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NA AANVAL VAN DULLES

Volgend jaar Maart nieuwe

Uitdaging van Eisenhower
aan senator McCarthy

telefoontarieven

„Vrees voor communisme speelt géén rol
bij a.s. verkiezingen”
De president der Ver. Staten, Eisenhower, heeft gisteren te
Washington zijn lang verwachte, openlijke aanval op de beruchte senator Mc Carthy gedaan. Hij daagde laatstgenoemde uit
met de woorden: „Vrees voor ondermijnende activiteit van communisten tegen onze regering zal geen punt uitmaken bij de
verkiezingen in 1954". De president onderschreef volledig de verklaring, welke Dinsdag door zijn minister van Buitenlandse Zaken, Dulles, tegen Mc Carthy is afgelegd en waarin gezegd werd:
„De kern van de Amerikaanse buitenlandse politiek staat bloot
aan ongerechtvaardigde critiek."

„V.S. moeten leiders
zijn, geen

imperialisten”

„Het gemakkelijkste wat men met
grote

macht kan doen is die te mis-

bruiken, die overmatig te gebruiken",

aldus Eisenhower. „Deze machtigste
der vrije naties moet zorgen de processen van onderhandeling en aanpassing welke fundamenteel voor de vrijheid zijn niet moe te worden. Indien
zij, ongeduldig geworden, haar toevlucht zou nemen tot het uitoefenen
van dwang op andere naties, dan zou
onze soort dwang, voor zover het onze
vrienden betreft, eerder het stempel
zijn van de imperialist dan van de leider. Wat Amerika in het buitenland
doet op het gebied van militaire en
economische hulp is evenzeer een deel
van ons eigen veiligheidsprogram als
van onze militaire inspanningen thuis.
Wij hopen in staat te zijn deze overzeese elementenvan ons veiligheidspro-

24 uur-staking kost
Engeland 100 millioen

’

Vijfduizend Britse scheepswerven en machinefabrieken lagen
gisteren stil door een 24 uursstaking van twee millioen arbeiders.
De staking, bedoeld ter ondersteuning van een eis tot 15 percent
loonsverhoging, kost het land ongeveer 10 millioen pond (f 100 millioen) door productieverlies. Het
was de ernstigste staking in Engeland sinds de nationale staking in
1926.
In verschillende plaatsen hadden
vrouwelijke employés de staking geboycot en de posters genegeerd. Door
de staking werd de productie stilgelegd in vliegtuigfabrieken, automobielfabrieken, gieterijen, smederijen,
chemische fabrieken, scheepswerven
en allerhande reparatie-inrichtingen
en machinefabrieken. Exportorders
ter waarde van millioenen ponden zijn
ook door de staking getroffen.
Communisten hebben getracht dit
arbeidsconflict uit te breiden tot de
arbeiders in de staatswapenindustrie
en het vliegveldpersoneel. Slechts een
klein deel van het personeel van het
arsenaal van Woolwich in Londen
heeft het werk neergelegd.

gram te handhaven zolang ons verlicht eigenbelang dit eist. Zelfs hoewel we misschien diverse meningsverschillen hebben en waarschijnlijk wel
altijd zullen hebben, met de naties die
onze hulp ontvangen." Hij wees dan
ook de eis van Mc Carthy van de
hand, dat de V. S. Engeland moeten
dwingen om de handel in niet-strategische materialen met communistisch
China op te geven.
Eisenhower betoogde, aldus United
Press, dat dit alles nodig is omdat
eenheid onder de vrije naties de enige
hoop is in leven te blijven, gesteld als
men zich ziet tegenover een zich tot
de gehele wereld uitstrekkende Sovjetsamenzwering die gesteund wordt door
het gewicht van de Sovjet-militaire

Locale gesprekken één
duurder

cent

een bijzondere correspondent).
wijziging
in de telefoontarieDe
een jaar geongeveer
ven, welke
aangekondigd,
zal naar
leden is
verwacht wordt omstreeks Maart
van het volgende jaar worden
ingevoerd. Het tarief voor locale
gesprekken zal dan van 3 op 4
cent worden gebracht.

(Van

macht. Deze strijd beheerst alle andere
overwegingen van onze tijd.

Voortgaande zuivering

Lang voor de verkiezingen van 1954,
zo ging de president voort, zal zijn
regering zulke vorderingen hebben geDit heeft ir H. J. Uges, plaatsvermaakt bij het opsporen van commuvangend hoofddirecteur van de Telenisten volgens het door de minister
grafie en Telefonie der P.T.T. gistevan Justitie, Brownell, opgestelde veimedegedeeld in een te Den Haag
ren
ligheidsprogram, dat dit niet langer
bijeenkomst van het Nedergehouden
bedreiging
kan
worals een ernstige
lands
Verkeers-Instituut.
den beschouwd. „Zoals u reeds weet,
In het tarief voor zone A (beneden
zijn ongeveer 1500 personen, aan wier
km) worden alle gesprekken bepremier
Britse
Churchill
en
de
10
betrouwbaarheid wordt getwijfeld, al
minister-president
Frankrijk, neden de 3 minuten belangrijk goedvan
verwijderd. Een eerlijk, zorgvuldig en
haniel, zijn vertrokken naar Bermuda, koper. Bij 3 minuten blijven de kosgevolgd door
fatsoenlijk onderzoek,
zij zullen deelnemen aan de conferentie der Grote Drie. Rechts: haniel ten hetzelfde en daarboven worden
waar
correctiemaatregelen,
is
de
resolute
bij het pakken van zijn koffers geholpen door zijn vrouw, hinks: voordat de kosten hoger.
enige doeltreffende manier om dit werd
hij een van zijn onafscheidelijke sigaren
Dit geldt ook voor zone B, het z.g.n.
noodzakelijk werk op te knappen", al- Churchill in het vliegtuig stapte, had
districtsverkeer,
van binnen de 25 km.
opgestoken.
voegde
hieraan
dus Eisenhower. Hij
De
eerste
halve
minuut zal 8 centen
toe: „Ik hoop, dat tegen de herfst van
eerste hele minuut 12 et.
kosten
en
de
publiek,
niet lanhet volgend jaar het
gearriveerd
Het tarief in deze zone zal per halve
Churchill
ger er voor bevreesd dat communisten
minuut oplopen. Bij 4 minuten sprein deze regering hun afbrekend werk
blijven de kosten gelijk, daarboken
doen, de doeltreffendheid zal prijzen,
ven
worden
de kosten hoger.
waarmee dit bestuur deze bedreiging
C,
In
zone
het interdistrictsverkeer
van de staatsveiligheid wegneemt".
van boven de 25 km zullen de eerste
tien seconden op 12 cent komen, om
Onmiddellijk na deze verklaring van
de 12 seconden komt er 4 cent bij.
de president, afgelegd op een persconVoor deze zone geldt dat tot 6 minuten spreken goedkoper zal zijn, en
ferentie, gaf Mc Carthy te kennen, dat
Op
nota van 26
daarboven duurder.
hij er op zal antwoorden.
hij
voor
Volgens United Press heeft
Sir Winston Churchill, de Britse ven, die om zijn helder water en zijn
vandaag ook een persconferentie uitbij toepremier, en minister Eden arriveer- prachtig gevormde koraalriffen
bijzondere bekendristen
en
zeelieden
geschreven.
den gisteravond per vliegtuig uit heid verwierf. Het toeristenverkeer is
verhoogd
Engeland te Hamilton op Bermu- een van de belangrijkste bronnen van
gehouden vergadering
gisteren
In de
da. Tezelfdertijd vertrokken de inkomsten op deze welvarende eilan- van de Nederlandse Koffiehandelaren
in Indo-China
Franse premier Laniel en zijn mi- dengroep. Ook des winters zijn de en Theepakkers werd besloten de coneilanden met hun subtropisch klimaat sumptieprijs voor thee te verhogen. De
nister van Buitenlandse Zaken, Bi- druk bezocht.
verhoging bedraagt voor de beste kwadaulf, uit Parijs. Eisenhower en
De Bermuda-eilanden ontlenen hun liteiten 10 cent per half kilogram, voor
Dulles worden in de loop van mor- naam aan de Spaanse zeeman Juan de de middentheeën 20 et en voor de goedBermudez, die de groep in 1515 ont- koopste kwaliteiten 30 et per half kg.
gen verwacht.
dekte en er in zijn scheepsjournaal
Thee van 88 et per ons wordt nu 90
Volgens het Franse persbureau A.F.P. melding van maakte. Bijna een eeuw et per ons, die van 74 et
komt op 78 et
is het zeer waarschijnlijk, dat Eisen- later, in 1609, leed de Engelse koop- en de mindere kwaliteiten van 56 op
hower, Churchill en Laniel voor het
vaarder Georg Somers voor de kust 62 et per ons.
SITUATIE IN INDO-CHINA
einde van de Bermudaconferentie het van een der eilandjes schipbreuk en
De consumptieprijs voor koffie blijft
Westelijke antwoord op de Russische
zover bekend als eerste onveranderd.
betrad
voor
nota van 26 November aan Moskou blanke de eilanden.
zullen sturen. In deze Sovjetnota verklaarden de Russen in te stemmen met
BERMUDA, Centrum van de wereldpolitiek
besprekingen tussen de ministers van
Buitenlandse Zaken der Grote Vier
Engeland, Frankrijk, de Ver. Staten en
nrl.
Een der overwegingen, die tot dit
besluit zouden hebben geleid, zou zijn
geweest de wens om de volkomen onderlinge overeenstemming tussen de
Westerse Grote Drie te onderstrepen.
Het zou voorts vooral de wens van
Churchill zijn geweest te laten uitkomen, dat de besprekingen op de Bermuda-eilanden zich niet slechts tot
theoretische gedachtenwisselingen zullen beperken.

IDe

reeds

Op Bermuda wordt Westelijk

antwoord gegeven
Russische

November

Theeprijzen worden

Weinig kans op vrede

Frankrijk bereid tot overleg
met Ho Tsji Minh
„Een langs officiële weg ingediend
voorstel voor een wapenstilstand in
Indo-China, zal worden
bestudeerd", aldus een verklaring, welke
de Franse regering gisteren te Parijs publiceerde.
Dit is het eerste officiële Franse antwoord op het interview, dat de leider
der communistische Vietminh, Ho Tsji
Minh, onlangs met een Zweeds blad
had en waarin hij verklaarde, bereid
te zijn over een wapenstilstand in de
reeds zeven jaar durende oorlog te
spreken, wanneer de Franse regering
de eerste stap hierin zou ondernemen.
Franse leiders hebben de laatste tijd
verscheidene malen verklaard dat zij
bereid waren hierover te onderhandelen, als de communisten maar de eerste stap wilden doen.
In de Franse verklaring wordt er de
nadruk op gelegd, dat een communistische stap bestudeerd zal worden in
overleg met de verbonden Indochinese
staten Laos, Cambodja en Vietnam.
Deze beslissing is genomen en gepubliceerd vlak voordat premier Laniel
en minister Bidault naar Bermuda
vertrokken.
Volgens United Press zal Frankrijk voor het ogenblik geen ander
initiatief nemen dan deze duidelijke

—

Hotelkamer f 160 per dag
Inmiddels profiteert men op Bermuda ten zeerste van deze conferentie.
Prijzen van hotelkamers zijn opgelopen tot 44 dollar per dag, 160 gulden!
Als bekend liggen de Bermuda-eilanden
in de Ateen Britse kolonie
lantische Oceaan, ongeveer 1200 mijl
van de Oostkust van Noord-Amerika
op de 32e breedtegraad. De groep bestaat uit honderd grotere en 250 kleinere eilandjes, waarvan er slechts 16
zijn bewoond. Er wonen ongeveer 38000
mensen, van wie een derde deel blanken zijn.
De hoofdstad Hamilton bezit een ha-

—

—

uitnodiging aan de communisten
hun aanbod te herhalen via normale
diplomatieke kanalen in plaats van
door middel van een krantenbericht.
kringen zeggen dat
Ingelichte
Frankrijk voor het ogenblik ook niet
van plan is zijn tegenwoordige militaire inspanning in Indo-China te verminderen. Troepen der Franse Unie
hebben onlangs een luchtbasis veroverd, die 130 kilometer achter de
linies der Vietminh ligt.
voor
Te Saigon hecht men weinig geloof
aan de mogelijkheid van wapenstilstandsonderhandelingen. De VietnaHet Hoog Militair Gerechtshof te
mese nationalisten zijn op het ogen- Den
Haag heeft de adelborst P. L. uit
gekant
tegen dergelijke onblik sterk
Purmerend
veroordeeld tot zes weken
derhandelingen.
militaire detentie, omdat hij enkele
maanden geleden een demonstratieDe KLM zal begin Februari een rondje heeft gevlogen boven zijn ouderTasmanië-vlucht maken ter gelegenheid lijk huis. L. is door de Zeekrijgsraad
van het feit, dat 150 jaar geleden de eer- veroordeeld tot twee weken, maar het
ste Nederlandse emigranten zich in Tas- Hoog Militair Gerechtshof achtte een
manië vestigden. Het vliegtuig zal op hogere straf nodig om een voorbeeld
16 Februari de zgn. People's Day, arrite stellen voor andere jonge vliegers,
passagiers zullen op 20 Februveren. Deglorieuze
ari de
intocht van Koningin die door hun overmoed anderen in geElizabeth op Tasmanië meemaken.
vaar brengen.

Perzië herstelt betrekkingen
met Engeland
Spoedig olie-onderhandelingen?

Perzië heeft besloten de diplomatieke betrekkingen met Engeland weer aan te knopen.
Het parlement te Teheran heeft
een desbetreffend voorstel van
de regering-Zahedi, gisteravond
aangenomen.
Een jaar geleden verbrak de toenmalige regering van Perzië, onder
Mossadeq, de diplomatieke betrekkingen met Londen. Verleden week
stuurden de Britten een nota aan Zahedi, waarin het voorstel werd gedaan
een gezamenlijk Brits-Perzisch communiqué uit te geven met de aankondiging van het herstel der betrekkingen. In deze Britse nota werd geconstateerd dat Groot-Brittannië en Perzië elkanders vriendschap nodig hebben en betreurd dat het nog niet tot
herstel der relaties is gekomen.
Allesoverheersend bij de Brits-Per„Verrijking” van zondenregister
zische betrekkingen is de oliekwestie.
De Britten staan nog altijd op compensatie van de door Mossadeq genationaliseerde eigendommen van de
Britse oliemaatschappij, de Anglo-Iranian Oil Company. De regering-ZaheDe Oostduitse commu- leden, die. te sterk in zelf- anderingen in de partij di zou hiertoe wel bereid zijn, maar
nisten hebben sinds de beschadigingen zijn ver- doctrine.
dat zij voorlopig de nationale
Jubilationisme: betreft meent
revolte van 17 Juni Oost- vallen over het falen van
gevoeligheden en de openbare mening
lieden die voor de aankon- niet kan kwetsen.
Duitsland en de wereld het regime.
verrijkt met elf nieuwe
„nieuwe
Brandlerisme:
is een diging van de gesmade
koers"
het
nu
ideologische ketterijen of term,
die slechts de ken- communistische program
zogenaamde
„gedachte
ners
van
communistische te uitbundig hebben aanmisdaden".
Op
naar
iets
dwalingen
zegt.
geprezen, waarbij zij zich
Deze lexicologisch nieu- Brandler was een com- op
sneeuwman”
successen beroepen
we jonden" zijn voorna- munist, die in de twintihebben,
die
naderhand
op
melijk van toepassing
Begin 1954 zal een Britse expeditie
ger jaren een oppositie- mislukkingen bleken.
leden van de S.E.D. beweging
naar
de Mount Everest in de Himalaya
tegen
leidde
de
Bourgoisistische devia(Oostduitse communistivertrekken
te pogen zoveel mogelijk
officiële leider van de tie: betreft mensen, die te weten teom
sche partij), die zich tij- communistsiche
komen
over de z.g.n. verpartij,
het vertrouwen in de schrikkelijke sneeuwman.
dens de if Juni-onlusten Thaelmann. Het betekent partij
De expeditie
verloren.
niet volledig achter de dus interne oppositie in
uitgerust
wordt
door
het
Londense
nog
Voorts zijn er dan
partij hebben geschaard.
blad Daily Mail.
do partij.
oog
sectisme
voor
(geen
De „zonden" zijn 0.m.:
Er wordt reeds dertig jaar over geDogmatisme en talmu- volkswensen ),
streden
of de „verschrikkelijke sneeuwCapitulationisme: wan. disme: beide zijn van toe. lisme (tegen defractionapartijleineer partijleden hebben passing o" personen, die ders gerichte cellen), di- man" een werkelijk bestaand schepsel,
toegegeven aan de eisen een te letterlijke inter- lettantisme (mensen, die of een vrucht der verbeelding is. De
van opstandige elemen- pretatie geven van de de regering niet genoeg Daily Mail schrijft dat, ofschoon het
ten voor een afzetting leer van Marx en henin gesteund hebben) en re- bestaan van de „verschrikkelijke
Ook Oldehove heeft weer een winkelweek en dus tevens een feestverlichting. van de communistische en zich niet voldoende vanchisme (belust zijn op sneeuwman" niet zeker is, er voldoende
Machtig strekken de wieken van de molen, die baadt in het schijnsel van vele regering.
snel kunnen aanpassen vroegere Duitse gebie- aanwijzingen bestaan om een degelijk
Flagellantisten: partij- aan de onverwachte ver- den).
schijnwerpers, zich uit naar de donkere hemel.
onderzoek in te stellen.

Zes weken detentie
demonstratie-rondje

—

Amerikaanse bemiddeling
In deze kwestie heeft de laatste tijd
Hoover, de adviseur voor oliezaken
van de Amerikaanse regering, een rol
gespeeld. Hij heeft gisteren zijn besprekingen op het Britse ministerie
van Buitenlandse Zaken voortgezet
met de bedoeling een basis te vinden
waarop de olie-onderhandelingen tussen Engeland en Perzië kunnen worden heropend. Hoover, die de vorige
week uit Washington te Londen aankwam, is voornemens over enkele dagen naar Teheran te vliegen om de
Britse èn Perzische inzichten met
elkaar te vergelijken.

Bokbiertijs

Nieuwe Oostduitse ketterijen

zoek
„verschrikkelijke

„JYa

zon

feestje gaat-ie altijd met

bokkesprongen naar huis".

Nieuwsblad van het Noorden van Donderdag 3 December

Verbannen koning Onbewaakte overweg eist weer Ditjes
meeste Engelsen, laat staan
andere West-Europeanen, hadden nog
nooit van de koning (Kabaka) van
Boeganda, Moetesa 11, gehoord, toen als
een donderslag de regering-Churchill
dezer dagen zijn afzetting en verban-

slachtoffers

De

ning naar Londen bekend maakte.
En toch zijn zowel deze jonge exkoning als het protectoraat Oeganda,
waarvan Boeganda het belangrijkste
deel vormt, belangwekkende verschijningen. Daarenboven moet men hetgeen met Moetesa II is gebeurd, zien
tegen de gehele Afrikaanse achtergrond. Oeganda wordt
in het Oosten begrensd
door Kenya, waar de
Britten een felle strijd
voeren tegen de terroinlandersorgagebeuren ristische
nisatie de Mau Mau. In
het Noorden ligt de
Soedan, waar de Britten bij de verkiezingen van verleden week een nederlaag leden, omdat de bevolking aansluiting bij Egypte wenst. Aan de
Goudkust in het Westen zijn de Engelsen eigenlijk al aan de kant gezet.
Dit geheel van een nieuw Afrikaans
nationalisme
dat van negerstammen
vereist een uiterst subtiele
manier van reageren door de Engelsen.
Grof ingrijpen leidt onherroepelijk tot
felle tegenaanvallen — gelijk de strijd
jn Kenya laat zien, waar van weerskanten thans allesbehalve humaan
wordt gevochten. Het is vanzelfsprekend, dat een te harde Britse reactie
Aziatische en Afrikaanse gebieden in
verzet brengt tegen de Engelsen, vooral in de Ver. Naties. Ter andere zijde is
niets riskanter voor de Westelijke, in
het bijzonder voor de Britse politiek
dan een mateloos toegeven aan de geringste nationalistische druk in landen,
welke thans onmogelijk de definitieve
staatkundige vrijheid kunnen genieten.
Algemeen meent men reeds, dat in
Afrika in de nabije toekomst een communistisch offensief te wachten staat,
dat uiteraard in de slecht ontwikkelde
gebieden gretig voedsel zal vinden.
Tegen deze achtergrond'moet men
zien wat thans in Boeganda geschiedt.
Koning Moetesa II heerste over het
vierde deel van Oeganda; zijn land behoort tot de best georganiseerde gebiezoals
den van inheems Afrika en
alleen reeds
The Times opmerkte
hierom zal zijn. val als. vorst in geheel
Afrika worden gehoord. Moetesa II
eiste een datum, waarop Boeganda
onafhankelijk en afgescheiden zou zijn
van Oeganda zelf. Reeds weigerde hij
samen te werken met de Britse regering van Oeganda, door geen Boegandese leden voor het parlement aan te
wijzen. Het was deze neiging om
Oeganda te splijten, welke de Britten
zeer verontrustte en welke leidde tot
Moetesa's verbanning,, nog te meer
daar er een verdrag tussen Engeland
en Boeganda is, uit 1900, dat loyale
samenwerking nauwkeurig vaststelt.
Voorts grieft hét dé Britten, dat Boeganda geen oog genoeg heef t'voor het
■feit, dat de Afrikaners hier economisch
zijn 'bevoordeeld töeri dè'Engelsen aan
het Indische katoenmonopolie een eind
tnaakten en toen men op het gebied
van de huizen- en spoorwegbouw, op
opvoedkundig gebied etc. de inheemse
bevolking op weg naar groter zelfstandigheid bracht.
Terecht gaan de Engelsen er van uit,
dat dit proces niet in een te hoog tempo
kan geschieden, hetgeen zou kunnen
leiden tot grote tegenstellingen. Aan
de andere kant kan men zich afvragen
bf de Britten met de rigoureuze maatregel om Moetesa te verbannen, niet te
ver gingen en een vuurtje aanwakkerden, waarvan de aanstichters door déze
affaire toch buiten schot bleven. In elk
geval kan Londen weer bezorgder naar
zijn Afrikaanse domeinen kijken, waarin, het een na het ander, conflicten

Uit het
wereld-

—

—

—

—

:

voorkomen.

—

Ongeveer 250 plaquettes zijn uitge-

personen, die
reikt te Zierikzee aan bijzondere
wijze
zich tot dusverre op
de
verdienstelijk hebben gemaakt bij
werkzaamheden van de dichting der
dijken.

—

Op Tweede Kerstdag wordt een
postbestelling uitgevoerd, terwijl Zaterdag 2 Januari de normale Zaterdagse

dienst plaats heeft.

onze Haagse correspondent)
Opnieuw is op de onbewaakte
overweg: op de grens van de ge-

Moskou biedt
olie

doodden
bevel”

Abnormale radio-activiteit
Parijs

verandering

in

temperatuur.
ZON EN MAAN
rara >^
Zon morgen op 8.29, onder 16.19.
Maan morgen op 6.41, onder 14.34.
UUII

Zondag 6

u.i

x.i

de

„smog”

(Van

Ferd'nand

BAROMETERSTANDEN

De Bijzondere Strafkamer van de
Haarlemse Rechtbank heeft de
40-jarige J. W., destijds hoofdagent
van politie te Velsen, en de 45-jarige O. J. H. 8., destijds rechercheur van politie aldaar, ontslagen
van rechtsvervolging.
Zij waren ten nauwste betrokken bij
de gevangenneming van een groep illegalen, die op 16 Januari 1945 een overval hadden gepleegd op de boerderij
van de landbouwer W. van der Zon te
Velsen. De leden van de groep J. J. H.
van der Haas, J. C. van der Haas, J. F.
van der Heijden, D. van der Heijden en
P. van Sloten werden op 16 Februari
1945 door de Duitsers gearresteerd en
naar de voormalige Euterpestraat te
Amsterdam vervoerd. In Maart daaropvolgend werden de vijf mannen door
de Duitsers gefusilleerd.
De beide voormalige politiemannen
was ten laste gelegd, dat zij als Nederlanders tijdens de oorlog tegen Duitsland illegalen hebben blootgesteld aan
vervolging en vrijheidsberoving door
de vijand.
De rechtbank achtte het ten laste gelegde wel bewezen doch nam aan, dat
de verdachten gehandeld hebben om
het algemeen belang te dienen. Daarom
werden zij van rechtsvervolging ontslagen. Veertien dagen geleden had de
Officier van Justitie tegen beide verdachten negen maanden voorwaardelijk
met een proeftijd van drie jaar geëist.

Toen stond er in het Nieuwsblad:
2 Dec. De commissie voor den
aanleg van een stoomtram Winschoten-Ter Apel heeft den heer
J. Schotel, ingenieur te Rotterdam,
belast met een onderzoek naar de
levensvatbaarheid dier verbinding.
Heden zou de heer S. hier komen,
om dan morgen een tocht door het
landschap te maken. Met 't oog
echter op het minder gunstige weer
in de laatste dagen is de reis voorloopig uitgesteld. Is het advies van
den heer Schotel gunstig, dan zal
men een fonds trachten bijeen te
brengen ter bestrijding der voorloopige onkosten. Voor dat doel
zullen als dan sub-commissies worden gevormd in de belanghebbende
plaatsen.

Agenda
Bioscopen voor heden.
Beurs. 18.30 en 21.00 uur: Paniek

straat

op

(18 j.).

Cinema. 18.30 en 21.00 uur: Willy en Joe
in Tokio (a. 1.)
Grand. 19.00 en 21.30 uur: De man met

de wassen beelden

(18 j.),

3-dim.

Luxor. 19.00 en 21.15 uur: Jungle Goud
(14 j.).

Luxor-Short. Dagelijks 10.30—14.20 uur,
Journaals.
Tentoonstellingen

Mangelgang: tot 10 December Werken

van Bob Buys.
Pictura: t.m. 13 December dagel. 10.30
12.30 en 14.00—17.00. Ma., Di., Wo. ook
19.00—21.00 uur werken van Luciano

—

Guarnieri.

Kunstagenda
Tentoonstellingen buiten Groningen

Koning Haakon naar Nederland?
het Oslose blad „Aftenposten" wordt verwacht, dat Koning Haakon van Noorwegen in Mei a.s. een
officieel bezoek aan Koningin Juliana
Volgens

Amsterdam. Rijksmuseum. Rijksprentenkabinet: tot 15 Dec. tekeningen en
aquarellen van Adriaan van Ostade.
Stedelijk Museum:
tot 7 December
Aquarel Benelux;
tot 14 December
Engelse ceramiek en stofontwerpen;

van 11 Dec. tot 11 Jan. „Kinderen uiten
zich". Museum Fodor: tot 22 December „Vrij Beelden".
zal brengen.
's-Gravenhajre. Gemeente-museum: t.e.m.
13 Dec. „Pluche en Plastic" (de levensstijl van de eeuwwisseling tot nu);
De K.L.M.-vliegtuigen
t.e.m. 6 Dec. Amerikaanse Grafici;
t.e.m. 31 Jan. werk van August Macke.
Thuisreis: PH-TDN (Vlaardingen),
Gemeentelijk Museum: Tot
gezagvoerder Hoekstra, Woensdagmid- Emmen.
13 December. Werken van Wim Bosma.
dag op Schiphol. PH-TDP (Rotterdam),
Hopmanshuis: t.e.m. 6 Dec. werk
gezagvoerder Deknatel,
hedenochtend Zwolle.
Eelsingh en Piet Zwiers.
van
Stien
te Rome. PH-TEP (Pontianak), vanochtend uit Karachi. PH-TET (Tilburg), gezagvoerder Geerling, vannacht
winterdagen
uit Manilla. PH-TFE (Utrecht), gezagHammond,
voerder
vannacht uit DjaWarmterecord wordt gebroken
karta.
(Van onze weerkundige
Uitreis: PH-TFD (Arnhem), gezagmedewerker)
voerder Hobson, Woensdagavond in
Tussen een hogedrukgebied boven
Tokio. PH-TDK (Amsterdam), gezagItalië en de Balkan en een lageKrouwel,'
voerder
middernacht uit
drukgebied in de Golf van Biscaye,
Bangkok. PH-TES (Soerabaya), vankomt
een Zuidelijke luchtstroom
morgen in Basra.
voor, waarmee voor de tijd van het
jaar warme lucht uit Spanje en
Frankrijk naar ons land stroomt.
De zon, al heeft zij niet veel kracht
GEREED:
meer, draagt er overdag nog een
steentje -toe bij om de temperatuur
voor December tot recordhoogte te
laten oplopen. In Z.-Frankrijk werd
gistermiddag 20 gr. C. gemeten. In
Brabant steeg het kwik tot 14 gr.
en in Groningen tot bijna 13 gr. C.
Het is mogelijk, dat het record, dat
voor Groningen op 12.7 gr. C. op
18 December 1932 is waargenomen,
worden gemaakt en het leggen hiergisteren
al is gebroken. Vandaag
van zal geschieden door een Brits kazal het kwik bij zonnig weer opbelschip.
nieuw tot zeer hoge waarde stijgen.
De nieuwe kabel zal de telecommuWij maken uitzonderlijk December,
nicaties tussen Groot-Brittannië en het
weer mee, met temperaturen, die
Noordamerikaanse vasteland aanmerde laatste honderd ja
niet zijn
kelijk verbeteren, terwijl ook het verdepressie
De
overtroffen.
in de
keer tussen Londen en Australië en
Golf van Biscaye trekt naar het
Nieuw-Zeeland via Vancouver er van
Noordoosten en zal morgen de kans
zal kunnen mee profiteren.
op enige lichte regen vergroten.

Fantastische

Na aanrijding levend verbrand
Noodlottige autobotsing bij vliegveld Ypenburg
(Van ónze Haagse correspondent>
Bij het vliegveld Ypenburg, aan de
verkeersweg Den Haag—Rotterdam,
vond vanmorgen een zeer ernstig ongeluk plaats. Een vrachtauto, afkomstig uit Den Haag, die op de Parallelweg voor Ypenburg stond te wachten
tot de weg vrij zou zijn om over te
steken en het vliegveld op te rijden,
deed zulks juist op het moment dat uit
de richting Rotterdam met grote snelheid een andere vrachtwagen naderde.
De bestuurder van deze laatste wagen,
de 23-jarige J. van der P. uit Rotterdam, die met een veertienjarige jongen, die naast hem in de cabine zat,
het ongeluk zag aankomen, kon niet
meer remmen of uitwijken. Met een
verschrikkelijke klap werd de eerste
auto in de rechterflank, juist op de

vliegveld tegen de muur gesmakt
werd.
De uit de gescheurde tank stromende benzine vloog in brand. De chauffeur, de 57-jarige J. B. uit Den Haag,
zat zwaar gewond achter het stuur.
Met zijn laatste krachten wist hij zich
uit de cabine, waaruit de vlammen
tien meter hoog opsloegen, te bevrijden, doch onmiddellijk daarop overleed hij.

-

29 gesprekken tegelijk

Er is wel zeker een goede reden om
tot deze bijzondere kabellegging over
te gaan. Het huidige radio-telefonische
systeem tussen Engeland en Amerika
heeft vaak te lijden van atmosferische
storingen
naar schatting is het
twee vijfde van het jaar onmogelijk
een goede verbinding te krijgen.
Bovendien zijn de gesprekken niet
zo privé als volgens het nieuwe stelsel mogelijk zal zijn. In plaats van de
bestaande
twaalf radio-telefonische
verbindingen met de V. S. en de twee
met Canada zullen de Britten nu 29
lijnen met de V. S. en zes met Canada
krijgen, alsmede een aantal telegrafische verbindingen met Canada. Door
de nieuwe kabel zullen dus tegelijk 29
gesprekken tussen Engeland en de
V. S. gevoerd kunnen worden.
In het midden van de vorige eeuw
gelukte het voor het eerst om een kabel van Engeland naar Amerika te leggen. Pas na jaren kon men telegrammen langs deze kabel overbrengen.
Toen dan ook de radio haar intrede
deed, was men algemeen van mening,
dat het lange-afstandsverkeer via kabels zou hebben afgedaan. Als een gevolg van het tekort aan golflengten
en door herhaaldelijk optredende atmosferische storingen is men evenwel,
aldus het Britse blad The Times, van
dit denkbeeld teruggekomen.

—

—

Een commissie van het Amerikaanse
huis van afgevaardigden heeft de RusDe 23-jarige J. van der P., de be- sische V.N.-vertegenwoordiger Wisjinsstuurder van de andere wagen, had ky, uitgenodigd voor haar te verschijnen
zich, een botsing onvermijdelijk zien- en zich te verdedigen in verband met
de, achter het stuur vandaan gescho- het inlijven door de Sowjet-Unie van
Lithauen en Estland. Wisjinsven, waaraan hij zijn leven te danken Letland,
ky zou de leiding der Russische buitenveertienjarige
heeft. Zowel hij als zijn
landse politiek gehad hebben, toen de
plaats waar zich de benzinetank be- metgezel, G. H., eveneens uit Rotter- Russen, na de tweede wereldoorlog, ofvindt, getroffen, waarop hij aan de dam, kwam er met lichte verwondin- ficieel mededeelden deze drie landen bij
de Sowjet-Unie te hebben gevoegd.
linkerzijde van de ingang van het gen af.

Landbouw en Veeteelt
De Deense kweker
J.S. Fruergaard 70 jaar
De Deense kweker Fruergaard, verbonden aan het kweekstation Pajbjergfonden te Börkop, is 70 jaar geworden.
Aan dit feit is in Denemarken veel aandacht geschonken. De Kon. Deense Mij
van Landbouw overhandigde de heer
Fruergaard als achtste Deen een beker,
als bewijs van waardering voor het
buitengewoon verdienstelijk werk, dat
deze kweker voor de Deense landbouw
deed.
Ook voor Nederland heeft dit werk
betekenis gehad.
Verschillende Pajbjergrassen staan
ingeschreven in de Nederlandse Rassenlijst.

Kunst en Wetenschap
Prof. dr J. Severijn geridderd
Prof. dr J. Severijn, hoogleraar in de
aan de Rijksuniversiteit te
Utrecht heeft wegens het bereiken van
de 70-jarige leeftijd eervol ontslag
ontvangen. Vrienden, oud-leerlingen
en studenten hebben hem gister gehuldigd. Tijdens deze bijeenkomst werd
meegedeeld, dat prof. Severijn
was
benoemd tot ridder in de orde van de
Nederlandse Leeuw. Prof. Severijn, die
ook bijzonder hoogleraar is vanwege
de Gereformeerde Bond in de Nederlands Hervormde Kerk voor het onderwijs in de Gereformeerde dogmatiek, ontving dezer dagen een opdracht
theologie

te geven in de wijsgerige
inleiding tot de godsdienstwetenschap,
de encyclopaedie der godgeleerdheid en
de wijsbegeerte van de godsdienst. Hij
blijft dus college geven en deed dit
ook op de morgen van de dag van zijn
onderwijs

huldiging.

