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Hollandia herdacht
haar 50=jarig bestaan

H°llandia heeft haar vijftig ja'ig be-
stean °p waardige wijze herdacht-

Om kwart over zeven in de <>ehtend
van maandag 7 maart j.l- naderde uit
zee een barkas die vele camera's en
ljimu>(,stellen to 1 zich tr0k-
Aan boord waren de als KNIL militairen
geklede groep veteranen, die de landing
van Kapitein Sachse vijftig jaar geleden

herleven-
Van heinde en ver waren de mensen

samengestroomd om het schouwspel bij
te wonen. Zodra de barkas aan de stei-
ger tegenover het politiebureau had
aangelegd sprongen twee mannen aan
land die met getrokken klewang positie
innamen °m dekking te geven aan he4-

zich ontsc hepende detachement-
Een gebeurtenis, als ontelbare malen

door het Koninklijke Nederlands Indisc* 1

Leger in voorbije dagen uitgevoerd
k'eeg opnieuw leven bij de landing °p
lu j linby terrein.
Geheel uitgerust volgens het oude KNIu
marcheerde de teoep onder aanvoering
van de heer van Dijk, die de rol van
kapitein Sachse vervulde, naaf de vlag-
«cmast bij he 4 Hollandia monument

Te 7.20 uur was hier de commandant
Zeemacht, schout bij nacht Platerink
met zün echtgenote aangekomen-
Spoedig hierna arriveerde Z.E- de Gou-
vet'neur en mevr°uw Patteel, die werden

oet do°'' de Resident van Hollandin
Eibrink Jansen en diens echtgenote

>> der de aanwezigen waren voorts, de
Kolonel De Rook der Mariniers, het
H^ofd van Plaatselijk Bestuur en vele
andere autoriteiten-

De homblazer vo°rop- marcheerd?
het c-etechemeet d°or de haag van men-
sen voor ZE. de Gouverneur en de
autoriteiten he 1 carré binnen en stelde
zich op tegen°ver de vl aggemast waar
reeds een detachement van- de Algemene

Politie en een groep van het Veteranen
Legioen Nederland, de laatstender
commando van de Ridder Militeire Wil-
lemsorde Van Oort, stonden opgesteld-

Twee onderofficieren traden uit de
KNIL gr°ep naar voren bij de vlagge-
mast- De commando trad vo°r de micro
foon en kondigde in het Maleis en Neder
lands het hijsen van de vlag aan-

De autoriteiten gaven gev°lg aan bet
sein van de hoornblazer en stram in de
houding v°lgden, de geüniformeerden,
het hijsen van de vlag- terwijl KNIL on
Politie het geweer presenteerden-

Een driewerf hoera besloot deze plech
tigheid-

Met de vlag in top sprak de Resi-

dent van Hollandia vervolgens de aan-
wezigen toe en schilderde in een rede
hoe de stad Hollandia van een bivak in
de afgelopen vijftig jaar uitgroeide te-t
een stad.
"Vijftig jaal" praktische samenwerking
aldus mr. Eibrink Jansen bewezen meer
dan alle overwegingen van pseudo-filo-
sofische aard- de echtheid van ons stre-
ven om deze stad, opgebouwd aan de
rand van het weleer wilde en °nterfde
Nieuw Guinea, tot gestadige vooruit-
gang te brengen, gestuwd door de samen
gebundelde krachten van een dubbele
gemeenschap, de Papoea en de Neder-
landers-
Deze v''uchtbare 'eenheid moet zjc h nu
verder ontplo°ie;- in de schoot der Neder
lands-Nieuw-Guinese gemeenschap-

Nu wij bij een mijlpaal zijn aangeko-
men is het goed ons te bezinnen op de
balans van de afgelopen jaren voor wij
verder gaan- Ik kan mij dan nie4 ont-
trekken aan het gev°el dal we wel een
stad hebben gebouwd, maar n°gi geen
hechte gemeenschap.

Temidden van al wat ons beweegt is
het goed op deze herdenkingsdag te be-
seffen da 4 de spanningen en tegenstel-
lingen binnen bepaalde perken blijven.
perken waarin wij elkaar kunnen vin-
den om gezamenlijk te streven naar dat-
gene wat cns bindt-

In de landen me' oude beschaving, sje
vig gevestigd en goed georganiseerd, w°r
den de individuele- en groepsbelangen
egoistisch verdedigd. Men moet zelfs be-
schouwen dat de verdediging van deze
belangen volgens de n°rmen die de wet
°ns stelt, de gr°ndslag vBn onze demo-
cratie vormt.

