistische regering zou echter geen sprake zijn.

’

6000 aan juwelen
gestolen

Bij een inbraak in de nacht van
dinsdag op woensdag in de juweliers-

deze Stad....

zaak van de fa. Van Duin aan de
Utrechtse straat te Amersfoort, is voor
f 6000 aan juwelen verdwenen. De
dieven kwamen met een auto. Een van
hen wierp een stuk beton door de
etalageruit en greep wat er aan sieraden voor het pakken lag. De alarminstallatie kwam in werking bij het
verbreken van de ruit, doch het enige
dat de toegelopen eigenaar nog kon
constateren, was de ravage in de
„Als ze mij vroeger psychotechnisch getest hadden, was ik waarschijnetalage en het geronk van een weg- lijk
een steenrijke autofabrikant geworden !" zei een borstelventertje eens
rijdende auto.
toen hij ons zijn honderdduizendste borstel verkocht. En de man bedoelde
het in zijn onschuld niet eens smalend. Hoewel er genoeg gesmaald i s om
gevonden
Oude muntjes
de gekleurde blokjes, de inktvlekken en de woordjesinvullerij, die
zo
zouden moeten uitmaken of je geschikt bent om
In de bak van een dragline, waar- wil de volksmond het
mee men bezig is een binnendijk in de in een eiersorteerderij te werken of eventueel een goede boekhouder zoudt
omgeving van Zierikzee af te graven, kunnen zijn.
vonden arbeiders een klein potje, dat
bij onderzoek 300 zilveren muntjes
Misschien sloeg de borstelventer
naar de schoolpsycholoog wel te
bleek te bevatten. Alle munten zijn de trefzekerheid van de test wat te kunnen vinden.
n og niet gedetermineerd, maar de aan hoog aan ? Toch is men met de
Gedurende twee halve dagen laat
het Kon. Kabinet voor munten en pen- methode van onderzoek naar intelde heer Both het kind allerlei „spelningen opgezonden geldstukjes bleken ligentie en persoonlijkheid al zó
letjes" doen, terwijl hij zelf nauwmuntjes te zijn uit de tijd van Floris ver, dat daarover inlichtingen verkeurig waarneemt. In een vertrouIV (1223—1235).
kregen worden, die zeer waardevol welijk gesprek met de onderwijzer
Het potje was van klei met een kunnen zijn, bijvoorbeeld voor het enerzijds en met de ouders anderzijds worden daarna de mogelijkhoogte van 8,2 cm en een doorsnede oplossen van persoonlijke conflicten, leermoeilijkheden bij kinderen
dijk,
van
cm.
De
heden onderzocht om het kind uit
potje
10
waarin
het
Heinz Rühmann in ,J>as Sontagskind'
met munten werd gevonden, was in en bij het kiezen van onderwijs- of zijn specifiek-eigen moeilijkheden
te helpen.
de tijd waaruit de muntjes dateren, beroepsrichting.
In deze stad, waar, mede door de
zeewering. Zij was de dijk van de
rivier de Gouwe, die uitmondde in de Rijksuniversiteit, een zeer levendige
Belofte
De journaals
belangstelling bestaat voor de toeSchelde.
Ooster
was
Polygoon
Het Neêrlands Nieuws van
Ze
óók bij de schoolpsychogepaste psychologie, beoefent men
brengt deze week een interessante
de psychotechniek niet alleen in de loog geweest. Een klein kittig meisje van een jaar of zes-zeven. Het
reportage van de tewaterlating en
laboratoria, zuiver om de wetenproefvaart van een bij Verolme geschap zélf dus, maar ook in de was voor een psychotechnische test.
Zeepost
Toen ze een hele morgen gezellig
praktijk, om het rechtstreekse rebouwde super-tanker voor Brazilië en
Met de volgende schepen kan zeepost sultaat: de hulp
oog van tic
alziend
van een zeepkisten-race in Rotterdam.
aan het schoolkind. onder het
data,
waarop
„gespeeld"
wegging,
verzonden.
De
de
had
en
interessante
worden
man
reportages
geven
september
Beide
Sinds
1957 hebben we bij
vroeg de schoolpsycholoog, met zijn
momenten, zij het ook ieder op zn correspondentie uiterlijk ter post moet de G.G.D. een schoolpsycholoog, de
hand over haar bolletje strijkend:
eigen terrein. Op Schiphol arriveerden zijn bezorgd, staan achter de naam van heer F. J. Both (bureau Coehoorn„Kom je nog eens een keertje weer,
de buitenlandse inzendingen voor do
singel).
in het Haagse Mauritshuis te houden het schip vermeld.
ouders
van
de
als ik je pappie een briefje geschreDe
zesde klas-kinArgentinië:
m.s. Yapeyu, 29/12; deren beginnen de waarde in te zien ven heb ?"
Het meisje knikte
expositie van werken van Jan Steen,
welwillend en vriendelijk.
waarbij men diverse pronkstukken s -s. Argentina, 3112. Australië: t.s. van een onderzoek naar de geOp een woensdagmiddag stond
kan bewonderen van deze Hollandse Heidelberg, 30/12. Brazilië: s.s. Aldabi, schiktheid van het kind voor een
ze
Argentina,
s.s.
31/12.
Canada:
ineens weer bij meneer op de
bepaalde
30/12;
besluit
met
een
vorm
van
voortgezet
meester. Het overzicht
stoep, ofschoon deze nog geen opreportage van de op het Haagse Bin- s.s. American Hunter, 29/12; s.s. Soestonderwijs. Bij déze tests
differoep tot de ouders had gericht. Ze
nenhof gehouden uitvoering van Volks- dijk, 30/12; s.s. Atlantic, 31/12. Chili: rentiatie-onderzoeken geheten
was op eigen houtje teruggekomen.
Vork,
via New
31/12. Ned. Antillen: verstrekken de ouders en de beKerstzang.
Ze
had het toch beloofd ?!...
Oberon,
zagen
wij
29/12.
Suriname:
m.s.
inlichtingen
buitenlands
m.s.
treffende
leerkracht
In het
nieuws
o.m. een aaneenschakeling van gebeur- Oranjestad, 31/12. Brits Oost-Afrika: en wordt de scholieren in groepen
Bussen
tenissen, die in 1958 de aandacht vroe- s.s. Africa, 30 12.
van ongeveer 20 man in de klas
door een medewerker van de heer
Inlichtingen betreffende de verzengen, waarbij aan de originele gecomHet verdriet ons steeds, wanneer
mentarieerde beeldovergangen veel dingsdata van postpakketten geven de Both een aantal proeven voorgedeze stad bij haar gedragingen in
legd, meest schriftelijk. Later volgt publiekelijke aangelegenheden te
aandacht was besteed.
Postkantoren.
over elke leerling uitzonderlijk kort schiet. Wij — en met ons zeer
een bespreking met de onderwijzer, vele mede-deze-stadjers
zien in
en daarna vindt een gesprek plaats haar zo graag een beetje meer
met de ouders van het kind.
stadse allure. Verre daarvan is
De schoolpsycholoog, die zuiver helaas de wijze waarop zrj de late
wetenschappelijk te werk gaat en treinreizigers ten dienste staat.
Zoals gisteravond, aan het eind
zich slechts houdt aan de toepasvan twee Kerstdagen, bijvoorbeeld
sing en uitkomsten van gestandaarDe gemeentelijke busdienst kan
diseerde, genormaliseerde en geijkzeker wanneer
tests, geeft aan de ouders zijn toch weten, dat
van Felicity Douglas tebevindingen
nimmer door als vaste het weer ook nog nat en kil is —
bijna de hele Hollandse trein graag
richtlijnen of zelfs maar als advieMet Kerstmis en Pasen missen wij in Groningen nog ieder jaar het zen, doch slechts als mogelijkheden
droog en snel thuis wil komen.
Maar nee hoor. Telkens weer zien
gezelschap van Cor Ruys, dat op dagen als deze steeds in onze schouw- en waarschijnlijkheden, die de
wij lange, lange rijen mensen met
burg optrad. Hoe moeilijk het sindsdien is voor een attractief pro- ouders naar believen kunnen hanteren voor de uiteindelijke beslisverkleumde gezichten, waarvan elk
gramma te zorgen bleek ditmaal
wel heel bijzonder, nu op Eerste sing, die volledig aan hén blijft feestelijk trekje als bij toverslag is
Kerstdag de schouwburg gesloten bleef. Gisteravond was gelukkig Het
verdwenen, wachten en nog eens
wachten. En als dan eindelijk de
Zuidelijk Toneel Ensemble beschikbaar, dat onlangs met het vanavond
Per geval
bus komt, is het beeld uit de oorin reprise te brengen „De Roof van de Gordel" een welverdiend succes
logsjaren helemaal compleet. Met
Een tweede zeer belangrijke acoogstte.
tiviteit van de schoolpsycholoog is de passagiers als sardientjes in een
blikje, schokt de bus weg, nog min„The Patchwork Quilt", dat in de als ladykiller. Ook de overige rollen hulp te bieden aan het kind, dat
stens zoveel mensen achterlatend
„ergens"
moeilijkheden
zich
in
bevertaling van Anty Westerling onder waren vrij zwak bezet al mag dit ten
als zij zelf heeft verwerkt. En die
Ouders
vindt.
van
zulke
kinderen
de titel „Die Zomer aan Zee" wordt dele aan de schrijfster worden geweten, blijken
moeten dan maar verder wachten. „
gevallen
weg
in
zeer
veel
de
gebracht is geschreven door Felicity die er zelf ook maar weinig in heeft
Douglas, wier blijspel „It's never too gelegd. Dit geldt zelfs Chris Baay,
Overstappen
late" indertijd door De Haagsche Co- voor wie een type-rolletje als dat van
médie is opgevoerd. Ook in het nieuwe de butler toch gesneden koek is.
Daags voor de
stuk is de moeder de centrale figuur,
Het was wel in hoofdzaak de keuze
Kerstdagen
hadden
maar ditmaal een moeder, die in een van het stuk, waarop Ensemble min
de
alle
Spoorwegen
verstikkende en tyrannieke liefde alle of meer strandde.
moeite de dienstleden van haar gezin, mitsgaders
JAN ÜBINK.
regeling op tijd te
schoondochter en kleinkinderen in een
doen verlopen. Toen
ijzeren ban houdt. Haar liefde is van
in Groningen de
het niets en niemand ontziende soort en
trein uit Bremen
op Cyprus
zelfs haar schoondochter, die toch ook
aankwam, stond de
bevolking
De
Cyprus
van
heeft voor de
wel een eigen willetje heeft moet het
Amsterdammer
afleggen. Ditmaal heeft mama bedis- eerste maal in vijf jaar een vreedzame
klaar voor vertrek.
opzienbaseld, dat allen de zomer zullen door- Kerstmis beleefd. Na een
De reizigers uit de
brengen in 'n mooi en stijlvol oud huis rende bekendmaking van de GrieksDuitse trein stapCyprische
verzetsorganisatie
aan de kust van Wales zonder te beEOKA,
ten uit en hoorden
vroeden, dat zij hier haar eerste grote waarin deze woensdag aanbood alle
de spoormannen
acties
zij het niet definitieve
nederlaag zelfde te staken, mits de Britten hetroepen: Snel overzal lijden. Slechts één, de schilderende
zouden doen, zijn er geen aanstappen in deze
zoon Simon krijgt zijn kans op eigen slagen meer gepleegd.
trein!
— Dat deden
Gouverneur Foot verklaarde gistergeluk, zij het dank zij de jeugdige
ze. Met het gevolg,
avond,
hij
dat
toestand
Price,
de vreedzame
Olwen Rees
de feitelijke eigedat zij, die in Gronaresse van het huis, dat haar moeder van harte toejuichte. „Doch wij moeningen moesten
ten waken tegen een te groot optiverhuurt.
zijn, nu naar Assen
misme, dat zou op dit ogenblik een
doorreden
Felicity Douglas is er niet geheel in groot gevaar
kunnen zijn", zo voegde
geslaagd om van dit gegeven een wer- hij
hieraan toe.
kelijk boeiend en humoristische blijspel
#
te maken. Wel typeerde zij de moederfiguur niet onverdienstelijk, maar
Weer een stapje
Opvolger van Serof
daarbij is het ook vrijwel gebleven en
verder naar de opdat rechtvaardigt op1 zichzelf niet, dat
benoemd
lossing van het parzij er vier taferelen aan wijdde. De diakeerprobleem.
De
loog is vrij mat, er gebeurt niet veel
Aleksander Michailovitsj Sjelepin,
gemeente plaatste
en vrijwel geen enkele figuur groeit de 40-jarige voormalige eerste secretaop enkele plaatsen
uit tot een karakter.
ris van het centrale comité der Sovjetinternationale parjeugdbeweging
Komsomol,
is benoemd
Dat Ensemble onder regie van Jan
keerborden,
zoals
Retel er niet in slaagde dit alles geheel tot hoofd van de Russische staatsveihier
op
de
hoek
ligheidsdienst,
geneopvolger
als
van
aannemelijk, laat staan boeiend, te maNw. St. Jansstraatken is begrijpelijk. Het beschikt nog raal Iwan Serof, die ruim twee weken
Martinikerkhof.
over een onvoldoende aantal spelers, geleden van deze post ontheven werd.
die van een dergelijk stuk meer kunnen maken dan de schrijver erin legde
Gelukkig had Loudi Nijhoff als gast de
moederrol (Lady Hilliard) op zich genomen. We hebben haar een tijdlang
niet op de planken gezien en het
op
In het Rhederveld, onder de ge- tig voedsel vonden, uit het dak, rondeen genoegen te ervaren, dat een was
meente Bellingwolde, is in de namid- om een ware vonkenregen verspreigelijke rol haar zó goed ligt, dat weder
De reddingboot van Hoek van Holer dag
dend. Men vroeg assistentie aan de
van het begin tot het einde met be
van de Eerste Kerstdag de grote brandweer
land
heeft een dode van boord van de
te Vlagtwedde, die ook met
langstelling naar konden kijken
boerderij van de heer F. de Graaf, een groot materiaal
en
Zweedse
tanker Sven Salem gehaald
uitrukte.
genoeg
zij
luisteren. Jammer
Dank
het
had
on- prooi der vlammen geworden. Daarbij doeltreffend werk van deze
korpsen en aan land gebracht. De man is het
voldoende tegenspel, waardoorzühaar
is de hele oogst, alsmede een groot slaagde men er in het woongedeelte, slachtoffer van gasvergiftiging
creatie te veel op zichzelf stond
aan
Van de overige spelers waren eigen- deel van de inventaris verloren gegaan. waaruit de meeste meubels naar bui- boord van deze 25.000
brt.
metende
ten
waren
gebracht,
te behouden,
lijk alleen Liane Saalborn als de
Het grootste gedeelte van de inboe- uiteraard met veel waterschade.
schoon
tanker. Het slachtoffer is de 24-jarige
dochter en Ton Kuyl als zoon Marcus
gebracht
del
was
tijdig
veiligheid
in
en
Omtrent
de
oorzaak tast men nog in Zweedse motorman T. B. R. Dahlgren.
geheel tegen hun taak opgewassen de brandweer is
geslaagd
in
het
er
het
duister.
De boerderij was het De Sven Salem was onderweg
Johan Elsensohn gaf van de postbode woongedeelte, dat
van Gowel veel waterscha- eigendom van de Utrechtse Levens- thenburg naar de
een oubollige vertolking, die
Perzische
Toen
de
Golf.
kreeg,
toch
te behouden.
eigenlijk uit het kader van het stuk
het schip begin dezer week ter hoogte
Tegen kwart over vijf zag de land- verzekeringsmaatschappij
Donderdagavond
om 10 uur bleek, van de Deense
yiel. Sonja Brill noch Louis Brongers
R. A. Weites vlammen slaan dat men het vuur wel meester was en man van het kust voer, waren vier
konden hun rollen van Olwen Rees bouwer
machinekamerpersoneel
uit het schuurgedeelte van de boerde- dat het vooreinde behouden zou blg- bezig de
Price en Simon Hilliard werkelijk aan- rij.
van
uitlaat
hij
de
Onmiddellijk
belde
brand- ven. Van de schuur was echter niets repareren. Dahlgreneen dieselmotor te
nemelijk maken; in hun samenspel weer van Bellingwolde,
zich voor meer over. De hele nacht en ook de enige tijd niet lekker voelde zich na
kwamen ze nauwelijks boven dat van een onmogelijke taak zag die
worden en werd
gesteld. Hoog volgende dag bleef de
amateurs uit. De commodore van Har- laaiden de vlammen, die in de met Bellingwolde het vuur brandweer van naar bed gebracht. Enige tijd daarna
in de schuur is hij overleden, vermoedelijk tengery Bronk was bepaald onaanvaardbaar
koren en stro volgepropte schuur gre- bestrijden.
volge van gasvergiftiging.

Schoolpsycholoog is toch
géén goochelaar
—

—

—

—

—

— —

—

STADSSCHOUWBURG GRONINGEN

DIE ZOMER AAN ZEE

—

Ensemble bracht comedie

Kerstvrede

—

—

Boerderijbrand bij Bellingwolde

.

Gasvergiftiging
Zweeds schip
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OPLOSSING PUZZEL 1307

Oplossing in 'n spiegeltje

OLJOARSOAVEND

Tot mijn genoegen hebben mijn puzzelaars noch mijn puzzelaressen zich
in de luren laten leggen dooi mijn opmerking, dat er maar één manier zou
zijn om de veertien getallen zó le
plaatsen, dat de som van deze getallen
zowel horizontaal als verticaal het getal 19 opleverde.
De meesten stuurden inderdaad maar
één oplossing in en aardig was het te
constateren, dat de variatie zeer groot
was. Verschillende cijferkunstenaats
echter ontdekten, dat er wel 24 oplossingen mogelijk waren.
Een heer uit Baflo kwam zelfs met
een min of meer algebraïsche toelichting, waaruit bleek, dat er twee grondoplossingen zijn, terwijl alle overige in
principe gelijk zijn.
Ik ontving reeds veel oplossingen op
Kerstkaarten, waarvoor mijn hartelijke
dank. Een talentvolle heer uit Haren
maakte een voortreffelijke tekening,
voorstellend aan de ene kant „De
droom van Dr. Denker" (en daar lag
ik dan op mijn kruiwagentje) en aan
de andere kant „De nachtmerrie van
zijn klanten"
(een rusteloze oma ir.

buzzen-knappen,
roupen en reren

consistorie-

koamer van Lutje-

kerk is 't kezoatsie voor „jongelingen". Derk Mousker zit op eerste
hai
baank en
prakkezaaiert
over „wat zevve
oetvreten op oljoarsoavend". Dat
is nait mooi van
Derk, want hai
heurt
zien gedachten te hebben
bic de vergankelkhaid, doar domie hom en zien
vattien
kammeroaden over aan
't onderholden is.
Moar

van

oljoars-

van 't jonkgoud,
verboden en geboden van börgmeester en veldwachters en blavven en janken van
heur hond, dei ook
doodsbenaauwd is.
Om twinteg noa
tien
braanden
stroatlanteerns
weer, temennent
dat zégt elektricien. Mor 't wordt
er nait 'n bult
aans van, want
jonges
hebben
ientied ale lanteernpoalen 'n
dreidubbele papieren puut over de
kop doan. En jonges zulf bennen

oavend is 'n hail
mooi bewies van
vergankelkdei
vot, verswormen,
haid en dus kewe
Derk
dit ziedopsloken of wat
'n mooi gezicht op
spoor ook weer
den ook, mor ze
nait al te kwoa'n soort van bouldag
bennen vot en
bórgmeester zien
lek nemen. Domie
roupen van „haal die zakken weg" gaalmt a.s onnut
denkt doar aans over en as e zigt, dat Derk mit
zien gedachten 'k waitn't woar is, stelt e hom 'n gegebelk deur lege stroaten.
En der zit niks aans op, of 't „hoofd van de plaatsemaine strikvroag, zoas Derk zulf loader zee.
lijke politie" mot mit zien twei agenten 'n stuk of wat
Derk! Van welk materiaal was de Arke Noachs
gemaakt? En hai wist mit 'n blaanke vinger noar
leddertjes bic stelmoaker Mousker lainen en hoalen
'n blikken schipke-mit-'n-hoeske-der-op, doar koster
zulf ale papieren puten vot; want as ze 't nait doun,
mit zien porreviller 'n lup ien sneden het, dat e dainen kennen ze nóg nait zain, wat er gebeurt. Hond wordt
kon as 't magazien veur de zendingscenten.
zolaank aan 'n lanteernpoal vaastbonden en as 't karNou is Derk knecht bic zien voader ien stelmoakerei waai noa 'n haalf uur haard aarbaiden daon is, is dei
en hai haar 't dus waiten kend, mor toch heurde zien ook vot. Mor wat slimmer is, der is nou nog minder
licht, want stroat noa stroat bennen lanteerns „ontbeschaaid naargens noar:
Ik wait nait, domie, dou was ik nog nait bic puutjed" en stroat noa stroat hebben onzichtboare
't timmeren.
handen laampen der oet draaid, zo gaauw as bórgBrollen van laggen, dei vattien aner kwoajonges!
meester-en-veldwachters houk om gingen.
Leste stroat is onderhanden nomen en ledders worden
Moar noa kezoatsie is 't doan mit laggen en 't wordt
ons dudelk, woarof Derk over prakkezaaierde. 't Haile weer noar Mousker brocht. Gaauw 'n kop vol koffie
stel verhoest noar waarkploats van Derk zien voader — vraauw Mousker wait, wat heur toukomt
drei
veur 'n belangrieke vergoaderen. Der mot wat aan
poar kolle handen waarmen bic kaggel en den weer
noar boeten, doar ientied 't onhaail zien leste slag
doan worden! Het mie dei verhipte börgmeester versloagen het, want ook bic Mousker ien stroat bennen
boden, om mit oljoarsoavend net as aaltied van alerhande lözze 01-rommel van aine stee noar aner te
nou ale lampen der oetdraaid.
slepen! 't Bleef nait bic 01-rommel, zee börgmeester,
't Is routduuster in 't haile dorp. Zenewachteg, ongeen der wer van ales vernaild en doar haar e wat lukkeg en, 'n beetje baang schoeven drei gedoanten
jonges doun?
op tegen.
bic stroat: wat zollen dei ver
Doar dcc mie dei börgmeester 'n neie aanslag op onze 't Antwoord komt al gaauw. Der klinkt hier en doar
folklore, doar e mit zien autoriederei ook al wat aan
zaacht lawaai, knappen van roaden over grint, over
bedaarven wol. En bovendat: wat ging der van dei
stroatstainen. Gefluster, gerammel mit ketten. Woarvrougere sleperei en negerderei nait 'n grode opvouaargens ridt 'n auto, zunder licht, stapvouts. Vremde,
schimmege, spoukege optochten trekken deur 't dorpdende kracht oet!!
Denk nog mor ais aan dat moal, dou 's oavends om
Wel is doar, blief stoan, kom hier
't is om gek
— worden,
want der komt gain mens „hier", der blift
tien uur klok begon te luden; klok van Grootkerk. te
Veldwachters mit heur baaident er op of. Mor dou gain mens stoan, want der is gain mens. Noar
ze jonges onder te toren oet benzeld haren, begon 't schient. As börgmeester of am van veldwachters
klok ien Lutjekerk te luden. Der hm! Jonges der oet 'n woagen, 'n knienehok, 'n emmer, 'n wipkoar, 'n ledder, 'n hek of aans wat zigt op 'n stee, doar 't nait
jagd, mor och heden, veldwachters zaten nog mor net
weer op fietske, of 't was weer meleur bic Grootkerk.
heurt en doar 't veur 'n ogenblikje nog nait touhil.
den is der ien wiede omtrek gain moudermens
En zo hebben ze 'n uur hm en weer trapt, totdat ze
te zain.
'n goie gedachte kregen: elk bic 'n toren stoan! En
veur 'n aner moal haren ze der dus weer wat bieleerd!
Ik zaag net joen ol auto bic 't gemaintehoes, börg—
meester! Haar ie dei doar hm zet?
En denk ais aan domie van Lutjekerk, dei noa zien
Goa vot, kerel, ik kom der net vandoan en doar
eerste oljoarsoavend ien ons kontraaien ook beder
oetkeek, as e neijoarsmörgens te veurdeur oetwol.
staait niks!
En ze hebben baaident geliek.
Want boeskolen tegen 'n boetendeur opbultjed, rollen
Wel zien wipkoar is dit? Licht mie ais even bic?
zunder mis gaang ien, as deur opengaait. En denk
Waisloo '1°
ais aan aal dei slodderge mensen, dei emmers ien
Wel zien knienehok heb ik hier?
boeten stoan loaten, wipkoaren ien regen en snei verMag smid waiten!
rotten loaten, hekjes vergeten ien hoes te hoalen en
goa mor deur. 't Is ja alernoast, zo roeg padie lvv
Is dit Kamstroa zien trekker nait?
Ken wel wezen, mor Van Dieken het net zukkent!
op heur aigendommen bennen. Wat is 't nait 'n zegen,
dat 't jonkvolk heur doar bic zetten aan herinnert,
En zo ken 't gebeuren, dat drei manlu aan vief uur
nee den? En dat zol zon börgmeester verbaiden?! tou aan loop goan mit wat ze kwoajongs verboden
Wat 'n onbegrip, man wait nait, wat e begonnen is!
hebben. Mor 't ken nait aans, want dingen bennen
't Is oljoarsoavend en der zit oorlog ien lucht. Grode 'n gevoar op openboare weg, zegt börgmeester. En
hai bestelt, om boudel noar 'n centroal punt te
koppels jonges bic 't pad en twee rieksveldwachtersbrengen.
mit-hond en börgmeester, dei zulf ook boudel wat ien
Anerdoagssmörgens hebben kerkgangers veur 't gegoaten holden zei. Tot tien uur gebeurt er niks en dat
is 'n haile goie methode, om joen tegenstanders roamaintehoes 'n mooi gezicht op 'n soort van bouldag
zend van zenen te moaken; net doun of je wat doun en der zei nog wel laank over proat worden, dat
börgmeester en veldwachters dat zulf omaans haren.
willen en niks doun... wachten.
Om tien uur goanen ien amen ale lichten op stroat
Mor jonges zeilen ales weer op stee brengen, hebben
oet en den brekt de hel lös: overal ien 't dorp karbied- ze beloofd.
JAN DEERKS.

.

....

14-5
2
10-9

is
in New Vork
tenslotte aangewezen. Het zijn de heren
Fishbein, Hazen, Fry, Harmon en
Stakgold. Hazen speelde reeds mee in
weinig succesvolle — Amerihet
kaanse team dat in begin 1956 aan het
wereldkampioenschap meedeed, terwijl verder de naam Fishbein ook hier
te lande een bekende klank heeft wegens de naar hem genoemde conventie.
De winnaars hebben het overigens
niet gemakkelijk gehad en wonnen in
de finale slechts met een paar matchpuntjes verschil. Het volgende spel had
hun de overwinning kunnen kosten:
♦AH V 5
»V B 9
♦V 6 5
+A H 7
♦ 7 3
ü I*lo 9 8 2
86432 wo »7 5
♦ H B 7 3
♦
z
5 2
*VBIO 9843 in speeltechniek!
♦B 6 4
♦ A HlO
♦ A 10 9 8 4 2
♦ 6
Ten aanschouwe van een talrijk
publiek, dat de verrichtingen op een
groot demonstratiebord volgde, boden
Harmon en Stakgold de NZ-kaarten uit
tot... groot slam in ruiten. Dat was een
weinig fraai contract en het ging natuurlijk kansloos down.
Aan de andere tafel deed de tegentenminste
partij het als NZ beter
in het bieden. Oost had daar met 3
klaveren geopend en het eindcontract
werd tenslotte 6 Sansatout, te spelen
door Noord.
Oost kwam uit met klavervrouw;
wat is het juiste spel met dichte NZkaarten?
De Noordspeler dacht zéér lang na,
nam tenslotte de eerste klaveren met
de heer en speelde ruiten 5 na; dat
betekende één down, want het was nu
niet meer mogelijk méér dan twee ruitenslagen te moeten maken, zonder ook
iwee slagen in die kleur te moeten verIk heb niet geniest, maar
liezen.

—

"

*

—

Hondeleven

—

gebla.

1

munterzijl; H

Vroeger heb ik eens in hetzelfde pension gewoond als een goedig en hartelijk meisje, dat wijsbegeerte studeerde,
maar het liefst dompteuse wilde worden.
Haar vader was een rijk zakenman,
ergens uit het zuiden, die de circusaspiraties van zijn dochter trachtte te
smoren in de filosofie. Als je haar
kamer binnen kwam, sprong er van
de muur meteen al een witwoedende
tijger op je af, de muil in d<=> brul- en
scheurstand, de klsuwnagels bloedbelust in de spreidstand. Het was een
tekening, die een groot deel van de
muur besloeg.
Op een dag was de adspirant-filosofe
plotseling verdwenen. Ik vermoedde
dat ze Spinoza en Kant voorgoed aan
de kant had gedaan en naar een circus
was gevlucht, om zich in het tijgeren leeuwenvak te bekwamen.
Jarenlang heb ik alle circusannonces,

die mij onder ogen kwamen, bestudeerd en zodra er van een dompteuse
sprake was, ben ik trouw loge gaan
zitten, in de hoop haar aan het werk
te zien. Op namen kun je natuurlijK
nooit aan, want dompteuses heten altijd Miss Bonita of Miss Gonzalez.
Nooit was het mijn pensiongenootje!
Vorig jaar
ik geloof zelfs dat het
vandaag precies een jaar geieden is
ontmoette ik haar in de Kalverstraat
in Amsterdam. Met een „Halloh, ouwa
jongen...." sloeg ze mij prettig op de
schouder. Enfin, ik wil het nu verder
niet hebben over het koffiepraatje dat
we daarna hielden Ze was getrouwd
met een professor in de filosofie en
voorzitster van een stichting tot instandhouding van een dierenasiel.
Te harer ere deze puzzel, die verder
geen toelichting behoeft.

