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GESPREK VIA STALEN BUIS

Van de ingesloten kompels
tenminste negen in leven
In naburige mijngang
ook geluiden gehoord

|

ef
| Ji°°rgrond

behulp

—

van uiterst gevoelige sondes, die in de berg waren neergelaten
zie de buis links op de
werd naar tekenen van leven van de ingesloten mijnwerkers gespeurd. Rechts wordt bij
een versterkerapparatuur in spanning geluisterd.

—

17-jarige uit Leiden

Noodlanding op vliegbasis Leeuwarden

Piloot verlaat ongedeerd bijna
totaal verwoeste straaljager
(Van een onzer verslaggevers)

)| Vliegend op een hoogte van 3000

uur
'|K^*"* Hunter

omstreeks
boven Lemmer de motor van
straaljager, bestuurd door
vlieger H. J. Folmer,
van de vliegbasis
vliegdienst
J(.
in brand. De overste stelde
'Ugebouwde brandblusapparaat in
t
rking, waardoor het vuur werd ge, st. De motor weigerde echter dienst,
ook het radiocontact uitviel.
op tijd had de vlieger nog een
(jTjöroep aan de vliegbasis Leeuwar1" £eraa kte vanmorgen

I Jfenant-koloneï

,<

v.

kunnen

doorgeven.

eSen en negentig van de honderd
zouden op dat moment de
in werking hebben gezet,
Folmer, met zijn grote vliedeed dit niet. Hij wilde
in glijvlucht de Leeuwarder
Sls te bereiken. Geassisteerd door de
i)g
hem, eveneens in een Hunter
vjjast:
e
tj gende eerste luitenant F. den Hou((j.S die wel radiocontact had, gelukte
V-j

**

Jonge Nederlander
licht
Voedsel,
Spanje
in
vermoord
en kleren naar
Tolosa

Een Spaanse boer heeft gisteren in
een weiland in de omgeving van
(Noord-Spanje) het stoffelijk overschot
gevonden van de 17-jarige Nederlanrichting Marssurn. Doordat hij voor de der Johan Herman (Jaap) Fryling
uit
wind uitvloog en geen vermogen meer _eiden.
tegen
had om
de wind in te landen
Volgens de Spaanse politie is de jonbovendien was er slechts een be
perkte nooddruk voor de remmen
gen vermoord (mogelijk met een
schoot het toestel aan de kant van steen) en heeft het stoffelijk overschot
Jelsum van de landingsbaan om 250 enige dagen In het weiland gelegen.
meter verder in een weiland tot stilOp 20 juli was, drijvend in de rivier
stand te komen. De Hunter werd hierbij zwaar beschadigd en zal afgeschre- de Oria in de nabijheid, een koffer
ven moeten worden. De moedige vlie- aangetroffen met persoonlijke eigen
dommen en het paspoort van de Ne-t
ger bleef ongedeerd.
derlander. De pas bevatte geen inreis--'
stempel van de Spaanse douane.
Opvarenden gered
Er wordt een uitgebreid onderzoek
ingesteld. De politie verdenkt nog niemand. Volgens de gemeentepolitie in
Leiden was de jongen op 17 juli alleen
voor een vakantie-trektocht met onbekende bestemming uit Leiden vertrokken.
Een andere zoon van de familie
Fryling
is met vakantie in Lissabon.
Op het IJsselmeer zijn gistermiddag
omstreeks twee uur twee schepen gezonken, één van 350 en één van 500
ton. Beide schepen waren geladen
met grint en onderweg van Duitsland naar het Friese plaatsje Schuilen-

—

—

>

Twee grintschepen op
IJsselmeer gezonken

overste kreeg het toestel zelfs btfrg.
landingsbaan

voor de

vanuit de

Zevenmaanden

voor

van Jood

belediging
,et>

Duitser, die een Joodse restaut-, ö
W*~ e igenaar „Joods zwijn" heeft geW* i s gisteren veroordeeld tot zegevangenisstraf wegens
t rbaanden
en huisvredebreuk.
j-£
3 °-J arige Horst Aidag had, aldus
%r
<L uigen, het restaurant betreden ons de waarschuwingen van de
Julius Gieske, dat hij niet
B<f3aar,
enst was wegens vorige inciden-

l^

*%*

tje
wierp uitdagend een branden(;■ Jj'garet op de grond en riep tegen
**♦"(*■?" „Raap het op, jou Joods
alaus getuigen. De 46-jarige
ke liet de politie komen. Maar
zei tegen de politieman: „Als ik
fy}; Pistool had, zou ik dat Joodse
\per hebben doodgeschoten. Onder
zou ik vrij uit gaan."

V?u'"

Al^
.

VIERDAAGSE

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van
de Rotterdammer Hoek. De twee
schepen (het één van de heer Broersma uit Zwolle, het tweede van de gebroeders Bossenbroek) kwamen in
moeilijkheden toen de wind plotseling
aanwakkerde tot windkracht acht en
naar het noordwesten liep.
De schippers probeerden hun schepen met de kop op de wind te krijgen,
maar dat gelukte niet tijdig. Zij kregen
veel water over. Als eerste zonk het
schip van de gebroeders Bossenbroek.
Binnen vijf minuten verdween 't in de
diepte. De beide broers konden worden
opgepikt door een derde schip dat in
de buurt voer. Zij waren juist gered,
toen ook het schip van de heer Broersma ging zinken. De heer Broersma.
zijn vrouw en twee Kinderen werden
eveneens aan boord van het andere
schip genomen.
De drenkelingen werden in Lemmer
aan wal gebracht. De rijksbetonningsdienst is gistermiddag uitgevaren om
lichtboeien te leggen op de plaats
waar de schepen gezonken zijn. Zij liggen in 4,5 meter water op de vaarroute van het grote vaarwater Amsterdam-Lemmer.

Mei' rijdende

Op een persconferentie heeft de prefect van het Franse departement Jura,
Aubert, vanmorgen meegedeeld dat de
ingesloten mijnwerkers op zijn vroegst
morgenmiddag aan de oppervlakte

zullen kunnen worden gebracht.
Door de buis heeft men een gesprek
kunnen voeren met de opgesloten
Vompels.
„Met hoeveel zijn jullie", vroeg een
ingenieur.

„Met negen man", luidde het ant-

woord.

dag en nacht in een hoog
tempo gewerkt om de mijnwerkers te bereiken.

antislipschool Drachten

De rijbaan van de antislipschool van de KNAC le Drachten is totaal
vernield en daardoor voorlopig onbruikbaar geworden. Terwijl de school,
de enige in het noorden des lands, wegens vakantie gesloten was, hebben
koeien, die in het naast gelegen weiland graasden, kans gezien er
ongemerkt een kostbaar slippertje te maken. Met hun hoeven hebben
zij over de gehele lengte van de baan (350 meter) gaten getrapt in het
kwetsbare wegdek. De koeien zijn vermoedelijk door paarden in het
weiland opgejaagd en in hun angst dwars door de prikkeldraadversperring gesprongen.

meteen doorheen zakten. Er zal wel
niets anders op zitten dan dat er een
geheel nieuwe bitumenlaag wordt aangebracht, zo zegt de leiding van de
school. Hoeveel de schade bedraagt,
is niet bekend. Wel hoopt men de antislipschool tegen de aanstaande herfst
weer in gebruik te kunnen nemen.
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GEVAARLIJKE REGEN
In de loop van de nacht heeft men
door de smalle buis niet alleen levensmiddelen en wat lantarens naar beneden gelaten, maar ook warme kleren,
want de arbeiders waren op het ogenblik van de ramp maar dun gekleed.
Vanmorgen is ter plaatse een zware
graafmachine gearriveerd, maar het
verbreden van het gat van negen tot
80 cm is een werk, dat 24, 36 en misschien wel 48 uur kan duren. Een niet
gering gevaar zijn de onophoudelijke
regens, waardoor de berg voortdurend
in beweging is en in verband waarmee
men ook vanmorgen het reddingswerk
moest staken.

OUDE MIJNWERKER
Onder de wachtenden aan de oppervlakte staat dag en nacht een oude
mijnwerker, die in zijn jeugd zelf in
de mijn heeft gewerkt. In de loop van
de nacht heeft hij gehoord dat zijn
twee zoons Michel en Jaques tot de
overlevenden behoren. Door de aardverschuiving zal hij zijn boerderij moeten verlaten, waar hij zijn gehele leven
heeft gewoond en waar hij 12 kinderen

heeft

grootgebracht.

De burgemeester van de stad die een
beroep op vrijwilligers heeft gedaan,
laat via luidsprekers op het gemeentehuis ieder uur omroepen hoe de reddingswerkzaamheden vorderen.

Nog een veroordeelde voortvluchtig

Uit Leeuwarden ontsnapte gevangene
in Nieuweschans gegrepen
Ranger 7 op weg

„Wat zijn jullie namen?"
Hierna kwam een dokter voor de
spreekbuis.
„Hoe staat het met jullie gezondheid?"
(Van een onzer correspondenten)
„Gewonden hebben we niet, ach
De 33-jarige Duitser S. Grafe, die
met ons gaat het wel".
Andermaal de ingenieur: „Wij gaan de vorige week uit de Leeuwarder
nu een gat graven van 80 cm dia- strafgevangenis met twee andere veroordeelden ontsnapte, is gisteravond in
Nieuweschans gegrepen.
Alleen de 45-jarige Abraham Swalep uit Amsterdam is nu nog op vrije
voeten, want de derder uitbreker, de
47-jarige M. Schmal uit Rotterdam,
kon, zoals gemeld, reeds een uur na
de ontvluchting worden gearresteerd
De landbouwer O. C. Struif ontdekte de ontvluchte Duitser gisteravond
omstreeks zeven uur fietsend langs de
spoorlijn Nieuweschans Winschoten.
De Duitser was gekleed in gevangenistenue. Hij droeg echter een regenjas
over deze kleding. De landbouwer waarschuwde onmiddellijk de rijkspolitie
die er niet direct in slaagde de voortvluchtige aan te houden. Ongeveer
drie uur later liep de man toch in de
armen van de politie, die medewerking had gekregen van de Koninklijke Marechaussee.
De arrestatie op zich zelf was bijzonder spectaculair. Het werd een
sluip- en kruip tocht door een korenveld. Grafe werd tenslotte bekaf in een
droge sloot aangehouden.
Het ontvluchte drietal had wegens
inbraak en heling nog enkele jaren
gevangenisstraf voor de boeg.

boorinstallaties wordt

Koeien vernielden rijbaan

laat je ze dan niet
doorprikken.

beneden

.

meter en 66 meter diepte. Houd
moed!"
Maar het is een karwei dat nog wel
24 uur of langer kan duren. Weten
jullie iets van de anderen?"
Vier zitten in een andere ingestorte
galerij, maar we kunnen niet bii
hen komen".
„Hebben jullie ergens dringend behoefte aan?"
„Wij zouden wel graag wat willen
eten".
„Hebben jullie licht?"
„Neen, wij zitten in het stikdonker.
Wij zouden wel graag een paar

—

Dieren zakten door bitumenlaag

Het wegdek van de antislipschool
bestaat uit een bitumenlaag, vervaardigd volgens een bepaald procédé. Bij
warm weer wordt de laag zacht; alleen door waterbevloeiing ontstaat er
een harde bovenlaag. Toen de koeien
de Drachtster baan ophuppelden, was
de deklaag zo zacht dat de dieren er

(Van onze Parijse correspondent)
Van de veertien bedolven mijnwerkers in de kalkmijn van
Champagnole zijn er in elk geval nog negen in leven. Hun moreel is goed. Gisteravond om half elf kon met hen een eerste
contact worden gemaakt via een stalen buis van 66 meter lengte
en 9 cm diameter. Van weerskanten werd op de buis met de
hamer geslagen, zodat men aan de oppervlakte wist: beneden
zijn nog mensen in leven.
Intussen is er ook nog hoop de kompels, die in een andere mijngang opgesloten zitten, levend aan te treffen. Een opzichter
heeft verklaard dat hij in een naburige mijngang geluiden heeft
gehoord. Men heeft echter nog niet kunnen vaststellen of deze
geluiden van de mijnwerkers afkomstig zijn.
Als gevolg van de zware regens zijn de reddingspogingen vanmorgen tijdelijk gestaakt.

elektrische zaklantaarns willen hebben".
~Wij zullen jullie ook nog proberen
te helpen via de luchtkoker".
„Dat kunnen jullie wel laten want
alles is ingestort".
Hiermee was het eerste en meest
dringende gesprek afgelopen.

naar de maan

Een vlindervormig

ruimtevaartuig,
de met een camera uitgeruste Ranger
7, is gisteren gelanceerd voor een
tocht naar de maan. De 400 kg wegende Ranger moet vrijdag om 13.45 uur
(onze tijd) op de maan neerstorten na
ongeveer 4000 close-up foto's van de
maan te hebben gemaakt.
De Ranger 7 werd gisteren om 16.30
uur onze tijd gelanceerd voor zijn reis
van 68 uur over 228.000 mijl. Vijf uur
later rapporteerden de geleerden, dat
het ruimtevaartuig dichtbij zijn voorgeschreven baan was gekomen en dat
een eventuele afwijking door het instrumentarium aan boord zelf zou kunnen worden gecorrigeerd.

Winkelier legt
stelende klanten
„geldboete” op
(Van onze correspondent te Venlo)
Alsof het de gewoonste zaak van de
wereld is, speelt de exploitant van
een zelfbedieningszaak te Venlo voor
eigen rechter, wanneer hij Duitsers
betrapt op diefstal in zijn zaak.
„Flink laten betalen is de enige manier om ze dat gappen af te leren.
Ik kijk de mensen aan en zeg dan
50 of 100 mark. Het is wel vaak een
veelvoud van hetgeen ze gestolen
hebben, maar och, die klanten hebben me misschien wel vaker bestolen, zodat ik altijd aan mijn trekken
kom", aldus deelde de winkelier
ons mede.
Tot nu toe zouden alle Duitsers mopperend betaald hebben, want als ze
niet voldoen aan de eisen van de exploitant, volgt onverbiddelijk aangifte bij de politie. Voor de Nederlandse justitie zijn de Duitsers wel
bang, want zelfs voor een kleine
winkeldiefstal gaat men voor een De Atlas-Agena-raket schiet met
paar dagen achter slot en grendel.
de Ranger 7 de ruimte in.
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Vijftig

jaar geleden

Toen stond er in het Nieuwsblad
De Oorlogsverklaring.
Op grond van het besluit des kei-

zers is heden aan de Servische
regeering een oorlogsverklaring gezonden van den volgenden inhoud:
„Daar Servië de nota 23 Juli, door
den Oostenrijks-Hongaarschen gezant te Belgrado overhandigd, op
onbevredigende wijze heeft beantwoord, ziet Oostenrijk zich in de
noodzaak gesteld tot wapengeweld
zijn toevlucht te nemen, ter bescherming zijner rechten en belangen".

AGENDA VOOR GRONINGEN
Woensdag 29 juli

10.00—1*2.00, 14.00—18.00 en 20.00—22.00
uur Pr. Ireneschool (Korreweg): Skel-

teren om

kampioenschap Groningen.

Donderdag 30 juli

10.00—12.00, 14.00—18.00 en 20.00—22.00 u.
Prinses Ireneschool (Korreweg): skelteren om kampioenschap Groningen.
19.30 uur Martinikerk: concert Avondtmusyck.
Medewerkenden:.- Steffy
Recko-Bijl (sopraan); Haite van der

Schaaf

(orgel).

Bioscopen vanaf donderdag:

Beurs: 14.30. 18.30 en 21.00 uur: Lemmy
Caution en verdovende middelen (14 j )
Camera: 14.30, 19.45 en 21.00 uur: Johnny
waar kom je vandaan? (a.1.)
Cinema: 14.30, 18.45 en 21.15 uur: De lefschopper 'a.1.)
Grand: 14.30. 19.00 en 21.15 uur: Het masker van Scraramouche (14 j.); elke
ochtend van 10.00 tot 12.00 doorlopend
familieprogramma (a.1.).
Luxor: 14.30, 19.00 en 21.15 uur: Beat girl
18 j.).

Studio:

14.15, 19.00 en 21.15 uur:
Hoe
slaag ik in de liefde? (14 j.).
Maxwill Theater, Paterswolde:
woensdag 20.00 uur: Goliath en
de
barbaren (14 j.).

Tentoonstellingen
Mangel gang: tot 1 augustus werk van
Jacqueline de Jong, Gordon. Fazakerley en Karl Pelgrom.
Groninger Museum: tm. 13 september
(behalve

lo' Vivat;

Naar Mallorca en Joegoslavië

's

maandags) tentoonstelling
t.m. 13 september 17e eeuwse

schilderkunst, moderne schilderkunst.
Provinciehuis: tm. 28 augustus werk uit
collectie van J. Wijngaard.
Passage International: tot
15 augustus
collimprimages en ceramiek van Ber-

nard Franssens.

Bonafide regeling voor
Fiesta-vakantiegangers

Westduitse
diplomaat werd
doodgeschoten

f48 MILJOEN TEKORT!

Twee brieijes
Zo begint er dus weer enige tekening
te komen in de chaos, die na het instorten van de Fiesta heerste. Langer
zal het duren voordat de juridische
knoop in dit geval is ontward. Fiesta
Tours is een zaakje geworden waaraan men zich slechts kan branden.
Beide partijen
de heer Whitfield
in Londen en de heer Schildkamp in
zeggen, dat zij geen
Rotterdam
eigenaar zijn van de Nederlandse tak
van het bedrijf en dat zij dus ook niet

—

—

BEST TEVREDEN

Rustig en weer iets warmer
onze weerkundige

medewerker).
In de loop van de dag nam de
wind gisteren af. In de voormiddag
werd op de Wadden nog harde

wind gemeten. Het Zuiden noteerde
nog weer 25—27 gr. C. Vooral Zuid
Limburg heeft een volop zomerse
juli met nu al 5 tegen normaal 2
tropische dagen en al 12 tegen normaal 9 zomerse dagen. Elders in
ons land zijn deze cijfers tot vandaag vrijwel normaal voor juli.
Deze paar laatste dagen van de
hooimaand zullen minstens 5 a 6
uren zon moeten brengen wil De
Bilt het normale aantal uren zonneschijn van 198 bereiken. Een
kleine storing bij lerland trekt in
de richting van Zuid Engeland en
West Frankrijk en kan tegen de
avond wat meer bewolking veroorzaken. De regen zal ook morgen
van weinig of geen betekenis blijven. In de meeste provincies is juli
mei 40 tot 60 mm. regen nog een
vrij droge maand. De temperatuur
gaat weer iets omhoog tot ongeveer
25 gr. Alle bouwvakkers die met
vakantie in ons land verblijven
zullen ongetwijfeld over het vakantieweer best te spreken zijn.
Verwachting voor het Noorden
(geldig tot donderdagavond). zwaar
tot half bewolkt. Droog weer.
Zwakke zuidwesten wind. lets
warmer, overdag 24 tot 26 gr.
Vooruitzichten: rustig met goed
zomerweer.
Strandweer goed. Zwakke wind.
Nu en dan zon en overwegend
droog. Overdag 22 24 gr. C, zeewater 18 gr. C.
Schiermonnikoog: gisteren goed
strandweer. Maximum 23 gr. C. Veel

Barometerstanden
Metingen in de stad Groningen

van dinsdagmorgen 10 uur tot woensdagmorgen 10 uur:

ZWAKKE WIND
medegedeeld door
het K.NJM.I. te De Bilt, geldig van
woensdagavond tot donderdagavond,
opgemaakt te 11.15 uur:
Vrij veel bewolking, maar ook enkele
zonnige perioden. Op de meeste plaatsen droog weer. Overwegend zwakke
wind. lets hogere temperaturen.
Weerverwachting,

ZON EN MAAN
morgen op 4.47, onder 20.32

Zon
Maan morgen op 23.08, onder 11.14
1 augustus 4.30 uur: L.K
De temperatuur bedroeg heden om
2.30 uur 20.6 gr. C. (69 gr. F.); minimum
temperatuur afgelopen nacht 11.6 gr. C
(53 gr. F); maximum temperatuur gisteren 21.7 gr. C (71 gr. F).
Wind vanmorgen om 10 uur: Z.W. 2.
Hoog water op 30 juli te Delfzijl om
3.34 en 15.38 te Zoutkamp om 2.24 en
14.28 uur.

De schatkist is leeg:
de Staat moest lenen
Het is in geen jaren meer gebeurd, maar nu is het dan toch een feit: de
schatkist is leeg. Minister Witteveen heeft de bodem van de schatkist
leeggeschraapt, maar hij kwam er deze week toch niet; de Staat der
Nederlanden moest de Nederlandsche Bank vragen bij te springen met
maar even 48 miljoen gulden. Hiermee blijft de Staat overigens ver beneden het toegestane maximum-voorschot, dat 150 miljoen gulden bedraagt.

De oorzaak van het tekort is gelegen in het feit, dat de Staat deze
week 460 miljoen gulden aan de Nederlandse gemeenten moest uitkeren;
vorige week was er echter slechts 306
miljoen gulden in kas en in de afgelopen dagen is dit bedrag blijkbaar
niet meer voldoende gestegen. Blijkbaar komen de belastingen wat trager
binnen, dan men gehoopt had.
Aan de geldschaarste van de Staat
zal intussen spoedig een einde komen.
Begin volgende week heeft de storting
op de staatslening van 200 miljoen
gulden plaats. Weliswaar moet hiermee
een bedrag van 109 miljoen gulden
worden betaald voor aflossing op
schatkistpapier en voor de rente en
aflossing op de staatsschuld, maar er
blijft dan toch nog behoorlijk wat in
kas. Bovendien blijven de belastinggelden binnenstromen.
De uitkering aan de gemeenten die
de schatkist tot op de bodem leegde,
heeft de positie van de banken sterk
verbeterd. Zij konden f 126 min. dure
voorschotten aflossen. Ondanks het
feit, dat zij f 11 min. deviezen moesten
financieren, steeg hun tegoed bij de
centrale met f 196 tot f 398 min. Hiervan is f 165 min. geboden wegens het

Oe Thant in Moskou
VN,

De secretaris-generaal van de
Oe Thant, is gistermiddag in Moskou
aangekomen voor besprekingen over
het handhaven van de vrede en andere
internationale kwesties. De uitnodiging tot dit bezoek is van de Sovjet-regering uitgegaan.

Temperatuur

zwembaden

De temperatuur van de zwembaden was
vanmorgen te Engelbert 22 gr. C, Groningen (Papiermolen) 21 gr., Paterswolde
21 gr., Roden 21 gr., bosbad Zuidlaren 22
gr., Assen (De Wilg) 201 gr., bosbad Rolde 221 gr., Nienoord-Leek 20 gr.

IN EUROPA

—

wind.

„Heilige oorlog”
Noord-Rhodesië

Weer
heden

7u. v.m.

zwaar bew.
zwaar bew.
zwaar bew.
Kopenhagen zwaar bew.
Aberdeen
onbewolkt
geheel bew.
Londen
Amsterdam zwaar bew.
geheel bew.
Brussel
Luxemburg licht bew.
Helsinki
Stockholm
Oslo

Parijs

Bordeaux
Grenoble
Nice
Berlijn

Frankfort
München
Zürich

Genève

Locarno
Wenen

Innsbruck
Athene

Rome

Ajaccio

Madrid

Mallorca

Max.

temp.
gist
20° C.
24° „
18°

23°
18°
24°
22°
24°
25°
27°

~

~„~
„
„„

Neersl.
afgel.

24 uur
0.4 mm

0

0.2
0
0
0
0
0

0

„

„
„

„ 0 „
zwaar bew. 26" , 0 „
licht bew.
25° „ 1
onbewolkt
28° „ 0.1 „
geheel bew. 27° „
0
zwaar bew. 26° „ 3 „
25° „ 4
licht bew.
onbewolkt
23°
2.1 „
half bew.
25° „~ 0.1 „
25° „
1
onbewolkt
geheel bew. 31° „
0.2 „
regen
23°
0 „
,~ 0 „„
onbewolkt
licht bew.
32° „ 0
onbewolkt 30° „ 0
licht bew.
32° „ 0 „
„
onbewolkt 32° „
onbewolkt

Lissabon
half bew.
Den Helder zwaar bew.
Ypv.nburg
zwaar bew.
Vlissingen
zwaar bew.
Eelde
zwaar bew.
De Bilt
mist
mist
Eindhoven
geheel bew.
T'/enthe
Z.-Limburg
zwaar bew.

—

25°
19°
20°

21°

„~
„

22°
22°
24°
27° „
26° „

~~
~

—
0
0

0
0

0

0

0

0
0

„

~
„

Minister van Buitenlandse Zaken
Gromiko, die Thant op het vliegveld
begroette, had diezelfde ochtend, naar
verluidt, zijn Britse ambtgenoot Butler
nog de verzekering gegeven, dat de
Sovjet-Unie „geen kopeke" zal betalen
voor het optreden van de VN in Kongo
en in het Midden-Oosten. Het feit, dat
de Russen nooit een bijdrage voor deze activiteit van de VN hebben gegeven, zal hoogstwaarschijnlijk een van
de belangrijkste punten zijn die bij de
besprekingen van Oe Thant in Moskou
aan de orde komen. Het bezoek zal
vier dagen duren.
Vandaag -werd hij door Kroestsjef
ontvangen. Gesproken is over de
„krachtsinspanning, die de VN zich
getroosten om de vrede te bewaren",
Het onderhoud werd bijgewoond door
minister Gromiko, de Sovjet-partijtheoreticus Soeslof en andere Russische
gezagsdragers.
Van VN-zijde werd het overleg nog

-2

Regionaal tv-nieuws
per 1 januari
in

In Noord-Rhodesië is een „heilige
oorlog" aan de gang tussen regeringstroepen en leden van een fanatieke
godsdienstige sekte die geleid wordt
door de hoge priesteres, Alice _en(Van onze correspondent tet Rotterdam.)
shina.
Langzaam trekt de kruitdamp op boven het slagveld dat de voormalige
Bij een treffen tussen beide partijen
Fiesta-directeur J. Schildkamp heeft achtergelaten. Zijn advocaat, mr. D.
in het afgelegen Chinsali zijn volgens
A. I. van den Oever in Wassenaar, is bezig de 400 Fiesta-klanten die al
een regeringscommuniqué uit Loesaka „minstens 34 mensen" gedood en
hadden betaald, toch nog aan een vakantie te helpen. Wat de reizen naar
19 gewond.
Joego-Slavië betreft, is de zaak al rond. Er is een regeling getroffen
De gouverneur van Noord-Rhodesië,
waarbij Eutotours in Rotterdam en Buhoma in Den Haag, in samenwersir Evelyn Hone, heeft zich gisteren
king met Schreiner Airways, deze reizen verzorgen voor de toeristen die
bijzondere volmachten toegekend om
aan de situatie net hoofd te kunnen
bij Fiesta hadden geboekt.
bieden. Naar het gebied van Chinsali
Ook tracht mr. Van den Oever het voor de schulden behoeven op te worden 800 soldaten en politiemannen
zover te krijgen, dat de reizen naar draaien. Het lijkt onverklaarbaar dat overgebracht.
Spanje zonder bijbetalingkunnen door- de koopovereenkomst op dit punt ongaan. Tot nu toe hebben zich 200 men- zekerheid laa-t bestaan. Maar tenslotte
sen gemeld bij' het Haarlemse reis- betreft het hier slechts een eenmansr
bureau Centouri, dat samen met Mar- zaak. De hele overeenkomst tussen
tin's Aircharter deze reizen van Fiesta Whitfield en Schildkamp is in twee
heeft overgenomen.
briefjes vastgelegd. Nu de zaak is
vastgelopen, moeten de advocaten aan
Bonafide de
hand daarvan maar zien vast te
stellen
wie de klap moet dragen.
recherche,
De Rotterdamse
die naar
De secretaris van de Westduitse conDe eerste zorg van mr. Van den
aanleiding van 75 ontvangen klachten,
Brazilië, Rolf Heubach, is gisteronderzoekt of er strafbare feiten zijn Oever is evenwel geweest, te trachten sul in
gedupeerde
vakantiegangers
de
400
te
avond in zijn woning doodgeschoten.
gepleegd, heeft er zich van overtuigd
dat deze nieuwe regeling bonafide is. helpen. En gezien de regelingen die nu
De politie zoekt naar 2 jeugdige perZij raadt alle gedupeerde Spanj e-rei- getroffen zijn, lijkt het erop dat hij, sonen die bij het apartement van Heuzigers aan, zich uitsluitend met het met medewerking van andere reisbach zijn gesignaleerd.
bureau van Centouri in Haarlem in bureaus, daarin wel geslaagd is.
verbinding te stellen. Thans moet bij
dit bureau nog f 75,- worden bijbetaald,
maar mr. Van den Oever tracht het
zover te krijgen dat de vakantietrips
ook langs die weg zonder extra kosten
kunnen verlopen. Zaterdag gaat een
toestel van Martin's Aircharter met 70
voormalige Fiesta-klanten naar Mallorca.

PRESSIE zegt:

(Van

REEDS 34 DODEN

196?

Met ingang van 1 januari zal de
NTS regelmatig een regionaal
nieuwsprogramma uitzenden. Gestreefd wordt naar een wekelijkse
uitzending van twintig
minuten.
Hiermee wordt de eerste fase in de
ontwikkeling van de regionale televisie gerealiseerd.
Voor de samenstelling van het
regionale nieuwsprogramma zal een
werkgroep verantwoordelijk zijn
waarin naast NTS en omroeporganisaties de regionale adviesraden vertegenwoordigd zullen zijn. In het
regionale nieuwsprogramma zal later ook regionaal nieuws worden
opgenomen uit andere delen van
Nederland dan die, welke tot het
werkgebied van RONO en ROZ behoren.

"

Drie vliegtuigen storten
neer: 188 doden
Een woordvoerder van de nationalistisch-Chinese luchtmacht in Taipeh
heeft gisteren verklaard dat alle 188
inzittenden van drie militaire transportvliegtuigen, die maandag in het
zuiden van Formosa zijn neergestort,
om het leven zijn gekomen.
Reddingsploegen hebben het gebied
waar de vliegtuigen bijna gelijktijdig
waren neergestort, uitgekamd en geen
spoor van overlevenden gevonden.

Kind overleden na
val in trappenhuis
De anderhalf jaar oude Ronald Ruitenbeek uit Zaandam is gisteren in een
trappenhuis over de leuning gevallen,
nadat het kind op een fietsje was geklommen. Het kind kwam acht meter
lager op een betonnen vloer terecht;
het is in een ziekenhuis overleden.

Dr. Verwoerd, de premier van ZuidAfrika, heeft medegedeeld, dat de regering een beroep van Engeland om
de levenslange gevangenisstraffen,
waartoe Nelson Mandela en zeven anderen wegens sabotage zijn veroordeeld, te verminderen, van de hand
heeft gewezen.

KORT

GAAN..

♦ Duitse oorlogsverliezen

.

*""

officiële gegevens uit de
chieven van het Westduitse leger *>"
tijdens de tweede wereldoorlog 2,9 o*
Volgens

joen Duitse militairen gedood. 1,4

"*'

joen werden als vermist
Van de burgerbevolking kwamen "l
luchtaanvallen 500.000 mensen om.

♦ Oliemolen uitgebrand

#J

Een felle uitslaande brand heeft
teravond de oliemolen De Koperslag
in Zaandijk volledig verwoest. In
molen was een perserij van oliehoude<j*
de zaden gevestigd. De schade %
draagt ongeveer twee ton, die door
verzekering wordt gedekt. Sinds 9*,
was er in de Zaanstreek geen mole"'

*

J

brand meer

geweest.

♦ Explosie Egyptisch schip
President Ben Bella van Algerië he
gisteren verklaard, dat de explosie *?
boord van het Egyptische vrachtsclw
Ster van Alexandrië het werk is £5

weest van contra-revolutionairen. *5
deze ontploffing kwamen, zoals gemel2
85 mensen om het leven en werden "
gewond.

♦ Gedeserteerde Russen

Het Amerikaanse leger heeft beWj,
dat-verleden week twee Sr.
uniformeerde Russische soldaten n8
het Westen zijn overgelopen. Zij k*'
men nabij Neustadt in Beieren We*
Duitsland binnen en hebben om poli"6
asiel verzocht.
gemaakt,

*

♦ Internationale handel
De VS hebben Italië te verstaan <*'
dat zij gekant zijn tegen
denkbeeld, dat een niet-communis^5
land een bijzonder handelsverdrag
(Rood) China tekent Italië en
zouden dergelijke plannen hebben.

