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NIEUW-GUINEA „BEVRIJDEN”

Soekarnokondigt mobilisatie aan
Luchtruim zal worden gesloten
PRESIDENT SOEKARNO heeft vandaag het Indonesische volk bevolen de Indonesische vlag te
"ijsen in Nederlands Nieuw-Guinea en de Nederlandse plannen om een Papoea-staat in te stel-en te verijdelen. De Indonesische luchtmacht deelde kort na deze bekendmaking mee, dat zij
Van plan is het luchtruim boven de Molukken en rond West-lrian voor alle luchtverkeer gesloten
te verklaren. Soekarno zei verder, dat er spoedig een algemene mobilisatie zal komen met het
doel westelijk Nieuw-Guinea „te bevrijden".

Menigte juicht president toe
De Indonesische president sprak op

cci» massabijeenkomst in Djokjakarta.

*" deze stad landden precies 13 jaar
fieleden jde Nederlandse troepen en
"«alden er de Indonesische vlag neer.
°at was de eerste dag van de tweede
Politionele actie. Djokjakarta was
'°en de hoofdstad van de republiek.
Onder zijn gehoor bevonden zich der-
% ministers, 42 gezanten en zijn drie
chefs van staven. Gewapende politie-
aSenten en militairen bewaarden de
***e onder de met vlaggen zwaaiende

Soekarno's toespraak werd
1,1 Scheel Indonesië uitgezonden.

Soekarno bedankte in zijn toespraak

tot de geestdriftige menigte de landen
die Indonesië's aanspraken op Nieuw-
Guinea steunen, meer in het bijzonder
de „socialistische". Hij zei, dat som-
mige kringen kritiek hadden geuit op
Indonesië's vriendschap met deze lan-
den. „Maar zij steunen ons nu een-
maal en daar zijn wij dankbaar voor",
aldus de Indonesische president. „Wij
hebben altijd gevochten voor onze on-
afhankelijkheid en vrijheid. Wij kregen
deze niet cadeau. Wij zijn een strijd-
vaardige natie en wij hebben altijd
blootgestaan aan kritiek."

„Roodwitte vlag hijsen"
President Soekarno, die gekleed

was in een khaki uniform vol ridder-
orden, zei verder: „Mijn stellige op-
dracht is, dat ge de instelling zult ver-
hinderen van een Papoea-staat, dat ge
ervoor zorgt, dat de roodwitte vlag zal
worden gehesen in het land van West-
Irian en dat ge u voorbereidt op de ko-
mende mobilisatie van het gehele In-
donesische volk, om West-Irian spoe-
dig te bevrijden uit de klauwen van
het Nederlandse imperialisme. Broe-
ders, dit is mijn bevel."

Zoals bekend, heeft president Ken-
nedy Soekarno onlangs gevraagd het
geschil met Nederland op vreedzame
wijze te regelen. De Indonesische pre-
sident zou nu zijn Amerikaanse colle-
ga hebben laten weten, zo wordt uit
diplomatieke bron vernomen, dat
„Indonesië niet lijdzaam kan blijven
toezien, terwijl Nederland' maatrege-
len neemt om een onafhankelijke, re-
gering in westelijk Nieuw-Guinea— „Indonesisch gebied" — te vesti-
gen.

Soekarno gewaagde met geen enkel
woord over een eventuele actie tegen
Portugees-Timor.SOEKARNO

Nederlandse regering:

Indonesische maatregelen
bemoeilijken vreedzame
oplossing Nieuw-Guinea
Maatregelen als die welke door

Resident Soekarno zijn aangekon-
digd, kunnen pogingen om tot een
V|,eedzame oplossing van de kwestie
Nieuw-Guinea te geraken, slechts
bemoeilijken. De Nederlandse rege-
ls blijft hopen, dat de regering
Vaö Indonesië haar verplichtingen
aU lid van de Verenigde Naties zal
Naleven en bereid zal zijn alle mid-
elen te onderzoeken, die tot een

regeling zouden kunnen,e>den.
Aldus deelde een woordvoerder

*ao het ministerie van Buitenlandse
*aken in Den Haag vanmorgen als

op de rede van Soekar-

*° mee. De Nederlandse regering
Schikte toen nog niet over de vol-
*ai«e tekst van de door president

te Djokjakarta uitgespro-
*en rede.

Waar de mening van de Nederlandse
v »ing bestaat voor een opvoering
SK.j; de paraatheid der Indonesische
ty e Jakrachten geen enkele aanleiding.
linp land is na de recente behande-
ile'van de kwestie Nieuw Guinea in
ga, Verenigde Naties actief voortge-
Seln met het zoeken naar andere mo-
Vooi heden dan in de V-N- werden
r6^§e steld, om tot een constructieve
l anri ng voor de toekomst van Neder-

Nieuw-Guinea te geraken. De
?andse regering is, zo deelde de

W oerder van' Buitenlandse Za-
eedccd van mening, dat in de pro-
te pre °m tot een dergelijke oplossing
deleraken zeer waarschijnlijk een on-
tne^andelingsfase zal moeten voorko-

Luns: Geen commentaar
bijster Luns, die in Brussel ver-
sPrpt-ln verband met belangrijke be-
de van de ministerraad van
"W G> wilde vanmorgen geen com-
*»jn u r geven. De minister, die in

CVhotel d°or middel van speciale
va£ri ers op de hoogte werd gehouden

ontwikkelingen naar aanlei-
b van de rede van president boe-

karno, kon niet antwoorden op de
vraag, of hij op korte termijn naar
Den Haag zal terugkeren. In Neder-
landse kringen in Brussel, waar voor
het EEG-overleg behalve mr. Luns
nog vier leden van het Neder-
landse kabinet verblijven, wordt ove-
rigens niet getwijfeld aan het verband
tussen de Indiase actie tegen Goa en
de militaire bedreiging van Nieuw
Guinea door Indonesië.

Dienen in Nieuw-Guinea
zonodig verplicht

(Van onze Haagse correspondent)
Nog steeds genieten bij Defensie vrij-

willigers de voorkeur bij uitzending
naar Nieuw-Guinea. Maar sedert enige
maanden is het gebruikelijk, dat de
Indelingsraad de a.s. dienstplichtigen
bij de keuring tegelijkertijd laat onder-
zoeken op de geschiktheid om in tro-
pisch gebied te dienen. Natuurlijk
blijft herkeuring mogelijk, maar indien
de aanmeldingen dit nodig maken
worden de dienstplichtigen reeds on-
middellijk ingedeeld. Dit gebeurt dus
elke twee maanden als nieuwe dienst-
plichtigen zich melden.

Bij de definitieve indeling wordt
vanzelfsprekend gelet op de aanwezig-
heid van mogelijke sociale beletselen,
die uitzending ongewenst maken. Leve-

ren herkeuring en sociale omstandig-
heden geen bezwaren op, dan wordt de
dienstplichtige in het detachement ge-
plaatst, dat wordt voorbereid op uit-
zending naar tropisch gebied. Tegelij-
kertijd wordt door de commandant
van de dienstplichtige schriftelijk con-
tact met diens ouders opgenomen.
Daarbij wordt dan gewezen op de mo-
gelijkheid om bij de minister van
Defensie een verzoek in te dienen om
de indeling in het „tropen-detache-
ment" ongedaan gemaakt.te krijgen.