—

—

Hier zijn de omschrijvingen:

13-6
8-11
12
10-9
5-14
3-12-4
7

Het Italiaanse echtpaar BrusadeiU
te Lecco is verblijd met de geboorte
van zijn derde tweeling binnen vijf
jaar. in totaal zijn er nu tien kinderen-

Bultje, Beukenlaan 55,

J. Beek,

Schoollaan 1,
Siddeburen; mevr. G. Zijl-Pot, Leermens; H. Wiersma, Molenstraat 2G,
Marum (Gr.); B. Velthuis, J. W. Frisostraat 29, Sneek; H. Smit, H. J. Smitstraat 23, Leek.
En in Groningen: B. Luttmer, Troelstralaan 17a; J. Kuipers, Turf singel 50:
mevr. M. Holleman-Schaap, Surinamestraat 185; mevr. E. Woldendorp-Bolhuis, Van Houtenlaan 156; J. Venema,
Nieuwe Kijk in 't Jatstraat 20; E. Theodorie, Kamerlingh Onnesstraat 125; JSmit, Nieuwe Kerkhof 3b; J Sluiter,
Parklaan 15a; mevr. Rozema-Karst,
Bedumerweg 72; E. Luiken, Nieuwstraat 106; T. Luxen. Van Oldenbarneveltstraat 193; E. Faber, Korreweg
107a; G. J. Fabriek, Paterswoldseweg
120b; S. Doddema, Turfsingel 21a; T.
Drent, Zaagmuldersweg 312; H. Boekema, Ambonstraat sb; F. H. Eekhof,
Rabenhauptstraat 38; mevr. S.
Dikkema, Rabenhauptstraat 45a; B.
Kuipers, Huygensstraat 32.
Dr. DENKER.
Winschoten;

Drie tweelingen in vijf jaar

—

met circus aspiraties

verheidstraat 44, Wildervank.
De tweede prijs van f 10— werd ge
wonnen door K. Weggemans, Wortelboerstraat 54a, Emmer-Compascuum.
De O. 0.-prijs van f 10.—: Tj. Klootsema, Vinkenstraat 14a, Groningen.
Een zakagenda 1959 ontvangen: B.
Doornbosch, Torenlaan 32, Haren; verder in Haren: mevr. A. Hakkert-Zuidhoff, Gorechtstraat 11; J. Rienks, Meerweg 93; B. Wiekema Meerweg 185; M.
M. Sybesma, Arcturusstr. 19, Delfzijl;
K. Rademaker, Groningerstr. 185, De
Punt (Vries); H. Gezel, M.P., afd. D 4,
Beatrixoord, Appelscha; A. Ottens, Rozendaal 50, Borger; mevr. T. OomenFreije, C 224, Garrelsweer; J. H. van
Horizontaal:
Niejenhuis, Grauwedijk 13, Overschild;
1 treiter
mevr. T. v. d. Molen-Uilenberg, Brinkweg 5, Peize; mevr. L. W. Homan- 4 dierentemster
Ziega, 't Zonnehuuske, Schoonoord; D. 8 flauw
Harmsma, Steenstraat 5, Emmeloord: 9 vogel
S. Dijkman, Ruitenweg 3, Slochteren; 11 vluchtige stof
K. van Dijk, Schepperbuurt 24, Ter- 12 keurtroep

—
———
——

strijd om het
na harde bridgestrijd

Een filosofe

7
De eerste prijs van f 15.— gaat naar
mevrouw G. Begeman-Hemmes, Nij-

—

De aanwezige experts waren het erover eens, dat de volgende speelwijze
de meest aanbevelenswaardige was:
klavervrouw met klaverheer nemen en
dan viermaal schoppen spelen. Op
zichzelf lijkt dit spelen van schoppen
weinig zin te hebben, daar de slagen in
die kleur „nooit weglopen". Het voordeel van de speelwijze is echter, dat
Noord meer te weten komt over de
kaartverdeling. Bij de derde schoppentrek ziet hij, dat Oost een vierkaart
had
en daar Oost zeker 6 of 7 klaveren moet hebben voor zijn bod, is het
niet meer moeilijk uit te rekenen, dat
Oost weinig kaarten in ruiten kan
hebben. Zuid moet aan slag worden
gebracht met harten en de ruiten 10
moet worden gespeeld; het beste is als
West een kleine bijspeelt. Zelfs als
Noord nu de ruitenvrouw zou nemen,
kan hij het spel toch nog winnen. Hoe?
Dat lijkt mij nu echt iets, om eens
tijdens een rustig uurtje uit te zoeken.
Veel succes met uw pogingen om
de Amerikaanse expert te overtreffen

8-11

6-13
3-12-4

—,

TEAM DER U.S.A., dat in
HET
februari a.s. deel zal nemen aan de
wereldkampioenschap,

PUZZEL 1309

O. O-oplossers waren er bij de vleet.
De mooist afgewerkte sterrekijker was
van de hand van de heer Beusenberg
uit Groningen. Winnaar werd evenwel
de heer Klootsema, eveneens uit de
stad, die een gehele sterrewacht creëerde. De oplossing was af te lezen in
een spiegeltje. Bijzonder aardig gevonden en dus voor hem het O. 0.-tientjo.
Hieronder zal ik de twee grondoplossingen geven, zoals de reken- en
wiskundig aangelegde heer uit Baflo
mij die gaf:

—

AMERIKAANS TEAM

6

bed).

—

BRIDGERUBRIEK door H.W. Filarski

-

zich te laten spelen. Hij is een beste
kerel, die Blake. Te goed, om op die
manier de gek met zich te laten steken. Maar iedere man, die een vrouw
toestaat de gek met hem te steken en
haar dan nog achterna blijft lopen,
krijgt zijn verdiende loon, dunkt mij."
En hij meende dat ook, dacht zij,
terwijl zij hem van terzijde even aankeek. In de trekken van die mond en
de omlijning van die kin was geen
Iris Bromige aanduiding
van een mogelijk compromis. Zij zou niet graag met Mark Ce(Vertaald uit het Engels)
dar in conflict komen. Maanden later
zou zij zich zijn woorden herinneren,
14)
Op Judy's aansporing ging Pearl op maar op dat ogenblik glimlachte hij
weg met een lange gang, die haar ech- en verdween dat vage gevoel van kilter vrij snel deed opschieten en Pau- heid, dat haar even overvallen had.
line bleef met Mark alleen achter. Zijn glimlach was zeer Aantrekkelijk.
Dora kon niet tot een besluit komen Die deed zijn ogen zachter worden en
met wie zij mee zou gaan en kwam nam jaren van zijn leeftijd af.
„Kijkt u me maar niet aan, of ik
uiteindelijk bij hen terug, nadat zij g e
durende een korte tijd naast Pearl had Cesar Borgia ben. U zult het toch wel
met mij eens zijn, dat een brutaal jong
gedraafd.
„En wat denkt u van onze hei?"> ding zoals Judy met straffe hand
moet worden gehanteerd?"
vroeg Mark.
„Ik ben er niet zeker van, dat som„Die is heel mooi. Ik houd van de
mige karakters niet beter reageren
eenzaamheid."
wildernis en de
„Ja. Het is een goede plek om er af op een zachtere behandeling. Judy
en toe heen te gaan en aan alles te lijkt mij een warmhartig kind. Ik geontsnappen. Het verbaast me, dat u loof, dat ik haar meer op die manier
Judy er toe kreeg om te gaan wande- zou aanpakken."
„Vrouwelijke strategie tegenover een
len. U moet wel een sterke aantrekdirecte aanval? Wel, wat mij betreft,
kingskracht op haar uitoefenen."
„Ik geloof niet, dat het zozeer mijn geer ik de voorkeur aan de meer directe
aantrekkingskracht was, dan wel de methodes."
„Net als uw vader."
wens om een zekere meneer Blake te
„De oude heer is een beetje een
ontlopen, die haar deze morgen zou
Tartaar,
hè? Ik geloof, dat ik zelf wel
komen opzoeken.
„Oh, dus dat was het. Dat kind speelt wat meer tolerant ben. Maar hij is een
eenvoudig met hem. Hij is mal, dat hij buitengewoon mens. Veel, dat men in
hem bewonderen kan en veel dat men
dat verdraagt."
„Ik kreeg de indruk, dat hij een betreurt. Hoe bevalt uw baantje u?"
„Ik vind het zeer interessant. Wat
preek tegen haar kwam houden, over
moet
John een fijne jongen zijn gefeit,
het
dat zij hem gisteren betref'
fende een afspraak in de steek gelaten weest. Ik veronderstel, dat u zich hem
niet erg duidelijk herinnert'"
had."
„Ik was acht jaar oud, toen John
„Een preek houden geeft niets. Een
verongelukte
en dus heb ik alleen een
flink pak rammel zou misschien meer
kinderlijke herinnering aan hem overgoed doen."
„Ik geloof niet, dat zulks Judy's ach- gehouden, maar hij was mijn held Ik
ting voor hem erg zou doen stijgen." herinner me hem als opgewekt en
„Misschien niet. Maar het zou aan- knap en zeer levendig. Hij scheen uit
tonen, dat hij niet van plan is met te blinken in alles, wat hij ter hand

FEUILLETON

Het huis der

conflicten
door

'

Verticaal :

1 ontspanning
2 Engels voorzetsel
3 interest
4 kledingstuk
5 voegwoord
6 N.V. (Franse
afk.)

15 gegroet (Lat.)
17 onder andere

7 tijdperk

(afk.)

18 voorzetsel

19 soort klei
21 zangnoot
22 Insecteneter
24 koraaleiland
26 naschrift (afk.)
27 van de wind af
28 meisjesnaam
30 lidwoord
31 gewicht (afk.)
Ik hoop dat u mij ook voor deze
32 godsdienst (afk.) laatste opgave in het
oude jaar niet
33 eenh. v. kracht
34
37
39
41
42
45
47
48
50
51

(afk.) in de steek laat en verwacht dus uw
oplossingen vóór of op zaterdag 3
groot stuk steen
januari 1959 aan mijn adres: Dr. Denvogelziekte
p/a. Nieuwsblad van het Noorden,
ker,
wintervoertuig

bestaat

Groningen.

De eerste en de tweede prijs zijn
respectievelijk
f 15.— en f 10.—. Met
meisjesnaam
de
zakagenda's
is
het afgelopen: er zijn
ontkenning
troostprijzen
weer
10
van f 2.50 en naschaakterm
tuurlijk de O. 0.-prijs van f 10.—
deel v. h. hoofd
Prettige Oudejaarsavond!
couvert
Dr. DENKER.
boom
52
hoofddeksel

.

van sport tot wetenschappelijke
ontwikkeling. Hij stond aan de universiteit buitengewoon goed aangeschreven, zoals u waarschijnlijk wel zult
<
ontdekken."
„Ja. Ik begrijp, dat uw vader verbitterd was doof dit tragische verlies.
Hoe is het eigenlijk gebeurd?"
„Hij is gevallen bij het beklimmen
van de Matterhorn. Hij was een enthousiast bergbeklimmer en een goed
geoefende ook, maar
ja, de Matterhorn heeft al aan verschillende geoefende bergbeklimmers het leven gekost en daar was John er één van.
Hij viel ca. achthonderd voet omlaag
op een gletscher. Het was nog een
geluk, dat hij onmiddellijk dood moet
zijn geweest. En die tragedie heeft ons
gedurende ons verdere leven hier achtervolgd. Derek was toen nog maar
drie jaar, dus herinnert hij zich John
in het geheel niet. En Judy was nog
niet geboren, maar ook zij hebben beiden voor John's dood geboet. Mijn vader heeft voor hen nooit tijd gehad.
Misschien is dat wel de reden... enfin,
u zult zelf wel alles ontdekken, wat
er over ons te ontdekken valt. Maar
wij zijn tamelijk harverbis u niet
juffrouw Avon.
kraken,
de noten om te
Ik zou maar niet te veel op warme
harten vertrouwen: noch dat van Judy,
noch van Derek, of van wie ook
Zij kreeg even een kleur, toen zijn
ogen de hare ontmoetten. Dus waarschuwde hij haar tegen Derek? Daarover behoefde hij geen vrees te koesteren. Zij zou heus niet de vergissing
begaan, om Derek's vrijpostige flirtation voor iets ernstigers aan te zien
en was er een beetje gepikeerd over,
dat Mark meende, dat een waarschu.
wing in dezen nodig was. Zij kwam
tot de conclusie, dat het veiliger was
zich op minder persoonlijk terrein te
bewegen en vroeg hem naar de familiezaak. Daar haar vader lid was geweest van de Cerarnic Society en een
enthousiast verzamelaar van porselein,
wist zij er wel een en ander van en
zodra hij tot die ontdekking kwam,
was het Mark maar al te zeer een genoegen haar veel te vertellen van de
nam,

.

8 min
10 omroepveren.
11 plaats in Zeeland
12 en andere (afk.)
13 Frans pers. vnw.
14 water in Friesl.
16 verharde huid
18 Nederland (afk.)
20 dwaas
23 larve
25 roofdier

26 duw
eveneens
33 bekende stad in
Italië
35 plaats in NoordAfriks
29

36 bouwmateriaal
38 melkklier
40 bevel
43 herkauwer
44 ronde lat
46 vragend voorn.w.
48 voorzetsel
49 meisjesnaam

oude kunst der pottenbakkerij en de
ontwikkeling, welke had plaats gehad
gedurende de honderden jaren, die de
Cedar-fabriek al bestond. Het was een
onderwerp, dat hem blijkbaar na aan
het hart lag en zij vond zijn mededelingen zeer interessant. In feite waren ze er beiden zo door in beslag genomen, dat zij, voor zij het zelf wisten,
reeds de oprijlaan naar het huis op-

wandelden.

In het milde avondlicht zag Avallon
er zeer vredig uit. Alleen de perken
met rozen, die in het licht van een door
het geboomte vallende zonnestraal lagen, schenen een detonerende noot te
zijn: poelen van bloed tegen de fletse
kleuren van de flagstones. Zij deden
haar denken aan het levensbloed van
een jongen, dat voor zovele jaren op
die gletscher in de Alpen was gestort.
HOOFDSTUK III.

Pauline schikte zich zeer snel in haar

nieuwe bestaan ten huize van de Cedars en tegen de tijd, dat het winter
werd, was zij als een volslagen lid van
het gezin door allen geaccepteerd, behalve door meneer Cedar, die tegenover haar een formele zakelijke
houding bleef
vreaannemen.
In
de
eerste
dige weken op Avallon voelde zij zich
zeer gelukkig. Haar werk vond zij interessant en op verschillende manieën deden bijna alle leden van het
gezin af en toe een beroep op haar,
waaraan zij maar al te graag gehoor
gaf. Zij begon veel van
Judy en van
mevrouw Cedar te houden, was geamuseerd door Derek's levendige vrijpostigheid en geïntrigeerd door Mark's
meer gecompliceerde persoonlijkheidZij meende daar diepten te bespeuren,
die hoewel zij door zijn reserve werden gemaskeerd, de indruk gaven van
een smeulende kracht. Of die al dan
niet weldadig was of niet
daarvan was zij niet zeker, maar hij wekte
haar belangstelling op en naar mate
de weken voorbij gingen, groeide haar
verlangen om meer te weten van datgene, wat achter dat donkere gesloten
gezicht verborgen lag.
(Nadruk verboden).

Wordt vervolgd

Nieuwsblad

HET VERDWAALDE SCHAAP
Door GERALD KERSH
Toen ik met negenen-twintig andere mannen eens een barak
deelde, leerde ik heel
wat over de Engelsen.
Ik heb altijd van de
Engelsen gehouden en
ik bewonder hen nog
steeds: het volk, temidden waarvan ik
werd opgevoed. Daar
vele lange reizen mij

lijk best om er netjes uit te zien, maar
je moet weten waar de grens is. Hij
wist dat niet. Toen hij verliefd was
of tenminste speciale
geworden
banden had aangeknoopt met een
schoonheid uit het dorp
meende hij
dat zijn battledress niet meer netjes
genoeg was, om daarin gestoken voor
zijn beminde te verschijnen. Hij vond
dat zijn uniform versleten was en dat

—
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het er maar schameltjes uitzag.
Hij ging naar de fourier, maar deze
gaf het uniform terecht aan hem
terug en vertelde hem niet zo dwaas
te doen.
De jongen besloot toen het over een
andere boeg te gooien. Hij zou wel
eens iets slims bedenken! Zo zijn
battledress maar wérkelijk verfomfaaid en gehavend zou zijn, zou hij wel
een nieuwe krijgen.
Op een goede avond zat hij op zijn
bed en bewerkte het zitvlak van zijn
broek voorzichtig met een scheermesje... een dwaas truckje dat een of
ander onscrupuleuze oude soldaat hem
eens verteld had.
Een korporaal betrapte hem daaroij
en zei: „Ik zou je daarvoor het cachot
in kunnen smijten, stuk ellende, maar
ik zal dat niet doen omdat je nog jong
bent en ontwetend, jij minderwaardig
ventje! Was de melk van je moeder
niet nauwelijks droog geweest op je
lippen, dan zou ik je zó snel dat
cachot ingegooid hebben, dat je voeten
de grond niet hadden kunnen raken.
Besef je eigenlijk wel jochie, dat je
zeelieden laat verdrinken, die wol vervoeren om broeken van te maken?
Wel, doe 't nooit meer!"
Toen vertelde een andere man, een
grote, sombere kerel, die we Tizzy
noemden
zijn naam was, meen ik,
Tisdale
een zware man, afkomstig

vaak buiten het land voerden, heb ik

eigenlijk nooit goed de harteklop van
Engeland kunnen horen, noch heb ik
kunnen leren wat het Engelse bloed
doet vloeien. Kortom: ik heb nimmer
kunnen waarnemen wat het is, dat
Engeland Engeland maakt.
Londen leert je niets over Engeland.
Londen is slechts een soort thee-zeef,
waardoorheen de mannen en vrouwen
vallen en waarin zij een onduidelijk
residu achterlaten.
Om iets van de Engelsen te leren
kennen is het noodzakelijk om de provincie in te trekken. Benjje echter in
het leger, dan komt de provincie bij
je. Je kunt, gebivakkeerd als je bent
in een barak, vertegenwoordigers van
ieder Engels type vinden, van de jongemannen uit Schotland, die het
vreemde dialect van het graafschap
Durham spreken, tot de donkere mensen van de kusten van Cornwall toe,
die afschuwelijk binnensmonds praten.
In ieder leger vindt je een mengelmoes van goede en slechte, verstandige en dwaze mensen. In mijn barak
was zo bijvoorbeeld een jongen, die
nog niet oud genoeg was om een voldoende ontwikkeld gevoel voor verhoudingen te hebben. Hij had zijn pijnlijke
zorg voor een keurig uiterlijk opgevoerd tot fatterigheid. Het is natuur-
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het Noorden

van

27 december 1958

van zaterdag

uit het uiterste noorden, ons het vol- ven of niet, maar Lady Faith nam de
gende verhaal...
zaken beter waar dan een mens had
kunnen doen.
Op een late namiddag bracht ze de
#
schapen terug. Eén ooi ontbrak ech„Ik haat het om te zien, hoe wol ter. Lady Faith mocht eigenlijk heleverspild wordt", zei hij. (Ik zal maar maal niet meer naar buiten gaan,
niet proberen zijn heerlijk accent weer maar onze andere hond was juist
te geven). Het is gemakkelijk genoeg, overleden en mijn vader was nog
zoals deze knaap heeft gedaan, om ziek, zoals ik jullie al verteld heb. Ze
gedachteloos wol te verknoeien. Ik ging echter weer weg, hard hollende.
wil wel bekennen, dat ik dat in mijn De nacht brak aan, maar ze keerde
jonge jaren ook wel gedaan heb. Maar niet terug.
later nooit meer, nee, nooit!
Wat er precies gebeurd was, ontIk denk op 't ogenblik aan Lady dekten we pas later. Ze had mijlen
Faith (Vrouwe Trouw). Lady Faith en mijlen, tot diep in de heuvels toe,
was een wijfjeshond, een Schotse gelopen en tenslotte de ooi gevonden.
herder, die mijn vader hield voor de Het beest lag tussen enkele rotsblokschapen. Het was een prachtig dier, ken. Maar dat wisten wij toen nog
het mooiste dat ik ooit gezien heb. En niet.
verstandig dat ze was! Haar voorPas toen de dag aanbrak kwam
hoofd geleek op dat van een mens. Ze Lady Faith
terug. Ze zag er erg
had méér hersenen dan de meeste mager, ziek en vermoeid
De ooi
mensen, evenals groter trouw en had ze bij zich. Hoewel ze uit.
een dag en
groter moed. Als jullie ooit een hond een
nacht noch gegeten noch gemet schapen bezig hebt gezien, be- dronken had,
verdween ze direct
grijpen jullie wel wat ik bedoel.
daarna weer, zonder ook maar even
Ik kon gewoon met Lady Faith te rusten. Een uur later was ze echter
praten. Ze begreep ieder woord van je. weer terug. En wat denken jullie, dat
Ze kon ook denken! Ze kon in ver- ze in haar bek hield?
schillende zaken zélf wel beslissen. Een pas-geboren hondje! Lady
Het was een pracht dier! Mijn vader faith, dat prachtige dier, had haar
liet de schapen onder haar hoede. Ze kinderen gekregen toen ze met die
had het verantwoordelijkheidsgevoel ooi op de terug weg was. Ze had hen
van een officier.
ergens verborgen en had
haar
Nu moeten jullie goed luisteren, werk afgemaakt. Zó had zij eerst
plicht
haar
naar wat ik nu zal vertellen.
gezien!
Ik was enig kind en ik kan alles
nog even goed herinneren als was het v Toen ze de tweede keer weg ging,
olgde ik haar. Vele mijlen liepen we,
allemaal gisteren geweest. Onze boernaar
het meest ruwe en meest onherderij ligt vlak bij het moeras in een
deel van de heuvels. Daar
erg eenzame en woeste streek. De bergzame
lagen
haar andere kinderen. Hr>t
oude vrouw
ik bedoel mijn moeder waren er drie. Ik stopte ze in mijn jas
was overleden. Wanneer dat is en
droeg hen terug. Pas toen wilde ze
gebeurd, weet ik echter niet meer
eten, drinken en rusten, maar niet
precies. Ik leefde alleen met mijn voordat
ze haar jongen gevoed had.
vader. We schoten uitstekend met
En
alles had ze gedaan voor één
dat
op.
elkaar
Op een kwade dag werd mijn groot, dwaas schaap! Omdat ze het als
vader bedlegerig daar hij een aanval haar plicht had gezien.
kreeg van reumatiek. Hij kon zich
Begrijpen jullie nu, waar ik heen
niet meer bewegen. U kunt het gelo- wil? Het zou een schande zijn en

-
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DITJES EN DATJES
Aanslag op persvrijheid
Dc Franse politie heeft alle exemLord Mancroft doet al enige tijd moeite plaren van het Pathé-film journaal in
„Waarom uw mond niet gehouden?"
De Britse politicus en ex-minister

om de Engelse huwelijkswetgeving te
veranderen, zodat iemand kan hertrouwen met de zuster van zijn gescheiden echtgenote.
Hij heeft zijn pogingen niet opgegeven ondanks de volgende brief die hij
ontving, toen hij de kwestie voor de
eerste maal aan de orde stelde.
,Jk ben 22 jaar getrouwd
tenminste dat dacht ik
met mijn vroegere zwager. Maar op een avond
hoorde hij over de radio een bericht
over uw voorstellen. Hij slaakte een
zucht van verlichting en vertrok
meteen naar Clacton, waar hij nu
samenwoont met een barmeisje. Mijn
beste Lord Mancroft, waarom hebt «■
in vredesnaam uw mond niet gehouden."

dwaasheid om ook maar één haar van
dat schaap te verkwisten, na alles
wat Lady Faith voor haar en ons gedaan heeft. Het zou hetzelfde geweest
zijn als het terzijde schuiven van een
held.
Het gaat niet zo zeer om de wol
zélf, maar om al de moeite, de eer en
de goedheid die gemoeid waren met
het verzamelen van die wol. Ja, Lady
Faith was pas een hond...!

—
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beslag genomen omdat het voor het
Franse staatshoofd en staatshoofden
van bevriende mogendheden beledigende opmerkingen zou bevatten.
Dc opmerkingen in kioestie werden
gemaakt in het jaaroverzicht van twee
cabaretiers, Poret en Serrault. Dc
autoriteiten hadden eerst verzocht dc
bewuste passage uit dc filmstrook ie
verwijderen. Dc directie van Pathé
ging hiermee niet akkoord, waarop dc
film in beslag werd genomen.
Pathé heeft tegen „deze aanslag op
dc persvrijheid" geprotesteerd.

***
De jongen, die getracht had een gat
te maken in zijn broek, liet 't hoofd
hangen en kreeg een kleur.
„Er valt óók nog wel iets te zeggen
over schepen en zeelieden", zei de

korporaal.

„Ach... zij! Ik sprak over honden",
de man uit het noorden...

:zei

.-

„Kom, liefste, k0m..."

Te haar aangeboden Te koop aangeboden Te koop aangeboden Te koop aangeboden

Over de vorst werken gaat uitstekend met de Marstig

.
,
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huis en Jansen, aan de west- Wed.
O. Jager, A. E Gorter- ; pick-up f 200; 10-platenwisder Van Houtenlaan te weg 60,
Grote partijen 32, 24 en zijde
selaar in kast met 25 pi.
Woldendorp.
uit
luxe
Helpman,
18
best.
personeel
16 mm
Spotkoopje
Een
jonge
Fokstier, keur leboog 9a. f 150. Gr. Kr. ElFLATWONINGEN met CV. &
drie,
van B—ll maand
Indeling: 1 kamer 5.60 x 4 uit
bij J. P. Kammer, Borger- Kt Pracht Salonkast m. bar 4c Jonge aank. BOEKHOUin., 3 slaapk., keuken m. gasmet ingeb. radio en 10-pl.- DER. Prakt.-dipl. strekt tot
zowel ruw
aü- geschaalc geiser, douchecel met lavet compagnie post Sappemeer.
-wisselaar.
Spotk., gekost aanbeveling.
soll.
wasmachine,
ruipartijen
grote
Tevens
Bat- en elektr.
Rode Cockerspaniël, n f 1200 nu f 325. Gerard ter onder no. 1973Schrlftel.
bur. dezes.
Unghuut,
me hal, W.C., provisiekast, maand, .reu, met stamboom, Borghstr. 19, Kostverloren. ■)tf
Kegels,
Latten
Nette HerenkappersbeB
Hardboard enz Alles tegen grote ruimte in souterrain kamerzindelijk.
Oudewee6 <Kt Partij Kloosterstenen. K. diende
door B. Riemeijei,
Prijzen
zeer
mooie
pril'fen
16a,
en
event.
tuin.
29654.
voordelige
Pos
tel.
Bi? f s\_\__\3ïïS_\^_X^
Heringa, Mensingeweer.
Zuiderdiep 135, Groningen,
brengt
ten boven
32.500,
en
f30.000.
lv. tra "co.
f
f30.500
4t Een Cormick 5
Zelf- Kt 0 Stoelen.
tel. 34433.
ZONEN. Nu nog „vrij op naam" met binder. Ook ruilen vts.
fa R PLOEGEKAppingedam
met een Magna Petestraat 31a
Een vakbekwame ArbeiKt
„vrije vestiging". Prospec- hooimachine
V Zwaardemaker
Houthandei
prachtige
of
schotel- 4c 3
FAUTEUIL- der, die bereid is 's morgens
beschikt).
05960—2)80 b.g.g. 22Jb' tus
Tel.
op
aanvraag
kunstmeststrooier.
STELLEN f 65,
bisschopwijn
en f 85; en 's avonds te melken bij
'aHaavV
Van Loon's Woningbureau, stra, Bredeweg 23,E. Veen- ; 2 mooie 2-pers. f75
Opklapbed- H. Mulder, Moesstraat 60.
Kantens den
nieuw adres Hoornsediep 30, (Gr.), tel. 36.
(van Bordeauxwijn»
m. bovenplank en eiken Groningen.
aangeboden tel. 27986 en Makelaar R. Het is nu de geschikste ombouw
f45 en f5O; 4 Kt Vaste Arbeider met 1
32,
Oldenziel, Troelstralaan
kant en klaar
jg
prachtige
Clubjes, beige april of mei op gemech. weiom
tijd
voordelig
een Zelf25424
Een gemeub. HUIS me t tel.
binder te kopen. Wij hebben f 135; 2 prachtige eiken Cra- debedrijf. E. Idsingh, Zijlvoor gebruik
Nwe
4
MIDDENSTANDSpauds en 4 stoelen, keur uit vesterweg 7, Slaperstil gem.
gar., tel., alle modern comWONINGEN te Roden, w.o. op 't ogenblik keuze uit ver3,2
fort,
gelegen a. tl- Paters- dubbele woningen, blokken schillende merken, in zeer ;4 stel, terra en groen, f 125, Hoogkerk.
woldsche Meer, v. jan. t/m van 3 en 4 woningen, vrij- goede staat zijnde machines fl5O, f175 en f185; 4 z.g.a. Kt Voor direct een fl. Winn. eiken Clubs f 200; 6 mooie kel juffrouw.
april. Prijs f 125 p. mnd. Inl.
Firma Keustaande woningen op mooie zowel voor tractorals
Uittrektafels, waarvan ning. groente- en fruitzaak.
makelaarskantoor La Gro, stand. Landhuizen en Bun- paardengebruik in linkse en eiken
1
met balpoot, vanaf f 30; 7 Paterswoldseweg 11.
A-Kerkhof Z.z. 14.
galows. Prijzen
f 13.500. rechtse uitvoering. Infor- mooie ronde
Afwerksters, Maasters,
Per 1 januari een Zit- Met 15 procent v.af
eigen geld meert eens bij Roemeline poot vanaf Tafels met bal- Kt
f 20; mooie pri- Machinewerksters en PerEvers
Slaapkamer met str. water. reeds
Co.,
&
Winschoten
hypotheekmogelijkDivan op singels f35; 7 sters, resp. leerlingen. AlE. Bieze, Gelkingtstraat 25a, lieid; rente 4'ó %. Vrije
AUTOBANDEN, Onder ma
mooie
Dressoirs van- leen meisjes uit de stad. F.
telef. 29870.
stellen,
Wielen, Dynamo's .af f 45;eiken
vestiging. Jarino, Roden, te6
Theemeu- Falke's Tricotagefabr. N.V,
& Sl.kamertje, str- Water. lefoon
05908—9233,
des Starters. Accu's enz en' bels vanaf mooie
f 20;
gedraaide Hoge der A 27.
Winschoterkade 9a.
Autosloperij
avonds
Bekkering
G.
9273.
Schemerlamppoot f 12.50; z g. 4c Heideveld's
Slaapkamer
Kledingbe& Kamer
d
p
30
Op
jonk
schitt. stand aan
straa i a.n. Radiotafel f 22.50; pracht drijven, Peperstraat
voor 2 pers. Guldenstr. 10. 4
7, vrabrede
en
m.
Rivierenhof
Rooktafel
Op zeer goede stand gr.
met garnituur gen v. direct geroutineerde
vrij
Diep
Hoornse
met
riant
gestoff. Zit-Sl.kamer, c V
UIT DE
AUTOSTELLEN fBO per .f22.50; 5 vierkante eiken TAFELWERKERS (STERS).
en zonnige zuid-lig- stel, met prima
Tafels vanaf f 15; mooie colBrieven no. 1966 bur. dezes. uitzicht
banden
GOEDGEKEI RI) VEILIG VUURWERK
Maging,
mod.
BENEDENen
16 inch wielen. Verder en lectie 2-pers. eiken Ledikan- Onderlinnenrijgsters,
Luxe Auto's z.
")0r
banchlnestiksters, Knopenaanchauffeur
Pistolen,
BOYENWON.,
2-4
ruime
Knalkurken,
den,
t
en
assen,
Wonderkaarsen
met
p.
kogellaspiralen,
wielen,
Auping
het aan- slaapk., gr. woonk. en eet- gers, starters, dynamo's
zetsters.
ftal10 k.m.d., H.ongeacht
f 35; mooie BabycomFopartikelen voor Oudejaarsavond
G. v. Kampen, hoek met vouwwand, 5.50 Autosloperij
enz. vanaf
Mr. H. P. van Heukelom„De Moker", mode f 30; 3 mooie Haardka- stichting, Rijksstraatweg
Idastraat 24, Groningen
kl. ge- Veemarktstr
m.—5.20
m.
voor
286.
Ook
# AUTO's zonder chauf- zin. Pr. v.a. flBOOO. Eigen
70. tel. 30105 chels vanaf f 50; dito Vulka- Haren, Gr., vraagt
WerkVolkswagenonderdelen. chels vanaf f3O. Zuiderdiep meisje, liefst intern.'n Sollicifeur. Keuze uit 70 Wagens, bew.premie voor kopers.
en nieuwe onderdelen. 87, hoek Folkingestraat, te- taties te richten aan
verhuurbedrijf j„ Hyp. tot 90 %. Ie compl. Oude
grootste
de
e r ev seerde
G
„
het
lefoon 22232
47
Noorden
Alle
Wagens
GRONINGEN
Prosp.
Q
Directeur.
GED. ZUIDERDIEP
reeds geh. verkocht.
f 290. Ged. OudeRuilmotoren
z'jn All-Risk verzekerd.
#
Pracht
eiken
KAPTAGracht
Voor
spoedig
156,
een
Kamminga
U
zelfst.
aanvr. bij J.
FEL f35; mooie Hangkast 4c
betaalt geen verzekerings- op
MORGENMEISJE in kl gejr., makelaar N.8.M., Mun- Haarlem, tel. 12764.
bureau
Schrijf
25;
25;
Ipremie. Garage Doornbos,
f
f
zin
4c Amerikaanse en Europese pers.
zonder kinderen. Oude
4, tel. 27981.
Opklapbedden f 12.50, Ebbingestraat 30a,
Westerbinnensingel 25, Gro- nekeholm
Keuze f 15 en f2O; klein Schrijf
tel. 23531
Onder de gem. Noord- AUTOMOBIELEN.
buningen, tel. 29412.
dijk, 7 k.m. vanaf de stad, uit 25 stuks; modellen '50- reau f 25—f 35; Litsjumeaux ■* Wed., 70 j. zoekt in GroZUIDHORN
-57. Jansma,
# VOLKSWAGENS, af
Marum. tele- -f- matrassen f 75—f 50; Kin- ningen voor gezelsch. en ter
31 december GESLOTEN et. per k.m. Doesburg, prot10 worden gebouwd 4 dubbele foon 0.5944—283.
mede-verzorging v. h. huiseenvoudige LANDHUISJES.
Rankestraat 21, tel. 33152 lnd.: 1 kamer, 3 slaapkamers,
An ¥Tik en Europese derledikant f 10; Uittrekta- houden, een Dame op jaren
fel f25; 2 Clubs f 25; 3-del. Kamer(s)
# AUTO-s, 4-, 5-, 6-pers keuken, schuur en douchecel. Automobielen, modellen '52 Kapokmatrasen
v.a. f 10; 2- ster aanw. beschikb. WerkHindnks, Wes- Na aftrek van alle premies t/m '58. Keuze uit 30 stuks. pers.
Autoverhuur
ma- Brieven no. 1977 bur. dezes.
SupER
terhavenstraat 33-39. Ingang is de prijs voor iedere wo- Garage Hulshof, Helperoost- tras eiken Ledikant
SERIE JUNIOR
f25; mooi Vloerkleed Eenvoudige
kapperszaak, rel. 25057
Benodigd singel 38, tel. 31734
ning f 11.900.
f2O;
f2O; Dressoirs de weduwnaar, alleenstaan4 Nieuwe luxe WAGENS eigen geld met inbegrip van $ Goggomobil. Regelmatig v.a. f Waskast
gepensiowringer f 15, neerd,
20;
Bok
-f
Lage tarieven. Jan Rjtze- alle kosten ongeveer f2OOO. in voorraad ingeruilde en
N.H., met eigen wo35;
PRIJS MET
f
eiken
3-deurs
Kast ning, zoekt bejaarde Huisl/w opticien
ma's Garagebedrijf, Violen- Vrije vestiging. Vraagt pros- demonstratie Goggomoblls f 110
enz. Geopend za- houdster voor samenwonen
straat 5. tel. 29618.
pectus bij Van Loon's Wo- onder garantie. N.V Gremi terdagenz.
Nieuwe Eureka HOOI- en
maandag.
en
Slote- Brieven no. 1967 bur. dezes.
$ Auto's zonder chauffeur. ningbureau, nieuw adres O. Ebbingestr. 32. tel. 27745 graaf, Dwarsstraat 3, bij
MESTSCHUDDERS, levede Kt Nette Huishoudster, in
Garage
Weits,
30,
Hereweg
1
tel.
Alleen
voorjaar.
Hoornsediep
27986.
voor
goede
g
Oude
a srnorgens
4e
ring direct of
gebr. Lage der A, tel. 31272.
gezin met 5 kinGroningen.
tel
28916.
Woning,
hoge
ontr.,
prijzen
■& Een
Gr.
worden tegen
Gar. De 4 Grote partij alle soorten moederloos
deren, leeftijd 3—15 jaar
9- en 4-pers. V.W.'s, Sam- Appelstr. 17. Prijs f2200. Te AUTOMOBIELEN.
£§
uw
en
4e
Jong,
bij
of
bel
geopend
ingeruild
12.
Schrijf
gebr.
prospect!
Bloemstraat
Inlichtingen en
WINTERKACHELS. Geref. of N.H.
ba, Opeis, luxe en bestelw., bevr. Grote Appelstraat 12. £. Mooie Opel Olympia
wij komen de zaak met u
'52- Haarden en Haardkachels. Brieven
jaar spec. laag & Gr. Vis- en Fruitzaak pi. -53 van
voor
mnd.
en
no. 1981 bur. dezes
bespreken.
eigenaar,
vrijblijvend
verbruik Ook in ruil onder volle gatarief. Autorijschool Boek- aardappelhandel, en paard 1 op 15lek.m.,
Nette Huishoudster bij
Eelde
event.
SMEDERIJ H. BOER
389 KLutjegast
en M OLDENBURGER,
inruil
Wed.
P.
rantie.
Fa.
Koren- man alleen met cafébedrijf.
houdt, Oosterhamrikkade 86, en wagen bij W. G. Hofman, grotere of motor.
Telefoon 12
School- brander, Oudeweg 10-10a, o H. Nijenhuis,
tel. 25328.
Gees gem.
Havenstraat 2. Wehe.
straat 10.
d. Poelebrug tel 23892
Oosterhesselen (Dr.).