Kerk- en Schoolnieuws
Oecumenische dienst in Martinikerk

December 11:48 N.M.

van Woensdag 10 u. tot Donderdag 10 u.
10 12 14 16 18 20 22 24 2 4 6 8 10
768 67 67 66 66 66 66 65 65 65 64 64 63
De temperatuur bedroeg heden om
14.30 uur 11 gr. C. (52 gr. F.); minimum
temperatuur afgelopen nacht 7 gr. C.
(45 gr. F.); maximum temperatuur gisteren 13 gr. C. (55 gr. F.).
Neerslag afgelopen etmaal nihil.

Ontslag van rechtsvervolging
voor ex-politie-agenten

Vijftggar eleden

Eerste telefoonkabel van
Engeland naar Amerika

onze correspondent te honden)
Engeland gaat een internationale
hedenMax.
Neersl. campagne beginnen tegen het gevaartemp.
morgen
7 uur
gisteren in 24 u. lijke mengsel van rook en roet, dat
0 mm vorig jaar zon luguber onheil heeft
zwaar bew. 8° C.
Helsinki
„
aangesticht. Een regerings-commissie
0 „
11°
nevel
Oslo
„
„
10°
0
heeft een aantal voorlopige aanbeveStockholm geheel bew.
10° „ 0 „
lingen gedaan om de „smog" te voorKopenhagen nevel
14° „ 0 „
Londen
half bew.
komen. De weerkundige dienst zal 24
12° „ 0
Amsterdam licht bew.
van tevoren door de radio en op
Brussel
zwaar bew. 14° „ 0 „ uur
andere wijze een mist-waarschuwing
Parijs
zwaar bew 13° „ 0
„
dienen te geven. Deze aanbeveling is
„
19°
0
Bordeaux
half bew.
„
„
12°
0
reeds door de regering overgenomen.
half bew.
Grenoble
zwaar bew 18° „ 0 „
Nice
ledereen moet zorgen cokes of an„ dere
9° „ 0
Warschau
nevel
rookloze brandstof in huis te heb9° „ 0 „
Berlün
nevel
Zodra de waarschuwing gegeven
ben.
6° „ 0 „
mist
Frankfort
wordt,
zal er niets anders in het open
12° „ 0 „
München
licht bew.
mogen
dan dit. Afval mag niet
vuur
„
„
6°
mist
0.3
Zürich
verbrand.
Auto's moeten buiworden
„
8°
0
mist
Genève
zwaar bew 11° „ 0 „
Locarno
ten de mist-zone gehouden worden.
Wenen
mist
11° „ 0 „ Tocht moet worden tegengegaan om
Innsbrück
onbewolkt 11° „ 0 „
de „smog" buiten de deur te houden.
18° „ 0 „
Rome
onbewolkt
Bejaarden en personen met hart of
longziekten moeten thuis blijven en
Degenen, die toch uit moeten,
rusten.
AANHOUDEND ZACHT
dienen een masker te dragen of neus
Weerverwachting, geldig van Donderen
mond met een doek te bedekken.
dagavond tot Vrijdagavond (opgeindustrie moet rookontwikkeling
De
uur):
maakt te 10
voorkomen.
Veranderlijke bewolking en overwegend droog weer. Matige, nu en dan
vrij krachtige wind tussen Zuid en
Weinig

...

Plan-Mansholt inzake
voedseloverschotten

Weer

Zuid-West.

De organisatoren van een internationaal tournooi voor beroepsworstelaars te Frankfort hebben de Perzische
ex-premier Mossadeq uitgenodigd mee
te doen.
Aanleiding tot deze uitnodiging is
de verklaring die door Mossadeq in de
rechtzaal is afgelegd, dat hij de aanklager, met wie hij voortdurend overhoop ligt, op de schouders zal leggen.
De promotors van de krachtmensen,
die te Frankfort op het ogenblik in
de sportzaal Althofbau optreden, zonden het volgende telegram:
„De heer Mohammed Mossadeq, per
adres de procureur-generaal van Perzië, Teheran: Geachte heer. Wanneer u
vrij bent, zijn wij te allen tijde bereid
uw deelneming aan het internationaal
beroepsworsteltournooi in Frankfort te

nog schemerdonker. Ter plaatse zijn
geen flikkerlichten aangebracht,
ondanks het feit dat binnen het bestek
van enkele jaren hier al zes mensen
meenten
Zoetermeer—Nootdorp door naderende treinen zijn gedood.
aan de spoorlijn Den Haag—
Utrecht een auto door een trein
Oostenrijk
gegrepen, waarbij twee personen
Oostenrijkse
aan
zwaar, en één Hcht werden gewond.
Voor het eerst sedert 1945 hebben
Russen, die het Oostenrijkse oliede
Een jeep, waarin drie mannen wa- veld van Zistersdorf
exploiteren, aan
ren gezeten, die in opdracht van de de Oostenrijkse regering
te
Nederlandse Aardolie Maatschappij in gegeven, dat zij bereid zijn haarkennen
tegen
de omgeving van Zoetermeer een on- betaling zoveel olie te leveren als zij
derzoek instellen naar olie in de boarrangeren. Hoogachtend, de organisadem, werd vanochtend door de snel- verlangt voor binnenlands verbruik of
toren".
export.
schijnt
Dit aanbod
in
trein, die om 7.46 uur uit Den Haag voor
in de richting Utrecht was vertrokken, overeenstemming te zijn met de masgegrepen. Met grote kracht werd de sale verkopen tegen dumpingprijzen,
jeep, welke al gedeeltelijk de spoor- die de laatste tijd door de Sovjet-Unie
baan was gepasseerd, tegen het huisje aan de Westelijke wereld zijn gedaan
van een blokpostwachter gesmeten. De of voorgesteld.
Voorgesteld op F.A.O.-bijeenkomst
drie mannen, die voorin zaten, raakten
De reden van deze dumping zou zijn,
te Rome
bekneld tussen de wrakstukken van de dat het Sovjet-blok na het staken van
De Nederlandse minister van Landkleine auto, die door de linkerzijde van de vijandelijkheden op Korea niet over
de trein juist achter de cabine werd voldoende opslaggelegenheid beschikt. bouw, de heer S. L. Mansholt, heeft
een voorstel gedaan om een internagegrepen.
tionale regeling te treffen voor de beBelgisch geweer voor
De inzittende, H. W., uit Den
stemming van voedseloverschotten, zoHaag, was er het ernstigst aan toe. Hij
als die vooral in de Ver. Staten voor?
N.A.V.O.-legers
kreeg een schedelbasisfractuur en is
komen. Hij bracht dezer dagen in de
De N.A.V.O. zou het Belgische F.N.- algemene vergadering van de F.A.O.
zorgwekkende
overgein
toestand
geweer
geaccepteerd
hebben
als (voedsel- en landbouworganisatie der
bracht naar een ziekenhuis te Voor- standaardwapen voor de N.A.V.0.-in- Ver. Naties) te Rome dit plan te berde.
burg, evenals de bestuurder J. H., uit fanterist. Ter andere zijde meldt UniHet beoogt, zo meldt United Press, een
Zutphen, die ook zwaar werd gewond. ted Press echter, dat er nog maanden internationale overeenkomst, waarbij
zullen verlopen voor een beslissing
overschotten op zich zouDe derde inzittende, E. S., uit Erica valt ten gunste van de Amerikaanse landen met
nemen alleen volgens bepaalde reden
(Drenthe) kreeg een shock. Hij is opT 44 of de F.N. De vervanging van de gels hun overschotten af te zetten.
genomen in een ziekenhuis te Delft. huidige, algemeen gebruikte AmeriLanden met tekorten daarentegen zoukaanse Garaud en Britse Lee Enfield, den de overschotten moeten accepteongeHet treinverkeer ondervond
die in de Tweede wereldoorlog dienst ren ook volgens regels die op de conveer drie kwartier vertraging. Het deden, zal millioenen kosten.
ferentie vastgesteld zouden worden.
uitzicht ter plaatse is uitermate slecht.
het
De
Londense
Times
betreurt
De conferentie die deze overeenToen het ongeluk gebeurde was het vandaag dat het er naar uitziet dat komst
zou moeten opstellen, zou niet
een Belgische fabriek er in zal slagen later dan tegen volgend jaar zomer
de beste Britse ontwerpers de loef af geconvoceerd moeten worden. Intussen
te steken. In een hoofdartikel merkt zou een voorbereidende conferentie van
Duitse artsen
het blad op dat noch de Britse E.M. 2 exporterende en importerende landen
noch de Britse 280 zijn aanvaard maar gehouden moeten worden, met deelne„op hoog
dat kennelijk het F.N.-geweer, dat zo- ming van een aantal eminente agrariGeestelijk minderwaardigen en
danig is geconstrueerd, dat de nieuwe sche economen.
krankzinnigen
Amerikaanse patroon ervoor geschikt Duitsland en Italië hebben het Neis,, de voorkeur heeft gekregen.
derlandse plan hun steun gegeven.
Het felle zoeklicht van de publici- Niettemin wijst de Times er op dat
Men gelooft dat minister Mansholt
teit viel gisteren weer op de onmense- de Nato-troepen hoe de beslissing ook zijn plan heeft besproken toen hij onlijke „Euthanasie-order",
die tijdens moge uitvallen of zijn uitgevallen de langs in Washington een ontmoeting
het Hltler-regime in Duitsland werd beste wapens
en de beste munitie ter had met de Amerikaanse minister van
uitgevaardigd met het doel het „Herkrijgen en dat zulks tot .Landbouw, Benson.
wereld
zullen
renvolk" van alle geestelijk minderDe F.A.0.-directeur-generaal, de 74stemmen en niet
tevredenheid
moet
waardige personen te „ontlasten".
-jarige
Amerikaan Dodd, is afgetreden.
gekibbel.
zijn
mag
voor nieuw
Voor een hof in Goettingen stond het sein
Zijn opvolger wordt waarschijnlijk de
dr Hildegard Wesse,
een 42-jarige
64-jarige Amerikaan Cardon, een hoge
vrouwelijke arts, terecht. Zij werd
functionaris aan het Amerikaanse mischuldig bevonden aan het doden van
nisterie van Landbouw.
boven
30 vrouwen en kreeg twee jaar gevangenisstraf.
Wetenschap staat voor raadsel
De 48-jarige dr Gerhard Wenzel van
op
IN 1956
een ziekenhuis Uit Magdeburg, die als De Franse geleerden breken zich.
abnor,
het.
moment
hoofd
de
het
over
rraar rh'edeplichrtge terecht stond werd
vrijgesproken van de tenlastelegging, male radio-activiteit, die het water, en
dat hij bevel Zou hebben gegeven' tot de lucht boven Parijs de laatste maanof het persoonlijk doden van 130 gees- den vertonen.
Deskundigen op het gebied van kostelijk minderwaardige Duitse kindeonren gedurende de oorlog. Het. Hof ba- mische stralingen zeiden, dat deze
gevaar"
gewone
„geen
radio-activiteit
vrijspraak
op
het feit, dat
seerde zijn
de bevolking opleverde, maar dat
de arts de toestemming van de ouders voor
zij
„er
mee zitten", daar zij niet in
Beide
verkregen
zou hebben.
hiervoor
een wetenschappelijke verzijn
staat
artsen, zo argumenteerde het Hof,
Tussen de Britse P.T.T., een Ameklaring
voor
dit nieuwe verschijnsel te
gehandeld
vertrouwen
goed
hebben in
rikaanse en twee Canadese Maaten zij waren van mening dat zij onder geven.
door
de
genomen
zijn
Proeven,
schappijen is, zoals wij in ons blad
die
de wetten van het derde rijk niets dan
Wetenschappen,
Academie
van
Franse
vrouwelijke
arts
van gisteren reeds meldden, een
hun plicht deden. De
aan, dat de laatste
werd tevens vrijgesproken van de be- tonen duidelijk
gesloten inzake het
overeenkomst
en lucht van en boven
schuldiging, dat zij 60 kinderen ge- maanden water
leggen
de
eerste telefoonkabel
aanzienlijk
hogere
radio-ac
van
Parijs
een
dood had, daar zij hiervoor toestemvertonen
dan
normaal
en
dit
Oceaan, van Entiviteit
in
de
Atlantische
gezou
hebben
ming van de ouders
ondanks het feit, dat er sinds enige
Amerika. De kabel zal
kregen.
geland
naar
in AmeVerder heeft een hof van appèl in tijd geen atoom-ontploffingen
lopen van Oban, aan de Schotse
gevonden.
plaats
Voorrika
hebben
vrijheidstelling
van
Dortmund de in
Westkust,
naar New Foundland.
grotere
verklaarde
men
een
ratwee doktoren, die reeds eerder op heen
feit,
Frankrijk
in
het
dio-activiteit
uit
gehandIn
1955
zal
het eerste stuk kabel
gesteld,
vrije voeten werden
deeltjes door luchtgelegd
haafd. De beide artsen waren beschul- dat radio-actieve
worden
en men verwacht
mijlen Ver gedigd van het doden van talloze krank- stromingen duizenden
volgend
jaar het werk zal
dat
het
zouden zijn en op die wijze van
zinnigen. De verdedigers hadden, al- dragen
zijn
voltooid.
atoom-ontploffing
plaats,
waar een
dus United Press, betoogd, dat hun de
gevonden in Frankrijk tebeide cliënten ongeveer 35 procent had plaats
De kosten, die op ruim 130 millioen
recht
kwamen.
opdie
in
„patiënten",
van al hun
gulden worden geschat, zullen worden
Uni.
geleerden hebben, aldus
dracht van een hogere autoriteit had- tedFranse
gedeeld door de Ver. Staten en het
mogebehoedzaam
Press,
zeer
de
den moeten worden gedood, het leven lijkheid geopperd, dat deze plaatselijke Britse Gemenebest. Van laatstgenoemgered hebben.
radio-activiteit te wijten is aan een de helft zal Groot-Brittannië 41 en
uitstraling van de aarde en dat het Canada negen procent bijdragen. Het
misschien een verschijnsel van blijven- Britse aandeel zal in natura worden
geleverd: de kabels zullen in Engeland
tegen
de aard is.
(Van

Engeland vecht

Weerrapport voor Europa

en Datjes
Als U vrij bent.....

Jeep bij Zoetermeer door trein gegrepen

2
De Velser affaire

1953

Liftend !

Zondag zal om half zes in de Martinikerk te Groningen een oecumenische
dienst worden gehouden. Voorgangers
zullen zijn ds H. L. van Zijll Langhout,
Ned. Herv. predikant en majoor D. J.
Korts van het Leger des Heills, beiden
te dezer stede. Het muziekcorps van het
Leger des Heils zal zijn medewerking
verlenen.
EV LUTH. KERKEN. Drietal te Veendam—Wildervank 1 ds M. P. Stal te
Groede; 2 da L. C. Dufour te Groningen; 3 ds J. P. van Heest te, Amsterdam.

■

Nieuwsblad van het Noorden

Van de Groninger Rechtbank
Vrijgesproken van diefstal

aanhangwagen
Twee gewonden bij ongeval te
Heerenveen
Gisteravond te ongeveer half acht
vond op de Leeuwarderstraatweg te
Heerenveen, ter hoogte van de wasserij
De Blinde, een ernstig verkeersongeval plaats, waarvan de heer Br. V.,
indertijd werkzaam bij de Ommelanden te Groningen, en een dame, die op
de duo meereed, het slachtoffer zijn
geworden.

De heer V. reed met zijn zware motor in de richting Leeuwarden en vloog
bij genoemde wasserij
op een links
aan de weg geparkeerde aanhangwagen, welke even tevoren door een

schot
het
aardgas voor Drenthe ?

Het college van Gedeputeerde Staten
heeft tot de leden der Provinciale Staten van Drenthe het verzoek gericht
het te machtigen tot het verlenen van
medewerking aan het stichten van de
N.V. ter bevordering van de gasvoorziening in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Het
vraagt tevens de goedkeuring om op
de provinciale begroting 1954 een crediet te openen tot deelneming in het
aandelenkapitaal van deze op te richten N.V., welk crediet voorlopig maximaal f 20.000 zou kunnen bedragen.
Bij de behandeling van de provinciale begroting 1953 werd o.a. gewag
gemaakt van het over) eg tussen de
minister van Economische Zaken en
het gevormde Federaal Orgaan van
N.0.-provinciale besturen en besturen
van in deze provincies gelegen z.g. gasgemeenten omtrent verschillende problemen, welke zich bij de aardgasvoorziening voordoen. Uit het overleg is
thans gebleken, dat de mogelijkheid
bestaat dat de minister zijn medewerking zal willen verlenen aan de verwezenlijking van deze gedachte en derhalve aan de totstandkoming van een
door het Federaal Orgaan voorgestane
N.V. ter bevordering van de aardgaëvoorziening in de genoemde provincies.
De statuten hiervoor zijn reeds in voor-

chauffeur van het expeditiebedrijf van
de heer W. was afgekoppeld. De aanhangwagen stond wel onder (een weinig lichtgevende) lantaarn, maar was
zelf niet verlicht. De motorrijder is bovendien vermoedelijk verblind geworden door een juist uit tegenovergestelde richting komende personenauto. De heer V. liep een dubbele kaakfractuur en een hersenschudding op,
terwijl de dame een shock kreeg en
aan het gezicht gewond werd.
Dokter Wierda, die spoedig ter
plaatse was, achtte overbrenging van
beide gewonden naar het ziekenhuis
te Heerenveen noodzakelijk.
Na aldaar te zijn behandeld werden bereiding.
beide slachtoffers naar een ziekenhuis
te Groningen vervoerd, waar later
Operatie „Drinkwater”
bleek, dat de verwondingen van de
in Zoutkamp
dame bleken mee te vallen.
In Zoutkamp is gisteravond een peverkeersongeluk loton van de Watervoorzieningscompagnie
een sinds vier maanden bein Hardegarijp
aanstaand onderdeel van de Genie
De 60-jarige bakker H. van der Berg gekomen om het dorp te voorzien van
uit Hardegarijp is Woensdagmiddag, drinkwater, waaraan grote behoefte
omstreeks half twee, op de Rijksstraat- bestaat. Door de grote droogte zijn
weg Leeuwarden—Groningen,
door namelijk alle regenputten leeg.
een auto aangereden en op slag geDe militairen, die onder commando
staan van de vaandrig Den. Hartigh,
dood.
Het ongeluk gebeurde toen Van der zullen water uit het riviertje de LauBerg dichtbij hotel Braam in Harde- wers, of een ander zoet water pomgarijp de straatweg per fiets overstak, pen, dit zuiveren en vervolgens in de
nadat juist een autobus was gepas- regenputten in het dorp storten. Zij
seerd. Hij bemerkte niet dat uit de zullen niet, zoals aanvankelijk verluidrichting Leeuwarden een personen- de, zout water uit de Lauwerszee ontauto naderde. De chauffeur deed alle zilten, want hoewel dit wel mogelijk is
bij de marine doet men dit wel
moeite om een aanrijding te voorkois
men, maar kon niet verhinderen, dat de watervoorzieningscompagnie
Van der Berg werd geraakt en tegen daarop niet ingericht.
De grote moeilijkheid was het vinde grond geslagen. Hij was op slag
den van zoet water, want bij de proedood.
De auto, die bestuurd werd door de ven, die vanmorgen door een arts en
heer M. V. uit Den Haag, begon te vaandrig De Hartigh werden genoslingeren en reed tussen de bomen men, bleek het meeste open water in
door in de sloot. De inzittenden moes- de omgeving van Zoutkamp zout of
ten zich onder geneeskundige behan- brak te zijn.
Vermoedelijk zullen de militairen in
deling stellen. De auto werd slechts
Zoutkamp wel enkele dagen werk vinlicht beschadigd.
den. Men hoopt nog tegen de avond
Krijgt Delfzijl een binnenbad ? de pompen te kunnen laten draaien.
Het opgepompte water zal worden
In de gisteravond gehouden raadsvergadering werden enige percelen verzameld in grote canvasreservoirs,
met een doorsnee van ± 3.60 M. en
grond aangekocht aan de Uitwierderweg, ten behoeve van de aanleg van een inhoud van 11000 liter. Vervolgens
een binnenbad, alsmede voor de ver- wordt het water door middel van filbetering van het recreatiegebied. De ters en chemicaliën gezuiverd, waarplannen, welke reeds geruime tijd ge- na het met tankauto's naar het dorp
vervoerd.
leden zijn ontworpen, zullen thans uit- wordt
De militairen zijn gelegerd in de pas
gevoerd kunnen worden.
vernieuwde school, waar ook het materiaal is opgeslagen.
Materiële schade

Dodelijk

—

—

—

—

bij Herman Colleniusbrug

Met een daverende klap botsten hedenmiddag omstreeks drie uur bij de
Herman Colleniusbrug twee personenauto's tegen elkaar. De ene kwam van
de richting van de veiling en wilde
naar de Wilhelminakade rijden en de
andere reed over de Herman Colleniusbrug in de richting van de Prinsesseweg. De laatste auto was aan de voorzijde vrij ernstig beschadigd. De andere auto, afkomstig uit Noordhom,
was aan 'de achterzijde enigszins gedeukt en de motor had ook enige
schade opgelopen.

Spelend kind was zoek

Vanmorgen werd omstreeks tien
uur de hulp van de politie en de GGD
ingeroepen, omdat een aan de Bloemsingel spelend kind zoek was geraakt
en het vermoeden bestond, dat het in
het nog niet gedempte gedeelte van
het Boterdiep was terechtgekomen.
Toen politie en GGD echter ten
tonele verschenen, kwam het meisje
ongedeerd en vrolijk uit de Jodenkamp
huppelen.

Donderdag 3 December

Griffier der Drentse Staten
gaat met pensioen

De griffier der Staten van Drenthe,
mr Tj. S. Wieringa, heeft verzocht hem
met ingang van 1 Mei 1954 eervol ontslag te verlenen in verband met het
bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd. Ged. Staten stellen voor mr

Wieringa eervol ontslag te verlenen
onder dankbetuiging voor de vele en
gewichtige diensten in dit ambt aan de
provincie Drenthe bewezen. Het college
biedt tevens een voord-acht aan voor
de benoeming van een opvolger van
mr Wieringa, welke voordracht als
volgt luidt:
1. mr H. A. Hoendervanger, administrateur, chef van de le afdeling ter
provinciale griffie van Drenthe.
2 mr G. van der Flier, administrateur, chef van de afdeling Algemene
Zaken ten Departemente van Wederopbouw en Volkshuisvesting.
3. dr A. J. Piekaar, oud-NederlandsIndisch hoofdambtenaar, eerste secretaris bij het Hoge Commissariaat der
Nederlanden te Djakarta.
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Panda en de Meester-verslaggever

Voogdijraad te Groningen

Bij K. B. is benoemd tot lid van de
Voogdijraad
te Groningen de heer J. A.
G. IJ., Warffum, overtr. art. 308 W. F. Roeien, burgemeester der gemeente
v. Str. en art. 27 lid 1 Wegenverk.regl., Delfzijl, zulks ter vervanging van de
1 mnd voorwaardelijke hechtenis met heer G. van Barneveld, en de heer C.
3 jaar proeftijd en f 100 boete, subs. 25 van Eden, hoofdambtenaar bij de
d. h. Eis 2 mnd hechtenis.
dienst voor Sociale Zaken te GroninB. H. R., Veendam, overtr. art. 26 gen, zulks ter vervanging van mejufW.V.W., 2 mnd gev.straf en 3 j. ontz.
frouw M. A. Prins.
Eis 3 mnd gev.straf en 3 j. ontzegging.

Onder verdenking van diefstal van
een papieren rijksdaalder stond terecht
Attje D. te Winschoten, werkster in
dienst van de heer Elzer, conciërge
van het stadhuis aldaar. Attje ontkent
hardnekkig. Zij staat volgens de getuigenis der politie bekend als volkomen
betrouwbaar. De Officier van Justitie,
de feiten nagaande, die de verdenking
op Attje hebben gevestigd, zei toch
radio-elctsLDhMzondear isa
geenszins overtuigd te zijn van verDe
rechtbank
alhier
heeft
heden aan
dachte's schuld en vroeg vrijspraak. De de zes overtreders van de telegraafen
rechtbank deed direct uitspraak en telefoonwet, door uitzendingen per
sprak de verdachte vrij.
radio-electrische zender onder het motVonnissen to „Mona Lisa" de volgende
straffen
T. de G., overtr. art. 247 W. v. Str. opgelegd: Keimpe 8., Westerbroek,
4 mnd gev.straf met aftr. v. 2 mnd voor drie overtredingen resp. 2 mnd
voorarrest en 2 mnd voorw. met 3 jaar met verb.verkl., 3 mnd gev.straf, 3 mnd
proeftijd en directe opheffing der gev.straf met verb.verkl. Eis resp. 2,
voort, hechtenis.
3 en 3 mnd met verb.verkl.
A. T. L., Amsterdam, overtr. art.
T. W. L., Woudbloem (Hoogezand)
248 bis W. v. Str. 4 mnd gev.straf.
één overtreding 1 mnd voorw. gev.
K. R. W., Groningen, overtr. art. 247 straf, f 50 boete, subs. 20 d. h. en verb.
W. v. Str. 6 mnd gev.straf met aftrek, vcrkl. met 3 j. proeftijd. Eis 3 mnd
waarvan 3 mnd voorw. met 3 j. proef- waarvan 14 dagen voorw. met 3 jaar
tijd, opheffing der voort, hecht, op proeftijd met verb.verkl.
6 December.
J. 8., Westerbroek, één overtreding
S. K. de V., Nieuw Roden, overtr. 3 mnd gev.straf. Sietse B„ Haren, één
art. 239 W. v. Str., 3 mnd voorwaarde- overtreding, 1 mnd gev.straf. Eis 3
lijke gev.straf met 3 j. proeftijd en f 50 mnd waarvan 14 d. voorw. met 3 jaar
boete, subs. 25 d. h.
proeftijd met verb.verkl.
G. H., Veelerveen, overtr. art. 239 W.
P. G. P., Westerbroek, één overtrev. Str. f 25 boete subs. 10 d. h. en voor- ding, 1 mnd gev.straf. Eis 3 mnd gev.
waardelijke terbeschikkingstelling der straf.
regering met 3 j. proeftijd.
H. L., Slochteren, één overtreding,
H. N., Midwolda, diefstal met braak, 1 mnd voorw. gev.straf met 3 jaar
1 jaar gev.straf met aftrek. Eis 2 jaar proeftijd en f5O subs. 20 d. h. met
gev.straf.
verb.verkl. Eis 3 mnd gev.straf waarJ. F. P., Amsterdam, verduistering, van 14 d. voorw. met 3 jaar proeftijd
2 mnd gev.straf. Eis 6 mnd gev.straf. en verb.verkl.
H. K., Stadskanaal, overtr. art. 26
W. V. W, 6 weken gev.straf en 1 jaar
Komt er
in
ontzegging. Eis 6 weken gev.straf.

Stad en Provincie
Motor reed tegen

van

Burgemeester Niezink sprak
voor C.H.U. Groningen
Men schrijft ons: Burgemeester H.
G. Niezink uit Oldehove heeft in een
uitnemend bezochte vergadering der
Christelijk Historische Kiesvereniging
te Groningen een toespraak gehouden
over „Wezen en doel van de sociale
politiek der C.H.U.". Hij stelde daarbij vast, dat dit probleem een vraagstuk is van alle tijden en alle mensen. De Bijbel spreekt er telkens weer
van en het Evangelie getuigt met grote bewogenheid voor de verdrukte en
zwakke mens. De sociale politiek is
voor de Christen niet los te zien of
te maken van zijn geloof. Integendeel,
Christelijke sociale politiek vindt juist
haar wezen in dit geloof, n.l. in de
gehoorzaamheid van het Goddelijk gebod der liefde. En in dit geloof moet
de Christelijke sociale politiek gericht
zijn op het herstel van Gods geschonden recht.
Niet alleen de kerk, maar ook de
heeft
staat
die Gods dienaar is
een taak. Hij heeft daarbij het recht
in zekere mate bezitsspreiding te bevorderen of te vragen, waarbij echter
nooit bezitsnivellering doel of resultaat mag zijn. Zulk een nivellering
immers zou zijn een negatie van het
bezit als gave en zegen van God, zoals
Hijzelf dat telkens in Zijn Woord stelt.
Niet het rijk(er) zijn is zonde, doch
het rijk willen zijn.

—

—

„en indien het uw bedoeling is, hem een verzekering op
te dringen, dan kan ik bij voorbaat zeggen, dat
"
„Maar luister dan toch!" riep Panda geprikkeld, „ik
kom om mijnheer Kresus te waarschuwen, dat er een
inbraak bij hem zal worden gepleegd en
"

34. Nu de politie hem niet geloven wilde, probeerde
Panda de heer Kresus zelf voor de komende inbraak te
waarschuwen. Dus begaf hij zich naar het adres, dat
Joris hem had opgegeven en belde aan. De deur werd
geopend door een deftige huisknecht, die al bij voorbaat
zijn hoofd schudde. „Nee," zei hij, niets nodig. Wij zijn
voorzien van stofzuigers, radiotoestellen en Perzische
tapijtjes en bovendien kopen wij niet aan de deur."
„Nee, nee!" riep Panda, toen de huisknecht de deur
reeds wilde sluiten, „ik kom niet om iets te verkopen;
ik wilde mijnheer Kresus spreken."
„Mijnheer Kresus is niet thuis," was het antwoord,

„Dus TÓCH een verzekerings-agent," stelde de bediende vast, „bespaar mij de rest van Uw betoog; wij
wensen GEEN verzekering tegen inbraak af te sluiten!!"
En met deze woorden sloeg hij de deur met een bons
voor Panda's neus dicht.

Financiën en Economie

Haren

Staking bij de Ommelanden
kostte A.N.A.B. 250.000

Gecompliceerde botsing

’

Gisteravond om kwart na zeven reden
ter hoogte van huize Hemmen drie personenauto's langs de Rijksstraatweg in
de richting Groningen. De chauffeur van
de middelste auto, korporaal A. A. van
A uit Groningen, wilde de eerste auto,
bestuurd door L. P. E. uit Haren, inhalen
en passeren, doch werd hierin belemmerd
door een tegenligger, bestuurd door H. A.
uit Groningen.. De auto's botsten tegen
elkaar en werden ernstig beschadigd.
A werd licht gewond en had pijn in de
borst. Een juist passerende arts liet A.
naar een ziekenhuis te Groningen over-

Onder voorzitterschap van de heer
P. Schippers vergaderde heden in het
N.V. Huis te Utrecht de vakgroep
zuivelbewerkcrs van de Alg. Ned.

Agrarische Bedrijfsbond.
In zijn openingswoord wees de heer
Schippers er op, dat het afgelopen
jaar een rustige periode was, behoudens de staking bij de Ommelanden.
Deze heeft de organisatie aan geld
f250.000 gekost. Geconstateerd werd
dat de staking een bevredigende op- brengen.
lossing heeft gekregen en dat voor de
gSuperconstlai eland
Later in de avond kon A. naar huis
buitenwereld de A.N.A.B, in het teken terugkeren.
De bestuurder van de derde auto, H. J.
Tussen de drukte van het nijvere der belangstelling is komen te staan
uit Groningen, moest sterk afremmen,
gedoe van een paar Harvards van de en aan prestige heeft gewonnen.
waardoor deze wagen slipte en met de
Rijksluchtvaartschool, die vanmorgen
bumper tegen het portier van de eerste
aan
het
lesboven het vliegveld Eelde
Kortsluiting deed benzine
auto botste.
op
gege-

PErelotdnp

een
sen waren, mengde zich
ven ogenblik met donderend lawaai,
Neerlands grootste vliegtuig, de KLMSuperconstellation „Proton", waarmee
bestuurder Vlemming de nieuwe
startbanen kwam beproeven.
Deze enorme „kist" weegt leeg ruim
59 ton, maar de banen hebben de
proef uitstekend doorstaan.

Kanarietentoonstelling
De Kanarievereniging „Het Noorden," afdeling van de Nederlandsche
Bond voor Kanarieteelt en Vogelbescherming, hield Dinsdag en Woensdag haar jaarlijkse traditionele Ka-

narie-Clubshow. Niet minder dan 118
Harzer zangvogels waren in 5 verschillende klassen ingezonden.
De heer J. Maat uit Hengelo fungeerde als keurmeester. De uitslag
was als Volgt:
Klasse 1. (4 vogels eigen kweek 53)
1 R. Dekker, 2 J. Woltjer, 3 J. Westers, 4 H. Hake, 5 H. Jager.
Klasse 2. (2 vogels eig. kw. '53): 1
H. Jager, 2 J. Woltjer, 3 A. Gerkes
(b.1.), 4 J. Rozema.
Klasse 3. (1 vogel eig. kw. '53): 1
D. Olthoff, 2 E. Wening, 3 D. Olthoff,
4 H. Jager.
Klasse 4. (2 vogels vrije inz.): 1 H.
Hake, 2 J. Schut, 3 G. H. Olthoff.
Klasse 5 (1 vogel vrije inz.): 1 J.
Rozema, 2 R. Dekker, 3 E. Wening.
Meesterzanger kweekklassen: 1, 2
en 3 R. Dekker. Tevens winnaar medaille, uitgeloofd door de Ned. Bond
voor Kanarieteelt en Vogelbescherming voor de beste stam 4 vogels in
klasse 1.
jr._^

Sinterklaas in Centrum-Zuid
Men schrijft ons:
Ook dit jaar heeft het bestuur van
de. speeltuinvereniging Centrum-Zuid,
wederom voor een zeer mooi St. Nicolaasfeest gezorgd. In Het Tehuis werd
de goede oude Sint van harte verwelkomd en luide toegezongen door ongeveer 400 kinderen van vier tot tien
jaar. Velen er van werden op het bekende „matje" geroepen en „Wie zoet is
'krijgt lekkers, wie stout is de roe".
Het laatste was Zwarte Piet wel toevertrouwd.
Na beëindiging van het bezoek van
Sint Nicolaas werd onder leiding van
de heer en mevrouw Buitenwerf door
21 kinderen het nog altijd mooie
sprookje van Sneeuwwitje opgevoerd.
Nadien volgden natuurlijk de gebruikelijke tractaties.
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Aan het eind van de Korreweg, bij
de Oosterhamriklaan, is gistermorgen

een paard met de stoot (verhoging
aan de voorzijde), van een zijner
hoefijzers in de rail van een smalspoor vastgeraakt en gevallen. Het
dier kon eerst overeind komen, nadat
men geruime tijd met koevoeten en
dergelijke aan het wrikken was gezij
weest. Daarna vervolgde het
zijn weg.
het een weinig kreupel

—

millioen gulden
ter financiering

kapitaalsuitgaven.