IN MIDWOLDA

Man met bevroren
ledematen in

schuur gevonden
(Van een onzer verslaggevers)

Gistermiddag deed de heer H. Vink.
in dé open kapschuur van zijn boer-
derij aan de Gereweg te Midwolda een
wel zeer merkwaardige vondst. Hij
trof daar namelijk in zeer miserabele
toestand een man aan, die na in een
ziekenhuis te Winschoten te zijn opge-
nomen, de 46-jarige arbeider W. Waay-
enberg uit Ede (Gld.) bleek te zijn.
De aangetroffen man moet tenminste
een volle week in de kapschuur van
de heer Vink hebben doorgebracht.
Zijn benen en voeten waren bevroren.

Veel meer kon men van deze merk-
waardige geschiedenis nog niet te we-
ten komen, daar de heer Waayenberg
aan geheugenstoornis lijdt en zich van
de gehele gang van zaken dan ook
niets weet te herinneren. Vast is even-
wel komen te staan, dat de heer Waay-
enberg die bij een zuster te Ede in-
woont, ongeveer 10 dagen geleden met
onbekende bestemming is vertrokken.
Toen men in Ede na enkele dagen
niets van hem vernam, heeft men de
politie gewaarschuwd.

Vermoed wordt dat de heer Waay-
enberg bij het passeren van de boer-
derij van de heer Vink onwel is ge-
worden en toen een goed heenkomen
in de kapschuur heeft gezocht. Daar
is de ongelukkige reiziger vermoede-
lijk buiten kennis geraakt met alle
reeds genoemde gevolgen van dien.

De heer Waayenberg is niet gehuwd-

Menon naar de V.N.
De Indiase minister van Defensie,

Krisj na Menon is vandaag uit New
Delhi naar New Vork vertrokken.

Hij zal er morgen voor de V.N. de
Indiase invasie in Goa en de andere
Portugese enclaves trachten goed te
praten.

NU EERST ONDERHANDELEN

TIJDELIJK BESTAND IN KATANGA
De secretaris-generaal van de Ver-
enigde Naties, Oe Thant, heeft het
opperbevel van de politietroepen
van de Verenigde Naties in Kongo
opgedragen, een tijdelijke wapen-
stilstand in acht te nemen, aldus is
gisteravond door een woordvoerder
van de VN in New Vork meege-
deeld.
De Katangaanse minister van voor-
lichting, Nyembo, heeft meegedeeld
dat de partijen in Katanga over-
eenstemming hebben bereikt over
een tijdelijk bestand!
De Katangaanse president, Moise

Tsjornbe is in Kitwe, Noord-Rho
desië, aangekomen voor besprekin
gen met de Amerikaanse ambassa
deur in Kongo Edmund Gullion.
Gullion bevestigde na het onder-
houd dat president Tsjornbe en hij-
zelf vandaag naar Kitona vertrek-
ken voor een bespreking met de
Kongolese premier Adoela.
Gisteravond laat is er een einde
aan het vechten in Elisabethstad
gekomen. Men hoorde nos slechts
een enkel geweerschot. De stad is
volledig afgegrendeld.

Elfjarige jongen redt
garage van ondergang
Brandende zes-tonner naar buiten gereden

(Van onze Haagse correspondent)
De elfjarige zoon Jan van de heer

Knijnenburg, die een expeditiebedrijf
en fouragehandel heeft aan de Haag-
weg 487 te Loosduinen, heeft gister-
middag de grote nieuwe garage van
zyn vader voor verwoesting door brand
behoed, door een zes tons vrachtwagen,
waarvan de lading' stro in brand was
geraakt, naar buiten te rijden.

Om ongeveer zes uur kwam Jan met
zijn veertienjarig zusje in de garage
om te kijken of alles in orde was. Hij
doet dit altijd als zijn vader niet thuis
is, omdat het bedrijf hem erg ter
harte gaat. Tot zijn schrik zag hij, dat
balen stro, die op een zestonner waren
geladen, in brand stonden. Jan stuurde
zijn zusje ijlings naar zijn moeder om
de brandweer te waarschuwen. Zélf
nam hij plaats achter het stuur van de
zware wagen, startte de motor en reed
de auto kalmpjes naar buiten.

Zijn zusje stormde intussen bij haar
moeder binnen, die met enkele chauf-
feurs zat af te rekenen, roepende:
„Moeder, er is brand in de garage".
Dodelijk geschrokken spoedde me-

Knijnenburg zich, na. de brand-
weer gebeld te hebben, naar de garage
en zag, dat haar zoontje de wagen
naar buiten reed, terwijl de vlammen
meters hoog uit de lading sloegen.

Binnen zeer korte tijd was de brand-
weer gearriveerd. De brandende stro-
balen werden van de wagen getrokken

en geblust, waardoor erger voorkomen
werd.

Jan, die klein van postuur is, zei
tegen zijn moeder, dat hij langzaam ge-
reden had om te voorkomen dat het
vuur nog méér aanwakkerde. Hij is
erg op auto's gesteld en is volkomen
op de hoogte van het rijden met vracht-
wagens, omdat hij sinds enkele jaren
al iedere gelegenheidaangrijpt om in de
garage of op het erf te rijden. Boven-
dien heeft hij enkele jaren geleden
hetzelfde kunststukje al 'eens uitge-
haald, toen er eveneens een auto in
de garage in brand raakte.

Toen het vuur ontstond, vermoede-
lijk tengevolge van het weggooien van
een brandend peukje, waren er in de
garage enkele personenauto's en nóg
een vrachtauto met stro aanwezig.
Men kan dus met goed recht zeggen,
dat Jan de splinternieuwe garage, die
voor een halve ton verzekerd is, van
de ondergang heeft gered. De schade
bedraagt slechts honderd gulden

Danseres in vaar en vlam

Janine Charrat
in levensgevaar

(Van onze Parijse correspondent
Janine Charrat, die tot de twee of

drie allergrootste Franse danseressen
en choreografen van deze tijd be-
hoort, verkeert in levensgevaar na
een vreselijk ongeluk dat haar te Pa-
rijs in een televisie-studio is overko-
men. Tijdens een korte pauze van de
opnamen van een ballet, dat zij zelf
had ontworpen, moet ze een branden-
de kaars hebben omgestoten, waar-
door haar nylon danspak onmiddel-
lijk vlam vatte.

Nóg voor de brandweerman van de
studio zich van zijn stoel had kunnen
verheffen, stond de danseres al in
vuur en vlam Het was alsof men een
fakkel had aangestoken, vertelde
even later, ontsteld van schrik, de
kleedster van de 40-jange danseres.

In de kliniek, waarnaar zij in allerijl
werd overgebracht, bleek de huid van
Janine Charrat voor 70 procent te zijn
verbrand. De medici hebben over de
kansen om het leven van Janine te
redden zich dan ook nog niet durven
uitspreken.

Janine Charrat wekte ook in inter-
nationale kringen al vroeg grote be-
wondering door de opmerkelijke zui-
verheid, waarmee zij in een Franse
film indertijd een rol speelde en dan-
ste van een klein meisje dat danseres
wilde worden.

Oud-burgemeester
Cort van der Linden
Commandeur O.N.

Mr. P. W. j. H. Cort van der Linden,
lid van de Raad van State en oüd-bur-
gemeester van Groningen is benoemd
tot Commandeur in de Orde van
Oranje Nassau.

Indiase militaire operatie voltooid

Portugese troepen in Goa
hebben zich overgegeven

Russisch veto voor staakt het vuren
De Portugese troepen in Goa hebben zich overgegeven en de Indiase
militaire operatie in dit gebied is voltooid, zo is vanmorgen in een
officiële Indiase bekendmaking meegedeeld. Gisteren hadden zich reeds
in de loop van de dag de twee andere Portugese enclaves aan India's
westkust, Damao en Dioe, overgegeven. Gisteravond staakten Nehroe's
troepen geheel volgens bevel het vuren en consolideerden zy hun vrij
snel veroverde posities. Vanmorgen werd de aanval op Panjim, de
hoofdstad van Goa, weer ingezet.