■

Tm/i _f\ i#

IYJL/x.Evo

irnT

1%J9

TRILTANDCULTIVATOR

.....,_

..

°

_.

//// E^MoVS!:)/IJ

r^~f^

\y\

,

|

,

*

..,

-■

"■,

'"

»

Te haar

Wal

'

*

";

..

*

""n^h

+

*

fV

—

SMkllffliHltlÊk
VAMDRlEL* l_mmém___\_\____%

"

Aanbieding

Te

*

*

*

M

de drank die

m

gezelligheid

j|

M
M

W

W

ViaC*

'

' '^V

W

I

w

*

ie huur

*

*

°

DE 16 P.K.

*

OERSTERKE

JUMIOR TRACTOR

VUURWERK

*

+

*

*

Fa. F. MULDER

T^mBHHUIS

-

STANDARD

F

BECKER

5300.-

-

Coöp, Boerenleenbank

-

BANDEN 8X24

handelaar
- Telefoon

,

*

¥5 ËIIPI

Gevraagd

'■

NIEUWE PLANKEN

I

*

■

f/ffi
/££6

\**f

Te

*

JJ J

e^^^^^^^J^^^^r^^^i ,-Jk=r*

voor' elke6

'

*.

*

*.

—

r?ef 2^i.

'

"

,«

.

,

*

'

-

+

*

IsmctoncJ

—

■

*

Nieuwsblad

-

het Noorden van zaterdag 27 december 1958

van

8

Speciale aanbieding
B

in No-Iron en Sanfor-Poplin,

Jr%k_.

Af

~-^__t---

\

t? S ri J s en beige in alle maten

ÈSB?

sii_ilii><>s>s>s>s>s>s>s>s>s>s>s>s>s>s>s>s>s>s^.Ta^s>aaS^s>s>

I

DENO-shirts |

"3/T

fi

ft

"7 90

90

’

H

90

Q9O

Gegarandeerd le keus, dus geen weeffouten!

DDïïM f ï I C

VISMARKT 3
GRONINGEN

TEL. 26394
FILIALEN:

MEUBELFABRIEK,
Specialiteit in goedkope eetkamerstoeler
in gegarandeerde kwaliteit

►

iks —"1
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VERKOOPSTERS gevraagd
voor de afdelingen :

Bezit dipl. B vereist. Salaris volgens Rijksregeling,
vermeerderd met een vergoeding van f 27,15 p.m.
Verplaatsingskostenbesluit van toepassing. Woning
op provisiebasis.
binnen afzienbare tijd beschikbaar.
Eigenhandig geschreven soll. onder no. 1392/1091
Zij. die bewijzen van verkoopkracht kunnen overlegger i (in linker bovenhoek env. en brief) te richten aan
de Geneesheer-Directeur van de Rijksasielen voor
en in het bezit zijn van een auto, genieten de voorkeur.
Psychopaten te Avereest, mevrouw A. Fischer—
Brieven onder no. 1959 bur. van dit blad l van Rossem te Balkbrug (O.).

Aanbiedingen
maandagmorgen

v\^'^/

~=€"Ê^

VISMARKT

flfnP^J37FT_f__'!^

37a

wordt gevraagd

______..

In het ziekenhuis „BETHESDA" te Hoogeveen Textiel-groothandel

VOOR DE NACHTDIENST
Voor de waarneming van hogere functie
wordt een toelage toegekend, terwijl om de
14 dagen vier dagen vrij wordt gegeven.
l'irvoerige schriftelijke sollicitaties te richten aan
de Adjunct-directrice, Bankastraat 57 te Dordrecht.
Spreekuren: dinsdag en vrijdag van 11—12 uur.
■BHBBBlBBlBlABVBB?BBBatE»BlBBlBBlBBVBWBMBBWBVEB«BlBBl»lB»VBWBVHBB*BjHiiBl^Bl^BBl^BH

chr. levensbeschouwing.
Salaris volgens de laatst geldende regeling.

4E|

«f! 3 Verpleegster
worden

« een eerste verkoopster
« een aank. verkoopster
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OUDE EBBINGESTRAAT 64-66

-

TEL. 29752

I

""

"

-

voor de provincie

een opzichter-tekenaar
die voornamelijk zal worden belast met de voorbereiding
en uitvoering van het leggen van hoofdleidingen.
Leeftijd 22-30 jaar.
Schriftelijke sollicitaties, met bijvoeging van een pasfoto, te richten aan de directie, Phebensstraat 1 te Gron

,

'

"

salaris

Internationale Bed rijfsmachine Maatschappij N.V.

verpleegster en verhuis te naar (e
eigen

De

er reiskosten-vergoeding verstrekt
jaar

je

schrijf dan om inlichtingen of

onze technische buitendienst

van

rijn

—

steeds toenemende vraag naar IBM

reken- en
electronische- en electrische
administratiemachines eist uitbreiding

kamer in het Zusterhuis

met

electro-technici
Gevraagd

.

iets voor het mooie beroep van Verpleegster.
kom zeil
nog beter
eens praten |e reiskosten worden vergoed

■
Bij de N.V. Waterleidingmaatschappij
Groningen kan worden geplaast:

fl 'A

Candidaten moeten minstens 15
ULO-diploma ot Qeltjku'aardigp' opleiding hebhen
adsplrant-leerlmgen worden door ons onderzocht
op geschiktheid

Voel

verlangd

Gedurende deze opleiding
word ie volkomen als leerlinge
beschouwd De

"

—

"

"

Opleiding H.T.S. of daarmede gelijk te stellen opleiding
Vooropleiding H.B.S. of MULO-B
Leeftijd tot 30 jaar
indiensttreding uiterlijk 1 Februari
1959.

Geboden wordt:

l*f SS ic»i Wh HH&f f» fpmf.

'

|BH|n

"'

GEMEENTE
ACHTKARSPELEN

le verkoperj;

'

met veelzijdige ervaring in de
moderne woninginrichting.

tekenaar A

I 1 bij

§j Schriftelijke sollicitaties aan:

;

GEWIJZIGDE OPROEP.

Burgemeester en Wethouders van bovenvermelde gesollicitanten
_\ meente roepen
op voor de betrekking van

gemeentewerken,

in vas-

te dienst
Het salaris bedraagt f5154,51 tot f 6282,82
Interieurinrichtingsbedrijven
per jaar( 6 jaarlijkse verhoMELKMARKT 49, ZWOLLE
gingen)
exclusief de loon(Telefoon 05300-3047 en 3048).
de
compensatie
i. v. m.
huurverhoging. Vereist is
het diploma H.T.S. (weg- en
waterbouwkunde) of een gelijkwaardig diploma. Enige
GEVRAAGD:
srvaring bij de uitvoering
van weg- en waterbouwkundige werken strekt tot aanbeveling.
Verplaatsings-.
< studie- en ziektekostenregeSchrift, soll.: Accountantskantoor J. LEMSTRA, Prae- ling zijn van toepassing.
jEen woning komt binnendiniussingel 31, Groningen.

BATJES N.V.

1'

-IllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllll lI JI I I iI iI UI I I I HI I I IHI I I I I IHi HHiiI 1

eerste 3 maane een fl czc Qe kamei
in het gloednieuwe vooropleidingshim
-De Dop. Daarna ben fe leerling-

__+*

1

vakkennis, indiensttreding en
onder no. WI& van dit blad.

Voor°P leidin9en 1959

1

' i

2 x per maand wordt

I 610NINGEN

(niet beneden 20 jaar),
verkoop
van damesstoffen, nouveauté's,
voor de
enz. Vakkennis geniet voorkeur,
kleinconfectievereist.
Wel verkooproutine. Directe
echter niet
indiensttreding of nader overleg.
Soll schrifteu Jk met inlichtingen omtrent leeftijd,

bij Ziekenzorg in Enschede
betekent een moderne opleiding
volgen m een modern ziekenhuis
Binnenkort begint een van de

y>——— y

ouderlijke woning.

Ruime aanschaf dienstkleding vrij.
Bij eventuele oproep ter kennismaking vergoeding van reiskosten.
Schriftelijke sollicitaties onder letters L.V. aan de Geneesheer-Directeur.

piUIIIiHIIIIIIIIIIIIIIiniHfIMIinMIIIIH

FLINKE VERKOOPSTER |

T^^m^[^-p^//V/

af
*

PROVINCIAAL ZIEKENHUIS
„duinenbosch»
te Castricnm N.H, post Bakknm
(Psychiatrische Inrichting)

*

FORTA-MACO, Folkingestraat 21, Groningen
| Wij vragen:

/iIÖfW.

Gevraagd

At

17 k 18 jaar, voor factureren en andere kantoorwerkzaamheden, kunnende typen.

prot.

Sollicitaties aan de Directrice.

.

jongedame

MEDISCH ANALISTE

een tweede 1e verpleegster

"
"

vraagt voor spoedige indiensttreding een

wordt gevraagd een

:

kunnen worden geplaatst in het

ter opleiding Staatsdiploma B.
Salaris per maand (ongeacht de leeftijd):
1 105.14 1
Eerste jaars
boven het genot van kost.
inwoning, geneeskundige
Tweede jaars
f 120.81 >
f H0.96 )
behandeling enz.
Derde jaars
18-40 jaar.
" Leeftijd
De gehele opleiding mcl inbegrip van eventueel algemeen vormend
" herhalingsonderwijs wordt door het ziekenhuis gedragen.
Eenmaal per 14 dagen vergoeding van reiskosten voor bezoek aan

In het

GEMEENTEZIEKENHUIS TE DORDRECHT

I J? "

verpleegsters

~<ï/tG_%K^

van 9 tot 11.30

_

I%S %_» ■

KOUSEN en SOKKEN,
LINGERIE, LAKENS en SLOPEN

ENIGE VERPLEGERS/VERPLEEGSTERS

AGENT

FILIALEN

HERENMODEHUIS „BRUNIUS", APPINGEDAM
HERENMODEHUIS „MULDER", DEVENTER

Bij de Rijksasielen voor Psychopaten te Avereest
kunnen geplaatst worden:

voor de provincies Groningen, Friesland en Drente
een goed ingevoerde

1O 90

Effen, kleine werkjes en ton sur ton

HERENMODEHUIS

vraagt

'

I

MERKOVERHEMDEN!

\
_/'£ffl

I

"—-—■———.—-_~

r

W

I

interessante,

"

Een

""

Goede honorering

werkkring

afwisselende

Opneming in premievrlj pensioenfonds na 1 jaar dienstverband.

Uitgebreide sollicitaties met pasfoto te
zenden aan: IBM, Technische Dienst
Übbo Emmiussingel 6, Groningen.

'i
een 1 e en 2e assistent
'

fjglfW

kort beschikbaar.

gen' te
i

ALGEMEEN PROVINCIAAL-, STADS- EN
ACADEMISCH ZIEKENHUIS

In bovengenoemd

ENIGE

is plaats

'

zenden aan de

Burge-

meester te Buitenpost (Fr.)
binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad.

bezoek dan na oproeping.
\ Geen

GRONINGEN

ziekenhuis

Sollicita-

ties met uitvoerige inlichtin-

voor

DIENSTMEISJES \
1

De

afdeling Naarden-Bussum en Omstreken van de

vereniging „KINDERHULP'
zoekt voor één harer pupillen, een jongen van circa

leeftijd tenminste 18 jaar.
7 jaar,
Salariëring afhankelijk van de leeftijd, stijgend tot
23 jaar.
een pleeggezin
18-jarigen f 185.44 bruto per maand.
Brieven met volledige bij23-jarigen f 216.41 bruto per maand.
zonderheden aan haar secreAftrek kost en inwoning f9O-- P er maand.
taresse: Mevr. J. E. BRIK] KENAAR v. DIJK—ASSER.
Aftrek kost f6O.- per maand.
Tegemoetkoming i n rj e aanschaf van dienst- ] Isaac da Costalaan 1, Busjaponnen.

s surn.

Sollicitaties te richten aan de adjunct-directrice
spreekuur dagelijks van 11.30-12.15 uur (behalve
woensdags en zaterdags).

i BIJVERDIENSTE.

*

Agente»
voor het bezorgen van circulaires. Brieven
postbus 895, Rotterdam.
gevraagd
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Onrust en rusteloosheid

Kerstrede
De betekenis

Koningin

Politierechter Assen

Juliana

van Kerstmis voor mens en

mensheid

In de warreling van onze tijd is het voor de enkeling moeilijk
te bepalen, waar wij staan en waar wij heengaan. We zijn
hoogst onrustig. We zijn onrustig en rusteloos. Tot de Kerstboodschap hoort het „Vrede op Aarde" en dat houdt mede in:
een diepe zielerust. Die is de kracht van al onze innerlijke
onrust.
i
......
en in welke mate wij ons innerlijk ook
zullen hebben te schamen
er is
ons
altijd
heilige
hoop:
de
onrust
zal
Aldus Koningin Juliana in haar blijven voortdrijven
ongedurig
laten
en
Kerstdag
Eerste
over beide radiozenders Hilversum I en II uitgesproken zijn, net zolang, totdat we in lijn zijn
de richting die de mensheid uit
Kerstrede, waarin H.M. in het licht met
moet
gaan voor haar heil.
stelde het verschil tussen onrust en
geen enkele
Geen
prijs
is daarRusteloosheid,
rusteloosheid.
zo zei de voor ooit
hoog.
te
Het kan wonderlijk
Koningin, is dat zenuwslopende euvel toegaan
in ons aller levens
en het
dat, samen met de drukte en de haast,
weg
wenden
van
onze
kan
voor
ons
het
is opgewekt door ons mensen, die de
blijken. Wij kunnen op onze
wonder
vormen.
samenleving
moderne
Met
het wonder, het mysterie,
..gesloopte" zenuwen ontstaat er veel levensweg
ontlopen. Dank zij Kerstmis voeniet
meer ruzie dan er anders toch al is. len wij de verwachting
tot zekerheid
Maar onrust is dat gedurige ongedurige gevoel van: 't kan anders, 't moet uitgroeien, dat wij als mens, als mensanders, ik heb er zo geen vrede mee. heid, het ook eenmaal ontmoeten zulWie onrust zegt, zegt goede strijd, die len.
niet ver af is van de vrede. Gelukkig
is, wie onrustig zoekt, want in hem
tintelt het leven en dus ook de voortdurende levensvernieuwing. Hij zoekt
de weg, de waarheid en het leven.
God heeft, aldus de Koningin in haar
rede, aan elk mens een eigen aard en
aanleg toegestaan en het is aan ons,
om het aan een ieder dan ook te gunTijdens het 19de congres van de
nen, daar op zijn eigen wijze mee te Communistische Partij Nederland,
leven en er de verantwoordelijkheid dat te Amsterdam gehouden wordt,
voor te dragen.
heeft de algemeen secretaris, de heer
Alleen wanneer we dit in elkander Paul de Groot uitvoerig aandacht
erkennen en eerbiedigen, zijn we op dat geschonken aan de, wat hij noemde
peil gekomen, waarop diepere en we„bruggroep", de uit de C.P.N, geroyzenlijkere toenadering tot anderen mo- eerde groep Gortzak, Wagenaar,
of zij ons nu zeer nastaan, Brandsen c.s.
gelijk is
of dat zij zich nog juist binnen de rand
De heer De Groot stelde voor, dat
van onze gezichtseinder bevinden. Wij het congres de onmiddellijke en onmensen vormen tezamen een veelkleu- voorwaardelijke opheffing van de
rig en daardoor levendig, fonkelend bruggroep eist en de onmiddellijke
geheel. Ons lot is innig met elkaar ver- terbeschikkingstelling van alle zetels
weven en wij zijn voor elkaar totaal van haar leden in de Tweede Kamer
onmisbaar.
en de Provinciale Staten. Voorts
Op onze gemeenschappelijke levens- staking van alle openlijke of geheime
weg komen wij op menig kruispunt, activiteit van deze groep. Verder
Waarbij wij ons afvragen: waarheen? stelde hij voor, dat van hen geëist
Onze eeuw lijkt vol van dergelijke wordt, dat zij de besluiten van het
kruispunten te zijn.
19de congres aanvaarden en beloven
Koningin Juliana zei voorts, dat onze deze onder alle omstandigheden uit
eigen persoonlijke levenshouding be- te voeren, in het bijzonder de vorslissend is voor de toekomst van de ming van fracties te veroordelen en
fracmensheid. Deze houding wordt pas ten zelfkritiek te oefenen op hun vooractiviteit.
Onder
deze
het
tionele
in
alles
onthullend
openbaar
volle
stellen wij
licht, dat wij vandaag gedenken en waarden, aldus spreker,
bereid
te vervoor
zich
congres
van
het
Hoe
het
oordeel
over
ieder
vieren.
de bruggroep
ons ook zal blijken te moeten luiden klaren aanhangers van C.P.N,
toe te
weer als leden van de
laten.
Het feit, dat de heer Gortzak in de
Tweede Kamer zendtijd heeft geWelkom
vraagd voor zijn groep, kan volgens
de heer De Groot betekenen, dat hij
Het schijnt dat met de veranderde
met een eigen lijst tegen de C.P.N,
tijden ook de gastvrijheid in Nieuwwil optreden bij de aanstaande ver!Beerta aan liet tanen is. Op openkiezingen en de C.P.N, in haar strijd
bijtenminste
baar terrein was
een
tegen de reactie tussen de benen wil
drage van één gulden verschuldigd
lopen.
En
van
een
auto.
voor het stallen
De heer De Groot kwalificeerde de
dat zonder voorkennis van het gegroep
Wagenaar als een stel oude
meentebestuur. Voor de caféhouder trotzkisten,
een bezinksel van alle
echter een financiële aanvulling, die vroegere opposities die door de partij
toch niet te tolereren is. En ook niet in de loop der jaren zijn veroordeeld.
bevorderlijk voor een veelvuldiger
De aanhangers van de bruggroep
bezoek.

.
Levensvernieuwing

—

—

—
—

Diefstal onder invloed
Aaldrik 8., een 27-jarige grondwerker uit Assen, consumeerde onlangs
meer alcohol dan goed voor hem was.

In een ietwat benevelde toestand stal
hij twee konijnen, wellicht voor de
Kerstdagen, die aanstaande waren. De
diefstal kwam hem op tien dagen gevangenisstraf te staan. Ter zitting
werd hij onmiddellijk gevangen genomen.
Voorts werden veroordeeld: Geert S.,
Emmercompascuum (bedreiging van de
politie), tot zes weken, waarvan drie
weken voorwaardelijk; Roelf D., Gasselternijveen en Hendrikus K., Borger
(verduistering in dienstbetrekking),
tot 14 dagen gevangenisstraf; Jan D.,
Hoogersmilde (dronken op een bromfiets), een week gevangenisstraf; Lammert 0., wever, Zwartemeer, gedetineerd (in het dienstweigeraarskamp
Vledder het hem opgedragen werk geweigerd uit te voeren), tot een maand
gevangenisstraf; Jan S., expediteur,
Staphorst (vervalsen van een ontsmettingsbewijs), tot f 75 of 15 dagen hechtenis; Frits A., losser, Meppel (joyriding), tot een maand voorwaardelijke
gevangenisstraf.

Paul de Groot eist opheffing

Met de feestdagen in de thuishaven.

— Er liggen nu heel

van

wat schepen in de Groninger Noorderhaven.

1958: een jaar, dat meeviel

Investeringsbeperking verruimde
kapitaalmarkt
Minder elegante doorbreking van rentegamma
onze financiële medewerker)
Is iET GROTE VOLDOENING mag worden geconstateerd, dat het
thans ten einde spoedende jaar in algemeen financieel-economisch
opzicht onder aanmerkelijk betere omstandigheden kan worden afgesloten dan zijn voorganger. Met name in de Verenigde Staten en in ons
land zijn er onmiskenbare tekenen van economisch herstel, welke de
overtuiging hebben gevestigd, dat de medio 1957 ingetreden recessie
als geëindigd mag worden beschouwd, ook al wil dit niet zeggen, dat
men zich thans opnieuw aan een onberedeneerd optimisme mag overgeven. Het koersverloop op de effectenbeurzen is zeker niet een altijd
absoluut betrouwbare maatstaf voor de ontwikkeling van de conjunctuur, maar kan toch wel als een 'weerspiegeling worden beschouwd
van het minder somber gesternte, waaronder ditmaal de jaarwisseling
(Van

'

plaats vindt.

DE EERSTE HELFT
TIJDENS
1957 werkte de opgaande
voorafgaande

vai
conjunc
jaren

tuur van de drie
nog na, maar in de tweede helft be
gonnen de verschijnselen van ver
moeidheid en overspanning zich mcci
en meer af te tekenen.
zowel ir,
Na de overbesteding, welke
Europa tol
in
als
de Verenigde Staten
geleid, wereen vrij sterke inflatie hadmaatregelen
landen
den in de meeste
tot bestedingsbeperking bn de jaar
waarvan de resultaten
wisseling 1957/-58 moesten worden
overtmgd
gewacht. Men was «
moest
perk
en
paal
dat aan de inflatie
voorkomen
te
erger
gesteld
om
worden
name
en kredietbeperkingen-- met en disafbetalingskrediet
voor het

af■
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Financieel jaaroverzicht
I

gepaard ging.
werkloosheid duidelijk,
dat men zich
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conjunctuur in de
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van de indus riee actim o ge
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energie
de rakettentechniek
welke voor het bedrijfs-

omwikklling

eTektronica,
SSkrachtige

betekenen.

van allerlei techDoor de toepassing vindingen,
met
chemische
nische en

name door
fnrwriële

de automatisering,
ingezet,

revolutie

fnvesteringen

óo

vraagt, welke

ls

een

weike

weliswaar

termijn tot een grotere
in

Ui OP n
periode Van
vergelijking met de
vóór
egsstege n
teit in aanzienlijke mat een aeel lnHet
voor
de
treedt
kapitaal
aan
Renoeite
de
verminderde
nlaats
van
huidige werkP i
h waarin de
oorzaak
loosheid haar v"
de gezonde
dat
geblekenvindt. Het is
beperking
ng
kapitaalvorming zonder
r»
consumptie
van de
at-mvZ.

ïn dfoorlog |s

-Inht
"?S
Üvoornaamste
tred kon houden,
beperkingen en de
V

3£

|

eefhoge rentestand

a
begon.

"et
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ora land werd het in 1957 ge°°Slttk
tot-5%- verhoogde wisseldisL Nederlandsche Bank tot

contotan
en de
med°o januari 1958 gehandhaafd
waarmee men
in
6% obligatieleningen,
begonnen
van
1957
het vierde kwartaal
eerst in februari door

vaV werden

jaar.
Ongeacht de grote aandelenemissie
van de Koninklijke (869 miljoen gulden), waarvan naar raming circa 20 a

25 Vc in ons land werd opgenomen en
de rest in het buitenland plaatsing
vond, zijn de aandelenemissies in het
lopende jaar zeer beperkt gebleven,
evenals dit in 1957 het geval was. Eerst
de laatste maanden zijn enige industriële ondernemingen, behalve door
herkapitalisatie, ook door de uitgifte
van nieuwe aandelen tot vergroting
van hun kapitaal overgegaan. In totaal
hebben deze aandelenemissies dil jaar
niet meer dan rond 30 miljoen gulden
bedragen en wanneer men dit cijfer

—

....

„ratjetoe”
Buitenlandse deelnemers
geen toegang tot ons land

de
vertegenwoordiger van
De
Engelse communistische partij, de
heer J. Milne, die ter bijwoning van
het congres der C.P.N, per vliegtuig
uit Londen was overgekomen, is op
Schiphol door de marechaussee de
toegang tot ons land geweigerd en
met een eerstvolgende vliegtuig naar
Engeland teruggestuurd. De marechaussee op Schiphol had n.l. van de
minister van Justitie opdracht gekregen om alle buitenlandse deelnemers aan het C.P.N.-congres de
toegang tot ons land te weigeren.

blijven zich nog altijd communisten
noemen en volgen zo zei spreker in
alles Tito na. Achter deze groep
staan de rechter, de politie en de
gehele burgerlijke staat.