Nieuwe slijterij.en wijnzaak
geopend
Hedenmiddag werd in de Oude Sint
Jansstraat 21 een nieuwe slijterij en
wijnhandel geopend, zodat er nu weer
een onafgebroken rij van winkels in
dit gedeelte van de Sint Jansstraat is.
De nieuwe winkel „'t Prinsenhof" is
modern- ingericht en een uitgelezen
sortering wijnen en gedistilleerd zal
de toekomstige klanten zeker tot kopen noden. Vooral de zeer uitgebreide
voorraad jenevers van bijna alle werken zal aftrek vinden.
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PROVINCIE GRONINGEN

Ten opzichte van het normale kanaalpeil om hedenmorgen 8 uur.
Eemskanaalboezem: Delfzijl —6, Zuid-

###
Electra (Oldehove)
521 4- Westerkwartier:
10, Gaarkeuken
10, Oostersluis
10,
431 431
Westerhavensluis
+9.
sh.
Friese boezem: Gaarkeuken (boven)
38}
51}

149
1491
PhiL Doll. '51 4 103', 10315 Ned. St.t. DEMKA
353J
Phil Dollar
Si 993 100 Rott. Dr.dok Mij 353
Unilever C '49 31 104,'< 1045 Rubb. Vredestein 185 J 187
108
107*
102 Schokbeton
Werkspoor
3»
1501
4 10215 102 g Stokvis &Za R.S. 150
Cockerrili
101IS Unilever 7 pet
1571 157
Bat. Petr Mij. 3»
1361 136J
Comp. Int. WJ_ 4 1001 100\ Unilever 6 pet.
100 J 1001
44 Unilever 4 pet
N.-I. Spoor '37 3J 44;
s. A. 1333 133}
Premieleningen
i Werkspoor
181
122 Zwanenberg Org. 180
Amst pr.l. '51 2* 130
Electr. en Gasmaatschappuen
120
s-Gravenh 1952 1 128
74
120
Aniem Nat. Bezit
741
Idem
1952 D 130
Handelsondernemingen
R'dam pr.l. '52 24
125
145
145*
120 llnternatio
R'dam pr.l. '52 n2l

Suiker

Waterstanden
Mannheim

72 72*
231 223
54| 551
Meer —6, Waterhuizen (bene431 42} laarder
den) —4, idem (boven)
+ 10, Veendam
4J 45
45} 45} (beneden) + 3, idem (boven) + 27, Win2. Oostersluis
6.
28? 29 schoten

Geboren: Jantje Johanna z. v. W. B.
Ritsema en A. de Haan: Piet z. v. J
Bruining en C. Landman: Erie z. v. C.
Bosman en W. A. Frederiks: Berend z.
Hilde
v. B. Biemolt en W. Meelker:
Jannet d- v. E. de Noord en J. Nijkamp:
Jan en Aaltje z. en d. v. J. Kuiper en
G. Biikerk; Johanna Maria Elisabeth
d. v. J. M. I Vlaar en J. M M. T. de
Bruin: Willem z. v. E. Gramsbergen en
P. Bloem: Hendrikien d. v. H. Smit en
M. Bennink.
Ondertrouwd: K. Biersteker 28 j. en
H. Hoeksma 41 i.; L. Nauta 31 j. en F.
M. RHjham 28 j.; D Wolters 26 j. en T
R. Til 23 j.
Getrouwd: T. Timmer en J. Koekoek:
P. Berghuis en A. J. Maassen.
Overleden: W. Withaar 90 j.: S. Bakker 87 j.: H. Kooi 77 j.

——

f 19 millioen.

137 (—0.01), Kaub 80
Koblenz 84
(—0.03), Trier 93 (onv.),
56* (—0.05), Keulen 27 (—0.05), Ruhrort
3J 216 (—0.01), Lobith 801 (—0.03), Nij24 megen 585 (onv.), Arnhem 630 (—0.01),
48} Eefde 142 (—0.02), Deventer 65 (—0.01),
Plante) 130 (—0.01), Borg.
403 Namen (la (+
0.16), Belfeld 1082 (—0.11)
62 haren 3916
765 Grave 503 (+ 0.03).

Burgerlijke Stand

Korte berichten
advertentie van het
Aquariumhuis Frits Kuiper, Noorder.
haven 13, stond Dinsdag als telefoonnummer vermeld no. 29072; d.m.z. 29092.
De gisteren aangekondigde roman
„De vrouw met de zes slapers" van
Antoon Coolen is uitgegeven door Nijgh
en Van Ditmar in Den Haag.
de

ex-dividend.

—.

:

'

— —

In

98|
21|

South Pac 38. 38. i Montg W
Un Pac
112 108-l* Pac Mot
All Chem 741 741 | Radio C
Am Can 39 39} j Rep St
Am C&F 34J 35J | Reyn T B
Am Smelt 283 301 I Sears R
Am T&T 1571 1571 Shell Oil
Am Tob 653 651 Soc Vac
Anac C
313* 31. -St Brands
Bethl St 51 514 St Oil NJ
BoeingAir 46
461 Studeb
Chrysler
631 63J Texas C
City Bank 54J 54
Un Aircr
4l| 411 Un Corp
Cons Ed
Un Fruit
Dgl Aircr 79* 80
DPde N 106. 1063 U.S. Rub
Eastm K 461* 465 U.S. Steel
Gen El
891 90| Westingh
Gen Mot 593 60 Woolw.
Omzet: 1.580.000 sh.; 1.850.000

Paard zat klem in spoorrail

_
*n*lT*W?*

'

van

—
—

New-Yorkse Beurs

jas te doven en wist vervolgens
op tijd het brandende blik naar
buiten te brengen.
De heer K. liep geen ernstige brandwonden op. De schade is betrekkelijk
gering. De vlammen uit het brandende bénzineblik op straat, werden door
de brandweer gedoofd.
juist

"
£°£
£°£ Ichv

,Smm.

Nijmegen gaat een
—
lenen tegen 3j % rente,

kinderleven”

St-ts.e-6 en -«10003» lOdl 1031
NederL 1953
scheepvaartmaatschappijen
1011 HoU-Amer Lijn
31
Gr.boek Obl.
145
145i
101è
Nederl. 1951 <3è>
Mij.
138, 1381
j
31 101
1011 <
Nederl 1953
124
124
99
99
Uoyd 130
Nederl. 1948 (.)
130
u
991
99a
Nederl '47 (3*) 3
136*
Unie
1372
97|
8
972
Nederl 1937
168
Pns C.,A 165
3
96
ft 961 ;stv My Ne derL 146} 146è
Dollar-Ing. 47
8
Invest.cert.
1008 1003 j suikerondernemingen
i Bank- en Credietinstellingen Sedep
I Thee-ondernemingen 66
Ned. '62-64 z.
1001 100} Handelsv Amst. 1161 1185 Amst. Bank
_,
1793 1791
Ned. N.WS.
2» 79?
795 n.L
Unie 78
783
Mij
80
Ned.
803
ranaksondememangen
G. Cy2411 241
Maxwell
L.
3
98.
98ft
Inschr.
iHoll.
Bank
218
Unie 2181
100? m
90 _, S po r en Tramwegen
Bank- en Credietinstellingen
87 s
MiJ.
871 Fin. Nat. Herstel
6,
Ned.-Ind. Spoorw
6.»
,N.
Bk.
171
174
Ned. Handel Mn. 166
1651
v.
Z.-Afr
Diversen
Ame k anse Spoorwegen
R'damsche
Bank
175
175
tadustriële Ondernemingen
B
KL
41
180 1 "- " st__tsleniniren
Alg. Kunstz. Unie 184}
Twentsche Bank 173. 1731 |Missouri
24}
Pacific
Canadian
24
etc
Jurgens
Depottractiebewijzen
_,
285
284
Bergh's
in9i
Den
DulUe Fondsen
*mJlentngen
Nw. N.-A. Hyp.b. 102} 102Ï
|£arkeeo Gem
v. Berkei's Patent 119; 119.
V
871
Ondernemingen Dawes-lng. "24 7 871
Industriële
a
DeUt
ÏOI Alg. Norit
287 b 289 Voung-lng. '30 SI 120} 120
ing.
101}
lOlf
Ïro' iß'dani 1-8 -87
Amerikaanse Fondsen
Mij. 268
180
268 J
1
b 102 Amst. Drdok
Papier
122
123 Anaconda
33
331*«
Bührm.
.88. »*"» *"»
Bank- en Credietinstellingen Centr. Suiker
5111
Ned. Ford
1795 179 Bethl Steel
5U
247 b 246
64 j
iChrysler
191
225 Bk v. N Gem 4. 108| 108 Heemaf N.V
1901
641
Kabeliabr.
222
25
0/5/10
25
60,'«
205 J
194,',
209 Genera! Motor»
Philips Gem. Bez. 194',
Heineken
60£
128 'Intern. Nickei
37.
Philips Cum. P.Wd 154
37J
1541 Gron. L Cr.B 52 4 1071 107è iHero Conserven
87i Kennecott
Unilever
671
673
|HoU Kunstr. Ind. 87
2301 2291
1 Pandbrteven
211 Rep. Steel
Wilton Feyenoord 179 V 179 Friesch-Gron 8è 99
991 iNed Gist en Spir 213
48Ü
49A
Mijnbonwondememingen
941 K. N M. Havenw 85
Friesch-Gr. ((3è> 8 94i
85i Standara Brands 263 26j
100} Kon. Nederl. Zout 328
333 U.S. Steel
Billiton le rubr.
2871 287| Gr. Hyp. B.
3J
38J 392
82
841
BiUiton 2e rubr
146 Cities Service
2241 221. Nü.bk.sJ-. (3<) 8 94} 98}t b Kon. Pharm. Broc 146
54
Petrolenmondernemingen
99 Lijempf
55i
West. H.b. c. NO 84 99
1375 137» Cont. Oil
74}
921 Autob Vredestein 159
1581 Shell Union
76
Kon Petr MIJ. A 345} 3471 le N.Schv (3è) 8
347}
Industriële obllgatiên
Ned. Scheepsbouw 159' 160
K Petr Mij. O.A 346
b ex-dividend,
Bergh's-Jurg.
3J 101! 101.
b b bieden.
t b laten.

—

ficaten is dus nu in Amerika mogelijk
geworden. Zolang nog geen aanvrage
zal
voor beursnotering is ingediend
deze verhandeling „over the counter"
plaats vinden.

—

Bubberonderneroingen
82ï
Rubb. 931
Amsterdam
2/12 3/12
107

JOIf

De Securities and Exchange Commission te Washington heeft de aanvrage tot registratie van Amerikaanse
certificaten van A.K.U.-aandelen goedgekeurd. Verhandeling van deze certi-

Eindhoven zal dezer dagen een premielening a pari uitgeven van fl2 millioen tegen een rente van 2;, %, met een
looptijd van 40 jaar. De lening zal dienen
„Angst in het
ter financiering van de woningbouw en
Mejuffrouw M. W. Nijkamp, inspec- enkele grote werken.
Drie brandweerwagens rukten giste Amteravond omstreeks half tien uit naar trice voor de Nutskléuterschool
Opgericht is de Diamantbewerkers As)osterweg 6, waar in de werk- sterdam, sprak gisteravond voor een
sociatie N.V. te Amsterdam, ten doel hebgroot
aantal
ouders
Ons
Centrum
in
plaats van.de heer K. K. benzine in
bende het inkopen, bewerken en verkoover: Angst in het kinderleven.
brand was geraakt.
Spr. lichtte haar lezing met verschil- pen van diamant en het exploiteren van
Toen dé heer E. K. op de werkbank lende voorbeelden toe uit haar practijk. de daartoe nodige bedrijven. Het kapitaal
bezig was reparaties te verrichten
De leidsters van de kleuterschool Ons der vennootschap is f 1.000.000 Door de
waarschijnlijk door het Dorpshuis gaven een poppenkastvoor- Algemene Nederlandse Diamantbewerontstond
499
kortsluiting in stelling. De heer P. Vlas. voorzitter van kersbond wordt deelgenomen voor
trillen van de bank
aandelen
van
f
1000.
de
Dorpshuis,
mededeling
Ons
deed
vonVer.
looplamp.
de draden van een
De
te bouwen kleuterschool,
De Rijkspostspaarbank behaalde in
ken staken de benzine, die op de over de nieuw
beter geoutilleerd zal zijn dan November een overschot van f 3 millioen.
die
veel
en
in
brand
gemorst,
werkbank was
de huidige. Over plaats en grootte was Ingelegd werd f 32,4 millioen en opgevandaar sloeg het vuur over op een nog niets bekend.
vraagd f 29,4 millioen.
blik met benzine op de grond. K. zag
Nederland had In November bij de
bank
met
een
kans het vuur op de
Europese Betalingsunie een tekort van
nog

AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS
Donderdag 3 Dec.

Amerikanen kunnen A.K.U.aandelen kopen

+

neerslag.

Rustige markt op

Effectenbeurs
A.K.U. echter flauw

AMSTERDAM, 3 December. De rustige
beursstemming van gisteren werd vandaag voortgezet: merendeels een prijshoudende markt, waarbij echter drie
fondsen door een afwijkende koersbeweging op de voorgrond traden, n.l. AKU,
Olie en HVA. Voor AKU viel het verloop
erg tegen. Gisterenamiddag reeds was
het fonds gezakt bij het bekend worden

van de Amerikaanse introductiekoers,

die overeenkomt met circa 180 pet in
Amsterdam. Vandaar vanmiddag een
koersverlies van drie punten vergeleken
met gisteren. In de hoek is men echter
niet pessimistisch, vooral niet nu zojuist
de SEC te Washington haar goedkeuring
aan de aanvraag van de AKU heeft gehecht.

Olie werd gekocht door een bepaalde
firma, waardoor het koerspeil tot 3481

werd opgedreven. Een verbetering van 3
pet. De affaire was kalm, maar de stemming van de markt was niet slecht. Ook
HVA bleef kopers trekken. De suikersituatie op Java wordt aanmerkelijk beter beoordeeld, zodat het leidende suikerpapier tot 1181 aantrok. Overigens was
de markt kleurloos. Philips en Unilever
handhaafden zich zonder meer. Schepen
waren ietwat verdeeld. Rubbers en tabakken een fractie luier, maar Dcli bleef
goed op prijs. Met belangstelling werden
de koersen afgewacht van de gemeentelijke premieleningen. Als gevolg van de
onverwachte uitgifte der gemeente Eindhoven zijn alle 2] pet gemeentelijke premieleningen aanmerkelijk ingezakt. Adviesprijzen werden vernomen, die hierop
neerkwamen, dat de premielening Rotterdam 10 punten lager was, Amsterdam
en Den Haag elk 8 punten en Utrecht 5
punten. Voor het eerst werden onder beperkte belangstelling in de Amerikaanse
afdeling certificaten verhandeld van het
Canadese papier Consolidated mining and
smelting. Nederlandse staatsfondsen trokken enige belangstelling voor de staffellening. De beurs sloot rustig.
Prolongatie 21 pet.

Amsterdamse Wisselmarkt

Op de Amsterdamse Wisselmarkt waren de koersen heden: Londen contant
10.63}—10.643; New Vork contant 3.78ft
—3.7812; Parijs contant 1.0850—1.0870;
Brussel contant 7.59 —7.60; Frankfurt
contant 90.79—90.89; Zürich contant
86.94—87.04: Stockholm contant 73.40—
73.50- Kopenhagen contant 54.79—54.89;
Braz. dollar contant 3.80}—3.811.

Nieuwsblad
FAMILIEBERICHTEN
Op Maandag 7

Dec.

D.V. onze lieve Ouders
A. PIETERS
P. H. PIETERS—PAUW
hun 12-jarige Echtvereniging te herdenken
Groningen, December 1953.
Oosterstraat 23a.
Hun dankbare Kinderen:

LOUIS

Dinsdag 8 Dec. hopen onze
lieve Ouders

Groningen, 2

I

Directie:

M.

Meijer, in de ouderdom
van 90 jaar.
Groningen, 2 Dec. 1953.

Groningen:

om ± 10.15 uur.

„WIENER BLUT"

van het sterfhuis om 10 uur.

GERHARD

te De
1 uur

VAN BARNEVELD
oud-burgemeester
van

■

om

ivaar

Mathilde
Henriètte Warnaars, in
de ouderdom van ruim
van

70 jaar.
M. H. v. Barneveld-

Zondag a.s.

pW
L

Beukema

Wilp

n.m.

Be Quick—Stormvogels

Rijwielstalling a 10 et. op het terrein. Voorverkoopadressen: Sig. Mag,

Jan

.'

Een welkom
geschenk
\i voor
Uw dochter
of Uw vrouw:

Jumpers
: leuke
warme

i

Vesten

Ruime keuze in

i

Peignoirs

!

Zaterdag

H. Hummel

T. Hummel-Dijkstra

I

I

1

iI

1
LERENJASSEN
voor
naar

maat

|

H. Vos

,

Geen bezoek.
Zij, die de overledene de
laatste eer wensen te
bewijzen worden Vrhdag
4 Dec. om 1.30 uur in
Café Oosterhuis, H 106
verwacht.

H. KNEVELBAARD,
in de ouderdom van

58 jaar, na een gelukkige
echtvereniging van juist
27 jaar.
Westerbroek, 2 Dec. 1953.

'

zegt

kwaliteit

*
*
*
*
t cember en

blijken van
deelneming tijdens de ziek-

Heden overleed ons geliefd Zoontje
KLAAS.
in
de ouderdom van
slechts 3 maanden.
Garnwerd. 1 Dec. 1953.
P. Sander
"T. Sander—van der Laan
De teraardebestelling zal
plaats vinden op Maan-

onze lieve Vrouw, Moeder
en Grootmoeder
JANTTEN HUIZING—
WESTERHOF
'letuigen wij onze hartelijke

L

Chique

DASSEN
3.95

fri

-

19
Tel. 21717
Een füne Hors d'Oeuvre,
Huzaren Salade, Russische
Eieren, Zalm Salade enz.
verhogen
de feestvreugde
op St. Nicolaasavond. Wegens enorme drukte, vroeg-

hg de Tbelebrug

.

KNOFLOOKCAPSULES
(dubbel sterk)

Haardbankjes f 12.50,
Smyrna Tafelkleedjes f 15.—.
Alleen deze week.

flac.

Veilinggebouw Mercurius

Drogist KLAASSEN

tijdige bestellingen gewenst.

21.

H.H. Kunstschilders (essen).

\

.

verzenden
per bode en per post

j

—

(voor

—

6 weken)

f2.50
Nergens zo voordelig
Knoflookspecialist

Nw. Boteringestr. 13

Nieuwe Kerkhof 3.

.-\

SMITS

1

E

HEMDEN
5*25

Woningtextiel
is dubbel welkom

'

Oud-Holl. doeken, in alle
maten,
vanaf 3.95
Tafelkleden
7.90
VERVAARDIGD IN EIGEN ATELIERS

DOOR STUL EN KWALITEIT

Wij bezorgen op 5 De-

.

1

B.z.a. net besch. pers. als
model. Br. fr. no. 173 b. d.

OUDE BOTERINGESTRAAT 14

■

moquette

\

Divankleden
Gobelin Wandkleed
Mach. Smyrna kleedjes
85 x 85 cm extra
Smyrna kussenovertrek
Wilton Karpet
Cocosmatjes
Afgepaste gordijnen

I«»J»*»W»*MM%-_aaJoMaW**J'
3

12.90

wol pluche 32.50

Holtap Karpet

PENSION gevraagd met
lichte verpleging door be1953.
jaarde dame, liefst gelijkUit aller naam:
vloers, ongem.
Br. franco
R. HUIZING. onder no. 166 bureau dezes.

'orger, Dec.

SCHUITENDIEP 56
hoek Nieuwe Weg

Eiken Haardfauteuils f 25-

licht-, kleur- en wasecht.
Kinderen
Dames en Heren
6 jaar
12.75
7.25

BESTELT
VROEGTIJDIG

te en bü het overlijden van

dank.

ANNE BOUWMAN

't EETHUYSJE VAN VELZEN
Carolieweg

4.95

in vele mooie kleuren

ENORME SORTERING i

Voor de vele

Carolieweg

Velours Sweaters

\

Onze naam

',
i

Nicolaasverrassing

15.90

VAN VELZEN

LAAGSTE PRIJZEN

'■

f 104.50

12.90

maar dan van

Oosterstraat 5 !
Verl. Hereweg 86 j

i

Uit aller naam:
Hogenberg.

15 cent.
Heerlijke Amandelspeculaas
per 250 gram van 65 nog
tijdelijk slechts 49 cent.
Franse M. Sardines, extra
lekker, per blikje van 65 nu
35 cent.
Van Houtens Chocolade Letters, die moet U proeven,
per stuk vanaf f 0.65.

i

vóóral als ze
gekocht is in

';

M. Boiten-de Jonge
en Kleinkinderen

Oom

NIEUW. Extra fijne zwaargevulde
BANKETSTAAF,
van 25 nog tijdelijk slechts

OVERHEMDEN
9.75

BOTERLETTER

''I.BULK's
,ï' ,, Viswinkels
',, ; Zuiderdiep 43

L. Boiten

tot

kin

gevuld met zuivere amandelspijs (f 1.90 per 250 gram),

Een altijd
welkom i

>
'<<{geschenk

Heden nam God tot Zich t i
onze lieve Man, Vader, ji
Behuwd- en Grootvader
FREDERIK BOITEN
in de ouderdom van i
ruim 66 jaren.
1
Stadskanaal, 1 Dec. 1953
Van Boekerenstr. H 109
S. G. Boiten-Schoon
Elim:
A. Vos-Boiten
i

geduldig gedragen lijden,
innig
geliefde
onze
Behuwdzoon, Broeder en

I
is een

Paling
1

Oosterweg 23.
Winschoten,
b/d Langestr.brug
DE St.

Gerookte

(

Slochteren, 2 Dec. 1953

Heden is in het Academisch Ziekenhuis te Groningen, van ons heengegaan, na een langdurig,

f 69.75

PRIMA POPLIN

Brugstraat 15,

dames

Veilig en oersolide.
Nw. Boteringestraat 56a
Groningen. Tel. 21391.
vmaUÊßmmmmßatiamm

't Zandt:
1
G. Stuve—Roelfzema
J. Stuve
(
H. Roelfzema
T. Roelfzema—Knol
Neven en Nichten
(

Hogenberg

WIJNHANDEL GRONINGEN
ANNO 1876

„VEKA" Lederkleding

ROELFZEMA,

De begrafenis zal plaats
vinden op D.V. Maandag
7 Dec. a.s. Vertrek vanaf het sterfhuis om 2 u.
Zij, die de overledene de
laatste eer wensen te bewijzen, worden verzocht
samen te komen in 't
Café Hommes.
Geen bloemen.

F.ONNESiZGDN
-

15.90.

jVvoUjer

en heren. Fantastische
kwaliteit en afwerking,
OP ZEER AANTREKKELIJKE BETALINGSVOORWAARDEN.
Schrijf direct voor bezoek coupeur.

in de ouderdom van
51 jaar, geliefde echtgenote van E. Huizinga.

B. Knevelbaard-

EXTRA KOOPJES
Heerlyke chocolade beestjes
per 100 gram van 50 nu
slechts 39 et.
Zolang de voorraad strekt.

DE JAS VOOR JAREN!
Nieuwe tinten.
Nieuwe modellen.

LAARZEN in de etaI lage. Reeds vanaf

5

't Zandt, 1 Dec. 1953.

O

s-

Tel. 28710

keuze luxe en warme Pantoffels. Zie onze BONT-

in de ouderdom van
5S jaar; na een geluk-

van

3.—

HET SOLEXHUIS - BLOEMSTR. 12 Zwitserse
horloges
ENORME

Tante
GEERTRUIDA

HARMANNUS
KNEVELBAARD

Groningen

„ANTI-REGEN"

te

Heden overleed, nog zeer
onverwachts, onze lieve
Zuster. Behuwdzuster en

Ltr.5.90

VOOR SOLEX-REVISIE EN ONDERDELEN ! !

,
,,

Zevenhuizen:

p.

W >■*£"«»
*£§

SOLEX-berijders

December,
des nam. om half twee
te Farmsum.
Zij, die de overledene de
laatste eer wensen te bewijzen, worden om 1 uur
aan het sterfhuis verwacht.

DijkstraHazenberg
Noordwijk:
J. Dijkstra
F. Dijkstra-Hoeksma

OOSTERSTRAAT

ii

In prijzen van

van de fynste

Ma%% volrype bessen
féÊÊÊ
Billis, ] gefabriceerd

Irvanei?»

43 OUDE EBBINGESTRAAT 43

Kleinkinderen:
Arend en Alie
De teraardebestelling zal
plaats hebben op a.s.

Wed. T.

in

GIN

» P&ltr.

Mantels en Jassen

Zwartsenberg

1952

H. Boerema
Assen:
M. Boerema

JAN HAZENBERG
in de ouderdom van
bijna 90 jaar.
Noordwijk, 1 Dec. 1953.
Zevenhuizen:

Jli
(_Z3 2
§'«§_■

GABARDINE

v.a.

J. Boerema

en Oom

P)fcESS£/v

BREIMACHINES

EAfionTfl
£,H.UenZ[j

naaimackwo'lm
ftd.

t

G. Boerema
A. Boerema-Stoppels
Farms,weg 129:

Heden overleed zacht en
kalm onze lieve Broer

y.

i
,»»1, ,., M,..i,1^

Opwierde:

Enschede:

| KELTUM PLEET |

2. Vakkundige voorlichting
3. Demonstratie thuis zonder enige verplichting
4. Gratis les bij iedere machine
5. Betaling eventueel in overleg
6. 100 % service door de grootste reparatieinrichting in de 3 Nrd. provincies.

Hofstra

(Gr.)

~

Waarom geldt nog steeds: „HAAK LIEFSTE WENS,
EEN NAAIMACHINE VAN GENZ"
Omdat: 1. Keuze uit de beste merken

I

Aanvang half drie

Homan, Herestraat 77; filiaal
Smit, Verl. Hereweg 107.

«o»w.

Ensemble DICK VAN PEURSEN SENIOR verzorgt alle
feesten, zowel grote als kleine. De prijzen variëren var
f 75 tot f 325. De programma's variëren van 2 tot 15
artisten. Let op „SENIOR". Bestaat in Januari a.s. IE
jaar. Vraagt eens inlichtingen Hobbemastraat 2a, Groningen, Tel. K 5900 No. 23063.

1 A-Kerkhof 39-47

Appingedam, 1 Dec. '53.
Farmsum merweg 129. j

Fam. Stroink Jzn.

uur.

yïvy

oMT£

'„ /»

NAAIMACHINENIEUWS

van de Vader

Boerema.

J. M. Lomars-Warnaars
L. D. C. Lomars

te 2

%\

\v_v___S

BRANDENBURG
in de ouderdom van
76 jaar. Sedert 27 Dec.
1927 weduwe van Arend

Warnaars

Aduard:
J. van Barneveld
E. van Barneveld-

Dec.

.. TELEFOON 29513

fWSBe Quwek Séctciton
—

de Vader

'
It'DAAk. y&jrw
Eü_n
**%>
GEEFT U EEN

VÈ&Jr 3@ft. Uk

FEESTAVONDEN

VAn 1879
VISMARKT 12.BIETKOLDE CAT

Heden overleed zacht en
kalm, in het Acad. Ziekenhuis te Groningen,
onze lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder
JANTINA

Hoogkerk en Leek, echt-

dag 7

-- -

I £ gaat U natuurlijk S
[ f naar de zaak

en Kleinkinderen.
De begrafenis zal D.V.
plaats hebben op Zaterdag 5 December a.s. vanuit de Ned. Herv. Kerk

Heden overleed zacht en
kalm mijn beste Man,
onze Broer, Zwager,
Oom

'

muziek van Johann Strauss
met FRITZ STEINER
OTTO AURICH
RUTH RHODEN
HERMAN VALSNER
CLAIRE CLAIRY
TONY DIAMANT
MIZZY v d. LANS
RUDOLF KAT
AD. HEERINGS e.v.a.
Regie: OTTO AURICH
Zakelijke leiding: MEIJER HAMEL
Orkest- en Zangensembles o. 1. v. ALFRED SALTEN
Entreeprijzen: f 1.90, f2.90 en 'f3.90 a.r.i. Kaartverkoop en plaatsbespreken vanaf Dinsdag 8 Dec.
iedere avond van 6 tot 8 uur en bovendien vóór de
aanvang der voorstelling. Telefoon 2464.

??)
I
V.---.

aaaaaiiwvK>aaaHHa«MWH«aaaaaaaa.^iMHM->aaaai__aii MHMßßaßMHHa^

A. van der Veen
G. A. van der Veen—Dost

Vertrek

■'

van

djÈÈf(0)

3£_|sS; )£/ &ÉK.

bij (JUS lhrt WIJK
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
"
60 JAAR JUWELIER IN DE GELKINGESTRAAT

COGNAC VIEUX,
-éér goede „groc"iqnac f 5.25 p. fl.
f 2.70 Vt fl.

FRITZ HIRSCH OPERETTE

Kampen:

vinden Zaterdag
a.s. op de Zuiderbegraaf-

L

-

R. van der Veen
A. R. P. van der Veen-

plaats

kige Echtvereniging
juist 27 jaar.

-

:'

iTïfmrrianrt

Kijk....

HOOFDSTAD OPERETTE

G. van der Veen—
Roelsma

Meezenplein 3.
Uit aller naam:
B. Lammerts.
De teraardebestelling zal

wo?Wk&

Meijer Hamel
Otto Aurich Pritz Steiner
in voortzetting van de voormalige
geeft slechts 1 opvoering

jaar.
Groningen, 2 Dec. 1953.
Westerbadstraat 47.
De diepbedroefden:
Groningen:

we-
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VRIJDAG 11 DECEMBER, 8 uur

Heden werd van ons weggenomen, na een geduldig gedragen lijden,
in
de volle verzekering van
het geloof, onze lieve
Man, Vader, Behuwd- en
Grootvader
BOUKE VAN DER VEEN
in de ouderdom van
56 jaar en 3 maanden,
na een gelukkige echtvereniging van bijna 34
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HET CONCERTHUIS, ASSEN

Boterdiep 87.
Uit aller naam:
D. Eimers
Het stoffelijk overschot
is opgebaard in deRouwkamer Zwanestraat 12.
De teraardebestelling zal
plaats hebben a.s. Zaterdag plm. half elf op de
begraafplaats Selwerderhof. Vertrek van Rouw-

grootvader

langdurig geduldig gedragen lijden, mijn
zo innig geliefde Man

VISSERSTRAAT 23

Dec. 1953.

kamer Zwanestraat
10 uur.
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geschenk

versiering.

64 jaren.

Heden ging van ons heen
onze
lieve Vader, Behuwd-, Groot- en Over-

na een

Igeen

beter

dan een fraaie wand-
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NANNO MEIJER

AGATHA EIMERS
in de ouderdom van

boorte van hun Dochter
LIDIA
Uithuizen, 1 Dec. 1953.
Tijdelijk R.K. Ziekenhuis.
Groningen, Maria Paviljoen Kamer 76.

Heden ging van mij heen,

St. Nicolaasfeest
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Heden overleed onze lieve
Zuster, Behuwdzuster en
Tante

van de ge-

Enschede:

t_«k
\f___2

en niet

werderhof. Vertrek van
huis om kwart voor één.

RITZEMA—NIEBORG

genoot

gezellig

dag plm. kwart over één
op de begraafplaats Sel-

De Heer en Mevrouw

plaats

er

Is

J. Ludolphy
De teraardebestelling zal
plaats hebben a.s. Maan-

en
G. B. v. BIESSUM
hebhen het genoegen U,
mede namens wederzijdse
Ouders, kennis te geven
van hun voornemen in het
huwelijk
te
treden
op
Maandag 21 December a.s.,
des morgens 12 uur ten
stadhuize te Groningen.
Huwelijksinzegening te 12.45
uur in de Pepergasthuiskerk, Peperstraat 22, door
de Weleerwaarde Heer Ds
A. Bongenaar, Ned. Herv.
pred. te Groningen.
Groningen, Dec. 1953.
Nieuwe Weg 52a.
Receptie van 3—4.30 uur in
Café Rest. Boschhuis, Hereweg 95.

LAMMERTS,
sinds 24 April 1943
duwnaar van A.

't

Steeds nieuwste muziek.
Exploitant H. v. d. KAMP

van

JOHANNA ELISABETH
LUDOLPHY,
op de leeftijd van 53 jaar.
Groningen, 2 Dec. 1953.
Tweede Willemstr. 41b.

T. L. MELLEMA
mcd. drs.

kennis

duur.

Heden ging onverwacht
van mij heen mijn lieve
Zuster

E. SPAAK
C. SPAAK—BIJMOLT
25-jarige echtverenihun
ging te herdenken.
Hoeksmeor C 236,
Garrelsweer, Dec. 1953.
Hun dankbare Kinderen en
Verloofde.

geven

kers,

J. Stienstra.
Groningen, 2 Dec. 1953.
Fam. Barendse
Fam Stienstra.

MARGA, RIKIE, DRIESJE.

1953

h-f

Café-Biljait DE PASSAGE,
Hereweg 97 t/o Sterrebos.
Goed adres voor cafébezoe-

DIRK BARENDSE
in de leeftijd van 32 jaar,
geliefde Echtgenoot

het Noorden van Donderdag 3 December

ADVERTENTIES

Heden in vol geloofsvertrouwen ontslapen onze
geliefde
Zoon,
Broer
Zwager en Oom

hopen

van

16.90
2.95

9.50
5.95
49.00
39.00
0.77
1.88
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„jouw

speK

gaat in mijn soep.
zegt

de MAGGI-kok.
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„Je maakt erwtensoep niet alléén
van erwten"
een vertrouwelijk ogenblik. Het
g o
ng
Wd in
wem wordt
Nou kan de Maggi-kok het weten, want
hjj
is al kok zo lang als ie groot is en
voor
zegt hij in

en?oe"

uren

van»

.
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Maggi's erwtensoep heeft hij gebruik
maken van een heel oud vaderlands kunnen
recept.
Dat recept is zijn geheim, maar U mag
wél
weten, dat er in Maggi's
kostelijk,
vers rookspek verwerkt erwtensoep
is. En dat doet 't

'm!

*Traeteer ter afwisse-

#
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erwten-

" soeP °P tafel voor *
" Slechts 58 cent "
"* N eem een paar zak- "
"
3 es in huis
T
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ling op een fijn stukje

rookworst in MAGGIB
erwtensoep: om van te
watertanden!