"

geven,

*

"*

Pek**

Kroestsjef mogelijk voor
besprekingen naar Bonn

(Van onze correspondent te Bonn)
overschrijden van het kredietplafond.
De goud- en deviezenvoorraad daalde
De premier van de Sovjet-Unie, Nikita Kroestsjef, zal hoogstwaarschijnmet f 11 mnl. tto f 6567 min., waarvan
lijk een bezoek aan Bonn brengen om met bondskanselier Erhard beongewijzigd f 5770 min. aan goud. Van
sprekingen te voeren zonder een vooraf opgestelde agenda. Men rekent
de rekening andere ingezetenen kwam
september op de komst van de Sovjet-premier in Bonn, maar waareind
markt,
f 10 min. in de
waarna deze
rekening f 23 min. beloopt.
schijnlijker is, dat het bezoek begin oktober zal plaats vinden.
De verbeterde positie van de banDit, is het resultaat van de bespre- nov, en
ken kwam tot uitdrukking in een vergistermiddag Kroestsje*
laging van de daggeldrente met een kingen die eergisteren de Sovjet-am- schoonzoon, Alexei Adzjoebei,
bassadeur in de Bondsrepubliek, Smir- Erhard hebben gevoerd. Het
half procent tot 3Vs procent.
punt van de besprekingen lag in 1 ,.
anderhalf uur durende onderhoud ttf
sen Adzjoebei en Erhard, waarbij a<*'
vankelijk ook de minister van Bui'e
landse Zaken Schröder en Sovj e
ambassadeur Smirnov aanwezig *L
ren, terwijl de ontmoeting op AdzJ**j,
bei's verzoek besloten werd met e\,
onderhoud onder vier ogen tussen
en Erhard. Adzjoebei is hoofdred8
teur van het regeringsdagblad
tia. Hij brengt op uitnodiging van «\
aantal Westduitse bladen een bez-*
aan de Bondsrepubliek.
Na afloop van de besprekingen ve
De Koninklijke Luchtmacht heeft en kan daarom niet anders dan van geklaarde
de regeringswoordvoerd%
stringente voorschriften
geval
worden beoordeeld. Wel
uitgegeven val tot
met het doel de overlast ten gevolge is het zo, dat schade, waaronder glas- Von Hase: „De uiteenzettingen van
van het doorbreken van de geluids- schade, veroorzaakt door het doorbre- Sovjet-Russische ambassadeur
barrière door militaire vliegtuigen zo ken van de geluidsbarrière, steeds ten duidelijk, dat ondanks de verga ïe
veel mogelijk te beperken. In hoofd- wordt vergoed, indien deze schade is de meningsverschillen een persoonlijL
zaak bevatten deze voorschriften re- veroorzaakt doordat de vlieger de gedachtenuitwisseling tussen de KL
gelingen, volgens welke doorbreking voorschriften niet in acht heeft geno- ringschefs nuttig zou kunnen
van de geluidsbarrière boven, zee en men.
bondskanselier heeft in beide gespat
op een landafwaarts gerichte koers
ken het Duitse standpunt uiteenga
dient plaats te vinden of wel, indien
en toegelicht.
jd
niet anders mogelijk, boven een miniVoorts heeft hij de Duitse
hoogte
male
van 35.000 voet.
tot een gesprek met de Sovjet-R
Dit zegt staatssecretaris Den Toom
sche minister-president in Bonn
f
van Defensie in antwoord op schrifteeen
onbegrensde kring van onder** »
lijke vragen van het Tweede-KamerDe regering van Cambodja heeft pen bevestigd. De
lid Couzy (VVD). Volgens de bewindscommuniqué uitgegeven waarin gesprekspartners zullen in MoS%.
een
man wordt op de naleving van deze
hun gesprekken verslag uitb-\ji
voorschriften strenge controle uitge- wordt beweerd dat Zuidvietnamese over
gen
en
de verdere beslissing over "y
vliegtuigen
een
giftig
poeder
op
Comoefend.
De hinder, die bewoners nabij de bodjaanse grensdorpen hebben uitge- mogelijke ontmoeting ligt van nf
±
Er vielen daardoor 76 doden. aan in Moskou".
Duïts-Nederlandse grens ondervinden, strooid.„gele
poeder" zou op zeven daErhard had vorige maand al %& $
wordt voornamelijk veroorzaakt door Het
Duitse militaire vliegtuigen. Hierover gen in juni en juli zijn gestrooid op dat hij niet van plan was naar M°s „ji
is reeds schriftelijk contact opgeno- zeven dorpen in de provincie Ratana- te gaan, maar dat Kroestsjef te *.*
men met het ministerie van Defensie kiri. Het poeder veroorzaakte maag- en tijd
welkom was voor een gespr e* i
van de Duitse Bondsrepubliek. Voorts darmcatarrh, waaraan ook veel dieren
is de commandant van de tweede .ge- bezweken.
Bonn.
allieerde tactische luchtmacht verzocht om zijnerzijds zijn bemiddeling
te verlenen de overlast zo veel mogelijk te beperken.
Het verlenen van schadevergoeding,
zo deelt de staatssecretaris mede, is
afhankelijk van verschillende factoren

-

"Jv

Staatssecretaris Den Toom:

Strenge voorschriften voor
doorbreken geluidsbarrière

Cambodja beschuldigt
Z.-Vietnam van gifoorlog

Roemeense premier
bij De Gaulle

President De Gaulle heeft

(Van

onze

correspondent in

Den

Haag).

gister-

ons standpunt deelt dat de
mogelijkheid bestaat de betrekkingen
tussen onze beide landen steeds meer
te ontwikkelen, en dat deze ontwikkeling een bijdrage vormt tot de grote
zaak van de vrede en de internationale
samenwerking".
Op de vraag of hij De Gaulle had
uitgenodigd voor een bezoek aan Boekarest, antwoordde Maurer, dat een
dergelijke uitnodiging nog niet is gedaan. Hij hoopte echter, dat hiertoe te
zijner tijd de mogelijkheid zou bestaan.

voor

overval op taxichauffeur

klaarde na afloop met genoegen ge- de rechtbank in Den Haag negen
constateerd te hebben dat „de Franse maanden gevangenisstraf
regering

.

**

Negen maanden geëist

De 18-jarige Haagse scholier J. A.
bijgewoond door een plaatsvervanger morgen een uur lang met premier
8.,
die op 7 maart nabij de WaalsdorMaurer van Roemenië gesproken, twinvan Oe Thant.
Oe Thant bood Kroestsjef een rijk tig minuten langer dan tevoren was perlaan in Den Haag getracht heeft de
gegraveerde Birmaanse bokaal als ge- afgesproken.
26-jarige Haagse taxichauffeur H. N.
schijk aan. Kroestsjef nam de bokaal De Roemeense regeringsleider, die het Delfos te beroven, na hem een slag op
bewonderend in handen en zei: „Hij onderhoud met het Franse staatshoofd
is heel mooi. Het is eigenlijk een („deze eminente figuur van onze tijd", het hoofd te hebben gegeven met een
naar hij zei) vruchtbaar noemde, ver- zware hamer, heeft gistermiddag voor
museumstuk".

Geen strafvermindering
voor Mandela

OM

TE

met aftrek
en terbeschikkingstelling van de regering tegen zich horen eisen.

De jongen, die eerder al eens met
de kinderrechter in aanmerking kwam
was in januari van dit jaar weer
thuisgekomen uit een opvoedingsgesticht. Zijn moeder beloofde hem een
bromfiets wanneer hij zich goed zou
gedragen. De scholier had zijn zinnen
echter gezet op een motor.
Om aan geld te komen rijpte bij hem

het plan een willekeurige
feur te beroven. Op de dag v° o?AC s'
misdrijf nam hij een zware
mer mee van de lagere
school. Hij completeerde zijn ult;{yi
ting met een bril, die hij in de stopzette teneinde herkenning te bef*

techn.'*L>?
|)ii

lijken.

Zaterdagavond 7 maart
taxichauffeur Delfos hem te rl -%ti
naar de Waalsdorperlaan. TocH $
daar aangekomen was, haalde W ,"/'
hamei- te voorschijn en sloeg de c *f
feur op het achterhoofd. De
haalde zo sterk uit, dat de
dak van de auto raakte.
Da arv, i 5
werd de slag afgeremd en
$
het vermoedelijk te danken d*Lt#
chauffeur geen ernstig letsel l**r o>.0>.
Hij raakte een ogenblik
<Jf
Intussen rende de jongen in pan'e
auto uit. Hij werd spoedig gepak'y-ij
De Officier van Justitie achtte
schuldig aan poging tot diefstal
geweldpleging. Uitspraak 11 augu

daara*J
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Duitsland deels
akkoord met

Ons commentaar
Hoog tijd

aardgasleiding

h ek be nmoeten weliswaar nog geduld
tot
Januari, maar dan, zo
WorH
ns verzekerd> zal de NTS starten n,
et geven van twintig minuten
resi
gonaal nieuws per week.
zich ln eeft lanS geduurd, voordat men
i n 6 Bussurn realiseerde, dat er ook
re^*o vermeldenswaardige dingen
ëeb üren
die mogelijk het kijkerspubj-Ji
q-, 2 °uden kunnen interesseren.
v an "Jkt ons niet zozeer een kwestie
moeilijkheden en mogeij.
te z 'J n geweest, doch meer
eenn
mentaliteitskwestie. Het besef dat
de Randstad geleefd
*orrtt buiten
heeft maar moeizaam ingang
gev
g maar kort geleden kregen wij
Van
een treffend voorbeeld bij ge]e„p
eid
de Emmer expositie
EG R_ De van
organisatoren hadden daarv 0 ■*"
evp ook de NTS uitgenodigd. Bussurn
kty Wel gaf niet thuis. De Duitsers
wel met een cameraploeg.
WI
(jj J hebben echter goede hoop, dat
Veramentaliteit nu definitief aan het
nderen is. De eerste stap is gezet,
p orlopig krijgen we 20 minuten
eek regionaal nieuws. Het is weiHie
& maar het is tenminste iets.
tbjttsJ gevoelen niet de behoefte om
in gejuich uit te barsten.
ons enigermate voldaan,
<lat gevoelen
dan
eindelijk
zover is, en tekeHen baarbij
aan: Het werd hoog tijd
Oqu,

Een directielid van de Ruhrgas A.G.
in Essen heeft gisteren enige bijzonderheden bekendgemaakt over de voor-

*

°

genomen aardgasleiding van Emmerich aan de Nederlands-Duitse grens
dwars door West-Duitsland naar Oostenrijk en Zwitserland. Van de vier betrokken regeringen van de Westduitse
deelstaten hebben reeds twee een
bouwvergunning gegeven en ook de
meningsverschillen met Zuid-Duitse
aardgasleveranciers zijn opgelost in de
zin van een nauwere samenwerking
in de toekomst.
De functionaris deelde verder mee,
dat de onderhandelingen met de Nederlandse Gasunie over de leveranties van
aardgas nog niet zijn afgesloten. De
Nederlanders willen volgens hem teveel invloed uitoefenen en bovendien
is men het nog niet eens over de prijs.
De betrokken Westduitse ondernemingen staan in het algemeen niet afwijzend tegenover Nederlandse deelneming, maar willen toch niet dat de Nederlanders een meerderheidsbelang
verwerven.
De aangetoonde West-Duitse aardgasreserve raamde hij op 140 miljard kubieke meter.

.

.

'

technische

das°

°*
v?

j

*

„De hertog had ook

schuld

(Zie pagina 2)

.

KRUIDERIJEN

„Borretje Pap
yPB REUS onzer letteren, doctor
manuel van Vriesland (zo
lijk Egelezen)
zich op het
„gT .*"* terreinheeft
der lichtvoetige

e oe 9even door voor het repertoir e van
onze one-iooman-shoiogirl,
hooglufte
Rika Jansen, een bij£j> a 9e of te staan
getiteld ,J3orretje
En
naar
ik in de reeen"
jj S
geslaagd
s
e2e
bedrage
*,
en *}eeft „Barretje Pap"zeer
Lgroot succes
l "et publiefc.
J)i*'l7 leef* dit bij mij een mooi stukje
herinnering wit 't harteke los
en
> want deze Barretje Pap was
in 9. heel
jonge jaren een bekende
jg"10, die haar kozenaampje ontaan het feit dat zij, wanneer
,
«oor
een of andere rijkaard in een
0
inder restaurant ten dis genood
» tegen
de buigende mattre
te °teZ-met-de-mentt/caarten, placht
e ogen: „geef mij maar een bor*-e4?
e
te£Pap".
Was een struise> van a^e ver '
*eirt
voorziene, dame, die
gelijkheden
ij licht niet zou passen in het bou(jj ■* van wijlen uw grootmama, doch
ai wel deed n
ietwat lucht'
van de toenmalige
Je-, 9er
es
*en se dorée. Haar naam had daar
00.o0 dierbare klank; hetgeen immers
wordt door het feit dat
t£e b
s-en ejaarde grootvorst onzer lettes* ■ zijn pen aan haar en haar ongewijd.
gelijke naam heeft
De mogelijkheid lijkt
tij
dat deze voormalige
9i*o eesteres aan
het Hof van Eros
\n onder
iJ
ons verkeert, al zou zij
tjgj,*Zenaar mijn schatting, de leeftijd
l/l j er sterken zeer dicht naderen.
zat zij, terwijl Rika Jansen
e herinnering van vele Ca8<l*in
<
"'
i'ie 1?';aJs der twintiger jaren terug"iet de poes op schoot in een
irffltkelijke stoel een kopje thee te
e etj ,?n bij haar herinneringen aan
l\ elichtvoetiger levensperiode.
haar slechts van verre mogen
%,
als een van de olijke
J%p? drandes dames die, als even
litj e mesdames de Maintenon, als
\i>an de goede garde qui se rend
9°*w Wrs et ne meurt jamais, het
e l plezierleven van een onnoe\u.J/c
J verwijderde tijd, mede beL
j

*° .* . .

”

'

9'i

kin^

--

. 'bewezen

*

'*

*"

-9e3

.

°
behouwen
'

a^sfe.
i« e[ student placht men in die dagen
e ens af te dalen in de avondlijke
*%, e van het Haagse of Amsterzinneleven. Men placht er een
''1)1*9 glaasje te drinken en met beliej telling, wellicht een betere doch
tij). a musantere zaak waardig, het
ru l7ne leven van beter-gesituPleziermakers gade te slaan,
\\«
Bfy
zich dit voltrok in het, nog
a Se
aanta l „tenten" die toen het
'
en
markeerden. Er klonken
°*io
vedels. De Cola «*as nog
"ligjöiarse
De clientèle was
"%.
\n het voorzichtig uit te drukken "
ere aard en habitus dan zij
e ilnc
e huidige tenten frequenteert.
£
Bt>e n,.'-n dit rosé en vergulde leven
e**ie n enige uitzonderlijke dames
rol, daarbij ge*"'<!(? 7 00T heren van ruimvloeiende
voorzien.
p
dezen nu behoorde Borretje
ajj

öf

hin^

.

,

&kn

*-

.

zij mij aan haar tafel
Hom heeft
en mV een a^as champagne

n
e „° cew. Dat was een grote eer
jj.l
onvergetelijk ogenblik.
v an die indrukwekkende le%
die, door Victor en
t-*' rföett miJ n vage herinnering
oppervlakte kwamen.

'

**'

ELIAS.

v
Encycliekpaus

Paulus

acht wordt, dat paus Paulus zijn
encycliek op 6 augustus, de dag
S,i verheerlijking van Jezus op de
lllabor, het licht zal doen zien. De
ordt momenteel in de voornaamV*1 vertaald. De encycliek zou
iy-5 ruim een week later ver**ijti

*kft
ü**» tJ^

*

3
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Lijnenspel van moderne verkeerswegen bij Bareveld. De Rijksweg 33, die uit de richting Veendam van de onder- naar de
bovenkant van de toto loopt, kruist na de op- en airitten allereerst het Stadskanaal, om direct daarna als twee-baansweg
onder de spoorbaan door te duiken en circa honderd meter verder de weg Bareveld Nieuwediep Gieten te kruisen. De op- en
afritten worden geflankeerd door secondaire wegen. Het grote
witte vierkant linksboven is water. Hier is de grond weggezogen
voor de aanleg van het traject Gieten Veendam van Rijks(Luchtfoto Aero-Camera)
weg 33.

Lagerhuis bracht een stijlvolle
hulde aan Winston Churchill
(Van onze correspondent te Londen)
was
een
waardige
stijlvolle hulde, welke het Lagerhuis gistermiddag
Het
aan de vertrekkende sir Winston Churchill heeft gebracht. Het Huis
was afgestompt, maar symbolisch en piëteit vol was er een lege plaats
opengehouden
die van de grijze staatsman. Daarnaast op de lange
bank zat ex-premier Harold Macmillan die zich in de herfst voorgoed
uit de politiek zal terugtrekken. Macmillan heeft veertig jaar samen
met Churchill in het parlement gestreden. Ook voor hem was het een
weemoedig ogenblik.

—

Partijtegenstellingen vielen weg in
de stampvolle zaal, met afgevaardigden
zittende op de treden tussen de banken en sir Winstons zoon Randolph
(die aan een grote biografie over zijn
vader bezig is) en zijn dochter Mary
op de tribune en met twee van zijn
schoonzoons, Duncan Sandys en Christopher Soames, op de regeringsbanken.
Daar was ook lady Violet Bonhamcarter, de dochter van de grote liberale premier Asquith. Daar waren de
kinderen van die andere politieke reus,
David Lloyd George: zijn zoon, voormalig conservatief minister en lid
van het Hogerhuis, en zijn dochter, die
op de Labourbanken van het Lagerhuis zit.
Na toespraken door o.m. premier
sir Alec Douglas Home, de oppositieleider Harold Wilson, de liberaal Jo
Grimmond en ex-premier Harold Macmillan, van het Lagerhuis tenslotte met
de oud-Engelse uitroep „Aye" (uitbetekent ja) een motie
spraak: aaj
van hulde en dankbaarheid unaniem

-

Speedboten krijgen
„nummerborden

”

(Van onze correspondent
te Vlissingen)

Binnenkort zullen alle speedboten,
die in de Nederlandse watersportcentra varen net als auto's een registratienummer moeten dragen en bovendien aan de minimum eisen van een
keuringsdienst voldoen. De inspectie
van de snelle motorboten (boten, die
harder dan 16 km per uur varen) zal
waarschijnlijk geschieden door het
Centraal Bureau voor Watersport te
Amsterdam.
Deze nummering van motorboten
ter bevordering van de rust en veiligheid van de Nederlandse recreatiewateren is nieuw. Behalve op de Loosdrechtse plassen, behoeven de raceboten niet te zijn geregistreerd, terwijl
er op sommige meren niet eens een reglement bestaat dat de vaak overmoedige speedboot-eigenaren aan banden
legt.

Engelse marine op
bezoek in Harlingen
De Engelse marineschepen HMS
Thames en Curzon brengen deze week
een vakantiebezoek aan Harlingen. Ze
arriveerden dinsdagmiddag en kregen
ligplaats in de Nieuwe Willemshaven.
's Avonds werd aan genodigden uit
Harlingen en Leeuwarden een cocktailparty aangeboden. Het gemeentebestuur van Harlingen heeft de officieren voor vrijdagavond a.s. voor een
instuif in het stadhuis uitgenodigd.
Voorts is er woensdagavond een marinebal en kan er vrijdagavond bij
draaiorgelmuziek gedanst worden op
het asfalt van de Simon Stijlstraat.

aan. De enige, die en dan nog slechts
één keer Winston Churchill bij zijn
volle naam noemde, was Harold Wilson. Hij zei te hopen, dat de speaker
zich even doof zou houden voor deze
breuk met de traditie
De commissie, bestaande uit vijf van
de sprekers (namelijk zonder Macmillan) en de leider van het Huis
(Selwyn Lloyd) begaf zich daarop
naar sir Winstons woning nabij Hyde
Park, waar zich een grote menigte had
verzameld, om hem de op perkament
gedrukte en in leer gebonden tekst
van de motie te overhandigen. Sir
Winston vroeg sir Alec Douglas Home
zijn dank aan het Lagerhuis te willen
overbrengen.

...

—

—

—

ongeluk”

Een automobilist die de vorige
maand een aanrijding had met een
auto, die bestuurd werd door de
hertog van Edinburgh en waarin
ook koningin Elizabeth zat, is gisteren te Maidenhead in Zuid-Engeland veroordeeld tot een boete van
ruim 220 gulden wegens drie overtredingen. De betrokkene, de 31-jarige William Henry Cooper, werd
tevens voor een maand de rijbevoegdheid ontnomen. Hij bekende,
onvoorzichtig en onoplettend gereden te hebben, als leerling achter
het stuur gezeten te hebben zonder
toezicht van iemand met een rijbewijs en dan bovendien nog geen
borden met een „L" (leerling) erop
op zijn wagen te hebben gehad.
Cooper vond, dat de zaak „heel
eerlijk" behandeld was, maar voegde er aan toe: „Maar ik blijf er bij,
dat de hertog evenveel schuld had
aan het ongeluk als ik".

Minister De Jong Gasbron-bedwinger heeft
naar Suriname

De minister van Defensie, de heer
P. J. S. de Jong, zal binnenkort een
bezoek aan Suriname brengen. Hij
heeft een uitnodiging van de Surinaamse regering aanvaard.
De minister zal in Suriname onder
meer de militaire situatie in ogenschouw nemen. De Surinaamse regering heeft aangedrongen op versterking van de troepenmacht in Suriname, maar de Nederlandse regering
acht die troepenmacht (ruim duizend
man) voldoende sterk. Wel is besloten,
dat de patrouilleactiviteit in het Surinaamse gebied
speciaal langs de
Corantijnerivier
zal worden verhoogd om wapensmokkel tegen te
gaan.

Nederlands bezoek

——

aan Indonesië

Het godeneiland Bali bereidde
mr. Luns een groots welkom

strijd bij Borkum gestaakt

Het is de Amerikaanse temmer van
buiten controle geraakte gasboringen,
Red Adair, niet gelukt de borrelende
stikstofgasbel in de Noordzee bij Borkum onder controle te krijgen. De
Amerikaanse installatie, die hij daartoe bij de Rotterdamsche Droogdok
Maatschappij aan boord had laten installeren van het bergingsponton Tak
7, heeft vergeefse moeite gedaan.
Getrokken door de sleepboot Tyne
is de Tak 7 gisteravond al de Nieuwe
Waterweg opgevaren. Het is de bedoeling, dat de installatie voor het dichten van het boorgat bij de R.D.M, van
boord van de Tak 7 wordt gehaald en
in Rotterdam wordt opgeslagen.
Deskundigen bestuderen op 't ogenblik welke mogelijkheden er zijn om
de spuiter bij Borkum op andere wijze
te bedwingen.

100 jaar

(Van onze speciale verslaggever)
Het godeneiland Bali heeft minister Luns, diens echtgenote en de leden
van de Nederlandse delegatie een groots welkom bereid. Bij hun aankomst op het zonnige vliegveld Tuban kregen de Nederlanders een
uitbundige bloemenhulde: kransen voor het echtpaar Luns en een
bloemenconfetti, rondgestrooid door tientallen Balinese vrouwen. Een
dansgroepje en een gamelan verhoogden nog het exotische karakter
van de aankomst. Minister Luns nam deze hulde op zijn eigen zwierige
wijze in ontvangst.

Nu is het Nederlandse gezelschap
aangekomen op het buitenverblijf
Tampaksiring van president Soekarno.
Hier zullen de eerste zakelijke besprekingen beginnen tussen minister Luns
en zijn Indonesische collega dr. Soebandrio. Tot nu toe lijkt de reis van
de Nederlandse bewindsman een groot
succes. De minister zei mij, dat hij de
ontvangst, niet alleen door de autoriteiten, maar ook door de bevolking
bijzonder hartelijk vond. Hij meende
dat deze ontvangst bewijst dat er een
solide basis is voor de vriendschap
tussen het Nederlandse en het Indonesische volk, het „goodwill-element",
dat één van de voornaamste doeleinden
van deze reis is, komt goed tot zijn
recht, vond mr. Luns. „Ik heb goede
hoop dat de besprekingen zullen slagen." Niet alleen Bali, maar ook Djokjakarta heeft zijn beste beentje voorgezet om de Nederlanders welkom te
heten.
Gisterochtend was een bezoek ingelast aan de Boroboedoer. De dorpen
langs de weg tussen Djokja en deze
immense hindoetempel waren uitgelopen om de Nederlanders te zien en
toe te zwaaien. Na in ijltempo de
steile trappen van deze eeuwenoude
kunstschat te hebben beklommen,

aan

Ongeveer vier weken geleden huurde Red Adair de Tak 7 van Van der
Tak en gaf hij de R.D.M, opdracht een
uit Duitsland aangevoerde Amerikaanse installatie aan boord van het bergingsponton te installeren. Dit werk
werd in enkele dagen uitgevoerd,
maar het duurde toen nog bijna een
week voor men naar de locatie in de
Noordzee kon uitvaren, omdat het
aanmaken van de spoeling van bariet
en zout, waarmee het gat zou worden
gedicht, langer duurde dan men had
gedacht. Daarna gaf het weer nog
enige vertraging. Op de locatie bleek
de spoeling, die men aan boord had te
dik, waarna in Emden een dunner
mengsel aan boord werd genomen.
Ook hiermee lukte de operatie echter
niet.

Toeristen wanboffen
op Oost-Terschelling
Op Oost-Terschelling; doen zich
momenteel zowel onder de eilanders als onder de toeristen, en zowel bij klein als groot, verscheidene
g:evallen van bof voor. In West is
de ziekte nog: niet gesignaleerd.
De bof betekent voor vele toeristen
een wanbof!

Maandblad toont aan:

Groningen traag
groeiende stad

wiste mr. Luns zich het zweet van het
voorhoofd. Mevrouw Luns, schuil
gaand achter een kleurige parasol, vergezelde haar echtgenoot overigens niet
tot de top van de tempel.
Later was het gezelschap de gast
van de sultan van Djokja; in het
vorstelijk paleis genoot men van een
uitvoerige rijsttafel met muzikale begeleiding van één van de beroemdste
gamelans. Nu en dan klonk boven de
karakteristieke muziek het gelach van
de dinergasten uit. Een bewijs dat de
grapjes van mr. Luns het in het Djokjase even goed doen als in de omgeving van de hoofdstad Djakarta.

De bevolkingsgroei van de grote
Nederlandse gemeenten, is de laatste
acht jaren gemiddeld elf procent. Dat
blijkt uit cijfers in het maandblad Bevolkingsgroei, dat er op wijst dat 25
van 72 gemeenten dit percentage niet
haalden. Daartoe behoren ook o.a.
Groningen en Leeuwarden.
De twee noordelijke steden bleven
zelfs beduidend achter. Voor Groningen wordt een percentage van 6 en
voor Leeuwarden 5 genoemd. Heerenveen bleef eveneens beneden de streep
met 8 procent. Er waren zelfs twee
gemeenten, die bij het begin van dit
jaar een kleiner inwonertal hadden
dan acht jaar geleden. Amsterdam en
Den Haag liepen terug. Van de overige
gemeenten had Rotterdam de kleinste

Oud-minisfer In 't Veld
lid Raad van State

groei.

Enkele andere noordelijke gemeen-

Met ingang van 1 oktober a.s. is mr.
J. in 't Veld benoemd tot lid van de
Raad van State. De heer In 't Veld,
lid van de Eerste Kamer en oud-mi- Dit is de heer
Jan Sikken in Exloo,
nister van Wederopbouw enVolkshuis- die
zoals wij al hebben
zondag
vesting, vervult hiermede de vacature
honderd jaar hoopt te
ontstaan door de pensionering van de gemeld
heer M. A. Reinalda.
worden.

——

ten vertonen een gezonde groei. Zoals

vermeld is het inwonertal van Smallingerland het afgelopen jaar het snelst
uitgebreid. De laatste acht jaren was
de toename 45 procent.
Voor de Noordoostpolder, Hoogeveen, Assen en Emmen waren die cijfers resp. 39, 25, 19 en 14 procent.

Nieuwsblad van het Noorden van woensdag
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Eerst onderwijs op gelijk
peil als in blanke school

een medewerker)
Het is de eerste Vredeskorps-groep voor binnenlands gebruik in
de Verenigde Staten en zo heeft de V.S. er nog minstens 300 nodig. De ongeletterde en werkloze neger is een zware last voor alle
belastingbetalers, veel meer dan zijn neef in Kongo, die al lang op
diverse manieren hulp krijgt.
„Ik heb de cijfers eens bekeken", zegt Jones. „In Harlem hebben
we 64.461 jongeren in leeftijd tussen 7 en 20 jaar. Daarvan gaan
er 60.237 naar school, maar verreweg de meesten daarvan zijn
onder de zestien".

Mevrouw Lowe repliceert daarop:
„De grote moeilijkheid is, dat de
meeste kinderen de school verlaten
zodra ze niet meer leerplichtig zijn;
dan gaan ze naar een baantje uitzien. En zelfs als die kinderen op
school blijven, zijn ze twee jaar ten
achter bij de blanke scholen."

"

niet, dat elke neger over zon eervolle positie zo enthousiast zou zijn,
dat hij liever zou verhongeren dan 'n
cent aan te raken, die niet van hem
was Dit is de banken intussen wel
pen

duidelijk geworden!"

Wat het onderwijs betreft, zijn de

niet helpen bij het huiswerk. Zelfs
geen rapport beoordelen. Maar omdat ze van hun kinderen houden, geven ze hen geld en speelgoed. Zij
doen iets vóór hun kinderen, niet mét
hen."
„Er is nog iets," zegt Wingate.
„Als de vader van het gezin zijn geld
thuisbrengt, meent hij genoeg te hebben gedaan. Ook vindt zijn vrouw gemakkelijker werk dan hijzelf en ook
verdient zij vaak meer dan haar
echtgenoot. Volgens de cijfers mis
lukt hier 20 pet. van alle huwelijken.
De man laat het gezin maar al te ge
makkelijk in de steek!"
„Dat is een ander probleem," zegt
Jones.
„Nee," zegt Wingate, „het is in
feite hetzelfde. Het wil zeggen, dat
van elke vijf huwelijken er één schip
breuk lijdt en dan reken ik niet de
huwelijken, waarbij de man sterft of
alleen maar thuiskomt om te eten en
een schoon overhemd aan te trekken.
Dat wil zeggen: het kind staat thuis
onder een vrouw en als het naar
school gaat, komt het opnieuw onder
een vrouw: zijn onderwijzeres. En
wat leren de vrouwen, door ervaringen geschokt, deze kinderen? Dat
geld belangrijk is!" „We hebben eens
en onderzoek ingesteld," zegt mevr.
Lowe, „en gevraagd wat de heldenfiguren van onze Harlemse kinderen
zijn. Het waren handelaars in narcotica, dieven en gokkers. Want die
hebben geld!"

"

De waarheid

„Onderwijzers maken fouten," zegt
Jones. „De ken gevallen, waarin een
jongen ambitie had en zei dat hij ingenieur wilde worden of dokter. Dan
zegt de onderwijzer: zet dat maar uit
je hoofd, een neger krijgt toch geen
kans. Het is juist, maar moet je die
kinderen de waarheid al vertellen?"
Wat te doen? De waarheid spreken
en hem zien verwelken met zijn ambitie? Liegen en hem ongefundeerde
hoop schenken? Waar moet zon jongen naar toe?
Mevr. Lowe zegt: „Hij weet al, dat
geld op straat verdiend wordt. Niet
in de winkels of laboratoria. Schoolgaan is een gevangenisbestaan voor
hem. Dat duurt tot hij zestien is. Dan
houdt de leerplicht op."
„Zal ik u nog eens iets vertellen?",
zegt de heer Jones. „De misdaadprogramma's van de televisie zijn de
Harlemse kinderen te tam. Let wel:
te tam. Zij zien een programma over
verslaafden aan narcotica en barsten
in lachen uit. „Kijk eens!" roepen zij
uit, „hij geeft die injectie helemaal
verkeerd." Zij groeien op temidden
van misdaad en hoe ga je de gevaren
van wetteloosheid duidelijk maken
aan een kind, dat oud is op zijn tiende
jaar?" En toch... er is een betere
kant aan deze medaille.
lof voor kort bijvoorbeeld," zo
zei mevr. Lowe, „wilde geen enkele
bank negers in dienst nemen. Men
■"ertrouwde hen niet, maar zij begre-

negerkinderen ver ten achter bij de
blanke kinderen. „Wat moeten wij
met dit probleem?", zo vraagt Ray
Wingate zich af. „En worden die kinderen door blanke leerlingen als

„Erger nog," zegt Jones.
digd?
„Welke negerjongen zal een blanke
medeleerling naar deze achterbuurten met krotwoningen durven nodigen? Het is erg genoeg, dat hij
's avonds hier terugkomen moet als
hij overdag met de blanken heeft geleefd."
Mrs. Lowe: „Als ik blanke was zou

vriendjes geaccepteerd?"

Hier in Harlem hebben zij hun
vriendjes. Maar straks? Worden zij
bij de blanke kinderen thuis uitgeno-

perament strookte.
Churchill is de laatste van de grote
orators waaraan het Lagerhuis vroeger zo rijk is geweest. Zijn taalbeheersing en beeldend uitdrukkingsvermogen waren fenomenaal. De Engelse taal was zijn geliefd instrument, dat hij op unieke wijze be-

ge-

zondheidstoestand als premier, acht jaar geleden, nooit meer het
oud-premiers mengen zich niet meer in
woord heeft gevoerd
politiek
nog
en
de
slechts op zijn hoekplaats zat als figurant,
maandag
heeft zich
definitief uit het parlementaire leven dat hij
64 jaar lang met twee jaar onderbreking heeft gediend, teruggetrokken. Dit moet een zware stap voor hem zijn geweest, ook
al was hij al deze jaren non-actief. Want voor hem was het
Lagerhuis, dat hij als 25-jarige betrad, zijn ziel en zijn leven.
Hij vereenzelvigde zich daarmee.

—

speelde.

Maar gemakkelijk ging het hem

nooit af. Hij zwoegde vaak tot diep

Amateur in de beste
zin van het woord

pende in de woestijn tegen Hitler te
hebben gewaarschuwd.

In het begin van deze eeuw vormden Engeland en het Britse parlement het centrum van de wereld.
Wie in het Lagerhuis iets betekende
kreeg internationale faam. Churchill
volgde de voetsporen van zijn vader,
de Tory-democr. Randolph Churchill
en die van andere roemrijke leden
van zijn voorgeslacht, die in vroeger
eeuwen hebben deel uitgemaakt van
het Lagerhuis.
Hij brak met de conservatieven,
toen dezen hun vooruitstrevendheid
over boord gooiden en was jarenlang
liberaal. In 1906 trad hij toe tot het
liberale kabinet. Later toen de conservatieven weer een liberale koers
volgden en de liberalen verscheurd
werden door onderlinge twisten, keerde Churchill in de conservatieve rijen terug.

de Spaans-Amerikaanse oorlog op
Cuba, die Boerenoorlog, de Britse expedities in Egypte en India en in de
eerste wereldoorlog eerst aan de verloren slag om Antwerpen en later,
na zijn aftreden als minister van Marine, en voor zijn benoeming tot minister van Munitie, aan het Britse
front in Frankrijk
maar vooral
omdat hij een universele figuur was.
Churchill was met Lloyd George
een afstammeling van de politieke
reuzen die zon enorme rol hebben
gespeeld in het Victoriaanse tijdperk,
toen Engeland het toppunt van zijn
macht bereikte: Wellington, Pitt,
Disraeli en Gladstone. Churchill
heeft Gladstones record van 26 jaar
Lagerhuis-lid nog gebroken.

"

Evenals zijn beroemde voorgangers was Churchill eigenlijk een grote amateur in de beste zin van het
woord. Hij heeft bijna alle belangrijke ministersposten bekleed. Hij was
niet alleen een kunstenaar met het
penseel, maar ook een kunstenaar in
het politieke leven, dat hij in grote
lijnen beheerste, welke functie hij
ook op een bepaald ogenblik uitoefende.
Churchill is het tegendeel van de
op beperkt gebied gespecialiseerde
technocraat. Hij was de man van de
grote greep en van de visie, al faalde hij in de twintiger jaren als kanselier van de schatkist omdat rekenen niet met zijn flamboyante tem-

Historische roeping

VOOR WIE per trein of auto uit Rome komt, biedt de Argentarijj
aanblik. Nadat men lange tijd langs een vlak
heeft gereden, ziet men plotseling midden in zee een geweld»?
rotsgevaarte, dat er eigenlijk uitziet als een eiland, wat het in Q&
historische tijden ook geweest is. Het voorgebergte is nu doo'
middel van drie smalle landengten met het vasteland verbonden
een ongewone

OP DE middelste van die landengten ligt een stadje van enige betekenis, Orbetello, waarschijnlijk waren
daar eenmaal de begraafplaatsen

van het Etrurische Cosa, waarvs"
op het vasteland nog belaneriike r**]
ten over zijn.

"

Geschiedenis

Orbetello en ook de Argentario
ben een bewogen geschiedenis geh*
tot het gehele gebied in 1414 aan jj
republiek Siena kwam. Maar in lw
werden voorgebergte en Haff door
Spanjaarden bezet, die er een pa
eeuwen heersten. Orbetello was
de „hoofdstad" van een klein Spaa*
staatje. Daaraan zijn zowel in
tello als Porto Ercole nog vele heraJ-'l
neringen bewaard.
Machtige verdedigingswerken <?'
gebouwd werden door Philips II
nog in vrij goede staat en juist
Porto Ercole (2000 inwoners) e 6*;
heel oud plaatsje aan de
bekend als Portus Herculis (de haVj?
van Hercules) vindt men een gewelf
ge Spaanse burcht en een drietal h«*j
sterke forten, die nu tot schilderac"
tige ruïnes zijn vervallen.

**J

Zelf ontworpen

HET ZOMERVERBLIJF van off
koninklijke familie ligt een flink ei»'
buiten de kom van het plaatsje
de weg erheen is verre van gen»*'*' 1
keiijk, zelfs voor een ervaren autoß,r
bilist als prins Bernhard. Het W*
zelf, „de gelukkige olifant", is vo*
een groot deel door de Prins
pen en ziet er eerder Spaans <"-*
Italiaans uit.
Het heeft een mooi terras met ujjj
zicht op zee. Vandaar voert het Pt!
over de rotsen naar een privé- stran»'
je, tussen de geweldige
uitgespaard. Een heerlijk oord oTCi \
zwemmen en te zonnebaden. Ovej'
gens is het leven dat de koninkÜJJ (
familie leidt vrij rustig en vooral »j
Koningin vindt het een feest om
eens „precies als een gewoon ei">
(het zijn haar eigen woorden) in -V
kleine cafétjes van Porto Santo S&
fano een ijsje te gaan kopen, of
gaan eten in één van de voortred
lijke restaurantjes, waar men he-v
lijk verse vis en vooral kreeften 'i
andere schaaldieren, krijgt op»
diend.