De politieke inhoud van deze groep
is een ratjetoe van rechtse sociaaldemocratie en trotzkisme, van opportunisme en sectarisme, aldus de heer
De Groot

Rechtbank Assen
Inkomsten verzwegen
De 42-jarige veehouder Gerrit B. te
Oude Willem (Diever), gedetineerd,
werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar en zes maanden met
aftrek, omdat hij, terwijl hij in staat
van faillissement was verklaard, 5000
gulden niet aan de curator had opgegeven. Het geld was ontvangen bij de
verkoop van een motor en een paard.
Tevens verkocht hij vier koeien, die hij
in huurkoop had, maar gaf dit niet op.
Tegen hem was een jaar gevangenisstraf met aftrek geëist.

vergelijkt met dat van bijvoorbeeld
1955 (440 miljoen gulden) blijkt wel
zeer duidelijk in welk een belangrijke
Ongezonde verhoudingen mate het Nederlandse bedrijfsleven in
LIET IS INTUSSEN wel duidelijk 1958 zijn investeringen heeft beperkt.
In een volgend artikel willen wij
\ gebleken, hoezeer de hardnekkig hierover
nog enkele opmerkingen
door de regering gehandhaafde goedMesstekerij in Pietersberg
koop geld-politiek tot ongezonde ver- maken.
houdingen en het zoeken van minder
De rechtbank veroordeelde de 38fraaie uitwijkmogelijkheden heeft gejarige gedetineerde Ambonees M. M. R.
EEUWFEEST IN NIEUW BEERTA
leid. Het rentegamma van 4% %, dat
uit het woonoord Pietersberg (Westerbork) wegens een poging tot zware
officieel nog nooit is opgeheven, .heeft
een normale financiering van de gemishandeling tot zes maanden gevanmeentelijke uitgaven verhinderd en
genisstraf met aftrek. De eis was tien
hen verleid tot het aangaan van zomaanden met aftrek. Tijdens een algedanige vlottende schulden, dat het kremene onenigheid, die op een heftige
diet van de gemeenten daardoor ernvechtpartij uitliep, stak R. een medestig in gevaar werd gebracht. Tal van
kampbewoonster met een bajonet in de
gemeenten kwamen min of meer klem
borst.
te zitten, zelfs ten aanzien van de
In de zaak tegen de 38-jarige Asser
lopende uitgaven en de regering werd
koopman Douwe H. van R., die wegens
derhalve gedwongen zelf het renteDe tijd heeft het dorpje Nieuw Beerta niet onberoerd gelaten. Het snel- heer F. T. Boelema, als de heer O. D. overtreding van het Wegenverkeersgamma te doorbreken, zij het op een
reglement terecht moest staan en
verkeer eiste zijn tol en daardoor ontstond een geheel ander dorps- ten Have, de feestredenaar.
minder elegante manier. De Bank voor
tegen wie een boete van f 20 of 4 dagen
innerlijk
beeld. Maar ook
kwam er verandering. De beslotenheid van
De heer Boelema had in zijn wel- hechtenis was geëist, werd een
Nederlandse Gemeenten werd namelijk
nader
vroeger week en het dorpseigene verdween voor een groot gedeelte.
komstwoord hulde gebracht aan het onderzoek gelast.
gemachtigd tot de uitgifte van 6 %
Of
bleef
sluimeren.
obligaties met de voor inschrijvers aanDat sluimeren deed tenminste de rederijkerskamer De Rozeknop, eens comité tot instandhouding van De Rotrekkelijke bepaling, dat de lening gehet sieraad van het dorp en het centrum van waaruit vele grote
durende de eerste tien jaar niet kon
figuren als een B. L. Tijdens, F. H. Ebels en E. H. Ebels. hun weg
en
is
worden afgelost
het
deze doornaar belangrijke posten vonden.
braak geweest, welke de stoot heeft
gegeven tot een herleving van het
Eens het middelpunt van alle dingen met het vorderen van de tijd en de ontemissiebedrijf.
die het dorp aangingen en de discus- wikkeling van alles kwam De RozeBehalve de onderhandse leningen, siegelegenheid bij uitnemendheid. Maar knop, na lange tijd prachtig gebloeid te
welke door de Bank werden opgenohebben, in het stamen, heeft zij in de loop van 1958 tot
dium van de sluivijfmaal toe een obligatielening aan de
mer. De bloemkelkjes sloten zich
markt gebracht in totaal tot een bedrag van 700 miljoen gulden, waarbij
rond het in de loop
de rentevoet allengs van 6 tot 4% %
der jaren verover(deze maand) kon worden verlaagd.
de eremetaal, dat
nog steeds het
Hierdoor is het mogelijk geweest, dat
de vlottende schuld van de gemeenten,
vaandel siert en
er kwam een rustwelke tot meer dan twee miljard gulperiode.
den was opgelopen, tot circa 1% miljard gulden is verminderd en dat ook
Er bleven echvoor nieuwe kapitaalsuitgaven weer
enkele krachter
bescheiden bedragen aan de gemeenwakker en
ten
beschikking
ter
ten konden worden
is het te
hieraan
gesteld.
danken, dat men
op luisterrijke
Ruime kapitaalmarkt
het eeuwwijze
STAAT heeft zich ook lange tijd
kon herdenfeest
van openbare emissies onthouden
ken. Daarvoor
en zijn kapitaalsuitgaven met schatop de avond
was
kistpapier gefinancierd. Het grote
van
de Eerste
tekort op het staatsbudget van 1958 en
Kerstdag de zaal
het nog grotere tekort op de begroting
van het café Ham- Scène
uit De Sleutel. Van links naar rechts Henk Molema, Cor Frank
voor 1959 hebben de regering tenslotte
ming eigenlijk te
Wieringen, Janny Boelema, Helene van Wieringen, Jan Leemhuis en van
ook tot de uitgifte van langlopende
klein.
leningen genoopt, waarvan in novemBoelo L. ten Have.
Gelukkig te
ber een bedrag van 250 miljoen gulden
klein, want daar- zeknop en deed een beroep op de jeugd H. A. Benes, werd door de leden en ada 4V 2 % werd uitgegeven. Dat deze, uitspirantleden gebracht. Met veel verve
gegeven a 98 %, thans bijna pari nouit bleek toch wel, zich achter het werk te scharen.
kapitaalwel
de
werd
dit stukje uit de doeken gedaan.
bewijst
belangstelhoezeer
dat de
teren
De heer Ten Have dook in het verjaar
De
oud-leden,
van
het
waarop een beroep was
ling
de
tweede
helft
voor
de
redein
markt
leden en haalde uit de notulen tal van
rijkerij niet verlo- bijzonderheden aan, die een goede kijk gedaan, toonden hun kunnen in „En
is verruimd. Want ook de ExportFinanciering-Maatschappij heeft enige
ren is. Terecht gaven op het rederijkersleven uit vroe- Jacob diende" van Christien van Bomhebben enkele
gere jaren. Hij noemde tal van namen mel—Kouw en Henk Bakker. De regie
malen een obligatie-emissie uitgesprekers aan het die voor de kamer van grote beteke- was in handen van de heer O. E. Huisbracht steeds met succes, waarop later
belang van de reook enkele leningen van particuliere
nis waren geweest. Het speet hem dat man.
Aan het slot vertolkte burgemeesondernemingen zijn gevolgd. Voorts
derijkerij voor het bij dit jubileum het aantal leden slechts
eerst
platteland bij deze minimaal was. Als taak van de kamer ter E. de Haan de gevoelens van het
hebben de hypotheekbanken,
herdenking grote zag hij het richting geven van het gemeentebestuur.
tegen 6%, vervolgens tegen lagere
aandacht geschon- dorpsleven.
Namens de Rederijkersbond Oldambt
rente, de uitgifte van pandbrieven kunen Westerwolde sprak de voorzitter, de
nen hervatten en in totaal kon in het
ken.
Het toneelgedeelte bracht zowel de heer S. K. Westerdijk uit Meeden, die
afgelopen jaar tot een bedrag van bijna
Dat was zowel jeugd als de ouderen op de planken. de
De heer O. D. ten Have houdt de feestrede bij het
-eniging een gouden plaquette
1300 miljoen gulden aan langlopende
honderdjarig bestaan van het Rozenknopje.
de voorzitter, de „De Sleutel", een spelin één bedrijf van aanbood.
leningen worden geplaatst, tegen circa
leningen met

volgd.

'

kunnen leiden, doch DE
volkswefvaart
met een
versneld
men nietconsumptie
waarTü
mag voor£mpoP stygende
langere

950 miljoen gulden in het voorgaande

groep

een lagere rentevoet ge-

Rederijkerskamer De Rozeknop
vierde 100-jarig bestaan

—
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Oost-Groningen in het afgelopen jaar

Met plaatsing van Uw

Hoop op betere economische
positie in 1958 vervlogen
Elke hoop op een verbetering van de economische positie van OostGroningen is in 1958 vervlogen. De werkloosheid is groter dan het
vorig jaar, de industrialisatie is mislukt en voor de toekomst ligt er
geen enkel perspectief. Dat zijn de naakte feiten waarmee men aan
het eindt, van dit jaar wordt geconfronteerd. Als positieve dingen staan
er slechts tegenover het vertrouwen van de bevolking zelf en de consolidatie van de reeds vroeger aanwezige industrie, alsmede een, ondanks alle moeilijkheden, actieve boerenstand.

Mislukt
Dat de industrialisatie is mislukt kan
in zekere mate aan de dalende conjunctuur worden toegeschreven. Aan
de andere kant blijkt achteraf, dat men
de zaken net verkeerd heeft aangepakt en de krachten heeft versnipperd
en dat ondanks een industrieschap.
Want met elkaar zijn er miljoenen in
industrieterreinen geïnvesteerd in verschillende kleine kernen. Dat was mogelijk, wanneer de conjunctuur maar
steeds hoger was geworden. Maar bij
de eerste stilstand en kleine daling
werkte het funest. Daarbij is tevens
niet steeds een goed beleid gevoerd,
waarbij van een bepaalde schuldige
geen sprake kan zijn. Men is echter
niet voorzichtig genoeg geweest. Zo
kwam in Scheemda een hele nieuwe
fabriek leeg te staan en kon een fabriekshal in Vriescheloo niet in gebruik
worden genomen, omdat in het ene geval de er gedeeltelijk in gevestigde
firma failliet ging en in het andere
geval zelfs nog eer de hal was betrokken- Dit zijn schadeposten van betekenis, die bovendien demoraliserend werken.
Men kan nu dan ook terecht stellen,
dat de klacht van de oude industrie —
dat men onvoldoende oog voor hen had
volkomen gegrond is en dat in dit
opzicht de diverse gemeentebesturen
een grote taak hebben. Eerst tegemoet
komen aan de gerechtvaardigde belangen van de bestaande industrie en dan
uitzien naar nieuwe! Er zijn reeds veel
eerder stemmen opgegaan om te zorgen voor uitbreiding van bestaande fabrieken opdat er zo meer werkgelegenheid kwam. Men wilde echter (en dan
nog graag iedere gemeente) veel liever
nieuwe industrieën trekken. Dat was
goed, wanneer het meteen maar een
fabriek was waar honderden werk konden vinden. En niet bij die enkelingen
waarbij het nu bleef.
Men had vele miljoenen kunnen besparen om een centraal industrieterrein
aan te leggen en geen versnippering
toe te passen. Dan had men later nog
de nevenindustrieën naar elderskunnen
plaateen. Wanneer men bovendien bedenkt, dat er nog gemeentebesturen
zijn die op dit ogenblik nog aan kapitale industrieterreinen denken, dan
geeft dat zoveel te meer te denken.
Nauw samen met de industrialisatie
hangt de werkloosheid. Deze is dit jaar
groter dan in 1957. Beduidend groter
zelfs en er zal heel wat moeten gebeuren om hierin verandering te krijgen.
We denken daarbij aan een vlot uitvoe-

—

ren van al de werken die nodig zijn
om Oost-Groningen nog meer te ontsluiten en bewoonbaar te maken voor
de kern van elders. Want pas dan zal
dit gebied worden tot een aantrekkelijk geheel, ook voor vertrouwde industrieën van over ver.

Bestuurlijk gebied
Op bestuurlijk gebied waren er enkele veranderingen. Burgemeester G.
Groenendaal van Muntendam nam ontslag en hij werd op 27 augustus opgevolgd door de heer F. Tjaberings. In
Nieuwe Pekela verliet burgemeester
G. Boekhoyen zijn gemeente op 13 december in verband met zijn benoeming
tot eerste burger van Hoogezand-Sappemeer. De verkiezingen brachten in
Finsterwolde een nog grotere communistische meerderheid. Mede in verband
hiermede namen enkele leden van Gemeentebelangen en van de Partij van
de Arbeid de benoeming tot raadslid
niet aan, door eenvoudigweg hun geloofsbrieven niet in te zenden.
Winschoten kon op 9 januari een
nieuwe kantonrechter begroeten in de
persoon van mr. P. Pilon, die mr. U.
M. Übbens, die naar Leeuwarden vertrok, opvolgde. De Rijkspolitie in dit
district kreeg een nieuwe commandant.
De heer J. Rodenhuis volgde majoor
A. W. de Vrieze op.

Cultureel allerlei
er veel te
betekenis was

Op cultureel gebied viel
genieten. Van bijzondere

het concert van het Con; Tigebouworkest op 12 juni in Schouwburg Dommering te Winschoten. Dat kon omdat
de Winschoter Concertvereniging bij
haar jubileum de nodige financiële
medewerking voor dit grootse gebeuren
had verkregen. Winschoten was bij dit
alles steeds het centrum. Goede concerten en toneelvoorstellingen van beroepsgezelschappen werden afgewisseld met spel'van „eigen krachten",
waarbij we nog eens de zes voorstellingen van de operettevereniging Amicitia in herinnering willen brengen.
De verbetering van de huisvesting
van het onderwijs ging verder en zo
werd o.m. de vernieuwde ULO-school
in Oude Pekela in gebruik genomen,
vierde de Groen van Prinstererschool
te Nieuwe Pekela (met gemoderniseerd
gebouw) het 75-jarig bestaan, kreeg
Winschoten een nieuwe Christelijke
Kleuterschool en een nieuwe (voorlopige) ULO met een dito lagere RKschool en vierde de openbare lagere
school te Wedde het 75-jarig bestaan,
ook al in een verbeterd gebouw.
De plannen voor een groot middelbare scholencomplex in Winschoten
schijnen ook meer kans van slagen te
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Delfzijl dit jaar meermalen
in het grote nieuws
Moeilijkheden
voor twee Groninger burgemeesters
De belangrijkste gebeurtenissen in de provincie Groningen hebben
zich in het voorbije jaar hoofdzakelijk afgespeeld in en om Delfzijl.
Appingedam (ook nog 10 jaar garnizoensstad) mag het gehele jaar
door het 900-jarig bestaan hebben gevierd, in Finsterwolde mogen de
niet-communistische raadsleden, naar aanleiding van de terechtstellingen in Hongarije, burgemeester Loopstra met de communisten alleen
hebben laten zitten, in Muntendam mag dan burgemeester G. Groenendaal na 12 jaar zijn ambtsketen hebben afgelegd, omdat de raad hem
van eigenmachtigheid betichtte, het in ijltempo groeiende Delfzijl met
haar haven- en Eemsprobleem en haar Soda Industrie was het meest
van alle Groninger gemeenten in het nieuws.

Eeuwige Eemskwestie
In het Grote Nieuws vooral, want
op 5 juni werd de Koninklijke Nederlandse Soda Industrie geopend door
Koningin Juliana. Op hoog niveau
hangt ook nog steeds de Eems-Dollardkwestie. De Duitsers blijven nu eenmaal op het standpunt staan, dat de
gehele Eemsmonding Duits gebied is.
Toch zijn er voor Delfzijl nog lichtpuntjes genoeg. Het scheepvaartverkeer nam snel toe en dit zal zeker nog
meer het geval zijn, zodra de nieuwe
schutsluizen geheel gereed zijn gekomen.
Wat de verbetering van het Eemskanaal betreft, hierover zijn in de
Tweede Kamer pleidooien gehouden
voor een snelle aanpak, vooral in verband met de positie van de scheepsbouwbedrijven. In Delfzijl zelf is het
bouwen en nog eens bouwen. Natuurlijk, ook in andere gemeenten gebeurt
denkt u maar eens aan Hoogdit
kerk bijvoorbeeld, waar commissaris
Offerhaus het Plan-Zuid openstelde
maar in Delfzijl kwam toch dit jaar
de 2.oooste na-oorlogse woning klaar.
de nieuwe
En
tussen haakjes
Rijksweg 41 van Ten Boer naar Delfzijl schiet goed op.

steeds weer bezorgdheid wordt uitgesproken. De grote vraag blijft: wan-

neer?
Op het gebied van de exposities zouden we nu wel weer Delfzijl kunnen
noemen, waar de scheepvaarttentoonstelling Schevato 1958 een groot aantal bezoekers trok, maar Leek spande
in dit opzicht toch de kroon na de opening van het rijtuigmuseum op Nienoord, dat ook al door de Koningin werd
bezocht.
Onze Landsvrouwe koppelde aan dit
bezoek meteen een reisje naar Marum,
waar zij deelnam aan een ronde-tafelgesprek over de problemen in 't Westerkwartier.
Minder aangenaam waren de activiteiten van de rode haan, die behalve
de woning van dokter Mansholt in
Winsum, eveneens een timmerfabriek
in Marum, een deel van de strokartonfabriek De Eendracht in Appingedam,
een hotel in Loppersum en verschillende grote boerderijen, o.a. in De Wilp,
Slochteren en Bedum, in de as legde.
Gerestaureerd werden daarentegen
de kerken van Leermens en Ezinge.
Om er tenslotte „eind goed, al goed"
van te maken: de afdeling Loppersum
van de Groninger Maatschappij van
En de Lauwerszee Landbouw vierde ondanks dit alles 't
Een ander probleem is de inpolde- 100-jarig bestaan, al was het dan drie
ring van de Lauwerszee, waarover jaar te laat.

—
—

—

—

hebben

vermoed.

dan indertijd wel eens werd

In het medisch en sociaal vlak ging
men verder. Beerta kreeg een nieuw
Groene Kruisgebouw en een pracht
buurthuis. Nieuwolda opende een bejaardencentrum, evenals Winschoten.
Op kerkelijk terrein viel er een grote verbetering te bespeuren. Tal van
vacante predikantplaatsen werden vervuld, ofschoon er nog wel voldoende
open blijven, om niet dadelijk tevreden
te zijn. De R.K. Parochie te Oude Pekela herdacht het 175-jarig bestaan en
in Drieborg werd het door brand verwoeste gebouw van het Ds. Aderfonds
vernieuwd en heropend.

Landbouw

Voor de landbouw was het een moeilijk jaar. De slechte weersomstandigheden vertraagden de oogstwerkzaamheden en veel terechte ontevredenheid
werd naar voren gebracht inzake het
prijsbeleid. In deze sector is dan ook
een gevoel van onbehagen merkbaar.
Aan de landbouw zouden we de Rederijkerskamers willen vastkoppelen.
De Honigbij in Beerta herdacht het
eeuwfeest en voor het jaarlijks concours bleek toch tenslotte nog voldoende belangstelling te bestaan. Het is te
hopen dat het hoofdbestuur van de
Rederijkersbond de wegen vindt die tot
hernieuwing zal leiden, waardoor er
een factor meer aanwezig is tot verheffing van het platteland.
Door brand gingen weer voor hon-

Nieuwjaarsannonce
in het
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In de stad Groningen werd
in 1958 druk gebouwd
Er woei ook wel wat stof op hier en daar
Voor de gemoederen van haar inwoners heeft de stad Groningen aan het jaar 1958 niet bepaald een rustig jaar gehad. Het
meeste stof is misschien wel opgewaaid in september, bij de
vijfdaagse bekerings- en genezingscampagne van de Amerikaanse boerenzoon T. L. Osborn, die ais evangelist geweldige
aantallen mensen op het Bodenterrein tot zich wist te trekken.
De verplaatsing van de zaterdagsmarkt van de Vismarkt naar
de Grote Markt, die zojuist een feit is geworden, heeft ook
heftige beweging veroorzaakt, waarbij tal van vóór en tegens
in het geding werden gebracht.
De moeilijkheden in de uitgebreide
gelederen van de Hengelclub Groningen behoren eveneens tot de beroeringspunten, waarmee de stad het afgelopen jaar van doen had. En nóg
is men niet uit de impasse.
Dan was daar de kwestie van de
verboden schoolreisjes voor de zesde
klassen der openbare lagere scholen.
Intussen is het resultaat nog niet bekend van het nader overleg dat in de
raadsvergadering
was
toegezegd.
Voorts dient vermeld het afschaffen
van Frans als facultatief vak op de
lagere scholen, waarover heel wat
ouders en onderwijsmensen tegen de
wethouder in het geweer kwamen.
Tenslotte: de melksanering, diedoor
het verzet van menige vrijheidslievende
Groninger huismoeder niet zonder slag
of stoot tot stand kwam.

derdduizenden guldens verloren. Boerderijen, enkele woningen en de produktie-afdeling "an de groentedrogerij
te Scheemda werden een prooi der
vlammen.
Tenslotte bleef het Kadaster voor
Winschoten dit jaar nog bewaard en
kreeg de belastingdienst daar een veel
beter onderkomen in het gebouw,
waarin voor de verplaatsing naar Groningen de Raad van Arbeid was gevestigd. En al zal men bezwaarlijk afstand doen van het geld dat de belastingdienst nu eenmaal vordert, niemand
Roofoverval
zal kunnen ontkennen, dat de ontvangst in het nieuwe gebouw niet naar
Met vette letters in de politierapporieders wens is.
ten van 1958 staat de brutale roof over-

val op 3 mei op de 61-jarige bankloper
S. de Vries, wie op de Übbo Emmiussingel een tas met 60.000 gulden werd
ontstolen. Bij R. Stokvis aan de Paterswoldseweg braken in augustus twee
beruchte misdadigers in en ontvreemdden óók een aardig bedrag: f 10.000,
waarvan niets meer werd teruggevonden.
Maar terwijl links en rechts het stof
opwoei en terwijl de politie speurde,
beukten op de bouwwerken de heiblokken, of gingen de deuren open van
nieuwe gebouwen. De activiteit was op
dit gebied in het afgelopen jaar enorm:
Geopend werden V. & D. en café-restaurant De Kwinke, waardoor de in de
oorlog verwoeste noordzijde van de
Grote Markt weer geheel volgebouwd
raakte; verder kwamen gereed het
zakenpandencomplex aan het Kwin-

kenplein (op de verdiepingen waarvan
de Openbare Leeszaal en Boekerij voorlopig zal worden gehuisvest), de restauratie van het historisch pand fa. J-

Hendriks

op

de hoek Grote Markt-

Gelkingestraat en de verbouwing van
het blokhuis van Rottinghuis hoek

Grote Markt-Herestraat.
Andere gebouwen, officieel in gebruik genomen, waren: Provinciale
Waterleiding, Phebenstraat; Keuringsdienst Groningen, Vechtstraat; Telefooncentrale, Reitemakersrijge;
VeiPeizerweg;
linggebouw Eendracht,
Wegenbouwcentrum, Nieuwe Ebbingestraat; Nijverheidsschool St. Bernadette, Rivierenbuurt; scholencomplex
in de schildersbuurt en
al is het dan
niet precies in de stad
een nieuw
Het jaar 1958 heeft de Oude Lantschap wederom allerlei problemen de start van de eerste dentalcar voor Groene Kruisgebouw met badhuis te
voorgeschoteld, problemen, welke om een oplossing vroegen, maar die zijn reis door de provincie om de Haren.
Drentse jeugd „dental-minded" te
bij het stemmige klokgelui op Oudejaarsavond nog bestaan. Ondanks maken.
Rijksvergunningen
de pogingen van provinciaal bestuur en de gemeentebesturen. Want
Eindelijk kwam de rijksvergunning
Culturele activiteit af voor de stadhuisuitbreiding van
vraagstukken als industrialisatie, die volgens de Drentse Kamer van
op
Ook
cultureel terrein zat DrenKoophandel en Fabrieken uitkomst moet brengen in tal van econothe niet stil. Het provinciaal bestuur Tussen beide Markten. Eind juli bemische dilemma's, werkloosheid, een betere waterbeheersing en een kende de culturele prijs 1957 toe aan gonnen de sloophamers de laatste
verbeterde afvoer, sanering van kleine boerenbedrijven, beperking de schilder E. B. van Duimen Krum- ruïnes uit de oorlog op te ruimen. Zeer
pelman, de Drentse uitzending van de belangrijk was ook het afkomen van
van de melkproduktie, dit alles is niet „zo maar even" opgelost.
RONO onder leiding van Tonny v. d. de bouwpermissie voor een dubbele
Groene Kruis van de gouden Boeren- Veen en aan de kleuterschool De Duibioscoop aan het Hereplein, waarvoor
leenbank te Norg een splinternieuwe ventil te Meppel.
(Culturele
Genootschap
Het
Drents
momenteel de fundamenten worden
kreeg,
jubilerende
auto
waar in Rodon
werknemers van de 65-jarige zuivel- Raad van Drenthe) was weer bijzon- geslagen. Aan de Van Ketwich Verfabriek werden geridderd, waar de der actief.
„In de donkere hemel, die in het af- Pinkstervliegfeesten te Eelde 20.000 En terwijl ook de provincie een schuurlaan konden de werkzaamheden
gelopen jaar zich boven het oude bezoekers trokken en waar het prach- jasje van pure sneeuw had aangetrok- worden begonnen voor de bouw van
Drentse gewest uitspande, waren toch tige, maar bijna verregende bloemen- ken
(met alle gevolgen daarvan) vier- een nieuw Diakonessenziekenhuis.
lichtpunten waar te nemen. Over het corso te Eelde ongeveer 30.000 bewon- den rederijkerskamers
hun jubileum.
In de woningbouwsector verdient bjj"
algemeen is het economisch beeld van deraars had.
ontving
vermelding het aanvaarden
in
zondere
Drenthe
de muAls eerste
Drenthe wel gunstig," zei de voorzit(60 van het aan Corpus den Hoorn grenBelangrijke
ziekvereniging
Apollo
Wijk
De
evenementen
in
de
histe
ter van de Kamer van Koophandel en
de Oude Lantschap waren jaar) het predikaat Koninklijke. Are- zende plan-De Wijert (2800 woningen)
Fabrieken in Drenthe, ir. J. L. M. Ot- torie van
totstandkoming
de
voorts
de eer- na startte te Roden met een toneel- door de raad. Voor de uitvoering van
ten, in zijn jaarrede, „maar bevorde- ste Christelijke lagere van
technische
tournee met de opvoering van Krelis het uitbreidingsplan-Laanhuizen (512
ring van industrialisatie in Drenthe is school (te Smilde),
woningen) werd op 21 april de eerste
Louwen
van Pieter Langedijk.
opening
de
van
een dwingende noodzaak," aldus drs. het eerste Drentse kraamcentrum (te
paal geheid.
De
rode
haan
kraaide
victorie
in
DETI,
C. Voormolen, directeur van het
Per 1 juni kwam de spoorwegverHoogeveen),
de
opening
van
het
nieu(hotel Dimmenop de drukbezochte landbouwdag te
binding Groningen—Bremen tot stand.
we weggedeelte en de overdracht van Nieuw-Amsterdam
op
Assen en Prins Bernhard opende
boerderijen in het saneringsgebied daal), Assen (plasticfabriek), Vries
30 september eerst in Emmen en vier Borger, de landbouwtentoonstellingen
Rampen
(nieuwe gebouw voor kunstmatige inuur later in Meppel nieuwe fabrieken. van het Drents Landbouwgenootschap
seminatie)
Rampen
ongelukken
zijn
en
Groninen in Schattenberg, waar
De Landsvrouwe liet zich tijdens met de
Centrale Drentse Fokveedag, een felle brand drie barakken van het gen ook in 1958 niet bespaard geblevenhaar werkbezoek aan de noordelijke de Zuidlaardermarkt,
door
provincies uitvoerig op de hoogte stel- het Groene Kruis vande aankoop
Lariks"
te Ambonese woonoord in de as legde en Dit is de trieste lijst: Brand in Drie„De
stijgende
len van de oorzaken der
dat
Assen,
vormingscentrum
als
voor
88 Ambonese gezinnen dakloos wer- molendrift op 2 juni (drie doden);
werkloosheid, waarvan de cijfers aan kraamverpleegsters
wordt bestemd en den.
mijnontploffing op 8.P.-terrein aan Van
het einde van januari een geregistreerStarkenborghkanaal op 3 december
de arbeidsreserve van 11.638 personen
(twee doden); benzinebrand in fietsenaangaven. Einde november stonden
6836 mannen en 226 vrouwen als
werkplaats Gelkingestraat op 3 april
werkloos geregistreerd.
(een dode); vergaan Groninger coaster
De Drentse Landbouw liet diverse
horen,
Capella
op 6 januari (negen doden);
protesterend
geluid
malen haar
ook tegen de acties, die De Vrije Boer
brand in graanpakhuis Eendrachtsin Drenthe ondernam en die de
kade op 18 augustus (vijf gewonden,
CBTB-voorzitter, de heer J. Oosterwie vier brandweermannen).
huis, revolutionair noemde. Sociale
woningen en talrijke openbare gebouwen geopend onder
De Rijksuniversiteit moest de laatste
problemen en hun oplossing waren het
maanden van het academisch jaar haar
onderwerp van gesprekken, die miOnderging het gebied Zuidoost Drenthe de laatste jaren een grote en rector, prof. dr. F. H. L. van Os, misnister Klompé tijdens haar werkbesnelle ontwikkeling, in het afgelopen jaar werd opnieuw veel bereikt. sen, daar deze ernstig gewond werd
zoek aan Drenthe in tal van plaatsen
een auto-ongeluk in juni, waarbij
voerde. Een ander lichtpunt was de
Honderden woningen werden in de verschillende dorpen gebouwd, bij
zijn dochtertje om het leven kwamopening door burgemeester Tjalma
waarvan het merendeel in de centrumplaats Emmen. Openbare gebou- Nobelprijswinnaar
Zernike gaf zijn af„als een bekroning en afsluiting van
wen en scholen werden onder grote belangstelling geopend. Te Coe- scheidscollege. Aan de Amerikaanse
zijn bestuurlijke loopbaan van burgevorden verrichtte Prinses Beatrix de officiële opening van het Herv. prof. Elizabeth Crosby werd het eremeester" te Hoogeveen van de nieuwe
Philipsfabriekshal, waar vele Drenten
Bejaardencentrum, terwijl minister Klompé het Gemeentelijk Verzor- doctoraat verleend.
De vrouwelijke studentenclub Magna
werkgelegenheid vonden.
gingshuis „De Breehof" te Nieuw-Amsterdam opende.
Pete
vierde haar twaalfde lustrum op
„deining
in
Drennog
Er was
meer
Van het nieuwe gemeentehuis te brugmisère is nog steeds niet opge- grootse wijze, onder meer met een
the": vrijwel alle gemeenten moesten
feit mag worden zeer geslaagde opvoering van de Drei'
hun huishoudboekje afsluiten met een Exloo, waarover zoveel werd verga- lost. Een belangrijk
rijwielpad
derd,
langs de groschenoper.
werden
de
deuren
een
geopend.
genoemd,
Taldat
ton,
nadelig saldo: Assen met bijna 3
Emmen
rijke
kruisgebouwen
Borger
en
straatweg
werden
in
het
tussen
met
Vries
ruim
Smilde
111.000 en
met
gebied
gebruik
in
genomen.
De
tot
stand
kwam.
eerste
131.000 gulden.
Bij de behandeling van de gemeente- R.-K. lagere technische school in het
lijke begrotingen kwam, onder ande- noorden werd te Emmen ingewijd door
De Zuidoosthoek werd in het begin
Speurhond beloond
ren te Assen, de ontstemming naar bisschop mgr. P. A. Nierman. Op indu- van 't jaar geïsoleerd door de sneeuwgebied
opening
strieel
is
de
van de val. Enige grote branden woedden er,
voren over het feit, dat van gemeentemet worst
lijke autonomie in het geheel geen grote Terlenkafabriek te Emmen door onder andere de hotelbrand te Nw.Op
Prins
belangrijkste
Bernhard
wel
de
het
politiebureau Linnaeussprake (meer) is.
Amsterdam. Oosterhesselen was op straat te Amsterdam, waarvan
Naast
geweest.
opening
deze
hadden
de
gemeenten
in
enkele
gastheer
Er kwamen
van
buitengewone wijze de
zich zozeer met succes
andere burgemeesters aan het bewind nog tal van openingen plaats van klei- de Zuidenveldtentoonstelhng, terwijl recherche
heeft beijverd voor de oplossing
bloemententoonstelhng te van
en zo verwelkomde Roden de heer M. nere bedrijven in de Zuidoosthoek.
de
nationale
De
N.V.
Fort
de laffe moordaanslag op de
Agter,
DaSchoenenfabriek nam Emmen duizenden bezoekers opleverJ. Bushoff, Assen mr. P. P.
belangrijke
Harderwijkse
de
slagerszoon vorige
beslissing
Dwingeloo
Boer,
heer
J.
haalde
tot
overlen de
de.
week woensdag op de Stille Kruismr. W. W. Hopperus Buma feestelü k plaatsing van het gehele bedrijf van
werden
Oudheidkundige vondsten
laan en waarbij gebruik is gemaakt
naar Klazienaveen.
in na afscheid van de heer W. A- Haarlem
schuurkerk te van
gedaan
en
de
oude
R.-K.
Het
de kwaliteiten van een speurtuinbouwcentrum te Amster- Bargercompascuum werd hersteld. De
Stork te hebben genomen en werd tot
hond, is dezer dagen een brief met
opvolger van burgemeester H. Sikkens damscheveld kreeg wel een zeer bij- jeugd veroorzaakte weer tal van branvan Gasselte benoemd de heer G. <>" zondere belangstelling vanwege de aan den. Een achtjarige liet een locomotief een grote worst ontvangen.
De inhoud van de brief verklaarte Loo. Hoogeveen kreeg als opvolger te leggen afstandsverwarming en de van de Spoorwegen ontsporen en drie
voor de politie wat opvalvan burgemeester Tjalma burgemees- ingebruikneming van het nieuwe vei- anderen pleegden een serie inbraken. de deze
zending: „Mijnheer. Hiermede
lende
ter Bakker. Gieten wacht nog op de lingsgebouw te Nieuw-Amsterdam.
Te Zwartemeer genoot de jeugd van stuur ik u voor de speurhond, die zo
opvolger van de heer Nijenhuis. Exloo
lange vakantie, wegens het teeen
goed zijn best gedaan heeft om de
Wegen en bruggen kort aan
en Zuidlaren (Laarwoud) kregen een
terwijl de jeugd lafaards van de Kruislaan
leerkrachten,
op te
nieuw huis der gemeente.
Het wegennet en de bruggen onder- te Veenoord een jeugdboerderij ter besporen, een worst toe. Wij zagen het
gingen weinig verandering. De auto- schikking kreeg.
op de televisie en ik zei: ik zou best
Evenementen snelweg Emmen—Klazienaveen is nog Tal van jubilea werden er gevierd, een
willen sturen. Mijn zusgereed,
al wordt hard gewerkt aan zoals de rederijkerskamer te Valthe ters worst
In Drenthe
dat nu geheel auto- niet
dat durf je niet. Maar
zeiden:
zag de de verharding. De verbetering van de (60), o. 1. school te Emmercompascuum ik heb de worst toch maar gematisch kan telefoneren
weg
langs het Hoofdkanaal te Emmer- (65), dubbelmannenkwartet „Dubbel stuurd."
stichting Tuinbouw Noord-Drenthe
nog vóór het einde van het jaar het compascuum en die van de Nieuw- Vier" (25), Diaconessenhuis ( 2°)- BijDe brief met de worst is doorgelevenslicht. Het is niet onwaarschijn- Amsterdamsestraatweg naderen hun zondere belangstelling ondervonden stuurd naar de rijksspeurhondgeletlijk, dat zij de stimulans is voor een voltooiing. Hoewel verschillende brug- bij hun jubileum de arts R. Uffen uit der 8. Wagemaker te Weesp, de
spectaculaire tuinbouwontwikkeling in gen werden verbeterd of door afdam- Emmen en de deken Veltman te Ameigenaar van de spitse speurhond.
dat deel van de provincie, waar het min" van de kanalen verdwenen, de sterdamscheveld.