""""
* Vroeger
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LET op HET zilverzakje

MET DE NAAM

maggi

TWEEDE BLAD

Nieuwsblad

Indonesisch staatsburgerschap

geen

van

het Noorden

van Donderdag 3

December 1953

5

verbetering

Een leven
zonder
uitzicht
toestand
duizenden
Onhoudbare

min zegt zij voorslandster te zijn van
en voortgezet verblijf in Indonesië van
de Indische Nederlanders. We geloven
de plank niet ver mis te slaan, wanneer wij beweren, dat Den Haag dit
(Van onze correspondent te Soerabaja)
standpunt inneemt om te bereiken, dat
straks,
wanneer daartoe nogmaals de
Vanzelfsprekend hebben in Indonesië de debatten in de Tweede Kamer
gelegenheid
zal worden geboden om
over de begroting van het ministerie van Maatschappelijk Werk en de
staatsburger te worden,
Indonesisch
daarbij ingediende moties van de heren Lemaire en De Graaf, sterk de
mogelijk aantal Indische
groot
een zo
aandacht getrokken. Men beseft hier, evenals in Nederland, volkomen
Nederlanders daarvan gebruik zal
dat het van regeringswege verstrekken van reisvoorschottcn aan die
maken. Hierbij uitgaande van de redeIndische Nederlanders, die de wens te kennen geven naar Nederland nering, dat van Nederlandse zijde toch
te gaan, en die zelf de reis niet kunnen bekostigen
zoals de verwor- geen hulp valt te verwachten.
pen morie-Lemaire beoogde
een uittocht van Indische Nederlanders
Overigens aannemende dat de Nederten gevolge zou hebben. Men is er hier tevens van doordrongen, dat de landse regering een mogelijkheid ziet,
dat op den duur een groot aantal, niet
verhuizing van een groot aantal Indische Nederlanders naar Nederland over bijzondere
kennis beschikkende
zeker geen ideale oplossing van het probleem vormt.
Indische Nederlanders in Indonesië
blijft wonen, dan moet de Nederlandse
Maar, zo vraagt men zich hier af: wat dan?
regering toch beseffen, hoe volkomen
abnormaal het voor deze mensen zal
alsnog Indonesisch staatsburger te worden, om hier te blijven, hoe uitzichtworden, gebruik zullen maken. Van loos hun leven zal zijn?
Wie werkloos is, of werkloos wordt
hun aantal moet men zich o.i. echter
geen al te grote voorstelling maken. — hun aantal zal steeds groter worDaar is ir) de eerste plaats de groep, den — is gedoemd dat zijn hele verdere
De Nederlandse regering stelt zich die thans door de Nederlandse commis- leven te blijven. Omscholings- en herop bet standpunt dat de belangen van sariaten wordt gesteund. Worden zij scholingscursussen bestaan hier niet.
Indonesisch staatsburger, dan is het En wat moet er van de kinderen van
de meeste betrokkenen het beste zijn
met die steun gedaan en de Indone- deze slachtoffers van de souvereinjgediend met een voortgezet verblijf in sische regering zorgt practisch niet teitsoverdracht terecht komen? Op
HERFSTBEELD VAN NEDERLAND? Uitzonderlijk is het zachte weer, dat thans nog in ons land heerst.
Indonesië. Dit is ongetwijfeld juist. Om voor armlastigen en werklozen. Na- onderwijsgebied heeft men hier alleen
scholen,
lagere
enkele Zelis de' flamingo's, afkomstig uit het warme Noord-Afrika, lopen in een van onze dierentuinen nog
een dergelijk plan te kunnen verwezen- tuurlijk zullen de werkloze Indische Nederlandse
Nederlanders, die Indonesisch staats- Ulo's en H.B.S.'en en één gymnasium.
buiten op het grasveld.
lijken is echter ook de medewerking burger worden,
aanspraak kunnen Vakonderwijs is er practisch niet. Het
van de Indonesische regering nodig. En maken op werk. Doch waar hier, niet- bezoeken van Indonesische scholen is
het leven lieten. Deze herdenking
nu is het wel zeker dat Djakarta er tegenstaande de grondwet men slechts onmogelijk omdat men daarop, zolang TWEEDE KAMER
wordt
evenals het vorige jaar gehoutotaal niets voor voelt om een grote één soort staatsburgers kent, nog het aantal scholen te klein is om alle
den op 26 Dec. a.s. bij de Indonesische
onderwijs te
groot onderscheid wordt Indonesische kinderen
steeds
een
urn van het Nationaal Monument op
groep vreemdelingen, concurrenten op gemaakt
tussen autonome Indonesiërs geven, geen buitenlanders toelaat.
Den
Dam te Amsterdam. De kransarbeidsmarkt,
de
te blijven huisvesten. en zgn. nieuwe staatsburgers, geloven
In de, door de Tweede Kamer, aanlegging wordt voorafgegaan door een
niet,
dat het vinden van werk zo genomen motie-De Graaf wordt aangeDiverse officieuze en officiële uitlatin- wij
herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe
gen, welke hier de laatste lijd zijn ge- eenvoudig zal zijn. Op den duur wordt drongen op het vormen van een orgaKerk
te Amsterdam, terwijl in één
natuurlijk
anders. Een werkelijke
daan, laten daar niet de minste twijfel dat
gelegen R.K. Kerken een
der
centraal
gelijkstelling van alle staatsburgers nisatie van maatschappelijk werk van
gehouden zal worden.
Requiem
Mis
over bestaan.
volgens
kan
insiders echter eerst over niet overwegend ambtelijk karakter
Indië-veteranen
het is ook uw plicht
kan
Afwikkeling
oorlogsschade
vlugger
niet
Zoals bekend is de Indonesische rege- enkele tientallen jaren worden ver- ten behoeve van de Indische Nederlanervoor te zorgen dat onze doder! op
een
lange
tijd
om nu reeds
ring van plan om nog eenmaal de hier wacht. Dat is
een wijze worden herdacht, die hen
ders. Een dergelijke organisatie bestaat
(Van onze parlementaire
aan
een
nieuwe
adviescommissie.
geboren en getogen Nederlanders in de een zo belangrijk besluit, als de verwaardig is.
medewerker).
gelegenheid te stellen op eenvoudige wisseling van staatsburgerschap is, op reeds al in alle grote steden, nl. de
Tevens stellen wij de nabestaanden
toezegging
betrekking
Een
met
tot
en dat is de sociale raad. Nu houden deze sociale
wijze Indonesisch staatsburger te wor- te baseren. Bovendien
mej.
van
onze gevallen makkers in de geP.v.d.A.-afgevaardigde,
De
terugwerkende
kracht kon de miden. Dat zou dan geschieden door te factor, die groot gewicht in de schaal raden zich hoofdzakelijk bezig met het
legenheid deze dodenherdenking in
Dinsdag
mr
die
in
de
Tendeloo,
zeer vele Indische Nederlanders
nister niet doen.
bepalen dat na een zekere datum in de legt
op 26 Dec. a.s. bij te wobeoordelen van aanvragen voor steunTweede Kamer een aanval met De staatssecretaris heeft een wijzi- Amsterdam
toekomst alle, zich in Indonesië bevin- beschouwen de overgang naar het uitkeringen. Maar hoe had men zich dit
nen.
zwaar geschut inzette tegen het ging voor de aftrek voor giften aan
dende Indische Nederlanders geacht Indonesische staatsburgerschap als een
Op 26 Dec. vertrekken er vanuit
soort werk in Indonesië anders geworden het Indonesische staatsburger- grote stap terug.
weren van vrouwelijke candida- culturele en kerkelijke instellingen in Groningen enkele autobussen naar
dacht? Wil men misschien een aantal
schap te hebben aanvaard. Degenen,
Amsterdam.
ten van de belastingacademie uitzicht gesteld.
Nederlands standpunt sociale werkers en werksters naar
die Nederlands staatsburger wensen te
Veteranen Legioen Nederland,
te Rotterdam, is er gisteren inDe belastingconsulenten
blijven, zullen er dus voor moeten zornamens Gewest Groningen,
Natuurlijk is de Nederlandse rege- Indonesië sturen? Zij zullen, al komen
derdaad in geslaagd, dit „bolgen vóór die datum Indonesië te hebben
regeling met betrekking tot de
Een
W. J. BRILSTRA, secretaris.
ring op de hoogte van de voornemens er honderd, aan de omstandigheden
Hereweg 42a.
verlaten!
werk" van antifeminisme aan belastingconsulenten is in voorbereiding zo kon de Staatssecretaris nog
Een uitzondering zou worden ge- van de Indonesische regering. Niette- niets kunnen veranderen.
puin te schieten.
„Broodrovend dilettantisme
maakt voor degenen, die als specialist
Zij nad de staatssecretaris voorge- mededelen, terwijl de Minister de Kaop het een of andere gebied kunnen
houden, toch niet te volharden in zijn mer kon vertellen, dat de afwikkeling
Hoewel
over het „broodrovend diletworden aangemerkt en hier nog niet
verzet. Een advertentie, waarbij can- van de kwestie der destijds ingelever- tantisme" veel is gezegd, meent het
gemist kunnen worden, zomede mogedidaten werden opgeroepen, behelsde de rijksmarken binnenkort een aan- bestuur van de cabaretvereniging WK
lijk voor enkele andere groepen, zoals
vang zal nemen.
njet de toevoeging „mannelijke"
handschoen te moeten opnemen.
ouden van dagen. Voor Djakarta is dit
Met de stemmen der CPN tegen deHet
naar achteraf bleek een vergissing
is ons niet geheel duidelijk wat
ongetwijfeld de eenvoudigste, en wat
dames, die zich meldden, kre- werden de begroting van financiën daarmee wordt bedoeld. Volgens onze
maar
de
belangrijker is: de goedkoopste oplosdie van het Staatsmuntbedrjjf z.h. opvatting is het revue- en cabaretgeStudenten roepen medewerking in gen prompt nul op het request. Wan- en
sing. Immers, de reiskosten zijn bij toeaangenomen.
s.
En toen sloot prof. zelschap de WK-ers zuiver amateur.
verandert,
dreigde
zij,
neer
zo
het niet
passing van dit systeem niet voor rekedie
de
Gerbrandy,
vergadering presi- Leden,
Het Centraal Studenten Bureau te leiden op tentoonstellingen, chauffe- zullen wij volgend jaar moeten voor- deerde
die buiten de vereniging om
ning van de Indonesische regering, zomet een
ongebruikelijk
stellen, de betreffende post met f I.—
geld
spelen worden onmiddellijk
voor
Groningen
schrijft ons:
ren
enz.
geval
bij
uitwijzing
zijn.
als
het
zou
gelukwens aan de Minister en een uit de club verwijderd. Wij spelen uitsymbolische
te
Een
handeverlagen.
oorlog
Na
de
laatste
is
de
finanOok
werkten
zij
mee aan reclame„welterusten" voor de Kamerleden de
Wie de kosten zal moeten betalen in de ciële positie van menig gezin zodanig,
sluitend voor onkosten, attributen,
acties, vielen in voor werknemers, die ling, welke een afkeuring van het be- vergadering.
gevallen dat de betrokkenen niet over dat vele
aanval
Tegen
zaalhuur, repetities en verschaffen
deze
bleek
genoodzaakt zijn gedurende enkele weken door ziekte leid inhoudt.
studenten
middelen beschikken? Stellig de Neder- gedurende hun studietijd
tevens geluidstechnicus, beroepsmusici
enkele jaren hun taak niet konden verrichten, pas- de staatssecretaris niet bestand en
landse regering!
Ingezonden en grimeur werk.
gedeeltelijk in eigen onderhoud te ten op kinderen wanneer de ouders mej. Tendeloo kreeg haar zin: damesOp een der laatste gemeenteraadsafwezig waren, terwijl de vrouwelijke candidaten zullen tot de belastingacaStap terug voorzien.
vergaderingen werd gesproken over
Al is het werkstudentschap met studenten zich ook op huishoudelijk demie worden toegelaten.
veteranenNu is het zo, dat deze regeling, of sommige studies moeilijk te combine- terrein verdienstelijk wisten te maeen subsidie van f 3000 voor een nieuw
Afwikkeling oorlogsschade
wellicht een gewijzigde vorm ervan, ren, zoals bijvoorbeeld met de medi- ken en als tijdelijke krachten gedute bouwen vleugel aan het bestaande
herdenking
Minister Van de Kieft en staatsseniet vandaag of morgen verwacht kan sche studie, waarbij veelal de gehele rende de Sint Nicolaasdrukte en de
Op de 27e December 1949, kwam er kleedlokaal van de voetbalclub WK.
cretaris Van den Berge hebben gister- officieel een einde aan de strijd, die Een van de raadsleden opperde de
worden. Daarvoor moeten er nog teveel dag in beslag genomen wordt door uitverkoop werkzaam waren.
voorbereidingen worden getroffen. Dit colleges en practica, toch is het werkNog steeds is er echter grote be- avond de gemaakte opmerkingen over gedurende 5 jaren in Indonesië was vraag hoe het mogelijk was, dat de
neemt echter niet weg, dat men er hier studentschap niet in alle gevallen on- hoefte aan betrekkingen, die speciaal de financiëe begroting beantwoord.
v.v. WK geld durfde te vragen met
gevoerd.
Bij die gelegenheid heeft de Minisabsoluut van overtuigd is, dat het op gewenst, aangezien bij verschillende voor studenten geschikt zijn, in het
zon cabaretvereniging.
jaren
In
die
werden
door
de
vijf
een gegeven moment zover zal komen. andere studierichtingen (o.a. sociolo- bijzonder voor de academische vacan- ter stelling genomen tegenover de cri- Nederlandse soldaat prestaties verWij kunnen hierop antwoorden dat
Natuurlijk zullen er Indische Neder- gie, economie, rechten) enige praktijk- ties. Het maakt de indruk, dat alle tiek, geleverd op de afwikkeling van richt, die ver uitgaan boven het voor- wij alleen donateurs zijn van de v.v.
landers zijn, die van de gelegenheid om ervaring zeer nuttig kan zijn voor de Groninger studenten, die werk zoe- de materiële oorlogsschade. Er wor- stellingsvermogen van de gemiddelde WK en verder geen contact met haar
gevaarlijke uitspraken Nederlander.
student. Bovendien bestaat er voor ken, aan een passende functie gehol- den terzake
hebben.
alle studenten steeds de mogelijkheid pen zouden kunnen worden, indien de gedaan, zo constateerde hij. Hij zou
Verder schrijft Los en Vast over dit
zijn
Duizenden
van
onze
kameraden
voor de avonduren een functie te aan- werkgevers voldoende op de hoogte niet weten, hoe de afwikkeling vlug- in die jaren gevallen. Duizenden rus- onderwerp, dat er dan medewerkenden
Sinterklaas heeft het druk |j vaarden, al is het dan ook slechts ge- waren van de mogelijkheid een stu- ger zou kunnen verlopen. Er wordt ten op de erevelden van Java, Suma- zijn aan een amateuravond, die graag
snel gewerkt en het geschiedt met tra, Celebes enz.
| gedurende de dagen vlak jj durende enkele uren per week, terwijl dent tijdelijk aan te stellen. Het aan- grote
eens artistje zijn, met vrij vervoer, etc.
bekwaamheid.
wijop
ook
de
vacantiemaanden
tal
namelijk
deze
werkstudenten
is
in
Groop
eenvoudige
namen
werden
dan begrijpen wij niet, dat er
verjaardag.
Naast jj ze productief gemaakt
Hun
m voor zijn
bevrijding
Sedert de
werd een houten kruisen geschilderd, die boven Maar
wor- ningen, in verhouding tot de andere
kunnen
zijn, die dan van broodberoepsmensen
het
routinewerk,
hij
dat
jj den.
|
Universiteiten, vrij gering en er moe- schadebedrag van f 3749 millioen uit- hun graven werden geplaatst.
dilettantisme
durven spreken.
rovend
| 's nachts op de daken ver- I
In Groningen liggen er op het ter- ten zeker heel wat werkjes zijn, die gekeerd, dat is f 500 millioen per jaar En wij keerden terug.
Wij beschouwen het als liefhebberij
f 10 millioen per week.
Voor ons ging het leven verder.
| richt, heeft hij nog heel wat 1 rein van het werkstudentschap tallo- blijven liggen, omdat liet niet de of Wat
en zijn wel zo verstandig geen beroepsde aanvragen betreft: 670.000
problemen
ze
en
het
is
taak
van
de
moeite
loont
hiervoor
een
vaste
wij hen verge- artisten te worden, omdat wij ons hier
mogen
Maar
nooit
bezoeken
legofficiële
af
te
§
1
het Groninger Centraal Studenten Buaan te stellen. Er kan boven- voor huisraadschade, 250.000 voor be- ten, die het offer van hun jonge leven niet capabel voor voelen.
1 gen. Gistermiddag bracht de § reau, deze tot een goede oplossing te kracht
dien worden opgemerkt, dat de werk- roepsuitrusting, 158.000 voor agrari- brachten.
Zijn er dan nog beroepsmensen, die
brengen. Meestal is een bijverdienste gevers, die een student aanstelden, al- sche schade en 600.000 voor onroerend
| Sint een bezoek aan het Enonze
ge- angst hebben voor deze amateurtjes,
Regeringszijde
Van
worden
voldoen- tijd bijzonder goed te spreken zijn goed.
kameraden nooit herdacht. Hun laten zij dan gauw trachten een ander
| gelse kamp, waar voor de | van f 40.- tot f 60.- per maand
De afwerking van de aanvullende vallen
de
om
de
studenten die bij het Bureau over de prestatie van de
zijn in het vergeetboek ge- beroep te vinden, of een programma
werkstunamen
1 kinderen van de militairen | zijn ingeschreven uit hun financiële denten, aangezien deze met grote
toe- bijdrage is op gang. Van de 12896 aan- plaatst.
brengen dat ver boven amateurisme
| een feest was georganiseerd.
moeilijkheden te helpen. In het afge- wijding de hun opgedragen taak ver- vragen uit de niet-agrarische sector
teruggedacht
aan
Waarom
steeds
staat.
zijn er 2656 behandeld tot een totaal
nu 1 lopen studiejaar werden ongeveer 120 vullen.
1 Later arriveerde hij
deze zwarte bladzijde in de geschiedeBestuur Cabaretvereniging
De
21000
bedrag
van
f
11
millioen.
studenten aan allerlei uiteenlopende
Het Groninger Centraal Studenten
nis?
WK
|j met het oog op dit koude 1 functies
zoals bijvoorbeeld Bureau zou gaarne de medewerking aanvragen uit de agrarische sector
Het Veteraan Legioen Nederland
1 „buitenwerk" in een ander j het gevengeholpen,
nog
moeten
behandeld
worden.
bijlessen,
van
het bijwer- willen inroepen van allen, die menen
heeft het initiatief genomen, elk jaar
of niet
I gewaad gestoken
met een § ken van een administratie of boek- een werkstudent te kunnen inschakeAangezien er een scheidsgerecht een Nationale Dodenherdenking te
houding,
Mijn
laboratoriumwerk,
politie
in de j
het rond- len.
fout kan ik werkelijk niet in1 boot van de
is had de minister geen behoefte houden voor degenen die in Indonesië
zien. Duidelijk heb ik vermeld, dat ik
1 Woonschepenhaven.
niet voor alles wenste te dimmen. Daarin ligt toch zeker opgesloten, dat de
andere weggebruikers van mij geen
last ondervinden. Verder is mijn schrijven helemaal niet voor automobilisten
bedoeld. Het was alleen gericht op vele
wielrijders. Vandaar heb ik aanbevolen
zelf eens langs de weg te gaan staan en
dat de politie daar wel eens op toe mag
zien. Van een wielrijder behoef ik toch
ook geen last te ondervinden? Ik geef
dan enige waarschuwingen, doch als de
situatie niet verandert, blrjft mijn licht
op vol staan.
H. D.
Discussie gesloten.
Red.

voor

Indische Nederlanders

—

—

Geen medewerking
van

Djakarta

Belasting-academie zal ook
vrouwen accepteren

—

—

Werken om te kunnen studeren

”

——

—

—

Nationale

J

—

—

J

Wel

dimmen

—

De eerste sigaret van Jopie
Naar aanleiding van het bericht uit
Assen in het nummer van Zaterdag
onder bovenstaand opschrift, waarin
verteld werd van een jongetje, dat zijn
eerste sigaret weggooide, omdat het
er misselijk van werd, en hierdoor
brand veroorzaakte, moet me het volgende van 't hart:
O, tabak, je was mijn leven,
O, tabak, je was mijn dood,
O, tabak, wat toch een dwaasheid,
Want je was mijn daaglijks brood!
Maar ik heb het overwonnen,
Nu geen slaaf meer van dat kruid,
Lang gestreden, lang gebeden,
Kwam ik uit de ban toch uit!
Dankbare ex-kettingroker.

Nieuwsblad van het Noorden van Donderdag 3 December

HengstkO
uri ldenburg

1953

Handels- en Marktberichten
GOUDA. (Kaasmarkt).
partijen. Prijzen

Aangevoerd 87

-6

SCHEEPVAARTBERICHTEN

2 te Baltimore; Bali p. 3 Manchalore n.
le soort 2.10—2.15, 2e
Passagiersschepen.
soort 2.05—2.09. extra 2.16—2.22. Handel Bonaire 2 v. Paramaribo n. Plymouth/ Rangoon; Banka 3 te Scmarang; Billiton
(Van onze deskundige medewerker)
2 v. Manilla n. Honolulu: Castor 1 v.
en beste bewegingen. Zijn voorstand is matig in bewegingen. Vervolgens een flauw.
Dover.
Pctil, Goave n. Mobile:
Het was op de hengstenkeuring te Ol- iets stijl, maar een hengst met een beste zoon van Fridolin. Is matig in zijn voorCelebes 2 v.
p.
(Veemarkt).
van
3
Malta
Johan
Oldenbarneveldt
's-HERTOGENBOSCH. zijnde
Pladjoe n. Soerabaja: Cistula 3 te Sindenburg niet zoals andere jaren. Men voorstand is in Oldenburg zeer moeilijk stand, wat' gewoon van type. ook niet Aanvoer
2707
Adam.
6045 stuks vee.
runn.
gapore; Dicmerdijk 3 te Los Angelos;
kreeg de indruk dat er een druk op het te vinden. Als derde werd geplaatst een een hengst
naar onze smaak. Dan een deren, 167 lopers, 203 vette kalveren, 1629 Maasdam 3 te R'dam.
Eos 2 v. Izmir n. Kalanda: Fclipes 3 te
geheel lag. Dat valt ook niet te verwonzoon van Edelknabe 11, maar wij hebben Forstat, die naar Denemarken was ver. biggen. 643 nuchtere kalveren, 384 scha- Oran.iefontcin 3 te Kaapstad.
Telok Anson; Hilversum p. 3 Perim n.
deren, want daar in het Oldenburgse niet goed begrepen, waarom deze hengst kocht, klein en in overmatige conditie, pen. 34 fokzeugen, 15 geiten, 263 slacht- Willemstad 2 v. Madeira n. La Guaira.
Fahaheel: .Tupiter p. 4 Algiers n. Gibralland maakt de paardenfokkerij een zeer zo hoog werd geplaatst, want hij is in mist kwaliteit. Tot slot een zoon van zeugen.
De prijzen waren als volgt: Willem Ruys 3 v. Napels n. R'dam.
tar; Lindekcrk 3 v. Busfire n. Bahrein;
melk- en kalfkoeïen van 760—1180. guste
moeilijke tijd door.
Grote Vaart I. Abbekerk 2 te R'dam; Pcndrecht 3 te Rastanura; Prins Fred.
zijn beenwerk niet zodanig, dat deze Freisasse, ook naar Denemarken versoorten boven
kkrumdijk 3 v. Aden n. R'dam; Alamak Hendrik p. 2 Anticosti n. Havre; PygDe paardenfokkerij is bij ons reeds ge- hoge plaats te verdedigen valt. Mogelijk kocht, soort is wat gewoon en het mid- koeien 565—785, zware715—1125,
klamnotering, kalfvaarzen
p. 3 Ouessant n. Genua: Albireo 3 te malion 3 te Guanta; Rcnc W. Vinke 3 te
stabiliseerd, terwijl daar nog steeds een is zijn bloedvoering de reden
matig.
van
deze
denstuk
vaarzen 620—715, guste vaarzen 585—700, Ilheos; Alchiba 3 te Santos; Alcyone 3 Kaapstad; Rodas 2 v. Trinidad n. Leward
teruggang is. En die teruggang is nog plaatsing, want het aantal lijnen waaruit
pinken 380 —540. graskalveren 260—340,
Rio de Janeiro; Alderamin p. 3 Gibral- Eil.; Sibogo 1 v. Port Swettenham n.
Verfcopen
zodanig, dat dit de fokkerij in de kern de hengsten komen, is beperkt geworden.
fokkalveren 90—150. nuchtere slachtkal- te
tar n. Havre; Alioth D. 3 Oporto n. Rio Freemantle; Slamat 3 te New Orleans;
gaat raken en dat men terecht moet gaan Deze drie hengsten kregen een eerste
38—50,
60—80,
zware soorten
Denemarken is voor Oldenburg op het veren
Alphacca p. 3 Recife n. New- Stad Dordrecht, 3 v. R'dam n. Kagliart:
drachtige zeugen 255—315, lopers 67—90, de Janeiro;
vrezen voor het voortbestaan van deze premie.
ogenblik wel de grootste afnemer. TijAlpherat p. 3 St. Vincent n. Las Stad Schiedam p. 1 Dungeness n. Savona:
Vork;
fokkerij in haar huidige stand wat de
35—57,
biggen
schapen
60—80,
vette Palmas; Amsteldijk 1 v. New-Orleans n Stad Vlaardingcn p. 3 Skonvacr n. Kirdens de keuring kochten de Denen vier schapen tot
Tweede premies hengsten
kwaliteit betreft. Men heeft daar niet
100. vette lammeren 65—85.
kenaes;
Macassar 3 te Durban;
nog meer nodig.
en
men
was
Prij- Havre; Amstelkroon 2 v. Bahia Blanca n. TjisadancStraat
slachtvee
840
stuks.
Aanvoer van
tijdig de bakens weten te verzetten en
3 te Singapore; Tjimentcng
v.0.; Argos 3 te Livorno; Ariadde kop van de tweede premie Oostenrijk was ook weer aan de markt zen
Gibraltar
Aan
2.75—2.85,
extra
kwaliteiten vaarzen
daardoor is men op een dood spoor ge- stond
te Port Swettenham: Tjiluwangi 2 v.
Atlas 3 te 3Hongkong
een zoon van Regent en deze was en kocht drie goede hengsten. Naar Ne- le kwal. 2.60—2.70, 2e kwal. 2.35—2.50. ne 2 v. Aden n. Hamburg; Mayo;
Utrecht 2v.
Bren. Singapore:
raakt.
reeds voor de keuring aangekocht door derland was voorts nog verkocht een 3e kwal. 2.15—2.25. worstkoeien 2.00— Gibraltar; Baarn 3 te Pacas
Wieldrecht 3 te
Nu is het ook weer niet zo, dat men de heer D. E. Mellema te Finsterwolde. zoon van Olau. Deze gaat naar het station 2.15. alles per kg. geslacht gew.; vette da 3 te Callao; Callisto p. 3 Xp Race Hamburg n. R'dam:
p. 3 Dover n Napels.
over enige jaren niet meer van een fok- Een hengst met veel massa, breedte en van de heer J. H. W. Zwartjens te Raalte. kalveren zware soorten van 2.60—2.85. n. Norfolk; Caltex Delft
Sidon; Caltex Leiden p. 3 Gibraltar n.
Kleine vaart Adm. Nclson 2 v. Skutskerij in Oldenburg zou kunnen spreken, diepte, bewegingen zijn ook goed. Hij Heeft
prima
notering,
vette
kalveren
boven
type,
front,
schitterend
een
mooi
Sidon; Caltex Nederland p. 3 Ouessant kaer n. Zaandam: Acgir 2 te Ncwcastlc:
maar wel staat vast, dat de omvang zo- was in wat overdadige conditie en daar- kan goed
2.35—2.55,
vette
kalveren
middenklasse
kader
marcheren en past in het
R'dam; Caltex Pernis p. 3 Casquets Alborgen 2 v. Gent n. Bayonne: Alice p.
danig wordt beperkt, dat gevreesd moet door kwam hij niet geheel uit,
lichtere soorten 2.10—2.25. nuchtere n.
zoals hij van de huidige fokkerij.
n.
R'dam: Caltex The Haguc p. 3 Gi- 1 Vlissingcn n. Fowev: Alja 1 te Antw.;
soorten
slachtkalveren
zware
worden of deze oude fokkerij nog wel kan
1.25—1.35.
zijn. Wij zijn benieuwd deze hengst
Van Nederlandse zijde werden nog wel 1.50—1.65. alles per kg.
Arme S p. 2
gew.; slacht- braltar n. R'dam; Congostroom 3 te Am. Anna 3 v. Karlshamn;
een zodanig aantal producten voort kan te Groningen ter keuring te zien.
lev.
meer pogingen in het werk gesteld om zeugen 1.57—1.62 per kg. met 4 kg. tarra, sterdam; Delfshavcn p. 3 Lizard n. Rott.; Brunsbuttelkoog: Antilope 2 v. Londen:
brengen, dat de noodzakelijke strenge
Daarop volgde een zoon van Othello; is aankopen te doen. doch de keuringscomDeo Favcnte 2 te Adam; Dido 2 te Gi- Antonie p. 24 Gothenburg; Appingedam
prima boven notering.
selectie kan worden toegepast.
Drente 2 v. Sharpness; Aricl p. 1 Vlissingen n.
wel een hengst met massa, maar wij zou- missie van het N.W.P. en de V.L.N, blebraltar: Draco 2 te Gothenburg:
(Veemarkt).
WOLVEGA.
De
totale
Duivendijk
p. 3 Zweden: Arion 30 v. Bremen; Atlantis
Djakarta;
3
v
Suez
n
zijn
croupe
opvatting
toegedaan,
ken
de
dat
te
den hem in
en beenwerk
aan
bedroeg 1240 stuks w.o. 724 var. Ouessant n Antw.; Eemdijk p. 3 Kev 3 te Londen: Audacia p. 1 Vlissingen n.
aanvoer
Jonge hengsten graag wat edeler gezien hebben. Een zoon importeren hengsten bepaalde eison kens
(554 zouters. 170 zware varkens).
Enggano 3 te Pt. Said: Honflcur: Att S 3 te Wicklow; Beekbervan Lord, die het bloed van Lupus voert, moesten worden gesteld en deze bleken 352 biggen. 15 schapen. 146 nuchtere kal- West n. Antw.; p.
3 Dungeness n. Aruba: gen 2 te Antw.; Bèta 2 v. Fowey n. Port
Esso
Rotterdam
dat
te
jonge
hengsten,
Het aantal
voren bezette de derde plaats in deze groep van allesbehalve licht te zijn. Deze opvatting veren, 3 geiten. De totale aanvoer was
Cardiff; Blue Boy
2
n. Napels; Ganyme- Lyautcy; Bill S 2 te
p.
Flevo
Gibraltar
weer
uitgezocht,
jaar
werd
was ook dit
Capella 3 te Malmö:
tweede premie-hengsten. Hij is verkocht valt zeer te loven, want naast de taak iets minder dan de vorige week. Vooral drs 3 te Trinidad; Hathor 3 te Adam; 2te Hanswcert;
stuks,
kleiner geworden en bedroeg 51
Skoghall
naar Denemarken, maar hij is voor de van leiding te geven, hebben de stamboe- varkens waren er minder aangevoerd.
n. Groningen;
4 te Bahia Blanca verwacht: Caribia p. 2 Nyköping;
waaronder een tiental met een bloedvoe- Nederlandse smaak te gewoon in alles. ken ook te waken voor hun fokkerijen. De vraag was goed. zodat er een vlotte Haulerwük
Castor 2 n.
Cateli p. 1 Vlis3
Cuba;
Helder
3
te
Santos
de
Hclrna
ring van de uitheemse hengsten Condor Dan weer een zoon van Feiner Kerl, een Zij moeten deze beschermen tegen imhandel was. Notering zouters 1.77—1.79. te Adam; Helicon 3 v. La Guaira n. singen n. Goole: Catherina F p. 1 Holenkel best partijtje 1 cent meer. Noen Lupus, zodat de reine Oldenburgse goede hengst, heeft ook wat weinig klas- ports welke beneden de doorsnee klasse Een
n. Kingslynn; Cornelia B II 2 v.
Caijdon: Hestia 3 te Pt au Prince: tenau
tering vette biggen 1.80—1.85, gemeste Punta
fokkerij 41 jonge hengsten ter keuring se, in beenwerk niet onberispelijk en van het eigen materiaal staan.
Aruba Sligo n. Malta: Cornelis 1 te Londen;
3
v
Hoogkerk
Hydra
R'dam;
3
te
zeugen
1.50—1.65. al naar kwaliteit. Ook n. Barranquilla: Hos 3 te R'dam: Ilias Corric B 3 te Runcorn; Corsica 1 te Antbracht. Een tweetal hengsten bleef afwe. weinig krachtige bewegingen.
De keuring van de jonge hengsten te waren er
enkele ..Hollanders" aange- 2 v. Haifa n. Izmir; Kicldrecht p. 2 Sa- werpen; Crescendo 2 op de Humber:
zig en 8 stuks werden niet voor een
Goedgekeurd maar niet geprimeerd Oldenburg is belangrijk en een gebeurvoerd,
die duurder werden verkocht. bang
2 v. Kopenhagen; Deo Gloria 2
bezichtiging
toegelaten.
tweede
n Singapore; Langkocas 2 v. Ge- Curacao
werd een zoon van Feiner Kerl, die tenis, daarom valt het te betreuren, dat alles per kg. levend gewicht en zonder
v. Terschelling n. Wisbach: Dija 2 v.
In de verwachting door het kleinere naar Denemarken was verkocht, ook wat deze fokkerij zo te lijden heeft onder de korting. Op de
biggenmarkt een vlotte nua n. Marseüle: Larenberg p. 3 Madeira Middlesbrough;
p. 2 Holtenau:
Lcuvekcrk 3 te R'dam: Loos- Dora 30 te Amst.; Dina
aantal hengsten een betere doorsnee kwa- gewoon met een matig achterbeen en ongunst der tijden.
Driebergen 2 v. Gent
handel met hogere prijzen. Notering n. Dakar;
Luna
3
R'dam
Antw.;
te
liteit van de jonge hengsten aan te trefLoriënt; Dritt.ura 2 te Skoghall: Eban
37—55. Schapen waren er niet veel aan- drecht 3 tep. Oporto
3
n. Sapclc; Maas- n.
gevoerd, maar werden duur verkocht. Maashaven
p. 3 Brunsbuttelkoog: Eemsstroom 2 v.
fen, zijn wij teleurgesteld. De kwaliteit
2
te
R'dam:
land 2 te Santos: Mentor
Notering 80—110. Op de nuchtere kalDelfzijl;
Emkc 2 v. Rouaan; Equator
was wel redelijk goed, maar uitgesproken
ruimere aanvoeren, maar de Mitra p 3 Pt Soedan n. Gibraltar; Muverenmarkt minder,
2 v. Newcastlo n. Arendal: Ferocia 3 te
klasse-hengsten waren er niet bij in deze
Hamburg:
3
2
te
te Gibraltar: Nero
zodat de prijzen la- rena
was
Avcnmoutn; Fiona 2 te Londen; Fivel p.
handel
jaargang. Nu kunnen zij natuurlijk later
ger waren. Noterine 0.90—1.10 per kg. Niohe 2 te Kotka; Noach 2 v Hamburg 2 Wight n. Sant9nder:
Follonica 2 te
wel weer meevallen, maar toveren kan
Thessaloniki;
Ongewicht.
n. Ccuta: Notos 3 te
levend
Geiten 20—27.
Rostock; Frans 2 te Goole: Frejo 2 te
N.V.,
Assen,
Uitgeverij
Bij
Yokohama;
dina
3
Manilla
n.
Ovula
Oldenburg
pluimveeniet.
de
Bom
en koniinenmarkt
n.
Op de
men ook in
Genua: Frema 1 te Gefle; Gazelle 2 v.
Voor de jeugd
verscheen: Nederlandse Schippers-Almain n 2 Kn Tibroron n. Havanna: Polydorus Hamburg n. Woerden: Gruno 2 v. Gote.
weer een goede aanvoer.
Handel
Pt,
2
leeftijdsgroep
jaar
vorige
Djakarta:
van
6
tot
10
3
te
Poseidon
au
jaar
jaarhoekje
pluimvee
gelijk
1954,
nak voor het
der
Voor de
de
weken. Notev.
borg;
Drie-jarigen Koninklijke
Hartel 2 v. Rouaan n. Belfast;
Schippersvereniging „Schut- ontvingen we: Piek, de egel en Martijn, ring 1.50—3.00. Handel in konijnen blijft Prince n. Baltimore: Peperkust 3 te AmHasewint 2 n Frederiksvaerk; Havik p.
Oranje
Prins
Willem
2
te
driejarige
hengNotering
2.50—3.50.
44
sterdam:
van
lichtpunt
bij
de
Een
Aanvoer
2 Brunsbuttelkoog; Helios 2 n. Kristinetevaer", onder redactie van T. P. Keyzer. de ijsvogel, beide door Lida, vertaald slecht.
Xp Guardefui n. hamn; Herta p. 2 Gothenburg: Hoc Vinsten vormen de zonen van Condor. Dit Het handige boekje bevat weer in over- door C. G. Voorhoeve, beschrijvingen van manden pluimvee, 18 manden konijnen. Montreal: Raki p.p. 3Xp
Guardefui
Dzübocti;
Riouw
n.
2 v. Stubbeköbing; Hoogezand 1 v.
is een hengst die een drietal jaren gele- zichtelijke rangschikking een schat van het leven der dieren in het milieu, waarMIDDENMEER. (Beursnoteringen). Dziiboeti: Roebiah 3 in Golf v Biskaye ces
Vlissingen; Horizon p. 2. Brunsbuttelden uit Normandië werd ingevoerd en gegevens, die voor de schipper van be- in zij voorkomen, berustende op minuti- Tarwe 23—26.60.
zomergerst 21—22.50,
n. Havre: Rondo p. 3 Ceylon n. Belawan: koog; Horst 2 n. Naestved: In spé 2 n.
voor 75 procent van volbloed afstamming lang zijn, zoals watercetijden, haven- euze waarnemingen en documentatie, ar- wintergerst 20—21.50. haver 18.50—20.60. Rotti
2 v Barcelona n R'dam: Salatiga Terneuzen; Jan 3 te R'dam; Jan Herman
is. Van hem werden zes zonen ter keu- gegevens, betonningsstelsels, waterpei- tistiek geïllustreerd door F. Rojankovsky rogge groene
18.50—20.65. duivebonen 38.50
Slicdrccht 3 v. Suoz n. 3 te Antw.; Java 1 v. Londen n. Caen;
erwten 41—46.50. karwij- 3 te Los Angelos:
ring gepresenteerd. De indruk die wij len, los. en laadtijden enzovoorts. Dit (serie Dierenboeken van Vader Bever, A. 41.50,
Fahaheel: Stad Alkmaar 2 v. Emden n Johannes 2 v. Cuxhaven n. Bremen; Jo57—74,
blauwmaanzaad
zaad
110—126.
kregen
goed,
daarvan
alle hebwas zeer
jaar zijn kaarten opgenomen van de Voorhoeve, Bussurn); Voetje van de
r> 3 Sombrero n. sien p. 1 Vlissingen n. Rochcfort: Jupiter
Grashooi 75—110. rode klaverhooi 80 Narvik: Stad Leiden
ben een aantrekkelijk type, dat veel met Zandkreek en het vaarwater van Delf- vloer, versjes van Mies Bouhuys, prentLonden: Stad Maastricht, n. 3 Ooorto n. 1 v. Huil n. R'dam: Kaap Falga 2 v.
85—110.
—100,
Lucernehooi
haverstro
52
het Oldenburgse paard gemeen heeft. zijl naar Emden en de Eeras met beschrij- jes van Jan van Heel en Mallemolen, —45, gerstestro 50—53. tarwestro 50—55. Palrrmo: St.rabo 2 te R'dam: Tarakan R'dam; Kaap St. Vincent 2 te Strood;
Van beenwerk zijn zij hard en droog met ving.
3 te Galveston: Tclamon 3 te Curacao: Genitra 1 te Rouaan; Kunlabori 2 n.
versjes van Jac. van der Ster, prentjes groenerwtenstro 50—60. ander erwtenR'dam; Tiha 3 Kristinehamn; Lauwers p. 2 Brunsbuttel;
een behoorlijke zwaarte. Hun gangen zijn
de firma Louwman & Pargui, Den van Henk Krijger, beide bundeltjes, stro 35—45.
18—20, T-rnatr p. 3 Ouessant3 n.
Van
voedersuikerbieten
Leny 1 v.
te Genua:
Van Lea 1 v. Goole n. Kotka;
over het algemeen best en voldoende Haag, ontvingen we: De geschiedenis waarvan de laatste vol kostelijke dwaas- voederaardappelen 2.50—3.25. pootaard- te R'dam: Tjiluwah
2 n.m te Adam: Van Spil- Limerick n. Port Talbot: Libelle 30 v.
krachtig. Dit is natuurlijk een eerste van een Amerikaans werkman, de levens- heden staan, zijn naar inhoud en uiterlijk appelen 28/35 20—26. 35/45 15—22. boven Linschoten
3 Gefle; Leonard T 2 te Hudiksvall; Lydia
45 14—17 (voor binnenland). 14—18 voor bergen 2 te Pointe Noire; Vrüburgh
kruising en afgewacht dient te worden, beschrijving van Walter P. Chrysler, vrij met grote zorg samengesteld (Bart BakMado I 3te R'dam;
2 te Stockholm;
consumptieaardappelen 9—12.50 te Bordeaux: Wieidrecht n. 3 Xp Guarhoe zij verder in de fokkerij zullen zijn. naar het Amerikaans bewerkt door H. ker. D. S. Daamen's Uitg. Mij. 's-Gra- export,
Nanels: Wonogiri n. 3 Xp Del Makkum 2 v. Stege: Manta 2 n. Lemmer;
venhage); Versjes uit de grabbelton door (voor binnenland) 10—12.50 voor export. defui n Djakarta:
Van hen hebben wij wel verwachtingen, M. van Beem.
Zijncnbore 2 v New- Marga 2 v. Cuxhaven n. Antw.; Maria
Vlas (gerepeld) 0.20—0.50. idem (onge- Armi n.
tekeningen van Fiep repeld)
want zij beschikken over de noodzakeTheresia 2 v. Abö n. Hamina; Marie
Boom en struik in bos en veld door Han G. Hoekstra,
0.20—0.30, vlasland fl3OO per ha. Or'oans n Out*.
lijke klasse en daarmede komt men in de
heerlijke
onzin,
goed
op
Westendorp,
Maria 2 n.
1 te St. Brieuc:
M. C. Blötc-Obbes, over aard, gebruik en
Grote vaart II: Agatha 3 te Pladjoe; Christine
(Eiermarkt).
Aanfokkerij ver. In Oost-Friesland heeft men folklore van onze bomen
afgestemd,
aardige
met
illustraDEDEMSVAART.
Algonib 3 te Porto Alegrc: Alhena 3 te Antw.; Mars 2 v. Emden n. Sölvesborg;
struiken, met kinderen
en
gevoerd
prijs
stuks,
10.000
kleine
eieren
Cremer
Mary
Mistlcy:
wel ondervonden wat of er van een fok2 n.
Mees
2 te
Santos; Altair p. 3 St. Pauls Rock n.
van onze gekweekte vrucht- ties. (J. M. Meulenhoff, Amsterdam); 14.50—16.50 en grote eieren
Naestved; Menkar N 2 te Marscille; Me.
kerij overblijft, als men de klasse en de inbegrip
17.50—19.50 Rocifr; Alwaki 3 te Montevideo: Amdoor Jan Mens, geïll., 2de dr. de 100.
boven is naar inhoud en formaat een Geertje
rak
2
Meres
N
1
v.
Nantes
Hamburg;
Amsterdam).
te
steldiep 2 v. Bremen n. Londen; Axcldijk
hardheid van de vaderpaarden uit het standaardwerk op zijn gebied. Weinig (N.V. Kosmos,
n. Lissabon; Meteoor p. 2 Brunsbutteloog verliest.
Voor de 10- tot 15-jarigen: Kameraden
wetenswaardigs zal men er tevergeefs in
koog:
Mies 2 te Boston (L.): Metropole
Van deze Condorzonen werd een drietal zoeken. Het is rijk geïllustreerd met door S. Franke, geïll., jongensboek, spe2 te Dundee; Minerva 2 v. Londen: Mudo
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speler buiten de lijnen zond, wist Neha- Victory 2 zijn tweede overwinning. In de piano. 14.50 Voordracht. 15.10 Klein koor. gelspel. 15.30 „Die Meistersinger von
769 784 870 911 950 952 995
bos. Hoogste: L. Schutte en L. Holthuis,
gro de stand nog weer op B—B te bren- vijfde klas behield SRM 2 de leiding door 15.30 Lichte muziek. VARA: 16.00 Gram.- Nurnberg". opera (le acte), 17.10 Lichte 21001 031 034 051 055 091 139 143 167 184 Kampen, f82.34- laagste F. Kraayema
muziek,
16.30 Muzikale causerie, 17.10 muziek. 18.00 Operaconcert. 18.30 Voor
gen.
met liefst 10—2 van Noba 2 te winnen.
255 262 267 274 287 288 297 336 343 352 en Th. Vellinga, Haren, f53.700.
20.15
In dezelfde klasse kreeg Shelter, dat
Overige uitslagen: Dames: Emco—CP Voor de jeugd. 17.40 Hawaiïanmuziek de soldaten. 19.40 Gram.muziek.
353
361 383 385 409 438 450 4.32 541 608
Voor de verbetering van de provinciale
18.00 Nieuws. 18.15 Verzoekprogr.. 18.45 Symph. Orkest. 21.45 Gram.muziek.
met veel te lange ballen speelde, tegen 6—l. Martini 2—Simplon 2 13—0, BGV 3— ..De
673
693
705
715
757
waterlozing
618
655
743
779
803
was de hoogste Jac. Ameri(Frans
haverkist",
m.)
Brussel
hoorspel. 19.00 Kinderprogramma. 484
Groningen,
ka,
DHG een 9 —4 nederlaag te incasseren.
Succes 3—3. Heren: Navada—CP 9—3, liedjes. 19.10 Kinderkoor.
849
850
874
892
920
936
f150.000; laagste fa HulsVPRO: 19.30 17.30 Cello en piano. 17.50. 19.15. 19.25 22000
In de eerste klas was het De Waal dat DHG 2—Martini 2 6—6, Flora 2—OCM „Hoe ik tot mijn geloof kwam",
bos en Ravesloot, Aalsmeer, f 127.500.
Gram muziek, 20.00 Variété. 22.15 Jazzcau(Buiten verantwoordelijkheid der Red.)
Gunning in beraad.
weer op volle toeren draaide.
7—6.
serie. 19.50 Berichten. 20.00 Nieuws. 20.05 muziek.
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Nehagro en Victory delen de winst
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Sweepstakes en Grote Prijs van Nederland
in Groningen
Op resp. 20 Juni en 22Augustus