De resident besloot zijn rede met een
opwekking om gezamenlijk te streven
naar het doel dat ons allen bindl, het
stichten van een evenwichtige en bloeien
de gemeenschap-
„Wanneer dat streven zoals wij alten

aan, in ons is- dan is deze feest-
dag, nu wij terugblikken over de ger
schiedenis van de afgel°pen jaren, een
waarlijk Pro°tse feestdag," aldus mr-
Eibrink Jansen-

En het werd een grootse feestdag na-
dat de v°orzitter van het comitee de ont-
hulling van het Hullendia monument aan
k°ndigde en hierbij memoreerde dat da
kosten voor de b°uw hiervan do»r de
burgerij zelve worden gedragen-

Z-E. Gouverneur Platteel plaivte hier-
toe uitgenodigd bij het m°nument p*-■--. :.!. welke handeling door tientallen

" __ Il

fotograven en filmers werd vastgelegd-
Hierop volgde de onthulling doe, ,

Resident van het straa tnaambord van denieuwe weg die men in vroeger dagen
sechts wist aan te duiden met; v°or Orn-lo. Thans heeft de?.e steaat de naam-"KAJPITEIN SACHSE WEG", waaronder'"Stichter van Hollandia, 7 maart 1910"Het officiële gedeelte "was hiermedeten einde.

Om half negen begonnen de wielren-nen welke over een traject via Noord-
wijk werden verreden- Ondeveer 40 deelnemers kwamen aan de start; autochto-nen zowel als Nederlanders-

Als eerste kwam Zete Marjem overde eindstreep, tweede werd Isaac Roen-teboy terwijl de derde prijs aan M- vanAken ten deel viel-
Ook de prauwraces trokken veel be-

langstelling. In de groep van grote prau
wen behaalden de roeiers van de kam-pong Engros de overwinning- De eerste
prijs in de race van kleine prauwen
viel ten deel aan roeiers van Seroei-
Morrende supporters stonden toe te zien
hoe de laatste categorie roeiers met hun
kleine prauwen gehinderd werden door
de golfslag van speedboten die niet na
konden laten hun snelheid tegenover
die van de roeiers te stellen.

Ondanks de toenemende hitte bleef
het druk in de stad Hollandia, en eerst
tegen het middaguur keerden de mensen
naar huis ter«g.

Om zes uur toonde een file aut°'s en
drommen belangstellenden de plaats in
Hollandia aan waar het Comitee Viering
Hoogtijdagen, tot nog toe bekend als het
"Oranje C°mité" de Pasar Malam had
georganiseerd-

De- nieuwe loodB aan de haven door
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Pres. SeeKarne stuurt parlement naar huis
De Absolute Heerser

President Soekarno heeft het Indone-
sische parlement naar huis gestuurd-
Volgens hem heeft het niet vfoldaa.n
aan de verwachting dat het met de re-
gering zou samenwerken in de geehf,
van de grondwet van 1945, de geleide
democratie en het politiek manifest van
de president van vorig jaar augustus-
De oorzaak hiervan, aldus Soekarno-
lag vooral in de structuur van de v°lks
vertegenwoordiging. De teak van het
parlement wordl overgenomen d°or'het
vokscongres, dat werd ingesteld bij pre-
sidentieel decreet van 12 januari- Dit
is nu hel hoogste staatslichaa,m en de
president is er verantw°ording aan ver-
schuldigd- De leden ervan worden even-
wel voor een deel door de presiden.^
zelf aangewezen. Bovendien heeft hij
het recht ieder lid te ontslaan dat niet
aan de verwachtingen beantwoordt.

Na het besluit van president S°ekar-
n° om het parlement naar huis te zen-
den gonst het in Djakarta van geruchten

He 4 Franse persagentschap Agence
France Press zegt dat politieke waar-

nemers in de Indonesische hoofdstfeti
verwachten dat So;ekarn° nu zelf de
wetgevende macht Z al gaan uitoefenen-

Hij zou daarin worden bijgestaan d°or
een groep van negen leden uit het ka-
binet ctet hij zelf in het afgelopen jaar
heeft gevormd. Het Britse-, persbureau
Reuter noemt Soekarno al de absolute
heerser over Ind°nesic- De leiders van
de vier grote politieke partijen onthiel-
den zich dit weekend van alle commen-
taar- In Djakarte deden ook geruchten
de ronde °ver een aantal arrestaties.
doch hierover was geen bevestiging van
officiële zijde te krijgen. Gisteren kwam
het parlement bijeen om het besluit Van
goekarno te horen v°orlezen-

Aardbeving in Agadir
eist 12000 doden

Reuter bericht uit Marokko da-t op,
de voorlopige dodenlijst in Agadir naast
de 9000 Marokkanen nog 3000 buiten-
landerB staan- De meesten hiervan zou-
den FranBen zijn, doch er zouden °ok
namen op vo°rkomen van enkele Ned. -
landers en verder van personen v; 11
acht andere westelijke landen- Beves-
tiging van dit bericht was in Den Haag
n°g niet te krijgen- Inmiddels zijn in
het rampgebied vrijdag, zaterdag en
zondamorgen opnieuw enkele lichte
sch°kken gemeld.