DRENTHE KIJKT DOOR DE ACHTERDEUR

Veel vraagstukken vragen in 1959
om een oplossing

Lichtpunten aan
donkere hemel

Zuidoost-Drenthe stond ook

in 1958 in de belangstelling

Honderden
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Dertig biggen omgekomen

voorkomen. De regie bleek in goede
handen bij de heer K. Olsen
Groafgebrand ningen. Een gezellig bal opuitmuziek
Een zeug en dertig biggen van de van het trio Van Melzen besloot deze
geslaagde toneelavond.
landbouwer H. Runhart te Elmsland
(gem. Ommen) zijn verbrand ln een
DELFZIJL
laaiende vlammenzee. De vermoedeGoederenvervoer te water
lijke oorzaak van de brand is kortsluigoederenvervoer
Het
te water bestond
ting.
van 9 tot en met 23 december uit 467 ton
De brand, die dinsdag plaats had, bieten, 215 ton zand, 2000 ton soda, 1388
werd te laat opgemerkt, waardoor het ton tarwe, 110 ton droge strostof, 942 ton
blussen van de Ommer brandweer tot hout, 100 ton kolen en 414 ton kalkstikstof.
nablussen beperkt moest worden.
Het vuur greep bijzonder snel om
zich heen, waaraan de grote massa
en
stro, die in de schuur was, wel schuld

Varkensschuur

zal zijn geweest.

Zelfs werd gevreesd voor de boerderij, maar de brandweer hield de boerderij nat, waardoor erger werd voorkomen. Bovendien was de wind gunstig. De burgemeester van Ommen, de
heer Van Reeuwijk, heeft de blussingswerkzaamheden gadegeslagen.

PTT-Kerstconcert
Gruno's Postharmonie van J. PLaro, een PTT-kinderkoor onder leiding van Louis Drenth en het PTTdameskoor onder leiding van de heer
Kars gaven op 2e Kerstdag in Het
Tehuis het jaarlijks Kerstconcert.
Uiteraard overheerste het Kerstlied
in het programma, en zelfs het
harmoniekorps liet de Kerstmelodieën
rijkelijk vloeien, namelijk in Meindert
Boekels Fantasie op drie Kerstliederen.
Verder speelde Gruno onder meer
een Synfonia van Bach en een stuk
met baritonsolo, waarin J. Zaagman
als solist optrad.
De belangstelling leek behoorlijk,
hoewel de zaal niet geheel bezet was.

Financiën
Economie
Geen dividend Fongers

Bij Fongers, de Groninger Rijwielenfabriek N.V., is het houden van een
jaarvergadering in 1958 niet mogelijk
gebleken. Werkzaamheden van de
Raad van Commissarissen en de Commissie van Overleg, welke gericht waren op een algehele reorganisatie en
heroriëntering, hebben uitstel noodzakelijk gemaakt.

In het begin van 1959 zal nu een
vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin ook
de Commissie van Overleg rapport zal

algemene

uitbrengen.

Ten aanzien van de resultaten over
het verstreken en thans lopende boekjaar kan worden opgemerkt, dat de
Raad — in overeenstemming met de
Commissie — geen aanleiding zal hebben de vergadering te adviseren enig
dividend te bepalen.
Gebaseerd op gesaneerde grondslagen voor financiering en produktiemethoden, geeft de huidige gang van
zaken reden tot meer optimistische
verwachtingen ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling der vennootschap.

HAREN
Nieuwjaarsbijeenkomst
gemeentebestuur van

Haren

heeft voor maandagavond 5 januari

a.s. een Nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd in 't Gorechthuis te Haren.
Er worden twee films gedraaid: Bert
Haanstra's „Rembrandt, schilder van
de mens" en de goede oude bekende
„Ballade van de Hoge Hoed" van Max
de Haas. Vóór de pauze zal voorts
worden uitgevoerd het Trio no. 7 in
Es, K.V. 498 van Mozart. De uitvoerenden zijn: mevrouw I. Nierrïerjef-van
der Veen, piapo, Lukas Bouwman, klarinet en Kor Douma, viool. Na de pauze
zullen B. en W. vragen, betrekking
hebbende op de gemeente Haren, beantwoorden.
Toneeluitvoering S. en O.
In café Reitsma te Haren voerde de
toneelvereniging S. en O. op de Eerste
Kerstdag het toneelstuk: De ridders
van de Kouseband op, een klucht m
drie bedrijven. Het talrijke publieu
vermaakte zich uitstekend met de
leuke verwikkelingen, die in dit stuk
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Handels-en marktberichten
AMSTERDAM. (Granen). In de Kerstwaren de omzetten op de graanmarkt klein te noemen. Aangekomen
Platamais werd aanvankelijk zeer laag
verkocht, doch spoedig trad enig herstel
in. Voor januari-aflading werd een flinke
premie betaald boven stomende boten
Hoewel USA rogge op jan., febr. en mrt.
week

aflading dagelijks lager werd geoffreerd,
bleven er toch kopers in de markt. Gerst
werd middenweek eveneens lager aangeboden. Voor het overige waren de artikelen onveranderd, met weinig attentie.
Hieronder volgen enige noteringen: Platamais stomend f 24.40, no. 111 N. Amerikaanse mais afladingen f 23.90. Milocorn
stomend f 23.10. no. II 2-rijige gerst afladingen f 26.—. no. 111 USA gerst afladingen f 25.40. USA rogge afladingen f 22.25.
Van de inlandse granen noteerde haver
55/56 kg. gepunte blanke doorsnee-kwaliteit per directe en jan. levering onver*
anderd f 26.25. terwijl voor levering jan./
april f 27.40 werd gevraagd. Rogge had
een zeer vast gestemde markt. Doorsneekwaliteit noteerde per directe en jan. levering f 22.15. Voor zomcrgerst werd al
naar kwaliteit per directe levering
f 26.25—f 26.75 gevraagd.
(Fijne zaden). Karwijzaad werd aanvankelijk iets hoger in prijs gehouden, doch
door meerdere offertes liepen de prijzen
weer terug en sloot de markt ca. f 2.-onder de slotnoteringen van vorige week.
In blauw maanzaad ging weinig om, terwijl de markt onveranderd sloot. Geel
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A. Hoving A. Dekker en
M„ 1o„. m
T. P. J. B. Klomp en T. N- H. Wegman
Oosterhoff en J. Keuning;ede en H
en SG. de Boer; W. P°
S.
Beek; E. Smit en W Hoekzema; P. E.
Vonk en B. Mozes; L. Fokkemaeuken
Kruizinga; J. v. d. Es en
,em
Oostmeyer; G. H.
K. v. Renen e;i
J. A. KingKamphuis en K. P. Bossinga,
K. Pieterman en
ma en E. W. Bran " ma:Loubser
en C. J.
G. J. Hoekstra; J. E. G. v. Lier;
J. K.
Riet
en
Naude; M. te

.
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schapen. 69 varkens, 159 biggen

schrammen. Totaal 754 dieren.
Prijs per stuk: Neurende en vers gekalfde koeien 800—1100, dito schotten en

vaarzen 750—900; guste koeien 600—850;
Ruste vaarzen 500—790; voorj. kalvende
koeien 700—875; pinkstieren 600—800;
Pinken 400—625;
fokkalveren 225—400;
nuchtere kalveren voor de mesterij 70—
100; nuchtere kalveren voor de dood
40.—64; vette schapen 75—90; tienweekse
biggen 44—65; veertienweekse biggen
05—-90; drachtige varkens 250—390
Prijs per kg: Vette koeien en ossen
aan bouten 2.65—3.10; vette stieren aan
bouten 2.80—3.10; vette kalveren 1.90—
Z 60; vette varkens 1.60—1.82.
Overzicht. De aanvoer op deze markt,
«ie was verzet van vrijdag naar woensdag, was zeer klein;
bezoek, zowel
van handelaren als vanhet
boeren, was veel
normaal,
'ninder dan
handel over de
hele linie kalm zonder prijsschommePrijzen
hngen.
voor kalf- en melkkoeien
hoog.
HA»RLINGEN.

(Fruitveiling). Appelen.

—

—

ZWOLLE
Aanvoer:
runderen. 58 kalveren, 225 nuchtere kal-

vierde 60-jarig bestaan

°en dag vroeger

.

—

gehouden, namelijk op
Woensdag. Oudejaar.

FRANEKER (Beurs). ConsumptieaardBorgers 6.50—7.25. Rode Star
appelen8 -10. Bintjes binnenland
7.50-8. —, idem
export 9.00—9.50. Alpha's export 9.00—
J.50, Furores export 9.— idem binnen'and 7.— per baal van 50 kg.
Voederbieten: Groeningia's 25, Rex 30.
Rijkmakers 32.50 per 1000 kg.
Tarwestro 60 per 1000 kg.

's HERTOGENBOSCH (Veemarkt). Op
markt van heden werden aangevoerd
Woensdag was het 60 jaar geleden, Mulder en Stevens van de Veenkolo- de
4643 stuks vee. zijnde: 1275 runderen, 198
dat in Kolham enige vooruitstrevende niale Boerenbond Uit Veendam, de heer Kraskalveren, 116 vette kalveren. 451
■re kalveren. 125 schapen. 8 geiten,
boeren een landbouwvereniging op- Heerenga van de Federatie van Land146 slachtvarkens.
33
richtten, in- neer J. van Calker was iM>u.v w-rt'i.iaiiHgci! uit .Slwhtervn -eft de
en. behoudens uitzondedie dag; 35 jaar secretaris van «Ie ver- heer Zirfiferwesr van 'de coöperatie
voor dieren' van buitengewone
volgt:
kwaliteit,
als
Melk- en kalfkoeien
eniging, thans genaamd Ons Belang. Boerenbelang uit Sappemeer.
725—1275 per stuk; guste koeien 640—950:
Voordat de voorzitter overging tot kalfvaarzen
Ter gelegenheid van dit tweevoudig
825—1270;
klamvaarzen

Nieuwe kalenders

te Martenshoek
Bodewes' Scheepswerven N.V. te Marten6hoek ontving van Britse zijde opdracht voor de bouw van een motor-

schip voor Pumping and Carrying Sand,
groot 1000 ton nuttige lading. Het schip
zal worden uitgerust met een 1250 p.k.
hoofdmotor en een 520 p.k. motor voor
Chinese penseeltekeningen. Bijzonder ge- aandrijving van de zandpomp. De grootslaagd is de kalender van de Nutsspaarste lengte zal 66 meter bedragen.
de
bank te Groningen, waarop zes reprolengte tussen de loodlijnen 60 meter, de
schilderijen
dukties in kleuren staan van
breedte 10.15 meter en de holte 4.66 m.
van de bekende Groninger schilder Gerrit van Houten, die ongeveer 75 jaar ge725—940; guste vaarzen 625—850; pinken leden werkte. De heer W. Jos. de Gruy475—675; graskalveren 275—450; nuchtere ter. directeur van het Groninger Mukalveren voor fok- of mesterij 70—240 p. seum, schreef hierbij een inleiding.
Ds. Reinders zeventig jaar
stuk; weideschapen 30—70;
drachtige
De
Nederlandsche Spoorwegen
in
zeugen 325-<!00; lopers C6— 78; biggen
ook
gezijn
jaar
Utrecht
er
weer in
Op 30 december viert ds O. J. Rein45—62.
aanvoer 294 slaagd schilderijen, dit
Slachtrunderen:
de spoorwegen min ders. emeritus predikant van de Herstuks; extra kw. 3.25—3.35 p kg geslacht
gew.. Ie kw. 3.10—3.25. 2e kw 2.80—3 05 of meer betreffende, te vinden voor re- vormde Kerk te Groningen, zijn zevenverjaardag.
Ds. Reinders was
3e kw. 2.70—2.80 per kg gesl gewicht. produktie op de nieuwe kalender. Het tigstejaren
in de provincie Gromnsen
Vette stieren 2.95—3.15 per kg gesl. gew. resultaat mag gezien worden. De Natio- vele
werkzaam,
de laatste 24 jaar tot aan zijn
Worstkoeien 2.60—2.70 per kg gesl. cew. nale Levensverzekering-Bank Eerste RotVette kalveren le kw. 2.75—3.05 per kg terdamsche plaatste op
de kalenderemeritaat in Zuidwolde (Gron.). Voor
lev. gew. Vette kalveren 2e kw 2.40— bladen aquarellen van de levensstadia de classis Winsum maakte hij vele jaren
2.60 per kg lev. gew. Vette kalveren 3e
deel uit van de synode en hij had als
de mens. De Hollandsche Sociëteit zodanig
kw. 2.00—2.30 per kg lev. gew. Nuchtere van
een aandeel in het tot stand
Levensverzekeringen 1807 te Amvan
slachtkalveren
1.45—1.75 per kg levend sterdam verdiepte zich in de inpolde- komen van de nieuwe kerkorde. Ook
als kerkvisitator genoot de
gew. Slachtvarkens 1.80—1.92 per
jubilaris
kg
levend gew. Slachtzeugen le kw. 1.70— ringen in de loop der tijden en zette op grote bekendheid. Ongetwijfeld zullen
1.76 per kg levend gew. Slachtzeugen 2e haar kalender oude kaarten met veel velen ds. Reinders komen gelukwensen.
kw. 1.64—1.68 per kg levend gew. Vette water en nieuwe met minder water.
HAREN. Benoemd tot leraar aan de
schapen 55—100 per stuk.
De HAV Bank in Schiedam gaf ook gemeentelijke ulo-school te Haren de
Nuchtere
per
verjaardagskalender
slachtkalveren 50—75
stuk.
een
voor kinderen
Melk- en kalfkoeien: aanvoer beperkt, uit. De Nederlandsche Lloyd publiceert heer J. Sander te Gorredijk.
prijshoudend.
kalm,
handel
Guste koeien: op de kalender voor 1959 aquarellen van
aanvoer gewoon, handel rustig, prijzen de kunstschilder
Jan Korthals; H. J.
vast- Jongvee: aanvoer minder. handel
en
redelijk, prijzen ruim gehandhaafd. Vette Reesink & Co te Zutphen tekeningen
H. E. Roodenburg van plaatsen in
kalveren: weinig aanvoer, handel goed. van
stijfduur. Nuchtere slachtkalveren: aan de zes E.E.G.-landen. Calvé in Delft
TOLBERT—LEEK. Voor rekening van
voer bevredigend, handel matig, prijzen sierde de kalender weer met twee re- de heer J. v. Slooten is door architectende bureau A. Meek te Tolbert de verbounauwelijks gehandhaafd.
Schapen en produkties van oude schilderijen,
lammeren: aanvoer kort. handel stil. dieren op het boerenbedrijf betreffend. wing van diens woonhuis voor f 5000.—
prijzen constant. Fokzeugen: aanvoer De Nillmu' zette op haar jubileumkalen- opgedragen aan Bouwbedrijf
Fa. H. Meek
normaal, handel en prijzen iets gedrukt. der reprodukties van oude schilderijen
en aldaar.
Lopers en biggen: aanvoer minder, han- vergelijkbare foto's van nu. Dieren als
del fioed, prijzen stabiel. Slachtvee: aan- mensen staan weer traditiegetrouw op de
voer beperkt, handel willig, prijzen vast. kalender
van Johs de Kuyper & Zoon te
Slachtzeugen: weinig aanvoer.
handel
Schiedam. Doeve maakte tekeningen
kalm, prijzen moeilijk te handhaven.
Provincie Groningen
voor dè Wijnkalender 1959.
(ten opzichte van het
BARNEVELD. (Eierveiling 5.8.E.)
Waardevol is zonder twijfel de kalennormale kanaalAanvoer 364.965 stuks. Handel vlug. prijpeil om hedenmorgen 8 uur)
der „Schetsbladen van Franse Impreszen eieren van 54 tot 60 gr. 10.22—11.46. sionisten" die de verzekeringmaatschapEemskanaalboezem: Delfzijl —13, Ooster60 tot 63 gr. 11.61—12.25. 63 tot 68 gr.
pij Amstleven te Amsterdam uitgaf en sluis —14, Zuidlaarder Meer —11, Veen12.40 14.01.
die dertien reprodukties geeft van dam boven +29. Veendam beneden —1,
Eendeèieren van 58 tot 70 gr. 7.88—9.65. tekeningen
van de impressionisten. Na Winschoten peil.
Waterhuizen boven:
per
alles
100 stuks.
verwijdering van
de kalender houdt peil. Waterhuizen beneden —15.
Coöperatieve Veluwse eierveiling BarWesterkwartier: Gaarkeuken +4, Electra
neveld-Ede. Weekaanvoer circa 1.100.000 men een boekje met inleidingen over de (Oldehove)
—2. Oostersluis +2. Westerst., handel vlug. Prijzen eieren van 52 betrokken kunstenaars over
Het verwijderen van het kalenderdeel havensluis +2. Uithuizen +9.
tot 60 gr 10.03—11.72. 60 tot 63 gr. 11 85—
12.85. 63 tot 68 gram 13.10—14.03. alles p. is ook de bedoeling van de Wava, water- Friese boezem: Gaarkeuken boven +18.
sport-vademecum-kalender. Daarna blijft Fivclingo: Damsterdiep Groningen —12.
100 stuks.
(Eiermarkt). Aanvoer 1.150.000 stuks, er een watersport-handboek (met veel Neerslag resp. gisteren en vandaag (om
handel redelijk. Prijzen eieren van 52 tot mooie foto's) over. (Succes. Den Haag). 8 u. gemeten): Delfzijl 0.5 4.2; Zoutkamp
6.5; Oldehove
66 Kr. 11.00—14—, algemene prijs 12.05.
De
Nederlandsche Reisvereenlging
7.6. Gaarkeuken 1.0
p. 100 stuks. Küoprijs 2.01. op basis 60 gr. zette op haar
weekkalender natuurlijk 6.7. Winschoten 0.1 4.0. Ter Apel 0.5 3.5,
Prijsnotering Gelders-Overijsselse ver- mooie foto's van allerlei aardige plekjes Stadskanaal
4.0. Erica 0.1 3.5, Uithuieniging van eierhandelaren. Grote eieren waar de Nederlandse toeristen
graag zen 0.3 5.0.
van 12.50— 13.50. gewicht 63 tot 68 gr., komen. Het Nationaal Foto-Persbureau
kleine eieren 11.00—12.—. gewicht 56 tot Stevens en Magielsen
zond zijn relaties
61 Br. henneëieren van 10.00—11.—. ge- een watersportkalender
met uitstekende
wicht 50 tot 54 gr.
foto's. Als gebruikelijk publiceerde de
WOERDEN (Kaasmarkt). Aangevoerd Chemische Fabriek Gembo, Winschoten23/12 24/12
23/12 24/12
12 partijen. Notering 2.23—2.30, handel Amsterdam weer een goed geslaagde
Oranje-kalender.
Atch T
26J 271 G Year T 1152 1181
kalm.
Balt & O. 42J 44| Hud Mot 38 39J
Can Pac
291 291 Int Harv 40 408
Illinois C 48J 491 Int Nic 861 86J
N. Vork
26è 28i Int T&T 61| 63!
Penns
18
19} Kerm C
96è 97

■

Op de kalenders van de Benzine en
Petroleum Handel Maatschappij te Amsterdam staan dit jaar (zes) aardige

■

jubileum had het bestuur van de
coöperatie in het café Braam een feestelijke bijeenkomst belegd. Onder hen,
die tijdens een receptie hun gelukwensen overbrachl en, waren o.a. de heer
Houwing, afgevaardigde van het Centraal Bureau te Rotterdam, de heren

het openen van de avond, werd een
foto gemaakt van de vereniging, die
werd aangeboden door Boerenbelang
uit Sappemeer. Na zijn welkomstTwoord wijdde voorzitter Tepper enige
woorden aan het jubileum van de heer
Van Calker als secretaris en roemde
diens kwaliteiten in die functie. In het
verslag over Ons Belang, dat de heer
Tepper liet volgen, werd een goede
harmonie onder de 34 leden geconstateerd, hoewel ook deze vereniging met
moeilijkheden te kampen heeft en heeft
gehad.
Over het leven en werken van de
vereniging sprak daarna de heer Van
Calker. Hij schetste de aanwezigen een
beeld van hetgeen zich in de vereniging heeft afgespeeld, sinds een advertentie in een krant van 1898 boeren
opriep tot het vormen van een landbouwvereniging en veeverzekering. Dat
dit in goede aarde viel, getuigde de
eerste vergadering in 1898, waarop
men 42 leden kon tellen. In 1902 kwam
het door een misverstand tot een splitsing in een oude en nieuwe
vereniging, die zich tot op heden heeft ges
handhaafd.
In 1911 trad men toe tot de Federatie van Landbouwverenigingen en
enkele jaren later tot de Veenkoloniale
Boerenbond. De eerste wereldoorlog
bracht een kink in de kabel der plannen van de vereniging, maar niettemin
legde in 1917 het eerste schip aan in
Kolham via de pas gegraven Hofsloot.
Op aandrang van het C.B. volgde
enkele jaren later omzetting tot coöperatie. Na het noemen van nog enkele
feiten kwam de heer Van Calker bij
het jaar 1938, waarin men medewerkte
aan de oprichting van een Stroverkoopbureau N.V. In 1950 tenslotte
schakelde men over van Boerenbelang
Ruischerbrug naar Sappemeer. De
voorzitter bood de heer Van Calker als
blijk van waardering voor het vele en
correcte werk een schrijftafel aan, die
later nog met tal van cadeaus werd

Kamminga en B. Woltjer; H. Wierenga en
J. Smith; H. Wesseling en J. H. Reinders;
J. H. Schuls en D. Riemeijer; H. Meinema en J. Kooij; R. v. Wijk en M. C. Wiekens; H. A. Eissing en H. v. d. Luit; R.
Fekkes en C. Hoekstra; K. W. Reiehert
en F. M. H. Lantinga; M. Groenewold en
B. Knoop; H. Heida en A. Zuidema; C.
A. Sluiter en T. v. d. Stap; J. Wieringa
en T. Veen; J. Hamming en A. M. J. Sleehuis; M. Zuur en A. R. Bakker; P. F. J.
Veldman en B. v. d. Leest; A. R. Koffeman en J. G. Oegema; C. J. Benjamin
en S. Venema; H. J. Ensing en H. Zandt;
P. Huisman en J. J. Groen; W. J. Boekholt en A. Haak; J. J. Linde en F. G.
M. Fokkens.
Overleden: E. Naaijer 82 j., wed. v. R.
Tieks; H. W. v. d. Leen 32 j„ m.; H.
Ridenberg 76 j., m. v. R. J. Tuinman;
M. Atema 16 j., m.; B. v. Santen 80 j.,
wedn. v. S. Postma; M. J. Stratman 49
j.. vr. v. J. Huiser; S. Wouda 16 j., vr.;
H. Rensema 4 j., m.; H. W. Nienhuis 6 j.,
m.; L. Konneman 36 j., m. v. J. A. Hofkamp; J. Sikkens 80 j., vr.; F. Smid 57 j.,
vr. v. T. Tjalkes; F. v. Dijken 76 j., wed.
v. F. ten Broek; R. Dieterman 74 j„ wedn.
v. A. Hidskes; J. Bos 81 j., wed. v. G.
Danhof; T. Sportel 68 j., m. v. G. Jansen;
A. v. Rossum 56 j., vr. v. L. Heiminge;
G. G. Meerstra 8 mnd, vr.; J. Bolt 79 j.,
wed. v. A. C. J. H. Brinkhuizen; H. Hooiting 90 j., wed. v. E. Homan; W. v. Benthem 74 j„ wed. v. A. v. d. Vegte; I.
Rinkking 87 j., wed. v. R. Bosma; J.
Kolen 37 j., m. v. M. Buist; F. Boersma
61 j„ m. v. M. J. Fikkers; L. Bieuwenga
59 j., vr. v. K. Bosma; G. v. d. Veen 44 ).,
vr. v. P. G. Goelema; D. Tilman 83 J,
wed. v. L. 1. Bos; P. de Niet 64 j., m. v. verrijkt.
E. H. v. Bekkum; P H. M. Mak 77 j m.
Het Wyjoka-cabaret uit Zuidbroek
v. A. de Vor; K. Staal 15 )., m.; E. Huiting 88 j wed v. 3. P. Haumersen; J. verzorgde het feestelijke gedeelte van
v. d. Berg 17 j., m.; P. Tempel 27 j., m. de avond.

.

«vela 2o
J. Zuidema 26 j. en A. M. NFde Jonge
A.
j.
en
37
T. J. Groenendal
H. P ten
H. H. Meijer en
en
Kate; G. H. J. V. d, Werf
Rode; A. Helsloot en J.
er,'
». «oten en
Lammers en M. M. V.sser
en
A. Harssema; H. Roggen
w ou<i
kaat; K. Willemsen en J. v.

veren, 8

Jonathan: h.h. A 10; Goudreinette: h.h A
11—13. idem II 6—9. Groninger Kroon:
n.h. A 20. idem II 8. Glorie van Holland:
9—ll, idem II 6, keubh. A 6, idemperB/C
kg.
ken 6—B et.
MEPPEL (Veemarkt). Aangevoerd 32
varkens. 37 lopers. 1033 biggen. 1 kalf
en 1 geit. Totaal dus 1104 stuks.
In verband met de Kerstdagen was de
markt verzet naar de dag voor eerste
Kerstdag. Zoiets heeft meteen zijn terugToch viel het aantal
mosterdzaad zonder zaken van betekenis slag 0p de aanvoer.
niet tegen. Zelfs de traen onveranderd genoteerd. De prijzen °!gsen beslist
(kerst)geit
ditionele
ontbrak niet. De
voor kanariezaad liepen, mede door la- belangstelling
was matig. De biggen gintegere buitenlandse offertes, ca. f 1.
nog
K«i
vrij vlot van de hand tegen
rug.
Prijzen van 50—65. De lopers waren duur
(Peulvruchten). De handel in groene van
65—100. Ook de handel in drachtige
erwten bleef stil, ondanks f 1.50 lagere ze Ugen bleef aan de dure kant. De prijzen
offertes. Schokkererwten daalden ca. voor jonge en oudere dieren bedroeg van
f 4.
in prijs, doch er ging weinig om.
450. De handel in slachtvarkens was
matig. De gemiddelde notering voor deze
Kapucijners en bruine bonen waren onveranderd genoteerd, terwijl de handel categorie bedroeg van 1.50 1.80 per kg.
!°vend gewicht. In verband met Nieuwkalm bleef.
Jaar
wordt de markt komende week weer
(Veemarkt).
296

Ons Belang te Kolham

Burgerlijke Stand van Groningen

r

te Cape Haitien; Bonita 23 v. New Orleans n Laciba; Borneo 24 te Adam;
Oranjestad 23 te Amsterdam.
Boschkerk 26 te Hamburg; Bussurn 24 v.
Zuiderkruis 23 te Amsterdam,
Rastanura n. Suez; Caltex Arnhem 24 v.
R'dam n. Sidon; Charis 24 te Laguaira:
Sleepboten
Colytto 24 v. Vancouver n. Willemstad;
Cycloop 23 720 mijl 0.n.0. Bermudas naar Diemerdijk 24 te Vancouver; Dongedijk
Perz. Golf.
24 te Balboa; Esso Amsterdam 27 te RotHudson 23 v. Belfast n. IJmuiden.
terdam; Farmsum 24 v. Antw. n. Adam;
Loire 23 250 mijl no. Paramaribo naar Gaasterland 23 v. Rio de Janeiro naar
Ganymedes 24 te St. Maarten;
Ilheus;
Belem.
24 te
Noordholland 23 80 mijl z.w. Kp. Finis- Gloria Maris 25 te R'dam; Gordias
Curagao; Heemskerk 24 te R'dam; Heliterre n. Maracaïbo.
con 24 v. Cumana n. Guantha; Hydra 24
Titan 23 550 mijl o. Bermudas n. Perz. te Cristobal;
Jupiter 27 v. R'dam n. AmGolf.
sterdam; Kabylia 26 te Schiedam; KeiTyne 23 v R'dam n. Trinidad.
zerswaard 24 te Curacao; Koningswaard
Zeeland 23 320 mijl w. Kp. St. Vincent 24 te R'dam; Maron 24 te Antw.; Mitra
24 te R'dam; Oberon 26 v. R'dam n. Antnaar Khorramshar.
werpen: Omala 26 v. R'dam n. StockGrote vaart Aagtekerk 25 te R'dam; holm; Ootmarsum 23 v. Brownsville n.
Agamemnon 24 te Curacao; Akkrumdljk New Orleans; Oranje Nassau 24 te Bar25 te R'dam; Alcor 23 v. Las Palmas n. bados; Orestes 24 te Santiago;
ParkRio de Janeiro: Alhena 24 te Salvador; haven 23 v. Bahia n. Las Palmas; Pieter
Almdijk 26 v. R'dam n. Antw.; Attis 24 S 24 v. R'dam n. Swansea; Prins Willem
II 24 te R'dam; Prins Willem IV 24 te
R'dam: Prins Willem van Oranje 25 te
LEEUWARDEN (Veemarkt). Aanvoer R'dam: Sarangan 24 te Nanaimo; SchieStad Leiden 25 te
15 stieren 3.00—3.20. 75 vette koeien, le dijk 25 te R'dam;
Tawali 26 v. R'dam n. Calkw. 2.90—3.20. 2e kw. 2.50—2.89, 3e kw. Galveston;
2.00—2.49; 152 melk- en kalfkoeien 600— cutta; Telamon 24 te Pto Limon; Triton
1100; 75 pinken 350—575; 62 vette en gras- 24 te Mobile: Vasum 24 te Banias; Waterland 24 te Adam: Westland 24 te Adam;
kalveren 250—475; 151 nuchtere kalveren Wieldrecht
24 te New Vork; Zeeland 24
42 —61; 366 vette weideschapen en lammeren; vette weideschapen 60—85. lam- te Halifax; Zonnekerk 23 v. Lissabon n.
meren 55—75; 13 vette varkens, oude var- Kaapstad.
Kleine vaart. Annie G 23 n. Adam:
kens geen notering; vette biggen geen notering: zouters geen not.; 19 biggen en Avanti 24 n. Harlingen; Barbara 24 te
lopers, biggen geen not.. lopers geen not.; Delfzijl; Cornelis 23 n. IJmuiden; Cu11 bokken en geiten geen not.. 13 paarden mulus 25 te Aberdeen; Deo Duce 23 n.
Antw.; Deo Favente p. 34 Holtenau; Deo
geen not.. totale aanvoer 952.
Overzicht: stieren, aanvoer weinig, Gloria 23 te Harlingen; Eemshorn 25 n.
stemming vlot. prijzen gelijk; meik- en Preston: Geert 23 te Delfzijl; Gre 23 te
Gent:
Holwierde 23 n. Randers;
Ida
kalfkoeien. klein. goed. prijsh.; pinken,
Jacoba 26 te Daman; Jean E 24 n. Las
graszeer klein, rustig, gelijk; vette en hoger;
Palmas;
Kon Tiki p. 23 Brunsbuttel;
kalveren, zeer klein, rustig, niet
nuchtere kalveren, weinig, kalmer, lager; I.ca 23 te Newhaven: Port Talbot 24 n.
varkens, geen aanvoer; biggen en lopers Terneuzen: Result 24 n Malta; Vando 26
v. Philadelphia; Willem Fortuin 23 te
geen aanvoer; schapen, matig, niet minLeeuwarden; Zephyr 23 n. Granvihe.
der, gelijk; lammeren, matir;, niet minschepen:
DELFZIJL.
der, gelijk: paarden geen aanvoer.
Doorvarende
(Zuivelbeurs). Gouda volvet 2.24—2.26; Binnengekomen: 23 december Anna Frie—
Edammer 2.08—2.09: broodkaas 2.08—2.09. da v. Duisburg; Alex v. Nijmegen; MariGranen, ta v. Wissel; Aurora v. Kopenhagen; Mar(Beurs).
MIDDENMEER
zaden en peulvruchten:
Tarwe 24.85— iene v. Odense; Maria Lena v. Assens;
29.55. Zomergerst 22.00—22.25.
Haver Mutterliebe v. Malmö; Freshfield v. Hoo22—25. Kapucijners 28—42. Groene erw- gezand; Frieda v. Trolhattan. Vertrokken:
ten 25—40 Schokkererwten 30—60. Brui23 december: Alex n. Emden; Marita n.
Blauw maanzaad Borkum; Aurora n. Groningen; Mariene
ne bonen 52.50—84.
105—144.
n. Andernach; Maria Lena n. Keulen;
Hooi. stro en ruwvoeders:
Wit hooi Mutterliebe n. Duisburg; Freshfield n.
90—110 Rode klaverhooi 80—100. LuDoek. Te laden en/of te lossen:
cerne hooi 100—120. Haverstro 50—52. Ridham
Binnengekomen 23 december: Geert v.
50—60.
50—60.
Gerstestro
Tarwestro
Groen erwtenstro 50—60; ander erwten- Sörnas. Vertrokken: 23 december: Friedie naar Emden. Voor andere doeleinden
stro 40—48 Voederbieten met hoog ge- ln de
haven: Binnengekomen: 23 decemhalte 22—24. Voeraardappelen 20—40.
Aardappelen:
Pootaardappelen 28/35: ber: Leonhardt T v. Amsterdam; Minerva
binnenland 18—35. export 18—33. Handel II v. Bremen; Gerson v. Burnase; Pirola
vlot. Idem 35/45: binnenland 16-29. v. Kingslynn; Francina v. Karlskrona.
export 16—29. Handel vlot.
Boven 45: HARLINGEN. Aangekomen: Amstelborg
binnenland 10—22, exoort 16—22. handel 23 v. Walkom; Kwiek 23 v. Middlesbovlot. Consumptieaardappelen: binnenland rough; Kattegat 23 v. Kalmar; Niagara 23
11—16.50. handel vlot;
export 13—19. v. Hudiksvall; IJselborg 24 v. Rotterdam:
handel vlot. Vlas gerepeld per kg 14- 26 Banka 23 v. Rotterdam; Flevoland 24 v.
et; ongereneld p. kg 12—22 et. Verhuur Leith; Beyerland 24 v. Rotterdam; Henper ha 1000 gulden.
drik Holwerda 24 v. Huil; Walcheren 25
v. Antwerpen: Wegro 25 v. Liverpool.
LOPPERSUM (Veiling Pomona). ApVertrokken: Hunzeborg 23 n. Lemmer:
pels: Bramlevs Seedling 7—12. spruitkool
andijvie II 36—60, Deo Gloria 24 n. Lissabon.
I 43-61. II 15—50.
Alles per
boerenkool 7, prei 13—21
Britse opdracht voor Bodewes
100 kilo.
Passagiersschepen

gezichten

stede 2 z, A.