VOETBAL

Aanklacht tegen
V.V.V. rancune ?

een

Hermes/DVS—EBOH. ADO—RBC. MVVATHLETIEK.
Juliana, Excelsior—NOAD.
NOORD. Tweede klasse A: Frisia-FVC,
Velocitas—LSC, Asser Boys—Helpman.
Nicator—Achilles. Friesland—Zwaagwesteinde, GRC—Houtigehage.
Tweede klasse B: Muntendam—Emmen.
Ter voorbereiding van damesploeg
Hoogezand—Veelerveen, Noordster—HSC.
De KNAU heeft besloten een perioBKC—WVV, Nieuw Buinen—Eext.
OOST. Tweede klasse A: Sallandia— dieke centrale training voor dames it.
soonlijke moeilijkheden had gevraagd."
Tubantia, Alcides—ZAC, Quick '20—La- te stellen, welke 12 December a.s. op het
De heer Toussaint zelf is uitgesloten
In verband met overwinning op
bor, Hengelo—Oldenzaal,
Eilermark— CIOS te Overvecn zal beginnen en vier
van het bezoeken van voetbalwedstrijden,
Engeland
Achilles '12, Zwartemeer—PEC.
die in Noord-Limburg worden gespeeld
weekeinden onder leiding van de heer
NOORD. Derde klasse A: Bergum— P. Korver zal duren. Uitgenodigd zullen
Naar radio-Boedapest meldt zullen in
op grond van de beschuldiging bemoeiinBoys.
De
Rood
Geel—
Kooi—WZS.
gen te hebben gehad met het aantrekken Hongarije speciale postzegels in omloop Black Olyphia—GAVC.
worden mevr. F. E. Blankers—Koen,
Harlingen-Steenmej. Gr. de Jongh. mej. D. van Dijk,
van spelers tot deze vereniging. Hij worden gebracht ter herinnering aan de DOG.
wijk. KHC—Lemmer.
hoopte de revisie van dit z.i. onrechtvaar- zege die het Hongaarse voetbalelftal
Opeinde— mej. N. Buch (allen Sagitta), mevr. P.
Derde
klasse
B:
Harkema
van Duyne—Brouwer, mej. A. Groen
dige vonnis te verkrijgen en heeft daar- kort geleden op Engeland heeft behaald. Groen Geel. Hunsingo—Haren. Roden
toe onder meer een beroep gedaan op De zegel toont de beeltenis van een Actief. Drachten—Gronitas. Groningse (beiden Celebes), mej. W. Lust, mej. C.
enkele thans geschorste bestuursleden voetballer met het bijschrift: „Londen, Boys—Eenrum. VAKO—Jubbega.
Kalman (beiden Zaanland) en mej. E.
Derde klasse
C:
Germanicus—CEC Witkamp (GAC). Eerste doel vormen de
van V.V.V, die hieraan echter geen me- Wembley, November 25, 6—3".
dewerking hebben verleend. In de krinDe zegels zullen in de verkoop gaan NAB—Stadskanaal. VKW—Musselkanaal. Europese kampioenschappen te Bern.
gen van deze geschorste bestuursleden zodra het Hongaarse elftal vandaag op STA—Rolder Boys. Ericase Boys—MSC.
BOKSEN
ziet men thans een nieuwe bevestiging het Oostelijke station van Boedapest ge- Attila—Beilen.
Derde klasse D: Wagenborgen—Nepvan hun overtuiging, dat de uitgesproken arriveerd is.
tunia. Woltersum—Noordpool. BATO—
van
vonnissen ongefundeerd zijn.
Meeden—WEO. Bellingwolde—
wielerzesdaagse
Voor
(in
genomen)
verenigingsDe
de
te Brussel THOS.Appingedam—Scheemda.
beslag
notulen zouden passages bevatten die be- luidde Donderdagochtend vroeg
de ZNC.
Vierde klasse A: RES—Tijnje. Freno—
1. Van Steenbergen—Ockers
De Londense promotor Jack Solomons
trekking zouden hebben op het in stand stand:
Bakhuizen.
MKV-CAB. Stiens—Friso.
houden van een zogenaamde reiskas. (Belg.) 1315 pnt., 2. Schulte—Peters
heeft meegedppld dat hij voornpmens is
Willemsoord—HaulerVierde
klasse
B:
buiten de boekhouding om. De betrokken (Ned.) 615 pnt.. op een ronde: 3. De- wijk. De Sweach—Uffelte. Blesse—Oer- een cis tot betaling van 10.000 pond sterterp. Oostorwolde—GOMOS.
Gorredijk— ling (ruim 100.000 gulden) schadeloosbestuursleden verklaren echter te kunnen pauw—Glorieuz (Belg.) 915 pnt., 4. Koaantonen dat het hier een volkomen ge- blet—Von Buren (Zwits.) 800 pnt., 5. Veenhuizen.
stelling in te dienen tegen de Ned. BoksVierde klasse C: Hooeeveen—EMMS. bond omdat de bond geweigerd heeft
oorloofde zaak betreft, die bovendien wel Senfftleben—Godeau (Fr.) 770 pnt., 6.
Ruinen—Wittevepnse
Boys.
Ommen— VVim Snoek vergunning te geven DinsVan Est—Wagtmans (Ned.) 470 p'nt.
in de boekhouding is verwerkt.
Wilster. ZBC—VTOS (O).
dagavond a.s. in de Harringay Arena
Vierde klasse D: Gieten—Erica, Val- tegen Yolande Pompey uit te komen.
thermond—Weerdinge.
SVBC—KSC. Bovendien eist Solomons dat Wim Snoek
„crack" moet groeien en Hoornsediep
SGO—EVV. Orine—Titan
slecht
pond zal betalen omdat hij zich aan
wordt, evenmin als bij de Schipsloot
Vierde klasse E: Kloosterburen —Dok- 250
zeer matig
Ezinge—Surhuisterveen,
Leek— contractbreuk zou hebben schuldig geandere takken van sport, Frieseveen
kum.
matig
geboren.
De Wilpcr Boys—Kollum. maakt, en nog een extra bedrag omdat
Natuurlijk, de Paterswoldschemeer
Hoo?kerk.
Solomons extra kosten heeft moeten maZuidhom—Zeester.
aanleg spoelt ook een rol,
zeer matig
klasse F:
Vierde
Harkstede—Blauw ken om voor Snoek een plaatsvervanger
er zijn hengelaars die deze Zuidlaardermeer
Geel 15. Kwiek —Zuidlaren. Peize— Oostpr- te vinden, in dit geval Jimmy King.
vrij goed poortprs. VES—VIA.
Uit de statistiek over de naam nauwelijks waard
Forward—WesterDe Nederlandse Boksbond wijst deze
rangorde der sporten heeft zijn. doch overal schuilt kaf Zuidlaardervaartje
broek.
eis
van Solomons van de hand. maar zal
u in ons blad van Vrijdag onder het koren! Het zijn
matig
Vierde klasse G: Dr Vogels—VVG. Mid- wel trachten een onderzoek in te stellen
j.l. kunnen lezen, dat de de slechtsten niet. die in
Amir-jtia
delstum—Hellas.
VMC-VVK
de wijze waarop het contract is
Friesland Bpdum—LopnTsum. Wnrffum—Gruno. naar
hengelsport op de derde deze tijd van het jaar, nu
afgesloten.
plaats
staat.
H:
Misschien de dagen korter en korter Follega
Vierde
klasse
Alte"»er—SPW.
Heilivoorn zeer goed
Rarpve'd—Nieuwe
gerlee—Oosterhoek.
heeft dat verwondering ge- worden, om zes uur van Bolsward
goed
wekt. Toch is het, wanneer bed stappen en hun jacht- Workum
SPhans. Gasselternijvcen—P.JC. ASVB— HANDBAL
matig
Wildervank.
botvieren aan Sneek
men bedenkt hoc rijk aan instinctenplas!
goed
water ons landje is, niet vaart en
Makkum
SCHAKEN
snoek
verbazingwekkend. BovenEn wat zij beleefden,
zeer matig
Nosbo-competitie
dien is de hengelsport een kunt u zien in onderstaan- Harlingen
goed
DISTRICT NOORD. Dames le kl.: Hyder oudste sporten, gebo- de tabel.
Kimswerd
goed
giëa—Vl. en Kr.. Athene—Borger. Jahn
voor
Lasker
4
overwinning
Grote
ren uit de noodzaak onzer
Olvmpus—HCG
Dokkumer Ee
matig
Woensdagavond spoelde Lasker 4 in ll—Brunhilde. Hvgiëa 2—
primitiefste voorouders om
Oosterzee
Rcs.
le
kl.:
VI. en Kr. 2.
Groningen
slecht
in hun levensonderhoud te
haar clublokaal van het CJMV-gcbouw Athene 2—Borger 2. Jahn II 2-Brunhilde
matig
Franeker
competitie
goed
Onderdendam
3e klasse 2. Olvmpus 2—HSG 2.
tegen Martini voor de
voorzien.
Parrega
goed
goed
C van de Noordelijke Schaakbond. Het
Sedert men de heerlijk- Kardingermaar
2e kl.: HS—Atalanta. Quick—Stormvovrij
Oostermeer
goed
matig
werd een mooie overwinning, te meer gels. Olvmpus 3—HCW.
ste zeevis voor een luttel Usquerdermaar
Uitwellinga
matig
bedrag kan kopen, heeft Bafloërmaar
matig
daar alle spelers nooit eerder een wedHeren le kl.: VI. en Kr.—SVH. Quick—
Scharsterbrug
goed
vrij goed
strijd voor de Nosbo hebben gespeeld. De VI. en Kr. Gv. HS—Jahn 11.
het motief levensonder- Koksmaar
Res. le kl.: Quick 2—VI. en Kr. Gv. 2.
vrij goed
als volgt:
houd plaats moeten maken Winsumerdiep
De tijden van laag water persoonlijke uitslagen warenLambooy—H.
2—Olympia 2.
HCG
4—Martini:
J.
G.
Lasker
matig
voor levensvreugde. En Oude Nieuwe
te Zoutkamp:
SGV—WIK. E en O—Dovo.
2e kl.:
Terpstra I—o, R. Kooistra—S. Scholtens
goed
duizenden hervinden hun Kommerzijl
Actief—Olympia 3.
levensvreugd als ze aan de Schildmccr
3 Dec. 14.23 uur
I—o. K. Brink—L. v. d. Wal o—l. H. v. d. GHC—HCW.
Groningen. Dames 1 A: SGV—
Afd.
Globbpek
J.
goed
4 Dec. 2.56 en 15.14 uur Wal—A.
I—o.
Kloosterhuis Sparta OP.
matig tot
waterkant hun raffinement
meten met de schuwe ar- Damsterdiep
baars goed, 5 Dec. 3.49 en 15.59 uur —D. Bathoorn I—o. J. v. Guldcner—R.
1 B: Sparta—SVH. Blauw Wit—Aeolus
geloosheid der waterbewovoorn matig 6 Dec. 4.29 en 16.44 uur Bathoorn I—o. P. R. Laan—J. Luiting 2. Actief 3—Quick 2.
slecht,
7 Dec. 5.07 en 17.25 uur %—%, F. Th. Drager—J. Bij! I—o. S.
ners. Want dat góéd hen- Zuidhom
Heren le kl.: Inst. Hommes—Stormvogelen een kunst is, dat
baars matig 8 Dec. 5.43 en 18.— uur Hazenberg—J. Stuivc &-—%, J. Koekkoek gels. Blauw Wit—Aeolus 2. Sparta—Quick
matig
9 Dec. 6.18 en 18.47 uur —K. Wind I—o. Lasker won met B—2.
3. Sparta O.P.—Sparta O.P. 2.
moet men ervaren. Een Grijpskcrk

postzegels

Meer toto-uitkering
Besloten word dat de aangesloten vernader zullen uitspreken
over het ongewijzigd laten van de situatie
dan wol het ontvangen van 7 % zonder
verdere steun. Waar deze laatste regeling alleen voordelig is voor de grootste
banen (f 100000 of meer omzet per meeting) werd, waar de kleine banen gezien
enigingen zich

moeten worden als groeihaarden voor de
toeneming van de publieke belangstelling en als kweekhaarden voor uitbreiding van het aantal eigenaren, met de
meeste klem aangedrongen op bestendiging van de huidige steunregeling, zo
mogelijk zelfs nog verhoging daarvan.
De heer Heikens wees er op, dat de
vereniging Uithuizen volgend jaar haar
zilveren lustrum zal kunnen herdenken
en dat deze vereniging hem had verzocht
aan de vergadering te willen meedelen,
dat Uithuizen In verband daarmede
gaarne het kampioenschap 800 meter
wilde toegewezen zien. Het Bestuur
zegde toe haar bemiddeling bij het
N.D.R. daartoe te willen verlenen.
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Sport in 't kort
De Oostenrijkse internationaal de
rechtsbuiten van Austria (Wenen), Melchior, heeft een contract getekend,
waarin hij zich verbindt voortaan voor
de Franse tweede divisie FC Rouaan uit

—

te komen.

Te huur aangeboden \

BEKENDMAKING
hierbij

10.000 pond

Voor de Sportvisserij

terug.

Ondergetekende

*
*

Heer
heden

Wegens emigratie

■

bestratingswerken

men zerjt het elkaar...

dorpen Roden, Nietap,
Steenbergen en Roderwolde.
Deze werken worden uitge-

in de

voerd In D.U.W.-verband.
Bestek en tekeningen zijn
verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt, op het Bureau
Gemeentewerken te Roden
tegen betaling van f2o.—
per stel.

-

iiwm TE»
* *
cfSfSttmjM
tUmnmmamaßTaam

'Mau
BbvJ

A KERKHOF 13

GRONINGEN
TEL 25918

'

Wedstrijdprogramma
6 December

Te koop aangeboden Gevraagd personeel

(jSfß_| DRAGLINES

Huis,

met overname inboedel.
Br. fr. no. 176 bureau dezes.;
VRIJ
WONINGGEU rechtstreeks op te geven aan onderDEELTE, gcstoff. en gem.,
cember 1953, te 14 uur, in staand adres:
best. uit zitk., slaapk. en
het Gemeentehuis te Roden
VOOR
HEM
keuken.
Eerste stand te Hain het openbaar aanbesteeen voetzak of ren. Prijs f 110 p. maand.
den:
een plaid.
Br. fr. no. 157 bureau dezes.
Het uitvoeren van diverse
Turftorenstraat 9, Groningen.
Gestoff. Kamertje. ZuiVOOR
HAAR
Lasindustrie, tel. 22790.
derdiep 68a.
theebeurs
of
een
riolerings- en
Ruime gem. Zit-slaapk
een tafelkleed.
z. p Paterswoldseweg 188A,

M. Kuipers

centraal trainen

speciale

—

De scheidsrechter
is voor ons nog
altijd, en zal dat
blijven ook, de
man die beslist
onpartijdig is.
) Voor hem, die 't
anders meent, is
naar onze mening
in onze sportgemcenschap geen
plaats. De scheidsrechter zelve diene in zijn optreden voor, tijdens en
na de wedstrijd bescheiden, maar
zeker beslist te zijn. Zo, dat men
weet wat men aan hem heeft. Het
komt nogal, eens voor de laatste
tijd, dat arbiters menen te moeten
gaan redetwisten met b.v. spelers
over hun beslissingen. Dit is beslist
niet juist. Een scheidsrechter, die
meent toelichtingen te moeten geven, veronderstelt twijfel bij degenen, die hij deze toelichting geeft
en dit zal tot prestigc-veriies leiden, terwijl dit juist onder alle
omstandigheden moet worden hooggehouden. De volgende
keer komen we hier nog nader op

verklaart
dat de
Burgemeester en WethouJVBUURKE, Noorderstraat 28, Noordbroek, vanaf
Roden'
gemeente
der
ders
niet meer voor zijn zaak werkzaam is.
zullen op Woensdag 16 De- Orders gelieve

Ook K.N.A.U. gaat

—

'

Eenzelfde standpunt werd ingenomen

November

A: RCH—Wageningen.
Binnengekomen zeeschepen in de geElinkwijk—Heracles.. Zwolse Boys—NEC,
DWS—Ajax. Haarlem—Leeuwarden. Be meentelijke havens van Groningen
Oosterpar- (November): 25 met een inhoud van
Quick (Gr.)—Stormvogels.
kers—Enschedese Eoys
5114 b.r.t. (vorig jaar resp. 19 en 3774).
Eerste klasse B: 't Gooi—GVAV. VSV— Vertrokken: 25 schepen met 5114 b.r.t.
Heerenveen, Rigtersbleek—Enschede, Vi3587).
tesse—EDO, AGOVV—DOS.
Sneek—Go (v. ]. 17 en
goederen: 1147 stanBinnengekomen
Ahead.
hout;
322
ton stukgoederen;
gez.
daard
BleijerC:
VVV—BW.
Eerste klasse
heide—Xerxes, LONGA—HBS. Emma— 207 ton gerst; 400 ton granietkeien ;
SVV, PSV—Brabantia, Sittardia-VVH '16 320 ton sagomecl.
Sparta—NAC.
Verzonden goederen: 350 ton stukEerste klasse D: Eindhoven—Maurits, goederen; 320 ton meel.
Limburgia—Feyenoord. DHC—Willem 11.
Eerste klasse

Wilde oud-bestuurslid
?
wraak

Voorlopige agenda

fristeren

ten aanzien van Hilversum, dat 6 extra
vrije Zondagen wil.
Een ander belangrijk punt van bespreking vormde de prrizonsehaal en de
financiële regeling voor 1954. Het is
thans zo, dat de verenigingen 6 % krijgen van de toto-omzet van de coursedag, terwijl dan verder het N.D.R. zo
nodig nog financiële steun verleent aan
die banen, die met geldelijke moeilijkhe.
den hebben te kampen.

drastisch

Gemeentelijke havendienst in

Zondag spelen:

Quick verjongt

Voor de wedstrijd tegen Stormvogels
komt Be Quick a.s. Zondag met een op
niet minder dan vijf plaatsen gewijzigd
elftal uit. Prummel, Appel, Oldenstam,
Brugts en Klaas Lugthart zijn namelijk
vervangen door jongere spelers als o.m.
nemen
Perdok, Kuipers, Schokkenbroek, HanZoals bekend zün enige bestuurs- sems en Vink Jr.
leden van V.V.V. te Venlo voor jaren
De opstelling luidt: Perdok; Wiersurn.
geschorst, omdat zij de amateursbeHavinga; Schokkenbroek, Terpstra, Kuipalingen zouden hebben overtreden. pers; Rozema, Fabels. Vink, Kwast,
Hansems.
Tegen dit besluit zijn betrokkenen in
Naar wij vernemen heeft in verband
beroep gegaan en thans heeft een oud- hiermede, Brugts
bedankt als lid van
Toussaint,
te kenbestuurslid, de heer M.
Quick en overschrijving gevraagd
nen gegeven, dat hij een aanklacht bij Be
naar de derde klasser Freno te Franede bond had ingediend, maar deze ongeker.
veer een maand geleden weer heeft ingetrokken, „omdat ze verzonnen was en
Hongarije geeft
uit rancuneuze gevoelens voortkwam tegenover enkele bestuursleden van V.V.V.
uit
van wie hij vergeefs steun in zijn per-

Over de voorlopige course-agenda kon
te Zwolle gehouden men niet tot volledige overeenstemming
vergadering van het Verbond van komen. Met de volgende data voor de 5
banen in ons land ging men
Verenigingen voor Langebaandrave. grootste
echter reeds met algemene stemmen
rjjen en Rennen is, bU het bepalen aceoord:
van de voorlopige coursc-agcnda,
Duindigt: 28 Maart, 11 April, 19 April,
April, 9 Mei, 16 Mei, 23 Mei, 30 Mei,
goedgekeurd, dat op 20 Juli 1954 (le 30
6 Juni, 20 Juni (derby vennen),' 18 Juli,
Sweepstakes en op 22 Augustus de (Diana-prijs rennen), 1 Augustus (derby
Grote Prijs van Nederland op de draverijen), 22 Augustus, 29 Augustus,
Stadsparkbaan te Groningen zullen 12 September (st. leger, kampioenschap
van Nederland), 26 September, 10 Ocworden verreden.
tober, 17 October, 24 October, 31 Oc.
Voor het bepalen der data is een uit. tober, 7 November.
gebreide discussie gevoerd, vooral ook in
Alkmaar: 21 Maart, 25 April, 27 Mei,
verband met het feit, dat Duindigt voor 13 Juni, 11 Juli, 15 Augustus, 29 Augushet komende seizoen nog weer meer mee- tus, 3 October.
Mereveld: 4 April, 18 April, 2 Mei, 7
tings voor zich opeist. De vergadering
keurde dit af en nam de volgende motie Juni, 27 Juni, 25 Juli, 8 Augustus, 5
aan: t
September (Wickevoort), 9 September,
„De najaarsvergadering van het Ver- 10 October, 14 November.
Hilversum: 4 Juli (kampioenschap
bond van Langebaan Draverijen en Ren- Nederlandse
paarden), 24 October.
nen in Nederland, op 2 December 1953 te
Groningen: 9 Mei, 23 Mei, 30 Mei, 20
Zwolle bijeen, o.m. ter behandeling van
Juni (sweepstakes), 29 Juni (Studentenhet meetingsprogramma 1954,
lustrum), 11 Juli, 8 Augustus, 22 Auguskennis genomen hebbend van de ge- tus (Grote Prijs van Nederland),
12 Sepdachtenwisseling over het aandeel, dat tember, 26 September.
de stichting Duindigt zich wenst te zien
Hierin kan echter nog zeer wel wijzitoebedeeld van het meet.ingsprogramma ging
komen.
1954, doet een dringend beroep op het
Deze 5 banen hebben de onderlinge
Stichtingsbestuur van Duindigt, om ook afspraak
gemaakt in de toekomst hun
voor 1954 aceoord te gaan met het aan- toegangsprijzen
op gelijk niveau te brental meetingsdagen, dat in 1953 voor gen.
Duindigt gegolden heeft; gaat over tot
de orde van de dag".
In

Be

Voor direct: een Verenantieke
Een prachtige
Kist met kussendeuren; gro- smid. Aanb. Machinefabriek
te antieke vierkante Eetka- J. P. Meffert, Oosterweg 112.
mertafel; Queen Arme TheeVoor direct een fl. Smidskastje; idem Theetafel; Lig- kncrht. Aanb. Machinefastoel; ronde Tafel; Klooster- briek J. P Meffert, Oostertafel; enige grote Vloerkle- weg 112.
den: Smyrna en Wilton;
Voor direct: een bekwapracht Bedstellen, 1- en 2- me UITDEUKER. F. RenVeilinggepers., enz. enz.
kema.
Nieuwe Hoogkerk. Carrosseriefabrick.
bouw Mercurius,
Kerkhof 3.
Omgeving Gron. flinke
Aquarium 85 x 30 x 25.
hulp op pluimveebedrijf,
zoutverw. en electr. licht f 30 plm. 16-17 jaar. Br.
fr. no.
Jacobstraat 4.
168 bur. dezes.
Z.g.a.n. W.buks f 14.
Fl Meisje, niet boven 18
Korreweg 386.
.ir.,
voor winkel en huishoupracht
Salonwagen.
Een
12 M. lang, bev kamer, keu- ding. Br. Fr no. 158 bur. d.
Een bekwame Modisteken, 2 slaapkamers, hall en
W.C., voorzien van electrisch Verkoopster.
156 bureau deze3
licht en waterleiding. R. Br. fr. no.
Fl. Machinestikster(ker).
Teeninga, Hoofdstr. 3, Emtevens ultsnijdPri,
Leerlinmen (Dr.).
gen (mach.l. Rijnstr. 348.
Scheepsbouwers
plm.
H.H.
6 M3. eerste klas Stophoul
Regenklcdingfabr. 8.8.8.
grenen balken, zonder ke- N.V vraagt: SCHIERNAAIpen, lengte 5 tot ftj M., dik- STÉRS, HANDWERKSTER3
en
te plm. 18 x 25. Fa. Steen- MACHINESTIKSTERS
huis, Slopersbedrijf. Scheem- LEERLINGEN.
Aanmelden
da, Tel. 189 Na 6 uur 's av aan de fabriek. A-weg 6/4
van 7.30 tot 12 uur en van
2 tot 6 uur
koop
Machincstikstcrs, HandEen Föhn in goede staat werksters. een Meisje voor
Nw Ebbingestraat 109a. te- de knoopsgatenmachine
en

*

10RB-400Ltr.

*
*
*

19RB-600Ltr.