"

(Van onze Londense correspondent)
Churchill, die sinds zijn aftreden wegens zijn

Churchill heeft als lid van een beroemd geslacht altijd een gevoel van
historische roeping gehad. Hij zag
zichzelf herhaaldelijk als de belichaming van zijn grote voorvader uit de
17e eeuw, John Churchill, hertog van
Marlborough, die als Brits legeraanvoerder in de Spaanse Successieoorlog met groot genie de vrijheid tegen de tirannie verdedigde.
Deze eeuwige historische worsteling was Churchills grote levensmotief in welke dienst hij in twee wereldoorlogen zijn land in verschillende functies leidde. Zijn grote kans
kwam in 1940, toen hij oorlogspremier werd na jarenlang als een roe-

Koningin leeft in Porto Ercole
„precies als 'n gewoon mens”

"

CHURCHILL: afstammeling van
Victoriaanse politieke reuzen
—

—

>J

MAN IN HET NIEUWS

Sir Winston

(Van onze Romeinse correspondent)
DE KONINKLIJKE FAMILIE brengt de vakantie door in de bescheiden bungalow
het woord „villa" is voor onze aan Italiaanse afmetingen gewende ogen, beslist te gewichtig voor het
prettige, maar verre van grootse vakantie-oord in Porto Ercole.
In de lijst der Italiaanse gemeenten zou men het tevergeefs zoeken, want Porto Ercole is geen gemeente. Tezamen met het op
13 km. afstand gelegen, veel grotere Porto Santo Steiano vormt
het „de gemeente van de Argentario".

tfl*J

Vóór, niet mét

„Hun ouders hebben er wel belangstelling voor," zegt Jones, „maar
ze zijn zelf ongeletterd en kunnen

Vakantie in Italië

De eerste Vredeskorps-groep voor binnenlands gebruik in de V. S. Van integratie kan volgens hen voorlopig niets komen; eerst zal bijvoorbeeld het
onderwijs op „blank" peil moeten worden gebracht. Rassenscheiding is meer
dan een kwestie van huidskleur.

(Van

Eerlijkheid is de sleutel
van de grote problemen
in de zwarte woonwijk

-

196*? 4

Eerlijkheid is de sleutel van de grote problemen van de grote negerwijk Harlem. De blanken, die Harlem in eigendom hebben en
de negers, die er wonen, liegen tegen elkaar. Zij ademen liefde,
maar zij zieden van haat. Oprechtheid is hier onmogelijk. Ga maar
eens naar de 137eStreet. Er is daar een klein gebouw met het
naambord „Associated Community Teams Ine." Ga naar binnen,
loop langs de receptioniste en blijf bij de laatste deur links staan.
Luister daar dan eens.
Daar zit Ray Wingate met zijn rug naar de deur. Zijn huid is zo
zwart als een fluwelen mantel. Hij denkt vlug en praat snel. Hij
staat aan het hoofd van het Harlem Peace Corps. Hij is een ontwikkeld man met veel energie.
Bij de koffietafel staat een grote knappe negerin, mevr. Jacqueline
Lowe, directrice bij het onderwijs. Een vrouw met karakter. De
man tenslotte met boeken op zn knieën is Madison Jones, directeur. Zij werken samen aan het moeilijke probleem van de opvoeding van de onvermogende massa, die op gelijk peil moet komen
als die van de onvermogende massa der blanken.

INTEGRATIE?
Harlem: Zes
vierkante
mijlen haat!

29 juli

Churchill was de ideale oorlogsleider, niet alleen omdat hij opgeleid
was als officier, en daadwerkelijk
aan vele oorlogen had meegedaan

—

—

"

Kunstenaar

in de nacht op zijn redevoeringen,
die hij met alle bijbehorende gebaren uit het hoofd leerde en langzaam en indrukwekkend voordroeg. Ook de schijnbaar spontane,
briljante tegenwerpingen op interrupties had hij meestal tevoren bedacht en gerepeteerd (!), want hrj
was het zelf die vele interrupties

uitlokte....

"

Acteur

Churchill was een groot acteur, ook
in de beste zin van het woord, want
men voelde intuïtief dat hij altijd
meende wat hij zei. Op het kritieke
moment sprak Churchill altijd het
juiste voor hem zo karakteristieke
woord. In de oorlog was dit van onschatbare waarde. Het was een genot om naar zijn monumentale, met
sonore stem uitgesproken, redevoeringen te luisteren.
Hij kon grommen als een leeuw en
opponenten met zijn vlijmscherpe opmerkingen de mond snoeren. Hij
speelde vaak met ze als de kat met
de muis, maar kwetsen deed hij hen
zelden. Getuige te zijn van een schermutseling in het Lagerhuis tussen
bijvoorbeeld de vroegere volksjongen
Herbert Morrison en Winston
Churchill was een feest.
Churchills tegenstanders, zeker uit
de latere jaren, toen hij de top van
zijn carrière bereikte, houden van
hem als mens. Zoals ook de staatslieden uit de gehele wereld, inclusief
Stalin, een zwak voor hem hadden.
Het aanstekelijke van de rondborstige, welgedane en zelfverzekerde
Churchill komt voort uit zn ingeschapen grote blijmoedigheid. Maar ook
uit het feit dat hij altijd zon onschokbaar vertrouwen en geloof bezit in
zichzelf en in de zaak van de vrijheid, die hij als een romantische ridder zonder vrees heeft gediend.

ik ook geen integratie wensen. Het
is op dit moment geen bruikbaar
systeem. Wij moeten voorlopig niets
integreren, maar eerst zorgen, dat
het onderwijs hier op gelijk peil komt
als in de blanke scholen en dan goede, nieuwe scholen bouwen aan de
randen van Harlem, waar zowel blanke als negerkinderen kunnen komen." Wingate knikt: „Wat wij moeten eisen is gelijkheid van kansen.
Kost dat extra geld, dan moet dat
maar op tafel komen. Ik sta bijzonder sceptisch tegenover integratie.
Wie is er klaar voor? Alleen de neger
uit de middenklasse."

"

Conclusies

„Wij moeten de slagboom tussen
zwart en blank neerhalen, maar dat
is dan ook genoeg. Bc geloof niet, dat
de neger er overheen moet stappen.
De neger uit de middenklasse aanvaardt zijn rasgenoten uit de arbeidersklasse al niet; hoe kan men dan
verwachten, dat de blanken dat zullen doen? O ja, er zal wel een echte
integratie komen, maar dat zal misschien over honderd jaar bereikt
worden."
„Stel, dat er iets uitgevonden zou
worden, waarbij het mogelijk zou
worden de neger onmiddellijk blank
te maken. Zou het probleem dan opgelost zijn? Helemaal niet, want zijn
cultureel peil zou lager blijven dan
dat van zijn blanke broeders. Rassenscheiding is heus wel wat meer
dan een kwestie van huidskleur alléén!"
„Verantwoordelijke negerleiders,"
zegt Jones, „en ik wil mijzelf daartoe
ook rekenen, komen langzamerhand
tot deze conslusies."
Wingate lacht en repliceert. „En
zij komen ook tot de conclusie, dat zij
niet langer kunnen geloven in het
succes van Martin Luther Kings passieve weerstand. Of, laat mij dat anders zeggen. Zij geloven erin, zolang
dr. King iets wint. Als hij ophoudt te
winnen, dan niet meer en dan zullen
de massa's van het noorden overgaan tot geweld."

"

Wolven

%

" Navolging

.

NA ONZE koninklijke familie
ook prins Albert van Luik er een *!,
kantieverblijf laten bouwen en £
koning Faroek kan men er ook *"%
den. Verder natuurlijk Italiaanse
tiesten van film en toneel en
staande politici. In 1962 kwam *V
vakantieverblijf van Fanfani ëeT?%
dit jaar is dat van de communis**^
.„
leider Togliatti voltooid.
dingen
heerlijkste
Eén van de
men aan de „Zilveren Rivièra" $
als de streek wordt genoemd)
doen, is met een bootje varen
stralendblauwe Tyrrheense zee- j.
geringe afstand liggen kleine eüaP
jes.
,{
Zoals vrijwel overal in Italië ">v%l
de grootse natuur verrijkt door *L
de mens in verloop van duizenden h
ren heeft voortgebracht. En wat
de Argentario betreft, komt
nog bij de uiterst sympathieke, v*1
delijke bevolking.
In Porto Ercole en Porto Santo >> $
fano beschouwt men de Koning llly
de Prins als welkome gasten, rfy
ook als stadgenoten. Niet voor KJ
werd aan beiden het
van de Argentario verleend.

-

*

-

In dit verband herinnert Wingate
aan een uitspraak van de leider van
de Zwarte Moslims, toen iemand uit
de vergadering tegen Malcolm X zei,
dat de Hindoes hun strijd gewonnen
hadden zonder geweld. „Zeker," antwoordde Malcolm toen, „er waren
zeer veel Hindoe-schapen en een
paar Britse wolven. Maar wij hebben
(Van onze parlementaire
een handvol schapen en massa's wolmedewerker)
.f
ven!"
De Eerste Kamer is
„Ik heb ook gesproken met een drie weken na de Tweede Kamer y
vakbondsleider over dit probleem", zes weken op zomerreces
zo ging Wingate voort. „Hij sprak gebeurde nadat de senaat na ui
voor de vuist weg en zei: „Het kan rige debatten zijn goedkeuring hec jjt
me niet schelen, wat je zegt en welke aan de stichting van de Twentse y
argumenten je aanvoert, maar jullie in Enschede, de steunmaatregelen $
negers krijgen geen vakbondsbaan- minister Andriessen voor de LimO >
tjes en weet je waarom niet? Omdat se mijnen, alsmede aan de overga aü
de neger zon baantje niet waard is. wet betreffende de ruimtelijke
De mensen leunen altijd op hun eigen ning en de volkshuisvesting.
soort. Gebeurt er iets, dan is de neVoorts ging de Kamer zonder dv $
ger de eerste die gaat, omdat er nie- sic akkoord met het wetsontwerp!
mand in een machtspositie is, die de handel in antibiotica voor
hem kan beschermen. Jullie hebben ding bij dieren aan banden legt, tfi' $
geen eigen zaken, geen stem in het er evenmin bezwaren waren teg e jt
zakenleven en geen macht Hier en vrijwaring van de leverancier v?y
daar kunnen jullie een paar onder- eerste Nederlandse kernenerg 1** y
geschikte baantjes in de vakbonden trale tegen de geldelijke gevolge lp
krijgen, maar die houdt je niet als wettelijke aansprakelijkheid voor
puntje bij paaltje komt"
ongevallen.

Eerste kamer
op reces

.

°

aan^ii1
*~
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|TE KOOP AANGEBODEN
Op goede stand te Zuidhorr

*" -*P~ RADI
KOELKASTEN Een
INDECIT

ï GEMEENTE VLAGTWEDDE \,

Herziening uitbreidingsplan
DUBBEL WOONHUIS De
burgemeester der gem.

PETERS

°
f —lliWlM 'lil■m

Accountantskantoor
J. H. TOP

met mooie tuin, waarvan de i VLAGTWEDDE maakt bezonnige helft direct te aan- "kend
dat een ontwerp tot
vaarden. Prijs f 11.000.-.
herziening van het plan van
bevr. W. A. RISPENS: 'uitbreiding voor wat betreft
tel. 22639 Te
Julianalaan 39, Zuidhom, 'de onderdelen Ter Apel,
Tel. 05940-2681.
Vlagtwedde, Burgemeester
Beinsdorp,
Sel_HBH_H_H_i_l_M_HH_H_H_H_riH_ lingerbeetse,Zandberg,
Jipsingboer-

Groningen, Brugstraat 14.16,

enZ.
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vraagt

jongste en
gevorderde
assistenten

tange, Jipsinghuizen,

Veelerveen en Harpel, alsmede een
ontwerp van de bij bedoelde
herziening behorende
be-

__l
_i bouwingsvoorschriften,

■*■■

Nieuwe Ebbingestraat 25a, Groningen

secretarie
(bureau

ter

dezer gemeente

gemeentewerken)

een ieder ter inzage
liggen van 1 tot en met 28
augustus 1964, en dat belanghebbenden gedurende de
termijn van vier weken,
aanvangende 1 augustus '64.
hun bezwaren bij de gemeenteraad kunnen indienen.
Sellingen, 29 juli 1964.
De burgemeester voorn.,
LOOPSTRA.
voor

Wij vragen voor onze afdelingen

HUISHOUD en GLAS & AARDEWERK

EÖ

VERKOOPSTERS

Schriftelijke sollicitaties met volledige
gegevens aan bovengenoemd adres.

Leeftijd 18—35 jaar.
Zij, die enige ervaring

voorkeur.

in deze vakken hebben, genieten de

Wij

bieden naast uitstekende sociale voorzieningen o.a. een
gunstige personeelsinkoopregeling, goed loon en een verkorte werkweek.
Aanmelden dagelijks van 9—17 uur bij onze afdeling Personeelszaken, ingang Rode Weeshuisstraat.
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ALLE ALBERT HEIJN-WINKELS
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Melitta-maling

ROOT)
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VOOR SNELRLTER

vacuumblikïsogr.

Normale maling
VOOR FILTERPOT

Gesneden Ontbijtkoek
Zaanse Korstjes

Échte Chocolade Hagel zaksoograml.*»

ÊS.EN GOUdSe

WienerKnakworst

-Pannekoekmeel kant en klaar zakje 200 gr. 58
forsbiik 79
Sinaasappelsap
.Wrpasteizwan
3 blikjes 89

>poedervannie
.
'M

(. por",

DE MEESTE AH-FIUALEN

Soepballetjes
Luncheon Meat

Cornedßeef

1.»

Koffiebonen
INPAK

pm
X_AV

isogram

BLIK

X

Sperziebonen
Appelmoes
Doperwten middei-fij_

79
30

Gefar. Gehakt

perf.e.79
biikio stuks

98

2 blikjes 99
blik 200gram 79
.bükMOgnml.®
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Injus.

Gelderse Ham

Fijne Snijworst
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Gekookte Worst

.

zet deroomkroon op uw koffie

«

■

Firma C. N. SCHMIDT
*«**»

49

perwikl.»
i/ibiik 69
i/ibiik 59
i/ïbiik W

.UHc.Mta.Bs
isogram

._:_:

Saksische Leverworst

79

icogram

perstuk

49
59

_^jsogn*B _B^
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Rosé Zalm FancyKnk

Limonadesiroop

Albert
■ ■ _________

de extra-romige koffiemelk
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VrieS-Dudinka
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Albert
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Saritömel

STARKIST- HELE MOOT- IN OLIE

-i

■
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Tonijn

25 Piakken
pak«stuks

AH-SlaSaUSde.ekkeme

89
.500 gram/l.

Voor 95 cent en 6 S-zegels kunt u 2 boekjes kiezen
uit de serie van 12! Dat is voor de helft van de winkelprijs. Plak 6 S-zegels op een briefkaart. Plak naast
de postzegel van 10 cent, 95 cent extra aan geldige
postzegels. Geef de nummers op van de 2 boekjes,
die u wenst. Vermeld duidelijk uw naam en adres.
Adresseer aan Santomelfabriek, Postbus 1, Bergeyk
(N.8.)

AH-Mayonaise

.

1

/^—« '

in beter-bier-biik 49
AH-6_Pils
Theezakjes
.doosaostuks 85
MacQueen

68
Bvoor 1.doosisstuks 59

h

koffiemelk!

BONANZA STRIPVERHALEN

De inhoud van een blik

*

Santomei

SPAAR DE S-ZEGELS VOOR

TONIJNSALADE

:::::
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V

Choc. Repen

perfies

1

Een kleine tip!
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t79 £69

Ananas Queen b%f'2 v*,!.-
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HEIJN-WINKELS
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Grote Repen Butterscouh
XaanseKoeken ,

__

i__r

IN ALLE ALBERT

KRACHTIGE KOFFIE EN BIJZONDER
FIJNGEURIG VAN KARAKTER

ITALIAANSE
inrum
11/U.laW***- IMPORT

AH Heldere Appelsap
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GRONINGEN

ALLE ALBERT HEIJN-WINKELS
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VROOM & DREESMANN
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KEIZERSGRACHT 31
AMSTERDAM
heeft plaats voor

ARTSENBEZOEKERS
die tot taak zullen hebben het geven van voorlichaan artsen over de geneesmiddelen van

ting

SCHERING A. G.,
BERLIJN (WEST)
in de noordelijke provincies.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten in de leeftijd van 25—35 jaar met
enige jaren medische, farmaceutische of biologische opleiding. Ervaring als
wetenschappelijk artsenbezoeker strekt tot aanbeveling. Voorts is kennis van
de Duitse en/of Engelse taal
in verband met een te volgen opleiding bij
Schering A.G. in Berlijn
noodzakelijk.

——

Aan representatieve kandidaten, die over de nodige capaciteiten en toewijding voor het vervullen van deze functie beschikken, wordt ruime mogelijkheid geboden tot het verwerven van

"
"
"

een goed gehonoreerde positie met pensioenregeling;

onkostenvergoeding;
gebruik van auto;

Uitvoerige met de hand geschreven sollicitaties in de Duitse of Engelse taal,
vergezeld van een recente pasfoto te richten aan de Directie van de firma
C. N. SCHMIDT. Inleidende besprekingen kunnen in Groningen plaats vinden

-

van woensdag 29 juli
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Rijlessen
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Draag
IfUf 1200
'de zo ELEGANTE
Zelfrijdende Combines UPEL rekord
ki_etr~
■" ÏSÖÓ
I
f 8.50 per lesuur.
GEMAKSSCHOENEN
MASSEY FERGTJSON, JOHN DEER
LANZ
van
Cursus 20 lessen ex.aanvr. f 170.—
0.a.:

CLAEYS,

PRESBURG
het leed is geleden!

Prijzen vanaf f 2000

Enige

en
Ook verkrijgbaar in

HOWARD

ROTAVATORS

E NATA-

FREZEN

1.25 m.

J. PARLEVLIET

—

+

Landbouwtractoren

—"

VAMOR-Rijscbool

■

„CUM LAUDE"

I

Groningen

J
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■_"

Tel. 33607
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p
kranten
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Poelestraat 36

TELEFOON 02270—397 '

1 van de
60 miljoen

&I
JHH

DAF-cursus 20 lessen + ex.aanvr. i 160—
SCOOTER f7.— per lesuur.

■

J1 1 1

Import Engeland:

Ford Powers
Ford Supers
Ford Dexta's

—

,

Wij verlenen garantie en service is verzekerd.
Inlichtingen bij:

GROTE MATEN
Fa. W.
Voor uwkinderen
MIDDENMEER
hebben wij de
medisch -verantwoorde
R
schoen tjes

duizenden guldens goedkoper
o.a. alle types Fordsons, zoals:
Ford Majors

en

*"" *

Tevens alle types

.

Fergusons

zoals:
Ferguson F.E. 35
Ferguson M.F. 65
Ferguson T.E.F. enz.

Levering via Uw handelaar

jj spaarnieuws

Fa. Gebr. Blaauw
Tractoren Import
ROLDE (Dr.)
Telefoon 05924-441.
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Als U van plan bent een

KINDERWAGEN

Hoe de maïs
in Brio plantenmargarine
U helpt om fit te blijven

te kopen, loont het de
moeite eerst onze collectie te zien.
De nieuwste modellen,

TIENTJES GOEDKOPER
Moderne wagen, totaal
opvouwbaar 125.00. Wandelwagens 49.75. Kinderstoelen tevens tafel en
stoeltje 39.75. Autozitjes

daarom goed voor Uw gezondheid,
Déérom is Brio, de nieuwe plantenmargarine, er mee bereid! Gezonde
Brio. Ongezouten, zuiver plantaardig, lichtverteerbaar... Breng die
mate meervoudig onverzadigd en heerlijke, gezonde Brio van nu af
aan op Uw tafel.
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PANDER

I

28102

LIKDOORNS
WONDEROLIE

Weg met onhandige likdoornringen en gevaarlijke scheermesjes. Een nieuw vloeibaar

stillende

flesje

] IJSBONBONS
1 SMEERKAAS

NOXACORN Antisep-

y__L___J
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: Bijzondere aanbieding

■

|
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KLEINKONFEKTIE enz.:

Kantoorboekhandel
9500 m
DAMSTERDIEP 28
20000
Groningen.
Tel. 26693
5100
30000
9000 I

—

Kontrakt- en
■ Hulp-verkoopsters

■

km.
SIMCA 1500
1964
1963
km.
B.M.W. 1500
1964
km.
| VAUXHALaL VICTOR
1963 km.
B.M.W. CABRIOLET LS 700
1964 km.
LF 700
B.M.W. COUPÉ
FINANCIEREN
RUILEN

j
■
■

Voor de verkoop van

DAMESTEXTIEL,

DOOR A.N.W.B. GEKEURDE AUTO.
STEEDS IN VOORRAAD

■■
■

—

| | | | |linn>"<""">'><>iil | | | |

ingaande 1 september a.s.
of nader overleg.
Zij die ervaring hebben,
genieten

voorkeur.

Autohandel J. Knoop N.V. £ CLEOPATRA ■
Oosterhamrikkade 2

-

Groningen

Zaterdags tot 12 uur

-

b.g.g.
geopend

Tel. 27465 B

05903—250

■

I Soll. met inlichtingen, leeftijd, indiensttreding en
I verlangd salaris kunnen worden ingezonden onder
nummer 197 bureau van dit blad.

■

■
■■
■
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flinke bediende |

■■
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■■
ma

voor de afdeling groente en fruit.
Gunstige arbeidsvoorwaarden zoals: goed

62.50

juli, 's avonds van 7 tot 8 uur in Hotel
„Frascati", Emmasingel 1 te Groningen.
Eventuele schriftelijke sollicitaties te
richten aan de afdeling Personeelszaken,
Postbus 2 te Zaandam.
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Als hulp in onze kantine wordt gevraagd

n

een jongedame

'

Verantwoordelijkheidsgevoel, zin voor hygiëne
en netheid.
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PLASTIC BEKER voor 10ct
bij 2 tubes TANDPASTA-140°

3JB KWALITEITS-ARTIKELEN
KOFFIEMELKfi«,
ZONNE-

STRAALTJES

is/, iel. 104.80
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PAPIEREN
ZAKDOEKJES
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350 10%

IW

--

_■

MET 10%

ZONNEBRANDOLIE
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spuitbus
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dubbe pak
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KOPEN B,J DE SPAR
IS GRATIS SPAREN
BIJ DE k °op
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vers vlees voordeel groenten en fruit
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(17 tot 22 jaar)

loon, balanspremie, 5-daagse werkweek,
gratis bedrijfskleding enz.
Persoonlijk aanmelden op donderdag 30
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In enige van onze filialen te Groningen
is plaats voor een
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jBOERENMETWORST
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1 GEKOOKTE HAM
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Alles voor Uw kantoor

■■

NESTOSYL| J SPINAZIE
pijn- en jeukstillend

jp

-

ißü» MP*

JTARWEKOEKEN

benzocaïne. Een

tisch Likdoornmiddel van
f. 1.70bespaartU veel ellende.

j

IMpl

droogkokend

middel. NOXACORN, neemt
de pijn weg in 60 seconden.
Eeltplekken en eksterogen
verschrompelen met wortel
en al. Bevat gezuiverde wonderolie, jodium en het pijn-
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1 THEE voor de HALVE
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Akerkhof 6a, Tel. 33569
(gesloten huis)
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Bij 250 gram KOFFIE roodmerk -10%
pakje 100 gram

H

7

verwijderd met

fit zijn fit blijven
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KINDERWAGENHUIS
Gelkingestraat
Hereweg 53, Tel.

I

M W

Le Figaro, the Daily Telegraph, die
Rheinische Post en... de krant die vin
uw handen houdt, ledere week vertellen ze trouw aan 5 miljoen Europese
huisvrouwen welke voordelen de
Sparwinkeliers weer in geld en gratis
zegels te bieden hebben. 5 Miljoen
huisvrouwen,die op datnieuwswachten om hun inkopen te plannen, want
zij weten uit ervaring: Kopen bij De
Spar is gratis sparen bij de koop!

19.75. Wiegen, ledikantjes
etc.

Maïsolie zit er in Brio, en sojaolie,
en zonnebloemolie... Waarom juist
die drie? De moderne voedingsleer
geeft het antwoord: maïs-, soja- en
zonnebloemolie zijn alle drie in hoge

*& V,f

ï

PÓBES~.46-4-

Voor onze goede werkers hebben wij een goed
loon en uitgebreide sociale voorzieningen.

y. d.

kunnen verkregen worden bij het hoofd
Schuttersveld 86, Drachten,

in alle SPAR Supermarkten

VERSE WORST,

500 gram 259 - 10%

VARKENSLAPPEN, mager
500 gram 398 — 10%
. ~ ,
~__„.
Speciaal aanbevolen
'
"
SOEPPAKKET
125 -10%
'

E,ke dagr

W

verse aanvoer

tegen

dagpr-J8

kilo 49

10%
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LEVERPASTEI

a 10
va«
i,2 _H_**
blikjes a 200 —»
gram van
CDIIIT/T./"ia-T_n
FRU,T
CKTAIL

£9

scherpe

°

74-jjj

90 voor
126 voor 98-** ï^

b«k 148 met 30 et. gratis zegelkorting
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PANDA
en de

PETTENJACHT
Generaal Köppenaer vroeg zich

juist geaf, hoe lang hij nog op de pet met de getiachi en °ntvanger zou moeten wachten, toen proKalker binnentrad, gevolgd doorPanda en Jorjcj
(-' 'Aha", zei de geleerde. „Dat is korporaal
e
a s *k me niet vergis. Ik kom u bezoeken
v,e v°°r 'het een of het iander. Waar ging het ook
jj.?'n over?" De legeroverste keerde zich nijdig om.
D 6 J naam is Köppenaer!" snauwde hij. „Ge■vj__Köppenaer. Wat donder, meneer, probeer

etg

*

dat eens te onthouden! En verder...." „Ik begrijp
het, generaal," zei Joris naar voren tredend. „Het
is hinderlijk, wanneer men zijn naam en functie
hoort verhaspelen. Alle begrip hiervoor. Doch laat
ons ook begrip hebben voor de vergeetachtigheid
van de goede professor. Hij heeft zoveel geleerde
zaken aan het hoofd." De hooggeplaatste officier
wendde zich verbluft om. „Wat?!" gromde hij.
„Wie...." „Ik begrijp het," hernam Joris. „U
vraagt u af, wat ik hier kom doen. Welnu, het ant-

woord is eenvoudig: ik kom u de pet terug brengen, waarover u zich zorgen maakte. Hier is hij
"
Met deze woorden nam Joris het hoofddeksel af
en bood dit de verraste krijgsoverste aan. Maar
nauwelijks was hij niet meer onder invloed van de
gedachtenontvanger of hij kwam met een schok
tot zichzelve. „Wat heb ik gedaan?" dacht hij ontdaan. „Zomaar uit handen gegeven.... zonder beloning! Ik had alle begrip voor de generaal, maar
heeft hij het ook voor mij?"

Andere kruising Plantsoen-Korreweg

„Bodemloos” badpak

Nieuw eenrichtingcircuit in

voor heren

noorden van stad Groningen
(Van

een onzer verslaggevers.)

Als vervolg op de ingrijpende verkeersmaatregelen in

de stad Groningen,
e 1 juli zijn ingegaan en die een succes betekenen, zullen
wellicht in
worden,
kracht
wijzigingen
van
nieuwe
komende maanden reeds
name
Met
beogen.
nog vlottere doorstroming van het verkeer
*« een Groninger
uitgaande
en
plannen
met het inverkeerspolitie grote
"teeft de
Ve*keer in het noorden van de stad.

***
*>

de politie (echter als de trolley
opgeheven) van de Nieuwe
?*geen Boteringestraat éénHe
maken, en wel zo, dat
tle ll ngstraten
S»r)rste slecnts in noordelijke en de
Ha <**e alleen in zuidelijke richting
L g worden bereden. Daarvoor zullen
etikort al de kruisingen in de omjj jJ.S van het Noorderplantsoen bij
Ebbingestraat ingrijpende
J*-lgingen .ondergaan: De rijwegen
11 wor<^en verbreed, bochten ver'iiiitt
l (i en diverse verkeerslichtinstallatCs
worden aangebracht.
itt e diverse straten, die hier op de
uitmonden, of gedeelten
laspunten
an (* het laatste stukje Korreweg
Ebbingestraat en dat
vJ1 inde§ Nieuwe
bijvoorbeeld)
Plantsoenweg
tui]
L. n eveneens eenrichtingverkeer
L JBen. Dit laatste zal daar eveneens
tj: Seval worden met onder andere
>t stl,kje Bloemsingel en het deel van
str Gedempte Boterdiep tussen deze
'■"t en de Korreweg.
W olgens de heer J. Bamberg, direchet Gemeentelijk Vervoerbedrjj.van
Jf Groningen is het niet mogelijk

*

.

;^*?

-

tieh?

Laatste nieuws
Ookaardgas in
Noord-Holland
%

—

—

Neder an lse Aardoliemaat"
meegedeeld, dat
heeft
exploiratieboring* nabij Middelie
gas heeft aangel* Dit gasvoorkomen wordt thans
Ï

*'V

t*Pïj

*

(NAM)

*

reeds in de komende herfst eenrichtingverkeer in de Nw. Ebbingestraat
door te voeren, omdat Lijn 3 de laatste trolleydienst is, die (wegens de
remise in de Akkerstraat) zal verdwijnen. En dat zal wel niet eerder dan
eind 1966 het geval zijn.
„Tenzij Burgemeester en Wethouders beslissen tot die tijd nog een
trolleyleiding door de Nieuwe Boteringestraat te leggen, maar dat zouden
kosten op het sterfhuis zijn," aldus de
heer Bamberg, die ons verder nog meedeelde, dat verdere doorvoering van
éénrichtingsverkeer afhangt van de
toekomstige loop van de buslijnen vanaf nieuwe wijken naar de binnenstad.

oorlogsmonumenten
Vietna■tijwj-reeuwende en gillende
gisteravond
studenten
hebben
Nfl
toeziende
&%.6 de ogen van werkloosoorlogsmo-

"Uw een aantal Franse
k **6)*tten vernield. Het was de tweedemonstratie in de
hoofdstad deze maand.
waren reeds vernielingen aana, ftt op de Franse ambassade.
steravond groeide de groep demon<W n snel aan tot een duizendtal.
legden touwen om de brontahdbeelden en trokken ze omver.
waren opgericht ter nage\$t enls van de Franse doden uit de
en tweede wereldoorlog.

st;

ü

Vermoorde vrouw
gisteren begraven
a
f*1

onze Haagse correspondent)
Rotterdam vermoorde huis-

Nd** - °°Herares E.

Hagers-Segov is
ih
? op sobere wijze op de algeOud Eik en Duiin °egraafplaats
oen Haag begraven. Haar echt!%w
A (j"; ouders en schoonouders woonJ-*r V j begrafenis bij. Er waren ongeg belangstellenden. Zeven reUrs en twee fotografen van de
c arnse recherche waren ook aan*

J*6*w

bVch

V°*'eM

_er sprak de enige woorden
I-I""Uliaa
" de ? Wa
orte plechtigheid: „Namens de

Ag?nVa n Elly dank ik u."
VV A de 23-jarige bouwkundig tekedie verdacht wordt
3**i*1i do Van
ag ■*-*">
°P de lerares, is vandaag
""h

fi°

,?

6^erechtelijk

vooronderzoek ge-

Nederlandse jongen in
bergrivier verdronken

Vier

ondernemende

Groninger knaapjes heb-

ben vanochtend om ongeveer tien uur een
angstig en nat avontuur
beleefd in het kanaal bij
de Pottebakkersrijge.
Het begon vrij onschuldig met het spelevaren met een zelfge-

maakt bootje ter

van

hoogte

de Apoorten-Mo-

lendrift aan de kant van

water

dreef.

De jongens zijn toen
omgelopen om hun boot-

je weer te pakken te
krijgen en zagen toen
uitnodigend aan de wal
een heuse boot, een kano liggen. Een van de
jongens stapte in die
kano en peddelde naar
de overkant. Het resterende drietal vond dat
„machtig mooi" en stapte ook in. Maar de kano
was op zon zware
vracht niet berekend en
ging de diepte in.

Mevrouw T. WolthoornVenema, die al gauw in
de gaten had wat zich
voor haar café aan de

Pottebakkersrijge
afspeelde, sloeg alarm,
waarop twee geoefende

zwemmers, die in de
smederij naast het café
werken, rap het water
in sprongen. Het waren
de 18-jarige Janus Koop-

man en de 17-jarige
Melle Zwerver.
Zij hielden de kinderen
boven water terwijl mevrouw Wolthoorn, geassisteerd door PTT-voorman J. B. Streekstra
(die in het
café een
nieuwe telefoon installeerde) de drenkelingen van de hoge walkant af een bezemsteel
toestak, waar zij zich
aan konden optrekken.
De jongens hebben
van hun avontuur geen
nadelige gevolgen ondervonden. De jongste,
Jan Ebbinge, liep alleen
een verwonding op aan
zijn hand, die gehecht
moest worden. Een uurtje na hun bad in het

De Zwarte

Hooglanden
door Mark

Buit 1700 gulden

(Van

De prijs van varkensvlees zal vermoedelijk in het komende najaar een

daling ondergaan als gevolg van een
grote aanvoer van slachtvarkens. Aangetrokken door de goede prijzen, hebben de varkenstelers binnen de EEG
de produktie behoorlijk uitgebreid,
waardoor het aanbod zal toenemen.
In de kring van telers en handel
maakt men zich over de grote aanvoer
nu al zorgen. In het Produktsehap
voor Vee en Vlees zijn reeds stemmen
opgegaan, een verstoring van de markt
te voorkomen door middel van gerichte maatregelen. Op korte termijn wordt
echter nog geen prijsval verwacht. De
import van goedkope slachtvarkens
uit Duitsland voor de vleeswarenindustrie is zo beperkt van omvang gebleven, dat de binnenlandse prijs hierdoor nauwelijks onder druk kan ko-

Over kernbeleid:

Extra Statenvergadin

toon te bewijzen aan een prinses, die
door de kranslegging aan de voet van
het monument van een fascistische generaal in Francona, blijk heeft gegeven van fascistische sympathieën.
De fracties van de PvdA en de VVD
stemden vóór de motie, de AR-, CHen KVP-fracties stemden tegen. De gemeenteraad van Sneek was gisteravond niet voltallig, zodat nog moeilijk te zeggen valt, hoe de tweede
stemming zal uitvallen.
Vijf leden van de gemeenteraad waren niet aanwezig. Het waren twee leden van de PvdA en verder een raadslid van de CHU, één van de AR en
één van de KVP. Het is nu reeds bekend, dat één lid van de CHU op de
volgende vergadering niet aanwezig
zal zijn. Hij gaat dezer dagen met vakantie.

onze correspondent te

Arnhem)

Vijf aan de Vierdaagse deelnemende kampeerders op het Nijmeegse
kampeerterrein Kwakkenberg zijn de
afgelopen nacht het slachtoffer geworden van een bijzonder brutale diefstal.
De dief kroop door het lostrekken van
de ritssluiting de tent binnen en opende daarna op dezelfde wijze de slaaptent, waar de wandelaars in diepe
rust lagen. Hij stak het geld bij zich
en wierp de lege portemonnaies en
portefeuilles weg. Op deze wijze werkte hij vijf tenten af. Een van de gedupeerden was een sergeant van de mariniers die zijn hele vakantiegeld
kwijtraakte: fl3OO. In de andere vier
tenten werd een bedrag van in totaal
f4OO buitgemaakt.