11

SCHEEPVAARTBERICHTEN

de bandiet
met de vier

Het

-

Polle,

Verkoop

aanbesteding

"

Waterstanden

.

—

—

—

New-Yorkse Beurs

South Pac

Un
AU
Am
Am
Am

Pelli

62|

Montg W

63J

2) Het goede schip „Mary" rolt zo hevig
op de golven, dat Polle zich aan Pingo
moet vasthouden en Pelli zic h vastklemt
aan de staart van Polle.

Nu en dan ligt het hoog op de woedende
baren en de volgbootjes vliegen er gewoon van door de lucht. De boot kraakt
in al haar spanten.

40J 401
45J

Pac
35i 35J Radio
431
Chem 93} 93} j Rep St
72J
Can 481 49 | Royal D 46
C&F 48 481 ; Sears R 39|
Smelt 481 48J Shell Oil 8H
Am T&T 219J 222 i Soc Vac
47}
Am Tob 94| 952 !St Brands 66|
Anac C
59 608 >St Oil N.J. 55
14}
Bethl St 48J 49} i Studeb.
Boeing Ai 45
45J Texas C 83£
Chrysler
50* 501 'Un Aircr 581
City Bank 74! b74|b Un Corp 8}
Cons Ed
61a 611 Un Fruit 39}
Dgl. Aircr 56? 573 U.S. Rub 451
DP de
200} 202 U.S. Steel 89
East- K 41! 142! Westingh 701
T'
52|
76! 7" Woolw.
De achterste mast wordt weggeslagen door het Gen
Gen Mot
431 Ford M. 482
geweld van de wind en Polle roept naar Pingo:
26|
KLM
„Zo zullen we er niet toe komen, om lekker
Omzel: 2.570.0i, sh.; 3.050.000 sh.
eten te koken!"
b = bieden.

I

en

Pingo

Kerk-en Schoolnieuws

74}

472
391
83J
47f
66|
56§

142
84J
592
81
39
451

91J

72}

53

50J
261
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ROOS f]
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Is
l] Hoofdroos
smakelijk

-

WEG kl

lastig-

on-l

en

\k
haaruitval is'i
het onvermijdelijk gevolg:.,
I
Il Wassen helpt niet. wantll
1 het haalt de beschermende J
f huidvetten weg. Daarna,f I

"

"

-

fA'

komt roos weer terug nog: I
erger dan tevoren.

behandeling

Nieuwe

met il
medicinale crème-wassing. I
]Een nieuwe ontdekking! I
[neemt roos volledig weg, II
Imaar laat de huidvetten l
lintact: SEBBIX huidvoe-Fl
i'dende. mild

i crème-wassing. schuimende'!
II
I SEBBIX is haarwortel-ver- 1
1sterkend èn antiseptisch 11
"met Liquor Carbonis 2 ".Il

.

§É» !

1 %.
SEBBIX helpt u definitief van die nare roos
Ml
af, maakt haar en
■___

IHexachlorofeen

'A

_______

hoofdhuidkerngezond,

1

glanzend en fris.
Begin nog vandaag

JÊË

A_Wn

__Wki

1

met SEBBIX, f 2.75
per tube voor 6a 8 __tE
maal heerlij k zui- jMußjjJ
verend shampo- MËmtfflÊ

r

Disr«c n»

.

Dan

Haar

Up
jÉf

Maakt U zich maar geen

«Hl HffiMSW
.jtWHil

f

zorgen, want bt)

in de Gelkingestraat
kunt U prachtige relatiegeschenken krijgen, die zeker Uw naam bij Uw cliënten in de aandacht houden.

ijJly

I L

Inzinkbare

naaimachines
in Fraai

f

«BRT

Lange teugen van de beste 'long drink'

jfl

f:

:

f

in de wereld. Je pakt zon glas,
hapt er in - aaah! en je dorst is

-

grandioos gelest. Dan zeg je: 'Kerels,

dat bier is weer best.'

[

;
_%_ #^B^^!^«!^^?^fe^ *

jyp I

Bk-

lil
l ilk w
i»

J|p.

JÉË

Juwelier OOSTERWIJK

'__tUÊÊf

w

11

Vergeten !

er koelte zijn die je hart verwarmt.

PPRiky/ÊK/ÊÊÊÊÊÊÊ

|SebbixP|
J Ganatosan Ltd. /

Wat anders ? Je hebt je warm gemaakt
door 'Cool' te blazen en nou moet

»êèl

/*t*V\\

«rli

'i

Dit is een publicatie van de brouwers van het Nederlandse
bier, het meest geëxporteerde bier van de gehele wereld.

ii

"*

j
1

kastmeubel

REVISIES
van alle

K

verbrandingsmoto-

ren, speciaal dieselmotoren,
Regelmatig diverse volauto-

-^^sÉnßÜis^aßSi;

Hl %

°\*

".

i '" JMj

__%■

'I

matische compressorinstallaties, capaciteiten van 50-10.000 L/min. Vi jaar gar.

Reparatie hydraul. cricks.
N.V. Noord Ned. Motoren-

revisie, Kees de Haanstr. 60.
Sappemeer, tel. 05980-2880.

■:

BB^i^B^i''

Bik,

HUWELIJK

HG

Bk£ ::^

Jün

Trouwen doet V via bureau
„De Elf Provinciën"
Grootste bureau van 't continent, onder leiding van

het detective-echtpaar De
Vries, bekend door Radio
en Pers.
DE ELF PROVINCIËN
Verspronckweg 44, Haarlem
50 Bijkantoren
Tel. 14231
Spreekuur: uitsluitend na
afspraak. Overal te ontbieden. Vrijblijvend inlichtingen in blanco couvert.
Vertrouwensopdrachten.

-

jFELIX BONZO

—

NOORO-NED. PERSFOTOBUREAU „FOLKERS"
ZUIDERDIEP 12b
Technische

-

TELEFOON 26506

FOTOGRAFIE

Industrie
Verder al Uw particuliere opdrachten voor
jubilea, huldigingen, enz.

I

■

groepen,

t—t r—;

voer dat
uw kat...

Autorijschool
BOCKHOUDT
geeft rijles in de nieuwste
Volkswagens 1958 en Opel
Rekords. Nieuwe Opel Blitz
voor C-E en D-E. Theorielessen in moderne filmzaal.

Oosterhamrikkade 86,

foon 35328.

f 1.50 p. w. onder volle GARANTIE
Schrijf vrijblijvend aan no. 3500 bui\v. d. blad.

GRONINGEN

Rvrn 1820—
stiü going êtrong

_MZm~-êMWL_
|FIORA HOUDENBROODI

*

tele-

(i n groene ruitzak)
vlees en groenten.

Verder

M Bolletje/"

en FLORITA met

MOPJES en MERGGRATIS monster ver-

ook

PIJPJES,

-

ENNAM N.V.

HEREWEG 86

- TELEFOON 80841
—"

Flora terriërvoeder

y>«oßv

CAR-A-VAN-stationcar.

leverancier:

Vraagt Uw

GOOD

<SÊ^^\

★ 6 pers. OPEL-KAPITAN.
★ CHEVROLET-Biscayne 1958.
Per dag, per maand en op jaarcontract.

vanaf

JOHNNIE
WALKER
SCOTCH WHISKY

:

★ 4-5 pers. OPEL REKORD, ook met vouwdak.

meubelen.woningtextiel, vloerbedekking
bedden, ledikanten, dekens, enz. enz.

iCJ.

en dit
uw hond!

WIJ VERHUREN
★

Regelrecht van fabriek naar verbruiker

» A

—«-,

FLORA,

krflgbaar bij:

Postbus

28,

outo

Wl';
(//\y/M&

in,

auto

DORDRECHT

wat 'n klimaat
Zakenmensen

Jm

Over vijftien, twintig jaar, als zijn jongen
Ook dan zal gelden dat kennis macht is
groot is
en ook dan zullen voor een werkelijk goede
baan eisen gesteld worden.

...

Zijn jongen krijgt de kans om te slagen
in het leven, want een goede studieverzekering bij
de V.V.M, garandeert de uitkeringen waaruit
later de zo noodzakelijke studie moet worden
bekostigd. Oók wanneer vader er eens
niet meer mocht zijn.
i

Wilt U méér weten over studiever.
zekering, raadpleeg dan Uw assurantie "
man of wend U rechtstreeks tot:

het

hoesten

en niezen en geven on-

middellijk verlichting.

Wr%
1

jgff

SSSSMyf'

\ Wm
f\
i ~ffjjfi_\ WwÈ

*

4
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Ss

■
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IMP.: H. TEN HERKEL, N.V., HILVERSUM

tWdwr&S
"

Wi

_-~-,

*tó

,^:

""

\W_fm* ~_W
tWdéÈmF JÈ

__WP JÈÊ

KRUIS

fméN

HELpT

Kiespijn... maar ook andere
plagende pijnen stilt u het
snelst met WITTE KRUIS.

JP

jp|

WITTE

_a_W_ _

4&T

MALIEBAAN 50. UTRECHT

"*"-«>

JM

-<■

■

■

|P^l

JÊ_\
KIÉÉÉk
f
Jm
WWjé
é_m

f

' jffk

Een fraai geïllustreerd boekje, getiteld
„HIER WOONT U", wordt U op aanvraag gratis
door de V.V.M, toegezonden.

en zij die geregeld van

hun warme auto in de koude lucht
komen, doen wijs, af en toe 'n paar
Pottertjes in de mond te nemen. Voor»
komen is beter dan genezen. Doch
bent U eenmaal verkouden, dan bestrijden deze menthol pellets krachtdadig

* tabletten,

w£^Ê

poeders

ofcachets!

__^9^.

IMF
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DRIE PUNTEN KWIJT

Zwaagwesteinde
verlaat laatste plaats

Noordelijke eerste divisieclubs

Voor de spelers van Zwaagwesteinde,
die de tweede Kerstdag ver van de huiselijke feeslmaaltijd en kerstboom gingen
doorbrengen, was het niettemin een bij-

stelden teleur

zonder prettige dag, want uitspelend tegen ZAC, dat als medegegadigde voor ée

Leeuwarden verloor, GVAV kwam tot een gelijk spel
Neen, het is gisteren helemaal niet zo goed gegaan met de noordelijke
eerste divisieclubs. Leeuwarden maakte het al heel erg „bont" door
op eigen grond met 2—l van VSV te verliezen, welke nederlaag
betekent, dat de Friezen nu weer vier punten op Volendam, dat met

I—o van Alkmaar won, achter zijn geraakt en zelfs hun tweede plaats
bedreigd zien door AGOVV, dat met 4—3 ZFC de baas bleef. Daar
moet van Leeuwarden morgen in Velsen een revanche op volgen.
En eigenlijk geldt voor GVAV hetzelfde, want de Groningers zijn in
Haarlem tegen RCH niet verder gekomen dan een gelijk spel, terwijl
Sittardia van Vitesse won. Het verschil is nu weer zes punten, terwijl
HVC in feite ook een punt op de Groningers is uitgelopen. Deze laatsten
zijn nu drie achter op de Amersfoorters, die de tweede plaats innemen.
GVAV kan dus niet anders doen dan morgen in het Oosterpark van
RCH winnen.

RCH eerst
oppermachtig

plaatst. Daarbij kwam, dat Lous Biesbrouck, Kruyer en de Hongaarse midvoor Nanai prima hebben gespeeld,

Die revanche zal intussen niet meezo meldt
"nze correspondent in Haarlem, juist
tegen sterker geachte tegenstanders
xijn beste wedstrijden en heeft dat
gisteren op eigen veld ook weer gedaan.
Het is zelfs zó geweest, dat GVAV
roor de rust in de verdediging gedrongen is door een RCH-ploeg, welke
in hoog tempo speelde en speciaal
door halfspeler Krist tot een offensief is gedwongen, dat de Groningers
voor grote moeilijkheden heeft geTallen, want RCH speelt,

-

HSC en Germanicus

verloren
Er zijn voor de tweede klasse slechts
twee wedstrijden gespeeld en beide hebben ze een verrassende uitslag opgeleverd. Althans naar buiten, want in Coe▼orden zelf zal men van Gcrmanicus wei-

nig anders verwacht hebben dan een nederlaag tegen Longa, nu interne moeilijkheden de ploeg ten zeerste hebben verzwakt.
Enige spelers van het eerste elftal
hebben zich namelijk met de opstelling
van de ploeg willen bemoeien en natuurlijk heeft het bestuur dat niet kunnen

tolereren. Een deel der leiders trok echter partij voor de ..opstandelingen" en
bedankte toen het bestuur tot schorsing

overging.
Men is in Germanicus echter, gelukkig,
vast besloten door te gaan en men hoopt
met jonge spelers de.vereniging te kunnen redden. Waar intussen ook Pot. door
militaire dienst, verhinderd was, moesten
vijf invallers
er gisteren niet minder dan
en dat is tegen de techworden opgesteld
nisch betere Longa-ploeg funest gebleken Er is evenwel, en dat ismetmoedgegrote
vend, door de Coevorders
bij
zelfs
er
zouden
een
gewerkt
animo
en
doelman, die minder in vorm was ge-

waardoor de Groninger verdediging
zijn plezier aanvankelijk heus wel op
kon. Stopper v. d. Hoeven kon zelfs
geen vat krijgen op het spel van de
Hongaar en in hoofdzaak door gebrek
aan afwerking bij de Haarlemmers,
naast goed werk van de Groninger
backs en van doelman Roffel, is het
voor de rust bij I—o gebleven. Een
achterstand, welke de noordelijken te
wijten hebben aan één zwak moment
van hun goalie, die de bal bij een
schot liet vallen, waarna Nanai kon
inschieten (1 —0). Eerst in het laatste
kwartier van de eerste helft kon
GVAV ook aan aanvallen gaan denken en dat betekende meteen dat er
uit fraaie passes van midvoor Seemann
lastige situaties voor de RCH-verdedi
ging ontstonden.
Het feit, dat de Groningers hun samenspel echter te kort hielden,
wreekte zich geducht, want er kwam
nu onvoldoende afwerking, terwijl
bovendien De Grooth, die voor Meuken was ingevallen, bij een hoekschop
van De Koe tegen de lat kopte.
Bij de rust stond het dus nog steeds
I—o en toen RCH na de wisseling met
een overrompelend offensief startte,
zag het er voor GVAV donker uit.
Maar ziet, na een kwartier volgde
plotseling een uitval van de Groningers, die door Seemann tot de gelijkmaker kwamen (1—1) en van dat
moment ging het anders. De noordelijke defensie kreeg vrij plotseling
meer vat op het RCH-aanvalsspel, het
middenveld ging zuiverder spelen en
snel kwamen de Groningers, die toch
al iets meer aan techniek hadden laten zien, naar voren. In de boeiende
strijd gingen de verdedigingen echter
steeds meer domineren, terwijl bovendien Lacrois en Seemann nog kansjes
misten. Zo bleef het I—l.
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fatale onderste plaats

teamkracht sterk verminderd door
Tardy als linksback op te stellen,

behaalden
een mooie 3—4 overwinning.
Vierduizend toeschouwers zagen hoe
linksbinnen J. Schut ZAC 16 minuten
voor de rust naar een I—o voorsprong
schoot. In de eerste minuut na de hervatting leek de Zwolse zege een feit.
toen linksbinnen Pannekoek een tweede
doelpunt maakte, maar na 25 minuten
kwam van Kloetstra de eerste Friese
treffer. Wel maakte Dijkslag onmiddellijk de derde Zwolse goal. doch binnen 5
minuten hadden Peize en Groenewoud de
stand in evenwicht gebracht. Midvoor
Croenewoud bewerkte 7 minuten voor
tijd de verdiende overwinning.
De stand in de onderste regionen luiert:
geldt,

'e

waardoor de voorlinie de inspiratie,
welke in voorgaande wedstrijden tot
zoveel successen had geleid, moest ontberen.
Er was een omzetting nodig door het
ontbreken van een der backs, maar het
ware toch beter geweest een andere
oplossing te zoeken dan die welke nu
gekozen was, want niet alleen bleken
Jaap van Oosten als linksbuiten en De
Groot zwak, maar in de verdediging
klopte het ook niet. Toch is er bij
11 5 1 5 11 23—23
momenten knap gevoetbald. Aan beide 9. Quick (N.)
7 17—22
11 3 1 7
kanten, waarbij het eigenaardig is, 10. Borne
dat juist de zeer matig spelende vleu- 11. Zwwesteinde 12 2 1 9 5 17—38 Hoog opspringend voor de cirkel lost Do La Crois van HCG een schot op het
gels van VSV de doorslag hebben gein het Kerstzaalhandbaltoernooi van Quick. Links staat Henk
12. ZAC
11 1 2 8 4 16—20 Quick-doelgespannen
geven. Na acht minuten wist Den Dolte kijken of zijn doelman het zal klaren en naast hem
Veldman
der voor te zetten, waarna linksbuiVeninga de bal wel in het doel kijken.... En het werd een doelpunt.
wil
Karet
ten v. d. Heide doelpuntte (0—1) en
na 34 minuten herhaalde zich dat: weer
IN KERSTTOERNOOI VAN QUICK
schoot v. d. Heide raak (o—2).
sterker,
Leeuwarden werd daarop
maar slaagde er eerst vijf minuten na
de rust in tot een treffer van Alma te
komen (I—2). De 10.000 toeschouwers
kregen toen een boeiende kamp te zien
met verschillende goede kansen voor
Leeuwarden, dat echter niet tot de
Het door de Sportclub Quick georgani- beren van Aurich, zij het dan met veel Actief met 6—3 en Vlugheid en Kracht
juiste afwerking kwam. Het bleef dus seerde Kerstzaalhandbaltoernooi heeft te moeite. Vlugheid en Kracht met 7—6 met s—o. HCG had het wat moeilijker,
11—4,
I—2.
Van Quick won het nog met
Groningen een volledig succes voor de klopten.
maar in Hellas '57

Germania en Aurich winnende ploegen

I

vonden de Groninger dames een verbeten spelende tegenpartij, die eerst
in de tweemaal vijf
minuten verlenging

PCV verloor van Leiden
De Profclub Veenkoloniën speelde op
het Gemeentelijk Sportpark te Muntendam haar derde thuiswedstrijd. Nu werd
op tweede Kerstdag de strijd aangebonden met de profclub Leiden. Ongeveer
3000 toeschouwers zagen een aardige wedstrijd, waarin vooral de Hongaar Lajos
bij de ..Kolonialen" door zijn uitstekende
techniek opviel. Er werd in een vlot
tempo gespeeld, waarbij in totaal elf
goals gescoord werden. De Leidenaren
namen hiervan zeven voor hun rekening

capituleerde.

Onbedreigd heeft
Germania zich in
de eindstrijd tegen
HCG naar de zege
gespeeld. De Duitse dames namen
door de gezusters
Eichhorst en mej.
Hemmen een 3—o
voorsprong. alvorens Bep Marrink
voor HCG kon tegenscoren. Nog
voor rust liepen de
Duitse dames uit
tot s—l.

en wonnen dus met 7—4.

—

Sport in 't kort

Een internationale wielersprintwedstrijd om de grote Kerstprijs. welke op
eerste Kerstdag te Gent is gehouden, is
door onze landgenoot Derksen gewonnen. In het eindklassement bezette hij de
eerste plaats vóór de Zwitser Plattner,
de Belg De Bakker, de Fransman Gaignard, de Australiër Tressider en de Ita-

Na

hervat-

de dames Hemmen

en Tolkmitt (2 x)
zelfs B—l. waarna
Wies de Wind de
stand op 2—B
bracht. Het werd
nog 2—9 door mej.
Hemmen. waarna
Jannie de Koning
de eindstand op

liaan Terruzzi.

—

de

ting werd het door

Met een ruime puntenoverwinning op

do Fransman Jacques Herbillon heeft de
Italiaan Emilio Mareoni op tweede Kerstdag in het sportpaleis te Milaan beslag
gelegd op de vacante Europese welteititel boksen.

—

Het New Yorkse boksblad The Ring,
heeft het predikaat „beste bokser van het
jaar" voor 1958 toegewezen aan de Zweed

3—9 bepaalde.

SmUt van HCG heeft gelost*
Bij de heses
Alle aandacht ie gevestigd op het reemttaat van het achot, dat David
As» ixli
op het doel van Vlugheid en Kracht. Mede dank zij de iS—4 zege, (He Vlugheid in dese wedstrijd plaatste
Overrompeld Eddie Machen.
zich als finalist,
bereikte de ploeg de fimaie in het door Quick *c Groningen georganiseerde aaaVhandbalboekte,
dank zij een iets
Als gevolg van tijdens bohewedstrijden
kersttoernooi.
Leeuwarden is eigenlijk door VSV, opgelopen verwondingen
doelgemiddelzijn naar The
beter
._
,
.
.
.
.
grote
dat
met
een
mate
van
zelfveris in dit door talrijke toe- de dan HCG, terwijl Vlugheid en Kracht
Ring meedeelt in 1958 negen boksers deelnemende Duitse ploegen opgeleverd.
Germania
overleden, t.w. 4 amateurs en 5 profs. In Bij
onbe- door overwinningen op Actief (12—4) en
weest dan de prachtig werkende v. d.
de dames won Germania uit Leer ge- schouwers bijgewoonde
Elskamp. ook doelpunten zijn gekomen. trouwen speelde, overrompeld. Boventwist de beste ploeg geweest. Het klopte Hellas (8—5) zich als tegenstander van
„__
1957 telde men acht doden als gevolg
.
,
,
niet,
terwijl
Longa,
dien hadden de Friezen hun eigen van ontvangen stoten en in 1956 tien.
makkelijk met 9—3 van HCG, terwijl de
Nu lukte dat echter
de Oostfriezen kon opwerpen. Deze eindstrijd
dat in rechtsbinnen Toebes. linksbuiten
heeft een bijzonder sensationeel
Rietberg en de beide kanthalfs Vrijdag
verloop gehad. Voor de rust scheen bet
drie
had.
maal
figuren
en Kruip zijn grote
of Aurich regelrecht op een grote overVoor de rust
een treffer wist te plaatsen.
winning zou afgaan, want op dat moment
wisseling
de
door
door Rietberg en na
leidden de Duitsers met 6—L Na de wisdoelpunt van
Toebes en Rietberg. Een te zwaar aanseling tapte Vlugheid echter uit een anwegens
Germanicus moest
der vaatje. De verdediging sloot beter en
geannuvan de doelman worden
aanvallend werd er rustiger en vooral
beheerster gespeeld. Binnen vijf minuten
naar de 5e
is nu afgezakt wedstrijden,
verrichtte Hero v. d. Woude de hattrick,
12
plaats met 12 Ppunten uitomhoog gemaakt
waardoor de stand al iets dragelijker
Longa een sprong
werd (4 —6). Aurich liet zich echter niet
punten uit 12
11
negende
nu
heeft en als
zo maar wegspelen en dank zij Jaehnke
wedstrijden heeft.
werd het 4—7. De laatste tien minuten
Aantrekkelijk
waren toch voor Vlugheid. Onder grote
spanning bracht v. d. Woude de stand op
Neptunia en HSC
hebben
Delfzijl
—Oosterparkers
In
de
In de twe«de divisie B is de wedstrijd Be Quick
5—7 en toen Herman Dallinga Vlugheid
uitgevochten, dat
..n »»ntrekkelijk duel beweeglijke
een
nog tot 6—l deed inlopen, leek de ploeg
voor.
toeschouwers
hebben
deze
ongeveer
is
en
6500
gespeeld
""*'?"’'"",.,..*
rat
ci
welke
enige,
ac
tenslotte door
~,„:„,„■. _.„.
op
de
thuisclub
met
een verlenging af te gaan. Aurich
"
van
ontmoeting als een welkome onderbreking van de Kerstdagen aangelinie ten gunste
hield echter het hoofd koel en kon de
wisselbeker voor een jaar mee naar huis
grepen, waardoor het Be Quick-terrein eens weer een ouderwetse aannemen.
blik bood. Helaas echter is het wedstrijdbeeld daarmee niet in overDe volledige uitslagen waren: dames
eenstemming geworden, want over het geheel genomen heeft Ooster0
poule A: Actief—V. en K. 5—4, Germania
teleurgesteld.
erg
toch
wel
parkers
—Actief 6—3, V. en K.—Germania o—s;0—5;
gezorgd. Het intepoule B: Quick—HCG 4—ll. Aurich—
voor de gelijkmaker
minuut
1
voor
de
bij
Oosterparkers,
figuur geweest
maar
duel leverde
ressante miei
Hellas o—B, Hellas—HCG 6—B.
voor
nt
pu
Neptudoei
zijn tempo, zoals dat van de
ook
lag
toch
P
Schuurman,
en in
door
Heren poule A: V. en K.—Actief 12—4,
«n
gehele ploeg, te laag. Bovendien werd in
helft is het bij die 2-1
Hellas—Actief 7—4. Hellas— V. en K. s—B,
De groenhemden, die in het Oosterpark de voorlinie
welke in rechtsbuiten
poule B: Quick—HCG 6—lo, Aurich—
nederlaag
pungeklopt
met
3—2
hebben
en
die
—HCG 6—6, Quick—Aurich 5—9.
door deze n d C ht twee
Be
kracht
de
nog
Quick
de beste
had
Mannes
g
H
aardig spel hebben vlotheid geremd door midvoor Stiekema
n boven
Velocitas
zulk
tegen
u
nte
Finales: dames: Germania—HCG 9—3;
p
iS
W
n N U gèkomen
gelend
op de 5e laten zien, zijn nu maar hoogst zelden tot
Vlugheid en Kracht—Aurich 6—7.
heren:
De
Maar.
en linksbuiten
xend
kloppende combinaties gekomen. Duitscb
plaats.
Deze laatste had in zijn spel geen
Malmö naar Groningen
is op het middenveld wel de dominerende enkele afwisseling en werd voor rechtsHam
back
Van
Zoals gezegd, zal een van de beste
steeds gemakkelijIngemar Johansson voor zijn k.0.-overwinning in 1 ronde op de Amerikaan

—
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GEBREK AAN TEGENSTAND

Groninger derby werd een teleurstelling

vallen

-

volgen^m^ut'hl!

ne
-esJoord
Sè felle Tweede

Beter spelend Be Quick won van Oosterparkers

|S

Tempogebrek

* HSC?.
*%" Fnlf ?wr

—

—

a^

een
prooi.
ker
Waar
linksback
Paauwe
in uit-

Europese
zaalhandbalploegen, Malmö
8.1.. morgenmiddag in de Eendrachthal
te Groningen spelen tegen Noord-Neder-

7iO kwam Be Quick aan zijn tweede doelpunt in de wedstrijd tegen Oosterwist af te remmen, parkers: de jeugdige doelman Molenberg had de bal aanvankelijk wel gestopt,
bleef er van de waar daarna ongelukkigerwijs voor hem en zijn ploeg in eigen doel gewerkt.
stootkracht zo weinig over, dat het
Dat gevoegd bij het feit. dat Bedly wel- gelukkig was de bal in eigen doel te
een half uur heeft iswaar niet in zijn gewone doen was, werken.
geduurd in de eermaar toch goede openingen maakte, MenNa de rust. toen Stiekema er dadelijk
ste helft eer de singa heel aardig en balvast dribbelde,
Be Quick-doelman maakte, dat de Be Quick-voorlinie on2—l van maakte en Oosterparkers veelRademaker 'n wer- danks het onnauwkeurige spel van de vuldig kon aanvallen tegen een uit vorm
kelijk schot te verscheen er voor de
zwoegende K. v. d. Berg gevaarlijker was geraakt Be Quick,
werken heeft ge- dan die van de tegenpartij. Dit vond groenhemden nog een mogelijkheid, maar
kregen.
In
die mede zijn oorzaak in het zeer nuttige het vleugelspel, dat doorslaggevend had
periode had het werk.
de kanthalfs Kwast en Eimers kunnen zijn samen met een hoger tempo,
Oosterparkers-doel hebbendatgedaan.
Dit tweetal onderhield bleef uit en al spoedig kon Be Quick de
echter reeds hache- een goed contact met de verdediging en bakens weer verzetten. Daarbij werd het
lijke momenten beOosterparkers joeg telkens maar weer, na 25 minuten door Bedly, indirect uit
leefd. Tussen Me- en meestal vergeefs, de bal in die met een hoekschop van Van Dalfsem, 3—l en
lis en Hielkema overleg spelende „massa". De openingen, dat betekende de genadeslag voor Ooswas bij Oosterpar- welke Kwast en Eimers maakten, waren terparkers. dat in de slotperiode weinig
kers wel zoveel veel beter en wel wist stopper Bolhuis meer wist te stellen tegenover het toen
contact,
dat
de Bedly heel aardig in bedwang te houden, toch ook zwakke spel van Be Quick.
Be Quick-linksbui- maar dat vergde toch wel zoveel, dat hij
De situatie aan de kop is nu: Go Ahead
ten Hansems het zijn
steunen. Er was 20 punten uit 13 wedstrijden, NEC 18 uit
niet
kon
secondanten
moeilijk kreeg,
echter, weer,
volkomen onvoldoende 14 en Be Quick, dat nu zeven punten uit
maar Maat en Es- afwerking bijeende withemden, die Van vier wedstrijden heeft gehaald, 18 uit 15.
hadden Dalfsem en Bedly prachtige kansen zagen Oosterparkers is op de elfde plaats geschendal
toch geen afdoend missen.
bleven met 11 uit 14 wedstrijden.
antwoord op de
Toch
het nog voor de rust 2—o.
werd
snelle dribbels van
de- witte rechtsbui- Eerst kopte Hansems uit een prachtig
ten Van Dalfsem, door Bedly genomen vrije schop in en
Althéa Gibson, het negermeisje, dat
lic voor de groene even later kon Van Dalfsem, vrijgespeeld deze zomer op Wimbledon het dames
enkelspel won. is door de Amerikaanse
verdediging steeds
inschieten, waarbij de sportjournalisten voor de tweede keer
„last- door de Hongaar,
3en grote
geko7en tot sportvrouw van het jaar.
post" is geweest. veelbelovende doelman Molenberg zo on-

spiranten en jongens van de afdeling Groningen uitkomen tegen de dito zevental-
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stekende vorm

ook

w",

w
®

aluTw\it\ma7r

stompt doelman Molenberg de bal weg bij een voorzet, terwyl linksbuiten
de Oosterparkersrechts) wordt afgeschermd door Hielkenia. Dit ingrijpen van
stond,
links, vrijwel
de
Be Quick-recMsbuiten Van Dalfsem
g^d ook ' want
ongedekt.