„Vijandige houding”
De Sovjet-Unie hadvanmorgen vroeg

vóór het Indiase succes bekend was,
een resolutie in de Veiligheidsraad,
waarin op India een beroep werd ge-
daan toe te stemmen in een staakt het
vuren in Goa en terugtrekking van
zftn troepen van Goanees gebied, door
een veto ongedaan gemaakt.

De Veiligheidsraadverwierp de Afro-
Aziatische resolutie, waarin op Portu-
gal een beroep werd gedaan „zijn vijan-
dige houding jegens India" te laten
varen. Zeven stemden tegen, vier voor
deze resolutie.

Het Portugese fregat Alfonso d'Al-
buquerque, waarmee na het bombar-
dement op radio-Goa de verbinding
tussen de enclaves en het Portugese
moederland werd onderhouden, is gis-
termiddag door de Indiase marine tot
zinken gebracht voor de haven van
Panjim, de hoofdstad van Goa.

Engeland had de Indiase opmars te-
gen. Goa gisteren officieel afgekeurd
en onmiddellijke stopzetting van de
gevechten geëist.

De Amerikaanse pers wijdde veel
aandacht aan India's agressie tegen de
Portugese enclave. De Indiase actie
werd algemeen veroordeeld.

De Indonesische regering had India
haar volle steun gegeven wat de actie
tegen Goa betreft, en gezegd: „Er kan
geen compromis niet het kolonialisme
zijn".

In een bekendmaking van de Indiase
strijdkrachten stond vanmorgen dat

de Portugezen het fort in Panjim na
urenlange felle strijd hadden overge-
geven. De tegenstanc was zo heftig,
dat een India's oorlogsschip, met steun
van Indiase infanterie en vliegtuigen
in de strijd moest worden gebracht.

Er zijn nog geen rapporten over
slachtoffers van de strijd.

Henk Oostinga — onderwijzer in Groningen, maar bij duizendenNederlanders bekend als sportverslaggever
voor de radio — was gisteravond de hoofdpersoon in het televisieprogramma „Anders dananderen". U ziet hem hier (rechts) samen met GVAV's trainer Otto Bonsema (midden) en Bert Garthoii,

de leider van het programma, voor de t.v.-camera's.
(Zie verder onze rubriek Televisie)

Hondenkeuring in
Korenbeurs



Nieuw-Guinea
Een zware verantwoordelijkheid

drukt op onze regering en volksverte-
genwoordiging nu het hoge woord van
Soekarno er uit is. Zijn bedreigingen
hebben de vorm van een ultimatum
aangenomen, nu hij het Indonesische
volk de opdracht gaf „West-Irian" te
bevrijden en een spoedige mobilisatie
aankondigde. Het voorbeeld van Neh-
roe heeft op Soekarno ongetwijfeld in-
spirerend gewerkt. Beiden hebben met
binnenlandse moeilijkheden te kampen,
welke zij naar beproefd recept het
hoofd trachten te bieden door de aan-
dacht van hun volk af te leiden naar
het internationale vlak.

Portugal is hiervan reeds de dupe
geworden, in de steek gelaten door de
grote mogendheden, die zijn vrienden
heetten te zijn en dit misschien nog wel
zijn. Op internationaal terrein veran-
deren de normale opvattingen van eer
en fatsoen als de omstandigheden haar
invloed doen gelden.

Wij behoeven ons inzake Nieuw-Gui-
nea weinig illusies te maken, ten zij
eindelijk in de Verenigde Staten het
begrip doordringt, dat men niet alles
kan doen en.laten ten bate van de ge-
dekoloniseerde volken. Men heeft voor
deze houding in Amerika weinig dank
geoogst van degenen, die men diensten
bewees direct of indirect. Er is reeds
sprake van een kentering blijkend uit
een toenemend verzet tegen het bui-
tenlands beleid van Washington.

Intussen zullen regering en parle-
ment hebben te overwegen of zij de
uiterste consequenties willen trekken
ten aanzien van Nieuw-Guinea, nadat
ook de Verenigde Staten ons redelijk
aanbod in de wind hebben geslagen.
Zullen onze jongens met hun bloed
moeten betalen voor een jarenlang be-
leid, dat tot dusver geen vruchten
heeft afgeworpen? Of zullen wij alsnog
met Soekarno gaan praten op de wijze,
die hij wenst?

Wij benijden hen, die de laatste be-
slissingen nebben te nemen, zeker niet.
Zij dragen een zware last.

Groene zone
Wie wel eens een zomers weekeinde

in het westen heeft doorgebracht en
dan de onvoorstelbare opmars van de
stadslegioenen naar strand, bos of plas
heeft meegemaakt, weet, dat het re-
creatieprobleem daar vrijwel onoplos-
baar is. Wij zeggen vrijwel, want de
ANWB doet met het plan van een
groene zone dwars door de Randstad
Holland een grootscheepse poging om
de opeengepakte mensenmassa's in het
Westen lucht en longen te geven.

Krijgt het plan de vorm, die initia-
tiefnemers zich voorstellen, dan wor-
den Amsterdam en Rotterdam verbon-
den door brede, bochtige toeristenwe-
gen, die ook de bestuurder van een
auto de gelegenheid geven van de om-
geving te genieten zonder voortdurend
genoodzaakt te zijn opzij te kijken.
Deze wegen, die door een forse mid-- denberm gescheiden worden, zullen de
reeds bestaande recreatiecentra, zoals
het Amsterdamse Bos, het Kralinger
Bos, de Vinkeveense Plassen verbin-
den. Daartussen zal een ruim park-
landschap worden aangelegd, met rui-
me parkeermogelijkheden en een groot
toeristencentrum langs de Lek.

Een dergelijk plan kost geld, veel
geld. Maar wil men het Westen „leef-
baar" houden, dan moet er iets gebeu-
ren. Daarom kan het beter nu worden
aangepakt dan over 15 jaar, wanneer
de situatie onhoudbaar is geworden.

Voor ons, bevoorrechte noordelingen,
is het een kleine vingerwijzing: op het
gebied van recreatie hebben wij nog
alles. Maar ook wanneer een toene-
mende industrialisatie zijn eisen zal
gaan stellen, moeten wij zorgen het te
houden.

Ambtenarensalarissen

Na de oorlog is er geen regering ge-
weest, die vroeg of laat niet in moei-
lijkheden is gekomen over de ambte-
narensalarissen. De regering-De Quay
maakt hierop geen uitzondering.

Uit het labyrinth van percentages,
schalen, „vloeren" en „trends" was on-
geveer dit te voorschijn gekomen: 5.2
pet. voor alle ambtenaren en bovendien
voor de ambtenaren van de rang van
adjunct-commies af in vier fasen bin-
nen enkele jaren een verhoging van 8
tot 40 pet. Hoe hoger de functie, hoe
groter de verhoging.

Hiertegen zijn de drie grote vakcen-
trales in het geweer gekomen. Zij er-
kennen (al hebben wij wel eens de
indruk, dat die erkenning niet uit het
hart komt), dat er iets gedaan moet
worden om de afvloeiing van de hoge
ambtenaren naar het bedrijfsleven, dat
immers veel hogere lonen betaalt, te-
gen te gaan. „Maar", zeggen zij, „er
moet eerst iets gedaan worden om de
achterstand van de lagere en middel-
bare ambtenaren weg te werken.