Na een rouwdienst in de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) aan de
Van Imhoffstraat in Groningen-Helpman is vanmiddag op de begraafplaats
Selwerderhof te Groningen het stoffelijk overschot ter aarde besteld van de
vorige week vrijdag overleden Marinus
Gijsbertus Boot.
De heer M. G. Boot, die 75 jaar
werd, was oud-directeur en oprichter
van de Noord-Nederlandse Zakken
handel N.V. te Groningen. In 1922
kwam hij uit Gouda naar Groningen.
Tot 1961 was hij directeur van NoordNederlandse Zakkenhandel N.V. De
overledene was o.m. mede-oprichter
van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Helpman.
Ds. E. Th. van den Bom sprak in de
rouwdienst naar aanleiding van Romeinen 8 : 31—39 „Wat zullen wij dan
van deze dingen zeggen? Als God vóór
Het Groninger vakantiecomité orga- ons is, wie zal tegen ons zijn?"
Alvorens de stoet naar de begraafniseerde gisteren twee bustochten voor
plaats vertrok, was er gelegenheid de
de jeugd en een voor ouderen.
De kinderen hadden de keuze tussen familie in de consistoriekamer te coneen bezoek 's morgens aan het jeugd- doleren.
verkeerspark in Assen of 's middags
aan de kinderboerderij in Leek. De
ouderen konden een bustocht maken
door Westerwolde en Drenthe.
Gisteravond waren er wedstrijden
voor bromfietsen en fietsen, waarvoor
veel belangstelling bestond. P. Mulder
In Utrecht is op 63-jarige leeftijd
bleek het best in staat de hindernissen
(voetballen, wippen, klimmasten, enz.) vrij onverwacht overleden prof. dr. H.
met zijn bromfiets te overwinnen. De G. K. Westenbrink, hoogleraar in de
tweede prijs in deze afdeling was voor fysiologische chemie aan de Utrechtse
Universiteit.
L. Maris.
Joost. Klompstra bleek bij de jongens Prof. Westenbrink, die aan de Grohet best en het snelst met zijn fiets ninger Universiteit chemie studeerde
overweg te kunnen, gevolgd door Wim en promoveerde tot doctor in de wisWinkel, die tweede werd. Dineke Ate- en natuurkunde op het proefschrift:
ma en Anja Busscher kwamen bij de „Röntgenographisch onderzoek der
fietsende meisjes respectievelijk op de rhombische en monoklieren vitriolen
en hunne mengingsreeksen", werd in
eerste en tweede plaats.
Vandaag en morgen worden de kar- 1927 medewerker aan het fysiologisch
tingraces gehouden. Het circuit is uit- laboratorium te Amsterdam. Zijn_ ongezet op het schoolplein van de Prinses derwijs in de chemie van de stofwisseIreneschool aan het eind van de Kor- ling maakte veel opgang. In 1943 werd
reweg, bij het Van Starkenborghka- hij bovendien hoofd van de chemische
naal.
afdeling van het Antonie van LaeeuHet organiserende Bureau Organi- wenhoekhuis in Amsterdam. Zeer veel
satie Karting te Breda heeft een inde- researchwerk werd door hem verricht.
ling bepaald in vier klassen: junioren,
De Kon. Ned. Akademie van Wetendames, heren en verenigings- en be- schappen benoemde hem in 1958 tot
drijfsteams.
lid. Prof. Westenbrink was eredoctor
van de universiteit van Aix-Marseille.

-

Groninger Vakantiecomité

organiseerde bustochten

Prof. Westenbrink

overleden

.".' Op verzoek van de voorzitters van
He P.v.d.A.-fraclie in de Stalen, van de
rechtse fractie, en van de V.V.D.-fractie, zal op vrijdag 4 september een extra vergadering van de Staten worden
gehouden om het industrie-spreidingsbeleid van de regering in de jaren 1965
tm. 1968 te bespreken.

Joyrider (16) uit Garnwerd

Auto uit Winsum (Gr.)
strandde in Woerden

De in de nacht van zaterdag 25 op
zondag 26 juli j.l. ontvreemde personenwagen uit de niet afgesloten garage van de landbouwer H. W. Bosma
aan de Garnwerderweg te Winsum,
blijkt te zijn meegenomen door de 16-jarige J. A. uit Garnwerd. J. A. werd
dinsdagmiddag door de verkeersgroep
van de rijkspolitie te Linschoten aangehouden toen hij op Rijksweg 12
probeerde een lift te krijgen.
De autorit van de jongeman eindigde in Woerden. Daar liet hij de
wagen met een defect aan de versnellingsbak achter. Door de Rijkspolitie
smerige water speelde van Linschoten werd J. A. op transhet viertal weer op Port gesteld naar Winsum (Gr.), waar
straat
de verdachte vanmorgen is verhoord.

hand, Maridadi. Je hebt mij altijd mijn
rekeningen laten betalen."
„O, hij betaalt wel, wel zeker, maar
niet contant, denk ik."
„Wat neem je tegenwoordig aan in
plaats van contant geld?" vroeg ik.
„Mijnheer Rittener hoopt dat hij cederhoutolie op mijn zagerij mag maken."
„Waarom laat je hem niet? Je verbrandt het zaagsel toch maar."
Het was helemaal niets voor Maridadi om de gelegenheid te missen meer
Stapylton
geld te verdienen.
„Ik wil het ook wel, mijnheer Corrie,
50
zolang hij wagens stuurt om het weg
te laten halen. Maar ik geef geen toeRittener kwam juist uit de winkel stemming voor distilleerketels op de
toen ik ervoor stopte. Hij zag me en zagerij. Ik wil hem niet op mijn grond.
keek haastig een andere kant uit. Ik denk dat dat op de lange duur tot
Braund was er niet by. Het meisje zat onaangenaamheden aanleiding zou
voorin en stak haar hand groetend op; geven."
toen zei haar vader iets en het ze haar
„Ik kan je geen ongelijk geven",
hand vallen.
zei ik. „Maar wat heeft hij er tegen
Terwijl ze wegreden kwam Maridadi om het weg te laten halen?"
„Hij zegt dat er door de vervoersde winkel uit en liep naar me toe.
„Vrienden van je?" vroeg ik, in de kosten geen winst is te maken," zei de
richting van Rittenere auto knikkend. Indiër. Hij zegt dat de ketels naar het
„Klanten, geen vrienden, mijnheer zaagsel moeten worden gebracht, wil
Corrie." Hij haalde zijn schouders op. het lonen, en niet het zaagsel naar de
„Ik heb mijnheer Rittener vanmor- ketels. Hij heeft waarschijnlijk gelijk.
gen ontmoet," merkte ik op. Het kon Ik ken andere zagerijen waarmee hij
geen kwaad dat de Indiër wist dat ik een regeling heeft getroffen, op basis
nog meer potjes op het vuur had van een bepaald percentage in de winst
staan. „Komt hij vaak naar De Water- maar ik heb er geen zin in,"
„Dus terwijl je probeert vat op hem
vallen?"
Hij glimlachte. „Ik geloof alleen als te krijgen, merkte ik op, „heeft hij
hij meer whisky nodig heeft." Dat be- ook vat op jou door zijn whisky niet
vestigde wat Simon me had verteld. te betalen. Zit het zo?" „Zo zit het,
„Zolang hij betaalt, wat kan het je mijnheer Corrie," zuchtte hij.
Een paar minuten later reed ik weg.
schelen!" lachte ik.
„Maar dat doet hij niet, dat is het Toen ik bij het hotel aankwam
hem juist, mijnheer Corrie." Hij zei merkte ik dat behalve de paar dingen
die ik had gekocht er ook een krat
het droogweg.
achter in mijn auto stond. Marije
aan
de
bier
-Dan is er toch iets met

FEUILLETON

De gemeenteraad van Sneek zal in
een extra vergadering moeten beslissen over de vraag, of er op de verjaardag van prinses Irene op 5 augustus in de Friese waterpoortstad al of
niet gevlagd zal worden. In de raadsvergadering van gisteravond werd door
de PvdA-fractie een motie ingediend,
waarover de stemmen staakten.
Om vóór de verjaardag van de prinses nog tot een beslissing te komen,
hebben B. en W. besloten een extra
vergadering uit te schrijven. Deze zal
waarschijnlijk maandagavond 3 augustus worden gehouden.
De motie van de PvdA-fractie om
niet te vlaggen was ingegeven door de
gedachte, dat het niet juist is eerbe-

Deelnemers aan de
IN GRONINGEN
Prijsdaling verwacht Vierdaagse
bestolen
van varkensvlees
Begrafenis M.G. Boot

De elfjarige Ronald Marcel Luts uit
Hilversum is gisteren nabij Oetz, 30
kilometer van Innsbruck, in een snel
stromende rivier verdronken.
De jongen was met zijn ouders en
een andere familie op reis en had zich
tijdens een rustpauze met andere kinderen van het gezelschap aan de oever
van de rivier de Ache gezet. De kin- men.
deren lieten hun benen in het water
bengelen. Ronald gleed plotseling in
het water en verdween in de stroom.
Gistermiddag is in het zwembad De
Klarinet in het dorp Zeilberg (gem.
Deurne) tijdens het zwemmen een verpleegster uit Deurne, de 28-jarige mej.
G. van der Steen, verdronken.

Angstig en nat avontuur van
vier Groninger knaapjes

Maandag opnieuw raad Sneek over
het vlaggen voor prinses Irene

In komende najaar

In water bij Pottebakkersrijge

de Reitemakersrijge.
De jongens Gerrie Visser (12) en broertje
j,
Bram (7) uit de JonkerProduktieproeven onderworpen straat, Jan Ebbinge (6)
t,
uit de Jonkerstraat en
'**>de de omvang nader te bepalen. Chris
Oosterwijk (10)
van de Ganzevoortsingel
amuseerden zich daarmee tot het bootje naar
de andere kant van het

Demonstra enin Saigon
vernielden Franse

Een mode-ontwerper in Greenwich
Village, New Vork City, heeft een onderstukloos badpak voor heren ontworpen, waarvan hij er al zeven a 4.98
dollar (ongeveer 18 gulden) heeft verkocht.
Het exemplaar, dat hij in de etalage
van zijn zaak heeft gezet, lijkt op een
basketballshirt met lange panden. Onder de klanten waren meisjes.

Stemmen staakten over motie PvdA

dadi

al was hij dan corpulenter en dik-

ker dan ooit, was in wezen niet veranderd.

HOOFDSTUK VII
gast voor het diner was, werd ik vlug bediend. Terwijl ik at, dacht ik na over de gebeurtenissen van die dag. Het was een
drukke dag geweest. Ik had het gevoel dat ik mijn salaris van Lynge en
Whiting had verdiend. Ik vroeg me af
wat Curtis zou zeggen als ik schadevergoeding eiste omdat ik was neergeslagen door Braund.
Curtis' droge gevoel voor humor
nam ik aan dat hij zou zegkennende
gen dat ik me ongetwijfeld al schadeloos had gesteld door op kosten van de
firma dikwijls in de bar te vertoeven.
Om de waarheid te zeggen had ik dat
helemaal niet gedaan; sinds mijn aankomst in Kenya, ja sinds mijn aanvaarding van de baan, had ik mezelf
op rantsoen gesteld. Wat er ook gebeurde, en ongeacht Braund en Rittener, was ik van plan een succes van
mijn opdracht te maken. Ik wilde dat
met hart en ziel.
Simon wachtte me op bij de auto
toen ik naar buiten kwam. Hij droeg
een oude legeroverjas. Ik zei hem mij
naar boven te volgen. Zijn ogen puilden uit toen ik mijn koffer open deed
en de revolver in mijn zak stak.
„Heb je een wapen?" vroeg ik. „Je
kunt er wel eens een nodig hebben, is
het vanavond niet dan een andere
keer."
„Ik heb een gummistok," zei hij.
„Lieve hemel
waar heb je die
vandaan?" vroeg ik.
„Toen ik bij de Burgerwacht was,
mijnheer. Ik had toen ook een geweer."

Omdat ik de eerste

—

Deklaag Prins Bernhardlaan
Nieuw Buinen in raad Borger
Tijdens 'n spoedeisende raadsvergadering van de gemeente Borger werd
besloten tot het verlenen van subsidie
voor het aanbrengen van een deklaag
in de Prins Bernhardlaan te NieuwBuinen, ten bedrage van f 6.636.Voorts gaat de gemeente een lening
aan van f 150.000 vanwege de schaarste op de kapitaalmarkt en de financieringspositie van de gemeente.

Ik trok een duffel aan. Ik had de jas
na de oorlog laten vermaken. Ik had
er al heel wat keren plezier van gehad.
Binnen vijf minuten hadden we de
Club achter ons liggen, waarvan we
alleen de verlichte ramen in het donker zagen en we reden langs de weg
die ons van De Watervallen vandaan
voerde.
Ik zei: „Wist je dat Rittener behalve op Moetarakwa ook olie maakt op
andere zagerijen?"
„Nee mijnheer," zei Simon. „Maar
hij gaat vaak weg in zijn auto en blijft
dan de hele dag weg. Misschien vanwege die olie."
Voor de vierde maal die dag reed
ik de weg voorbij die naar Marmanet
voerde. Er was niet veel verbeelding
voor nodig om de klok terug te zetten
en net te doen of ik terugreed naar
Moetarakwa van een bezoek aan de
„stad." Naar alle waarschijnlijkheid
zou Philippa naast me gezeten hebben
met Michael tussen ons in. Ik hield
steeds een oogje op de jongen om te
zien of hij soms wagenziek werd. Philippa zou zeggen: „Maak je toch niet
zo dik, lieveling; je brengt hem alleen
maar op een idee als je zo naar hem
kijkt"; en ik zou haar toebijten: „Als
er één ding is waar ik een hekel aan
heb, zijn het wel kinderen die over me
braken."
En dan zouden we waarschijnlijk
even aangaan bij Helen en Alex Carr.
Helen was dol op Michael. Ze noemde
hem Micky. Alex had hem, na een ongelukje, Mucky (letterlijk smerig) gedoopt. We zouden een borreltje drinken en het zou van onze kant grote
wilskracht eisen om ons niet te laten
overhalen te blijven eten.
(Wordt vervolgd)

Gevonden

voorwerpen

Groningen
Van 20 t.e.m. 26 juli.
De onderstaande voorwerpen zijn als
gevonden gedeponeerd op kamer 5 van
het hoofdcommissariaat van politie, Ossemarkt 4 en aldaar te bevragen iedere
werkdag (behalve zaterdags) van 11.00
tot 12.30 uur en van 2.00 tot 6.00 uur n.m.:
Sleutels, visakte, bal, portemonnees, etui
met zakkam, geldsbedrag, zonnebril, gedeelte v. kindertuigje, jas, knetekenplaat
FG-64-95, speelgoedhondje, d. tas, handschoen, trouwring; k. jasje, k. schoentje,
alpino, legertas, motorhandschoen, vulpen, k. kussensloop, militaire baret,
sjaals.
De onderstaande voorwerpen zijn te
bevragen aan de navolgende adressen:
Pijp: H. ten Hoor, a.b. „Actief' Hofst de
Grootkade. K schoen: Mad. Curiestraat
110. D. mantel: Noorderbuitensingel 12.
Geldsbedrag: Nw. Blekerstraat 80. Shelter: v. Starkenborghstraat 59. Sleutels:
Phebenstraat 5, Oliemuldersweg 132. Medaillon: Damsterdiep 293. K. vest: Kruitgracht 6b. Portemonnees: Peek en Cloppenburg, Herestraat, L. Heyf, Thedenstraat 84, Bedum, v. Ruysdaelstraat 40,
Billitonstraat '3a, Sabastraat 16. Bril:
Zuiderdiep 43. Jasje: Bloedtransfusiedienst Acad. Ziekenhuis. H. hoed: Bloedtransfusiedienst Acad. Ziekenhuis. Parelsnoer: K. Onnestraat 117. K. tas: v.
Julsinghastraat 39. Fietstas: Hereweg 48.
Zakmes: Verl. Hereweg 132. Postzegeldoosje:

Gorechtkade 31b.

Legertas:

C.

H. Peterstraat 45a. Bedelarmbandje: Wijlage, Rozenstraat 3, Meppel. Windjack:
Peizerweg 70-15. Dassenhouder: v. Oldenbarneveldlaan 7. Kentekenbord: Oliemuldersweg 132. Onderjurk: Riouwstraat
32. Motorhandschoen: Ketw. Verschuurlaan 38. Paraplu: Bedumerstraat 69a.

Motoroverall: A-weg 6.

Halsketting en
hanger: A. Paulownastraat 19. H. horlo-

ge: J. de Wittstraat 175. Regenjas: De
Haan, Oosterweg 85, Haren. Overhemd,
Bril, Autosleutels, K. schoen: Kantoor
Marktwezen, Westerhaven. Honden: Bijzondere Wetten, St. Walburgstraat 9,

Dierenbescherming Friesestraatweg. Rijwielen: Recherche, Martinikerkhof. Autopeds: Kinderpolitie, Martinikerkhof.
Gemeentelijk Vervoerbedrijf, Akkerstraat: Beurs, tas, sjaal, badtas, regenkapje, portemonnees, capuchon, sleutels,
handschoenen, ceintuur, schroevendraaier, pet, pop, parapluus, zonnebril, tabaksdoos, broche, hoofddoek, h. hoed, speelgoedemmertje, 2 j. broeken, zakmes,

sportkousen,

d.

polshorloge,

broodtrom-

meltje, boodschappentas, schoenen, jack,
üNadruk verboden, vest.

j

'

Nieuwsblad van het Noorden van woensdag
Op 3 aug. a.s. hopen onze

geliefde ouders,

grootouders

behuwd- en

C. B. RIETVOORT

A. RIETVOORT-ZIJLSTRA
hun 50-jarige echtvereniging
te herdenken.
Achterweg 18.
Hun dankbare kinderen

en kleinkinderen.
Receptie op 1 aug. van 2—5
uur Achterweg 18.
HENK ZIJLSTRA

en

AMSKE BAKKER
geven, mede namens wederzijdse ouders, kennis van
hun voornemen in het huwelijk te treden. De voltrekking zal plaats hebben
op dinsdag 4 augustus, des
namiddags om 4 uur in het
Gemeentehuis te Veendam.
juli

1964.

Uithuizen, Zuiderstraat 17.

Veendam, Kerkstraat 55.

Receptie van 5.30—7 uur in

hotel De Vries, Veendam.
adres: J. F.
Kennedylaan 18, Uithuizen.
De heer en mevrouw
HARTHOORN—HAVINGA
Toekomstig

Voor alle soorten

ging, in de oudervan 89 jaar, van
ons heen, onze lieve
moeder en oma
LUKTJE RÜULS,
weduwe van

Heden

Met leedwezen geven wij kennis van het
van onze geachte medewerker, de heer

dom

(Trijnie)
E. DIJKHUIS

M. DIJKHUISLEEUWERIK

ELZO
GINA
Muntendam, 25 juli 1964.
Tussenklappen 19.

Enige kennisgeving.
Met blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van
ons dochtertje

HARMANNA AUKÉA
E D. SIERTSEMA
E A. SIERTSEMA—
RIENKS
Wirdum, 28 juli 1964.

1.
Tijd. „Huize Tavenier", GroEekwerderweg
ningen.

DIREKTTE EN PERSONEEL VAN DE
DIENST VAN OPENBARE WERKEN.

Wieringerwerf:
S. de Jonge—Aeilkema
G. de Jonge
Gr. Slim—Aeilkema

Ommen, Driehoek:
H. R. Aeilkema
Fr. Aeilkema—Hofstede
klein- en achterkleinkinderen.
De teraardebestelling zal
plaats vinden a.s. vrij-

lieve
onze
zuster, behuwdzuster en
tante
LAMMECHIENA
ontslapen

MARTINA VEEN,

in de ouderdom van
81 jaar, sedert 15 november
1959 weduwe
van J. Wiardi.

27 juli 1964.
Lodewijkstraat 27.
Condoleantie-adres:
Mauritsstraat 25.
K. Veen
M. Veen
Groningen,

A. J. Veen—Hazeborg

neven en nichten
De overledene is opgebaard in één der rouwkamers Verlengde Oosterstraat 8 te Groningen. Bezoek van 5—7
uur.
De teraardebestelling zal
plaats vinden a.s. vrijdag plm. 12 uur op de
begraafplaats
„Selwerderhof". Vertrek vanaf
de rouwkamer om 11.30

uur.

Na een geduldig gedragen lijden is van ons

onze geliefde vader en grootvader

heengegaan

FOKKE BOS,
echtgenoot van
Akke
Duursma, in de leeftijd
van bijna 65 jaar.

Emmen:
E. T. Bos
E. Bos—Wenelewski
Tinaarlo:
R. Bos

Bos—Mus
en kinderen
A. Bos
Sj.

Emmercompascuum:

R. Bos
B. Bos—Bos

en kinderen

Den Haag:
F. Bos
Apeldoorn:
K. Bos
Ter Apel:
L. Bos
De begrafenis zal plaats
vinden op donderdag 30
juli om 1 uur vanaf de
Aula te RoswinkeL

GRIETJE
sedert 3 mei 1964 weduwnaar
BARKHUIS,
in de ouderdom van 79 jaar.
Groningen, 27 juli 1964.
Emmastraat 42a.
H. ZWARTENKOT
M. M. ZWARTENKOT—BLEEKER
JAN en ANNEBIEN
laUDO en PAULA.
Gelegenheid tot condolatie van s—B5—8 uur Emmastraat 42a.
De overledene is opgebaard in een der rouwkamers
van het R.K. Ziekenhuis, Verl. Hereweg. Bezoek
van

dag om 2 uur te Mee-

den.

Zij, die de overledene de

laatste eer wensen te bewijzen, worden om 1.30
uur in 't hotel Groenendal verwacht.
Op 27 juli nam de Here
geheel

A. P. BARKHUIS.

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden
van onze ouddirecteur en mede-oprichter van onze
N.V., de heer

H. J. ZWARTENKOT
Commissaris en Direktie
ZWARTENKOT & VAN DER WOUDE's
MACHINEHANDEL & OVENBOUW N.V.
HOOGKERK.

In plaats van kaarten.

Heden overleed, geheel
onverwacht, onze lieve
broer, zwager en oom
HARM BULTENA,
op de leeftijd van 57
jaar.

Uithuizen, 28 juli 1964.
Brouwerijstraat 58.

Fam. H. Bultena
begrafenis
De
zal plaats
vinden op vrijdag 31
juli a.s., 's nam. 3 uur,
op de Algem. Begraaf-

plaats West.
Zij, die de overledene de
laatste eer wensen te bewijzen worden verzocht
samen te komen bij
café Wit om 2.15 uur.
Vertrek van huis 2.30
uur.

leiding kan
personeel.

Tevens kunnen er

en kleinkinderen.
De overledene is opgebaard in een der rouwkamers
van het R.K. Ziekenhuis, Verlengde Hereweg 92

te Groningen.
Bezoek van 18—19 uur.
f
begrafenis
plaats
op
vrijdag
juli
De
zal
vinden
31
a.s. op de Zuiderbegraafplaats om plm. 14.30 uur.
Vertrek van huis om 14 uur.

A. Ballast
en kleinkinderen.
Liever geen bezoek.

De begrafenis zal plaats

—

Heresingel 3a,
maand augustus AFWEZIG

waarn. dokterstel. 26161.
VERLOREN: Een ACHTERSCHOT van vrachtwagen in
de stad Groningen of tussen
Groningen en Bergum.
Fa. LODEWIJK, Franeker,
tel. 05170-2114.
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in de leeftijd van 65 jaar.
Geliefde echtgenoot van F. M. VISSER.
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Groningen, 28 juli 1964.
G. AARTS

bijpassend
maat 44 t/m 50
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Al onze bussen zijn voorzien van comfortabele,
verstelbare zitplaatsen.

Westerblnnensingel 25, Groningen; Tel. 29412
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The Beatles-, Bromsnor-,
Swiebertje-, Bonanza-,
Ivanhoe-, Pipo- en Lassie-

speldjes.

Tevens voetbal- en autospeldjes. Alle zwaar verzilverd.
Neem eens een proef van
100 stuks gesort.
„BUCO"
Czaar-Peterstraat 115,
VALENCIA
Amsterdam.
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GRENADINE

"

FRAMBOZEN
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Neem calorievrij zoet
Natrena en stop met al
die diJmiakende-stttkeï WWESSANEN'S KONINKLIJKE FABRIEKEN N.V.
Bayer's calorievrij zoet in de koffie smaakt even
goed als suiker. Vraag een gratis proefzakje aan uw
apotheker of drogist en proef het morgen zélf.

/

te Appelscha.

~

Vaart

U^/
VERLOREN

Aanvang

voorm. 10

25 juli van Glimmen
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elegante tafelverpakking
met 500 tabletjes 3.50
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Een handig zakdoosje
met 10 tabletjes 0.90
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Natrena

(meel, olie, cacao,

U/ WORMERVEER
"

vraagt:

ff
f
lotno. pr. lotno. pr. l°So 'J
2267
1446 5 3W' »

TELEFOON 05903-235

3
1105 12
2969 33
2985 48
113 37
4080 42
1077 31
1202 11
3263 29
2854 21
1343 53
2616 16
3139
1

2099 28

2867 46
1355 17
726 23
2816 7

voor de drie-ploegendienst Leeftijd 20

veevoeder)

—

tot 50 jaar.
Goed loon >en gunstige verblijfsvergoeding. Men
wordt ondergebracht in nette particuliere kosthuizen. Als U deze advertentie uitknipt, Uw naam
en adres invult en daarna verzendt aan onze
Personeelsafdeling, Zaanweg 51 te Wormerveer
ontvangt U alle gewenste inlichtingen van onze
vertegenwoordiger door persoonlijk bezoek.

Adres:
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4
26
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BONTEKOE,
Glimmen.

UITSLAGEN

NIEUW ■ GECOVERD
Vlotte en GRATIS montage + uitbalanceren
NERGENS VOORDELIGER
J. KNOOP N.V.
Bandenservice
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BRUINSMA,

PONY-VERLOTING »'
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MODERNE TOURINGCARS

MET EEN
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onder en boven met kant
40 t/m 48, wit en rosé

H

M. AARTS—VISSER
F. VISSER
Neven en nichten.

tot 24 augustus
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A. R. POLMAN
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FOKKO AARTS
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Heden overleed onze lieve broer, zwager en oom

vinden vrijdag 31 juli
1964, 's namiddags 14.30
uur vanuit het Vereni-

donderdag

.

..

■ Goede artikelen
m

Aanmeldingen overdag bij FA. P. LUIGIES, Trekweg 7,
Winsum (Gr.) of 's avonds te Groningen, Schuitendiep
no. 62.

B. AARTS—FABER
S. F. M. VAN DER VEUR—AARTS
H. VAN DER VEUR

Groningen:

Tandarts,

| Opruiming |

H

bij ons geplaatst worden die in bovengenoemd vak wensen te worden opgeleid.

M. E. AARTS—WILKES
G. J. AARTS

R. Snijder

G. SCHURING

Seizoen

enige

flinke jongens

F AARTS

Den Haag:
J. D. Roggen-Snijder

en vruchtenconserven en die
geven aan
30 man

groenten-

F. M. AARTS—VISSER
J. S. AARTS
S. AARTS—FABER

Groningen:

_

die bekend is met de verwerking van

in de leeftijd van 65 jaar.
Groningen, 28 juli 1964.
Louise Henriëttestraat 35.

J. Roggen
A. F. Roggen-Olthoff

jaar.

Haren:
A. Broos-Vink
Th. Broos.
De begrafenis zal plaats
hebben op vrijdag 31 juli
3 uur te Warfhuizen.

allround vakman

FOKKO AARTS

v. Brakelplein la.

AFWEZIG

*

# Bekende service

Wij zoeken een

Heden overleed nog zeer onverwacht onze lieve
man, vader en opa

Groningen, 27 juli 1964.

ANTJE GEERTRUIDA
DOUWSMA,
zeg ik hartelijk dank.
Winsum, juli 1964.
Borgweg 13.
P. HELMUS.

f135- tot f23s''
Volledige garant>e

wij de toewijding en werklust
die hij steeds in het belang van onze N.V. aan de
dag heeft gelegd.

Na een langdurige ziekte ging heden van ons
heen onze lieve moeder,
zuster en oma
GERRITDINA
ROGGEN-BALLAST
in de ouderdom van 72
jaar. Sedert 19 sept 1939
weduwe van
Gerrit JanRoggen.

Voor de vele blijken van
belangstelling, ondervonden
na het overlijden van mijn
lieve en zorgzame vrouw

levering van een le klasse PIANO en een |
vakkundige service worden u gegarandeerd,
indien u zich in verbinding stelt met

Dankbaar gedenken

Loppersum.

EILKELINA RUSKAMP
op de leeftijd van 84

R. P. Rijskamp
J. Rijskamp-Beckman

Verwijzend naar bovenstaande houdt ondergetekende zich bij het publiek en de ingezetenen beleefd aanbevolen.
De opening zal plaats hebben op 31 juli a.s.
Gezellige muziek.
Beleefd aanbevelend,
K. HORST.

Wapserveen:

Dr. J. NIEVEEN

Zuidlaren:

GRIETJE

Namens de familie:

I. Benning-Bos.
W. Benning.
De teraardebestelling zal
plaats hebben donderdag
30 juli a.s. om 3 uur te

Na een langdurige ziekte is heden van ons
heengegaan
onze lieve
zuster, schoonzuster en
tante
GERRITDINA
ROGGEN—BALLAST.
Groningen, 27 juli 1964.
Uit aller naam:
A Ballast,
Asingastraat 190, Gron.

1 De

Ondergetekende maakt bekend dat hij zijn caféOUDE BOTERINGESTRAAT 26
Telefoon 22439
bedrijf in ADORP heeft overgedragen aan K.
GRONINGEN
Horst en bedankt tevens voor de goede verhouding en het genoten vertrouwen aan hem IlHlllllllHliilllllliiliaillillliUili^
bewezen. En beveelt tevens zijn opvolger als
zodanig ten zeerste bij het publiek aan.
Hoogachtend,
E. WILDEBOER.

Groningen, 27 juli 1964.

Onverwacht overleed in
het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen onze lieve
dochter en zuster
AALTJE BOS
op de leeftijd van 21 jaar.
Garrelsweer, 27 juli 1964.
Rijksweg 105.
S. G. Bos.
W. G. Bos-Suiding.
Jan.
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1 H. P. STEENHUIS n.v. |

HENDRIK JAN ZWARTENKOT

H. Bolhuis—v. d. Molen
J. K. Bolhuis
Overschild:
J. Ritsema—v. d. Molen
M. Ritsema
en kinderen.

van een nieuw

DE PIANOZAAK VAN 1898

in 3 van de 4 huizen!

zwager

van

'"

1 H.X.U.
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gelezen.
In dé stad Groningen en omgeving

Heden ging plotseling van ons heen onze beste

Sedert 3 mei 1964 weduwnaar
BARKHUIS,
in de ouderdom van 79 jaar.

horloge bij aankoop

L. RIJKENS STEENTILSTRAAT 44

ook uw blad voor adverteren
Het Nieuwsblad van het Noorden
wordt overal in Groningen, Drenthe
en oostelijk Friesland bezorgd en

Vertrek van huis om 14.00 uur.

Groningen:

der Ned.
Herv. Kerk te Sappemeer.
Zij, die de overledene de
laatste eer wensen te bewijzen, worden om 14 uur
aan bovengenoemd gebouw verwacht.
Bezoek rouwkamer Ver.gebouw 19—20 uur.

voor Uw oud

van 5—6 uur.
De teraardebestelling zal plaats hebben a.s. vrijdag
plm. 14.30 uur op de begraafplaats Selwerderhol

Schildwolde:
Th. v. d. Molen
Overschild:
J. v. d. Molen
A. v. d. Molen—Bolhuis

Heden overleed in het
Maria Pension, onze beste
tante en nicht

Groningen, 28 juli 1964.

nieUWsBLAD

HENDRIK JAN ZWARTENKOT

Pieter.

langdurig en
gedragen lijgeduldig
den is heden in de Here

WIJ GEVEN TIEN GULDEN

innig ge-

Heden ging plotseling van ons heen onze
liefde vader en opa

Meeden:

Geertje.

een

Na

belt men Harm Lourens.
Tolbert. Tel. 05945—2685.

Groningen, 27 juli 1964.

73 jaar.

TRIJNTJE

KLOKKEI

noodslachtingen

van deze Dienst.

7.

ZAANSE

wrak vee en

grondwerker bij de Afdeling Bestrating en Riolering

onverwacht tot
geven met grote vreugde Zich onze lieve zwager
kennis van de geboorte van en oom
hun dochter
HENDRIK HAGENOUW
LIESBETH GESINE
geliefde echtgenoot van
PAULINE
Klaassien
van der Molen,
Schiedam, 27 juli 1964.
in
de
ouderdom
van
Mgr. Nolenslaan 508.
Heden werden wij verblijd
met de geboorte van ons
dochtertje en zusje

overlijden

H. HAM

J. Aeilkema.
Meeden, 28 juli 1964.
Hereweg

-
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HETWoord is aande LEZER

9

FEITEN TV COMMENTAREN

De redactie.hoeit (en zal) het niet altijd met de inhoud van de gepubliceerde
*brieven
eens zijn.
De redactie stelt prijs op ondertekening van de brieven en
*
eist het zelts wanneer personen worden aangevallen.
In alle gevallen moeten
*
en
naam
adres van de afzender aan de redactie bekend zijn.
het alge* Over
meen mogen de brieven een lengte van 200 woorden niet te boven
gaan.

Hamburg werkt zonder camera-man

DAGELIJKS SPOOKUUR

„Watersport op Leekstermeer IN NIEUWSDIENST-STUDIO

bedreigt vogels.

Daarom

Als door een onzichtbare hand bewogen draait camera 3 van de foto van
bondskanselier Erhard terug naar de plaats, waar de nieuwslezer zit. Na
de laatste berichten uit alle delen van de wereld komt de weerkaart in
beeld en nadat de kijkers is verteld hoe het weer er in de komende 24 uur
zal uitzien, is de uitzending uit de nieuwe nieuwsdienststudio van de Westduitse ARD-televisie in Hamburg voorbij. Behalve de spreker en de man,
die de foto van Erhard en de andere foto's voor de lenzen moest plaatsen,
geen cameraman, geen assistent, geen helper.
was er niemand in de studio

—

géén

recreatie!”
roept vogel liefhebber
U**

C. D. Saai, lector aan de Rijksuniversiteit* te
woningen, heeft in een artikel in de Leekster
een toelichting gegeven op de plannen rond
r* Leekstermeer. Dr. Saai noemde dit plan bijzonder
s,aagd en
adviseerde, dat het Leekstermeer meer
schikt en bruikbaar gemaakt dient te worden voor
«

wordt watersport?