*
22R8-700Ltr.
*
*
Tel.'3oolB.
* fr. fBOno 147m.d.bur.straat,dezes.m.
*
liMPORTEURS:
TEHUIS
*
midboden
*delbarevoorschool,
WYNMALEN&HAUSMANN
huishoudschool, kweekschool, landTEL. 113380 - ROTTERDAM - TEL. 113330
1 Jabouwschool 0.i.d.,
—
Zit-Slaapk. a.
p., tel.,
p.
Br.
aangePrettig
leerling(e)
per

*
*
*

*

nuari '54. Zo nodig toezicht
DISTRICTSAGENT v. d. 3 NOORD. PROVINCIES
op het huiswerk of hulp
daarbij. Br. franco onder
T. OSKAM
Restitutie bij onbeschadigd
no. 169 bur. dezes, of telef.
en compleet inleveren f 10.-.
JAN LUTMASTR. 23a, GRONINGEN, TEL. 21856
K 5900-24326.
Nette Kostganger gevr.
_l____t_
WteMJ I!iMaaaaVfifit*
lOfnï
Oude Weg 16a.
Net Kosthuis m. pension.
koop
koop
Akkerstraat 6a.
Electro MOTOREN in diIn autowerkplaats van Gem.
Grote Gasojar, zeer gevermogens Vennema # Wegens vertrek de Zuid.
RUKLEDING
Instelling is plaats voor een verse
schikt voor kantoor of winlandvan
een
dubb.
helft
Zuiderdiep
58.
en Stiksma
ens., hall,! !kel. Machinefabriek „HelpAUTO'S ZONDFR CHAUF- huis, bev kam.
Boven !man", Helperoostsingel 10
schuur.
11 1 1
FEUR. Keuze uit meer dan keuken en
slaapk j* Een Remington Kantoor3
vaste
wastafel
en
.f.i.'iiï>y#^J
GROOTSTE
VERwagens.
Leerlingen. Aanm v. B—l2
50
Mi
in
schrijfmachine,
prima lefoon 20587.
Autoradio, moet prima zijn. en van 2—B uur ConfectieLeeftijd 23—25 jaar. Kennis HUURINRICHTING in het Het geheel is groot 7.3 A.
VenSpeciale condities en grenst onmidd. a. d. stad.i !staat, van particulier.
Br. fr.. met opgave van prijs bedrijf W. van Gorkom. v.
van autodelen en magazijn- Noorden.
P. Dijkemaweg 55, [nema, Visserstraat 66.
Bevr.
voor
JAARCONTRACT.
Jongetype onder no. 191 b. dez. Sijsenplein 34A.
KENNISMAKING.
prima
Opel
j.
b.
Bij
Een
1937 enDuitse
administratie vereist.
Piano. Ërieven met
GARAGE DOORNBOS. Wes Oosterhoogebrug.
DRALLE-SCHIEDAM
man. N.H., niet onbemiddeld,
TAFELWERKSTERS,
j.
1933. opgave van
een Chevrolet b.
voorkeur Mulo of A.B.S.
merk en prijs SCHIERNAAISTERS
terbinnensinge: 25. Tel. 29412 # Prima stand, FLAT 2c et., en
zoekt ser. kennismaking m.
Garage
Pier,
Middelstum,
en
22.000.
ONTRUIMD.
kooppr.
f
franco onder no. 164 b. d.
Uit
net Meisje, 25—34 j.,
Uitv. schriftel. soll. binner
LEERLINGEN. Victory Kle2-Gezinshuis, Tel. 16.
Kraneweg,
burger- of boerenst. Br. fr.
dingfabriek, Eendrachlskade
'50, als nw,
gevraagd kooppr. f 14.000. Huuropbr. Volkswagen
één week aan Dir. Gew. Arpersoneel
liefst met foto (worden op
Bestelwagen '50, pracht
Z.z.
10. Aanm. B—l 2 en
Ford
HEGroningen.
Herewcg,
te
f942.60. Verl.
beidsbureau
erewoord retour gezonden)
2—6 uur.
Jong echtp. z. k. zoekt RENHUIS, kooppr. f25.000. wagen. Garage de Jong,
Een Arbeider op groen- of
ond. no. 180 bureau dezes.
Te bevragen Bloemstr. 12.
Woning of ged. in of nabij ONTRUIMD.
Per 1 Jan '54 in gezin
Gevraagd per 1 Januari
bouwbedrijf, alle werkzaamprima
'49,
Volkswagen
159
L.
la
no.
bur.
d
J.
Gro
met 1 kind v. 11 j
Gron. Br. fr.
Makelaarskant.
e en
een ervaren
heden
Woning
verstaande.
Meisje voor dag en nacht,
(z.k.) (man acade- & Zoon, firmanten H. C. la 'onderhouden. Z;jlstra, Park- moet aanwezig zijn.
Echtp.
GARAGE BEUGEL EN FERNIN BEILEN TEL. 45
micus) vraagt 3 kamers met Gro & Jac. Ebens, A-kerk-i weg 1188 Groningen.
Br. fr. no. '89 bureau dezes. dat zelfst. kan werken, liefst
Citroen 1948, zeer goed.
vrije keuken, liefst Haren hof Z.z. 14.
"m
DE ALOM ~ Voor de provincie Groningen aangeboden:
Net Meisje, 19 j., met opl. ouder dan 25 j. Mevr G F.
Brieven
met # Een nette Woning nabij iGarage Deen, Glimmen, Te- U.L.O. en Huishoudsch. zou Dalenoord, Westersedrift 96,
of
Helpman.
dames-confectieBEKENDE
voor onze
opgave huur franco onder Gron., aan de vaste weg en lefoon 364.
graas: opgeleid willen wor- Haren. tel. 44720.
afdeling.
Een 125 cc. Motor, ook den in juwelierszaak. Br. fr.
no. 172 bureau dezes.
kan
Hypotheek
bushalte.
Net zelfstandig Dienstruilen tegen een zwaardere, no. 161 bureau van dit blad. meisje voor dag en nacht
Stud. vr. Kamer m. of z. gedeelte beleend blijven.
NYLON SLEEPKABEL met patent bevestiging. Speciaal
p. Br. fr. ond. no. IG3 b. d. Br. fr. no 188 bureau dezes. iets defect geen bezwaar. J.
van het Noorden
Werkster voor de mor- in huisgezin met 2 school1
in
voor auto's. Zij, die goed ingevoerd zijn in de autogaande kinderen waar de
Jongeman vr. Zit-Slaap- # St. Nicolaascadeau. Mooie J. Boiten, Achterdiep N.Z. gen- of m'ddaguren.
Br fr ond. no 160 bur. d. moeder veel van huis is.
Hygiën. Artikelen
kamer m. pens. Telef. aan- zwarte Shetland Pony, groot 88 Sappemeer.
branche en voor eigen rekening kunnen inkopen, gelieven
met tuig en
Amerik. Gummiwaren
H. en D.rijwiel, compl. m
sluiting gewenst. Br. fr. on- 94 centimeter
Nette wed., m. 1., als Huis- Aanb. Mevr. M. S. Dennis,
te reflecteren ond. P. 96 Adv.Bur Rouma & Co., HerenProf. Mcyerlaan 29, Utrecht/
Transportrijwiei, houdster of samenwonen
1 Vrouwenspuiten
der no. 162 bur. dezes.
bijpass, tonneau op lucht- lampen.
gracht 226 Amsterdam.
1
enz. enz.
Poelestraat 23, Groningen.
Per Januari gem. Zit- en banden.
Zeldzaam mooie Meisjesrijwiel Sport, Jon- Br. fr. no. 190 bureau dezes. Tuindorp.
Sl.kamer met keuken door combinatie. G. v. Nieff. Pei- gensrijwiel 16 x Is. Rijwiel
Een Huishoudster, H.G.,
Bij de N.V. Waterl. Mij. v. d. prov. Groningen, Vismarkt
is en blijft
echtpaar. Br. Fr no. 178 bu- zerweg 86, Gron. tel. 20777. magazijn R. Buiter, Kleine Gevraagd
GEVRAAGD:
ook wel samenwonen. H.
Groningen, kan worden geplaatst:
39a
te
DE ZAAK'
reau dezes
Korthuis, Molenweg,
# 2 vette jonge Koeien en der A la. Tel. 29873.
LopVAN VERTROUWEN
Net meisje zoekt Slaapk. een 9-jarige Belgmerrie. B
Jonge Kantoorbediende persum.
Pracht Burgers Damesrijbureau
Boer,
dezes Fongers, Ten
Br. fr. no 174
tel. 224. wiel, compleet; Gruno Meis- in het bezit van Mulo-diploEen Huishoudster op boer.
derij, 't liefst uit de boeren# Nog af te geven: 2 Dwerg- jesrijw., 10 1. Nwe Ebbinge- ma. Br fr. no. 185 bur. d
Aan'
v.d.e.n., v.g.g.v, P.G.
leeftijd 16—18 jaar, bij voorkeur MULO-opleiding, goed
Een Bediende
6 week oud. Baart straat 68
voor de stand en middelbare leeftijd.
Mevr. Goudsmit
melden
koop aangeboden keesjes,
1 m.rijwiel 26 x 1% wiel, Herensalon. Kapper Franke, Br fr. no 186 bureau
11b.
Sinds
kunnende machineschrjjven.
de
la
Faillestraat
|
8
dezes.
Krusemanstraat
Corn.
# Pracht jonge rhee-pinchcr 'h.fiets m. licht f 15.00.
Paterswolde.
80 Jaar
Schriftelijke sollicitaties worden tegemoet gezien.
Fruitkwckcrij,
gevraagd,
Huishoudster
groot
Adam. Tel. 715150.
62.
Patersw.weg
Schreuder,
Een
(dwerghondje).
Enige Fabrieksjongens v boven 30 j.,
Gorechtkun1.50 H.A., zeer geschikt voor !kade 5.
i Gr. Kr. Elleboog 22
Enige als nw. D.-, H.-, 15 tot 18 jaar. Aanm. van nende koken. intern,
In gezin van
prijs,
Tel.
80274
zachte
pluimveebedrijf,
Groningen,
KaMeisjesi
Sport-, Jongens- en
8 tot 5 uur N.V. Puddingfa- 3 pers. Juffrouw en werkPracht collectie kleur
J. #naries
hypotheek beschikbaar.
8 Atjehstr. 27a rijw., w.b. Fongers met drie- briek v h A J Polak, He ster aanwezig. Goed loon.
v.a.
f
Let
het
op
adres
luiste
Meedhuizen,
Hinrichs,
f
FLAT, 5 k., badk. en keu .W. J.
# Zangkanaries en poppen. 'versn. enz Autopeds f 6.95. rewcg 9
V.g.g.v. zeer prettige werkken, rivierbuurt Amsterdam gem Delfzijl.
Nieuwstraat 109a.
look ruilen. Werkmans RijVoor direct: bekwame en kring.
Mevr. Metzelaar,
Gron.,
teg. huis in
tenminsti # Een DRIEGEZINS FLAT- # Een nog in gebruik sljn- 'wielhuis, Fclkingestraat 34. halfwas DRAAIER. Nieuwe Zandvoorterweg 4, Bentveld
ongehuwd Omgeving Rotterdam.
4 k., badk. en keuken.
in de ide Cirkelzaag, met bijbeho- # M. Sportrijw. m. torp f 35. woning disponibel. Machine- (Zandvoort), tel. 26598.
WONING (modern)
CANADA
Br. fr. no. 73 bureau deze- binnenstad, waarvan boven- rende zagen, beveiliging en 1Koninginnelaan 79a.
Een nette Huishoudster,
Brieven franco onder no. 184 bureau dezes.
fabriek en Trailerbouw „VoHUWELIJK. Nette jonge
at Van Den Helder n. Gro ste flat ontruimd, bev. ka- electromotor. NV. Scheeps- # 4% sp. Orgel met harp. gel jang". Bedum.
G G., bij man alleen, omg'
man, 28 j.. wenst kennis t,< SAMENWONEN. Zakenman!INet persoon zoekt kennis-! ningen, b.v. v.- en a.kame t mer, 2 sl.kamers en keuken. werf ..Foxhol", Vil. Gebr. Mooie klank. Br. franco onAankomend Rijwielher- van Hoogeveen.
ider no. 170 bur. dezes.
67 J„ zoekt Juffrouw. 55—60 Imaklng met nette vrouw, f keuken en schuur. 1 gi prijs f 16.000.—. Huuropbr Muller, Foxhol.
steller,
iets bekend met Br. fr. no. 182 bureau dezes.
jongi
maken met een nette
leeftijd 45-50 j., Gron. of Sl.kamer +
j., voor samenwonen,
Kachel fl2 J.jekker fi. eleclro strekt tol aanbevezolder. vrij ijgcheel verhuurd, f 1040.—. Een in pr. st. verk. Minor
Ookj
en
on
foto's
lomg. Br. fr. onder no. 167 plaats tegen iets dergel. i: l VAN LOON's Woningbureau '49, mech. goed, spotkoopje. Weckfl 25 et. per stuk.
dame. Br. fr.
wel als huishoudster.
Van Arbeider voorzien
ling. Posthumus, Oude EblOosterweg 93.
bingestraat 81.
Br fr. no. 179 bureau dezes.''bureau dezes..
Gron Br. fr. no. 175 bur. c JParkweg 111. Tel. 27986.
Tuinbouwstraat 77.
R J Clevering. Eenrum '
der no 171 bureau dezes.
IVH.GULOENSTBI
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Horloge-

o
2 wereldmerken

Complete seriesalle met F.M.
Ook te betalen
tijdens het gebruik

Gevraagd door Veehouder:
f 1500 voor uitbreiding.

Borg aanwezig.
134 bureau dezes.

Br. Fr no

- Geef 'n fles wijn

Geef 's wat anders
Ook Sint Nicolaas moet vaak
lang denken wat hij voor zijn
vrienden zal meebrengen. Help
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Geldkisten

Da's een idee! ii

NABER

U krijgt hem weer op■ Uw dak!
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4 geldzegels
Dat betekent 10% korting! L aa l dat toch niet

kosten meebrengen. Pak nu
de vele geldzegels, die de VéGé-kruidenier
U met handen vol geeft. Geldzegels
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hoeveel dat scheelt:
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idee voor een weinig bewerkelijk
maaH
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Geef ze op binterklaas- x x :
avond een kop heerlijke $:£:;
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Wat denkt U daarom van wat
blokjes kaas, als er voor hetavondeten ets Stronken wordt. En is

een

\%

Gereedschap-kisten
Figuurzaag-gereedsch.

Een hartig woord van

£-S\

met suiker en kaneel

m

kende Spaanse wijnen: Sherry,
Malaga, zoete wijnen, is er een
keuze uitde prachtige producten
uit: Frank«jk, Portugal, Italië,
Duitsland, Luxemburg, etc. Een
origineel geschenk: vraag wijn!

M
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Er zijn 1400 VéGé-kruideniers
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CADEAUX DIE VREUGDE BRENGEN
KOOPT SINT-NICOLAAS BIJ

POSTHUMUS

# Grote sortering gramofoonplaten
(populair
long play)
klassiek
De beste merken radio's en gramofoons
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Stofzuigers en wasmachines
Strijkijzers, bureaulampen, Philishaves,

OUDE EBBINGESTRAAT 81.

enz.

EXTRA GOEDKOPE AANBIEDING

__-^-_-—jwflC

CARBONADE

bijna zonder been

1.35 p.

V_ kg.

VERS RUNDVET

PfrßfnH
t Wl*-

Kë

_F-

3V*

0 65 per V4ke
GEHAKT
0.99 per % kl!
PRACHT LAPPEN
0.95 en 1.20 per tt ke
PRACHTIG MAGER GEROOKT SPEK 1 65 per
BOERENLEVERWORST, iets fijns
20 et per 100 er'
150 gr. ROOKVLEES
60 et
150 gr. GEMENGDE VLEESWAREN 45 et!

« kl

HUTSPOT 45 et. per kilo
VOLOP RUNDER MERGPIJPEN
Voor Sinterklaasavond een heerlijke ROOKWORST.

Bestel '<<>1 kaasreceptenboekje bij Vw leverancier, of voor twee 10 cents postzegels
bij het Voorlichtingsbureau van de Voedingsraad te. Den Haag

-

Amsterdam Schiedam

Alleen R. DE VRIES

KORREWEG 19

MEEUWERDEKWEG 72
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In Zuidoost Drenthe worden thans vele nieuwe wegen aangelegd. Foto 1: Hier zal de moderne verkeersweg van Emmen, via Nieuw Weerdinge naar Ter Apel, langs worden geleid. Deze oude brug zal
worden afgebroken.
2. De
Gemeentebesturen
werkzaamheden aan de weg Emmen—Coevorden zijn gevorderd
tot aan Erm.
3. De nieuwe
brug te Klazienaveen.
4. De

—

Tweede Kamer ongerust

over vijf-divisie-plan
—

Komt territoriale verdediging in gedrang?

essenIe verdediging. Komt deze
verdediging
voor
de
van
Netieel
in het kader van
maar
derland,
(Van onze parlementaire medewerker)
de Atlantische kustbescherming
De Tweede Kamer, die gistermiddag ruim vijf uren aan het eveneens essentieel voor Westwoord is geweest over de begrotingen van Oorlog en Marine, Europa
door het nieuwe legerheeft minister Staf en zijn staatssecretarissen haar critiek niet plan niet in het gedrang?
gespaard. Want bij vele Kamerleden bestaat er twijfel, of de
minister met het nieuwe legeropbouwplan, het z.g.n. „vijf-diviDe Karel Doorman
sieplan", wel op de goede weg is. Waar haalt de minister het
Met betrekking tot de Karel Dooroptimisme vandaan, zo vroeg de heer Vermeer (PvdA), dat hij man
waarover vele leden het woord
de moeilijkheden voor het realiseren van deze plannen
de voerden
heeft de heer Vermeer zich
financiële draagkracht van het Nederlandse volk, de vertragin- zeer critisch uitgelaten. Wordt de
gen in de materiaalaanvoer
blijkbaar van niet voldoende gesnelheid van het schip bij de voorgewicht acht om gereserveerd te blijven.
nomen modernisering opgevoerd? Zij
Ook de heer Fens (KVP) maande schap hebben en die heeft het Huma- kost f 11 millioen en die moeten wij
tot voorzichtigheid en vroeg, daarin nisme niet
zelf betalen. Heeft de NATO voor het
bijgevallen door de heer Tilanus (CH)
De Kamer is het er in haar over- vliegdekschip geen belangstelling? Hij
waar er nog te veel onzekere facto- grote meerderheid over eens, dat de
ren zijn, om tot een juiste beoordeling militaire inspanning niet mag worden wenste over de modernisering nadere
te komen, om een nieuwe defensie- verzwakt en dat de verdediging kwa- opheldering, voordat hij zijn stem zou
nota.
litatief en kwantitatief zo sterk mo- bepalen.
Ook mr Roosjen (AR) en de heer gelijk moet worden gemaakt. De heer
Korthals (VVD) waren niet erg ge- Vermeer (PvdA) heeft, uitgaande van
rust. Zij en vele andere sprekers, wa- deze stelling, het gevoerde en uitgeren bevreesd, dat de territoriale ver- stippelde beleid aan een uitvoerige en
dediging, essentiële schakel in het ge- diepgaande beschouwing onderworhele defensiesysteem, gevaar loopt te pen.
De verkeerspolitie
worden verwaarloosd.
Voor de komende jaren is een le- in HoogezandGeestelijke verzorging in geropbouw voorzien van vijf divi- Sappemeer heeft
sies, inplaats van drie en de begro- thans de
het debat
ting
gaat er van uit, dat de bewa- beschikking
weer
is
verzorging
geestelijke
De
over een koppel,
in het debat gekomen, nu van rege- peningslast na afloop van het eer- pet
en mouwen,
ringszijde voor het bezoeken van de ste vierjarenplan met 10 pet. tot voorzien van z.g.
vormingscentra van het Humanistisch f 1350 millioen kan worden terug- „scotchlite", een
Verbond, bij ontbreken van directe
samenstelling
geestelijke verzorging vanwege dit gebracht. Drie complete divisies van uiterst kleine
verbond, een verlofregeling in het le- zijn meer waard dan vijf, die maboVMjes,
ven is geroepen en het bezoek aan terieel gebrek lijden, aldus deze glazen
op
en
in de
die
deze centra aan bepaalde voorwaar- spreker.
zijn
stof
schriftelijo.a.
een
gebonden,
den is
Wij hebben de consequenties van 't verwerkt. Als er
ke toestemming van de ouders voor
plan te aanvaarden, zei daarna de een lichtbundel
minderjarigen.
(PvdA)
er
heer Korthals (VVD), maar hij vroeg op valt, heeft het
heeft
De heer Vermeer
de aandacht op gevestigd, dat de aan- zich af, hoe de minister zich voorstelt, een zeer sterk
geestelijke verzorgers het peil te handhaven. En is het juist, reflecterende
stelling van
waarvoor de militairen door het Humanis- zo vroeg hij, dat de uitbouw van de werking,agent,
door
de
maar
gaat
met
en
dus
gepaard
gevraagd,
Verbond
niet
is
landmacht
tisch
uitrusting
hij voegde er aan toe, dat er in de geschiedt ten koste van de lucht- die de
draagt, reeds op
DUW-kampen geen moeilijkheden zijn macht?
De vraag, waarover het gaat, zo grote afstand
voorgekomen.
Dr Bruins Slot (AR), bracht het vatte de heer Tilanus (CH) het pro- door de
probleem op het brede plan van de bleem samen, is: wat hebben wij in automobilisten
geestelijke verzorging. Godsdienstige 1954 gekregen en wat krijgen wij is te zien.
deze
verzorging betekent kerkelijke ver- daarna? En dan rijzen er veel vra- Rechts op een
zorging. Bij de Nederlandse strijd- gen: Hoever gaan de hondgenoten? foto staat
met de
krachten is deze verzorging een staats- Komen wij er met f 1350 millioen per agent
bedrijf, maar de verzorgers vervullen jaar? Zijn deze 5 divisieplannen nodig ,scotchlite".
een kerkelijk ambt. Ik ken geen en kunnen wij deze opzet financieel uitrusting; het
verschil met de
godsdienstige verzorging naast gees- dragen?
uitrusting
telijke verzorging, aldus de heer
Maar op de achtergrond van al gewone
(links)
ook op
dat
er
andere
is
Ik
erken
Bruins Slot
deze vragen was daar het allesbe- korte
afstand
factoren kunnen zijn maar voor geestelijke verzorging moet men een bood- heersende probleem: de territoria- duidelijk te zien.
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—
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zijn actief

Wegennet in Z.O. Drenthe wordt
—
Boslaan,
aangelegd
deelte
de
Emmen—Em- aangepast aan eisen des tij ds
Apel. —
Compascuum—
Centrumplaats Emmen:
5. Door Schoonebeek loopt
—

een pas
van
route

mer

ge-

Ter

nu

binnenkort goede

een brede verkeersader van Coevorden naar Duitsland.

—

wegen naar

Noord en Zuid

(Van

onze correspondent te Emmen)
Zuidoost-Drenthe, een aantal jaren terug slechts via smalle en kronkelende wegen te bereiken en voor de meeste Nederlanders een nog
onbekend gebied, verheugt zich thans in een grote belangstelling. Het
is de streek, waar verschillende belangrijke industrieën zich vestigen.
Bovendien onderging Zuidoost-Drenthe door het vinden van aardolie in
korte tijd een grote verandering, die zowel gemeentebesturen als andere overheidsinstanties tot grote activiteit aanspoorde.

Buitenland in 't kort

Honderden arbeiders van scheepswerven bü Bilbao in Spanje zijn in sta-

king gegaan en hebben de werf verlaten, ondanks het feit dat staken in dit
land onwettig is. De staking zou bedoeld
zijn als protest tegen het afschaffen van
de twee overuren, die gewoonlijk op de
werf gemaakt werden, wegens beper-

—

king van

het electriciteitsverbruik.
Prinses Josephine Charlotte verwacht een blijde gebeurtenis. De bisschop van Luxemburg heeft opdracht
gegeven dat in alle kerken van het groothertogdom openbare gebeden zullen
worden gehouden voor een voorspoedige

Vooral op het gebied van de wegen
werden belangrijke besluiten genomen.
In enkele jaren tijds kwamen er verschillende ,goede verkeersaders tot

gemeente zelf

werden de wegen
opnieuw aangelegd of verbreed.
Dit is bijvoorbeeld het geval met

stand.
Het is thans mogelijk om uit alle
richtingen des lands langs goede webevalling van de prinses.
gen Z.0.-Drenthe en met name de cenNog altijd verschijnen er in New trumplaats Emmen te bereiken.
Vork geen crotc dagbladen. De vakverHet wegennet naar deze plaats is
eniging van
clichémakers weigerde
zeer ten goede veranderd. Smalle
gisteren nl. haar staking te beëindigen wel
wegen hebben plaats gemaakt voor
brede met twee rijbanen, waarop het
verkeer ongehinderd zijn snelle gang

de weg van Emmer-Compascuum
naar
via
Borger-Compascuum
geheel
een
verdie
Zwartemeer.
zakte klinkerweg vervangt. Ook
de weg van Zwartemeer langs
Klazienaveen en Erica naar NwAmsterdam is verdwenen en daarvoor kwam een brede asfaltbeton-

De Rijksweg uit het Noorden is
vrijwel voltooid wat betreft de gedeelten in de gemeenten Emmen
en Odoorn. In de gemeente Borger
wordt druk gewerkt aan de verbreding. Ook het werk aan de
Rijksweg uit het Zuiden wordt
met kracht ter hand genomen.
Op het ogenblik is men bezig met
de omlegging langs het dorp Erm in
de gemeente Sleen. De Rijksweg naar
Ter-Apel zal eveneens belangrijk worden verbeterd.
Het eerste gedeelte
van Emmen door het dorp Weerdinge
is reeds gereed. Uit het resterende tra.
ject zullen enkele scherpe bochten verdwijnen.
De wegen naar de Veenkoloniale
plaatsen Emmer-Compascuum en Klazienaveen hebben eveneens volledig de
aandacht van de overheid. Zij zijn
reeds gedeeltelijk aanzienlijk verbeterd. Plannen bestaan om de weg naar
Emmer-Compascuum te leggen via
Kanaal B, dat daarvoor zal worden
gedempt. Voor Klazienaveen zijn nog
andere projecten in studie. Hier wil
men een afzonderlijke weg voor snelverkeer aanleggen, om zodoende de
thans bestaande weg te ontlasten.

En zoals het in Emmen is, is het in
geheel Zuidoost-Drenthe. Kort geleden
kon men in de gemeente Sleen nog
een nieuwe weg van de Rijksweg Emmen-Coevorden naar Den Hooi en Dalerveen openen; een weg, die in de toekomst aansluiting zal geven op de
grote weg in Weijerswold. Hierdoor zal
men over Schoonebeek gemakkelijk en
snel de grens kunnen bereiken.
In Schoonebeek zal de bochtige en
hobbelige klinkerweg, die van de Duitse grens naar Coevorden loopt, plaats
maken voor een weg van zes meter
breed. Deze weg zal mogelijk in de toekomst belangrijk worden voor het verkeer van en naar Duitsland, want in
Duitsland bestaan plannen om deze
ader voor het verkeer daar te doen
aansluiten op de grote verkeersweg
naar Bremen.
Resumerend kan worden gezegd, dat
Zuidoost-Drenthe, dat lange tijd bleef
verstoken van goede wegen, trots mag
zijn op hetgeen in enkele jaren reeds
werd bereikt.

—

”

„Lichtgevende agent

gaat.

Rechtstreeks Coevorden

—

weg.

Meer eerstejaars aan T.H.
Aan de Technische Hogeschool te

Delft zijn voor dit studiejaar 632 studenten voorde eerste maal ingeschre-

ven, tegen 589 vorig jaar.

Van de Delftse eerstejaars woont
61.8 procent te Delft, 15.8 procent in
Den Haag, 10.4 procent te Rotterdam
Niet alleen naar Emmen zijn de en 12 procent te Amsterdam, Lelden,
wegen veranderd, doch ook in de Gouda, Haarlem en andere plaatsen.

Bremen ?

Nieuwsblad van het Noorden

van Donderdag 3

volgens achter een boerenkar, die voor
een der huizen stond, omdat hij in het
duister voetstappen hoorde. Er naderde
iemand van de tegenovergestelde richting... nee, niet iemand, doch verschil-