Wij geloven, dat deze visie niet juist
is, ook niet, als men de belangen van
de lagere en middelbare ambtenaren
in het oog houdt. Want door het pla-
fond omhoog te brengen, schept men
een ruimte, die zich op natuurlijke wij-
ze vanzelf vult. Met andere woorden,
wanneer de topsalarissen flink omhoog
worden geschroefd, dan is het nauwe-
lijks tegen te houden, dat de overige
salarissen meestijgen.

RAVAGE BIJ LEEUWARDEN
IJspret indirect

oorzaak ongeval
Op de Groningerstraatweg bij Leeu-

warden botste gistermiddag om-
streeks drie uur, tussen de hoge brug
en het oude tolhuis, een met kaas ge-
laden vrachtauto met aanhangwa-
gen tegen een geparkeerd staande
personenauto. De bestuurder van de
vrachtauto, de 20-jarige J. A. B. uit
Dokkum, die ernstig werd gewond,
heeft vermoedelijk even naar de
schaatsdrukte op het ondergelopen
land naast de weg gekeken en is daar-
bij te ver naar rechts geraakt.

Zijn auto ramde toen de kleine per-
sonenwagen zodanig, dat deze over de
kop sloeg en volkomen werd vernield.
Gelukkig zat de eigenaar, de 21-jarige
IJ. V. uit Anjum, op dat moment niet
in de auto.

De vrachtauto liet bovendien twee
bomen sneuvelen. Deze moesten later
door personeel van de rijkswaterstaat
worden verwijderd. De vrachtauto
werd ook totaal vernield en de be-
stuurder kon slechts met moeite uit
het wrak worden gehaald. Hij is per
ambulance-auto naar het Diacones-
senhuis overgebracht.

De Groningerstraatweg was over
een grote oppervlakte met vele hon-
derden kazen uit de vrachtauto be-
zaaid. De ravage op de weg was zeer
groot. De motor van de auto lag me-
ters verder. De gemeentepolitie van
Leeuwarden heeft tot bijna midder-
nacht werk gehad met de verkeersre-
geling op dit punt.

Scholten beëindigt
aardappelcampagne
De aardappelmeelfabrieken van W.

A. Scholten te Foxhol en Smilde heb-
ben hun campagne op 15 december
beëindigd.

In totaal werden 2.248.894 h.l. aard-
appelen verwerkt, met een gemiddeld
onderwatergewicht van 394,10 gram.

PLAATSELIJK IJZEL
Weerverwachting, medegedeeld door
het KNMI, geldig van dinsdagavond
tot woensdagavond, opgemaakt te
11.15 uur:
Veel bewolking met plaatselijk lichte
regen of ijzel en stijging van tempe-
ratuur tot om of iets boven het vries-
punt. Aanvankelijk in het zuiden van
het land nog weinig bewolking en
lichte tot matige vorst. Overwegend
zwakke wind, draaiend naar noorde-
lijke richtingen.

Te Groningen
Vader en zoon redden
twee kinderen uit wak

Twee kinderen, een 9-jarige jongen
en zijn 5-jarig zusje zijn omstreeks
half zeven gisteravond uit een wak
gered van de vijver aan de Soenda-
straat te Groningen. De heer Postma
uit de Menadostraat te Groningen en
zijn zoon zagen het ongeluk gebeuren.
Zij bedachten zich niet lang en stap-
ten in het wak dicht bij de kant van de
vijver.

De jongen konden zij spoedig op het
droge brengen, maar zijn zusje, was
zoals hij zei onder het ijs geschoten.
De redders brokkelden daarna wat ijs
af en vonden toen ook het meisje, dat
reeds in bewusteloze toestand ver-
keerde. De zoon van de Heer Postma
paste met succes kunstmatige adem-
haling op haar toe. Het bij kennis ge-
komen meisje, werd evenals haar
broer naar huis gebracht.

De kinderen hadden zich op het door
straatlantaarns schaars verlichte ijs
gewaagd en waren in het wak gelopen.
Gelukkig voor hen bevond het wak
zich dicht aan de kant, waar het water
ondiep is.

Raad voor de Scheepvaart
Harlinger kapitein

mag week niet varen
De Raad voor de Scheepvaart heeft

de kapitein G. L. 't M. uit Harlingen
gestraft met een berisping omdat
naar zijn mening de stranding van het
291 brt. metende ms Narwal 27 juni
jl. op de noordwestpunt van Gotska
Sandön aan diens fouten moet worden
geweten. Het schip liep slechts gerin-
ge schade op.

De kapitein heeft, aldus de Raad,
blijk gegeven de fouten te zien en
daaruit lering te putten. De inspec-
teur voor de Scheepvaart had voor-
gesteld hem de bevoegdheid als kapi-
tein te varen voor de tijd van een
week te ontnemen.

De toestand van HET WEER
Lichte dooi door

Noordzeelucht
Afgelopen nacht
de koudste

Het dieptepunt van deze eerste
vorstaanval werd in de afgelopen
nacht bereikt met te Eelde een mi-
mimum van -10 gr. C, Soesterberg
en Twenthe -11 gr. C. In Duitsland
meldde Leipzig nog -12, Erfurt -14,
München -16 gr. C. Het hogedruk-
centrum is ten zuidoosten van ons
land komen te liggen waardoor de
wind, zoals we al verwachtten, de
koude oosthoek verliet en naar zuid
tot zuidwest draaide.

Op iets hoger niveau staat een
meer noordelijke stroming waarmee
vanmorgen van de Noordzee, via de
Wadden, wolkenvelden binnen gin-
gen drijven.

Een depressie die over Noord-
Scandinavië naar Rusland trekt ver-
oorzaakt boven geheel Scandinavië
een westelijke tot noordelijke lucht-
stroom met overwegend lichte dooi.
In Denemarken werd plaatselijk al
4 tot 5 graden boven nul gemeten.

Doordat zich bij Schotland een
nieuw hogedrukgebied vormt zal de
wind'meer noordwest tot noordworden met aanvoer van minder
koude lucht van de Noordzee. Dit
kan overdag lichte dooi betekenen,
althans voor het noorden van ons
land, en 's nachts lichte vorst. Al
blijft de toestand rustig toch wordthet schaatsweer bedreigd. Er zal
morgen wat water op het ijs komen.
Bij de passage van een zwak frontje
is een weinig ijzel of motregen mo-
gelijk. De verdere ontwikkeling is
zeer onzeker. Een na morgen ver-
der ingrijpende dooi leek ons van-
morgen waarschijnlijk, maar met de
verwachting „'t kan vriezen, 't kan
dooien" menen wij geen slechte
beurt te maken.

Verwachting voor het noorden
(geldig tot woensdagavond). Veel
bewolking met kleine ijzel of mot-
regenkans. Zwakke wind tussen
west en noord. Overdag lichte dooi,
's nachts lichte vorst tot om het
vriespunt.
VOORUITZICHTEN: Wellicht ster-
kere dooi.

Barometerstanden
Metingen in de stad Groningen

van maandagmorgen 10 uur tot dinsdag-
morgen 10 uur:

De temperatuur bedroeg heden om2.30 uur —1.2 gr. C. (30 gr. F.); minimumtemperatuur afgelopen nacht —6.8 gr. C(19 gr. F); maximum temperatuur giste-
ren —3.0 gr. C (27 gr. F).
'Hoog water op 20 dcc. te Delfzijl om10.31 en 23.07; te Zoutkamp om 9.21 en21.57 uur.

In Europa
Weer Max. Neersl.
heden temp. afgel.