*ert ondergetekende, dat een socioloog door
<ie
r &elijke
7 Verwonc
adviezen de zo nuttige en kostelijke waterv Se
S
Reeds eerder waarschuwde ik, dat niet
-41] ee
n de watervogels door de zeilsport steeds meer uit
i
domein worden verdreven, maar ook de weidevok*s steeds meer in hun bestaan worden bedreigd.
Bernhard heeft in een rede op 12 juni (zie het
w blad van net Noorden van 13 juni) tijdens het
?
jubileum van Nederland in den vreemde,
« Nederlandse afdeling daarvan, het „Natuurnood| stTeenNederland" ernstig gewaarschuwd tegen het uitvan de nuttige diersoorten.
«Wij moeten zowel tegen het een
ais tegen het ander optreden. Doen
Wli dat niet, dan zullen onze kin?eren en kindskinderen opgroeien
1,1 een woestenij,
bevolkt met Robots
andere machines, dan zijn wij
°P weg naar een wereld, waarin de
jfcens en zijn huisdieren de enige
Wende wezens zijn", aldus prins
B ernhard.
bekort, doch dat
I leeft U, geachte lezer,

**

*

Viif^

i

VERDRIJFT DE VOGELS"...

„HET LAATSTE SPELLETJE VAN DE
AUTO-NOZEMS: BOCHTJE-GIEREN”

***

Niet uitvoeren

'

'ook al kennis

genomen

Ik hoop, dat deze waarschuwing van het laatste spelletje
alleen door alle weide- en wa- van de autonozems: Het
tervogelliefhebbers, maar ook door bocht je gieren? De zieli"e besturen van de afdeling Leek gerds zijn er achter geko6ö Roden van
de natuurbescher- men, dat een bocht met
"üngsverenigingen zal worden be- tamelijk hoge snelheid
nepen.
De enige manier om de gemeente- genomen kan worden in
besturen van Leek en Roden te een „Ik, Jan Cremer"Weerhouden van het voor de water- stijl, waarbij als aardig

,

vogels

en het natuurschoon vernie- neveneffect een gierend
advies is: er geen uitvoering getuid door de banden
te geven.
wordt geproduceerd. De
Door mijn schrijven hoop ik, dat levensduur hiervan wordt
v ele natuurvrienden zullen worden
°Pgewekt mee te werken aan de natuurlijk wel enigszins
bescherming en instandhouding van
natuurschoon en het unieke
v°gelleven, ook bij het Leekster-

lende

"^eer.

A. VAN WERF, Leek.

uw

op

schrijven...

'Men

moet keus maken tussen een
dingen. Recreatiemogelijk-

heden
bevolking

zijn voor onze groeiende
steeds meer nodig. Men
2al die mogelijkheden moeten verwezenlijken zonder een al te grote
"inslag te doen op de natuur. Een
9°ed recreatieplan zal daarvan uit-

c*oloog zich bezorgd te maken over

üe vogelstand. Wèl zal hij een haroplossing zoeken, zodanig
aan
een
aantal voorwaarden volj****
daan wordt die het samenleven van
ac wiens in de (recreërende) maats°happij mogelijk maken.
, &ij die harmonische oplossing bcook het bewaren van een zeker
' l°logisch
evenwicht. Op dat punt
zal de bioloog met de plazo U
en de socioloog en
d e ornitholoog moeten sa-

monische

—

"et is niet

een kwestie van óf, óf,
van
èn! Dat weten socioèn,
L
Red.).
°9en al geruime tijd.

.

„Student-lifter belonen”
w

GEEN BELONING, ds.

De Weerd, voor de verkregen

.■""sheid,

dergeschikt belang,
hoogachtend,

P. L. KIEWIET,
Groningen.

koffie krijgt U niet".
Ik heb een bijzondere bloedgroep,
dus was er altijd haast bij. Tot mijn
spijt kan ik nu geen bloed meer geven. Ik heb vijfmaal bloed gegeven,
maar nooit een gedenkpenning gezien.
J. C. DIDERICK, Groningen.
(Ook de heer Mak-

ken heeft een bijzondere bloedgroep en
was plotseling uit
zijn
zware werk

Het gaat niet aan alle recreatie-in-

'te-natuur te verbieden omdat hetzij
?e wïldstand, hetzij de begroeiing,
jZtzij de vogels daarvan in het QBürang zouden komen.
.Het is niet de taak van een so-

dat intelligentie niet altijd
j? eschone handen en kleren steekt?
a !r > niet klagen of bedanken voor
el
maar belonen voor
v 6reurstelling,
kregen wijsheid en kennis.
Hoogachtend,
K. JANSEMA, Uitwierde.

weggeroepen.

De regel van het
Academisch Ziekenhuis luidt, dat
iemand die zich na het bloed geven
ondanks één kop koffie nog niet
goed voelt, een tweede kop krijgt.
Die regel vraagt er gewoon om, dat
men, met het oog op dat tweede
kopje, zegt: „Ik voel me nog niet
je dat!" En dan niet uit compensatiezucht. Red.).

-

(Tot dusver hebben
wij het verschijnsel
„autonozem" nog niet
gesignaleerd. Wij meenden, dat de bromfiets
nog steeds favoriet was.
Overigens, het is niet
eens nodig hard door
een bocht te rijden.
Sommige auto's gieren
zonder dat ook al. Red.)-

Dat het verkeer er door
in gevaar wordt gebracht,
doordat men de aandacht
onnodig afleidt, is voor
dergelijke lieden van on-

„Meer koffie
voor bloed”

9aan.

—
inwerken.

onze welvaartsstaat niet.
Als men maar schrik
heeft kunnen veroorzaken en de aandacht op
zich heeft kunnen vestigen, dan is men al dik
tevreden.

„Volkomen ben ik het eens met de
heer Makken uit Uithuizen. Mij is
eens hetzelfde overkomen. Ik werd
plotseling uit mijn zaak weggeroepen
om bloed te geven in het Academisch Ziekenhuis en was dus erg vermoeid. Toen ik om een tweede kop
koffie vroeg, werd er gezegd: „Meer

in antwoord

geeft in

LEZEF

heer Nihof beweert, dat

bewapening tot nu toe steeds
geleid tot oorlog, maar zou het
zover zijn gekomen als de westerse
democratieën even snel tot bewapening waren overgegaan als nazi-Duits-

land

?"
R. KLIPHUIS,

„Wederzijds"
de

Stadskanaal.

.

ontwapening voor de
Eenzijdige
een betekent bewapening voor
Verstandige wederzijdse

ander.

ontwapening en wederzijds vertrouwen
en begrip zijn de beste middelen

■ ""
S. J. PAAPST, Roodeschool.

„Onze kracht"

.

onze militaire kracht
Door
heeft Rusland Cuba laten
schieten, is

Zuid-Korea

vrij is Westen zal ook ZuidVietnam niet in communistische handen vallen ."
J. A. WALMA, Appingedam.
Berlijn

een

vrije stad

„Strategische waarde"

is de Russen niet
Het
eerste plaats om de
Hongarije en

in

de

bevolking

van
Cuba te doen als
wel om de strategische waarde van
deze landen..."

MARK TRAIL HET GEHEIM VAN SATAN'S WALLOW

J. KUNST,

Buitenlandse gasten bevestigen
steeds weer, dat zij nog nergens
anders een betere akoestiek en geluidskwaliteit hebben waargenomen. Alle vertrekken zijn architectonisch op de mens afgestemd. Nergens ligt een kabel, waarover men
zou kunnen struikelen. De beeldtechnicus behoeft zich nauwelijks te
bewegen om de hele opname- en
uitzendtechniek te besturen; zijn
camera-controlelessenaar is zodanig
om hem heengebouwd, dat hij met
uitgestrekte arm elke knop kan bedienen en toch zijdelings een vrije
blik door de ruiten via de regie- en
geluidsruimte naar de studio heeft.
Zou de elektronische bediening uitvallen dan kan hij, als een geleerde in een atoomlaboratorium, de

Op de achtergrond de nieuwslezer.

camera's via hefbomen met de
hand op afstand bedienen.
Tegenwoordig zijn met de vijf
aanwezige redacteuren nog slechts
zestien mensen per groep met de
technische afwikkeling bezig. Door
een besparing per groep van drie
cameramensen en de beide techniper dag zijn dat tien persoci
nen
zullen de hoge kosten, die
met de bouw van deze studio waren
gemoeid, na driekwart jaar zijn te-

——

rugverdiend.

Met ongeveer tweehonderd zenduren per jaar vult de „Tagesschau"
bijna negen procent van het gemeenschappelijke programma van
de negen ARD-televisiestudio's. Al-

Groningen.

— —

Bijzondere taak

Het zeer goede werk, dat de Tagesschau-medewerkers leveren alsmede de technische stand van zaken in Hamburg hebben ervoor gezorgd, dat de ARD een zeer bijzondere taak kreeg toebedeeld: als de
beelden van de Olympische Spelen
in Tokio niet via een satelliet, maar
op film per vliegtuig via de Noordpool naar Europa worden gebracht
is Hamburg uitgekozen als plaats,
waar deze films zullen worden bewerkt en voor heel Europa uitgezonden.

Sinds bekend is geworden, dat VARA-televisieregisseur Dick Harris
(realisator van de Budi Carrell-shows) een functie heeft geaccepteerd bij
de REM, gonst Hilversum van de geruchten. Tal van vooraanstaande
televisiemakers zouden op het punt staan Dick Harris' voorbeeld te volgen
en de omroep te ruilen voor de commercie.
Op de man af gevraagd blijken
deze geruchten uit de lucht gegrepen. Door ons benaderde producers

—

der veel nadenken concluderen:
„een streep er onder". Blijkens gisteravond uitgezonden interviews
zijn er echter
ook in Duitsland
gelukkig
anderen met een meer
reële en bredere kijk op het gebeuren. Zo was het ook volkomen juist
van de VARA dat zij de herinnering
aan de schanddaden van de nazi's
levend hield met deze reportage
over het proces Auschwitz, waarmee een Duitse officier van Justitie,
betrokken bij dit proces, inmiddels
zijn optimisme verloren zag gaan.
Verder wordt de hierboven genoemde mevrouw Levie nu nog
steeds geplaagd door hallucinaties
van de verschrikkelijke gebeurtenissen van 20 jaar geleden. In dit
licht bezien krijgen uitlatingen als

zen-

(M)

(J) De t.v. van gisteravond bracht enkele malen treffende onderdelen op het scherm. Het eerste was het aangrijpende verhaal van
de Auschwitz-overlevende mevrouw Levie Winters. Hoewel de
gruwelijkheden bedreven door de S.S. zo langzamerhand overbekend zijn, maakte haar sober verslag van de laatste ogenblikken
o.a. van de familie Frank, toch weer diepe indruk.
Er zijn mensen in Duitsland en
Nederland, die het voor zichzelf
prettiger vinden zich af te sluiten
van deze onprettige materie en zon-

se filmagentschappen en de
ders van Eurovisie.

VARA-regisseur naar REM

Auschwitz-overlevende

„Gelijk be- oi ontwapenen"

De
heeft

Als een geleerde

Blik vanuit de controlekamer op de op atstand bediende camera s
inde nieuwe TV-studio van de journaaldienst in Hamburg.

Aangrijpend relaas van

IN'T KORT
DE

„Nu werken wij al enkele maanden met deze nieuwe techniek,
maar het ziet er nog steeds spookachtig uit!" zei de nieuwsdienstregisseur Kai Nicolai bij ons bezoek.
Vroeger moest hij voor en gedurende elke uitzending drie cameramensen en twee helpers zijn aanwijzingen in de koptelefoons fluisteren. Nu worden de drie camera's
nog slechts door een beeld technicus volgens Nicolai's aanwijzingen
op afstand bediend. „Rechts, links,
omhoog, omlaag, meer licht, scherper, goed, weg!" dat zijn de korte
commando's, die binnen enkele seconden moeten worden uitgevoerd.
Alleen maar de eerste dagen deden
er zich wat moeilijkheden voor, omdat het nieuwe systeem de technici
nog niet zo glad afging.
Gemiddeld zien dagelijks veertien miljoen kijkers het sinds elf
jaar lopende Duitse journaalprogramma „Tagesschau". Vermoedelijk heeft niemand gemerkt, dat er
iets is veranderd, maar de nieuwe
studio garandeert snel, nauwkeurig
en volledig werk. Het moderne aan
studio D ligt namelijk niet alleen in
de elektronische camerabesturing.
Bij technische storingen, voorzover
zij niet door de zender worden veroorzaakt, bestaat altijd de mogelijkheid van een uitvallende camera,
uitvallende schijnwerpers en andere
apparaten, geluids- en beeldtechniek zonder lange onderbrekingen
op reserve-apparatuur over te schakelen. Zelfs beschikt men over een
tweede plaats voor de nieuwslezer.

leen in Hamburg werken ongeveer
uitsluitend voor dit
programma en elke van de andere
studio's heeft nog twee tot acht
man aan deze groep toegevoegd.
Daarbij komen nog de buitenlandse
correspondenten en ook de indirecte medewerkers van de buitenlandtachtig man

„een streep er onder" toch wel een
navrante bijsmaak.

— —
o

Treffend was verder de sportverloedering na afloop van het atletiektreffen tussen Amerika en Rusland. Op de laatste beelden van deze
t.v.-recording, die niet uitmuntte
door helderheid, kon men de Amerikanen en Russen in de beste verstandhouding het veld zien verlaten.
Een overtuigende indruk van zijn
kunnen gaf het achttienjarige Amerikaanse loopwonder Gerry Lindgren, terwijl verder de analyse van
de recordsprong polsstok-hoogspringen zeer belangwekkend was. De
film werd uitstekend van levendig
commentaar voorzien door Bob
Spaak.
—o
Nita Talbot was als Dora in
grootse vorm in de gisteravond uitgezonden
aflevering van „Vrije
Nieuwsgaring", een kostelijk verhaal.
In de Dick Powell-film was
de rol van de wat schuchtere
privé-detective Kelly, die betrokken
wordt in een chantagezaak, werkelijk geknipt voor Robert Cummings. Hij maakte een alleszins
amusante creatie va ndeze detective, niet in de laatste plaats door
een kostelijke mimiek. Hij knauwde
het Amerikaans haast net zo als James Stewart dat pleegt te doen.
In het NTS-Journaal werden de
camera's gericht op Groninger politiedienaren*, die zich glimlachend
bloed lieten aftappen. Zij doen mee
aan de Vierdaagse in Nijmegen en
hebben zich in verband met de te
leveren prestatie beschikbaar gesteld voor een bloedonderzoek.

—

en regisseurs verklaarden (zich
weliswaar verschuilend onder de
dekmantel der anonimiteit) met
klem, dat zij het REM-project veel
te onzeker achten om ook maar een
gedachte te wijden aan een eventuele overstap.
„Ik zou een dergelijke riskante
gok nooit kunnen verantwoorden
tegenover mijn gezin", was de algemeen gehoorde reactie.
Bij de VARA schudden Harris'
collega's gistermorgen verbaasd
het hoofd om de overstap van hun
collega. „Ik begrijp niet, dat Dick
zoiets heeft kunnen doen", zei een
regisseur ons; „hij had een pracht
toekomst bij de VARA en hij waagt
zich nu aan een roekeloos avontuur".

VANDAAG
19.30 Barend de Beer (NCRV).
19.35 De Beverly Hillbillies. 20.00
Journaal. 20.20 Memo- actualiteiten.
20.35 Wegwijzer, vakantiequiz. 21.00
—18, documentair programma.
"" 14
22.30
Dagsluiting. 22.40 Journaal.

Tweede net

Jazzprogramma.
20.35
(AVRO).
21.00 Een zaak van leven en dood,
speelfilm.

DUITSLAND
Eerste programma
18.10
Nieuws.
20.00
Journaal.
20.15 Wild West-groteske. 21.05 Canadese tekentrucfilm. 21.15 Inventarisatie, amussementsprogramma. 21.45
Gesprek over politiek in Duitsland.
22.30 Journaal en commentaar. 22.50

Dansonderricht.

Tweede programma
18.25 Nieuws. 18.30 De draaischijf,
gevarieerd programma. 19.00 De Valse Rembrandt, detectivefilm. 19.30
Nieuws. 20.00 Bezoek in museum van
NeuschateL 20.15 Amerika in vogelvlucht 21.00 Die weisse Weste, tvfilm. 22.10 Nieuws.

Dagprogramma morgen
15.00 Voor de vrouw
Voor de kleuters.

(VPRO).

16.00

DUITSLAND eerste programma
10.00 Nieuws. 10.05 Journaal (herhaling van vorige avond). 10.20 Rendez-vous der herinneringen. 12.00 Actuele kroniek. 17.00 Voor de kinderen.

18.10 Nieuws.
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ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

"PORTABLE

een extra reductie n.l.
op japonnen vanaf /
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Wagens zijn in bijzonder goede staat

onder garantie verkocht.
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AUTOBEDRIJF BERGHUIS

voor Groningen en omgeving
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Deskundige voorlichting
Snelle plaatsing
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MEISJES DIRECTOIRES
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in rood koren zwart
alle maten
1. tot 12 jaar

00-*
70 CT. I

I

NYLON DAMES NACHTHEMDEN
in bleu en marine

J./J

I

„TERLENKA" MEISJES ROKJES

35-40-45-50-55-60-65-70-75-80

M

QQ
f.70

Alle maten

„Hollandia" NYLON ONDERJURKEN

QC J
0.7
|

Ronde hals
Marine, 44-46

O

PYAMA'S
Keper DAMESeffen
Gewerkt jasje
40-42-44-46-48

-

/ ftr I
0.7 J I

pantalon

Alle niet afgeprijsde artikelen
ook „HOLLANDIA tricot"
10% korting
Heren WEEKEND-SHIRTS
tricot
Bel-o-fast
-- l*-> -5 - 11.95 -- 9.95 -en
nylon

in terlenka
no-iron

7QC

I

/.7J I

1

„HELANCA" DAMES PANTALONS
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Brieven met uitv. inlichtingen onder no. 204 bureau dezes.
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Uw winkelstraat!

't Olde Posthoes Anholt

te Ruinen is, sedert zijn
grote verval aan het

begin van deze eeuw,
gerestaureerd en opnieuw in staat een rustpunt te zijn in het (dit
keer toeristische) verkeer in Drenthe. Onze
verre voorvaderen kenden reeds deze versterking op het kruispunt
van wegen in dOlde
Lantschap en toen in
1665 de wegenordonnantie van kracht werd,
werd Anholt het punt
waar de postwagens
van
Groningen
en
Zwolle elkaar ontmoetten. Eigenlijk was het
ontmoetingspunt Beilen, maar „bij kwade
wegh oft
wathersnoodt" liep dat wel
eens uit de hand en de
waard
van
Anholt
scheen een uitstekende
faam als gastheer te
hebben. De reizigers
bleven een nacht in Anholt over en gingen
de volgende dag met
de andere postwagen
verder. Men kan slechts
vermoeden hoe gezellig
die nacht in Anholt geweest moet zijn. Rondom huilden de wolven
(de laatste werd in 1878
in Drenthe neergeschoten) en men kocht in
1797 nog voor f 17 een
anker wijn in Anholt
bijbehorende
en
de
kaas kostte slechts twee
stuiver het halve pond.
Tegenwoordig kost een
kannetje koffie of een
flesje tonic meer, maar
in de oude postkamer
van Anholt proeft men,
gezeten aan een dege-

UIT HET

fi^KOOPJES"*

GORDON SETTER. Terug I
te bezorgen Landstraat 13b,'
tel. 21436.
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BLIJVENDE WIGBOLDUS-SERVICE
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Wij willen niets overhouden en geven
daarom tot 5 augustus op onze
drastisch verlaagde prijzen van
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lijke eiken tafel nog,
de sfeer van weleer.
Daarbij wordt men geholpen door het aanschouwen van de 18e
eeuwse schouw, geflankeerd door tegeltjes
uit de 17e eeuw. Een
hoekspinde blijkt na
opening een standaard
met 20e eeuwse ansichtkaarten te bevatten. Maar op de plavuizen hebben ook onze
voorvaderen uit het
grijze verleden gelopen
en de hanebalken, die
plafond
het houten
steunen, spreken hun
eigen historische taal.
„Deze postkamer is
de enige ruimte in het
geheel gerestaureerde
huis, die in oude stijl is
herschapen", zegt de
huidige bewoner, de
heer J. A. Fontein. Hij
kwam in 1959 van
Heemstede naar Ruinen om na "zijn Indische
jaren in Ruinen het
bungalowpark
Lanka
op te bouwen. Met de
grond kocht hij het
oude posthuis, dat hij
inmiddels weer aan de
gemeente Ruinen verkocht om te worden
gerestaureerd. Nu is de
heer Fontein huurder
van het posthuis.
Met advies van de
heer G. C. Helbers, directeur van het Provinciaal Museum in Assen
werd die restauratie in
het vorige jaar door de
gemeente Ruinen aangepakt. Men maakte
dankbaar gebruik van
oude prenten en foto's,
die voor 1913 waren ge-

°" t

maakt, toen het
achterhuis werd a l*
broken en plaats m"
maken voor een to*
dertijd moderne schu
Het huis is nu ge»*
in zijn oude glorie »-\
steld, waarbij sten*
van oude huizen
werden K
Meppel
bruikt. Het werd *jj
juweeltje en men «"j
als 20e eeuwer
over de fraaie mU»
en raamverdeling, ?
de vroegere timmer'(
den en metselaars
zich geen architect
noemden) wisten te
reiken.
j.
Een terras van E>re
se veldkeitjes
eert buiten de sic
Behalve de
is het buis binnen r»
dern inrichten en oi
B
tot woning van de e%
zijn
é
Fontein en
Anholt is nu het &
trum van het DUI"L(
lowpark Lanka, A-jk
ook anderen dan de
delijke bewoners *«
het park zijn in A. «n)
(aanhouden, verblijjv
van harte welkom. A,
ter de 18e eeuwse B\
stedenwand in de P?
kamer is een m 0"
buffet verscholen.
De oude postweg l
het huis is nog ste
een zandweg,
daarnaast loopt
modern rijwielpad na
Dwingeloo.
$
Zodat Anholt ooR»
nog een centrum

'

,

""

■-

~

*£»

zijn tussen Diever,

"*

"ft,

terbork, Echten, D**»'
geloo, Uffelte en
1
ja zelfs tussen Gron"
gen en Zwolle.

Bei'!£

RADIO-PROGRAMMA

muz. 23.00 Dansmuz., liederen en
sons. 0.20 Dansmuz. 1.00 Gevar. m*
HILVERSUM I (402 m.)
Frankrijk (Culture 280 en 235 m.) ,»
AVRO: 7.00 Nws. 7.10 Ochtendgym. 7.20
12.00 Gevar. muz. 12.42 Mademoisf
*,".
Lichte gram. VPRO: 7.50
Dagopening. Sans-Gêne, opera. 13.35 Gevar.

voor donderdag

AVRO: 8.00 Nws. 8.15 Lichte gram. 9,00 16.15 Gevar. muz. 16.45 Kerkorgelrf ,
Ochtendgymnastiek. 9.10 De
groente- tal. 18.00 Lichte muz. 19.15 Gevar.'* 45
man. 9.15 Hedendaagse
Oostenrijk- 20.07 Gevar. muz. 20.30 Klass. muz *■*'

se koorwerken. 9.35 Waterstanden. 9.40
Morgenwijding. 10.00 Arb. vitaminen.
10.50 Voor de kleuters. 11.00 Nws. 11.02
Huish. zaken. 11.15 Radiophilh. ork.: klassieke muz. 12.00 Dansork. en zangsolisten.
12.30 Mededelingen tb.v. land- en tuinb.
12.33 Licht ork. 13.00 Nws. 13.15 Medede-

Gram.

Brussel (Vlaams programma, 324 "jj
12.03 Gram. 12.15 Amusem. muz. **„.
Kamermuz. 14.03 Klass. muz. 14.25 F"*»
ciscus, oratorium. 15.03 Franciscus, ",...
torium. Deel 111. 15.47 Gram. 16.09 » e
lonmuz. 16.30 Zangrecital. 17.50 Wee"
lingen, eventueel actueel of gram. 13.25 muz. 18.03 Voor de sold. 18.30 Lichte nj"
Beursber. 13.30 Zang en piano:
lichte 19.40 Lichte muz. 20.00 Werken van
muz. 14.00 Stereof. uitz.: Orchestra San liaanse componisten. In de pauze:Ope-rr
Pietro a Majella uit Napels: Oude muz. norecital. 22.15 Dansmuz. 23.00
%
14.45 Voordr. 15.00 Lichte
gram.
16.00 en Bel Cantoconcert.
Nws. 16.02 Schakeringen:
voordr. en Brussel (Frans programma, 484 "■f,
klass. en mod. gram. 17.00
12.03 Gevar. muz. 14.03 Liederen
Voor de
jeugd. 18.00 Nws. 18.15 Eventueel
ac- de zomer. 15.45 Lichte muz. 16.08
tueel. 18.20 Licht orgelsp. 18.30 Holland muz. 17.45 Lichte muz. 18.02 Voor de &>$
Festival 1964: Harmonie-ork. 19.00 Sport- 18.30 Lichte muz. 19.00 Nwe gram. -*u
parade. 19.30 Voor de jeugd. 20.00 Nws. Operetteconcert. 22.20 Jazzmuz.
20.05 Stereof. uitz.: Omroepork. en solist:
klass. muz. 21.00 Bondig bulletin: weke-

■

*

>
>V%a.

'

lijkse

kunstnotities. 21.10 Holland Festival 1964: Internationaal Orgelconcours.
EXAMENS
21.40 Zang en gitaar. 22.00 Fantasie en
werkelijkheid, hoorsp. (herh. van 21 mei
Hoogeveen. (MULO). Voor het dip lo
jl.) 22.10 Zigeunerork. 22.30 Nws. 22.40 MULO-A slaagden de dames E. 3. j"a
Actualit. 23.05 Stereof. uitz.: Discotaria: kers, B. v. d. Horst, Beilen; M. Ku'PV
nwe gram. 23.55—24.00 Nws.
Dedemsvaart: J. Ketelaar, J. G. So%.
Zuidwolde; G. G. J. A. Heitbrink, _**<",
(298
II
m.)
HILVERSUM
demsvaart; H. de Boer x, Havelte'j-f,
KRO: 7.00 Nws. 7.10 Morgengebed. 7.15 Bouman, D. Y. Peterzon, G.
Lichte gram. 7.55 Overweging. 8.00 Nws. A. Th. J. Stegeman, A. de Vries, F. O- 1;
8.15 Lichte gram., vrouwenpr. Toeristi- Jongevos, N. A. Kleine Deters x.
MePjJjj.
sche tips en progr. v. d. kinderen. 10.00
van Gijssel x, Koekange; W. £' j,
Klass. en lichte gram. en praatje voor H.
Wanneperveen en de heren H. B* *;
de vrouw. 11.00 Voor de zieken. VPRO: Beilen;
M. van Staalduinen, Westerl*' r
11.45 Lichte gram. 12.15 Leven op
het A. Linde, J. F. Bakker, J. RingeP'j,
land, gespr. 12.30 Mededelingen
t.b.v Zuidwolde; R. Dekker, Balkbrug; et
land- en tuinb. 12.33 Deze Week.
13.00
Nws. 13.15 Klass. gram. 13.45 Voor de Smit x, Ruinen en J. Web'er x. MePJ)».
3. Met x tevens Middensta"
vrouw. NCRV: 14.15 Licht instr. kwar- Afgewezen
diploma.
jte'
gram.
14.35
Lichte
tet.
14.55 Amusem.
WESTERBORK. De heer A. Br (/■
muz. 15.05 Vrouwenkoor. 15.15 Overijssels Philh. ork. en solist: mod. en klass slaagde voor het einddiploma aan 0
muz. 16.00 Bijbeloverd. 16.30 Klass.
en A. van Swieten Middelbare Tuinb
mod. kam. muz. 17.00 Voor de jeugd. school te Frederiksoord.
.^
17.30 Lichte gram. v. d teenagers. 18.15 Emmen. (Chr. Huishoudschool Pr p.
Sportagenda. 18.20 Metropole ork. 19.00 Marijke) Assistente (theoretische
Nws. en weerpr. 19.10 Geestel. liederen ming) Geslaagd de dames: T. AVoe*TMv 619.30 Radiokr. 19.50 Operettemuz. 20.20 Anholts, I. Bunk, A. Dubbelhuis, Jp.
Radio-Vossenjacht: luisteraars op zoek kerken, D. Feunekes, G. Grobben,
Lu*, „e*
Grooten,
Hof,
Luth,
B.
C.
D.
radio-reporters.
naar
21.30 Lichte gram.
21.45 Klass. gram. 22.00 Kerkorgelcon- Meppelink, R. Pais, T. Prins, G. =
if
cert: klass. muz. 22.30 Nws en herh. SOS- pers, M. Setz, G. de Vos.
Assistente (huishoudelijke vormin» j*;-'
ber. 22.40 Avondoverd. 22.55 Boekbespr
23.00 Lichte gram. 23.10 Zomeravondca- dames: D. Elzing, G. van Engen, H- jOR. v. d. Land, G. Louissen, A- V 1
baret. 23.35 Meisjeskoor: amusem. muz -mies,
deljans, J. Mol, G. Nieland, H. P» e ,V
23.55—24.00 Nws.
v. d. Scheer, T. Steenge, Chr. Vugte^;:
REG. OMR. NOORD EN OOST (188 m.)
Assistente (naaldvakken) de <** J
FM: 96.2 Mhz., 97.45 Mhz., 98.95 Mhz. G. Frijlink, R. de Haan, T.
Sa"
18.30—18.40 Regionaal weerbericht van 't Oldenbeuving, C. Oldengarm, N.
K.N.M.I. in De Bilt. RONO-dagboek
18.40—19.35 GRUNNEGER Oetzenden!
„Gap en Snap" ons verhoal veur de
Verkoop en
kiender, schreven deur Wim Faber en
verteld deur Joop Wolters. Dizze rais*
Ü'
a b0
„Wat Maanje Klop vertelt."
„Van AnGRONINGEN.
Voor
het nieuw &?*)'
kerspil tot Rouerkeuning." Het waark wen audiologisch instituut van de
van zeeloodsen op Eems.
len „Grun- universiteit te Groningen zijn het
nen ien woord en beeld" willen wie 't ais van de centrale
hebben over „De Gasbrobbel."
Lidy en de loodgieterswerken
van Eysselstein vertelt 't verhoal „Schip- het N.V. Technisch Bureau J. v. d. v"
persjong" van Isak Dinesen. 19.35—19.50 de en Zn. te Haren voor f 290.610Literair Leven. Drs. G. A. G. Meerburg
spreekt over de Friese verhalenschrijver
B. R. Pollema (1883—1948).
Kerk- en
BUITENLANDSE ETHERKEUR.
Engeland (Home Service, 330 m.)
12.10 Mod. en klass. muz. 18.35 AmuseHOOGEVEEN. Tot onderwijzeres rto j'
mentsmuz. 19.00 Amusem. muz. 21.00 de C.V.0.-school te Elim, gemeente ** $
Europese lichte muz. 23.15—23.45
Ka- geveen, is benoemd mej. A. Wiersf"
mermuz.
Oudega (Fr.).
£*"'■
Engeland (Light Progr. 1500 en 247 m.)
SLEEN. Tot onderwijzeres aan & e«&P
12.00 PopuL gram. 12.31 Gevar. progr. Nat School werd benoemd mej. ">"
15.00 Gevar. muz. 16.35 Gram. voor de te Schoonebeek.
fee'
jeugd. 17.00 Gevar. muz. 20.40 Liedjes
De WIJK. De heer J. Langhout; » ]jCn<
van shows. 22.00 Lichte muz.
noemd tot leraar aan de Tecni"
Nordwestdeutscher Rundfunk (309 m.) School te Harlingen.
<r J*
12.30 Geliefde mei. van vroeger. 13.15 FREDERIKSOORD. Aan de heer \e'
gevar. muz. 14.30 Klass. muz.
16.05 Vegter is
ontslag verleend a de
Oude Franse kamermuz. 17.30 Gevar. raar in deeervol
economische vakken v?ol j*"
muz. 19.45 Filmmuz. 21.00 Operettefrag- G. A. van Swieten Middelbare Tuin
menten. 22.00 Dansmuz.
22.30 Gevar. school.
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Rubriek voorde kinderen

Wonderlijke vakantie
van't Regenmannetje
* lezo, dat is dat!" zei het regenmannetje en draaide alle kranen
lellt. Jullie weten natuurlijk allemaal wel, dat het regenmannetje
zorgt, dat het af en toe op de aarde regent. Hij woont in een
wolk met een heleboel blinkende kranen, die elke dag geetst moeten worden! Maar vandaag hoefde dat niet, want het
e§enmannetje
had een volle week vakantie. Dat was nog nooit
er der gebeurd. „Maar als iedereen vakantie neemt, waarom ik dan
et?" 20 dacht het mannetje er over. „Ik zit de hele dag maar op
6 Wolk en verveel mij dood!"

-

*n

e bloemen, de elfjes en de
Sairri
hoorden, dat het 'n
j*fc lang niet zou regenen, keken
boos. „Dat is nog nooit geeP en ze in koor uit „Wat
yj "- er van ons worden, we zullen
L?maal van dorst omkomen! En
waterballet van de elfjes zal
door kunnen gaan, want wat is
?*' Waterballet zonder water?"
r net re genmanne e schomtielH
«le in zijn luie stoeliJ heen en
VOUW(^e z Ün handen over zijn
ll£ en keek tevreden naar de blau-

*^

"it»?'" "
.m'

kirif'

terug. Maar deze week blijven alle
kranen dicht, begrepen?"
Ondertussen was Jasmijn op zijn
schouder gaan zitten. Voorzichtig
raakte ze zijn wang aan. „Wat

kriebelt daar zo", riep het mannetje uit. „Hatsjoe"! En toen gebeurde het wonder: zijn hoofd viel voorover op zijn borst en hij sliep. Hij
hoorde niet, hoe alle kranen open
gezet werden en hoe het water naar
beneden ruiste. Binnen enkele tellen stonden alle straten onder water.

Notuurleven in de duinen trekt
Nederlanders en vreemdelingen

11
„LEVENDE

Thijsse niet hun weg gevonden naar de rijkdommen der natuur?
Van het deeltje „In de duinen" ver- motoren en brommers brengen ieder-

scheen in 1950 nog een vijfde druk bij een waar hij wil zijn en het is dan ook
Ploegsma in Amsterdam. Jammer is geen wonder, dat in de zomermaanden
alleen, dat men in deze laatste druk
de kostelijke inleiding van Heimans
heeft laten vervallen. Heimans vertelt
daarin, dat hij vanuit zijn woonplaats
Zwolle naar Den Haag moest reizen
om examen te doen.
Een belangrijk onderdeel van het
examen was het maken van een opstel en onze kandidaat had dus allerlei standaardopstellen in zijn hoofd gepompt in de hoop een van die onderwerpen te krijgen. Toen de bode de
briefjes rondbracht, prijkte er slechts
één onderwerp op het papiertje: „Een
wandeling door onze Hollandse duinen" en Heimans zou juist die middag
na afloop van het examen zijn eerste
duinwandeling gaan doen!