SINTERKLAAS
hinderlaag
in
door LODEWIJKS
JOS

Kareltje Stoffels keek met een verzuchtend overeind en tilde zijn rokken
veeld gezicht door het raam, waarop
Een oude, gemoedelijke man ging op toen hij in de modderige berm
de herfst zich als een doorzichtige nevel
argeloos op weg om een taak te
stapte.
had vastgezet. Hij had een enigszins
vervullen, maar het noodlot legde
„Ik zallum in orde maken tegen dat
troebel uitzicht op het grote park, waar hem een hinderlaag. Drie onschulje trug mot", zei Kees edelmoedig. „Ik
de natte, zwarte bomen hun kale takdige kinderen legden hem aan de scharrel hier in de buurt wel erreges
ken als met wanhoopsgebaren naar de ketenen en brachten hem tot daden, 'n kaarsje op".
lage wolken hieven. De lanen en de
die hij niet verantwoorden kon. Zijn
Sinterklaas mopperde wat
tilde
gazons lagen vol met gele en bruine redding lag in handen van een ver. zijn jutezak uit de wagen. „Ikenloop er
bladeren, en in de verte, tegen de achwend, over het paard getild jongemindestens 'n kwartier op", zei hij. „En
tje. Hij werd gered door een prachttergrond van de altijd-groene haag,
dan met die vergimmese zak op me
was Dirk de tuinman bezig zijn kruikerel. Meneer Stoffels ging rijker nek".
wagen vol te laden met de bijeengenaar huis dan hij ooit geweest was,
„Niks an te doen. Goeie reis, Sinternadat hij Sinterklaas voor zijn klaas", zei Kees somber. Hij vond het
harkte overblijfselen van een weelderige zomer, die langzaam gestorven euveldaden ter verantwoording had
vooruitzicht op de reparatie ook niet
geroepen.
was.
zo verheugend. „Denk an je rokke, het
„Sinterklaas in hinderlaag" is de is hier niet zo schoon as in de hal van
Kareltje Stoffels hield niet van de
herfst. Hij hield nog minder van de geschiedenis van een man, die plotSpijckwoud".
komende winter, die in dit grote, helle seling echt heilig werd.
Sinterklaas dacht aan zijn rokken en
huis met zijn enorme tuin veel strenger
sjokte het duister in.
en killer leek dan overal elders.
De buurtschap Tienberg was niet
„Waarom hebt U zon groot huis ge- vende witte baard. Een échte baard, wat men noemt een villadorp. Tegen
pseudo-Sinterklaas
dan welke
kocht?" vroeg hij neerslachtig aan zijn mooier
de hoge weg lagen wat armelijke dagvader, die bij de open haard zat en ook aan zijn kin zou kunnen plakken. loners- en arbeidershuizen, oud en
bezig was wijs te worden uit ingewik- Deze oude Teunisse was het succes- verwaarloosd, met scheve daken en
nummer van ieder Sinterklaasavondje
kelde fabricage-rapporten.
lage deuren. Op deze Sinterklaasavond
„Hè? Wat?" zei meneer Stoffels af- op „Spijckwoud". Getooid met tabberd zou hier en daar achter de kleine
mijter
gegrimeerd
kunstig
en
en
door
wezig. Hij zei het enkel om tijd te winde dorpskapper, was hij een eerbied- ramen een soort van feest zijn... achter
nen, want hij had de vraag van zijn waardige,
overtuigende verschijning, andere ramen zouden kinderen met de
zevenjarige zoon best verstaan.
indrukwekkender
dan welke Sinter- koppigheid, die de jeugd kenmerkt,
„Waarom U zon ongezellig groot
de kinderen in hun dromen ook tegen alle redelijkheid in nog hopen op
huis gekocht hebt", herhaalde Kareltje klaas
zouden
kunnen aanschouwen. En Teu- een wonder, dat deze nacht zou kunnen
met een halve geeuw.
Een wonder, dat echter in
de kunst om de jongelui geschieden.nog
„O, juist. Wel... kijk eens... Dat..." nisse verstond
hun huis
nooit geschied was, omhingen
spreken!
toe
te
De
kinderen
aan
meneer Stoffels zat plotseling recht en zijn lippen, zij luisterden met groot ont- dat de gulheid van Sinterklaas zich
keek verbaasd op. Hij merkte dat er zag naar zijn vaderlijke vermaningen nimmer tot deze donkere, verborgen
eigenlijk geen enkel argument te vinwaren al dadelijk na zijn binnen- woninkjes bleek uit te strekken.
den was, dat als afdoend antwoord kon en
Sinterklaas Teunisse hoopte dat niegeheel en al op hun gemak door
komst
dienen.
zijn gemoedelijke grappen. Teunisse mand in Tienberg hem zou zien pasWaarom had hij zon groot huis ge- was een ideale Sinterklaas en daarom seren. Hij hield van kinderen, doch hij
kocht? Wel, hij was groot-fabrikant en werd
hij ook ieder jaar opnieuw op achtte het nu niet het juiste moment
zijn bedrijf verschafte aan een kleine
uitgenodigd. Alleen dat om bv. een stel rakkers uit Tienberg
„Spijckwoud"
vierhonderd mensen werk, zodat het accent...
op goedmoedige grapjes te trakteren.
gerust de levensader van het dorp kon
Omzichtig
sloop hij achter de bomen
op",
„Daar
letten de kinderen niet
worden genoemd. En aangezien iemand, zei meneer Stoffels telkens, wanneer door, nam een sprongetje om voorbij
die een heel dorp onderhoudt, toch op dit euvel ter sprake kwam. Hij wenste de helverlichte etalage van de broodeen of andere manier moet laten zien, in
vele dingen zijn vrouw onderdanig bakker te komen en verschool zich verdat hij niet de eerste de beste is, had
maar de oude Teunisse liet hij
zijn...
te
hij de kans om „Spijckwoud" te kopen zich
ontnemen!
niet
als een meevallertje verwelkomd.
enige
Natuurlijk was „Spijckwoud" de
Sinterklaas Teunisse liet zich zuchplaats, waar iemand van zijn positie tend van genoegen in de taxi achterMaar
hoe
moet
met fatsoen kon wonen.
zakken. Dat autorijden was een
je dat aan een zevenjarige jongen dui- over
luxe, die hij zich maar eens in het jaar
delijk maken?
op kosten van
„Hoezo?" vroeg hij, om toch wat te kon permitteren...
meneer Stoffels. Hij vlijde een grote
zeggen.
bolle jutezak, waarin de geschenken
„Het is een rot-huis", zei Kareltje.
voor
'de jongelui van „Spijckwoud"
„Je zal het nog wel eens waarderen,
geborgen, voorzichtig naast zich
waren
vaag,
zon- op
later", zei meneer Stoffels
en zei tegen de chaufde
kussens
der naar de argumenten van zijn zoon feur: „Je weit ut, Keis, naor Spijckmet
voegde
hij
er
te vragen. „En",
woud, jongen!"
stemverheffing bij, „je moet je grote
Kees knikte met een lachje en
mond eens een beetje houden".
stuurde
de wagen het duister in. Langs
mopwat",
„Er gebeurt hier nooit
straatweg doemden in
donkere
de
perde Kareltje onverdroten verder. „Je snelle opeenvolging de donkere silbladeren,
ziet niets dan bomen en rotte
houetten der bomen op, met daaren vieze grasperken om het huis heen. achter grijze nevelen, die opstegen uit
En nooit zie je iemand lopen dan Dirk". de weiden. Het was een rit van twintig
„Wat heb je tegen Dirk?" vroeg zijn. minuten, hooguit, doch Sint Teunisse
vader onlogisch. „Je denkt toch zeker genoot er ieder jaar met volle teugen
niet dat de dorpsjongens meer zien van. Met spijt zag hij na een kwartier
dan jij in dit jaargetij? De herfst en de de eerste huizen van de buurtschap
winter zijn altijd triest en vervelend, Tienberg opdagen, op welks grondals je buiten woont".
gebied „Spijckwoud" was gelegen. Juist
„Waarom wonen we dan buiten?"
toen
de eerste verlichte ramen der
wilde Kareltje weten. Maar toen achtte merendeels lage burgermanshuisjes
meneer Stoffels de conversatie lang- voorbijgeflitst waren, stuurde Kees de
durig genoeg geweest en hij verdiepte wagen met
een snelle zwenking naar
zich zwijgend in de fabrieksrapporten, de berm van de weg, waar de banden
terwijl Kareltje met sombere blikken voelbaar wegzakken in het zand. Ze
naar buiten bleef staren.
stopten.
„Hij drenst altijd", zei meneer Stof„Wat isser, Keis?" vroeg Sinterklaas
„Die
fels die avond tegen zijn vrouw.
bezorgd.
jongen is verwend, over het paard ge„M'n ontsteking", zei Kees onduidetild en vervelend. Daar moet maar eens lijk.
een eind aan komen. Hij loopt altijd
Hij klom uit de wagen en tilde de
met een gezicht als een oorwurm en motorkap op. Secondenlang was zijn
heeft overal critiek op. We kunnen hoofd verdwenen tussen de geheimzinhem de duurste cadeaux geven met zijn nigheden van het voortbewegingsverjaardag en met St. Nicolaas en met mechaniek, doch toen het eruit kwam
Kerstmis en bij alle mogelijke en on- keek het zeer somber.
mogelijke aanleidingen, maar we heb„Naar de haaie issie", zei Kees door
ben er nooit in het minst voldoening het portierraampje. „M'n kaarsje is
van. Ik vraag me toch af of het niet naar de haaie".
beter was geweest hem naar de dorps„Je kaarssie?" Sinterklaas kende die
school te...".
niet en wist niet dat de bouvakterm
„Afschuwelijk! Kareltje tussen die...
gies wel eens op die populaire wijze
huiverde
mevrouw.
die... knullen!"
werden aangeduid.
Zij kon het zelf niet helpen, dat zij in
~'n Bougie", lichtte Kees toe, waarhaar jeugd van alles wat ook maar met door de Sint niet veel wijzer werd.
„die knullen" te maken had, verre was
„Je zult dat stukkie motte lope,
gehouden en dientengevolge was opge- Teun".
groeid temidden van de verfijnde, verMooie boel, een Sinterklaas die te
gulde en veredelde figuren, die door de
gaat. De oude Teunisse kwam
voet
het
sluis der zorgvuldige selectie in
statige patriciërshuis harer jonkheid
werden toegelaten. Het patriciërshuis,
de gordijnen. Het was aardedonFEUILLETON van
dat minachtend de wenkbrauwen moet
ker in de tuin. De maan was niet zicht,
hebben opgetrokken, toen de jongeman
baar en ze kon niets onderscheiden.
Stoffels, fabriekseigenaar, er binnenZelfs wanneer iemand vlak bij op het
kwam om haar het hof te maken.
grasveld onder haar raam had gestaan
„Hij zou er wat levenservaring hebzou ze hem nauwelijks hebben kunnen
ben kunnen opdoen ..." waagde de
zien. Ze beet zich op haar lippen en
heer Stoffels nog. Maar verder werd
had moeite haar tranen te bedwingen.
in
dit onderwerp niet aangeroerd.
Maar wie het dan ook geweest mocht
Toch
„Kareltje heeft een gevoelige nazijn, er was niets gebeurd
door DOROTHY EDEN. voelde ze zich hyperzenuwachtig.
tuur", zei mevrouw. „De herfst en de
Vertaald uit het Engels. Waarom werd ze steeds weer opnieuw
winter werken deprimerend op hem.
31)
jongeheren
Wallinga
zullen
de
uit haar slaap gehouden ? Aldoor waWe
maar eens wat vaker laten komen om
In het gezellige vertrek, dat Iris met ren er nieuwe geluiden, die haar aan
met hem te spelen. Dan heeft hij wat zoveel zorg voor haar had ingericht, het schrikken maakten. Het was alsof
afleiding".
was zelfs een kleine collectie van de men haar wilde afmatten door al die
„De jongeheren Wallinga!" zei me- nieuwste boeken aanwezig. Tony koos geluiden. Even kwam er de wens in
neer Stoffels misprijzend. „Die twee een bundel gedichten uit en kroon in haar op, doof te zijn, zoals Henrietta
saaie augurken met hun uitgestreken bed. Nu de ramen gesloten waren, was Conroy. Dan zou ze niet gevoelig zijn
gezichten en hun matrozenpakjes. Die het geluid van de wind en de zee vaag voor al die mysterieuze dingen, die tot
gedresseerde papegaaien met hun geworden. Er klonk geen gekrijs van dusverre alleen maar via haar oren tot
Niets of
eeuwige „zeer zeker, mevrouw", „als meeuwen en er rammelden geen ven- haar schenen te komen
't U blieft meneer"! Afijn, je doet sters. Alles was volkomen stil en vre- niemand zou haar er op dat moment
dig. Tony trachtte haar aandacht bij toe hebben kunnen brengen haar kamaar".
„Ze kennen hun manieren en ze zijn het boekje met gedichten te bepalen, mer te verlaten om een onderzoek in
van goede familie. Dat zou jóu speciaal maar haar oogleden vielen dicht.
te stellen. Wat zou het trouwens voor
Ze was naar Nic ■ w-Zeeland gereisd, zin gehad hebben ? De vogel was gewelkom moeten zijn", zei mevrouw
scherp. „Bovendien, ik heb de jonge- onmiddellijk na een flinke griep, en ze vlogen
! Ze kon echter niet weer
heren Wallinga al uitgenodigd voor het voelde, dat het niet goed was zich óver inslapen en stak een sigaret op. Ze
Sint Nicolaasavondje. Wil je er vooral te vermoeien en allerlei schokkende verlangde hevig naar warme melk met
om denken, dat je Teunisse op tijd in- ervaringen op te doen. Ze moest zich cognac of eventueel gewone warme
structies geeft? En dat je de cadeaux nog kalm houden en problemen ver- thee. Misschien zou ze straks de moed
Ze kunnen opbrengen om even naar de
tijdig bij hem bezorgt? En vraag hem mijden en ze moest véél slapen
in vredesnaam om te proberen, wat deed het boek dicht en trok het licht keuken te gaan. Het was thans bijna
minder met zijn afschuwelijke accent te uit. Op datzelfde moment hoorde ze de middernacht. Over zes uur zou het
spreken. De jongens moeten er beslist voordeur dichtslaan. Niet met een har- weer licht zijn. Ze zou morgen de gede klap, maar toch harder dan degeen, hele dag kunnen slapen als ze dat wildoor geïrriteerd worden".
Teunisse was een vondst van meneer die 't deed, het waarschijnlijk bedoeld de. Hetgeen er thans voorgevallen was,
Stoffels zelf, en hij was er geweldig had
Alsof op het laatste moment kon moeilijk ernstig genoeg genoemd
trots op. Teunisse, een oudgediende de wind een handje meegeholpen had. worden om de Conroy's op te bellen.
van zijn fabriek, thans reeds jaren Wie kon dat zijn ? Tony sprong uit Ze kon Dougal onmogelijk hierheen
gepensionneerd, had een grote gol- haar bed en gluurde door een spleet i laten komen, enkel en alleen om het
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lende iemanden. Teunisse hoorde het
getrippel van kindervoeten en hoge
stemmetjes, die door elkaar kakelden.
Voorzichtig loerde, hij achter de kar
uit. Daar kwamen ze. Een jongen van
een jaar of acht met twee kleinere
meisjes aan weerskanten. De jongen
had een papieren zak op zijn hoofd en
een oud tafelkleed om zijn schouders,
terwijl hij een bonestaak meevoerde,
die met kleurig papier was omwikkeld.
De twee kleine meisjes waren anders,
doch even wonderlijk uitgedost en liepen met grote passen om niet op hun
vreemdsoortige omhulsels te trappen,
die over de grond sleepten. Ze waren
nu vlak bij de kar. Plotseling stonden
ze met een ruk stil en hun grote angstogen werden als zes zoeklichten op de
donkere hoek achter de kar gericht.
De avondlijke stilte was namelijk ineens ruw verscheurd door een hardgrondige, malse niesbui in een serie
van drie daverende „hatsjies".
„Daar staat Sinterklaas!" gilde een
van de kleine meisjes.
„De echte!" schreeuwde het andere
haar in verrukking na.
„Verroest, ja!" was het commentaar
van de jongen.
Alle drie waren ze met snelle passen
bij de oude heilige, die achter de kar
uitkwam als een betrapte gauwdief.
Ze gingen om hem heen staan en
keken eerbiedig naar hem op.
„Komt U nu tóch naar Tienberg?"
vroeg het kleinste meisje, wier gezicht
was zwart gemaakt met koolstof. Blijkbaar had zij als Zwarte Piet gefungeerd.

„Hoezo?" vroeg Teunisse onnozel,
hij herstelde zich meteen en
knikte plechtig. „Ja, ja, ik kom toch
naar Tienberg", zei hij met een bisschoppelijke buiging in zijn stem. „Ik
dacht, kom, ik mot toch es gaan kijke
of de kinders daar in Tienberg zoet
zijn".
Hij keek schuw om zich heen, alsof
hij redding verwachtte uit het duister.
Maar er was geen enkele mogelijkheid
tot ontsnapping.
„Waarom bent U vorig jaar niet geweest... en voor-vorig jaar niet?" vroeg
de jongen streng. Hij dacht aan zijn
grote teleurstellingen en putte daaruit
de moed om de heilige rekenschap te
vragen.
doch

...
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feit, dat Bella misschien een ' .te bezoeker had gehad
Dat was waarschijnlijk de verklaring: Bella had bezoek gehad en ze had niet gewild, dat
iemand haar bezoek zag. Ze had haar
bezoeker juist nu gevraagd, aangezien
Simon en Iris niet aanwezig waren
Waarom had ze aan deze mogelijkheid
niet eerder gedacht, vroeg Tony zich
af. Zou ze nu weer rustig naar bed
kunnen gaan en inslapen, zonder warme melk met cognac
? Ze kroop
onder de dekens en trachtte zich te
ontspannen. Ze zou niet hebben kunnen zeggen, hoeveel tijd er verlopen
was, toen ze opeens de telefoon hoorde rinkelen. Ze schrok op uit haar
slaap en zat opeens rechtovereind in
haar bed. Wie belde er nu op dit uur
van de nacht op ? Het móést iets ernstigs betreffen en ze zou dus wel naar
beneden moeten gaan om de telefoon
aan te nemen. In ieder geval was de
indringer
wie het dan ook geweest
mocht zijn
vertrokken. Alles was
dus volkomen veilig. Ze rekte zich slaperig uit en trok haar kimono en pantoffels aan. Ze liep snel het portaal
over en rende de trap af om zo snel
mogelijk bij de telefoon te zijn. Het
was halverwege de trap, dat ze opeens
uitgleed. Ze voelde hoe ze haar evenwicht verloor en greep de leuning vast.
Er kwam iets van paniek over haar.
Hierna voelde ze niets meer
Henrietta Conroy wekte haar zoon
met haar zware, mannelijk aandoende
stem. „Dougal, je moet naar het huis
op de heuvel gaan".
Dougal schrok wafcker uit een diepe, gezonde slaap. „Wat is er aan de
hand ?"

——
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„Het gaat, het gaat, Sinterklaas",
zei meneer Stoffels gewichtig. „Och,
klachten zijn er altijd, nietwaar, maar
over het algemeen kan het er wel mee
door, niet vrouw?"
„Ja, dat gaat wel", zei mevrouw
stijf jes. Waarom kon die oude Teunisse
nu niet eens één keertje wat meer zorg
aan zijn uitspraak besteden?
De jongeheren Wallinga zouden bede jongen. „We zijn altijd zoet, maar
slist
gegeneerd zijn.
wezen
krijgen
zijn
we
nooit iets. We
„Kareltje, kom jij es effe bij me",
bedelen langs de deuren en liedjes zingen voor centen". Hij wees verlegen op zei de Sint plechtig. Kareltje slenterde
zijn tabberd en zijn staf. De kinderen naar hem toe en ging met een strak
lachten met schaamte. Zij realiseerden gezicht voor hem staan.
„Kareltje", zei de oude Teunisse, en
zich dat zij als namaak tegenover de
echte stonden en dat zij een figuur sloe- hij voelde zich plotseling weer plezierig
heilig worden, „luister es, jong. Nou
gen.
De oude Teunisse werd inwendig mot ik je een gek verhaal vertellen.
woedend op zichzelf en op meneer Stof- Kijk es, ik ben 'n ouwe man vfï m'n
fels, en op de drenzende Kareltje en geheugen is niet meer zo best. Laot ik
de gestreken en gesteven jongeheren nou vanaovent gemorke hebben dat ik
Wallinga. Hij had nog nooit zo in de een paar jaar lang 'n stomme streek
knoei gezeten... hij was nooit in een heb uitgehaald! Ik ben ieder jaar bij je
situatie als deze geweest, waarin hij geweest en heb je mooie cadeautjes geabsoluut geen enkel gat zag. Hij kon geve. Geen klachte, waor? O zo. Mar
zijn identiteit niet onthullen en daar- nou dit jaar schiet het me inene te binmee deze kleuters de klap van hun nen, da 'k drie kleine kindertjes uit
leven bezorgen. Hij kon niet weglopen Tienberg, drie hele arme kindertjes, die
zonder hun iets te geven... hij kon niets geen moe meer hebbe, straol vergete
geven, want hij had niets, dat niet aan heb. Drie jaar lang heb ik ze straol vergete. Ze hebben noar me uitgekeke en
de familie op „Spijckwoud" hoorde.
„Alle salamanders nog an toe", ik ben er nooit geweest. Hoe vin je
vloekte Teunisse in zichzelf. En toen dat?"
was het alsof hij zich plotseling echt Er hing een hoorbare stilte in de
heilig voelde worden. Hij zette de zak kamer, die slechts onderbroken werd
met geschenken, waarnaar de kinderen door het geknisper van brandend hout
telkens tersluiks begerige blikken had- in de haard.
„Stom!" zei Kareltje zeer beslist. Er
den geworpen, op de grond en knoopte
het touw los, waarmee deze draagbare voer een schok van ontzetting door de
schatkamer was dichtgebonden. Er gin- kamer.
„Juistement, stom, je zegt het", vergen lichte kreetjes van verrukking op,
volgde
de Sint opgeruimd. „Zo stom,
Sint
nog
al was er
niets te zien. De
tastte in de zak en haalde een glan- da 'k er spijt van heb as hare op me
zend-rode automobiel te voorschijn. hoofd. Mar ik heb 't goed gemaakt.
Opwindbaar en bestuurbaar en wat al Vanaovend. Hoe vin je dat?"
„Fijn", zei Kareltje. De verveling was
niet. Hij hield het juweel even in het
licht van de verre straatlantaarn, dat van zijn gezicht verdwenen. Hij keek
flauw tot hen doordrong, en zei: „Hier vol interesse naar de Sint, die deze keer
heb ik iets om het goed te maken, dat heel iets anders vertelde dan vorige
ik jou al die jaren heb overgeslagen, jaren. Kareltje had een hekel aan vermaningen en flauwiteiten. Maar dit
jong. Pak-aan!"
De jongen stond even als aan de was... dit was nieuws.
„Fijn, ja. Dat is 't. Je had die kleine
grond genageld. Toen grepen zijn twee
handen de schat en hij zei alleen maar: smoeltjes motte zien. Een jonge en
twee meissies waren 't. De jongen huil„Nee... oo!"
De twee jongeheren Wallinga had- de van blijdschap toen ik 'm jouw auto
den als echte jongeheren échte leren gaf. Het was een fijne auto, jong, maar
etui's op hun verlanglijst gezet, met voor die knul was 't zoiets as de hemel,
kleurpotloden en puntslijpers en vlak- snap je?"
„Mijn auto?" vroeg Kareltje nieuwsgummi's en passers en alles erin. De
twee kleine meisjes, die nu deze etui's gierig. „Hebt U mijn opdraai-auto al
ontvingen uit handen van de echte hei- weggegeven?"
„Ja, jong, dat most wel. Mar ik wist
lige kindervriend, wisten niet wat het
je 't niet erg zou vinnen, nou 't voor
dat
ontdekten
was, maar ze
arme jongen was... Wel?"
het meteen en toen ze dieEven
bleef het stil. Het vuur kneter ieder nog een kleurboek bijkregen, beefden terde in de haard. Het vuur waarin ik
geroosterd wor as heilige zijnde, dacht
ze van blijdschap.
„En nou nog een snoe- de oude Teunisse. Het angstzweet brak
pie, kinders, om te snoe- hem uit. Toen zei Kareltje: „Fijn dat
pe, zei de oude Teunis- die jongen er zo blij mee was. Ik heb
se vrolijk en roekeloos. nog wel een opdraai-auto op zolder. Die
„Drie dozen borstplaat- is ook nog mooi. En de etui's voor Victor en Michiel Wallinga?"
jes, voor ieder één".
„Die heb ik an de meissies gegeven",
Hij voelde zich heiliger dan welke heilige zei Sinterklaas.
Er klonken drie kreetjes van ontzetzich ooit gevoeld zal
hebben. Of misschien ting. Twee van de Wallinga's en een
ongeveer zo heilig als van mevrouw.
„Sinterklaas maakt grapjes", zei
degene, die zich levend
pure
mevrouw
Stoffels ontzet en onheilspelroosteren
uit
liet
lend.
mensenliefde...
„Om de drommel niet, mevrouw", zei
***
alle. Sinterklaas desparaat. „Het is zo as ik
„Goedenaovond
maol saome", zei Sin- zeg. Ik kon die arreme stumpers niet
terklaas beverig. Hij voorbijgaan dit jaar. Ze strikten me,
zag de familie Stoffels om zo te zegge...". Hij keek wanhopig
met de jongeheren Wal- naar meneer Stoffels, die vragend zijn
linga stijf op een rijtje wenkbrauwen optrok en erg rood zag.
„Maar..." de situatie was zeer pijnin de monumentale kamer zitten, waar de lijk. De jongeheren keken van de Sint
open haard vrolijke naar de ouders en begonnen weifelend
schijnsels van dansen, te huilen. Kareltje viel zijn moeder in
de vlammen tegen hot de rede.
gebeeldhouwde plafond
„Ik vind het fijn", zei hij nadrukkewierp. Mevrouw Stof- lijk. „Victor en Michiel hebben al etui's,
fels trok pijnlijke ge- maar ze wilden mooiere hebben. Ik heb
zichten bij iedere klin- al een auto, en die is nog best. Ik vind
ker, die in deze groet het fijn voor die arme kinderen. Het is
Kareltje toch te erg dat die aldoor vergeten
voorkwam.
keek verveeld. De jon- worden?"
geheren Wallinga trok.
Sinterklaas nam de zak achter zijn
ken schijnheilige ge- zetel vandaan en deed hem open.
zichten. Meneer Stof„Er zit nog wel wat in", zei hij hees.
fels lachte zo"nder enige „Maar veel is 't niet, vanzelf. Kijk es,
reden.
een taaipop voor ieder. En 'n boek voor
„Zo zo", zei de heili- ieder. En 'n suikerbeest,., eh... beestje
ge, toen hij de voor voor ieder".
hem gereedgezette zetel
„Maar...", zei mevrouw met een
had ingenomen. De ge- paars gezicht. Meneer gaf haar een
schenkenzak. die weinig wanhopige wenk. Niet nu: straks...
stevigheid meer had, morgen...
Alles komt in orde... Laat de
moffelde hij achter zich kinderen niets merken... Stil!
weg. „Zo, zo, daar zijne
„En nu mag Kareltje me naar de
me dan weer es. Ja, ja, deur brengen", zei de Sint.
Kareltje
het heerlijk aventje is- nam de witgehandschoende
en
ser weer. En daorom geleidde de oude heilige volhand
eerbied
benk er ook weer. Me- naar de gang.
neer Stoffels, zijt ge
„Goedenaovent saome, en tot volnogal te spreke over de gend jaor",
zei de Sint plechtig, terwijl
jongelui ?"
Kareltje onbewust zijn aftocht dekte.

„Wel, kijk es, ik had het erg druk,
zie je. Een ouwe man as ik mot zich
niet overwerreke, want dan heppie
kans dattie... Affijn. Maar vertel me
nou es, zijn jullie dit jaar braaf geweest en gehoorzaam en lief voor je
vader en moeder en zodanig?" vroeg
de Sint.
„We hebben alleen een vader", zei
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~Ik hoop, dat er niets is, maar nu, Och, het kwam allemaal
wel in orde
nog
om vier uur in de nacht, brandt er
later. Meneer Stoffels kon het begrij-

steeds -Jicht in de hal".
„M'n lieve moeder, slaapt u werkelijk helemaal nóóit ?" vroeg Dougal,
terwijl hij haar slaperig, maar verontwaardigd, aankeek. „Ze hebben dat
licht natuurlijk vergeten uit te doen".
„Beste jongen, het is uit geweest.
Maar om drie uur vannacht ging het
opnieuw aan en sindsdien is het aan
gebleven".
Dougal stapte uit zijn bed. „Hoe kan
ik me daar nu in mengen ?" vroeg hij
twijfelachtig. „Misschien heeft Tony
een late bezoeker gehad".
„Die om vier uur in de morgen vertrok ? Tony Webb is stellig niet zon
soort meisje !" Henriettas stem klonk
zeer overtuigd. „Ik vind het veel waar.
schijnlijker, dat ze intussen vermoord
is".
Dougal keek haar enigszins verschrikt aan. „Schei uit met die onzin,
moeder !
Die bespottelijke fantasie
van u !"
„Even na middernacht is er een auto
van het huis weggereden", ging Henrietta onverstoorbaar door. „En daarna was het licht uit".
„Wat voor wagen ? Wie zat er in ?"
„M'n lieve jongen, hoe zou ik dat
weten ? Ik zag alleen de koplampen
de weg afkomen".
„Misschien was het iemand, die naar
het uitzicht wilde kijken of die op een
stil plekje wilde minnekozen ..."
„Natuurlijk is dat mogelijk, maar 't
zóu ook kunnen zijn, dat ze Tony ontvoerd hebben".

pen... Natuurlijk, het had niet mogen
gebeuren, en ik denk niet dat mijn
vrouw volgend jaar... Maar ja, gedane
zaken nemen geen keer, en ik heb do
jongelui schadeloos gesteld, natuurlijk.
„Kareltje is een prachtvent", zei de
oude Teunisse tegen meneer Stoffels.
„U moet 'm in ere houe... Een kerel uit
één stuk, om zo te zegge...".
Jaja, Kareltje. Vervelend en drenzerig en verwaand. Maar meneer Stoffels ging met een hart, dat groot was
van trots, naar huis. En hij kreeg vochtige ogen, toen hij zijn zoontje voor het
raam zag zitten, somber naar de trieste
natuur starend. Hij tikte van buiten
tegen het venster en riep: „Over twee

maanden is het weer lente, jongen!"
En Kareltje lachte.

Sint Nicolaas met koets
en schimmel in een sloot
Bij zijn bezoek aan Loppersum op
Woensdagmiddag heeft Sint Nicolaas
een enigszins hachelijk avontuur beleefd, toen zijn schimmel, die voor zijn

koets gespannen stond, op hol sloeg.

Waarschijnlijk was het dier schichtig
geworden door het rumoer, dat de
komst van Sint Nicolaas veroorzaakte.
Het „avontuur" eindigde in 'n 5100t...
Alleen de koetsier werd gewond. Hij
had een diepe snede aan het hoofd.
Toevallig gebeurde het ongeluk vlak
bij de woning van dr Oterdoom, zodat
de koetsier spoedig verbonden kon
(Wordt vervolgd) (Nadruk verboden) worden.

-

Winnetou en Old Shatterhand herleven in 'n machtig Indianen-epos
in vlammend Technicolor.
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GELKINGESTRAAT
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Telefoon 24372.
Daar koopt U rustig en

Luxe dozen
Bonbons, Chocolade en

ter opleiding
Enkele gevorderde

SCHIERNAAISTERS

Inlichtingen

Chocolade
200 gram, Chocoladeletters
50 et. per stuk.

I

VOGELS
VOGELS
Prima zingende Oranje Kanaries f 10, pop kanaries
f3. Grasparkieten f 7.50 p.p.
Voor kerngezonde vogels
wordt ingestaan. R. Knol,
Haven O.Z. 257, Leens (Gr.)
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SANTEQA

N.V. HERENKLEDINGFABRIEK V/H GEBR. LEVIE

W. A. SCHOLTENSTRAAT 10

GEVONDEN: 3 armbanden,
ceintuur, 3 portemonnaies
+ inhoud, 1 paar bruine
wanten, 2 handschoenen, 1
dubbel parelsnoer, 1 kinderwantje, 1 muntbiljet vanl
f 10.-, 2 muntbiljetten van
fl. De voorwerpen zijn te-j
rug te bekomen ter gemeen-!
tesecretarie
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BOEKHOUDER heeft nog
tijd beschikbaar. Br. fr. onler no. 165 bur. dezes.
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DAME, Zakenvr., 48 J., kn.
versch., z.k.m. Heer.
Br. fr. no. 130 bureau dezes.
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Broekspijpen

Maar de duurste Sche- le chroom
merlampjes bijna voor Rjj wi elbel
niets. Nu Schemerlampjes
van -3,99- 2.50,-fc99- 2.90,
van -€.09 8.90. Schemer/>S-A

«P^^A
.

met Rokkapjes
4.90. Kroonkapjes zijde 0.95.

lampjes

95 et
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Motor-

handschoenen

WANDLAMP,
met zijden

2-armig
kapjes 3.75

7.90; 1-armig 4.90

5.90.
Koperen
Wandlantaarn
met glas -8:99- nu 6.90.
Leeslamn
smeediWr van
vnn
j-eesiamp, smeearjzer,
-.1.90- nu 13.90. Leeslam-

de rijwielhan-

pen pracht uitvoering,
met rokkap en lectuur-

citeren met vermelding van genoten opleiding en ervaring, alsmede bijvoeging van diploma's en
cople-getuigschriften. Rijbewijs B
vereist. Geheimhouding verzekerd
Brieven fr. onder no. 187 bureau van dit blad

bak 29.75.

Leren Motortassen meer
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BUITENBANDEN 2.90

Autopeds 8.90.

Reclame

Friese schaatsen nu 4.90
Sleeën, buisuitvoering van-SrStf nu 5.90, van

6.90.

aaaal en worden verkocht tegen

Citroen hoezen vanaf f75.—
Renault hoezen vanaf f6O.Autobeklederü GALLIARD
Boterdiep 22, Groningen.
Tel. 31069.
zolang de voorraad strekt

WIJ KEREN
costuum,

2-delig,

f

Luxe Tasjes 8.29. Schoudertasjes, ruit 1.49.

27.—;

GELD
Mantel f 17.—
uitsluitend groot
v. GORKOM rCredleten
1600.— a 3% zonder borg
Visserstraat 41.
verkrijgbaar, voor elk doel
en voor iedereen. Gemakkelijke voorwaarden, wisselende wachttijd.
Vraagt Inlichtingen „Samenwerking", Verstolkstraat 31
Leeuwarden.

of
!Winterjas
Kleermakerij

N.V. Groninger Houthandel

J. Beishuizen, Hoornsediep
121, Groningen, vraagt

Net Meisje vr. Vriendin,

no.

Indiensttreding

liefst

December.
181 bureau dezes Sollicitaties schriftelijk.

19 jr. (k. dansen).

Br. fr.
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half
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in prijs.
De SCHRIK heeft wat; de SCHRIK geeft wat; de SCHRIK lacht om elke
concurrentie. Stofzuigers, 2 jaar garantie, nu 79.50. Koopt zoveel mogelijk
in de morgenuren. Contante verkoop. Geen geld, geen liefde. Het publiek
wordt beleefd doch dringend verzocht met gepast geld te betalen, anders geen
goederen maar een zakje zout,
ALLEN OP NAAR DE
verlaagd

Rijwielen- en Lampenkoning

F. GROENEVELD
RADEMARKT 8
Mensen buiten de stad stuurt bode.
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Geeft de Schrik alles weg?
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RIJWIELONDERDELEN

Voor bekend eerste klas merkrijwlel wordt voor de Noordelijke
provinciën gevraagd een prima
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Delfts blauw
zijn uitverkocht
Schemerlampjes 1.98
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verkoopt vanaf heden tot en met Zaterdag ver beneden de inkoopsprijs.
De bel luidt voor de laatste ronde.
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Het gesprek van de dag.
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MOTORFIETSEN
98 et
lij TIENTALLEN „ENKELE STUKS"
|:; VOOR STERK VERLAAGDE PRIJS
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Om St. Nicolaas een plezier te doen

Zaterdag 5 December (St. Nicolaasavond) In alle 4 Bioscopen slechts
één avondvoorstelling aanvang 7 uur!
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De Schrik van Groningen
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afgehaald te zijn. Dit geldt voor alle 4 Bioscopen.
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met James Stewart
Jean Hagen
Wendell Corey
Moordenaar of held?
James Stewart In zijn grootste rol!
Voorst. 2i 7 en 9i uur Zat. en Zond. ook om 4} uurl

ELKE OCHTEND 10.30—2.20 uur LUXOR SHORT

1
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(Carbine Williams)
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Miin

Dit Luxe Tbeeschepje (fraai verzilverd)
net 2 pakjes .eerlijke iflerooon Tea
In PtoJtle Omdwt ftiiniwi roor f 1.97
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filmwerk

Een

"»
Tel. 29214

-ii

deze bijzondere verrassing.

- onV6TgetelJjke
Benkhoff.
melodie
revue-film,
Een
met
Internationale
D
van
cLpinlevensroman
Variété-nummers en bekende filmsterren! /«t
Muni
P-ïï
7 Nieuwe
van Michael
fflf ïïerï"
Oberon cÖ
fonkelend muzikaal vuurwerk ;oorst „e .
wilde v
vlot en
uitverkocht>
3-7 - en 9.30 uur. Zond. 2 . 4.30 -7 en 9.30 u.
**s^o2lgödlg! Oolc per
Georg

X

f ékWW

A.s. Dinsdagavond
twee voorstellingen.

(Dansende sterren)

met: Germaine Da mar,
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De Grote Operette-Revue
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leveiyTen Van Nelle in de pot!
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COMPTON BEHNETT
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VERKOOP SCHOOLBANKEN

De Inspecteur der Domeinen

ringestraat 43, tel. 29666, is

te Groningen, Oude

WAARSCHUWING!

Bote-

Vergeet bü al het zoet het zilte niet.
Koop KAMPERPALING en geniet!
enorme sortering, het allerfijnste! Lage

voornemens op Maandag
14 December 1953 bij inschrijving te verkopen een partij schoolbanken opgeslagen in het Winckler Prins Lyceum te Veendam, Wmcklerstraat 5 te Veendam.
Kijkdag Donderdag 10 December 1953 van 2—l uur.
Biljetten

Bij ons
prijzen. Als verrassing 3 blik Franse Sardines f 1.-,
groot blik haring in torn.s. f 0.70. Bel 27956 en
het wordt thuis bezorgd. Bestel vroegtijdig bij de

WAAUSCHÜWINSSWE.KKER

worden op aanvraag toegezonden.

SPECIAALZAAK JO LODE
ZUIDERDIEP 4

Af te stellen op iedere

|

Drukkerij Oppenheim
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Turftorenstraat 7,
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Groningen,

heeft plaats
een bekwaam
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DRUKKER

'n Goede tip voor
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(naast

de

WEEVA)

willekeurige tyd tussen
1-en 60 minuterv.
Zeer mokkelyk by koken,
A/os, op laboratoria etc

C.V. Stoomkoffiebranderij & Theehandel H. Smith

—

goed kunnende typen.
Eigenhandig geschreven sollicitatiebrieven met opgave
van leeftijd, diploma's godsdienst enz. worden gaarne
verwacht

vraagt een

vr. Kantoorbediende,
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een goede Sint!
Niets past beter „in haar schoen-

tje" dan

zon paar veelbegeerde

EMPIRE nylons. Deze populaire
kousen vindt U alleen in de
fantastisch uitgebreide kousencollectie van Rottinghuis. Let
wel, nérgens anders!
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EMPIRE rood Van
hooggetwist kristal
nylongaren. 'n Ragfijne
kous, 54 gauge m$Q
*r
15 denier

':
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EMPIRE green Een
zeer fraaie wandelkoua
▼an het solide Enkalon,
51 gauge
_f 50
}0 denier
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EMPIRE wit ■ Extra
stetke nylons, die wel
zeer elegant
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EMPIRE blauw
Deze „outline" met
punthiel is bijzonder
flatteus. Van hooggetwist kris- my c
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DAMES, NU EEN NUTTIG
CADEAU VOOR ST. NICOLAAS!
Deze slagerij verslaat alle prijzen.

EEN FIJN STUKJE VARKENSVLEES, en de
prijs? Alleen deze 2 dagen voor de helft naar
beneden! Zo lang de voorraad strekt. Wij waren
gelukkig door een partij varkens goedkoop te
kopen. Zie de etalage, het spaart U geld!

Dril* i*

Wij bezorgen door de gehele stad.

Beleefd

aanbevelend,

ot A->

—

%o

Het adembenemende relaas van een uiterst sensationele
medische proefneming! De gruwelijke ervaring van een

die door het drinken van een gif (onder strenge
medische controle) tijdelijkkrankzinnig wordt! Van minuut
tot minuut wordt dat gehele, hoogst interessante proces
beschreven ! En hoe !! Deze ongewoon boeiende
reportage en nog vele andere kunt u deze week lezen
in PANORAMA! De week daarop zijn er weer andere
exclusieve artikelen, die u zullen verbazen en uw
man,

noucT
ÜlLi_j___-_fflfi_i-_-_fl
J
-""

Gevraagd door Cartonnagefabriek

ERVAREN DRUKKER
Bekendheid

met Veenstra-rotatiepers en/of stanzdegel
vereist. Sollicitaties franco onder no. 150 bureau dezes.

Een oude stoel?
Een NIEUWE stoel!

|

spannend, %6 aangrijpend!

"12 uren krankzinnig"

TELEFOON 29426

Lusteloos? 1

.

eens 'ff boeiende reportage!

Niet te geloven,

G. DE GROOT
PRIXSESSEWEG 63

f*og*

’

if

___

aandacht zullen trekken! Elke week komt PANORAMA
met deze zeldzame reportages en ongewone artikelen,
die hun weerga niet vinden! In dit jaar - zijn 40-jarig
bestaan - is elke aflevering van PANORAMA verrassender
dan ooit! En zn prijs meer dan dubbel en dwars waard!
Het zou jammer zijn, ook maar één nummer te missen,
Neem direct een abonnement! Vandaag nog! Vul onderstaande coupon in u zult er geen spijt van hebben!
Honderdduizenden abonnes gingen u reeds voor!