7u.v.m. gisteren 24 uurHelsinki onbewolkt -I°C. 0 mmStockholm onbewolkt -1° „ 0
Oslo licht bew. -5° „ 0 „
Kopenhagen mist 0 „ 0Aberdeen mist 0 „ 0Londen mist -4° „ o
Amsterdam onbewolkt -8° „ 0 ",
Brussel onbewolkt -7" „ 0 „
Luxemburg onbewolkt -9° „ 0 „
Parijs onbewolkt -6° „ 0 „Bordeaux onbewolkt -7" 0
Grenoble geheel bew. -4° „ 0 „
Nice onbewolkt 2° „ 0 „
Berlijn geheel bew. .9° „ 0 „
Frankfort onbewolkt -11 „ 0 „
München onbewolkt -16 „ 0 „
Zürich poolsneeuw -9° „ 0
Genève geheel bew. -7° „ 0 „
Locarno onbewolkt -8° „ 0 „
Wenen zwaar bew. -8° „ 0
Innsbruck onbewolkt -15 „„0 „
Athene regen 6° „ 0
Rome zwaar bew. -2° „ 0 „
Ajaccio licht bew. 0 „ 0 „
Madrid licht bew. -1° „ 0 „
Mallorca licht bew. 3° „ 0 „
Lissabon zwaar bew. 6° „ 0 „
Den Helder licht bew. -5° „ 0 „
Ypenburg onbewolkt -8° „ 0 „
Vlissingen onbewolkt -4° „ 0
Eelde onbewolkt -10 „ 0 „
De Bilt onbewolkt -9° „ 0 „
Twente onbewolkt -11 „ 0 „
Eindhoven onbewolkt -10 „ 0 „
Zuid-Limb. onbewolkt -8° „ 0 „

Examens
Meppel. Mejuffrouw M. Schokker is

gisteren geslaagd voor het diploma A
Kleuterleidster.

Te houden ijswedstrijden
DINSDAG 26 DECEMBER

Surhuistorveen, Foarut, vrouwen, prijzen
totaal f220.

WOENSDAG 20 DECEMBER
Zuidwolde (Dr.) De Falieberg, openings-

rijderij, mannen, f 100, f6O, £40, £20,
flO (half twee).

Wildervank, mannen, f 100, f6O, f4O, f2O,
f 10, f5plus wisselbeker (2 uur).

Norg, jongens t.m. 16 jaar, f3O, f2O, f 10,
f5, f2.50 (2 uur).

Vries, meisjes t.m. 16 jaar, f3O, f2O, £10,
£5, f2.50 (half twee).

Appingedam, Fivelgo, langebaanwedstrij-
den voor jongens t.m. 19 jaar over 500en 1500 meter; dames 500 en 1000 meter,
medailles en wisselbeker (11 uur).

Surhuisi?rveen, Foarut, mannen, prijzen
totaal f220 + wisselbeker ('s avonds
8 uur).

Roden, dames t.m. 19 jaar, f5O, f3O, f2O
f 10, f 5(1 uur).

Peize, vrouwen, f 100, f6O, f3O, f 10, f5
(2 uur).

Paterswolde-Eelderwolde, vrouwen, f 100,
f6O, f4O, f2O, flO (7 uur 's avonds).

Midwolda, Eigen Kracht, vrouwen, f 100,
f6O, f4O, f2O, flO (2 uur).

Visvliet-Pieterzijl, estafetterijderij, f45,
f3O, fl5 "s avonds 6.30 uur).

Slochteren, Slochterbos, jongens, 17, 18,
19 jaa-, f4O, f3O, f2O, f 10, f 5(1 uur).

Middelstuni, junioren, 17, 18, 19 jaar,
f4O, f3O f2O, flO (2 uur).

Tinaarlo, jongens, f3O, f2O, f 10, f5.-.
(half twee).

Donderen, mannen, f25, f 15, f 10, f5.
(1 uur).

Eelde, estafettewedstrijd (1 dame, 2
heren) - 's avonds 7.30 uur.

Zuidwolde (Gr.), estafettewedstrijd voor
leden (2 uur).

DONDERDAG 21 DECEMBER
Zevenhuizen, Voorwaarts, vrouwen, f 100,

f6O, f3O, f 10 (1 uur).
Vries, mannen, f 60, f 40, f 20, f 10, f 5, f 2.50(half twee).
Noordbroek, vrouwen, f 100, f6O, f4O

f2O, f 10 (2 uur).
Zuidwolde (Gr.), junioren t.m. 18 jaar,

f3O, f2O, flO (2 uur).

Huisvredebreuk in klooster
PATER LOKT MET OPZET
STRAFVERVOLGING UIT

(Van onze Maastrichtse
correspondent)

Een katholieke priester, de 34-jarige
F. M. X. van der Z. uit Maastricht,
heeft gisteren voor de Maastrichtse
rechtbank terecht gestaan wegens
huisvredebreuk en weerspannigheid
tegenover de politie. De officier van
Justitie, mr. P. van Mierlo, noemde
dit geval juist daarom zo merk-
waardig omdat de priester willens en
wetens een strafvervolging had uitge-
lokt.

Hij deed dit klaarblijkelijk met de
bedoeling om via de rechter een uit-
spraak te krijgen in de beoordeling
van een conflict, dat verdachte had
met zijn kloosteroversten. Voorlopig
echter zal in deze strafzaak geen
beslissing volgen, omdat de offi-
cier van Justitie schorsing van de
zaak vroeg, met terugverwijzing naar
de rechter-commissaris teneinde een
psychiatrisch onderzoek van verdach-
te te doen instellen.

De onverkwikkelijke kwestie van
de gepleegde huisvredebreuk op 8
september 1961 te Hulsberg had een
lange voorgeschiedenis. Reeds sinds
enige jaren ligt pater Van der Z.
overhoop met de discipline en ge-
hoorzaamheid in de gemeenschap
van de sociëteit van Afrikaanse
Missiën, waarvan hij lid is. In janu-
ari van dit jaar werd de pater van
zijn lidmaatschap van de sociëteit
ontheven

Inspuiting
De botsing tussen Pater Van der Z.

en zijn oversten leidde deze zomer tot
ëen strafprocedure, omdat drie ver-
pleegbroeders van huize Padua te
Boekei hem, op verzoek van één der
kloosteroversten, in Aalbeek waren
komen weghalen voor observatie in
een verpleeginrichting.

De broeders hadden hem toen een
inspuiting toegediend en meegeno-
men. Er was echter verzuimd de voor-
geschreven vergunning voor dit trans-
port bij de bevoegde autoriteiten aan
te vragen en de broeders kregen voor-
waardelijke vrijheidsstraffen opgelegd.

Met armen en benen
Op 8 september drong de pater met

zijn moeder het klooster te Hulsberg
binnen en wenste het gebouw noch op
bevel van de waarnemend huisoverste
noch op herhaalde sommatie van de
gewaarschuwde politie te verlaten.
Pater Van der Z. verzette zich vervol-
gens met armen en benen toen hij met

geweld uit het klooster werd verwij-
derd. Toen hij buiten was heeft hij nog
op de deur staan bonken en met zijn
moeder demonstratief op de stoep ge-
zeten.