—

land. Vooraf zullen de selectieteams ad-

Mannes vaak

—

len van Meteoor en Hellas '57 uit Leeuwarden, welke in de daar lopende competitie bovenaan de ranglijst staan.
Gisteren nam Malmö deel aan een
internationaal toernooi te Goes. won met
11—4 van EMM, met 17—4 van Volharding en in de finale, na verlenging, met
18—16 van Grünweiss uit Essen. Er waren 1000 bezoekers.

Het publiek nam het niet.
Op de racebaan van Durban liebben
zich gisteren ongeregeldheden voorgedaan toen toeschouwers niet tevreden
waren over het verloop van een paardenrace. Bij de gevechten werden twee
jockeys ernstig gewond en drie waardevolle renpaarden liepen verwondingen op.
De ongeregeldheden ontstonden naar
aanleiding van het feit dat vier paarden, waaronder de favoriet Meadow
View, bij de start van de achtste race
werden gehinderd. De woede van het
publiek steeg ten top toen de „racesteivards" (rechters) weigerden de
race opnieuw te laten lopen. Er werden ette 1 1 arrestaties verricht.

*'

-'

Nieuwsblad van het Noorden
WEER EEN WIJZIGING

van zaterdag

helpt Sparta

DOS werd door Feijenoord geklopt

ERE-DIVISIE

Sparta—Elinkwijk

3—o

DWS/A—Willem II

4—l

ADO—Ajax

3-^

NAC-WV
Rapid J C—SHS

2—2

NOAD—MVV

2—l
I—l

DOS—Feijenoord

o—l

Blauw Wit—Enschede

o—3

goals van v. d. Gijp, Van Ede en De
Vries,
alle in de tweede helft gescoord.
belangstelling
een enorme
voor de
ere-divisiewedstrijden. Bijna honderd
Sparta heeft nu met 25 punten de
leiding, gevolgd door DOS met 24.
en dertigduizend toeschouwers hebben
Rapid en Feijenoord met 22 en Ende negen ontmoetingen bijgewoond.

EERSTE DIVISIE A
Fortuna (Vl.)—De Graafschap

De meeste belangstelling was in het
Olympisch Stadion voor de „dubbel"
DWS/A—Willem II en Blauw Wit—
Enschede. Geen wonder, want Abc
Lenstra speelde
Nu, Abc was er. Tot schade van
Blauw Wit, dat op geen stukken na
opgewassen bleek tegen Enschede.
Lenstra, Voges en Schaap waren de
uitblinkers en Abc scoorde alle drie
doelpunten, twee voor en één na de
rust. Enschede is nu met 21 punten op
de 5e plaats gebleven, met 1 punt achterstand op Feijenoord. Deze laatste,
uitstekend op dreet zijnde ploeg, wist
door een doelpunt van Meerman
voor de rust gemaakt
DOS op eigen
terrein met I —o te bedwingen en daardoor belangrijke steun te verlenen aan
stadgenoot Sparta. Die kwam nu als
gevolg van deze „combine" weer aan
de kop. Met 3—o werd een zich hevig
verzettend Elinkwijk geklopt, dank zij

Leeuwarden—VSV
ZFC—AGOW
BW—Eindhoven

Er was gisteren, Tweede Kerstdag,

——

—

SCHAAKRUBRIEK
Verzorgd door de Noordel. Schaakbond.
Scheffer,

Hoofd red.-comm.: dr. ir. J.O

Jan Lutmastraat 13, Groningen
Onder degenen, die tot het succes van
Staunton I in de KNSB-competitie bijdroegen, neemt de nog jeugdige Seyen
op het ogenblik de eerste plaats in. Aan
het achtste bord won hij viermaal in
successie in een frisse aanvalsstijl. Hier
volgt zijn partij in de ontmoeting met
Bussums Schaakgenootschap I.
Wit: H. G. Seyen. Zwart: C. L. C. Dekker.
Spaanse partij.

1. e2—e4, e7—es; 2. PGl—f3. PbB—c6;
3. Lfl—bs, a7—a6; 4. Lbs—a4, PgB—f6;
5. o—o, b7—bs; 6. La4—b3, Pfd x e4;
7. d2—d4, d7—ds; 8 Pf3xes (in afwijking van de geijkte voortzetting 8. des\

,

de bedoeling is na ruil der paarden na
de nodige voorbereiding op te kunnen
rukken met de f-pion.) 8
Pc6x e 5;
9. d4xes, LcB—e6 (dit werkt de witte
plannen in de hand, beter is 9
, c6
, Lb7); 10. c2—c3. LfB—cs;
of 9.
11 Ddl—e2, c7—c6; 12. Lel—e 3, DdB—b6;
13. Le3xcs, Db6xcs; 14. Kgl—hl, Dc7—
0—0;
e7; 15. f2—f3, Pe4—cs; 16. Lb3—c2,
17. Pbl—d2, TaB—dB (zwart probeert
langs de d-lijn tot tegenactie te komen,
een ander idee is om met 17
f6
de f-lijn te openen en tevens e 5op te
rollen);
18. f3—f4, ds—d4; 19. c3xd4,
TdBxd4; 20. f4—fs, Le6—ds; 21. fs—f6,
De7—d7; 22. Lc2xh7t!? (een stoutmoedige, zij het niet geheel toereikende poging de winst te forceren);
,
22.
KgBxh7; 23. De2—hst, Kh7—gB; 24. f6x
g7, Ldsxg2t
(of 24
, Kg7:; 25.
Dgsf, Kh7; 26. Tf6, Lg2:f; 27. Kgl, Dh3>;

,

25. Khl—gl, KgBxg7;.26. Dhs—gsf, Kg7
—h 7; 27. Tfl—fs (op 27. Tf6 volgt weer
Dh3); 27

,

,

schede met 21.
Rapid handhaafde zich dus ook en
had bij SHS alleen, maar dan zeer
zware, tegenstand van doelman Landman. Door Hoelink en Hanneman werd
het 2—o, eer Zwarts voor SHS kon
tegen scoren '2—l " SHS speelde weer
zeer zwak en NOAD kon door een verrassende I—l op MVV een punt op de
Hagenaars inlopen. NOAD nam in een
matige wedstrijd door Van Osch de
leiding, maar Rutten maakte er I—l
van. De Tilburgers staan nog onderaan (8 punten), maar zowel SHS als
Willem II hebben slechts twee punten
voorsprong. Willem II speelde tegen
DWS/A zeer slechi Kick, Koot, Klein
voor de rust
maakten er voor
DWS/A 3—o van, door Vonhoff werd
het 4—o en toen de Amsterdammers
het daarna wel geloofden, kon De Jong
de achterstand tot 4—l terugbrengen.
NAC is door een 2—2 tegen VVV
een punt op SHS en Willem II uitgelopen. De Bredanaars kwamen in een
sensationele strijd door Canjels en De
Bruin (in eigen doel) met 2—o voor,
maar terwijl daarna Canjels een strafschop miste, wisten Spikofski en Heven VVV naar een gelijk spel (2—2)
te schieten. VVV vormt nu de middenmoot (19 uit 16) samen met Ajax
en Fortuna (resp. 19 en 20 punten).
Ajax ondervond van ADO veel tegenstand, getuige ook de score; v. d. Kuil
o—l, Snoeks o—2, Schuurman I—2,
2—2, 3—2, rust, Bleyenberg 3—3, v. d.
Kuil 3—4. Fortuna kreeg maar een
„half" PSV tegenover zich. Dillen.
Kruiver; Ekner, Trevor Ford en Van
Wissen zijn op non-actief. Toch kon
Fortuna alleen met 2—l winnen, doordat bij de stand I—l (v. d. Heuvel en
Appel) Rengers de bal in eigen doel
werkte.

Tfb—gB? (een blunder,

—

PAARDEN

Het hoofdnummer van de zeer
bezochte draverijen te Hilversum

druk
de
was ongeomzet was ruim twee ton!
twijfeld de Grote Kerstprijs. In de eerste afdeling leidde aanvankelijk Sally
Harvester D, die echter een foutje
maakte en na 1 ronde door Rudi Williams gepasseerd werd. In de tweede afdeling nam Lord Scotch de leiding en
wist aanvallen van New Spencer, Quick
Hollandia G en Quicksilver S af te
slaan. In de finale was de strijd aanvankelijk tussen Romeo Spencer
die
en Lord
echter uitgeschakeld werd
Scotch, die ook nu won.
In het openingsnummer nam Virtue
Hanover na 1 ronde de leiding en won.

—

—

— —

,

waren:

Kerstboomprijs,
1960 m:
1 Virtue
(E. Leeman), tijd 1.33; 2 Vendu
K (J. v. Leeuwen); 3 Vrolijke Frans (P.
Stroper). Toto w. fB.lO. pi f2.40. f 3.90,
f 1.60. k. f 62.90. c. f 13.90.
Hulstprijs, 2380 m: 1 Valeur (N. J
Bloemsaat) 1.28.9; 2 Vera Hollandia (M.
Vergay); 3 Uhlan Erebus (J N. Brouwer). Toto w fB.-. pi. f2.20. f 1.40, f 1.90.

Hanover

k. f 9.20, c. f6.20.

Grote Kerstprijs I, 1900 m: 1 Rudi Williams (F. J. Eerenberg) 1.23.7; 2 Sally
PAARDEN

Pes, pi. bö, c4, d3, g4, g7.
Zwart: Kd4, Ta6, Tbl, Lg3, Pb7, pi. a5,
7,
a g5, h4.twee
Mat in
zetten.

Velstra

won

in

Amsterdam

Te Amsterdam is tweede Kerstdag het
Inzendingstermijn 3 weken.
internationaal concours-hippique begonDit probleem dingt, nog juist op de nen, waarbij 5000 toeschouwers aanwezig
valreep, mee in het ringtournooi 1958 waren.
Het in de middaguren gereden navan de Ned. Bond van Probleem-vrientionaal springconcours leverde een zege
den.
De heer Molanus geeft de volgende op voor de jonge ruiter Tjeerd Velstra
verbetering aan van zijn driezet nr. 33b: uit Marsurn, die als enige het parcours
Witte pion g7verplaatsen naai g5; witte foutloos binnen de toegestane tijd van 86
pion op h 6bijplaatsen, waardoor alleen seconden volbracht op Charmante. Het
1 PfdB als oplossing overblijft; 1. PhB jeugdconcours was voor A. van Hout uit
Nijmegen op Rakker.
Df3
faalt op 1.
Het hoogtepunt van de avond werd de
In deze laatste rubriek van dit jaar
wens ik alle lezers een voorspoedig en barrage tussen de Brabander Willie
Scheeren met Berenice en de Duitser Pegelukkig 1959 toe.

..

Bond Klompmakerspatroons
in Friesland 40 jaar

ter Stackfelth met San Remo. Scheeren
kwam na een tactisch gereden parcours
als winnaar te voorschijn in de Orionprijs. In het parcours, dat een lengte haa
van 490 meter, stonden 10 hindernissen
(met een dubbel- en een driesprong) opgesteld met een maximum hoogte van
1.40 meter. De maximale rijtijd was 92
sec. en het minimum tempo per minuut
350 meter.
In de barrage waren acht verhoogde
hindernissen overgebleven. De tijd was
54 sec. en de parcourslengte bedroeg toen
290 meter. Alleen Scheeren kwam toen
foutloos rond. Tjeerd Velstra werd in dit
nummer met Kabila achtste.
De come-back van Wiel Hendrickx met
Bella 2 werd een teleurstelling, want
toen hij twee hindernissen had omgeworpen staakte Hendrickx de strijd.

De Bond van Klompmakerspatroons
in Friesland bestond 40 jaar en dit
jubileum vierde men in Surhuisterveen,
waar de vereniging werd opgericht met
22 leden. De vereniging telt nu 24
leden. In de jaren 1940-45 telde de bond
86 leden. Werk is er te over, want de
klompmakers in Friesland kunnen lang
niet aan de vraag uit eigen provincie
voldoen, temeer daar er de laatste tijd
veel meer vraag komt naar kinderTijdens de herdenkingsklompen.
bijeenkomst overhandigde de wethouder van de gemeente Kollumerland, de
heer W. H. de Bruin, aan de heer W.
Huisman uit Kollum, die 28 jaar secre- — De afdeling Friesland van de KNVB
taris en 5 jaar voorzitter van de bond heeft alle wedstrijden die voor mo-gen
is geweest, de eremedaille in zilver, (zondag) waren vastgesteld, afgelast in
verbonden aan de Orde van Oranje- verband met de gesteldheid van de terNassau.

Helmond—SVV
Volendam—Alkmaar

3—4

55. Opgewonden snelde Panda naar beneden, om te kijHij zweeg verschrikt, toen opeens enkele gebarsten
ken, hoe 't met de belastinginspecteur was afgelopen. Maar akkoorden klonken en
de belastinginspecteur onge-

2—l

toen hij in de kamer van de familie Joppe kwam, was
er geen spoor meer van de ambtenaar te bekennen. Op
de plek, waar hij had gezeten, lagen de restanten van
de piano.
„L-ligt hij daar onder?" vroeg Panda beklemd.
Groova knikte blij.
„Het was een voltreffer", zei hij vergenoegd, „bovenop zijn kersepit!"

deerd uit de wrakstukken oprees.
„Niet van jullie?!" riep de ambtenaar, „had dat liever
dadelijk gezegd. Ik heb dit instrument al genoteerd als
behorend tot uw in beslag genomen eigendommen!"
„Meneer de belastinginspecteur!" riep Panda verbaasd.
Bent U niet gewond?"
De inspecteur richtte zijn kille blikken op Panda.
„Waarom vraag je dat?" kraste hij.
„Nou... eh... omdat U juist een piano op Uw hoofd
„Ik vind het echt gemeen!" riep Panda uit. „Het is
heel lelijk van U om een piano op een belastinginspec- hebt gekregen", stamelde Panda verward.
teur te laten vallen!"
De ambtenaar glimlachte even bleek en vreugdeloos.
„Och, wat zou dat nou?" bromde Groova. „Het was
„Aan dat soort dingen ben ik gewend", zei hij. „Je
maar een ouwe piano. Bovendien was die niet van ons had eens moeten zien, wat ze op me lieten vallen, toen
en
ik beslag legde op de contributie van de Verhuizersbond!"
"

EERSTE DIVISIE B
2—6
I—l

Rigtersbleek—Volewijckers

Excelsior—KFC

4—o

Stormvogels—Roda Sport
Heracles—RßC
Hermes/DVS—Helmondia '55

2—o
I—l

RCH—GVAV
Sittardia—Vitesse
TWEEDE DIVISIE A

I—l
2—l

ONA—WHhelmina
DHC—Velox
LONGA—Zeist
Hilversum—Baronie
DOSKO—'t Gooi

I—l
3—o
4—o
3—2

EDO—Xerxes
De Valk—UVS
TWEEDE DIVISIE B

I—3

Be Quick—Oosterparkers

3—l

o—l

Succes van
ABHB-ploeg

RESERVE EERSTE DIVISIE

De heren bondsploeg van de

Rheden—Heerden

in poule E, waarin
verder
(Utrecht), Snelwiek
In de
(Rotterdam) en BHC (Bussurn).
eerste ontmoeting tegen SSVU keken de
bondsspelers steeds tegen 'n kleine achterstand aan en het vlotte ook niet zo
best. In de slotfase wist het bondsteam
echter toch nog een gelijk spel (4—4) uit
de wacht te slepen. Hierna trad men aan

ingedeeld

uitkwamen SSVU

2—o
I—o

AMATEURS EERSTE KLASSE B
ZAC—Zwaagwesteinde

ABHB

uit Groningen heeft in een interde
nationaal zaalhandbaltoernooi in
Bernard Hal te Utrecht een prachtige
prestatie geleverd. Het bondsteam
was

6—l

3—i

tegen

NOORD TWEEDE KLASSE B
Neptunia—HSC
2—l

Snelwiek en de

zijn geen

moment

Rotterdammers

gevaarlijk

geweest.

Goed combinerend trok het bondsteam
ten aanval en het eindresultaat
steeds
OOST TWEEDE KLASSE B
De derde tegenwas een 7—2 zege.
Germanicus—Longa '30
o—3 stander die overwonnen moest worden
was het Bussumse BHC en in het begin
was de strijd volkomen open. Na de wisseling draaiden de ABHB'ers op volle
toeren en het was vooral Henk Brouwer
(Potetos) die zijn aanhang steeds liet
juichen. Na hem mogen zeker ook genoemd worden de beide doelverdedigers
Ottens en Ter Horst, terwijl Tebbens
van SSVG eveneens een belangrijk aanHarvester(J.D (B. Dapper jr.); 3 Romeo deel in de 7—l zege had. Na afloop kon
Spencer
v. Dooyeweerd). Toto w. aanvoerder Woldijk de eerste prijs in
f 2.20, pi. f4.20. f 2.40, f 3.-, k. f 4.20, ontvangst nemen.
c. f 7.-.
Er zijn in dit toernooi door 120 zevenGrote Kerstprijs 11, le afd.. 1900 m:
J. v. tallen op 8 velden niet minder dan 180
buiten wedd. 1 Quite Heny (S.
bij
Leeuwen) 1.22.8; 2 Harley (A. Desoete); wedstrijden gespeeld. Poule A
de
3 Forges (A. G. Heskes). Toto w. f 1.70. dames werd gewonnen door Athleta,
pi. f 1.50, f2.60. k. f7.10. c. f5.70.
poule B door Zeeburg. Poule A bij de
Grote Kerstprijs II (le afd.), 1900 m: heren door St*warzenberK -en poule B
Lord Scotch (F. J. Eerenberg) 1.22.6: 2 door Solingen. Bij de dames werd de
Quicksilver S (J. Wagenaar jr.); 3 Doueindstrijd door Zeeburg met 3 —o van
blé Six M (P. M. Smit). Toto w. f 4.90, Athleta gewonnen en bij de heren met
pi. f 2.70, f 2.40, k. f 14.40. c. f4.40.
B—28—2 door Solingen van Schwarzenberg.
Finale Grote Kerstprijs, 1960 m:
1
Lord Scotch (F. le Fevre) 1.22.1; 2 Rudi
Williams (F. J. Eerenberg); 3 Doublé
Six M (P. M. Smit) Toto w f2.60 (stal),
pi. f 2.90, f 2.30, f 1.80, k. f21.30. c. f7.60.
Mistletoeprijs, 1980 m: 1 Uranie Duluth
Door de vroeger op de binnenplaats
Z (J. Wagenaar jr.) 1.29.8; 2 Wala (J S.
v Leeuwen); 3 Us Erebus (J. Hof). Toto van het landhuis Nienoord staande
w. f 5.80, pi. f2.40. f 2.80, f 4.20. k. f 6.90, volière wederom op te bouwen en te
c. fB.-.
plaatsen in de N.W.-hoek van de her1 Sunny WilKalkoenprijs. 1940 m:
liams (A. G. Heskes) 1.24.3; 2 Ugoldman tenkamp en door in een der grachten
K (M. Vergay); 3 Tizian (L. J. v. Har- een zogenaamde eendengalerij aan te
lingen). Toto w. f 2.80, pi. f 1.40. f 1.40. leggen, waarin men bijzondere soorten
f 2.20. k. f 5.80, c. f5.30.
eenden denkt onder te brengen, hoopt
Gansprijs. 2380 m: 1 Typhoon (ir. C. N. de Hertenkampvereniging te Leek de
Silver) 1.25.3; 2 Rosé Marie (G. Raymakers); 3 Tiende van Zora (E. Leeman)- aantrekkelijkheid van het landgoed
Toto w. f 2.90. pi. f 1.90. f 3.70, f 2.80. Nienoord te verhogen, zo besloot de
Hertenkampvereniging tijdens
de
k. f 4.20, c. f8.70.
vergadering. De herbouw
Kerstklokkenprijs. 2840 m: 1 Tilda O algemene
(J. Oosting) 1.28.8; 2 Unwaersfugei
S van de volière zal door leden van het
(K. Woudstra): 3 Uppsala Pluto (J. T. personeel van Gemeentewerken in de
4.-,
Graaf).
23.80,
Toto w. f
pi. f
de
vrije tijd geschieden. Niet minder dan
f 1.70. f 4.-. k. f 13.70, c. f4.50.

reinen.

Nienoord wordt
aantrekkelijker

Totale

omzet

117 nieuwe leden werden

f200.203..

23.00 Gevar. muz., 23.40 Lichte muziek,
0.30 Gevar. muz.
Nordwestdeutscher Rundfunk (309 m.)
12.00 Gr.muz.. 13.10 Amus. muz., 15.00
Operettemuz.. 16.30 Dansmuz., 18.15 Ork.conc, 18.45 Bariton en piano, 20.00 Gevar. muz., 22.15 Dansmuz., 23.00 Lichte
muz.. 23.15 Dansmuz., 0.05 Ork.conc. 1.15
—4.30 Gevar. muz.
Frankrijk (Nat. progr. 111, 280 en 235 m.)
12.05 Ork.conc., 15.45 Les Saltimbanques, operette. 17.30 Gr.muz., 17.45 Ork.conc., 19.30 Gr.muz., 19.40 Lichte muz.,
20.10 Moderne muz.. 20.55. 22.10 en 22.50
Gr.muz.
Brussel (Vlaams programma. 324 nO
12.15 en 12.34 Amus.ork., 13.15 V. d.
sold.. 14.00 Opera- en Belcantoconc, 16.45.
17.15, 17.52 en 19.30 Gr.muz., 20.00 Ork.conc. 20.45. 21.00, 22.15 en 23.05—24.00

voor zondag

In toernooi te Utrecht

4—l
6—4
I—2

RESERVE TWEEDE DIVISIE D
Zwartemeer 2—GVAV 2
2—l
s—l5—l
Velocitas 2—Oosterparkers 2

BEKER-VOETBAL
HVC—Baarn

Uit het Radioprogramma

ZAALHANDBAL

o—l

Lord Scotch won Grote Kerstprijs

na 27
Pe6 heeft wit niet veel beter dan remise door eeuwig schaak met
28. Dhst, Kg 7; 29. Tgst, Pgs: 30. Dgst
enz., want op 28. Df6 volgt Pg7!); 28. Vendu K klopte de favoriet Vrolijke
dit
Dgs—hst, Kh7—g7; 29 Tfs—gst, Kg7—fB; Frans voor de tweede plaats en
koppeluitkering
van
30 Dhs—h6t, TgB—g7; 31. Dh6 x g7t, KfB leidde tot een
—e8; 32. Dg7—hBt, KeB—e7; 33. DhB—f6t, f 62.90.
Ke7—fB; 34. Tgs—hs, Td4—g4, 35. Ths—
Toen Winifred Hollandia in de HulsthBt, Tg4—gB; 36. Df6—h6f, KfB—e7; 37. prijs een foutje maakte won Valeur en
Dh6—h4t, Ke7—fB; 38. Dh4—h6t, KfB— Quite Heny klopte in de Grote Kerst(ook 39. TgB: was ruimprijs 2, le afdeling, de Belg Harley in
e7; 39. Dh6—d6t
Dd7 x d6; het laatste rechte eind.
schoots voldoende); 39
40. esxd6t, Ke7—fB; 41. ThBxgBt, zwart
Uranie Duluth Z nam in kortebaangeeft het op.
speed in de Mistletoeprijs de leiding en
Oplossing probleem nr. 336
werd niet meer geklopt. Sunny Williams
(J. J. Rietveld le prijs N. B. v. Pr. 1943)
kwam als eerste achter de startauto weg
mat.
dreigt
2. Ddl
1. Pc 6
in de Kalkoenprijs en handhaafde zich
Probleem nr. 338.
daar. Mede doordat in de Kerstklokken(H. J. Molanus, Groningen,
prijs de leidende The Lee in fouten vereerste plaatsing).
viel, wist de noordelijke Tilda O een
verrassende zege te behalen, daarmee
winnend f23.80 brengende. De uitslagen

Wit: KcB, DfB, TbS, Th3. Ld 2Le6, Pc 7,

2—o
3—2
2—2
o—l
I—o
I—2

Wageningen—Haarlem
DFC—Limburgia

Enschede 2—Blauw WH 2
Go Ahead 2—Vitesse 2
De Graafschap 2—Heracles 2
Ajax 2—Volendam 2

14

I—2

'54

PSV—Fortuna

-

PANDA EN DE OLIEBOERTJES

Uitslagen:

Rotterdamse „combine”

27 december 1958

ingeschreven.

HILVERSUM I (402 m.)
8.00 Nieuws. 8.15 Gr.muz.. 8.25
Hoogmis. NCRV: 9.30 Nieuws en waterstanden, 9.45 Geestelijke liederen. Convent van Kerken: 10.00 Chr. Geref. kerkdienst. NCRV- 11.30 Kerkmuz. KRO: 12.15
Apologie, 12.35 Instr. Octet. 13.00 Nieuws
13.05 De hand aan de ploeg, caus., 13.10
De wadders, hoorsp., 13.30 Lichte muz..
13.45 Boekbespr.. 14.00 V. d. jeugd. 14.30
Pianorecital. 14.55 Fluit, fagot en harp.
15.30 Muz. caus., 16.00 Sport. 16.30 Vespers. IKOR: 17.00 Herv. kerkdienst. 18.00
Het geladen schip, causerieën, 18.30 De
Kerk aan het werk-, caus.. 18.40 Bijbelvertellingen. NCRV: 19.00 Kerkelijk nieuws.
19.05 Koorzang, 19.30 De mens en ik.
Gods laatste vraag aan de mens, caus. Gr.muz.
KRO: 19.45 Nieuws. 20.00 Act.. 20.10
Brussel (Frans programma, 484 nO
Amus. muz., 20.30 Kempen, land van mijn
12.15 Gevar. muz.. 14.30 Ork.conc, 20.00
22.05 Pro- L'Auberge
hart. klankb.. 21.15 Cabaret.Avondgebed.
du cheval blane operette, 22.10
menade ork. en sol. 22.45
Lichte muz.. 23.00 Jazzmuz.
23.00 Nieuws, 23.15—24.00 Gr.muz.
KRO:

HILVERSUM II

voor maandag

(298 m.)

VARA: 8.00

Nieuws. 8.18 Voor het
platteland. 8.30 Gevar. progr., 9.45 Geestelijk leven, toespr., 10.00 Gr.muz., 10.35
Boekbespr.. 10.45 Cabaret. 11.15 Omr.ork.
AVRO: 12.00 Theaterork. en soliste, 12.30
muz., 13.00
Sportspiegel. 12.35 Lichte
Nieuws. 13.07 De toestand in de wereld,
caus., 13.17 Meded. of gr.muz., 13.20 Gevar. prog. v. d. strijdkrachten, 14.00
Boekbespr., 14.20 Radiophilharm.ork. en
solist. I. d. pauze (plm. 15.00—15.25):
Tertulia bij Anita en Juanita (III). 16.10
Jazzmuz.. 16.30 Sportrevue. VARA: 17.00
Gr.muz., 17.30 V. d. jeugd. 17.50 Nws.,
sportuitsl. en sportjourn. VPRO:
18.30
Nieuwjaarstoespraak. IKOR: 19.00 V. d.
jeugd. 19.30 De Open Deur. AVRO: 20.00
Nieuws, 20.05 Lichte muz.,
20.50 Zijn
zeven vrouwen, hoorsp., 21.30 Lichte
21.45

HILVERSUM I

7.10 Gr.muz., 7.40
Idem. 7.50 Een woord voor de dag, 8.00
Nieuws, 8.15 Sportuitsl., 8.25 Gewijde
muziek, 9.00 V. d. zieken. 9.30 Gr.muz..

9.40 V. d. vrouw.

9.35 Waterst..

12.25 Voor boer en tuiner, 12.30 Land- en
tuinbouw, 12.33 Lichte muz., 12.53 Gr.muz. en act.. 13.00 Nieuws, 13.15 Promenade ork. en solist. 13.45 Gr.muz.. 14.05
Meisjeskoor, 14.30 Gevar. progr., 15.30
Gr.muz., 16.00 Bijbellezing, 16.30 Zang en
piano, 17.00 V. d. kleuters, 17.15 V. djeugd. 17.30 Gr.muz..
17.40 Beursber..
17.45 Regeringsuitz.: Rijksdelen Overzee:
Venezuela buurland van de Nederlandse
Antillen, door dr. A. J. C. Krafft. 18.0C
muz.
Comrhe cl, comme la, stemOrgelspel. 18.30 Sport, 18.40 Gr.muziek.
mingsbeelden. 22.00 Dansmuz.. 22.15 Act., 19.00 Nieuws. 19.10
Volksliederen. 19.30
22.30 Gr.muz.. 23.00 Nieuws, 23 15 Sport- Radiokrant. 19.55 Op de man af. 20.00 Gr.uitsl., 23.20—24.00 Gr.muz.
muziek. 20.30 Die merkwaardige man.
hoorsp., 21.05 Celloconc, 21.35 MetropoTELEVISIEPROGRAMMA
le ork., 22.00 Volk en Staat, caus.. 22.15
KRO: 11.00 Hoogmis.
Vocaal ens..
22.45 Avondoverdenking.
Duits TV-progr.:
12.00—12.50 Intern, 23.00 Nieuws, 23.15—24.00 Gr.muz.
borreluurtje. 14.30—14.55 V. d. kind.. 16.30
HILVERSUM II (298 m.)
Amateursprogr., 17.45 Kookpraatje, 18.00
VARA: 7.00 Nieuws. 7.10 Gymn , 7.20
—18.30 Perry Como-show. 19.00—19.30 Gr.muz.. 8.00
Nieuws, 8.18 De matrijsHier und Heute. 19.30 Spiegel v. d. week. poort.
VPRO: 10.00 Voor de oude dag.
20.00 Filmrep., 20.40 Film.
caus., 10.05 Morgenwijding. VARA: 10.20
REG. OMR. NOORD EN OOST (188 m.) Gr.muz.,
10.55 Dansmuz.. 11.30 Pianore18.30—18.55 ~A ceremony of carols"
cital. 12.00 Orgel en zang, 12.30 Land- en
Benjamin Britten.
Netty Dolk—Rein. tuinbouw,
12.33 Voor het platteland. 12.38
harp en een vocaal damesensemble 0.1.v.
Pianoduo. 13.00 Nieuws. 13 15 Voor de
Lies Clemens
Schröner.
18.55—19.20
13.20 Instr. trio, 13.45 De
Noordelijk weerbericht van het K.N.M.I. Middenstand.
weg naar volwassenheid, caus., 14.00
in De Bilt. Sportuitslagen en commentaar Gr.muz, 15.20
15.45 Zestig
op de belangrijkste sportgebeurtenissen minuten voor Lichte muz..
boven de zestig. 16.45 Nedoor Henk Oostinga.
derlandse liedjes en volksdansen, 17.00
Gr.muz., 17.20 Dansmuz., 17.50 Mil. comm..
BUITENLANDSE ETHERKEUR
Engeland
(Home Service,
330 m.) 18.00 Nieuws en comm.. 18.20 Lichte muz..
14.40 Operamuz.. 15.30 Ork.conc, 17.30 18.50 Openbaar kunstbezit, caus. 19.00
Muz. caus., 19.45 Lichte muz., 22.15 Ork Parlementair overz., 19.15 Muzikale caus..
19.45 Regeringsuitz.: Emigratierubriek:
conc. 0.06—0.36 Strijkkwart.
Engeland (Light progr.. 1500 en 247 m.) Emigratiepraatje door de heer H A. van
14.15. 14.45 en 15.15 Gevar. progr., 16.30 Luyk, 20.00 Nieuws, 20.05 Gevar. muz.,
Lichte muz., 18.40 Lichte muz., 19.00 20.30 Cabaret, 21.00 Etherforum, 21.40
22.10
Liederen, 19.30 en 20.00 Gevar. progr., Marimba.
Trombone-ensemble.
Strijkkwint.. 23.00 Nieuws. 23.15—
21.30 Samenzang. 22.00 Gevar. progr.. 22.25
24.00 Gr.muz.
TELEVISIEPROGRAMMA
NTS: 20.00 Journ. en weeroverz. VARA:
20.20 Mensen dingen nu, 20.30 Pol. overz.
v. 1958, 21.00 Anders dan anderen
Duits TV-progr.: 17.00 V. d. kind 17.10
Knutselkron., 17.50 TV-lexicon, 19.00—
1930 Hier und Heute, 20.00 Journ 20.20
20.25 Speelfilm. 20.50' FilmWeerber..
rep„ 21.25 TV-spel.
REG. OMR. NOORD EN OOST (188 m)
19.15—19.25 Sportpraatje door Henk
Oostmga.
snelheid van ca. 30 km per uur kun19.25—19.40 Noordelijk weerbericht van het KNMI in De Bilt. De Sten»
nen geven; het nuttig draagvermogen van
het Noorden
is hierbij gesteld op ca. 100 ton! Het
BUITENLANDSE ETHERKEUR
(Home Service. 330 m>
opmerkelijke aan dit project is het feit
£,n£n and
Dansmuz..
„"
Gevar. progr..
dat de 52 wielen elk een eigen motor 13.00 Ork.conc, 14.1012.45
Gr.muz.. 15.10 Pia01
1
hebben die de benodigde energie via
17.30 Ork.conc,
*? aT15.30 Gr.muz..
muz 21-30 Gevar. progrkabels van de cabine verkrijgt. De n rifi
uib
Kamermuz.
v?
land (Light progr.. 1500 en 247 m>
cabine, waar de chauffeur zit, is dus f: n£?
u
mi °Gevar. Pr °Sr.. 14.00 Lichte muz.,
een locomotief, die niet trekt of duwt, ik
lb.oo
Ork.conc. 16.45 Lichte muz.. 17.45
muz.. 21.00 Gevar. progr.. 22.00
maar alleen de energie voor de wielen Gevar progr..
23.40 Dansmuz.
w tdeutscher Rundfunk (309 m>
levert, terwijl zij ook de richting voor
4:?
12.00
Blaasens., 13.15 Ork.conc, 14.15
de trein aangeeft. Deze richting is bij
mmVs- 1445 Dansmuz..
16.00 Ork.de trein zeer belangrijk, daar het voer- -90 in' tl -45 Lichte muz.. 19.20 Ork.conc.
Jazzmuz
22.30 Lichte
23.00
us.
t
tuig praktisch een rechte hoek kan Lichte
muz.. 0.10 Dansmuz.. muz..