PANORAMA

INTEKENBILJET
Aam de Adm. Vam panorama", Ntssaulaan 81, Haarlem.
Aceoord ! Noteer mij als abonné !
* por week 30 cent / " per kwartaal f. 830.

=====
Woonplaats
* doorhalen toot niet verlangd wordt.
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Echte chocoladekorrels,
héél erg goed, héél erg
lekker! Tesamen met
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De fijnste, geurigste en
krachtigste cacao die maat
verkrijgbaar is !
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Neem 're pakje extra voor Sinterklaas
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Dcccmher-aanbieclingcn van
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dubbel zo lekker
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Doe Uw keus uit deze 2 feestelijke

N. V. CACAOFABRIEK DE ZAAN

, 9B

ziet Sint overal blijde gezichten.

En als Moeder dan komt met boterletter, boterkoek
of speculaas, bereid met heerlijke roomboter,
stijgt de feestvreugde ten top.
/
leder proeft het
W->^**a
alles smaakt met

I

van 500 gram

Tijdelijk voor slechts

Up 5 December
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CACAO DE ZAAN

/ Heerlijk... met roomboter
(
dat proef ie direct!
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misse1 klachten, zoals maagpnn.
oi "
maagzuur
h khe.d. oprispen,
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"AKKER"!

Het geschenk ijwaar de Sint
zijn mijter voor afneemt

flanel,
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Aanmelden aan de fabriek van B—l 2en
van 2—5 uur.

JLWllüïëfA kleding n.v.
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-

VQJI

-ry

j

a

£>ols!

BO»

€j£t

GRONINGEN

frtjjm |A
ysJtïJ
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Rekening-Courant Boekhouder

BRYLCREEM

Correspondente
welke in staat moet zijn zelfstandig te corresponderen. Kennis van boekhouden gewenst.
Fa. Z. S. COHEN, Huish. Art. Engros, Oosterstraat 33,

Imp. Jacq. Mot Jr., Amsterdam
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Mogelijkheid, tot verzending bestaat

voor:

België, Frankrijk, Engeland, lerland, West-Duitsland,
Noorwegen. Denemarken. Zwitserland, Oostenrijk. Sm
gapore, Indonesië. Nieuw Zeeland, Australië, Unie van
z Afrika, Brits Oost Afrika, Brazilië, Argentinië,
VeneZuela, Suriname, Nederlandse Antillen, Ver. Staten van
NoOTd Amerika.
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1 ln te zenden aan de ERVEN LUCAS

Voor de AVONDNIJVERHEID SSCHOOL:
i—■'

Stemt af op: Radio Luxemburg I (1293 M.)
„SUCCES DHIER ET D'AUJOURDHUI".

UDtHV
_,"

3 lessen per week
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L NE RENAUD Z| NGT VOOR U!
een door Bols aangeboden programma singt
deze bekende Franse vedette haar meest geliefde
chansons. U kunt haar iedere week beluisteren op:
Maandag 18.1,9 u., Donderdag en Zaterdag IS.S6u.

~'L _s|-2

«naam

Leraar Vaktheorie Bouwk.

Sollicitaties binnen een week
Indienen bij de Directeur der
Techn. School te Drachten

-

-",

Stl

(C cursus):

6 lessen per week
Salaris volgens Rijksregeling
Vergoeding reiskosten

■

i

;

WzÊÊÊt*

mtj s.v.p. Uw folder

Voor de AVOND-U. T. S.

Leraar Bouwkund. tekenen

U??---°-"-"* _?_':;

{fésMl_S{
__ï"_V«r!

Bols stelt u in staat uw familie, uw vrienden en
uw zakenrelaties in het buitenland met Kerstmis of
**_ andere feestelijke gelegenheden te verrassen met
een kruik Bols Z.O. Genever en/of een fles Apricot
Bols. Geen verzendmoeilijkheden, geen door de ontvanger te betalen rechten. Uw cadeau wordt ter
plaatse uit bestaande voorraad geleverd en franco
huis bezorgd en u kunt in Nederland in guldens
betalen.
Dat is de nieuwe AardßOLService. Door hun
kwaliteit zijn Bols likeuren en Z.O. Genever over
de gehele wereld gevraagd en daarom vrijwel overal
verkrijgbaar. Een kwaliteitsartikel vindt immer
z jjn e igen, internationale weg. Vraagt uw leverancier om bijzonderheden omtrent deze speciale
AardßOLService of zendt onderstaande coupon in
aan e Erven Lucas Bols, Amsterdam.

zendt
ES, ■ COUPON AardßOLService.

Gevraagd per 1 Jan 1954:

Leraar Technisch Schetsen

.*P R I C

>

Technische School

3 lessen per week

■'Ü""B»'

met behoorlijke routine en liefst in 't bezit
van practijk dipl. boekhouden, alsmede een

's Werelds meest verkochte hairdressing
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fil

voor spoedige indiensttreding accurate

County Perfumery Co. Ltd., Stanmore, England.
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De Verzek. Mij. De Auto Onderlinge te Groningen, Oude
Boteringestraat 23-25 heeft plaats voor

2 flinke (steno)-typistes

leeftijd niet beneden 20 jaar, en
op het platteland ter overname aangeboden
bedrijf.
Zeer renderend
Omzet meer dar
2 flinke manl.
f2000.— per week. Koopsom in overleg. Win
leeftijd niet beneden 20 jaar,
kei en woonhuis disponibel.
bij voorkeur met Mulo-diploma.
3rieven franco onder no. 183 bureau dezes.
Sollicitaties schriftelijk te richten tot de Directie,

kantoorbedienden
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BOEKBESPREKING DOOR J.G. DE HAAS

Twee Engelse Vrouwenlevens
zen, een zo frappant relief krijgt zn
roman door alles wat hij tevens vertelt
over de nood en de saamhorigheid der
vissers en door de voortdurende aanwezigheid van de zee, die het gebeuren
Boerenoorlog, de opstand in Indië en de zn diepere betekenis geeft.
Een dergelijke roman te kunnen
beide wereldoorlogen. Telkens opnieuw
gaan vrienden van haar heen.... en schrijven zonder enige zwaarwichtigziet ze, hoe de tijd verandert. Maar ze heid, is een verdienste op zichzelf.
wanhoopt noch veroordeelt; ze heeft de
mensen lief, zoals ze zijn en niet zoals

Howard Spring: ,FEEST DER HERINNERING" (Sijthoff, Leiden);
Nril. Paterson: „TIIIRZA, DOCHTER VAN SCHOTLAND" (Zuid-Holl.
Uitg. Mij, Den Haag).
Het gaat me feitelijk aan 't hart, dat
de mij toegemeten plaatsruimte me
niet veroorlooft, over elk vandeze twee
groot opgezette, forse, ver boven de
middelmaat uitstekende romans een
uitvoerige beschouwing te publiceren.
Want om de verdiensten van deze werken, waarin twee Engelse auteurs van
formaat een markant vrouwenleven
zorgvuldig opbouwen, zuiver weer te
geven en om aan de rijke, gedetailleerde inhoud recht te doen wedervaren, is
het nodig, zowel de stof als de vorm
waarin deze gegoten werd, aan een
nauwkeurige analyse te onderwerpen.
Men doet deze boeken ernstig tekort,
wanneer men zich beperkt tot enkele
samenvattende conclusies. Sommige romans kunnen, hoe verdienstelijk ze
soms ook zijn, wat hun betekenis betreft
met een half artikel meer dan tevreden
zijn; déze romans zouden recht kunnen
laten gelden op de viervoudige ruimte.
Ik heb gemeend, dit in eerste instantie
te moeten constateren, opdat mijn
lezers de juiste verhoudingen niet uit
het oog verliezen.

ze zou wensen dat ze waren.

Groot is uiteraard het aantal figuren,
dat de schrijver om haar heen groepeert; en alle zijn boeiend, met veel
inzicht en op precies de juiste plaats
in hun époque getekend. Om enkele te
noemen: haar stiefzuster, die werkt en
leeft in de Londense achterbuurten;
haar gouvernante, die een bekende
schrijfster wordt
't is Charles Dickens, die haar boeken uitgeeft; haar
echtgenoot, die zijn verlangen, een grote
rol in de politiek te spelen, nooit vervuld ziet; en, om de lange rij ontijdig

—

af te breken, de fascinerende figuur van
de kapitein-vrijbuiter.
Hoeveel details Spring ook naar voren haalt, ze zullen de lezer geen moment vervelen; en omdat hij bovendien
telkens weer met meesterschap de brug
weet te slaan van het heden naar het
In beide romans staat een vrouw in verleden en van het verleden naar de
het middelpunt en beide romans be- toekomst, is deze roman vol herinneringinnen in het midden van de vorige gen waarlijk een feestelijke lectuur.
eeuw. Maar daarmee zijn de punten
van overeenkomst dan ook genoemd.
Thirza, de centrale figuur van PaWant in de eerste plaats is de hoofd- tersons roman, is een eenvoudig visfiguur bij Howard Spring
wiens sersmeisje, dat leeft in N.0.-Schotland.
respectabele kwaliteiten men in Neder- Zij wil niet blijven, wie ze is en dank
land vooral leerde kennen door zijn zij haar verstand en doorzettingsvermo„O, Absalom"
een beschouwende gen, dank zij ook de sentimenten, die
vrouw, die het leven aan zich voorbij onder haar kordaatheid leven, slaagt
ziet trekken en haar wijsgerige con- ze er werkelijk in, zich ver boven haar
clusies trekt, terwijl deze hoofdfiguur soortgenoten te verheffen. Allereerst
bij Neil Paterson een zeer actieve vrouw wordt ze kamenierster op het grote
is, die kordaat in het leven ingrijpt en landhuis, maar voor dienen is ze niet
het met humor naar haar wensen weet geschikt; dus wordt ze pakster in de
te richten. Daarnaast blijven we bij haringzoutcrij en spoedig daarop, door
Paterson in de vorige eeuw
toen de haar kennis en intelligentie, klerk op
zelfbewuste vrouw nog heel anders het kantoor. Haar zakelijk inzicht trekt
terwijl de aandacht van de reder en ze trouwt
beoordeeld werd dan nu
Spring een tijdperk van niet minder met hem, om na zijn dood het bedrijf
dan honderd jaar overkoepelt; zijn geheel alleen te voeren. In haar tijd is
boek eindigt in het heden. Hiermee is ze een fenomeen, dat niet begrepen en
nog niet gewezen op de grote verschil- dus verkeerd beoordeeld wordt. Maar
len in stijl en structuur, welke onge- anderzijds zijn er veel goede mannen,
twijfeld voor een belangrijk deel sa- die van haar houden. Tenslotte kiest ze
menhangen met de respectievelijk Ende ene, die haar de baas is en verlaat
gelse en Schotse aard der auteurs.
met hem het land.
Beiden zijn zij prachtige vertellers; Dit boek heeft twee, evenzeer boeienmaar waar Spring zich met een zekere de facetten: de ontwikkeling van de
zonder enige sentimentali- hoofdfiguur en de daarom geschaarde
weemoed
teit nochtans
laat meedrijven op de personages; en het leven der haringgolven van de tijd en de dingen met vissers met hun vele zorgen en moeiberusting overziet, zoekt Paterson bo- lijkheden. Nu eens vestigt de auteur
venal naar dramatische effecten en laat onze aandacht op het ene, dan weer op
hij zn typisch-Schotse humor terdege het andere facet en het is moeilijk om
gelden. In dit verband moet ik, tegen vast te stellen waarin hij beter slaagde,
mijn gewoonte in, een speciaal woord in de psychologische tekening der kavan lof richten tot de vertaler
Hans rakters tegen de achtergrond van een
de Vries
zonder wiens zorgvuldige interessante tijd, of in het omlijnen van
arbeid dit boek in onze taal nooit dus- de functie, die de zee en de vis in heel
danig tot zijn recht zou zijn gekomen dit boek vervullen. Al gaat het bovenal
alleen al het 'equivalent, dat hij vond om Thirza en al zou alleen reeds het
voor het Schotse dialect is alleraardigst. feit, dat hij deze vrouwenfiguur schiep,
Het is bij Howard Spring de hoofd- Patersons literair meesterschap bewijfiguur, Sarah Undridge, die ons meevoert door haar leven, dat bijna een

—
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eeuw

lang

duurt; en ons zo een tot in

bijzonderheden gaaf beeld geeft van
het Engeland, dat evolueerde van het
Victoriaanse tijdperk tot het heden. Als
driejarig meisje woont ze de opening bij
van Crystal Palace, het „Vredespaleis"
van die dagen, waar de vertegenwoordigers van de volkeren der aarde samenkomen in de verwachting, dat er
een saamhorigheid in vrede en liefde
mogelijk zal zijn. Dat gebeuren maakt
een diepe impressie op haar, welke ze
gedurende heel haar leven niet meer
zal vergeten. Want van niet minder dan
vijf oorlogen ziet ze de feiten en de gevolgen voor zich
de Krimoorlog, de

—

TOCH IS HET ZO !

Congres „Ons toneel en
wij Nederlanders”

...

De Nederlandse Vereniging van
Schouwburgdirecties, het Nederlands
Theater Centrum en zeven toneelgezelschappen houden 15 December a.s.
in Krasnapolsky te Amsterdam een
congres. De organisatoren willen met
dit congres trachten de Nederlandse
toneelspeelkunst dichter bij de bevolking te brengen. „Overtuigd als zij
zijn, dat er in Nederland verheugend
goed toneel wordt gespeeld, hetgeen
reeds door een groot gedeelte van ons
volk wordt gewaardeerd, menen zij
toch nog, dat een ander zeer belangrijk gedeelte van ons volk niet of zeer
weinig met ons toneel in aanraking
komt. Zij willen zich op dit congres
op de middelen bezinnen, waarmee dit
publiek in contact kan worden gebracht met de kunst in het algemeen
en met de toneelspeelkunst in het bijzonder. En het te doen gevoelen welk
een groot geestelijk genot het geeft,

te genieten van goede toneelspeelkunst".
Als sprekers zijn uitgenodigd prof.
dr W. Asselbergs (Anton van Duinkerken)
voorzitter van het Nederlands
Theatercentrum, Amsterdams wethouder van kunstzaken, mr A. de Roos,
de heer Paul de Vries, lid van een vakorganisatie, en onze oud-stadgenoot mr
H. Waage, bestuurslid der Nederlandse Vereniging van Schouwburgdirecties.

~

—

In de nieuwe ontwerp-postspaarbankwet 1954, die door ~.c minister van Financiën bij de Tweede Kamer is ingediend, is van de gelegenheid gebruik
gemaakt de mogelijkheid te openen tot
het doen sparen op andere wijze dan
door middel van spaarbankboekjes.
Het aantal spaarvormen heeft zich namelijk zeer uitgebreid. Met name is de
laatste jaren het contractueel sparen
sterk naar voren gekomen. Genoemd
mogen worden het verzekerd sparen,
het koopsparen en de z.g. honderd-gulden-clubs, waarbij de spaarders zich
verbinden tot het regelmatig inleggen
van een vast bedrag. Wil de Rijkspostspaarbank mot haar tijd meegaan, dan
dient — naar het oordeel van de minister
te dien opzichte de nodige
vrijheid van handelen te worden gegeven, welke overigens beperkt wordt
door het doel, te weten het bevorderen
van het sparen.
Voorgesteld wordt in de wet een eenvoudige regeling op te nemen voor de
van
na overlijden
afwikkeling
een spaarbankrekening ten name van
een ongehuwde inlegger van jonger
dan 18 jaar en van een gehuwde inlegger. Door deze regeling behoeft de
medewerking van broers en zusters,
respectievelijk kinderen, die in het
overgrote deel van de gevallen toch
de wettelijke vertegenwoordiger, respectievelijk de langstlevende echtgenoot, machtigen over het tegoed te
beschikken, niet meer te worden gevraagd. De voorgestelde regelingen
zijn niet dwingend en de Rijkspostspaarbank kan, waar zij dit nodig
acht, deze medewerking van de mederechthebbenden blijven verlangen.
De leeftijd van de inlegger, boven
welke zijn wettelijke verte«"nwoordiger niet meer zelfstandig over zijn tegoed kan beschikken, is, in verband
met de grens, door de arbeidswet gesteld, van 12 op 14 jaar gebracht.

—

—

—

flapsma-Fiesseng
Mevrouw
van
Dagboek
het
Wil

Het abonncmentsconccrt van gisteravond bracht als nieuw werk voor
Groningen de tweede symphonie van
Carl Nielsen. De laatste tijd schijnt er
aan het oeuvre van deze Deense componist wat meer aandacht te worden geschonken. Mede tengevolge van de
Deense week hebben wij in onze stad
nu binnen enkele maanden een drietal
werken van hem gehoord: het vioolconcert opus 33, de ouverture tot de opera
„Maskarade" en nu de symphonie van

tische, melancholische en sanguinische

geaardheden muzikaal uit te beelden
hij ontnam zich
als een waagstuk
immers de mogelijkheid om de nodige
afwisseling in elk deel afzonderlijk te
bedenkelijk wordt het, als
brengen

men het thematisch materiaal van het

—
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Doetje, al hoe klein en mieterig
van pestuur of zij ook is, daar zit 'n
kop op en als er wat in die kop zit,
dan moet dat door zet worden. En
zodoende, zij had 't nog maar net
goed en wel op bedacht van dat draaibare ligtentje voor haar rimmetiek,
of zij opslag anderdaags naar Geert
Mous toe om alles met hem over te
leggen. Nou, en dat viel hem wel af,
dat 't op zon ligtentje aan ging,
Doetje had hem ja al lekker maakt
voor die sjerre bij mij op plaats, maar
die 't kleine niet eert, die is 't grote
niet weerd zo hield zij hem voor. En
buitendes, hij had 't na zijn Oostgangerstijd hier bij ons in Kleistrum ja
nooit verder bracht als pleegsman, en
daarom, al mooi dat zij hem dat ligtentje gunde. Och, en zo dacht die
Geert er zelf bepaald ook over, tenminsent, slim Welgemoed kwam hij
die eigenste dag bij mij aan deur voor
Poolshoogte op 't stee daar 't spul
te staan komt, dat 't hem niet kulde
met maten en afmetings en zo.
Zo, mevrouw, zei hij tegen mij
toen hij klaar was met zijn meterij en
even bij mij in keuken kwam voor
wat drinken, nou zei mie 't toch as
verwonderen of ik veur joe ook nog
es wat neis moaken maag.

—

— Hoe

hem.

menen jij dat? vroeg ik

—

Nou, nogal glad, zei hij; 'k haar
dr al haalf op rokend, dat 'k bic joe
op ploats 'n mooi kerwaai kriegen
zol, moar dat gun ie mie nait, heb

ik begrepen.
'k Had jou 't van harten graag
gund, zei ik, maar Klaassens was van
oordeel dat jij zouden niet mans genoeg wezen voor zon dik karwei.
Haar 'k wel docht, prommelde
hij, dat dei olie boer dr weer achter
zat, dei het nou ainmoal peerde-ogen
op mie.
Is toch ook zon wonder niet,
kwam ik, jij hebben toch ook nog
nooit 'n goed stuk werk af leverd.
Omdat mie 't nooit ainmoud
was, zo laank as draankduvel mie bic
zetten nog bic mien kladden haar,
moar nou! Dei haile jeneverboudel
heb ik veur goud af sworen en nou
zei ik mensken hier es zain loaten
wat ik ken!
Nou, 'k ben slim benieuwd, zei
ik, hoe 't met dit eerste karweike af
lopen zal.

—
Gaspar Cassado veroverde Groningen —
Dirigent: Jan van Epenhuysen
—
—
—
—
—

Abonnementsconcert G.O.V.

Over vattien doagen is 't kloar,
beloofde hij, en den zei ie Versteld
stoan over Geert Mous.
En zo hij weer weg, maar 'n uur
later had ik hem al weer aan deur,
'n beetje verslagen zag ik wel, of
juffrouw Druilinga thuis was en of
hij die even spreken kon.
— Ja Moes, zei Doetje, die hem
.naar haar vragen hoord had en er
zodoende op af kwam, wat is er aan
de hand? Toch geen zwarigheid hoop
ik?
Nou, dat nait bepoald juvver, zei
kerel en hij stond opslag met pet in
hand, omdat hij op zijn manier 'n boel
Respekt voor Doetje heeft, moar dei
mieterse holtkoper wil mie niks ver-

—

kopen!

De Avonturen van

Voor de kleintjes

—

De Prefect

—
—
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Zonneschijn bleef onder normaal

...

Geschiedenis Stad en Provincie

—

|

Eén der droogste Novembermaanden
van deze eeuw

CLOWNTJE RICK

—

—

Dus toch zwarigheid, zei Doetje,
zonder hout begin je niet veel!
— Krckt juvver, knikte Geert en
dei lamzak het holt zat vanzulf, moar
geld bie de vis het e zegd.
'k Heb 't al begrepen, praatte
Doetje, jekomt om 'n voorschot voor
je hout. Hoe veel moet het wezen?
Nou, en dat was dan derdehalf honderd gulden en waarachtig, zij opslag
naar haar kamer voor dat geld en
'n kwartier later stapte kerel op 't
houtstek af, de neus in de wind vanzelfs.
— Zo, zei Doetje tegen mij, toen hij
toe 't hek uit was, en nu maar hopen
dat hij zo genoeg heeft voor al 't
houtwerk.
Dat maggen jij zeker hopen zei
ik, verver komt er nog aan te pas ook
en die Geert moet zijn uren betaald
hebben vanzelfs en dat houwt er ook
in, reken ik, hij kan ja op schrijven
zo veel als hij wil en zodoende zal
jou dat nog slim af vallen.
Och, nou ja, kwam Doetje, laat
dat 't geval wezen, ik heb 't gevoel
dat ik hem nog steviger in 't zadel
geholpen heb, en dat is ook wat
waard voor zo'n eenzame ziel, die
kind noch kraai heeft.
Nou, pruttelde ik, of hij geen
kind en geen kraai heeft, daarom
hoeven jij toch nog niet zo met hem
om pappen!
En daar wou ze nog weer tegen in
zag ik wel, maar net kwam mijn
eigen timmerman bij stoep op en met
'n begroting voor die sjerre en daarom ik maar gauw op voordeur af.

laatste Allegro beschouwt. In dit slotdeel zakt de symphonie, die toch al
geen grootse indruk maakte, beneden
peil. Wij kunnen Jan van Epcnhuysen
noch zijn voorgangers er een verwijt
de Vier Temperamenten.
van maken, dat zij de Groningers zo
Deze symphonie heeft op mij de lang lieten wachten voor de gelegenminste indruk gemaakt. Nu was d
heid kwam kennis met deze Vier Temzet van Nielsen om in de vier delen van peramenten te maken.
De voortreffelijke ouverture-fantaisie
dit werk resp. de cholerische, flegma„Roméo et Juliette" van Tsjaikofsky
besloot het eerste deel van het concert.
Van Epenhuysen plaatst het werk nog
al eens een keertje op het programma
en ik kan mij dat voorstellen. Het is
melodisch interessant en knap van instrumentatie. De vertolking werd helaas (Van onze weerkundige medewerker)
geen onverdeeld succes, hoewel er meer
Temperatuur; De gemiddelde
te genieten viel dan van de reproductie etmaal-temperatuur bedroeg in Noop het eerste zomeravondconcert van vember te De Bilt 7.2 tegen
normaal
dit jaar.
5.4 gr. C. Na 1940 was alleen Novemop;
De solist trad na de pauze
een ber 1951 nog 1.2 gr. C. zachter. Er
voortreffelijk middel om het aantal werden 3 tegen normaal 7 en in het
„weglopers" tot een minimum te beper- Noorden 2 tegen normaal 8
vorstdaken. Gelukkig maar, want door de Sint gen waargenomen. Op 24 November
Nicolaasdrukte was er toch al minder werd de laagste temperatuur van -3
publiek dan anders.
gr. C. waargenomen hier
NoorNu geloof ik niet, dat er één in de den. Verleden jaar Eelde in het
-6 gr. C. op
geweest,
zaal is
die had willen missen 29 November.
wat het tweede deel van het concert
Zonneschijn: Het aantal uren
bracht, al kan het werk dat uitgevoerd zonneschijn bleef ver onder normaal.
werd overbekend worden genoemd. De In De Bilt werden totaal 24 uren
zonwijze evenwel waarop Gaspar Cassado neschijn geregistreerd
tegen normaal
het violoncelconcert in b, opus 104 van 55 uren. Op 17 dagen bleef
de zon
Dworsjak bracht, was een belevenis. schuil gaan achter wolken tegen
norVreemd, dat de grote kunstenaars een maal op 12 dagen.
zo verschillende opvatting van. een en
Neerslag:ln de stad Groningen
Alle Kabouters woonden nu bij elkaar in hun nieuwe Kabouterdorp. Ook hetzelfde werk kunnen hebben. Cassa- viel
22 mm. In de laatste 50 jaar waPilon had er zijn huisje gebouwd en hij behoefde nu niet langer in Tripjc's huis do bracht het zeer romantisch en zijn ren alleen
November 1920 met 11 en
zijn.
te
Toen hij wegging, bedankte hij Tripje en Liezebeftha voor hun gast- wijze van spelen sloot zich daar bij 1924 met 17
mm droger. In De Bilt
vrijheid.
aan. Maar alle bezwaren die men daar- was het op 1920 na de droogste No— Ik heb het hier fijn gehad, zei hij. En ik kom nu en dan nog eens kijken tegen zou kunnen koesteren, vervaag- vembermaand van de laatste 100 jaar.
hoor !
den door de charme, door het heel Daar viel 17 mm, in Den
Helder 46,
En hij zei tegen de jongens, dat ze maar dikwijls naar Kabouterdorp moesten eigen cachet dat zijn vertolking en spel in Vlissingen
16
en
in
Maastricht
12
komen, daar waren ze altijd welkom.
droegen. Men kwam onder de ban van mm. Normaal
valt er gemiddeld over
Woensdagmiddag komen we bij je op visite, Pilon, beloofden ze.
deze musicus en dat de spanning bij
gehele land in November 70 mm
En dat deden ze ook. Toen het Woensdag was, aten ze vlug hun boterham- het publiek zich aan het slot ontlaadde het
neerslag.
men op en toen wandelden ze naar het bos. Wat zagen die nieuwe huisjes er in een spontaan en langdurig applaus, Elders hier in het Noorden
werden
aardig uit ! Allemaal zo mooi geverfd
Ja, die Kabouters hadden het niet dat een ovationeel karakter droeg, was de volgende hoeveelheden gemeten,
dom bekeken !
volkomen begrijpelijk. Het orkest verdoor onze regenwaarneKom binnen, de koffie is gezet ! lachte Pilon, toen ze op zijn deur klopten. dient hulde voor de wijze waarop het opgegeven
mers:
Daarbinnen was het maar wat gezellig. De hele middag bleven ze, en ze de begeleiding verzorgde.
Leens 40, Uithuizermeeden en Roden
vonden het jammer, dat de tijd zo vlug opschoot...
WILDEMAN.
38, Loppersum 36, Siddeburen 35, Uit-

Als we over de mierenleeuw spreken,
hebben we de larve op het oog van het
mieren juffertje, een op een libelle gelijkend insect. Deze larve
de mierenleeuw dus
is aan de kop gewapend
met een paar vervaarlijke tangen, die
vlijmscherp zijn en hard als staal. In
losse zandgrond graaft het dier een
kleine trechtervormige kuil en verbergt
zich in de bodem daarvan zó diep onder
het zand, dat alleen de kop met de vervaarlijke tangen te zien is.
Komt een insect (bijv. een mier) bij
de rand van de trechtervormige kuil,
dan raakt het losse zand in beweging
en hierop heeft de mierenleeuw gewacht, want vanuit zijn loopgraaf begint hij nu met zandkorrels te gooien
naar de mier, die tengevolge daarvan
haar houvast verliest en naar beneden
glijdt. Wel tracht zij weer langs de rand
van de trechter omhoog te klimmen,
doch dan wordt zij opnieuw met zand
bekogeld, zodat zij verder omlaag glijdt
en in de vreselijke kaaktangen van de
mierenleeuw valt, die haar eerst met
vergif en daarna met een verterende door
K. TER LAAN
stof injecteert, waarna hij niets anders
te doen heeft dan zijn prooi uit te zuigen Het lege chitinepantser van de
14)
mier wordt na beëindiging van de maaltijd achteloos over de trechterran>d naar
De bisschop van Utrecht verkreeg in 't jaar 1040 een schenbuiten gegooid.
van keizer Hendrik 111, gelegen in de villa Cruoninga.
medelijden
king
mocht gevoelen met
Wie
het lot van de argeloze mier en wie
Van die tijd af was er in Groningen een bisschoppelijk ambtesnakt naar gerechtigheid en vergelnaar, een prefect. Oorspronkelijk was dit een man, die door de
ding, zal het goed doen te vernemen
of
laat
de
meeste
vroeg
bisschop
dat
van deze
werd aangesteld, doch reeds in de twaalfde eeuw
struikroverachtige mierenleeuwen een
werd
de
een erfelijk ambt, dat in handen was van
prefectuur
dergelijk lot te wachten staat. Dit dier,
een
geslacht,
machtig
namelijk van de heren van Groenebeke.
dat op het gebied van valkuilen ware
meesterwerken weet te vervaardigen,
zijn
Dat was aldus in
werk gegaan: In 1143 was Egbert van
kent bij gevaar geen andere mogelijkprefect.
Groenebeke
Hij
werd aangevallen door de Gelkingen,
heid dan zich in te graven. Hoewel de
een
vluchtmogelijklichaamsbouw andere
voornaam geslacht in de Stad zelf. Dit is het begin van een
heden zou toelaten, weet de mierenstrijd in de Stad, die bij afwisseling 250 jaar heeft geduurd,
leeuw toch nooit iets anders te verzineen strijd om de macht in de Stad, wie de baas zou zijn: de
nen, dan zich in de grond te verstoppen. Zelfs bij een harde ondergrond
>isschop met zijn prefect of de rijke Groningers.
tracht hij hiertoe zijn toevlucht te
De rijke geslachten; de massa van de bevolking kwam niet
nemen, zij het dan ook altijd vergeefs.
in aanmerking.
Nu we de aanvalstechniek van de
mierenleeuw hebben bewonderd, is het
En daarbij ging het „ouderwets" toe, met moord en doodslag,
niet minder interessant ook eens kenbrandstichting en verwoesting van huizen, tot de Walburgmet
nis te nemen van dieren die het er op
toeleggen door anderen te worden opkerk en 't Raadhuis toe.
gocroton. Dat hebben zij n.l. voor hun
Ook alvast in 1143 ging het niet zachtzinnig. De Gelkinontwikkeling nodig! Daar hoort U van.
(Nadruk verboden).
gers
H. PÉTILLON.
kregen de hulp van Roelof, burggraaf of zoiets van Koe-

—

Eenvoudiger sparen
bij R.P.S.
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vorden, die zich meester maakte van de Sint-Walburgkerk en
zich daar verschanste. Maar toen kwam de bisschop over met
een leger, 't Was bisschop Herbert, óók een Groninger; hij
was van Berum vandaan. Men heeft dat voor Bierurn aangezien; Dr Van Dillen in zijn prachtwerk over de prefecten acht
het ook mogelijk, dat het Wierurn moet zijn; maar 't meest
waarschijnlijk is dat Berum een borg was bij Eenrum. Bisschop
Herbert kwam over en hij was deze keer de sterkste. Hij zette
Roelof of Rudolf van Koevorden af, en hij zette ook Egbert, de
prefect, af en hij benoemde in diens plaats zijn eigen broer
Leffert, en deze nu werd de eerste erfelijke prefect. Zijn geslacht werd ook heer van Groenenberg, een borg bij Oosterhoogebrug, en van Selwerd.
Maar hoe machtig de prefect ook was, de Gelkingers en hun
aanhang begonnen bij elke gelegenheid opnieuw. Zo was er
weer een felle oorlog in 1227, waarbij een goed deel van de
Stad afbrandde en de Stad belegerd werd door een andere
Rudolf van Koevorden. Toen kwam ook weer de bisschop zelf
naar het Noorden, maar hij kwam niet verder dan bij Anc
(bij Koevorden), waar de Drenten hem doodsloegen.
En zo telkens weer. Maar onderwijl groeide de Stad; Groningen werd geleidelijk sterk genoeg voor eigen bestuur en
zelfstandig gezag; de prefecten konden daar op den duur niet
tegen op. In 1392 pachtte de Stad voor honderd jaar het ambt
en werd dus zelf prefect. Met andere woorden: Sindsdien was
er geen prefect meer.

huizen 34, Stedum en Aduard 32, Finsterwolde en Breede 30, Garrelsweer
en Niekerk 29, Musselkanaal 28,
Noordbroek, Woltersum en Wagenborgen 27, Marum, Nieuwe Schans,
Zuidbroek en Nijenklooster 26, Nw.Scheemda en Meeden 25, Sellingen,
Erica en Tiendeveen 24, Westerlee,
Garmerwolde, Meppel en Pieterzijl 23,
Warfhuizen 22, Paterswolde 21, Briltil
20, Eppenhuizen en Eext 19, Gorredijk
18, Ruinen en Adorp 17, Sappemeer 14.

Rederijkerskamer
„Excelsior” in het goud
Op 11 December is het feest
in Uithuizen
„Vrijdag de dertiende". Dat is voor

de liefhebbers van het toneel geen loze

uitdrukking.

Voor de rederijkers in Uithuizen zal
„Vrijdag de elfde" straks ook een gezegde vol inhoud zijn. Want op Vrijdag
11 December a.s. gaat de Rederijkerskamer „Excelsior" te Uithuizen haar
gouden jubileum vieren.
Dit jaar — om precies te zijn 3 November
was het een halve eeuw geleden, dat op initiatief van de heren
C. J. Tichelaar en thans wijlen B. R.
van den Berg besloten werd tot oprichting van deze Kamer.
Op de feestavond die straks plaats
vindt in hotel Carabain, zullen ongetwijfeld niet alleen de 24 leden, maar
ook vele van de 118 oud-leden en 53
donateurs aanwezig zijn, want er
heerste en heerst in deze Rederijkerskamer steeds een hechte onderlinge
band. Dat blijkt ook wel uit het feit,
dat ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan een fonds in het leven is geroepen, waarvan de gelden besteed
zullen worden voor de toneelaankleding.
Er is alle reden om dit jubileum
De
met dankbaarheid te gedenken.
artistieke prestaties
dat bleek op
vele concoursen van het Prov. Gron.
Rederij kersverbond
zijn alleszins
gunstig; de Kamer bloeit en zij kan
de toekomst met gerustheid tegemoet
zien. Zal het daarom op 11 December
„groot feest" zijn in Uithuizen, er is
nóg een andere aanleiding. De heer
Tichelaar jubileert namelijk mee. Hij
is 50 jaar bestuurslid ; eerst 7 jaar
penningmeester en nu al 43 jaar voorzitter. En een voorzitter, waarop „Excelsior" met reden trots is.
Het programma van de feestdag
vermeldt des middags een reunie van
oud-leden en leden. Des avonds volgt,
na een openingswoord van de voorzitter, de opvoering van „De mens wikt....
Pa beschikt", een familiegeschiedenis
die door Ferd. Koolbergen is geschreven naar het Amerikaans van Sophie
Kerr en Arme Steese Richardson. Ook
het blijspel „De bonte kakatoe" van
Dorrenboom zal worden opgevoerd.
De regie berust bij B. v. d. Amstel.
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