Discussies
Verdachte en zijn raadsman,
mr. J. Jerckhoffs, betwistten de
rechtsgeldigheid van het besluit tot
wegzending uit de congregatie, wel-
ke echter door een getuige-deskun-
dige werd bevestigd. De president
van de rechtbank sneed de verderediscussies over dit onderwerp af metde mededeling, dat de rechtbankzich verder alleen zou bezighouden
met de eigenlijke, volgens het Ne-
derlandse recht tenlaste gelegde fei-ten van huisvredebreuk en weer-spannigheid. De officier van Justitie
stelde vast dat deze feiten wettig en
overtuigend bewezen zijn.
Hij drong echter aan op een nader

onderzoek door de rechter-commissa-ris, met een opdracht tot het instellen
van een psychiatrisch onderzoek. Derechtbank ging hiermede akkoord. De
behandeling van de zaak is nu vooronbepaalde tijd geschorst

De circusbrand
AANTAL DODEN

NU MEER DAN 350
Het juiste aantal slachtoffers van

de circusbrand in Niteroi in Brazilië
is nog niet bekend. Maar het staat wel
vast dat meer dan 350 mensen de dood
hebben gevonden.

Honderden hebben hun leven te dan-
ken aan een olifant. Het machtige
dier, dol geworden door de hitte van
het vuur, verbrak zijn ketens en
stormde door het tentdoek heen. Ve-
len konden door dit gat ontvluchten.

TREIN STOPTE EEN
UUR OP OVERWEG
Gisteravond is de trein, die om 19.06

uur van het station te Kropswolde
moet vertrekken (aankomst 19.17 te
Groningen) op de overweg ten oosten
van het station blijven staan. De oor-
zaak was een bevroren luchtleiding.

Het oponthoud heeft ongeveer eenuur geduurd. Het gevolg hiervan was,
dat de overweg zo lang voor het weg-
verkeer gestremd was en dit dus om-
geleid moest worden.

Vijftig jaar geleden
Toen stond er in het Nieuwsblad!

Onze Vloot opgericht.
Onder voorzitterschap van defl

Burgemeester Jhr. mr. E. Tjard?
van Starkeriborgh Stachouwer *hier ter stede een afdeeling opQe '
richt van de Nederlandsche Ver'
eeniging „Onze Vloot". Van de&
afdeeling is de heer Jhr. mr. J>
Feith voorzitter.

Naar wij vernemen ligt het in »}
bedoeling van het bestuur, om «'de eerste week van Januari een le-
zing te doen houden met lichtbeel'
den, ten einde het doel en strevtf1
van de Vereeniging uiteen te zette 11.

Agenda
Dinsdag 19 december

20.00 uur Concerthuis. Natuurkundig Ge-
nootschap: Prof. dr. C. K. Ritsema va»
Eek over Anesthesie.

Woensdag 20 december
20.00 uu- Harmonie: N.F.O. Solist DanifMayenberg, piano; dirigent Charles <>e

Wolff.
Bioscopen t.m. donderdag

Beurs 19.30 uur De tien geboden (14 M
do. 18.30 en 21.00 uur De straat zonde'
naam (18 j.).

Camera 14.30, 18.45 en 21.00 uur: De laa{'ste van Pompeï (18 j.).
Cinema 14.30, 18.45, 21.15 Zaterdagavond-

zondagmorgen (18 j.).
Grand 14.30, 18.30 en 21.00 Battle Cd

«4 j.).
Luxor 14.30 en 20.00 Porgy en Bess (14 )■'"
Luxor Short dagelijks van 10.30—14.1J1zondags 12.00—14.10 uur Ghana on

vangt een vorstin.
Studio 14.45, 18.45 en 21.15 Schep vreugd

in het leven (a.L).
Paterswolde Maxwill Theater:di. c.i do. 20.00 uur De kampioen mei"'

boer (a.L); woe. 20.00 uur Het tek*
van Zorro (14 j.).

Pentoonstellingen.
Groninger Museum: t e. m. 7 janus

tentoonstelling Ku(n)stvaart Geope".van 10—17, vrijd. ook van 2-0—22 U0«
maandags gesloten.

Provinciehuis: t.cxx 31 dcc. Ruurd Elze*Geopend maandag tejn. vrijdag i&
9.00—12.00 en van 14.00—17.00 uur.De Mangelgang. Expositie Siep van *»Berg, t. e. m. 23 december, ijzerplasti6,
ken.

Rashondenshow
Nummer één van de tien beste W

den op de clubmatch van de Noorde*
Kynologen Club, was niet zoals vel"
meld de Dalmatische hond Silvan*
eig. G. Arends, maar de hond Agn' 43
van hetzelfde ras, eig. G. H. SchooD'
berg.

EEN JONGE GRONINGSE SCHREEF UIT GOA:

#Weest niet bezorgd over ons,
wij hopen er het beste van'

In de door India aangevallen Portugese kolonie Goa leeft sinds
een jaar een jong echtpaar uit Groningen. In het plaatsje Pondawerkt het jonge gezinshoofd als bedrijfsleider bij een ijzermijn.
Zijn vrouw schreef de vorige week een brief aan haar familie in
Groningen, die ons ter inzage werd afgestaan. Wij laten hierondeienkele gedeelten uit dit schrijven — dat gedateerd is op 12 decem-ber — volgen, die een. beeld geven van de toestand daar zoals
die toen ervaren werd door de Europeanen.

Zo gaan wij dus de Kerstdagen
tegemoet, waarvoor de ware stem-
ming hier op het ogenblik volkomenontbreekt. Een Kerstfeest zoals wij
dat in Noord-Europa gewend zijn,
krijgt je hier toch nooit in de tro-
pen, maar daar leg je je dan bijneer, want daarvoor heeft het tro-
pische gebied haar charmes.

land verlaten maar de meeste vrou-
wen zijn er nog.

Overigens neemt het leven Z°
normaal zijn gang en is alles precies
zo rustig zoals wij het nu al byw"
een jaar kennen. Wat wij, niet Pof'
tugese Europeanen te verwachtel1hebben weten we niet. Wij hopen er
maar het allerbeste van. Persoon'
lijk hopen wij dat alles blijft zoals
het is, want beter kan het voor Go*
en de in Goa levende mensen nooü
worden!

Hetgeen wat ons ook de lust be-
neemt om op buitenlandse wijze
voor goede kennissen hier ter erevan Kerst een aardigheidje te ver-
zorgen is de momentele politieke
situatie. Goa is op het moment (he-
laas) zeer vaak in het wereldnieuws
want het schijnt dat India nog voor
het einde van het jaar Goa tot In-disch gebied wil maken.

Enerzijds kan niemand zich
voorstellen dat India Goa wil aan-
vallen juist op het moment dat ze
met vele problemen te kampen heb-
ben, zoals o.a. het feit dat de Chi-
nezen een stuk van Noord-India be-
zet hebben. Anderzijds is misschien
juist het feit dat de Chinezen in het
noorden zijn binnengevallen, en
waartegen ze weinig kunnen doen,de reden, dat ze zich op de gemak-
kelijke prooi Goa zullen werpen.Dit alles schijnt weer samen te han-
gen met in India op handen zijnde
verkiezingen, waarbij Nehroe's par-tij, om weer aan het aantal stem-
men te komen, zal moeten tonen
wat ze (nog) waard is.

Politiek is evenwel een gecompli-ceerde zaak en misschien zit het
dus ook wel allemaal heel anders inelkaar dan wij simpeltjes denken.Vast staat dat Goa met in het bij-zonder de haven Mormugao vangroot belang is voor India, wantniet alleen Goa, doch de gehele
bergketen aan India's westkust be-vat ijzererts, doch is het voor deIndiërs op het moment niet lonenddit erts te ontginnen, als ze dit viaeen ver verwijderde haven als Bom-
bay of Madras moeten verschepen.

Er schijnen behoorlijk wat India-
se troepen rond de Goanese grens
geconcentreerd te zijn en de Portu-
gezen zijn tamelijk opgewonden.