Rijke fanfasie
Dat onze Heimans het er zo goed afbracht, heeft hij te danken gehad aan
zijn fijn gevoel voor onze taal en aan
zijn rijke fantasie, waardoor de volzinnen zonder meer uit zijn pen vloeiden,
doch met een echte duinwandeling
had het opstel niet veel te maken!
Hoeveel ware duinwandelingen heeft
Heimans echter naderhand niet gemaakt en hoeveel artikelen heeft hij er
niet over geschreven alvorens hij met
Thijsse het hierboven genoemde boekje ging schrijven. Door het schrijven
van dit boekje hebben Heimans en
Thijsse pioniersarbeid verricht en zij
hebben daardoor talloos velen de weg
gewezen naar het natuurleven in de
duinen.
Wat is er eigenlijk sinds 1899 veel
veranderd! Wie nu zijn vakantie bij
zee en duinen gaat doorbrengen, behoeft maar een boekwinkel binnen te
stappen en hij komt met een keur van
boeken en natuurgidsjes thuis, die
hem wegwijs kunnen maken in de
doolhof der natuur. Radio en televisie
geven ons wenken en voorlichting en
het is dan ook geen wonder, dat allerwege de belangstelling voor het natuurleven in Nederland is toegenomen.
Toegenomen is ook de behoefte aan
recreatie en de middelen om deze behoefte te bevredigen zijn thans in veel
ruimere mate voorhanden dan in 1899
toen Heimans per trein naar Den
Haag moest reizen. Bussen, auto's,

' Regenmannetje

sliep. Hij hoorde niet hoe alle kranen open
gezet werden en hoe het water naar beneden ruiste.

lucht,

waarin de zon scheen, zó
warm, dat iedereen op
*ijh z^c* l e zweetdruppels van
voorhoofd veegde.
i 9 ~er en

""*

Vergadering
tyj? het bos werd druk vergaderd.
moest er gebeuren? Ze konden
öe ' een hele week zonder water!

tij

ai' e lfjes pruilden, want ze hadden
een nieuw jurkje in de
hangen
voor het waterballet.
jj.
lswltl delijk riep aardmannetje 80luit: „Ik weet wat. We zulhet regenmannetje in slaap lavallen, we draaien de kranen
ot we Senoeg hebben en
%
"W.** draaien we de kranen weer
En bloempje Jasmijn maakt
O:haar
doordringende geur het
>tia
et Je n slaap. Van haar geur
v°rïëe week óók in slaap
"Han*
*jo J*»len, vinden jullie dat geen
g idee?"
Vase Jasmijn keek verlegen. „Het
Soj, heus niet mijn opzet, lieve
om je in slaap te laten
eenmaal
g^r11enmaar ik ben nu geurtje!"
met een lekker

*

■

1

.

-

Vakantie

'O
taj de

moest bloemetje Jasmijn
wolk, waar het regenmanWoonde en al bezig was, zijn
**> s rsa te pakken. Stilletjes klom
S*im vonds met de drie sterkste
Wannen
uit het bos langs een
e traal naar
boven. „Kijk eens
? m
en jullie mij een bezoek
Ü*(? len, omdat ik met vakantie
Sh,7at is aardig!" zei het regenvrolijk.
„jj*6tie
cc, regenman, we kwamen
5„
V 11 °f je één dagje de kranen
jWTw
üde zetten, zodat het water*6j J- van de elfjes door kan gaan,"
W 6t e eerste aardman. „Ik denk er
an! ze " het re ëenmannet i e
"-s
W,listl „Ik heb vakantie en dat
kan best tot de volgen<*> -"ballet
eek wachten, dan ben ik weer
Zo

Wf

>

iS

°

.

-

''

De bosbewoners keken
verschrikt naar boven. „Stop!" riepen
ze uit. De jurkjes van de elfjes waren al doorweekt. Met rode gezichten probeerden de aardmannen de
kranen dicht te draaien. Maar er
zat geen beweging in! En het water
bleef maar door stromen. De elfjes jammerden: „Nu is ons ballet
tóch nog bedorven, ach, hadden we
maar tot de volgende week gewacht, dan heeft het regenmannetje geen vakantie meer!" Op de
aarde dreigde een
overstroming te ontstaan. De eekhoorntjes
en spechten waren al druk bezig
om hun spulletjes in te pakken.
„Stel je voor, straks stijgt het water tot aan de toppen van de bomen
en dan zijn we onze meubeltjes
kwijt", riepen ze door elkaar.

Domoren
En Jasmijn huilde aan één stuk
door. „Het is mijn schuld" snikte
ze, en ze keek naar het regenmannetje, dat nog steeds sliep. De
aardmannen rukten en trokken
maar aan de kranen. Hun gezichten
werden steeds roder tot.. .opeens
de stem van de wolk riep: „De kranen niet naar links, maar naar
rechts draaien, domoren!" O, wat
een domme aardmannetjes. Ze
hadden de kranen aldoor open gedraaid, tot ze niet meer verder
konden en nu wisten ze niet meer,
dat je ze naar rechts moest draaien, om ze dicht te krijgen. Hè,
eindelijk waren ze dicht en vlug
kwam de zon en veegde met één
straal alles weer droog. De elfjes
hingen hun natte jurkjes over de
waslijn en toen het regenmannetje
wakker werd, was alles weer droog.
Niemand mopperde, toen hij vrolijk wuivend met zijn koffertje op
vakantie ging. En de week daarop
werd het waterballet eindelijk gevierd. Maar nu werd het werkelijk
een feest!
J. A. EBELL-HEIKENS.

door
dr. Fop. I. Brouwer

„In de duinen" is de titel van een boekje van E. Heimans en Jac.
P. Thijsse, waarvan de eerste druk in 1899 verscheen. Het werkje
was het vijfde in een reeks van zes deeltjes over het natuur leven
in de verschillende Nederlandse landschappen. Hoeveel landgenoten hebben door het lezen van de boekjes van Heimans en

de duinstreek van ons land overspoeld
wordt door Nederlanders en vreemdelingen, die zich allen willen ontspannen aan de zee en in het duin. Daarbij
mogen we niet vergeten, dat het Nederlandse duin niet alleen de taak
heeft de recreatiebehoefte van vele
mensen te bevredigen.
In 1958 verscheen een omvangrijk
rapport over het onderwerp „Beplanting en recreatie in de Haagse duinen," waarin de functies van het duin
in volgorde van belangrijkheid als
volgt worden samengevat:
1. zeewering
2. waterwinning en waterberging
3. recreatie
4. het geven van de mogelijkheid tot
het verrichten van natuurwetenschappelijk onderzoek en natuurstudie.
5. het leveren van land-, tuin- en
bosbouwprodukten.
Het ligt voor de hand, dat de functie
als zeewering het zwaarste moet wegen en dat men hiermede bij de behandeling van het duinlandschap ten
volle rekening dient te houden. Vooral
de zeereep moet goed vastliggen en in

....„dat het plantendek zoveel mogelijk gesloten blijft"....
goede conditie verkeren. Vandaar ook, de wortels der planten het duinzand

dat men in het grote „duinnatuurmonument" Kennemerduinen overal
bordjes ziet staan met het opschrift,
dat onze foto weergeeft.
Om verstuiving van de duinen tegen
te gaan, is het van het grootste belang, dat het plantendek zoveel mogelijk gesloten blijft. Alleen dan kunnen

.... Beklim geen hellingen, geef de wind geen kans de duinen
te verwoesten

....

Activiteit tarwestengelgalmug
mobiliseert chemische bestrijding
(Van

onze landbouwkundige
medewerker)

DE ALARMERENDE
SCHADE
VAN DE stengelgalmug in granen
vooral in tarwe
mobiliseert

—uiteraard de chemische
— bestrijding,

welke tot dusver alleen effect van
betekenis heeft bij een mengsel van
DDT en het levensgevaarlijke parathion gedurende korte tijd en bij
gunstig weer. Eidodende middelen
zijn er voor deze bestrijding nog
niet en het gebruik van parathion
houdende middelen kan ook de
vijanden van de galmug in de natuur verdelgen, alsmede nuttige
vogels en insecten.
Karwijmot en coloradokever en dergelijke plagen, die ook gewassen gedeeltelijk of geheel kunnen vernietigen, worden zonodig chemisch bestreden, maar de ervaring leert dat in de
natuur na verloop van tijd ook zonder
deze een zeker evenwicht ontstaat.
Natuurlijk is daarbij -een passende
vruchtwisseling als voorbehoedmiddel en ter genezing op zwaar aangetaste percelen van het grootste belang.

In de huidige situatie wordt daarvoor op de overwegend graanbedrijven naast
peulvruchten en
zaderijen
vooral
koolzaad aanbevolen, waarvan de
cultuur door te
lage prijzen uit
de
vruchtwisseimg nagenoeg is
verdwenen. Thans wordt er geijverd

vasthouden!

Waterwinning
Hier komt men bij het beheer van
een duinlandschap ook nog weer in
conflict met het tweede punt: waterwinning. De randstad-Holland is voor
zijn drinkwatervoorziening voor een
groot deel op het duinwater aangewezen. Onttrekt men teveel water aan de
duinen, dan gaat het plantenkleed verdrogen en bovendien is er dan onvoldoende zoet water in de duinen aanwezig om het zoute zeewater „buiten
de deur" te houden, zodat er kans bestaat op verzilting van het achter de
duinen gelegen gebied. Nu de regenval
onvoldoende blijkt om de zoetwatervoorraad in de duinen op peil te houden, is men er toe overgegaan water
uit de grote rivieren in de duinen te
brengen.

Duin-recreatie

e

NATUUR”

voor een een overheidsregeling op kor-

te termijn.

Overigens leert het proefveld met 30
jaar achter elkaar tarwe op de proefboerderij in het Oldambt dat de stengelgalmug nu op deze zomertarwe
meer vat heeft. Maar verleden jaar
viel op dat de strook met stelselmatige
vruchtwisseling erger aangetast was
dan de monocultuurtarwe!
Daarom is het ook mogelijk, dat de
besmetting door weersomstandigheden
wordt veroorzaakt of verergerd en dat
winter-, zomertarwe, winter-, zomergerst en andere gewassen verschillen
in vatbaarheid of de diverse rassen die
evenals bij b.v. funeste roestaantasting of andere ziekten en plagen meer
of minder weerstand bieden. Ook heeft
de aantasting door verschillende ziekten geleerd
vooral bij erwten
hoe
de structuur van de grond en dus de
grondbewerkingsmethoden van
invloed kunnen zijn.

—

—

Twintig koeien
en duizend kippen
HET ONTWIKKELINGS- EN SA-

NERINGSFONDS voor de land- en
tuinbouw is gestart met een uittredingspremie op gevorderde leeftijd
voor de niet rendabele kleine bedrijven die geschikt zijn om door samenvoeging een beter bestaan op te leveren. Voorwaarde is dus dat door
deze liquidatie van bedrijf de gemiddelde bedrij fsgrootte verbetert. De
aanvankelijke aangifte van gegadigden loopt reeds in de duizenden met
de meeste animo op de lichte gronden, vooral in Friesland.
Daar deze aanvragen nog nader aan
de geldende normen getoetst moeten

Polle,

Pelli
en

Pingo

worden, moet een beter overzicht worden afgewacht, maar de inzet van deze
actie is reeds een sterke aanwijzing
hoe belangrijk deze sanering is.
De organisatie van de ontwikkeling
als pendant van deze sanering, binnen
het kader van de beschikbare fondsmiddelen, staat nog op het tweede plan
maar in de ontwerpen tot dusver is ook
de vergroting tot economisch verantwoorde bedrijven de kennelijke doelstelling. Zo is een subsidie op montage
stallenbouw voor twintig koeien aangekondigd, blijkbaar als bedrij fsnorm
voor de melkveehouderij met een gemechaniseerde bedrijfsvoering. Bij de
modernisering van de bedrijfsgebouwen is juist de traditionele stalinrichting door de hoge investering een knelpunt voor de ontwikkeling.
Een tweede object levert de pluimveehouderij, waarvoor een deskundige
commissie subsidie aanbeveelt met
voor de bouw van hokken voor minimaal duizend kippen een maximum
van 25 procent of f 3.250, maar beperkt
tot één keer en voor bestaande landbouwbedrijven met minder legkippen,
die zo niet renderen. Te meer daar in

EEG-verband een prijsgarantie voor
de eieren niet toelaatbaar wordt geacht, is deze vorm van bijstand van ex-

tra belang voor de aanpassing aan de
marktontwikkeling van het produktieapparaat, met een goed geventileerde

eierbewaarplaats voor de kwaliteitsverbetering als nevenvoorwaarde
Voorts heeft het bestuur van het
fonds besloten voorbeelden te stellen
van ontwikkelingsbedrijven, die ingrijpende verbeteringen tot stand
hebben
gebracht. Het fonds zal uit
een oogpunt van algemeen belang in een beperkt aantal gevallen bijdragen
in de
kosten van investering, die voor deze
verbeteringen nodig zijn, met name
voor de bedrijfsgebouwen.
Het bestuur van het fonds heeft het
voornemen bepaalde ondernemers, die
over willen gaan tot een ingrijpende
structurele wijziging van de bedrijfsvoering, gericht op een doelmatiger
gebruik van grond, arbeid en kapitaal,
een bijdrage te verlenen in de noodzakelijke investeringen, met de bedoeling, dat deze tevens een aansporing
betekenen voor de modernisering van
andere bedrijven in de betrokken
streek.
De in aanmerking komende bedrijven zullen „ontwikkelingsbedrijven"
worden genoemd. Er wordt gedacht
aan 350 bedrijven en een bijdrage van
25 procent van de begrote investering
in de gebouwen met een maximum
van f 10.000,- per geval. De Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst
zal belast
worden met de uitvoering van de re-

Van veel belang is het ook, dat men
tracht de recreatie zoveel mogelijk in
goede banen te leiden, opdat aantasting van het duinlandschap door de recreatiezoekenden zoveel mogelijk vermeden worde. De directeur van de
Kennemerduinen, dr. ir. E. Roderkerk, promoveerde in 1961 over het onderwerp „Recreatie, recreatieverzorging en natuurbescherming in de Kennemerduinen."
Wie zou in 1899 toen het boekje van
Heimans en Thijsse verscheen, kunnen hebben gedacht, dat het ooit nodig
zou zijn dit onderwerp in studie te
nemen?

geling. Het bestuur van het fonds zal
bij de uitvoering worden geadviseerd
door nog op te richten provinciale organen, waarin het georganiseerde bedrijfsleven en de overheid zullen samenwerken.

Pootaardappelen
in 1963

en 1964

DE
OVERVOERDE AARDAPPELMARKT VOOR consumptie in
binnen- en buitenland van oogst 1963
vond haar weerslag in de geringere
vraag naar pootaardappelen en de
verwachte inkrimping van de gehele
Europese aardappelcultuur in 1964,
waardoor
de marktvooruitzichten
voor de komende oogst weer gunstiger zijn te achten, omdat elk jaar
een eventueel aardappeloverschot in
de industriële en de voedersector
verdwijnt.
Daarom is het voor Nederland als
eerste exportland voor aardappelen,
mede dankzij kwaliteitsvoorschriften
zaak, het aardappelareaal zoveel mogelijk op peil te houden en werd voor
ons land dan ook geen grote inkrimping van deze teelt verwacht. (Inmiddels geïnventariseerd -± 10.000 ha volgens de voorlopige uitslag van de
mei-telling). De maatregelen van het
Produktschap voor Aardappelen met
het uit de markt nemen van het overschot tegen een minimumprijs, hebben toch nog een min of meer gunstig
effect gehad, maar de totale hoeveelheid overgenomen pootaardappelen is
groter dan ooit te voren geweest!
Om de voederwaarde met circa 10
miljoen gulden tot de minimum garantieprijs aan te zuiveren, is er een pootaardappelfonds uit areaalheffingen en
bijdragen van de pootaardappelhandel
beschikbaar uit vorige jaren, dat als
zware buffer kan dienen. Voor het komende jaar zijn de areaalheffingen als
reactie verhoogd en zal het stabiliseren van de pootaardappelmarkt bevorderd worden door eerder in het seizoen
de inlevering open te stellen, na nader
overleg van het Landbouwschap met
de handel.
De speculatieve termijnmarkt voor
pootaardappelen voor enkele hoofdrassen is een aanwijzing voor de exporthandel, waarvan ook de Nederlandse
pootaardappelteelt het in hoofdzaak
moet hebben.
Uiteraard deprimeert de zeer onbevredigende afzet van oogst 1963, maar
toch is blijkens de keuringsaangifte
het landelijk pootaardappelareaal ongeveer 25.000 hectare, maar ongeveer
1000 ha kleiner dan vorig jaar.
In het noorden van het land is Friesland het belangrijkst met 5350 ha. tegen 2600 ha. in Groningen en 3100 ha.
in Drenthe, terwijl 350 ha. in de Veenkoloniën op gebruik van de fabrieksaardappelcultuur is gericht.
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Scheepstijdingen
mingo n. Port au Prince;

Passagiersschepen.

Oosters
avontuur

ROTTERDAM 28 v. R'dam n. New Vork.
Sleepboten

ZWARTE ZEE 27 450 mijl

n.o. van

Juan.

HANDELS

OVERZICHT STRO EN HOOI
Groningen, 28 juli 1964. Ook deze dinsdagmorgen ontbrak op de beurs elke stimulans om tot enige activiteit te komen.
Zolang de prijzen van fabrieksstro voor
de kartonindustrie niet uit zijn, neemt de
handel een afwachtende houding aan. In

graanstro ging zodoende dan ook zeer
weinig om.
Voor het beperkte aanbod koolstro en
klaver- en weldehooi was zeer weinig belangstelling. In gedorst Westerwolds hooi
werd op laag niveau iets gedaan.
Rotterdam gaf gisteren hetzelfde kleurloze beeld te zien met weinig bezoek.
Hedenmiddag zijn de prijzen bekend gemaakt, waartegen de Stro Inkoop Commissie stro wil aankopen voor de kartonfabrieken. Deze zijn f 5,- per ton hoger
komen te liggen dan bij het begin van
het vorige seizoen en gelden nu voor roggestro f 65,- en voor tarwe-haverstro f 60,-

LOEREND
Te breed geladen hooiwagen

zonder rem en spiegels
doodde wielrijdster

De 53-jarige wielrijdster mevrouw
D. J. Hoogvliet—van Driel uit Strijen
is gistermiddag op de Keizersdijk aldaar gegrepen door een trekker met
twee aanhangwagens en door de achterwielen van de achterste aanhanger
overreden. Zij overleed twintig minuten later. Tegen de bestuurder D. T.
uit Strijen is proces-verbaal opgemaakt. De wagens, die veel te breed
waren beladen met pakken hooi, waren niet voorzien van rem en spiegels.

Bromfietser onder tram

De 68-jarige Amsterdammer M. D.
Marks, die maandag met zijn bromfiets in botsing kwam met een tram
van lijn 4 op de Rooseveltlaan in Amsterdam, is gisteren in het Wilhelmina
Gasthuis in de hoofdstad aan zijn verwondingen overleden.

PASTOOR VERONGELUKT

Gistermiddag omstreeks drie uur is
in de buurtschap Hertme bij Borne

en

MARKTBERICHTEN

per ton, grote balen, af boerderij,
ring najaar.

leve-

Voor kleine balen, het z.g. pick-up stro,
met een gewicht boven 18 kg wordt op
deze prijzen een korting toegepast van
f 6,- per ton en beneden 18 kg f 12,- per

ton.

Voor levering na 1 januari worden deze prijzen verhoogd met f 10,- en na 1
mei met f 12.50 per ton.
HARLINGEN. (Gem. Visafslag) Aanvoer 28 juli: 7588 kg pellerijgarnalen 75—
1.04; 2178 kg exportgarnalen 91—1.71; 30
kg schar 51 et; 13 kg haai 1 et; 3 kg
tong 3.40. Alles per kg.

HOOGEVEEN. (Veiling) Princessebonen 37—54; Bloemkool 12—44; Aardappelen 6—19; Peulen 48—61; Tomaten 25—
39; Kropsla 4—14; Peterselie 5—7; Selderij 6—B; Bieten 11—18; Schokkers 64—
74; Komkommers 10—32; Rode kool 8—
14; Spitskool 16—19; Tuinbonen 9; Rabarber 4—5; Snijbonen 87—90; Doppers

GEVAAR
remde zo krachtig teneinde nog een
aanrijding te voorkomen, dat de 43-jarige passagier W. A. uit Nijehorne
met zijn hoofd tegen een leuning sloeg
waardoor hij een hersenschudding opliep. Nadat een dokter eerste hulp had
verleend is de passagier naar zijn woning vervoerd.
Met een rechteronderarmfractuur
werd mevrouw A. B.—W. uit Haren
gisteravond in het R.K. ziekenhuis in
Groningen opgenomen, nadat de motorrijder A. S. uit Haren tegen haar
op was gereden. S. werd met verwondingen aan het achterhoofd en ontvellingen naar het ziekenhuis vervoerd.
Het ongeluk gebeurde op de Viaductweg in Haren, die mevrouw B. overstak.

30; Gele kool 7—13; Sla-andijvie 3—4; Andijvie 29; Bonenkruid 1; Waspeen 26;
Kruisbes 34; Rode bessen 35—72; Pruimen 12—25; Appels: stark earliest 26
52; yellow 15—36.
GRONINGEN. (Eendracht) Aardbeien
280—295, Appelen Yellow 65-75 21—25,
55-65 17—18, 50-55 10, Rode bessen 64—112,
Kruisbessen rijp 27—48, Pruimen 85
115, Aardappelen G 5—15, D 3—9, Andijvie I B—2l, II B—l4, Augurken A 60—90,
B 35—70, C 18—45, D 12—15, Veense bonen 68—80, Dubb. witten I 50—72, II 30—
69, Tuinbonen 15—22, Pronkbonen 40—67,
Doppers rijs 40, Peulen 40—95, Bieten 6
23, Slabonen 50—90, Rode kool 6—15, Gele
kool 4y2 —16, Witte kool s—lo, Kapp. kool
7—17, Spitskool 4—B, Waspeen 12—36,
Postelein B—l 4, Prei A 50—74, Rabarber
4—12, Selderij 25—45, Spinazie I 12—20,
II 7—lB, Glastomaten AI 28—31, BI 27%,
Cl 27V2—28, Peterselie 10—40, Uien G 18
—41, D B—l7, alles per kg. Perziken 5
29, Meloenen Net 25—100, Bloemkool A
12—33, B 12—17, Bakkomk. A 16—18, B
12, C 10, Kaskomk.: 75 op 23, 40-50 I 13,
60-75 19—20, 35-40 10, 50-60 16—18, Krom
10—15, Kropsla II 4—24, C 4—ll, alles
per stuks. Prei 21—27 per bos.
Blokveilingen: Stark Earliest 65-75 36,
55-65 32—33, 50-55 22, huishoud 16. Aanvoer: Komk. 30.000 st. Tomaten 40.000 kg.
WINSCHOTEN. (Veilingsver. W. & O.)

—
—
—

—

In de raadsvergadering van de gemeente Vries, onder voorzitterschap
van loco-burgemeester H. Aling gehouden, werd medegedeeld, dat de bouw
van het raadhuis is gegund aan de
laagste inschrijver het aannemingsbedrijf Koning N.V. te Mussel voor
f 479.900.
Besloten werd loonmaatregelen aangaande huurcompensatie overeenkomstig de rijksregeling van toepassing te
verklaren voor het personeel in dienst
van de gemeente.
Bij de dienst van gemeentewerken
zal worden aangeschaft een aanhangwagen voor de prijs van f 4750, terwijl
de begroting hiervoor in die zin wordt
gewijzigd.

Sparta op dreef
in Denemarken
De Groninger handbalvereniging Sparta die in de afgelopen week een bezoek

heeft gebracht aan twee Deense handbalverenigingen in Jutland heeft goede resul-

taten geboekt.
De dames speelden hun eerste wedstrijd tegen een selectieploeg uit Gravlev
en deze wedstrijd werd zeer overtuigend
met B—4 gewonnen. De heren die ook tegen een selectieploeg uit dezelfde plaats
speelden, wisten met 12—12 gelijk te spelen.
De tweede wedstrijd werd gespeeld tegen de Dannebrog Tisted Idraetsforening.
Zowel de meisjes als de jongens ondervonden grote tegenstand. De meisjes
wonnen tenslotte na een verwoed gevecht
met 7—6. De jongens moesten de eer aan
Dannebrog laten en verloren eervol met
16—11. Vermeldigenswaardig is nog dat
Eltjo Maring in beide wedstrijden liefst
10 doelpunten voor zijn rekening nam.
Sparta ontving vele uitnodigingen van
Deense verenigingen om daar te komen
spelen.

Postduiven
Groningen (Martini). Wedvlucht Passau. 1 5 M. v. d. Boom; 2 P. J. Kolen; 3
4 6 J Buurma.
Groningen (Martini). Wedvlucht Deven-

Voorverkoop frambozen voor de industrie
f 1.25 per kg.
BERLIKUM. (Veiling) Consumptie- ter. 1 9 10 14 23 24 27 35 37 49 65 66
aardappelen per 100 kg: Eersteling grof 69 72 73 J. Buurma; 2 20 57 64 68 76 G.
14.60—16.00, middel 9.20—10.60; Doré v. Rein en Co; 3 26 34 40 43 54 U. Kragt;

10.80—13.40, 14.20—14.60; Hettema 9.60—
11.40,
11.60, 10.00—11.00; Eigenheimer
11.60—19.80; Sirtema 5.80—9.80; Bintje
16.20; Sevenster 7.80, middel 10.00.
ZUIDWOLDE. (Eiermarkt) Aanvoer
dinsdag 43.000 stuks. De prijs was weer
aanmerkelijk lager dan de vorige weken,
zodat betaald werd f 1,22 per kg of variërende van f 6.30 tot f 8.10 per 100 st.
TERMUNTERZIJL (Visserij). Aanvoer pellerijgarnalen 1247 kg notering per
kg 0,84—1,25. Aanvoer exportgarnalen
3975 kg notering per kg 0,78—1,57. Door-

4 29 31 60 70 77 78 M. v. d. Boom; 5 41
53 55 58 61 J. Antonides; 6 39 47 H. Spinder; 7 19 25 30 59 67 P. J. Kolen; 8 28
D. Pijl; 11 32 44 74 K. Hake; 12 13 16
17 21 38 42 46 50 52 56 63 J. Stratingh;

15 36 48 71 J. C. Geilen; 18 22 33 45 62
75 Hulst en Zn; 51 E. Suk.

New-Yorkse Beurs

27/7 28/7
27/7 28/7
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128 kg

Koning N.V. te Mussel Daggeld

bouwt raadhuis Vries

CLYDE 27 assisteert bak Tak 7

HANDBAL

exportgarnalen.

weer met 'n

half % verlaagd

Noordzee.

op

San

de

ELBE 29 te Bilbao verw.
HUDSON en TASMAN ZEE 25 Liberiaans
t.s. Dona Selina vlotgebracht t.h.v. Rastanura.
MISSISSIPPI 25 te Marseille.
THAMES 29 te R'dam verw.
SCHELDE en Engelse sleepboot SALVONIA 27 210 mijl oost van Ceylon.
OCEAAN 27 120 mijl zuid van Buchanan.
RODE ZEE 27 te New Orleans.
HUMBER 27 v. Freetown.
TYNE 28 te R'dam verw. met bak BRH 2.
NOORDZEE 26 te Benghazi met Panamees
m.s. Pimicnta op sleeptouw.
CYCLOOP 28 te Cotonu.
GELDERLAND 27 300 mijl noord Marquesas Eil. n. Sydney.
GRONINGEN 28 te Port Brega.
HECTOR 27 v. New Castle n. IJmuiden.
WILLEM BARENDSZ 27 v. Bordeaux n.
Port Gentil met kraaneiland.
Grote vaart

AGAMEMNON 28 v. Bremen n. Ham29 te Mombasa verwacht;
ALUDRA 28 te Antw.; AMERSKERK 29
te Marseille verw.; AMSTELKROON 27
v Dairen n. Hsinkang; ANGOLAKUST 28
te Dakar- GRAVELAND 28 v. Rio de Janeiro n. éantos; KAAP HOORN 28 v. Pto.
Miranda n. Curagao; MEERKERK 28 van
Bremen n. Hamburg; PACAYA 28 v. St.
Malo n R'dam; REMPANG 28 v. Mombasa n. Aden; SCHERPENDRECHT 29 te
Hsingkang verw.; SIBIGO 29 te Bangkok
verw.; SILINDOENG 29 te Calcutta verwacht; SINOUTSKERK 28 v. Yokohama
n Nagoya- SLOTERDIJK 29 te Le Havre
verw.; STRAAT FREETOWN 28 v. Port
Harcourt n. Lagos; WAINGAPOE p. 27
Manilla n. Hongkong.
ALCHIBA (t) 28 t.h.v. Korya Morya
Eil. n. Kuwait; BLITAR 28 te Beira verwacht* CALTEX DELFT (t) 28 v. Dumai
n Pladju; CALTEX THE HAGUE (t) p.
28 Daedalus-rif (Rode Zee) n. Venetië;
CAMPHUYS 28 v. Das Eiland n. Ummsaid; JASON 29 te Funchal verw.; NEDER ELBE 29 te Calcutta verw.; NEDER
RHONE 28 rede Singapore; SCHELDELLOYD p. 28 Ouessant n. Hamburg;
STEENKERK 29 te Kaapstad verwacht;
STRAAT CLEMENT 28 v. Zanzibar n.
Mombasa; VAN LINSCHOTEN 28 van
Lor. Marques n. Mombasa; VASUM (t)
p. 28 Aden n. R'dam.
Grote vaart
AMPENAN 29 v. Bremerhaven n. Amsterdam; AVERDIJK 29 v. Suez naar
Mombasa; MATARAM 29 v. Shat el Arab
n. Mombasa; MUIDERKERK 29 van
Alexandrië n. Marseille; ARENDSKERK
28 te Antwerpen; CALTEX NAPELS 28
van Suez n. Bahrein; DRENTE 28 van
Malta n. Alexandrië; EENHAVEN 29 te
Genua; LIBERIAKUST 28 van Tema n.
Pointe Noire; MAINLLOYD 28 te Bremen; MUNTTOREN pas.. 28 Kaap Finipass.
sterre n. Carribean; NEDERWAAL
28 Porto Rico n. Curagao; OSSENDRECHT 28 v. Vitoria n. Emden; PARKHAVEN 27 v. Bahia n. R'dam; PYGMALION 28 v. Aeghios n. Hamburg; STAD
VLAARDINGEN 29 te Las Palmas verw.
ANNENKERK 28 v. R'dam n. Bremen;
ARNEB 28 te R'dam; FREESLAND ssm
28 te R'dam; KREBSIA 28 te R'dam;
MAINLLOYD 28 v. R'dam n. Bremen;
MARIEKERK 28 v. R'dam naar Londen;
MEERDRECHT 28 v. R'dam n. La Plata;
SCHIEDIJK 28 te R'dam; SEPIA 28 v.
R'dam n. Banias; STAD ZWOLLE 28 v.
R'dam n. Philadelphia; TALITA 28 te
R'dam.
CHIRON 29 te Adam; CONGOKUST
29 te Adam; MINOS 28 v. Adam naar
burg; ALCOR

een verkeersongeluk gebeurd, waarbij
de veertigjarige pastoor J. Schröder
uit Schijndel het leven verloor. Pastoor
Burgerlijke stand Omzet: 4.090.000 sh.; 3.860.000 sh.
Schröder, die met een groep verkenzijn
auto
b
ners kampeerde, reed met
= bieden.
EELDE
op een rechte, smalle weg. Op onverDuurtje
Carolina,
Geboren:
d. v. H.
klaarbare wijze heeft hij de macht over
Meelker en J. Nijland; Geesje Henderika,
hij
in
verloren,
waardoor
het stuur
d. v. J. Stollenga en H. Snijder; HarmWaterstanden
tien Trientje, d. v. J. Biek en A. Brink;
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Groningen
Postma
en
vervoer
naar
het
Roomsd.
v.
K.
E.
Provincie
G. van
dens het
(ten opzichte van het normale kanaalpeil
Dellen.
Katholieke ziekenhuis in Hengelo is hij
om hedenmorgen 8 uur)
Ondertrouwd: G. Brinks, 21 jr. en S.
aan zijn verwondingen overleden.
Hermse, 22 jr. te Groningen; J. Muller,
Eemskanaalboezem: Delfzijl —4, OosGistermiddag omstreeks 5 uur keerde
24 jr. te Veendam en R. J. Visser, 21 jr.; tersluis peil, Zuidlaardermeer —1, VeenW. Vermeulen, 39 jr. te 's-Gravenhage en dam boven +32, Veendam beneden +5,
de ongeveer zeventienjarige bromfietM. R. Docter, 29 j.
ser E. Sh. uit Scheveningen op de
Winschoten peil, Waterhuizen boven +3, Kopenhagen.
Getrouwd: D. B. Prins en M. S. Flier; Waterhuizen beneden +1.
AGAMEMNON 29 te Hamburg; ARJelle van Damweg bij de eerste wijk
R. Arends en K. J. L. Bos; R. S. Hage+12, Elec- CHIMEDES 28 v. Delfzijl n. Antwerpen;
Westerkwartier:
Gaarkeuken
te Jubbega-Schurega zonder op het nanouw en G. Krijthe; G. Brinks en S. tra (Oldehove) —10, Oostersluis +9, Wes- CALTEX DELFZIJL (t.) 29 te Holtenau;
derende verkeer te letten. Daardoor
Hermse; F. Hofstede en K. J. Arends. terhavensluis +11, Uithuizen +10, Balk- CARRILLO 30 te Porto Cortez; CHARIS
N.T.M.werd hij aangereden door een
Overleden: H. van Es, 87 jr., weduwn. til +9.
28 v. Houston n. New Orleans; DIOGEv. N. Esselman; T. Veendijk, 85 jr., vr. v. Friese boezem: Gaarkeuken boven +7. NES 29 v. Buena Ventura n. Cristobal,
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O.
Datema;
wegdek
renveen en tegen het
J. H. Kuiper, 69 jr., vr. v. Fivelingo: Damsterdiep Groningen +7. 30 te Christobal verw.; GANYMEDES 29
De 23-jarige Theodorus Agricola uit H. Leutscher.
Geen neerslag.
De jongen werd ernstig gewond in
te Willemstad; HECTOR 28 v. Sto Dobewusteloze toestand naar het zieken- Kubaard (Fr.) is gistermiddag bij het
zwemmen in zee bij Terschelling verhuis te Heerenveen overgebracht.
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Guanta; HERCUW*;
RANDFONTEIN
28 v. Teneriffe naar v. Porto Cabello n.
29 te Pisco; KHASIELLA (t.) 28 3.
Southampton.
Southbrewer n. Curagao; MAINLLOï'J
«
ORANJE 28 v. Palma de Mallorca naar
te Fort
28 te Bremen; MEMNON 29 Talcahua**,;
Lissabon.
France; PERICLES 29 te
TEGELBERG 29 te Kaapstad verw.
SARPEDON 28 te Barahona;
WILLEMSTAD 28 te Adam.
LLOYD 28 v. Papeete n. Noumea; SIN"
RIJNDAM 29 te Southampton.
28 v. Porto Cabello n. Punta Caroo"
STATENDAM 29 te Kopenhagen verw.
ULYSSES 28 60 ml. n.n.w. Kingston *
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Kleine vaart.
»
ADARA 27 te Bremen; AIGLON 29
R'dam n. Lowestoft; ALBERTA 2»
Lübeck n. Mantyluoto; ALCOR W. 28,'
Voorburg; ALERT 29 te Londen;
28 te IJmuiden; ADITO 29 te Le Trepo*?!
ATLANTIC 28 te IJmuiden; BÈTA 28 »
Morlaise; BIESBOSCH 28 v. Ipswich *
Gr. Yarmouth; BONAIRE 28 te Shoi*!
ham; BORELLY, 28 te Kings hyf.
BRINDA 28 te Mo I Rana; CAREBEI* 1
1
28 n. Wismar; CAREBEKA II 28 te AW
deen; CORSICA 28 p. Holtenau n. L**-"
warden; DINA 25 v. Londen n.
DRITTURA 28 v. Emden; DUURT 2
v. Teignmouth n. Genua; EDDYSTON,
28 n. Flixborough; EIJO-S 29 p. BrU 1»
buttel; EQUATOR 28 te RoehesW 1
EREBUS 29 te Wismar; EUROPA 29
R'dam; EXPANSA 29 te Ajaccio; F-ON'
28 te Helsinki; GITANA 28 v. Rovej'
GLOBE 28 te Bremen; HENDR. HOlf*
29 v. Manchester n. Cardiff; HENNï,i
27 v. Skoghall n. Londen; JOHANNA
v. Otterbacken; JUNO 27 v. Esbje"!
JURJEN DE VRIES 28 te
KON TIKI 27 v. Huil; LIBRA 28 n. W&
mar; LUDO 28 te Flixborough; LUM*'.
28 te Groningen; MAKKUM 28 te Stettfg*
MARI ANN 28 v. Kemi; MARIE CHB 1»
TINE 27 v. Poole; MASCOTTE 28 p. »<>,
tenau; MATHILDE 28 te Sundsvajr
MEES CREMER 28 n. Aalborg; WL.
TEOOR 28 p. Brunsbuttel n. PortsmoUjJj
NORA 28 v. Bordeaux;
28 v. Gyon n. Libourne; RAMONA 28
Quimper n. Teignmouth; RIET 28
Sornas; RITORNEL 28 v. Meppel n. *?,
den; ROCHAB 28 v. Triest n. Oliu**'.
ROELOF HOLW. 29 te Kopenhag**'
RUBATO 28 n. Gdynia; SENIOR 28
Holtenau n. Mantyluoto; SOLENT 27 r.
Mostyn; SPERANZA 28 n. Lube<*
SPRAY 29 p. Schotland n. Zwolle; ST%
LA MARIS 28 p. Brunsbuttel; TEMP*!
29 te IJmuiden; TINDA 28 te LugnV*
VANDA 29 te Boulogne; VERITAS <■?
te R'dam; VESTA 29 n. Grimsby;
27 te Stocka; VISCOUNT 29 te HU 1':
WARTENA 28 p. Brunsbuttel n. Zuurd*J-3
WEGRO 29 p. Brunsbuttel; WIEBOI''
BÖHMER 27 te Lissabon; WILLY 29 1
R'dam n. Runcorn; WODAN 29 te Ka' 1'
stad; WUTA 28 p. Brunsbüttelk.;
TEWATER 29 te Poole; ZWALUW 28 r
Brunsbuttel n. Adam.
HARLINGEN. Aangekomen 28 ju 1»;,
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Kingfisher van