-

.

Op 52 wielen door zand en ijs!

Thans heeft deze Le Tourneau echter een nieuw project onthuld, dat
van belang kan zijn voor een groot
deel van de aarde. Het is niets meer
of minder dan een duizendpoot op
wielen plus het grootste voertuig ter

wereld. Het plan voorziet in een ca.
150 m lange trein op 52 rubberwielen. Dit zijn geen normale wielen,
want hun hoogte is ca. 3 m en het
rubberloopvlak is bijna één meter!
Deze enorme wielen zijn het, die de
trein zijn opmerkelijke prestaties
moeten geven, want de trein kan
zonder rails of weg de slechtst mogelijke bodem berijden, daarbij hindernissen die een halve meter hoog
zijn

overwinnend.

'

"nnn

—RV

"

io°£?

f'i

Ingenieuze techniek
De energie voor deze trein is een
elektrische, terwijl men het voertuig
ook geschikt wil maken voor atoomenergie. Vier mensen kunnen het gehele gevaarte met gemak bedienen,
waarbij zij de trein een economische

10.15

Theologische etherleergang,
11.00 Gr.muz., 11.25 Gevar. progr., 12.00 Koorzang.

TECHNISCHE DUIZENDPOOT....

Als er maar een wiel kon draaien,
dan zouden grote gebieden van de
aarde voor de mens belangrijk kunne"
worden, woestijnen en ijsvlakten verdragen echter geen wielen en zijn
daardoor „ongrijpbaar" voor de huidige techniek. Dat is jammer, want
hoewel een woestijn op zichzelf een
vrij waardeloos gebied kan zijn, kan
deze woestijn toch bijzonder belangrijk zün, omdat er een onoverkomelijke hinderpaal gevormd wordt voor
het vervoer. Vele honderden, soms duizenden kilometers moet het verkeeï
nu om de onherbergzame gebieden
heen trekken om de daarachter gelegen streken te kunnen bereiken. Dit
brengt zeer grote kosten met zich en
het houdt ook de beschaving tegen die
de afgelegen streken niet kan bereiken. Nieuwe ontwikkelingen zouden
zich dan ook openen als er een middeï
bestond dat het mogelijk maakt om
grote vrachten door de onherbergzame
gebieden te transporteren.
Een dergelijk voertuig is thans ontworpen door de 70-jarige Amerikaan
R. G. le Tourneau. Deze werktuigkundige is zeker niet de eerste de beste;
hij is de koning van de Amerikaan-se
wegenbouwmachines. Het is deze man
die voor het grootste deel de befaamde
Alaska-Highway mogelijk heeft gemaakt. Hij heeft reeds een ander kolossaal voertuig op zijn naam staan en
wel de 82 m lange „Sno-Freigther".
welke in Alaska met succes in gebruik
is.

(402 m.)

NCRV: 7.00 Nieuws,

-

7

"

-

-

1.15—4.30
muz.
maken. Alleen de cabine wordt door <-*evar.
ra
w
k
(Nat.
progr.
i ,
111 280 en 235 m.)
f,12.05" Ork.conc.
de chauffeur bestuurd en elk stel wie13.30 Gr.muz., 14.30
6 m z
,^ 3O 1500 Ork.conc. 16.00 Kalen van de nakomende wagens draait ml^ïïr,
m
Gr.muz.. 17.35 PianoreciR
n= U
18.05
op dezelfde plek waar, tientallen me- iai
Kamermuz.. 20.00 Ork.conc
Zi
Zan
23.25 Gr.muz.
dl se S.(Vlaams
ters voor hem de cabine de andere
programma. 324 nO
19 nn !
1242
en 13_11 Gr.muz..
14.00
richting is ingeslagen.
uperettemuz., 14.15 Mannenkoor. 17.10.
iglo l/ 1 , 1815 Gr.muz.. 18.30 V. d. sold..
vy° Volksliederen, 20.00 Ork.conc. 21.30
rk 2215 Pianorecital, 22.45 Bijbirvs ?liederen.
23.00 V. d. zeelieden.

-
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-

Verkoop en aanbesteding
WESTERBBORK. In

opdracht van de
werd het éénjarig bouwkundig
onderhoud aan militaire gebouwen, werken en terreinen te Westerbork en Hooghalen voor f 79.950 opgedragen aan Bouwonderneming fa. C. H. de Jonge N.V. &
Smilde.
LEEUWARDEN. Het architectenbureau
J. C. Teeuw te Leeuwarden hield voor
het bestuur van de Chr. Nationale
Schoolvereniging te St. Anna Parochie
aanbesteding van de verbouw en uitbreiding van haar schoolgebouw: Laagste inschrijvers waren: bouwbedr. P. JellemaFraneker f 93.975 en Aann.bedrijf fa. K.
Visser. Leeuwarden f 93.475. Gunning in
beraad.
<jenie

1

rem

voor woestijnen, sneeuw en ijs

Nieuwsblad
januari 1959, des Woensdag

7 januari 1959,
donderdug 8 januari 1959, om 20 uur, in het Café
av. 8 uur in Café „'t HUIS 's avonds 7 uur, in Café Op
DE BEURS" aan 't A-Kerk- KEIZER te 't Zandt, zal ten „'t Huis de Beurs" aan het A-Kerkhof 4 te Groningen,
hof Z.z. te Groningen, zal verzoeke van de fam. J. zullen publiek worden verkocht als perceel:
publiek

MAAT, aldaar, publiek worden verkocht:

worden verkocht:

De behuizing
bevattende

benedenwoning
en twee afzonderlijke bo- met de v.a.i.a.l.v. beklemyenwoningen aan de Peizer- ming van 4.60 are erf en
weg nummers 71, 71a en 71b grond aan de Hoofdweg te

't Zandt. Vaste huur f6.50.
te Groningen.
voor zover ontruimd,
Aanv. en bet. op 1 febr. a.s. Aanv.:
De 3 woningen zijn verh. dadelijk en voor zover verhuurd, in genot van huur
Voor totaal f2113,20 p. j.
Bezichtiging daags vóór en ad f 5 per week.
op de verkoopdag van 2—4 Betaling: 2 februari 1959.
uur tegen betaling van f 0.50 Bezichtiging: 27 dcc en 3
januari a.s., 's nam. 2-4 uur.
Per pers.
JOH. KROON,
J. A. TACK,
Notaris te 't Zandt.
notaris, Oostersingel 3a,

NIJHOFf!

Mr. S. J. W.
Notaris, Übbo Emmiussingel 55, Groningen.

gelegen langs de Friesestraatweg te Groningen en
uitkomende aan het Reitdiep en een gedeelte dijk,
groot 73.43 are, alsmede de zich daarop bevin-

dende WONINGEN en LOODSEN, te weten:

...beter op Super m Shell

___

Friesestraatweg 201 en 201/1, met houten schuurtjes.
Woning 201 in gebruik bij de heer
A. Reinhart voor f 5.95 p. w. en 201/1 voor f 5.65
p. w. bij de heer S. Loonstra.

b. De dubbele behuizing,
Friesestraatweg
201/3 en 201/4, met stenen
schuurtjes. Woning 201/2 in gebruik bij de heer

met

B. Reinhart voor f 10.62 p. w. en 201/4 voor f 12.50
p. w. bij de heer J. A. van Someren.

Een grote stenen loods,
waarin kantoor, met golfplaatbedekking.

d. Een grote loods,
gedeeltelijk van hout,
gedeeltelijk van sintelbetonplaten.
Het gedeelte dijk en een gedeelte van het opslagterrein zijn tot 9 december 1959 in gebruik bij de

STROOBOS
15 januari
1959, des nam 2 uur, in het
Café HAZENBERG te Grootegast, zal ten verzoeke van
donderdag

15

I

a. De dubbele behuizing,

c.

VERKOOP BOERDERIJ
Op

1. Het opslagterrein,

Een behuizing

-

het Noorden van zaterdag 27 december 1958

VEILING

PUBLIEKE VERKOPING Verkoping 't Zandt
Vrijdag 9

van

rr^^rt
+

l

heren Groen en Lommerts voor f 30.— p. w.
Het hierboven omschreven onroerend goed zal als
één perceel worden verkocht.

mejuffrouw M. E.
VAN
DOORN te Amsterdam, pubehuizing m. garage en
bliek in één zitting worden
aan de Lekstraat 4 te Groningen.
Verkocht:
Door het verbindend worden
In gebruik bij de heer F. Reinhart voor f 18.85 p.w.
Een nog nieuwe
der enige uitdelingslijst is
het faillissement van
Aanvaarding
H.
van beide percelen: dadelijk na de toeslag
RIDDER-BAPTIST, wonen- in genot der opbrengsten.
de te Groningen, van beroep Het opslagterrein, voorzover niet verhuurd, alsmede de
ge- loodsen, ontruimd op te leveren binnen 21 dagen na de
met schuur, waarin stalling lunchroomexploitante
voor 33 stuks hoornvee en ëindigd.
toeslag.
1 paard en de v.a.i.a.l.v. be- K. E. SMILDE—NIENHUIS, Betaling van beide percelen: 1 februari 1959 met bijCuratrice,
klemming van erf, tuin en
betaling van 5 % rente per jaar, vanaf de aanvaarding.
Oude Boteringestraat 27, BEZICHTIGING: perceel 1 op de dag van de veiling en
gunstig
landerijen, zéér
Groningen. de 7 daaraan voorafgaande werkdagen van 14—16 uur;
staande en gelegen te Dorp
onder Stroobos, Dorpsterperceel 2 op de dag van en voor de veiling van 14-16 u.;
weg 8, groot 18.99.40 ha.,
zulks tegen betaling van f 2.— voor perceel len f 0.50
doende jaarlijks op Midwinvoor perceel 2 per persoon, ten behoeve van de Algeter tot vaste huur f 102.—.
mene
Armen.
De boerderij is tot 1 mei
De veiling wordt gehouden onder bijzondere voorwaar%,
v.a.
4%
Rente
heer
J.
verpacht
1965
aan de
den.
Nieuwhof.
Makelaarskantoor
Nadere inlichtingen ten kantore van
Kijkdagen: maandag, woens- K. HAMMINGA, Werfstr. 8,
Notaris K. DE HAAN,
Tel. 22474.
dag en op de verkoopdag, Groningen
Spilsluizen 5, Groningen, Tel. 21414
telkens des morgens 10 uur.
Betaling 1 maart 1959.
HYPOTHEKEÏN
D. SICCAMA,
De laagste rente en het
Notaris te Grijpskerk. hoogst mogelijke bedrag.
T. H. HUISMAN,
Melkweg 14
Notaris te Grootegast. Credietkantoor
(hoek H. W. Mesdagstraat>
Groningen Telefoon 26976

2. De

tuin

boerenbehuizing

Hypotheken
.

VOORLOPIG BERICHT

"

Belangrijke boerenboeldag

.

VEILING

te Midwolda (Oldambt) uur,

Makelaardij

GRIJPSKERK
Op vrijdag 9 januari 1959,
des av 7 uur, zal in het
Hotel 'KUIPER te Grijps-

zal
op donderdag 26 februari 1959, 's middags 1
aan de boerderij van de heer T. Boerema, Hoofdweg 63
te Midwolda (Oldambt)

R. G. KORTE
Winschoten

kerk, t.v.v. de erven familie

FERINGA, publiek worden

BOELDAG

worden gehouden van diens volledige boerenbeslag.
Nadere specificatie volgt.

Verkocht:

H. KLOPPENBURG,

groenland
1. 1.03.62 h.a. vrij en
GROENLAND aan de
lijn te Grijpskerk;
2. 0.97.90 h.a. vrij en eigen
GROENLAND aan de Jonkeislaan te Grijpskerk;
3. 0.88.40 h.a. vrij en eigen
GROENLAND aan de Jonkerslaan te Grijpskerk;
4. 2.75.14 h.a vrij en eigen
GROENLAND aan de spoorlijn te Grijpskerk.
5. 1.83.15 h.a. vrij en eigen
GROENLAND aan de Frieeigen
spoor-

sestraatweg te Grijpskerk;

HYPOTHEKEN
op

gunstige

voorwaarden.

POSITIE
Jongeman, 18 jaar, in bezit

thans
van Mulo-diploma,
studerende voor Radiotechnicus N.R.G.
met enige
praktische ervaring, zag zich
gaarne geplaats als Monteur

in servicewerkplaats in het
noorden des lands.
Brieven no. 1968 bur. dezes.
Meer nut van uw auto

aan

(open en gesloten), achter personenauto's.
N.V VVECOMA, Mach.-

asasaw ia»»a¥s»iB»»»»»a»aas»io»ï

Grijpskerk, beklemd; vaste
huur f2l.—;
7. 1.57.30 h.a. GROENLAND

aanh wasens

2-wielige

te

fa'br.

Grijpskerk, beklemd; vaste
huur f2l.—;
alles verpacht tot 1 nov. '61.

ADUARD.

Tel. 05903 " 331

j^_^_9m^^____i_m~~wmmmimfm~sas^-wmmmmrr-if

1 februari 1959.
Dj. SICCAMA,
Notaris te Grijpskerk.

Aanv./bet.'

BOELDAG

—

tutZt

maandag 29 december
1958, des voormiddags om
10 uur, zullen ten huize en

njden een genoegen, steeds opnieuw! Beslist,
u rijdt beter op „SUPER SHELL".

GER ZEVENBERG
ETALAGUSERVIOE

BELANGRIJKE

schrijfmachine
schrijfbureau,

typetafeltje,

Stichting „De Opbouw"

Utrecht

nclften tot°°H

'
Huwelijk

%nlr

en houten kleerhangers,
papiersnijders, etalageT. U verJchijnwerpers en winkelgoelichting, restant
deren (manufacturen) Kas-

"

(Nationaal); Telma(Marchant).
chine
als: antiek
Voorts Inboedel
eikehouten kabinet, eikehou-

register

eikehouten
Joor
eetkamerameublement, volle Z
mervan
Friese kastklok, spinnewiel
pulpitrum,

Op dinsdag, de 30e december 1958, des voormiddags te 10.00 uur, zullen in het voormalige gebouw der Openbare Leeszaal en Boekerij, aan de
Vismarkt te Groningen, ten verzoeke van het

//

\\

bestuur van voornoemde leeszaal en andere principalen, publiek a contant worden verkocht:
grote partij caféstoelen, lange tafels,
ronde
tafels, boekenstanders, boekenkasten, ladenkastje,
Gotische boekenkast, schrijfbureaus, typetafels,
schrijfmachine, vitrine, crapaud- en fauteuilstellen, antieke Empire-bank, klokken, schilderijen, partij TL-lampen, vloerkleden, partij vloerzeil, grote partij boeken, enz. enz.
Inlichtingen bij en orders aan de veilingmeester
W. RUITER, Muurstraat 20a, tel. 27770.
Bezichtiging maandag 29 december, des namiddags van 2—6 uur.
J. LEERTOUWER, deurwaarder
Herestraat 96a, tel. 29836

"en
e "«ea.U}ltln ß

'

-1 " l ?

.,.
..-

'

kanten, kapokmatrassen, Uitslu tend vrouwelijke melampen, gordijnen, vloerbe- dewerkers. Speciale
P
afdekking, glas- en aarde- delingen v. d.
rkend e
werk, tuinameublement enz. .boeren- midden« «goeTe -«s
W HAMMINGA,
Notaris,

Stadskanaal.
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SHELL

V'
1

J-~ ■■—A

een

Shell-pomp en vraag inlichtingen over de

JUNIOR CLUB. Jongens

en meisjes tot en met veertien Jaar doet u een geweldig plezier met het lidmaatschap.
Tweemaal per maand het leuke jeugdblad Olidin, allerlei aardige verrassingen en nog een lange reeks bijzondere attracties!
Het nieuwe clubjaar staat voor de deur!

J\

Vf

even

\

\

WRAK VEE
en noodsiachtingen, ligkoeien en slachtpaarden.
Overal te ontbieden.

BORGER, Marum, telefoon 05944—385.

W
Herestraat 31

"

speciate
*SL
voor rk en
P.G alsmede

afdelingen

I

6

Overeenkomstige woning in of nabij Groningen.
Brieven onder no. 1958 bureau van dit blad.

,

«
° t*

administratie
Amsterdam.

joagelu.

postbus

Kantoor

6037
te

Groningen. L,odewjj kstr n
HOEST UW KIND?
Geopend zaterdag en
din«Nattermann's MELROSÜ»! 1dag
v. 2—B. Verder v afSX)RTE helpt, lost taai -i spraak.
Desgewenst
huisslijm op smaakt goed. Flabezoek.
con f 2.-' bij elke drogist.

-

CALLANTSOOG
Groningen

vraagt

VERHUIZINGEN
Vervoer van kwetsbare in- en
goederen, museumstukken enz.

biedt een

export-

__

PATAT-FORNUIZEN

voor de verkoop van damesmode-artikelen,
bruidskleding en nouveauté's.
Leeftijd 20-30 jaar.

vol-automatisch

Schriftelijke of persoonlijke sollicitaties.

Telefoon 23694.

■

BESTAAN
BELANGSTELLENDEN

UU

SINDS 1920

- TEL. 39530
V-——*■■■*.*.*——"/
GRONINGEN

Op onze afdeling Boekhouding is plaats voor een

KANTOORBEDIENDE (vrl.)
met Ulo-diploma en kantoorervaring.
Leeftijd plm. 20 jaar.
Prettige, afwisselende werkkring.

UfyMdtumt
VISMARKT

29

-

GRONINGEN.

ZERO-VLAARDINGEN
Telefoon 01898r-4043

H.H. Winkeliers

Verpakkingen voor overzee en
transportovername voor buitenland. Douane-formaliteiten.

■

de badplaats met het brede
strand. Prima ingerichte 6
pers.
luxe zomerhuisjes,
vlak bij de zee. te huur.
Mei en juni sterk verlaagde
prijzen. Vraagt ml. bij: W.
Bousema, Ezinge (Gr.).

Ie VERKOOPSTER

DOOR GEHEEL EUROPA

;e

voor
er
(n,
huwelijk
VVRAK VEE
pn
n
u
H
el)
d
een
als
serieuze nuisen noodslacbtingen. Ook
houdster zoeken. Gegevens
liggende koeien. Overal te w
schrifteL en
LOCGEBR.
mondel verontbieden.
strekt a. h.
teleTolbert,
Pzn.,
HENS05945—2403,
doorver- middelingscentrun, Hoofdfoon
binding.

*, ,

VERRAS UW KINDEREN (OF DIE VAN ANDEREN)!

beneden: grote huis-eetkamer; keuken;
W.C.; gang; tuin- en bergschuur.
boven: 3 slaapkamers en badkamer.
Huur f 52.80 per maand

M

d« helpende
oaQd
H
van
een
koelkast
discrete
«net haspel, elektr.
bem'.dde(Electrolux), zo goed als D P n Sen worden opgehieuw, elektr. fornuis (Tner-

hia), tinnen koffiepot, dressoirs, tafels, stoelen, ledi-

"
"

geen startmoeilijkheden
geen afslaan of inhouden van de motor

PUBLIEKE VERKOPING

Gevraagd:

elektr. klokje, eikeh. jaloeziekast, inzinkbare trapnaaiHuize „DE HAZELAAR",
machine (Pfaff), 2 elektr. tehuis
Bernina kleermakersmachi- ders voor ongehuwde moeen haar kinderen.
nes met motor, 3 kleermakerstrapnaaimachines, 3 lan-i Goedgekeurd door het Ministerie van Justitie,
ge toonbanken met laden,
Remgrote lange uittrektafel, di20
Huis ter
H o,ri~ ??
Heide,
Kieertel.
verse verchroomde
03403-276 Aanetalagematenaai,
standers
°Pnamen te
en
heren'
dames-,
diverse
de Centr Adm
sier
plastic
kinderbustes, partij

ten

ijsvorming
in de carburateur
J

ö

eengezinswoning te Emmen, bev.

Showroom Schuitendiep 36
Tel. 22132.

verkocht:

met I.C.A.

#

Aangeboden wordt:

ten verzoeke van mevrouw
de wed. E J VAN DER
VEEN te Stadskanaal (W.),
Handelsstraat 56, a contant

cilinder

mSHELL" Benzine

WONINGRUIL EMMEN-GRONINGEN

Op

Lips brandkast,
schrijf bureau,

en

SA

MAGAZIJN

te Stadskanaal (W.)

(Olivetti)

T

» sui>er SHELL** met I.C.A.

NU OP WINTERKWALITEIT!

wegens vertrek

Publiek worden

J_sLa_

I

Makelaar J 11. ZUIDEMA,
Parklaan 27, tel. 29158.

6. 1.44.70 h.a. GROENLAND
aan de Friesestraatweg te

de Friesestraatweg

Notaris te Nieuwolda

Een lichte druk op het gaspedaal en u voelt het
direct: „SUPER SHELL" in de tank! De schoonste benzine die ooit werd gemaakt
dankzij

—

van 16 tot plm. 20 jaar worden
hierbij
eventueel met hun ouders
uitgenodigd om
op maandag 29 december a.s., 's avonds 8 uur, in hotel
~De Nieuwe Brug", Eendrachtsweg 1 te HOOGEZAND
een VOORLICHTINGS- en FILMAVOND bij te wonen,
waar Kapitein J. D J. Postma inlichtingen zal geven
en eventueel vragen zal beantwoorden over de Kleine
(kustvaart) en de scholen van het KoHandelsvaart
ninklijk Onderwijs Fonds voor de Scheepvaart.
Mogelijkheid tot plaatsing bestaat ook voor stuurlieden-

—

L

;

-

—
—

machinisten
met vaarpraktijk als zodanig — en koks
en of bakker-koks met ervaring, vanaf 21 jaar.
TOEGANG VRIJ VOOR lEDEREEN
bij alle
Inlichtingen
mondeling of schriftelijk
Arbeidsbureaus, de Koopvaardijstichting 1946 te Gro-

—

'

ningen of het Koninklijk Zeemanscollege „De Groninger
Eendracht." A-Kerkhof 32a te Groningen, telefoon 05900-

-27343-27344.

N.V. V/h A. KINGMA&ZOON

Nog uit voorraad leverbaar,

Bouw. en Aannemersbedrijf, annex Timmerfabriek, gevestigd te Leeuwarden, zoekt voor
de leiding der buitendienst van haar afdeling,

alle soorten klein

PRE-FABRICATED BOUW

Zakjes wonderkaarsen.

een alleszins bekwaam medewerker
welke zal worden belast met de algehele organisatie der buitendienst en de leiding over de
opbouw van de pre-fab produkten.
Gevraagd wordt: een flinke jongeman, leeftijd 30-45 jaar, met een bouwkundige opleiding op H.T.S.-peil
een goede praktische
ervaring in het bouwvak en een goed organi-

VUURWERK
Knalkurken en Pistolen.
H. TIJMS,
Nw. Kijk in 't Jatstraat 69,
Telefoon 2477 L

—

satievermogen.
Geboden wordt: Een zelfstandige werkkring
met goede ontplooiingsmogelijkheden.
Schriftelijke sollicitaties worden gaarne vóór
of op 15 januari tegemoet gezien op haar
adres: Oldegalileën 58 bis te LEEUWARDEN.

Fa. SANITAS
KLEINE 4
Q
KR. ELLEBOOG O
'I Straatje met de paaltje.
GRONINGEN

TABAKSDIPLOMA NODIG??
Volg dan de lessen van de 1.V.0.-tabakscursus te Groningen of Leeuwarden. Aangifte en vrijbl. ml. bij sig.

J. Buurman, Nieuweweg 15, Gron., tel. 34836 of
postbus 229 Groningen. Prima referenties. Examen in
mei, juni a.s.
mag.

"

Uitsluitend kwaliteit.-

artikelen, voorzien van

ons garantiezegel

"

Verz.ln blanco enveloppe
Vraagt Inlichtingen
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setooft e nu heus al die dogma* dia de
u voorhoudt?
" Een ontwikkeld katholiek is veer mij raadsel.
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Mogen v/H o bij de oplossing helpen?
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voor voetbalenthousiasten

Laat u dan cent eenvoudig en eerlijk voorlichten ever
het katholieke geloof.
Vrijblijvend! Zonder persoonlijk bezoek l
Wij zouden het zo prettig vinden, als onze niet-katholieke
landgenoten ons wat beter begrepen.
Wij bieden a aan
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20 raa geïllustreerde brochures
tezamen 320 bladzijden, die een
katholieke geloof.

W"> katholieken wordt
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KIEU REN FOTOS

MAAK BABY'S UITZET COMPLEET MET
DE HANDIGE ZWITSAL BABYSET
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Naam: ________^________________________
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G.meenf.
m
Do. dere coupon ln een open enveloppe, frankeer als
drukwerk (4 cont) en adresseer:
N v Q 3
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Alleenst. heer met

\ESSOjJ

zonnige

zoekt KENNISMAKING
met juffrouw, 45—55 j., Chr.
begins. Liefst arb.stand.
Brieven no. 1969 bur. dezes.

Volg het voorbeeld van de tienduizenden voetba'liefhebbers die reeds zijn begonnen deze fraaie foto's te
verzamelen. Zij zijn van ongekend groot formaat en
uitgevoerd in schitterende kleurendruk.
Voor alle berijders van auto's, motoren, scooters en brommers zijn deze foto's beschikbaar bij de Esso dealers.
Tegen betaling van slechts f. 1,- administratiekosten per
divisie ontvangt U een registratiekaart waarop U elke
week een nieuwe foto (met namen dei spelers) in ontvangst
kunt nemen. Deelnemers aan de drie divisies ontvangen
dus wekelijks drie foto's. Voor elke divisie wordt een verzamelmap gratis bijgeleverd.

WEND U TOT EEN ESSO DEALER

Verzamel voor Uzelf of Uw zoon of Uw neef of voor een andere liefhebber

Vriendschap, alg. ontwikk.

_

Fa. G. Weis, Bloemstr.44, Groningen, tel. K 5900-2188 ö

filatelie, studie. Mnl., vrl.
leden, 14-75 j., in 72 landen.
Elk milieu, ontwikk., geloof. GARAGE RADEMAKEK
Prospectus gratis. Wereld Taxi- en rep.-bedr. TrouwCorr. Club. FRISIA, Leeu- uuto's, Ziekenvervoer. Damsterdiep 100a, telef. 21423,
warden. Box 12 (F.).

Briggs & Stratton

AANGEBODEN

Benzinemotoren
Gebr. v. d- HELM, Gron.

MAANDAGMIDDAG ÉÉN UUR beginnen onze

speciale japonnendagen
JAPONNEN met wijde baantjes-rok en lange mouwen van 46—52
in wol en zijde
JAPONNEN
JEUGDIGE JAPONNEN met wijde rok en brede
ceintuur
met jasje

aanbieding

"

Gromngew

woning in de stad,

I^Kbb

Onder deze

.

van 46—52 #
van 38—46 *>

vallen ook de japonnen van onze buitenlandse huizen, in

ziet onze speciale etalages

*>

Z'la/D
OÏ/e l O

1/1 7£
14a
IO

het model-genre.

"

Ook speciale aanbieding in BONTMANTELS en MANTELKOSTUUMS.
N.V. Modemagazijnen

.

—

tegen

nt

—

~

lage
verstrekt gelden
rente op Autos. Motoren,

Scooters e.d.

SIP DIJKEMA,
Kamerlingh Jnnesstraat 117
«»■ 3«57.
Groningen

-*

afdoende

verwij-

l

Behandeling van
puistjes enz.
wratten,
Verbetering m van huidfouten. Huidverzorging.
dering

Comtesse

,

BIJ DE STUDIE
DIRECTEUR A HOMMES.
R.adad.is.ur Pro( Dr r
hoo 9 i.,.„
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UW KUNSTGEBIT STUK?
lEL 0-1850-7541 (10 LIJNEN)

ROTTERDAM 22176
" TELEX

Speel zondei risico met ba- Burgermeisje zoekt vriendin,
by. S.G.A. Plastic broekjes opger. I'srakter, M. 0., 14
voorkomen „vochtige" ge- i 15 j. Brieven onder no.

Telef. 20665 - Herestraat 6 volgen.

■

.

"

hommes wexter

VOOR ALLE INRICHTINGEN
VAN ONDERWIJS
DEGELIJKE LEIDING. TOEZICHT
EN STEUN

OvëSgllaar
Elektr.

STADSKANAAL

iV
lage
g

Bureautegen

Schoonheidssalon
GRONINGEN, A-KERKHOF

BUIZEN

Autofinancierings-

Nieuwe en gebruikte automobielen
e me
lnrUil en
Financiering
ia eerrente.
re
ßHPv
Brieven
onder no. 1637 bureau van dit blad.

,
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hur.

rlpyps

Nu naar

RUNUARDT's GEBITTENKLINIEK

-

Vismarkt 46 z.z.
Groningen
Sinds 25 jaar specialist op dit gebied dvi
gegarandeerd 100 % vakwerk!
's Maandagsmorgens ook geopend!

"