Zaterdagmiddag kwam er plotse-ling bevel dat alle Portugese vrou-wen en kinderen het land moesten
verlaten doch dat bevel is later in-
getrokken.

Sinds zaterdagnacht hebben wijtwee Portugese officiersvrouwen
's nachts bij ons in huis omdat de
mannen niet meer th"- komen en
ze tamelijk afgelegen len. Eenenkele Portugese heeft vrijwillig 't

Tussen het bovenstaande en h&
nu volgende is een uur verstreken
want toen het uitroepteken van de
vorige alinea nog niet koud wOs>
kwamen de beide Portugese vroV
wen per taxi aanstormen met hfbericht dat ze binnen 10 minuten 'f 1een van de barakken moesten zij ll'omdat ze nog vanavond met aW
andere vrouwen en kinderen op W
Portugese schip de „India" inge
scheept moesten worden omPortugal te vertrekken. De ene keK
nis heeft niet eens afscheid van hod 1
man kunnen nemen. Voor deïe
vrouwen is het meer dan verschrik'
keiijk want ze weten dat hun echt'
genoten moeten vechten tot ,Ae
laatste man", ook al weet
nu al dat het zinloos is. De PorWgezen hebben hier een bezetting f"' 1
3 a 4000 man. ,

Hopelijk komt het nooit zover. 4
met al is het een nare onrustige tij""
Wij zijn zondag met J. wezen Pra'
ten om met andere Europeanen s&'
men naar Karachi te vliegen e.-
daar te wachten tot „het" voorw
is. Doch J. denken niet dat
Goa aanvalt en hebben als niet-P°r'
tugezen zozeer geen angst. .

Wij hebben in een dorpje buit* 1

Ponda zeer goede Hindoe-kennisse 11
wonen en ik zal er vanavond W°*
eens over spreken of het niet ver'
standig is daar een gedeelte va,
onze kleren het zilver en ande1"waardevolle dingen heen te bre*'
gen, opdat wij in geval van nood #
alleen nog maar zelf snel behoeVe
heen te trekken. Want tenslotte'■ »
Ponda een „militaire" plaats en <f.ais waarschijnlijk niet verstand"
juist daar te blijven. Enfin, we z"'
len maar zien en het allerbeste &
van blijven hopen.

Zo lieve mensen, nu rest ons n°\
een heel gezellige Kerst aan j«Jl eallen te wensen en voor het
jaar: HEEL VEEL GELUK! fWeest niet bezorgd om ons, "*y
ontvang onze hartelijkste groeten-

Nieuwsblad van het Noorden van dinsdag 19 december 1961 " 2

MARK
TRAIL

„De brandstichters”


	Nieuwsblad van het Noorden no. 298 19.12.1961
	NIEUW-GUINEA „BEVRIJDEN” Soekarno kondigt mobilisatie aan Luchtruim zal worden gesloten
	Menigte juicht president toe
	Nederlandse regering: Indonesische maatregelen bemoeilijken vreedzame oplossing Nieuw-Guinea
	Dienen in Nieuw-Guinea zonodig verplicht
	IN MIDWOLDA Man met bevroren ledematen in schuur gevonden
	Menon naar de V.N.
	NU EERST ONDERHANDELEN TIJDELIJK BESTAND IN KATANGA
	Elfjarige jongen redt garage van ondergang Brandende zes-tonner naar buiten gereden
	Danseres in vaar en vlam Janine Charrat in levensgevaar
	Oud-burgemeester Cort van der Linden Commandeur O.N.
	Indiase militaire operatie voltooid Portugese troepen in Goa hebben zich overgegeven
	„Vijandige houding”
	Nieuw-Guinea
	Groene zone
	Ambtenarensalarissen
	RAVAGE BIJ LEEUWARDEN IJspret indirect oorzaak ongeval
	Scholten beëindigt aardappelcampagne
	PLAATSELIJK IJZEL
	Te Groningen Vader en zoon redden twee kinderen uit wak
	Raad voor de Scheepvaart Harlinger kapitein mag week niet varen
	De toestand van HET WEER Lichte dooi door Noordzeelucht Afgelopen nacht de koudste
	Barometerstanden Metingen in de stad Groningen
	In Europa
	Examens
	Te houden ijswedstrijden DINSDAG 26 DECEMBER
	WOENSDAG 20 DECEMBER
	DONDERDAG 21 DECEMBER
	Huisvredebreuk in klooster PATER LOKT MET OPZET STRAFVERVOLGING UIT
	De circusbrand AANTAL DODEN NU MEER DAN 350
	TREIN STOPTE EEN UUR OP OVERWEG
	Vijftig jaar geleden Toen stond er in het Nieuwsblad! Onze Vloot opgericht.
	Agenda Dinsdag 19 december
	Woensdag 20 december
	Bioscopen t.m. donderdag
	Pentoonstellingen.
	Rashondenshow
	EEN JONGE GRONINGSE SCHREEF UIT GOA:
	„Algemene verhoging”
	FRANSE REGERING VERBIEDT DEMONSTRATIE TEGEN OAS Wel nationale staking van kwartier
	In georganiseerd overleg Geen overeenstemming inzake de ambtenarensalarissen
	250 jaar geleden Eerste koffie in Amsterdam geveild
	MINISTER VISSER HEES DRIEKLEUR Fokkers elektronische proefcentrum ingewijd Lockheed „Starfighter” gedemonstreerd
	Kou bijna spelbreker
	Lamp ter verwarming van varkens stichtte brand Drie biggen omgekomen
	Te Nietap: KIND VERBRANDDE SLAPEND IN WIEG
	Brandblussing op ijsvloer
	Ministerconferentie Euromarkt Gelijke lonen voor mannen en vrouwen struikelblok Eenstemmigheid over status personeel
	deze stad... Op de receptie van Keh Chang Tsao en Ting Loh Koh
	LEZING VAN Ir. C. v. d. BURGT Werkeiland in Lauwerszee wordt spoedig aanbesteed
	Bont...
	Misverstand
	KAMER BESTEEDT RUIME AANDACHT AAN ONDERWIJZEND PERSONEEL
	Laatste nieuws Engeland waarschuwt tegen gebruik geweld
	In Sevilla Vliegtuig stort neer op groep mensen
	Adoela en Tsjornbe naar Kitona
	KWESTIE NIEUW-GUINEA BISSCHOPPEN TELEGRAFEREN DE QUAY EN SOEKARNO
	Op straat overleden
	Man zakte door het ijs en verdronk
	Verraderlijke gladheid „Strooi”-ploeg paraat voor de hulpverlening
	Verbetering muziekschool
	Werk mee
	Overzicht Gemeenteraad Groningen
	BESTEMMINGSPLAN STEENTILSTRAAT
	DEZE WEEK HOOGSTE „PIEK” District Groningen verwacht stagnaties in telefoonverkeer Bel buiten kantooruren!
	Wegspringend keteldeel vernielde winkelruit
	Door gladheid van weg Auto in sloot
	Verbetering elektrisch net te Essen
	Ex-onder-directeur Amsterdamsche Bank is vrijgesproken
	Kort stadsnieuws
	NIEUWS UIT HAREN Sluitende begroting van gemeente Haren
	Psychologisch onderzoek van lagere schoolkinderen
	Naam voor ulo-school aan Hortuslaan
	Geen kapavond
	Andere bouwterreinen
	HET WOORD ISAAN DE LEZER
	„DE HOND WORDT HET HAASJE”
	„Steun aan het betaalde voetbal. Maar aan wie?”
	Te betreuren
	Belangrijke rol
	Verstandig
	„Schuld is aan Tsjombe”
	„Alleen voor honden”
	Wachten voor basculebrug
	FEUILLETON Rendez-vous met het verleden door CLEMENS LAAR
	BURGEMEESTER VAN HALL: Amsterdam kan zonder Bijlmermeer krotten niet opruimen
	Geen slagerij De vers-vlees-verkoop in enige „supermarkets”
	Voor heidenen verboden
	TELEVISIE HENK OOSTINGA, een boeiende figuur in „Anders dan anderen”
	Handels- en marktberichten
	OVERZICHT GRAANMARKT
	HILVERSUM II (298 m.) 188 m. FM: 94.6 mhz en 96.0 mhz.
	REG. OMR. NOORD EN OOST (188 m.) FM: 94.9 mhz., 97.2 mhz en 98.3 mhz.
	BUITENLANDSE ETHERKEUR Engeland (Home Service, 330 m.)
	Academische examens
	Examens
	Waterstanden
	Provincie Groningen
	Uit het Radioprogramma voor woensdag HILVERSUM I (403 m.)
	Verkoop en Aanbesteding Verbetering weg Hoogezand
	New-Yorkse Beurs
	Amsterdamse wisselmarkt
	AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS
	Scheepstijdingen Passagiersschepen
	Sleepboten
	Nieuwe opdrachten voor Kerstholt
	Tewaterlating lichter
	Financiën en Economie Heineken hoger, Cobra lager dividend
	Na flauwe opening Philips en Unilevers oplopend
	ANWB-plan nader uitgewerkt „GROENE ZONE” IN RANDSTAD HOLLAND MOET DE BEWONERS RECREATIE BIEDEN Met ontsluiting 15 à 20 jaar gemoeid
	Driemanschap
	Campagne geëindigd in Vierverlaten
	GRONINGEN EN NOORDDIJK
	Burgemeester Kuipers
	Enigheid over Laos op int. conferentie
	Rotterdamse Universiteitsplannen
	BRAND IN PAPIERFABRIEK
	ONDANKS FELLE PROTESTEN: Ambonezen uit CC-polder moeten straks verhuizen
	Eerst behelpen
	Spaaroverschot in november
	Werkplaats voor het Noorden Rijkspolitie heeft nieuwe en opvallende voertuigen
	Poolwinnaar vraagt faillissement aan van „Caritas”
	KRUIDERIJEN Asbakken
	Als een katapult...
	Soort in ’t kort
	Ulo-leerlinge was alle cracks te snel af Zeventienjarige Grietje Boek reed zich in Slochteren na spannende strijd naar ’100
	Boele de Vries: nu al ’200.-- Fries Bordze Bruining verraste – bijna – iedereen in Midwolda
	Nachtelijke proef uitzendingen Binnenkort betere radio-ontvangst
	TWEE WEDSTRIJDEN OM SCHAATSTITELS
	TERUG UIT ZUID-AMERIKA President Kennedy zwaar verkouden
	OOST-DUITSLAND BREEKT OOK MET ALBANIë
	Voor 1961-1962 Nieuwe garantieprijzen akkerbouw Geen rekening gehouden met E.E.G.
	Aanbod op t.v.verzelcerings-service
	Noorder Rondritten? Streefdatum zaterdag a.s.
	SCHEPEN VAST OP DE WADDEN Drijfijs isoleerde Schiermonnikoog
	Contactavond H.C. Intiem
	Jhr. dr. L.G.M. Alting von Geusau (Gron.): „NEW DELHI zal nu ook de katholieken niet meer loslaten”
	Jongen viel op ijs
	„Zeevaart” vergaderde
	Loerend gevaar Twee militairen vonden de dood bij jeep-ongeval
	Ommelander kunst in school te Sauwerd
	Volkskerstzang in de Martinikerk
	Concert N.F.O.
	Echtpaar Elting-Oosting vandaag 65 jaar getrouwd
	VOOR OOST EN WEST Prof. dr. J.E.E. Einaar sprak over Suriname
	POLITIERECHTER Conservendiefstal uit fabriek te Warffum
	Dokter H.M. Speekman  
	Raad van Eelde herdacht T.J. Biewinga
	PANDA EN DE DIENOMAAT
	Tien dagen voor rijden onder invloed
	Youth for Christ houdt Kerstzangrally
	Kerstavonden NCVB