Adam;

Chrysant
Bergumerdam.
28 juni: Chrysant na3*
naar Yxpilla; Kingfisher' 1

Hamina; Moni van

Vertrokken
Zwolle; Moni
Felixstowe; Beyerland naar Goole.
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CENTRALE SUIKER
AANGEHOUDEN
AMSTERDAM, 29
Aandelen Ce»;
trale Suikermaatschappij- moesten va"'
juli

een stap terug doen. Na een eej\j
ste afdoening op 405 zakte de koers in tO
402 tegen gisteren als gemiddelde
417. De handel in dit fonds, hoewel v
daag niet ruim, blijft ter beurze de bove?
toon voeren vergeleken met de affaire
de internationale waarden. De grote KJj
per van gisteren liet vanmiddag vrij** I*,
verstek gaan. Dit lokte aanbod uit, waaL
tegenover niet voldoende vraag aanw er?
was. Mede daardoor was de stemmig
aan de zwakke kant. De handel in CS*
bleef gedurende de gehele
kalm. Tegen het slot kwam weer "*i
vraag los, waardoor de prijs steeg tot%
406. Gisteren werden in het fonds
nominaal f 148.500 omgezet
De handel in de hoofdfondsen was v°°L
al in het eerste beurshalfuur lusteWfj
met een licht verdeelde stemming. "***,(
ontmoette wat lokale vraag, waard",
een winstje ontstond van twee punten ",
453. Hoogovens werden goed prijsh",,
dend geadviseerd op 583. Philips opejw)
30 cent hoger op f 148.60, waarna f I***m
werd gedaan. Later op de middag zore",
enige vraag ervoor dat de prijs opliep u
f 149. Unilever steeg van f 144.10 'L.
f 144.40 (f 143.70). Kon. Olie moest
tisch de gehele winst van gisteren ad
cent weer afstaan bij een verhandeling! *
f 164.80. Het publiek bleef
met kooporders uit de markt, terwijl
arbitrage internationaal in de hoofdfoO t
sen weinig kon uitrichten.
blijkt volkomen van slag af te zijn. *w
gebeurtenissen in Zuidoost-Azië,
rassengeschillen in Amerika werken r e£g
mend op de activiteiten in Wallstreet. v.,
koersen brokkelden er ook dinsdag v\,
der af. De Nederlandse hoofdfondsen °a,
dergingen op de New Yorkse beurs
nig verandering.
a
De handel in de actieve
aandelen was uiterst gering met
die weinig verschilden met die van o*%
ren. Van de leidende cultures ontm0
Amsterdam Rubber goede vraag v'jSe
door dit fonds aan de vaste kant was- „f
handel in de staatsfondsenhoek was
gering. De koersen weken weinig af v
die van gisteren.
~.
In de lokale afdelingen werden de (|
delen van de Nederlandsche H»%j
Maatschappij en die van de
Bank, die gisteren elk twaalf punten "V
ren gestegen, een punt of vijf lager ée tf
viseerd. De scrips van de Nederlands i
Handel Maatschappij werden
voor het eerst verhandeld. Bij een kOjjJ
van 300 procent voor een aandeel
komt de prijs voor een scrip neer op * p
Voor de inschrijving op f 12 min f>%
cent obligaties Stichting De Crua 1 gS
hove in de Haarlemmermeer tegen \.
middag

.

koe£

£

.
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a^

Re-

"

procent bestond een redelijke
ling. Tot uiterlijk dinsdag 18 augO

kunnen aandelen Zwitsal worden otafy
wisseld in aandelen Zwanenberg-Orga/\,f
Dit als gevolg van de eerder aangeJSedigde fusie door omwisseling van aa 1*
len.

Amsterdamse

wisselmarkt

Contante prijzen: Londen 10-o'.ji*;
10.071; New Vork 3.61 3/16—3.61
Montreal 3.34 J-—3.34£; Parijs 73.71y
73.76 J; Brussel 7.26.—7.27;
90.86.—90.91.;
Stockholm 70.25*
3
,/
70.30è; Zürich 83.53—83.58;
52.2«**„
Kopenhagen
57.80J—57.85J;
e
52.25i; Oslo 50.46.—50.5H;

„

14.001—14.01.; Lissabon

M^
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Hood, de legendarische held, die geen
duchtte en geen tegenstander vreesde!
Technicolor
waterdag 2.30
Zondag 2 uur en 4.15 Dinsdag 2.30

MJaar

KRUITDAMP BOVEN ARIZONA
BANDOLPH SCOTT

Een 'ouderwets* spannende western.

-

f J Lu

Telefoon

—

-

-

„-£-_

Lemmy CaUÜOII... en

verdovende midd e|en
Humor en

14

(TJne

47.50

14 Jaar

time)

stitch

ftSfföSZondas

DE DWAZE RECRÜÜT

-

*

"*«tlTCll!iiimE

IT-MIT

MEESTERREGISSEUR JEAN DELANNOY

HET 'RENDEZ-VOUS' IN DE NACHT

»-ÏÏL -ur

l

f

De fascinerende FRANSE speelfilm van

AG'

■Itgibrackt Hoor Rirt-fllnililrUitin

lm

GEPROLONGEERDde

Aanstaande

Naar de roman van PATRICK QUENTIN The man with
two Wives'.
_________—_——_-_-_—■——

Familie».
rc-milie
programma!
ELKE LEEFTIJD

Entreeprijs
Benedenzaal
Bovenzaal

1

’’

I,—
1,50

Van DONDERDAG tot en met a.s.
OCHTEND (behalve ZONDAGOCHTEND) van 10 tot 12
DOORLOPENDE FAMILIEPROGRAMMA in schitte-

JOURNAALS

* -*-3061** kortOm
*CbStorm KOLDER!
*** IDOLDWAZE

— —

*£"___ °*

inkleuren

-

NOELLE ADAM

J-

Liefde

-

DAVID FARRAR

-

Ml

22%,
en
uur.

_

_-

MASTROIANNI

BASSEUB

VAN EEN DRALON DEKEN

De BEDRIJFSVERENIGING VOOR HET
BAKKERSBEDRIJF (uitvoeringsorgaan sociale
verzekering) vraagt voor haarkantoor te Groningen

een

Verrukkelijk... het is Verkade l
■""""■"""

DRENTS-GRONINGER
ZUIVELBOND te Assen
vraagt voor de type-afdeling
\Ter gemeente-secretarie van een
geAduard kan worden
jplaatst een

GEMEENTE ADUARD

-

Alle teeftijden

ADAM FATTH

folder met kostbaar nieuws I Schrijf
een briefkaart aan EM Jaarsma,
Postbus 183, Hilversum, AfdjGA '21

5e ambtenaar

■De

ervaren vrl. kracht

die belast zal worden met de

leiding aan de typistes en
en zelfstandig
zorg zal moeten

iBezit van een Mulotype-diploma vereist.
1
dragen voor
kwaliteit van
18-jarigen: het typewerkde
voor
en
behan19-jarigen:
170.-;
191;
20- deling van de in endeuitgaanf
f
-jarigen: f 212.- per maand.
post

< Salaris

_V*H
VQft(____t

CLAUDIA CARDINALE
MORELU

j Verplaatsingskosten-,

studie- de
toelage- en IZA-regeling zijn Geboden wordt een gevarieerde werkkring met goevan toepassing.
de arbeidsvoorwaarden.
Sollicitaties binnen 10 dagen Sollicitaties te richten aan
te richten aan de burge- het sekretariaat Prins Henmeester.
drikstraat 5 te Assen.

i

__*_-"*_r

rdjA

JSiIL/aarsrtfa

■IL BELL' ANTONIO

JONGE
VROUWELIJKE
ADMINISTRATIEVE
KRACHT
in het bezit van het Mulo-diploma.
Geboden wordt een uitstekend salaris en volledige
vergoeding van eventueel te maken reiskosten.
Inzake de vakantierechten voor dit jaar kan 10
nodig in onderling overleg een regeling worden
getroffen.

Jaar Mulo-examen doen, kunnen eveneens solliciteren, voor indiensttreding per 1 augustus of 1 september.
Zij, die dit

Brieven te zenden aan de Direktie der Bedrijfsvereniging, Ged. Zuiderdiep 31, Groningen.

_■_»_■

9.15

Zondag

(De

S

ISen1 en

Regie;

mooie

Antonto)

18 Jaar

Mauro Bologninl

DE DAME MET HET HONDJE

ZWF
1 augustus

uur

'
j|

18 Jaar

Maxwill Theater

Donderdag

en vrijdag 8 uur,
9

zaterdag

en

:.! ss.ff'as.T
(^leeftijd)

7 uur, zondag 2.30 en 7 uur en
woensdag 8 uur
TARZAN EN ZIJN VIJANDEN

Zaterdag

o**qn7 i_tu
«s**o7-L4b4

;;

vervaardigd in een

schitterende popl.n

|B
/£m*&

(14]aar)_

_Parf_umenehuis
...

'

"'''

| Deze dames
|
PANTALON |

__-__—_-_____________________^_*_*

»_

:

',

NACHTVOORSTELLINGEN van ANTON TSJECHOWs

IJDAG: en

U
Nachtcrème, visolaire en vitamine maskers

11

' n 4 kleuren
normaal

VAk

t^*C^_-U--,

-in

Uï"

en

=

H
i

Opruimings

Ji /,"_,_/nCf^n^Hca

MARKT 48

Koningen

"o

ïel. 2

—

69.
85.~

*

" ■""""""■

u „ja" tegen zult zeggen I Wilt u
alles weten van aardgas en EMJ

BEAT GIRL
striptease - -r-sdaad^_actie^^___lBJaar_

MARCELLO
«l

Telefoon
telefoon HSM
37300

jet

DRALON
DEKENS

BIJ DE POELEBRUG

EM Jaarsma en behaaglijke warmte
zijn een begrip. Daarom nu ook
EM Jaarsma voor aardgasverwarming
de verwarming .waar

SICILI-,
Een openhartige zedenschildering over
waar de eer van de man alles betekent.

__4.11.V._
ll>JH_j

59.50

POELESTRAAT 46-48

aardgasconvectoren? Vraag gratis

2e Succesweek

Woensdag
29 j_u
en 9.15 uur

— --

rtilcßOJtlT «.REI
tilludnr

Of u met kolen of olie verwarmt:

PAUL HÖRBIGER
VXVT BACH
GUS BACKUS
GUNTHER PHHJPP

UNSERE TOLLEN NICHTEN

67.50 NU

=

*"-***

§fl>

van

WEEKEND PLAID
KADOO

het
aardgas

■FriKoron: Coöp.

Telefoon 29214

9^sBS*

tegen

suiker)
& HET ZOETE DER AARDE (van biet tot
der
50-jarige
van
het
Jubileum
gelegenheid
(reDortaf**e ter
Beetwortelsuikerfabriek).

"*-*"

I

maar

~e HUWELIJK PRINSES IRENE!

_■

69.50

zeg

rende aemenl
le KO NINKLIJK BEZOEK AAN MEXICO!

4e

-

42.50

BIJ AANKOOP

/aarsma

GEPROLONGEERD
WOENSDAG, ELKE

Speciaal

x 220

EDWARD CHAPMAN " JEANNETTE STERKE " JERRY DESMORDE
ililllirt: JACK DAÏIES t piiductli: HUBH

,

Flegel'Schwejk's "
Naar het boek van JAROSLAV HASËK
leeftijd
Elke
jahre'. Regie WOLFGANG LIEBENEINER!

2.00
4.30
-700 en 9 15 uur

1

E
IEFSCHPERl F5CHCPPER

! !

PETER ALEXANDER en GUNTHER PH-UPP
IN DE KOSTELIJKE AMUSEMENTSFILM

Telefoon 20219

■ ■

180

150 x 210
2 pers. 180 x 220

Mm-- _r_

*\y

'

AUe leeftijden

Rank-film

„15 _.

Speciaal VAKANTIEPROGRAMMA !

l|_,.

NU

1 pers.

DE LEFSCHOPPER
in
(A

m

SLAAPZAKKEN MET WOLVULLING DRALON
of ZUIVERE DONS van 42.50 NU 37.50 van

NORMAN WISDOM

ZONDAG

Tel

Q7
50
■

2e Succesweek

§Sts.

a_._l.TaT

DIVERSE RESTANTEN 150x210

uur

Telefoon 20310

AV^R

zuivere scheerwol

j

idiote)

ravissante

-TOOUARD MOIJNARO

Pl.lJ-'J.f

-

2

W

Regie:

-"

motoren

—

37200

d g
2!l5
4 30
6-45 -

M5

auto's en

WOLLEN
DEKENS
100%
■

SFfs
9

voor

£

NORMAN jfa *X ■■■■■■■■■■■■■■■■■■1

nSSSST"
,

'N VERRUKKELIJKE IDIOTE

en

grote oriënteringsrit
Start 7.30 uur 's avonds.
Aanmelden vanaf 7 uur bij
CAFÉ „HET BLAUWE PAARD"

sensatie in

14 jaar

Hedenavond

■
■

2e succesweek

OPRUIMING

nieuwste film van BH. over een spannende en
humoristische spionnen jacht.
BRIGITTE BARDOT
ANTHONT PERKINS

en 9 uur.

._

-

■■■■■■■■■■■■■■■■■■
LICHWEEK ÏUIDLAREN

■■Bf

HEDEN, WOENSDAG
2 30 6.30 9 uur

ROBIN HOOD EN DE PIRATEN
Robin
hindernis

gnemascope - -

-
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die en gebruik nu nachtcrème
"» klachten komen over irritaties. Voorkom
(2_ p. maand), 0.95.
Vl«olaire
vitamme-maskers
per
pot
D),
3.95 en
(vit. A en

GAZELLEHUIS

PATERSWOLDSEWEG 62
■--^■■■-■■■■Hi

Herhaalde oproeping

voor administratie

en

incasso

*en jongeman
bij voorkeur met Mulo-diploma.

JTb-ftelijke sollicitaties aan Accountantskantoor
"«■ TOP, Nieuwe Ebbingestraat 25a, Groningen

GEMEENTE WILDERVANK
(2e klasse)

|

mmema (
-

VISMARKT 19 GRONINGEN

Gevraagd wordt een:

leidster

iCHAUFFEUR gevraagd

aan de Zuiderkleuterschoo!
Bareveld)
te

(filiaalklas

„■'

I

„voor

magneetbanden

wCniCUCIGr

Gevraagd voor een onzer relaties,
ter opleiding in het assurantievak,

■

D lID

I ponskaartenen

ZhZnA»,

QAZELLE
FIETSEN
tot
en met gecontroleerd.
HUIS VOOR HET
*OPEN VAN GOEDE FIETSEN

■■'~..

_____ opbergID

Wildervank,

akte A vereist.

Sollicitaties binnen een weelk
aan de burgemeester t<e
Wildervank.

LIEFST

MET

o=--——

DIESELKENNIS

ZIJLSTRA TRANSPORTBEDRIJF

Telefoon 01850—1038
P. C. Hooftlaan 103, Papendrecht

-

STAALMEUBEI N.V. RODEN IQ» (QS9DBJ-953.

"

ffeÉHMt-iJ
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Vierdaagse-lopers kregen de
eerste dag niets cadeau
divisie van de Koninklijke Marechaussee.
Het ging hen „O, wel goed," zoals we
lauwtjes te horen kregen.

(Van onze speciale verslaggever)

DE VIERDAAGSELOPERS hebben het gisteren, op de eerste marsdag, beslist niet cadeau gehad. Eerst een flink stekend zonnetje
en later een steeds steviger waaiende bries dreef tientallen wandelaars naar de Eerste Hulp-posten. Bij elkaar verwerkten die
naar raming een zeshonderd blaarprik- en massageklanten, een
vrij groot getal voor een eerste dag. Dat desondanks 10.733 lopers de marsdag beëindigden, pleit wel voor de getraindheid
van de deelnemers dit jaar.

Roddelpraat

hebben we

gisteren geuit,

we moeten het tot onze spijt erkennen.
Er loopt meer dan één militaire groep
uit Friesland in deze 48ste Vierdaagse
mee. Van de vliegbasis Leeuwarden zijn
achttien man naar Nijmegen gekomen
om er te laten zien wat zij sportief vermogen. De eerste luitenant R. J. Emmerik heeft de leiding en zorgde ervoor dat
zijn mannen de eerste dag voor in de

eerste helft van de
liepen.
Ergens

—

lange,

lange sliert

voorin liepen ook de vier leEen nieuwe leiding
een nieuwe ad- een afdeling van de 128 TD Munitie Com- den van de wandelclub Trochsetters uit
slogan
ministratie. Die
blijkt ook op te pagnie uit Leeuwarden. Eerste luitenant Drachten die ingeschreven hebben. Ze
gaan voor een zo verstard traditionalis- F. Straatman
uit Assen voert deze ploeg waren tenminste aardig vroeg in de midtisch instituut als de Vierdaagse. Moesten de lopers zich tot vorig jaar in het
holst van de ochtend aan de bureaus melden voor het afhalen van hun startkaart,
thans worden die kaarten de avond tevoren al uitgereikt.
Uiteraard alleen aan degenen die de
volgeknipte kaart van die dag komen inleveren, 's Ochtends erop kan dan worden volstaan met het afhalen van de eerste knip, een aanzienlijk simpel gebeuren.
In de praktijk blijkt het evenwel voor
de lopers evenveel tijd te vergen als bij
de oude methode. De start gaat beslist
niet vlugger en de tippelaars moeten
even lang wachten op hun beurt als vorig
jaar. Niet dat het systeem niet sneller
werkt, dat is wel het geval. Maar de wegen kunnen nu eenmaal slechts een bepaald aantal lopers verwerken. Om opstoppingen te voorkomen wordt de start
getemporiseerd zodat de lange, lange
sliert van ruim vier uur lengte ontstaat
die zo kenmerkend is voor het tippelfestijn.

„'t GAAT PRIMA
In die sliert gaan vele Groningers,
Drenten en Friezen schuil. Wat ons betreft, hielden ze zich gisteren echt schuil.
Afgezien van twee Friese meisjes, die we
troffen bij het afmeldbureau, leken de
Noorderlingen deze dag wel weggevaagd
van het parcours.
Gelukkig is er dan de collegiale medewerking die je vertelt dat de wandelvereniging Scholten uit Foxhol op de 55 km.
deelneemt met liefst negentien man. De
heer D. Mik uit Haren heeft er de leiding
van. „En dat het ons allen prima gaat,"
moest er bij verteld worden.
Scholten Foxhol heeft trouwens een
tweede groep in de strijd tegen blaren,
stijve spieren, afstand, warmte en wind.
Onder leiding van de heer J. Vroom zijn
zeventien leden van deze groep gestart
op de 40 km. Mogelijk hebben ze er het
detachement van het 43ste infanteriebataljon Chassé uit de Johan Willem
Friso-kazerne te Assen ontmoet, want
dat legt, bepakt en beladen, ook deze afstand af. De Drenten lopen er samen met

plaatsen.

Veendam stelde grote belangstelling in
Meuken, maar de onderhandelingen knapEvenals de voorgaande jaren zullen er
ten al dadelijk af, toen GVAV voor Meuin
het Noorden weer een drietal cursusken een transferbedrag van f 75.000,-vroeg.
sen worden gehouden voor de eerste opGVAV heeft daarna aan Meuken een- leiding voor KNVB-oefenmeester.
zelfde contract aangeboden als het vorige
De cursussen zullen plaatshebben in de
jaar, waarna hij gisteravond zijn handgebieden van de Afdelingen Groningen,
tekening zette.
en Drenthe van de KNVB,
Halfspeler Jacques Koole van DOS Friesland
waarbij de plaats nader zal worden beis gecontracteerd door HVC. De Amers- paald
aan de hand van de binnengekofoortse tweede divisieclub kocht tevens men inschrijvingen.
De organisatie wordt
Leen van der Lugt van NAC en Hans verzorgd
door
de
betrokken afdeling,
Vlietman van AFC. DOS trok voor f 25.000 waarbij
Henk Wery, de linksbuiten van DWS aan. schikkingde KNVB de docenten ter bestelt.
Het Rotterdamse Xerxes heeft de
Het betreft hier de z.g. D-cursus, de
24-jarige Spanjaard Joaquin Arteaga ge- eerste stap op de weg naar betaald
oefencontracteerd. Arteaga werkt en woont in meester. Bij slagen geeft deze cursus het
Schiedam. In april 1964 speelde hij zijn recht in eigen vereniging, maar zonder
laatste wedstrijd in Spanje.
betaling, als leider van de trainingen op
Bennie de Vries van Sparta gaat te treden. Verder kan men dan deelnenaar Excelsior. De Vries kwam bij Spar- men aan de erop volgende C-cursus, die
ta niet meer in aanmerking voor een con- het recht geeft tegen betaling als oefentract. Excelsior neemt hem als amateur- meester tot en met de 3e klasse KNVB
speler op. Komt hij in het eerste dan ont- te werken.
vangt Sparta de transfersom van f 3000,-.
Aan deze D-cursussen kan ieder deelJ. M. (Hassie) van Wijk, de 25-jarige nemen die op grond van zijn mentaliteit
ADO'er, is door de nieuwe eredivisieclub en moraliteit geschikt kan worden geTelstar gecontracteerd. De transfersom acht om als trainer op te treden. Verder
moet men de leeftijd van 24 jaar hebben
ligt rond f 50.000.
technische vaardigDe beide Spanjaarden van Excelsior, bereikt en over enige
hetgeen uit een test zal
Beke en Marquitos, gaan de Rotterdamse heid beschikken,
cursus bestaat uit 8
club definitief verlaten. Telstar, de nieu- moeten blijken. Depraktische
en 10
lessen die,
we eredivisieclub, zou aanvankelijk beide theoretische
spelers aanwerven, maar toen de Velse- aanvangende in het begin van september,
respectievelijk op maandagavond en zanaren verleden week de Hongaar Liptak terdagmorgen
worden gegeven, terwijl
overnamen,
moest een van de
van DOS
cursusgeld
het
(Het
is na- inschrijvingen zeer laag is gesteld. De
twee Spanjaarden afvallen.
moeten worden gericht
melijk de Nederlandse betaalde clubs niet
toegestaan meer dan twee buitenlanders aan de betrokken afdelingen.
in hun gelederen op te nemen). In het
komend seizoen komt Beke uit voor TelOpnieuw dus een stap in de goede richstar, Marquitos gaat de kleuren van het
Amsterdamse Blauw Wit verdedigen.
ting. De meer en meer geperfectioneerde
De stopperspil van DHC Dick Bave- KNVB-opleiding voor het zeker lucratief
laar, is voor een transferbedrag van beroep van volledig oefenmeester en
f 12.000 overgegaan naar het Rotterdam- waarvoor de D-cursus de eerste stap is,
heeft landelijk veel succes. In het Noorse Xerxes.
G. Weber, de linksbuiten van DOS, den zijn reeds verscheidene uitstekend
die in '61 als amateur van BW naar de geslaagde cursussen gehouden, waarvan
speelt de verenigingen reeds in een ruime mate
Utrechtse eredivisieclub overging,
het komende seizoen weer voor zijn oude profiteren, hoewel er nog steeds een drinvereniging. Het transferbedrag werd niet gende behoefte bestaat aan gediplomeerde oefenmeesters. Vooral de kleinere verbekendgemaakt.
de enigingen, die meestal door gebrek aan
Wim Onderstal, doelman bijSport,
geld geen oefenmeester kunnen aantrekHaagse eerste divisieclub Holland
is door de Schiedamse tweede divisieclub ken, biedt de D-cursus een unieke kans
Hermes/DVS aangekocht. De transfer- om er in te voorzien door eigen krachten
som is niet bekend.
een goed gefundeerde opleiding te geven,

—

—
—
—

Profiteren

week is de training

begonnen

kilometer tegen de zuidwesterstorm optornde om zijn pupillen te kunnen
coachen, het nauwelijks kunnen treffen.
De harde wind zorgde voor decimeters
hoge golven die rond het middaguur
zelfs witgekuifd waren. Al heet het in
officiële roeitaal dat de Bosbaan „dood
water" is, voor degenen, die gisteren de
training van de damesploegen volgden
deed het woelige water eerder aan de
branding denken.
Over het algemeen waren de roeisters,
voor wie vrijdagavond de strijd om de
vijf Europese titels begint, enthousiast
over de wedstrijdbaan. Bijna unaniem
ook klaagden zij echter over de felle,
vaak verraderlijke windstoten, die het
sturen bijna tot een onmogelijkheid

maakten en veel van de technische kwa-

liteiten

vergden.

—
—
—

Fend nand

LICHTWEEK WIDLAREN

Bont verklede verkoopsters
schopten tegen voetbal

volgde.

Nu won Klaas Woudstra met Bonheur
van Rita W. Een tweede overwinning ontging Woudstra met Ziganata, die na een
boeiende strijd op de finishfoto het onderspit dolf tegen Yellow Throat S.
De uitslagen van de gisteren te Hilversum gehouden koersen luiden:
Heide-prijs, eerste afdeling, 2040 m.: 1.

Columbus, F. J. Eerenburg, 1.28.2; 2.
Chrisje Norton; 3. Comtessa Terraise;
w. 8.30, p. 2.-, 170, 1.80, c. 4.70, k. 37.30
Tweede afdeling: 1. Bea, M. Vergay,
1.30.4; 2. Beautiful Star; 3. Cesar Williams;

k. 5.80.

w. 1,80,

p. 1.20, 1.60, 1.30, c. 160

Kampeer-prijs, 2000 m.: 1. Yellowthroat S, J. Wagenaar jr., 1.24.6; 2. Ziganita; 3. Xaverius II; w. 7.-, p. 2.20 160
4.00, c. 5.50, k. 12.30, trio 474.80.
Strand-prijs, 2000 m.: 1 .Berandine, M.
Vergay, 1.27.2; 2. Bonny Julia; 3. Bianco Old Gold; w. 3.-, p. 2.10, 11.60, c. 12.-,
k. 50.30.
Heikens memoriaal, 2000 m: 1. Chima
Chima S, J. Wagenaar jr., 1.26.6; 2.
Christine Mac; 3. Cromwell W; w. 340
p. 1.70, 2.30, 3.20, c. 7.40, k. 14.20.
Bossen-prijs, 2000 m.: 1. IJsbrandine,
Petersen, 1.26.7; 2. Anastasia Hanover;
3. Zeal Erebus; w. 24.50, p. 4.90, 190
10.90, c. 9.-, k. 5.90.
Grote vakantieprijs, 2400 m.: 1. Z the
Saint, A. G. Heskes, 1.23.5; 2. Ylite Rosé;
3. Xenocraat; w. 2.10, p. 1.50, 1.50, 1.90
c. 4.30, k. 5.-, trio 55.90.

Weer starten cursussen
voor KNVB-oefenmeester

—

Deze

Het G. Heikens Memoriaal, dat gisteravond in het gemeentelijk Sportpark te
Hilversum hoofdnummer van het grote
drafprogramma was, is min of meer verrassend gewonnen door Chima Chima S,
die in handen van Jan Wagenaar jr. een
voortreffelijke koers reed.
Snel gestart nam de merrie in gezelschap van Catherina Valente, een vrij
grote voorsprong, welke mede door fouten van de favoriete Connie Stuart, achteraf voldoende bleek voor de zege. In de
eindstrijd moest Catherina Valente haar
tweede plaats nog afstaan aan Christine
Mac en Cromwell W.
Minder goed deed Wagenaar het in de
Bergenprijs met een der derby-favorieten
Cara Cara S. Hoewel de hengst zeer grote
snelheid toonde en een aanvankelijk grote
achterstand met geweldig machtsvertoon
wer ongedaan maakte, volgde opnieuw
een galoppade, waarna uitschakeling

—

Henk Meuken heeft gisteravond voor
GVAV getekend. Aanvankelijk ging Meumet het hem aangeboden contract
Roeicoach Sheremetiev, meester in ken
en verzocht hij zijn vereniniet
akkoord
de sport en kort na de tweede wereldhem
ging
alsnog
op de transferlijst te
kampioen
oorlog vele malen Russisch

voor de Europese roeikampioenschappen, die het komende weekeinde op de
Amsterdamse Bosbaan worden gehouden. De foto toont skiffeuse Meike
de Vlas (rechts) van de Koninklijke
Groninger Roeivereniging De Hunze
en haar trainster mejuffrouw Lien
Veenstra, destijds zelf een zeer verdienstelijk roeister.

Heikens Memoriaal
voor Wagenaar jr.

zon

over Bos(roei)baan
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Bergen-prys, eerste afdeling, 2000 m.:
1. Annie Norma, C. Swart, 1.25.5; 2. Anten; 3. Be Happy; w. 3.50, p. 2.60, 1.60,
2.30, c. 5.-, k. 5.-.
Erg druk hebben ze het nog niet
eerste dag, maar allerlei kleine Bergen-prijs, tweede afdeling, 2000 m.:
1. Bonheur van Rita W, K. Woudstra,
klusjes hebben de verpleegsters toch al wel op te knappen.
1.25.3; 2. X Worthy; 3. Zoon van Hea
p. 3.10, 3.50, c. 6.-, k. 27.80.
van 67 man aan. Zingend en fluitend dag terug op het kiezelplein van de Ver- Scott; w. 5.90,
De totale omzet bedroeg f 172.843,-.
drukten ze opgewekt de vele kilometers eniging waar de afmeldbureaus voor de
van de dijkwegen onder hun voeten weg. individuelen zijn. Geeske Bergsma (15)
De marechaussee uit Groningen is ook en Annie Eedema voelden wel iets voor
De Belgische wielrenner Patrick
present.
Wachtmeester eerste klas S. de lange tippel. Ze vonden medestanders
Sercu
heeft gisteren in Kopenhagen het
Knol uit Haren wist twaalf man op te in mevrouw Mazur en de heer De Ruytrommelen om gezamenlijk de 50 km. te ter, die nu dan ook als leidster en leider wereldrecord 500 meter met vliegende
lopen. De mannen behoren tot de vierde optreden (en daarom ook slechts 40 km. start gebracht op 29.66 seconde. Het oude
hoeven te wandelen). Het gaat het vier- record stond sinds 1955 met 29.80 seconde
tal prima. „Geen blaartje" en „Nooit ge- op
naam van de Italiaan Valentino Gasweten dat die Betuwe zo prachtig is,"
VOETBAL
luidde het commentaar. Het zegt boek- parella die zijn record vestigde op de
delen over hun moreel.
snelle houten Vigorellibaan in Milaan.

Henk Meuken tekent
Russen enthousiast weer voor GVAV

in de doublé scull, bekeek de Bosbaan
in Amsterdam met een blik vol wantrouwen. „Wat een baan", zei de
vriendelijke, gespierde Rus, terwijl hij
leunde over het stuur van een geleende damesfiets. „Wat een baan", klonk
het in moeizaam Engels, ~prachtig,
maar die wind.
"
Slechter had de arme Sheremetiev, die
op
steeds weer
de fiets klom, en twee

juli 1964

„Penalty" had de scheidsrechter beslist. Maar de clowns, poesen, bo?

'

ren en andere wezens namen het niet zo erg nauw met de spelrege' 1
Als één man gingen ze in het doel staan, hetgeen een doelpunt rt e

kon voorkomen.

„Schup den!" gilde een zigeunerin
gisteravond over het voetbalveld van
Zuidlaren. Deze zigeunerin pleegt op
een gewone werkdag als verkoopster

in een winkel waren aan de man te
brengen, maar gisteravond maakte zij
zich druk om een voetbal. Er waren
trouwens nog twintig van die jonge
vrouwen, die achter het leer aan holden. Het behoorde allemaal bij de wedstrijd, die was georganiseerd in het
kader van de Zuidlaarder Lichtweek.
Ten aanschouwe van 700 lachende
toeschouwers
werden vreemd geschoeide voeten en de spelregels met
de voeten getreden. Daarvoor zorgde
enthousiast winkelpersoneel, waarvan
de helft niet te herkennen was. Als
boer, poes, baby,
clown en Dorus
verscheen men
binnen de kalk-

a*J

voetbal gespeeld. Met zijn allen
vallen en verdedigen. Het tumult vo°
de doelen werd er des te groter do"'
In deze warboel van benen, armen f,
onbeschrijfelijke .kledingstukken vl ,
een „dame" op van onbestemde
tijd, met een opmerkelijke zware st*'
en gehuld in een antieke zomerju'*
In de pauze toverde ze zelfs een sigal;.
van onder de rokken vandaan.
scheidsrechter moest zelfs nog e?.
paar maal 'naar de bekende stip *"%
zen, omdat poezen en clowns in &.
beruchte gebied, dat een boer ra et,
verdedigen, niet met hun handen
de bal konden blijven.
Wanneer men nu in Zuidlaren zij
inkopen doet, is de kans groot, dat

°

°

lijnen.