	familieberichten
	Ann. 1
	Ann. 2
	Ann. 3
	Ann. 4
	Ann. 5
	Ann. 6
	Ann. 7
	Ann. 8
	Ann. 9

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6
	Adv. 7
	Adv. 8
	Adv. 9
	Adv. 10
	Adv. 11
	Adv. 12
	Adv. 13
	Adv. 14
	Adv. 15
	Adv. 16
	Adv. 17
	Adv. 18
	Adv. 19
	Adv. 20
	Adv. 21
	Adv. 22
	Adv. 23
	Adv. 24
	Adv. 25
	Adv. 26
	Adv. 27
	Adv. 28
	Adv. 29
	Adv. 30
	Adv. 31
	Adv. 32
	Adv. 33
	Adv. 34
	Adv. 35
	Adv. 36
	Adv. 37
	Adv. 38
	Adv. 39
	Adv. 40
	Adv. 41
	Adv. 42
	Adv. 43
	Adv. 44
	Adv. 45
	Adv. 46
	Adv. 47
	Adv. 48
	Adv. 49
	Adv. 50
	Adv. 51
	Adv. 52
	Adv. 53
	Adv. 54
	Adv. 55
	Adv. 56
	Adv. 57
	Adv. 58
	Adv. 59
	Adv. 60
	Adv. 61
	Adv. 62
	Adv. 63
	Adv. 64
	Adv. 65
	Adv. 66
	Adv. 67
	Adv. 68
	Adv. 69
	Adv. 70
	Adv. 71
	Adv. 72
	Adv. 73
	Adv. 74
	Adv. 75
	Adv. 76
	Adv. 77
	Adv. 78
	Adv. 79
	Adv. 80
	Adv. 81
	Adv. 82
	Adv. 83
	Adv. 84
	Adv. 85
	Adv. 86

	illustraties
	Henk Oostinga — onderwijzer in Groningen, maar bij duizenden Nederlanders bekend als sportverslaggever voor de radio — was gisteravond de hoofdpersoon in het televisieprogramma „Anders dan anderen". U ziet hem hier (rechts) samen met GVAV's trainer Otto Bonsema (midden) en Bert Garthoii, de leider van het programma, voor de t.v.-camera's. (Zie verder onze rubriek Televisie)
	Hond enkeuring in Korenbeurs
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	Ai, dat is een grote! In Washingtons Witte Huis, de presidentiële Qrnbtswoning, is de kerstboom al weer versierd. De kleine Caroline Kennedy kijkt er vol bewondering naar.
	Ferd’nand
	Polle, Pelli en Pingo
	De laatste oude brug over het Eemskanaal — die bij Woltersum — is gisteren op non-actief gesteld. De brug zal te zijner tijd worden gesloopt. Op deze plaats zullen, totdat de nieuwe weg langs de zuidelijke oever van het Eemskanaal (van Euvelgunne tot aan Wittewierum) klaar is, zowel personen als vervoermiddelen met een pont worden overgezet.
	De eerste start!
	De jeugd in Nieuwe Pekela kon nauwelijks wachten tot het lint voor de nieuwe ijsbaan doorgeknipt was. Toen dat eenmaal gebeurde ontstond er een ren op het „dijkje", waar in ijltempo de „scheuvels" werden ondergebonden.
	KAPITEIN RIJKERS De grot van KAVARI