Eerst zou er
een elftal van verpleegsters komen,
maar dat mislukte op het allerlaatste moment
door de vakanties.
Deze verkoopsters

zorgden

voor een bonte
show waarin op
alles werd getrapt
dat zich bewoog.
De tegenpartij bestond uit in sportdie dan de training op een verantwoorde tenue gestoken
wijze kunnen verzorgen.
meisjes, die de
Maar ook de grote verenigingen
ver- wedstrijd glansprofiteren
schillende
er reeds in een ruirijk met 7—l
me mate van kunnen op deze wijze uit
wonnen. Wellicht
eigen krachten uitstekende hulpen kweken voor de hulp aan de hoofd-trainer, was dat het geb.v. bij de opleiding van de grote jeugd- volg van het feit.
afdelingen.
dat ze met een
Het is voldoende bekend, dat verschil„man" meer
lende verenigingen zich nog steeds behel- speelden.
pen met eigen krachten die geen opleiElek Schwartz.
ding hebben genoten of een ongediplomeerde trainer in dienst hebben tegen de Nederlandse
bondstrainer, had Kruis of munt. De scheidsrechter, onherkenbaar v e
betaling. Beide gevallen zijn beslist verboden en de maatregelen die hier tegen- er veel kunnen momd door oude jurk en potsierlijk hoolddekS e
over zullen worden gesteld zijn opnieuw leren, want er
werd modern
verscherpt en uitgebreid.
gooit een muntstuk op. De strijd kon beginnen-

—

—

Rukwinden maakten de
Schildweek moeilijk
DE HARDE RUKWINDEN bleken de
zeilers, die deelnemen aan de negentiende Schildweek, gisteren zeer veel moeilijkheden te geven. De Flitsjes en de Schakels kwamen niet aan de start voor de
fokkenistenwedstrijd; één boot uit de
Spankerklasse sloeg om. Ook 's middags
was de wind te stevig om te kunnen zeilen. De wedstrijden werden uitgesteld tot

WIELRENNEN

Jan Glas tweede in
Acht van Chaam

.

H. Niehof; 3. Reed Bunting, R. v Es.
Schakelklasse: 1. Nimf, C. v. d. Laan; 2.
Deana, Tj. Maatjes; 3. A. Kalep, D,

Kruyt.
Fokkenistenwedstrijd: 16 mZ: 1. Dido,
Jan
K. Kuin (ZVLM); 2. Piet Hein, J. J. hoorn Glas uit Schipborg en Henk
uit Roderwolde hebben zich
3.
Stella
Maris.
(id.);
Bos
mevr. Timmer (DTP). Topklasse: 1. Reiger, D. Vos morgen bij de nieuwelingen in de

2. Edda, H. Gravenstein; 3. Reed Bun-

',

onberispelijk
geklede
verkooPslg|
blauwe plekken op armen en beI jjt
heeft. Het kan haast niet anders, fjs
ze een van de sterren van het vel o
geweest, of misschien wel die P°j
die haar velletje rond de
scheurde.

* $j,l
van Chaam, de bekende wielerkoer'< ~
Brabant, uitstekend geweerd. Glas
-*

ting G. Deen. Spankerklasse: 1. Carmen,
teerde het zelfs als tweede te arrive
H. Diepenbroek (ZZ).
2e Schildweekwedstrijd: 16 m 2A: 1. in een veld van 150 renners.
fe fi
half v«f.
Zowel Glas als Henk Bathoorn W 8
Mon Desir, A. Groen (ZVLM); 2. Stella
Toen er dan wel was gestart bleken de Maris, K. Timmer (DTP); 3. Fortuna, de animators in de slag. Door hun
boten enorme snelheden te bereiken, wat J. Mulder (id.). Top-klasse: 1. Allegro, doen ontstond er een kopgroep] e, rB jjjj
wel duidelijk aan het licht trad bij de fi- T. Laan; 2. Reiger, H. Niehof; 3. Jannie, van Rini Wagtmans de sprint won- a(
legde het 80 kilometer lange parkoer'
nish. Het verschil tussen de eerste en de J. D. Meijer (allen OSS).
16 m 2B.: 1. Piet Hein, E. v. d. Dong in 1 uur 50 minuten en 16 seconden. ,$
zesde aankomende boot bedroeg slechts
twee minuten... (ZVLM); 2. Zephyr, H. Stenger (DTP)De uitslag is verder: 2. Jan Glas; 3- vp
De uitslagen van de verschillende wed- 3. Thalia, W. K. Brouwer (ZVLM). van der Duyndam, Honselersdijk; 4. *-- J,
strijden zijn:
Spankerklasse: 1. Figaro, J. Bakker; 2
Tilburg; 5. H. Bathoorn, Roder*'.

*

Avondwedstrijd: 1. Wiebertje, B. Tans; Carmen E. Sloot; 3. Librium, G. BrouWitje, B. wer (allen ZVLM). Schakelklasse: 1 Helani, J. Koersen; 2. Nimf, C. v. d. Laan*
Nachtwedstrijd: 16 m2: 1. Zwerver, A. 3. Kalep, D. Kruyt (ZZ).
v. d. Zwaag; 2. Swaalfke, P. O. LindenFlits-klasse: 1. Wiebertje, B. Tans
bergh; 3. Zuidewind O. Meyer. Topklas- (DTP); 2. Little Ship, H. Groen (ZVLM);
se: 1. Rehetti, R. Wildeman, 2. Reiger, 3. Blinkertje, J. Hinrichs.
Marten, A. Bakker en 3.
2.
Hamminga.

Kok.
de;

10. S. Douma, Grouw en 15. T. r

*

ke, Assen.

—

Lammert Boerma, de oud-Be-Qu lC -jij
die de laatste jaren als masseur $
et
GVAV in dienst was, heeft te
W
gegeven, dat hij deze functie door dr",,)'
werkzaamheden niet langer kan verlef
len. Men ziet hem bij GVAV node. v jj-t
trekken. De Groninger ere-divis10 ",£■

*

heeft nu als nieuwe masseur voor .$f
eerste elftal aangetrokken de heer r $s>
Smit, die zijn opleiding aan het Cen" f 5
Instituut voor Opleiding van Sportlefte Overveen (gem. Bloemendaal) ontvg9De Italiaanse autocoureur Guid°
pienza is in een ziekenhuis te Syr
overleden aan de ernstige verwond* 0» $
die hij opliep bij een ongeval tijden»
op 4 juli gehouden race van Syrac,u jj)
De stand na de zevende ron»
het IBM-schaaktoernooi te Amster" t;
luidt: 1. Larsen 5 pnt; 2. Donner ***$
3. Van Scheltinga 4 pnt; 4.
3j pnt. en 2 afgebr.; 5. Dueckste1;* */.

-—

'

—

pnt. en 1 afgebr.; 6. Pirc 3. Pnt*U<);
Kuijpers 3 pnt. en 1 afgebr.; 8. Ene v e<
fie
sen 3 pnt; 9. Barcza 2. pnt.; 10. Van u
pnt.
i
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Te koop aangeboden Te koop aangeboden Te koop gevraagd Gevraagd personeel
Gerubriceerde kleine
j Peizerweg: een royaal 1 Steeds in voorraad mooie ± 1 Fiat 600, in zeer goede # Wij vragen nette MA| -""-onces voor pSrti- BENEDENoccassions
in VOLKSWA* met voor-en enBOVENstaat, niet ouder dan 1961; ÜHINENAAISTERS. Rete*
worden
vergoed.
| gieren: 30 cent per
zijtuin, GENS '57 tot '64. 1 jaar ga- 1 Ford Taunus 12 M of Cor- tiosten

,
"-■
',

|

■ HUIS,
waarvan het benedenh. ont- rantie. Tevens soms
J[ ruimd
te aanv.; bev. 7 ka- ■ inruilauto's. Speciaal

mooie tina welke _ 30000 km. ge-

Megro's KledingbeI *"">; handelsadvertendrijf, Gelkingestraat 33a.
G.
H.
ten
BerV.W.- draaid heeft.
en kleine annon"«*
OCHTENDtele- & Voor direct
mers, keuken, badk., zol- bedrijf „A"-garage, Witte ge, garage, Huizinge,
Ces betreffende koop
MEISJE in artsengezin, 2
I en
derruimte en balkon. Het t de Wittstraat 4—4a, (naast foon 05955—510.
kinderen. Tel. aanmel|
verkoop van onde
nieuwe
VOLKSWAGENS laatste kl.
bij
bovenhuis is verhuurd voor Stokvis
den tussen 9—lo uur. Telef.
r
aanr.vrij.
„A"Kooppr.
I °erende goederen: 35 f950 p. j.
f53500, markt) aan de Paterswold- types. Liefst
05900-35411, b.g.g. 05136-312.
garage, tel. 28800.
Cei *t Per mm.
mcl. alle vaste vloerbed. en i seweg, tel. 28800.
# Flink Morgenmeisje, niet
vitrages v. h. benedenhuis. & Mercedes 190 D '61; Mer & Een in goede staat verk.
beneden 16 jaar, in moderne
Minimum f 2.—
Nieuwe Kerkhof (nabij het t cedes 190 D '59; Opel Kapi- V.W. '59, evt. inruil van bungalow,
van alle gemakScooter,
198
Zündapp
'60,
centrum)
een BENEDEN- tan '63; Opel Kapitan
Bella
Mees,
ken
voorzien.
en BOVENHUIS waarvan Opel Rekord '64; Opel Ka- cc. Brieven met uiterste Helperesweg 18,Mevr.
tel. 27293.
het bovenh. ontruimd te dett '63; Borgward '61; Tau- prijsopgaaf onder no. 195
.&. Meisje voor huish. werk.
aanv., bev. suite, keuken, 4 -1 mis 17 M Super, 4-deurs '61; bureau dezes.
diensttijden. BeWisselende
kg.
STRO
Plm. 109.000
slaapk., zolder en balkon. Taunus 12 M '63; Ford Anjaardentehuis
„De Mieden",
01,
gedeelWoningruil naar De benedenw. is verhuurd Iglia '61; V.W. '61; V.W.bus (geheel of in twee
Uithuizermeeden.
„De
*"gruilbur.
±
leveren
aan
p.
j.
Goggo
ten)
'
62;
voor
flO5O
Isar
'58.
Diverse
om
te
„Groningen"
Kooppr.
In& Prettige werkkring aan176. TeL f 45000. Te bevr. Makelaars- mruilwagens. Garage Pos- Halm".
geboden aan betrouwbare
dezes.
,
»
Brieven no. 172 bur.
30896.
kantoor J. L. la Gro & ! thumus, Roden, tel. 9119.
Huishoudster
in zakengezin
a
geb
K,ai
°den nieuwe 4- Zoon, lid N.M.8., A-Kerk- _- Opel Rekord '57, uiterlijk & Studieboeken, uniform met 1 k., 5 jr.,
omgeving
Huisvormingsklas
tel.
pr.
14,
hof
Z.z.
20018
en
in
maat
40
*°n>ng
in Rotterdam
i zowel als mechanisch
Zujtl
Amsterdam.
AanvangssalaW.
Kraneweg.
eekhuizer,)
Huur 28839.
staat. Tel. 31918 na. 7 uur. houdschool
ris f 40 p. w. netto.
,J. Draam, Semsstr. 60, Stads"'Kan, per week. Gevraagd j_ Huis, b.j. '61, Veendam,~# Regelmatig in voorraad
Brieven no. 205 bur. dezes.
in Gronin- nabij centr., 4 sl.kam. Nov. Goggomobil T 300-T 400, kanaal.
Ben, Tpfwoning
Isar T 700. Ingeruilde en
„ etst centrum. Aanbie- ontruimd. Telef. 4370.
U,Va n F. Zeef, Oude Weg jfc Een BG-systeembunga- demonstraüewagens. Ebblnlow, snel gebouwd en met tN.V. GREMI, Oude
|
URw * m Capelle a.d. schriftelijke kwaliteitsgaran- -gestraat 32. teL 27745.
Chauffeur-Verkoper, 26
"«ttpaj tln van centrum tie. Bouwmogelijkheden op # OPEL REKORD, b. j. '59, *.
ongeh., cursus gevolgd
j
termijn in Winsum, met nieuwe motor. Lage
-l,W am 4 kamers, b.j. korte
vertegenw. Goede verkoper,
2.
prijs.
Billitonstraat
k -w- in stad Gro- Ten Boer, Roden. Stadska"'l*»* of omg.
Ook wel afl.
Ford Taunus 17 M '58, rijbew. B-E.
Br. o. no. naal, Delfzijl, Middelstum,
Bekend
prov.
de
in
goed.
Bedum, Ter Apel, Aduard, gereviseerde
motor, nw.
*<_feau dezes.
bestelwagens b.v.
Fondsleverancier a
Hoogezand en i banden, Imperial. 's Avonds met grote Bergpl.
Onstwedde,
voor stal- £
andere plaatsen. Ruime BG- ■na 8 uur Boerhaavelaan 39. Mercedes. aanwezig.
hypotheek.
Vraagt vrijbl. .#. Morris Minor 1000 '58, ling auto
ml. bij het Bouwfonds Ne- weinig gelopen, olievrij, van Brieven no. 198 bur. dezes.
h
Chauffeur, zowel pers.
1-0"*-,' vrijstaande derlandse Gemeenten, Adm. binnen
Wr en
en buiten (ook ban- als VW.-busje, rijbew. B-E,
2 slaapkamers, de Ruyterflat, Peizerweg den)
\tvals nw. Dameshoeden- zag zich gaarne gepl. voor Bel: 30885 (05900).
aS Oranjewoud, veel 68-62, Gron., teL 05900-37246.
6os
zaak
A.
d. Veen personeelvervoer. Genegen
jj? heide. Tel. 05135-285. £c Zuidelijke helft van een 1 Molenstr.Steringa-v.
24, Grijpskerk.
slaapkamer
zowel in
voor
net
t-iei--je Hoornsediep
dubbel LANDHUIS te Eel- & 250 cc. Jawa Motor met mede tealswerken,
Duitsl. Ook wel
52a.
tp
de. 1 kamer, 5 slaapkamers, 1belasting. Ook wel ruilen Nederl.
1 aug. kleine. Zit- zolder, mooie tuin. 15 sept. tegen
de hele week van huis.
$lsJ£
Bromfiets. A-Kerk Brieven
,e
bb h h a.s. ontruimd. Vraagprijs
Voor
heer
no. 199 bur. dezes.
-'
en ♦
1straat 21a.
Vrouw van middelb. leefieiöi'"U-ent,
centrum. Te- f49500. Van Loon's Woning- &
Motor, bouwj. '53,
BMW
22407.
bureau en Assurantiekan- 250 cc. Zeer lage prijs. Pei- tijd als Huishoudster in bemeisje.
slist net milieu en van Chr.
%£?er voor
toor, Hoornsediep 30, tele- zerweg 37b, tel. 29654.
met 15-jarige doch51b.
foon 52986 of 53635. Na kanGoed onderh. BMW Mo- begins.,
,e
bij
alleen.
ter,
-\
UWe
IMPERIALS
man
53159 of 23123.
V eUte auto (gratis mon- toortijd
tor m. zijspan. Vriezerweg
lw
Brieven no. 209 bur. dezes.
■tk Nabij centrum: MAGA- '9. Tinaarlo.
Hhti; »A"-garage, Witte de ZIJNRUIMTE (4 x 150
èn Kinderwat|,u:.r 4—4 a(naast Stok- m2) met kantoor, gelegen 1-jjt Bromfiets
gen. Hoofdweg 232, Paters- Gevraagd personeel
1
t J> de nieuwe markt), a. aan twee straten.
Onttele- ruimd. Koopprijs n. o. Cen- wolde.
l'oh
Z.g.a.n. BROMFIETSEN, £ Alleo-lei Bijverdiensten
trum: WINKEL (90 2) m. Kreidler Florett, Zündapp, voor diverse personen! Inl.:
'f aatsr voor Caravans werkplaats en grote boyen- Batavus toer en sport, Mag- De Tipgever, Postbus 21, Dit middel
is ook zeer ge■Ï*»,, , derS- Vriezerweg 9, woning. Ontruimd. Koop- neet, Sparta's, Berinl, Ty- Hendrik lido Ambacht.
schikt
ter bestrijding van
prijs n. o. Makelaardij Boe- phoon enz. v.a. f 275. MarWie heeft er tijd om Aardvlo, Aardrups, Aarbei4 & 5-persoons lens, Pelsterstraat 45—47, tini, Lage der A 35.
thuiswerk te verrichten?
1
Bladrandbloesemkever.
ANs voor vakantie- Groningen, tel. 23525-34249.
Magneet BROMFIETS, Inl. De Tipgever, Postbus kever. Koolinsect, Ritnaali11 binnenen
buiten»He
Een stukje Oerwoud 1b.j. '63, ziet er uit als nieuw, 21, H. I. Ambacht.
den, Wantsen en Zwarte,t>H_'ana i 15 aug- ANWB- &
Banketbakkerij De Haan boneluis.
plaatsing van tent of heeft slechts 6000 km. gevoor
Bulthuis' Carr.- en caravan, ligging vlakbij vis- draaid. Vaste prijs f 500. Fi- vraagt een derde of aankoNoordwolde en zwemgelegenheid, tussen nanciering mogelijk.
Fabrikante
Peizer- mende tweede Bediende.
-1
rJ'W». Tel. 05901-2366.
Dwingelo.. Prijs i weg 37b, tel. 29654.
Westersingel 13, tel. 29498.
Smilde
en
Does1.50 p. m2, min. 1000 m2.
Voor direct gevraagd een
Herentourrrijwielen v.a.
Nieuwe luxe auto's, fTel.
05219—1736.
Damessportrijwielen KOK en een BUFFETBEf
85;
en
Groningen—Leeuwarden.
bestelauto's. Oostfa
Een zb Koekalf; een zb v.a. f 98; Damessportrijwie- DIENDE. Cafetaria Succes,
I -jn-riklaan 59. Tel. 3315 guste Hokkeling, bij J. Rol- 1 len met versnelling f 120. Brugstraat.
Verkrijgbaar bij
(({"Pel Rekords en VW. lema, Grasdijkweg 25, Gar- Nog enkele inruilrijwielen. .$. Wij vragen voor zo spoealle drogisten.
°P contract merwolde.
Het Rijwielhuis, Folkinge- dig mogelijk een flinke
T?? p*~rins, Bleekerstraat £.
kamp.
Jongeman. Moet beslist in 't
Boxer, 2 m. 0.,
straat 34, tel. 29924.
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f 75. Telef. 070—
°P*l- « Volks afstamm.
725793.
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bekende fabriek
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aan beide

-STANT PARTIJ

zijden doorgestikt f

180
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compleet met
2 polyether matrassen
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ZAALBERG DEKENS

*

s

*,£I-Straat

J

WORDT WAKKER
KLAMER RUIMT BEDDEN OP!!

■

■■■

aangeboden

*
„
*
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Grijpma en de Hosson

*_ Pracht Gutzeit PIANO, bezit zijn van een autorijbeals nieuw, f750. Onder gar. wijs. Expeditiebedrijf A. 8.,
Pracht zwart Dwergpoe- Weelinck,
O. Boteringe- Boterdiep 88a, Gron. Aanlies; Bestelwagens en .*.
deltje, reutje, 13 m. 0., met straat 68, tel. 30624.
melden na 6 uur.
Garage Doornbos, off.
Flinke JONGEN voor
stamboom f125. Radijs- *Fc Prima 4/4 Cello (keuze
25,

-

telef. straat 93a.
uit twee) en een mooie magazijn- en expeditieEen 6 vts R. Cormick : oude Viool uit 1681. P. Eb- werkz.h. met motortruck.
v
LUXE AUTO'S, ook Trekkerbinder; Grimme Re«S
bes,
v. Engïenstra_t 22, Geen rijbewijs nodig. L. v.
Pekelder en
ftt_j
foHs>tract.
Aard.voorr.rooier, iets ! Heerenveen.
d. Hoorn, A-Kerkhof N.z.
j„ Nw. Boteringestr. 65, kord
defect;. 4-sch. getr.v Trekker23a,
Gron.
Pulpitrum, zeer mooi
I T-,o*. Groningen.
ploeg.
Zelfstandige
werkkring
J. A. Hagenouw. i 485; oude Scheepslantaarn
VOLKSWAtel.
285.
voor
serieus
aangeboden
Slochteren.
55
en
wat
oud
Gïaszeer
Su* '64. Binnen- en buiTrekkerbinder, 7rfwerk. Offringa,
Fahr
Langestraat Persoon met goede verA.R.
verzekerd.
'■«"~avoet rechts, geheel compleet -28, Winschoten, tel. 3229.
koopkracht. Hoge verdien- GEVRAAGD
;i^arage, Witte
de Witt- en in prima staat. N.V. RoeGroningen,
Rayon
Enige
als
nieuwe
KOsten.
4*
C *~4a (naast Stokvis meling Evers & Co., Win- LENCONVECTORS, grote Friesland
en
Drenthe.
a. d. schoten, tel. 2056.
«ei? ««ieuwe markt)
cap., geschikt voor nootjes Brieven no. 206 bur. dezes.
tel. 28800.
I
Enige prima gebr. olie- 4 en 5 onder garantie, ook .& Ervaren Kieperchauffeur
£■
s
LUXE 1964 met bad Grasmaaimachines.
F *soh_ erDEsehuifdak
inruil. Firma Wed. P. Ko- standplaats Gron. Br. met
13 et. p. Niestijï's
in speciaalzaak voor geMachinehandel, renbrander, Oudeweg 10— uitvoerige sollicitaties onverzekering
*"-Risk
makschoeneh, wordt op\h* n en Buitenland Harkstede, tel. 05900-67261. lCa, telef. 23892, bij de Poe- der no. 181 bur. dezes.
geleid tot vakkundig
■"Fc Nieuwe en gebruikte lebrug.
Pienter MEISJE met
i(i. ""aude", afd. verhuur Elektro
verkoopster.
Verhuur,
Motoren.
i Wegens emigratie z.g.a.n. Mulo- en type-diploma om
36. Tel. 05900— ruilen. B.
5-daagse werkweek,
Edens, Winscho- Voightlander aut. Diapro- opgeleid te worden tot een
goede condities
Ni We draagbare tran- ten.
accurate, zelfstandige typisjector, nw.prijs f 350,
nu
\tr.*HRADIO'S, voor bin- # V.W. DE LUXE dcc. '62, >f200; Philips Piek Up f4O. te. Prettig en gevarieerd FORMA NATURA
Jm,.
werk op een modern kan- Oosterstraat 2, Groningen
V.W. Bestelwagen m. zijrui- "Telefoon 51133.
V fa buitenland. Onmis- ten;
Vauxhali
Stationcar.
toor. Vijfdaagse werkweek.
in
uitst.
staat
verk.
de vakantie. „A"- ; Garage C. H. Wedda, off."#4
%*V Witte
telefonisch on„De
Zonneschermen.
Mie*N4je.
de Wittstraat 1Ford-dealer, Delfzijl, tele- den", Gr. Hadderstr. 2, Uit- Sollicitaties
der
no.
35045.
(naast
*>C
Stokvis bij de
3474.
4jf Dames (of Heren) voor
huizermeeden.
"«I*,* markt) a. d. Paters- -1 foonDAF-AANHANGERS
en 1 & Prima Spoorbiels. Fa. incidentele enquêtes in uw
28800.
Verl.
AVIM,
OPLEGGER 2-25 ton in 1 Jansen, Thesinge. Tel. 0590? omgeving.
leuke ruiten
voorraad. ESA, tel. 05900— *314
Fortlaan 25, Naarden, tele150 br. f 9.- p. meter
gevraagd 32945.
& Prima Lariks klaverrui- foon 02959—11662.
% j,
Dreize's zelfbedienings# In pr. st. verk. Citroen -1 ters. Fa. Jansen, Thesinge. ■Fc
bedrijven vrager Kassières,
Zit-Sl.kamer I D '60. Tel. 05954—2266.
Tel. 05902—314.
It?* 1 sept.
(centrum) door
Keuze uit plm. 30 stuk* s £ Half hectare op stam leerling kassières, verkoopin prima staat verkerend» staande Haver en 150 pak- sters voor onze vleeswarenanaliste.
| Jn no. 202 bur. dezes. gebruikte AUTOMOBIELEN -1 jes hooi bij J. Bos, Gronin- afdeling of leerling verdiverse prijsklassen en -1 gerstraat, Halfweg, Vries. koopsters, flinke winkelbesHSj'5s HS j' Slaapkamer zonder.in
dagelijks wisse
diende, leerling winkelbebouwjaren,
n
afwezig,
Weekends
ifdj
verkoop
Wij bieden u goed
on
lende
voorraad
koop gevraagd diende.
M. i se Pt. liefst centrum. der garantie, inruil en vlotte
loon. 5 daagse werkweek.
Keu
12,
r.
Werkhorst
financiering mogelijk. Onze
"%6i
HAREN. Vrijst. of half Gratis bedrijfskleding. Korshowroom Is dagelijks ge LANDH., bev. kamer, 4 si.- ting op uw levensmiddelen
c
ïuisiteur zoekt KA- opend van 14 tot 21 uur. d*s kam. en garage. Liefst met ; Aanmeldingen iedere dag
1 september a.s. zaterdags van 10 tot 17 aar. c v., f 70000.
op ons kantoor v. Julsinghai ( *ve0sPertelefoon,
ontbijt en 1 MAANDAGS GESLOTEN
170 bur. dezes. straat 4 of na telefonische
s
Brieven
no.
ptfl 'fls geen bezwaar. (juni Laude, Dorns Rijkers #. Of te huur: Pension met afspraak tel. 26297.
rouESTuuai «Ma &
no. 203 bur. dezes.-straat 4, Groningen (bij de of zonder overname van in- 4f. Voor een moderne da- H
*
meskapsalon
studente! feizerweg).
plattelanten
>!tt u.derejaars
ventaris.
op zon
u'«t k Kamer
Prima V.W. 1954, aanrij- -Brieven no. 201 bur. dezes. de, een goede zelfst. Dames1
Mej.
Kuiper,
Sel.h.
S%^
dingvrij. 2e Willemstr. 30. .& Makke Venterspony, _: 6 kapper/ster. Diploma's niet Kindje blij, zegt ta, ta, ta.
14, tel. 24507.
)
jaar oud. J. Drent, Ja- vereist.
heeft een P'asticbroekje
student vraagt per _■ Opel Caravan '56. Na 8 tot 8
M'teJ,,',
Brieven no. 196 bur. dezes.
S.G.A.
la, Groningen.
cobstraat
Oosterstraat
57a.
«ib
uur
6r 1964 in Gronin%
Kamer, met of zon-f
■
? f 'JSoft sion Brieven met
gave aan de heer H\e?'-dorpsstraat
20, Ha'\
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% **ers, met of z. pen-

■% voor hee aUe-ni liefst

1 SPAAR KASSABONS VOOR 10°/oECHTE KORTING

s

HelPman of Haren,
11 of Waterloolaan,
fflT
St-ejj sePt. of liefst vroeger.
opgaaf onder
i 2n» bUitv.
dezes.
J,ot ur.
'"!'"%„ a, ko °P : een kleine
i> Auto* Mag °°k wel
C levi?ot orrijbewijs.
►>4?iio. 200 bur. dezes.
_**Hn>

STOFFEN

f
I

aangeboden
Drieka-

Antonie v. Leeuftst i-aat.
Vraagprijs
\?%
Firma
il' o6*! e inlichtingen
'ij- 2l o Kuis BvrS- Mooi:fi^Clo^astricum, telefoon
|'5 --278, b.g.g. 2851 of

-

dubbele woS^ .1 van
R oden. Indeling:
e.

8-S0
k>JV'

x 3.50 m. 3 sl.-

1 met bal'v uUrH3Uken. W.C., douche,
/titijg -: Autobox kan
''it?eHiwJ, gorden gehuurd

i

■

eid to t hoge hv>'Vk
ïft3 o*-ón„ Jarino — Roden.
9233 's Avonds
i 0fn?^
9 5 2474

—
dnbbele BE.
C'-iHii.j met veel grond.
WrrS,"' Geschikt voor
Ha^ - Vr -Pr '25.000.
hS£? M- -M.Zuidema, Rij
'«r-ssu'*!*
g nu Waren
4
*
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Melk of Puur
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WAFELS
Kies uit: Frou Frou, Mokkawofels,

Vruch'tenwofels, Kokoswafels.
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„CUM LAUDEV'

1
WÈm

Groningen

ft

I Prachtige Occasions

Douwe Egberts Pickwick Thee! U proeft

_T*_r_o Ï7a*#/f/i__

et zo:

X/TjfIS
WIMÈSIi
vflfl
Mr
\| I wJ/Tf
ff fl/f'« B
7
li /f 7
J\L€lUtlP6
lltlP6lS6
mwWs
M
fiiJJ
ö
O
Hfl

t^iee

met een eigen

in alle prijsklassen en bouwjaren. Dagelijks
wisselende voorraad. Komt U eens vrij-

bijzonder fijn en
verkwikkend, de geur zeldzaam krachtig.
De af scnen^fe een verrassing op zichzelf:
diep van Meur 2eer ri k en r °yaaL Niet
' deze fijne Engelse Melange
voor niets heeft
z^
zo ve^e ez i nnen a^s een ecnt
aparte thee ingeburgerd]
is

'

1

blijvend kijken.
bij de door ons ingeruilde
automobielen, laag geprijsde en toch nog in
goede staat verkerende wagens, prijsklasse
van 500 tot 1500 gulden.
Al deze inruilwagens staan op goede banden

Bovendien vindt u

_ *

de thee met de rijke afschenk!

ra|

at is een

karakter. De smaak

T"»

'

AUTOSUPERMARKT

I

en zijn rijklaar.

van occasions boven de 1 1500 geschiedt met schriftelijke garantie. Inruil is
mogelijk, terwijl voor een vlotte financiering I
gezorgd kan worden.
Onze showroom is dagelijks geopend van 14 I
tot 21 uur, 's zaterdags van 10—17 uur,
's maandags gesloten.
Verkoop

1

CUM LAUDE

-

DORUS RIJKERSSTRAAT 4 GRONINGEN
(bij de Peizerweg)

Te huur aangebod^

Cafébedrijf
met

woning

,

Omzet f 1200—f 1500 per week
Huur f 80. per week
Verplicht overname inventaris
Brieven onder no. 194 bureau van dit

—

+REPUTATIE

De zaak met een 40-jarige T

en

-

in Hygiën. art. Amerik. gummiwaren
spuiten, IS EN BLIJFT

TM

Gevraagd:

electr

COLD TIEDE EN
voor direct wegens miszetting, zelfstandige

smidsknecht

PERMANENT
■ UlMlirtl - --- -

„DE

VERLOREN:

I

neemt U alleen bij SICCAMA
v. haarwerk

ZUIDERDD_P 13, TEL. 26973. Speciaal adres

NYLON JACK (bruin), tussen Emmen en Assen.
Terug te bez. bij W. BOER,
Verl. Visserstraat 8.

VERTROUWEN
- Vrouwe"'

SALAMANDER"
-

4
GROTE KR. ELLEBOOG 22 GRON., TEL. 302'
Verzending blanco door het gehele land.

FIETS OP 'N PEERLESS FIETS

Vraagt gratis inlichtingen.

_^

Ruime woning beschikbaar.

ROELOF MENNEGA
Tel. 05999-4339
Gasselte

-

BRUIDS

UITZETTEN
IH VELE VARIATIES

Fiat 1300 (f 6.959.0. De wagen die op een
overvolle automarkt zóveel ruimte om zich

rmfcMmï-
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-- - dat hii de koDers ais het
hip

W are

ÏÏSSX&nEXCS
dat zon brede "constructiebasis" bleek te

Bal» »_■
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SST-en

hebbenaaa
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I

Scherp rekenen bracht deze grote Grand
Turismo op een relatief kleine prijs, voiia.
Fiat 1500 L, een geïnspireerd stuk auto-! nven-

«wnwn

_

-»_9 I

TjIJH

Toen sloeg de geniale vonk uit die 4-cilinderbougies over naar de onaantastbare pracht
van déze carrosserie. Het koetswerk van de
1800 ging de 80 pk motor van de Fiat 1500
herbergen.

dat de Italianen er de grotere Fiat 1500 cc
motor in construeerden. Veilig en geheel verantwoord ontstond zo de Fiat 1500 (f 7.299.-).
exportmarkt zo groot als de
grote Bos Atlas!

kijkaa.u mag best weten hoe 't gegaan is met deze wagen

OOK NU IS HET TIJD UW

LINNENKAST

remsysteem voor en achter
1481 cc *80pk 140 km/u 4 schijfremmen ★ gescheiden
aanwezig olie3 smeerpunten bevestigingspunten voor veiligheids, iemen reeds
nieuw couponsysteem
verversen: versnellingsbak en achterbrug: 30.000 km

AAN TE VULLEN

*

*

*

*

*

*

servicebeurten: 20.000km.
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STUURT U GRAAG
BROCHURE OP AANVRAAG

ZAKLANTAARNS
voor huis en tent
Autopechlampen, waarschuwingslampen. Altijd verse
batterijen voor elke lantaarn

FERWERDA
STEENTELSTRAAT 47

■ ■llllllllfWP

!

Kleur,..zwartlwit

■

UW FOTO'S
STUKKEN BETCH'

i

I*l
I

I

■
!
B

ledereen zegt het. Zelf ziet
U het:er Is méér zorg aan
besteed.
Top-kwalitelt en tóch snel
klaar. In ons eigen labora.
torium.

;,

t
t
|

i
t
I

■ Bovendien: Waardebon

■

1

voor gratis foto-album

I

Laat dus Uw kleuren- en
zwart/witfilms afdrukken bij

i

■

J

Kijken is vrij,
advies erbij!

■

,

fjl|ilmp©^:

tM HERESTRAAT
34
TeL 33288
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GARAGE HUIZINGA
18,

a

Wfr.
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W%
IHia.t
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WA

Sub. agent: GARAGE ZUIDEMA
Juffer Marthastraat 1, Wartfum,
tel. 05950-2243

M
WK-*
+ü?
W//, gtfcZOX-X W/y,

H|

tel. 05900-27926

riß.ri.
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WK

A. Kerkhof

W/,

Wh

wr
5
Hereweg 1.0, tel. O&9UU aia_u
rnwrpps

H*ewef ifo te? ?5900^ T920

Voor Appingedam co.:

_TTTniwnmiï'L,BEDRUF J

Voor Nietap-Leek

V
F MTTïnFR

x__i Uu

S

SpweE
*°-*

*

Voor

Te? Apeï e.0.:

FIRMA K. HOFKAMP

e.0.:

fiARAGF EGBERTS
6, Nietap, post
P
tói
nw«?4B4
J
D
teL UoÖ

r

ACTffiF ÏkTRIP & ZN.)
°GARAGE
Nieuw Buinen 350, tel. 05990-3491

Leek

Viaductstraat 1, tel. 05995-593
Voor Veendam e.0.:

AUTOMOBIELBEDRIJF
FIRMA J. TONKES & ZN.,
Parallelweg 15, tel. 05987-2719

Voor Winschoten e.0.:
N.V. RIVAM
Julianastraat 3, tel. 05970-3715
Voor Ulrum e.0.:
AUTOMOBIELBEDRIJF
J. J. KAMPEN v/h R. W. OOSTERHTJIS
Noorderstraat 17, tel. 05956-431
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