Gisteren werden in Agadir nieuwe
lichte aardschokken waargenomen ter-
wijl later °p drie kilometer afstand uit
de kust een spuitende fontein werd ge-
"ignaleerd- Dit verschijnsel wordt toe-
geschreven aan vulkanische werking-
Men houdt rekening met de mogelijk-
heid dat zich onder de zeespiegel e£n
vulkaan aan het vormen is.
Indonesiers gaan leren

vliegen in India
Drieihonderdzevlentjg Indonesische

luchtmachtcadetten zijn uit Indonesië
naar India vertrokken om daar te-t vlie-
ger te worden opgeleid- Volgens een
overeenkomst die in 1955 werd gesloten
zullen zij een tet twee jaar worden ge-
plaatst °p tWee technische instituten
van de Indische Luchtmacht.

Wrijving tussen West-
Duitsland en Guinee

De WeBtduitBe regering steat voor een
ernstig dilemma do°r het aanknopen van
diplomatieke betrekkingen tussen Oost-
Duiteland en Guinee, het1 voormalig
Franse gebied in Afrika- Bonn heeft
steeds de spelre gel gehuldigd geen di-
plomatieke betrekkingen te onderhouden
met landen die Oost-Duitsland erkennen
Aan de andere kant hecht de bonds-
republiek veel waarde aan goede be-
trekkingen met de j°nge staten-
Guinee is het eerste niet-c°mmuniBtische
land dat de Oost-Duitse V°'lksrepub!ick
erkent- Zou West-D"itsland niets Van

zich laten horen, dan bestaat er vol-
gens diplomatieke kringen grote kans,
dat andere pas onafhankelijk geworden
staten het vo°rbeeld van Guinee volgen
Waarnemers in de Wesf-D-uit.se hoofd-
stad acbten het dan o°k zeer waarschijn
lijk dat Bonn de betrekkingen met Gui-
nee zal verbreken.

Am. ijsbreker bereikt
beknelde poolvaarder
De Amerikaanse ijsbreker Claciëre is

gisteren in aicht getkomen van het
Deense poolschip Cistadan met de Brit-
se ontdekkingsreiziger sir William Fuchs

aan bo°rd, die sj nds twee wieken be-
kneld zat tusse n het ijs in de zuidpool
zee- De kapitein van de Claciëre is met
een hefschr°efvliegtuig op het ijs naast
de Cistadan geland- Het Deense schip
lag teen zestig kilometer verwijderd
van de open zee. Er bestaat een behoor-
lijke kans dat de Cistadan deze afstand
binnen 24 uur zal kunnen afleggen door
de vaargeul die de Amerikaanse ijsbre-
ker heeft opengemaakt-

Sir William is me' een controlegroep
op weg om de zuidelijkste basis van
Engeland in het zuidpoolgebied te her-
overen.

Misvattingen over uitspraken
De Gaulle in Algerije

Het Elyssee, in Parijs heeft verklaard
dat er in de politiek van de Ga>ul,fce
ten aanzien van de Algerijnse kwestie
geen enkele verandering is- Deze ver-
klaring beoogde een einde te makan
aan de verwarring die is ontstaa,n door
telegrammen uit Algerije °ver uitgin-

gen die de president daar zou hebben
gedaan in he1 bijzijn vaan hoge offi-
cieren.
Volgens die te legrammen zou de Gaulle
hebben gezegd- dat het Algerijnse pro-

pas kon worden opgelost, nadat
het Franse leger de eindoverwinning
zal hebben behaald eh dat dit nog lang

kan duren- Verder zou de Gaulle heb-
ben gezegd dat hij ervoor instond dat
Frankrijk in Algerije zal blijven- In

Parijse politieke kringen hebben deze
telegrammen gr°ot opz ien gebaard maar
men wil de volledige tekst afwachten
alvorens zich een oordeel te vormen-
Het Franse persbureau AFP herinnert
eraan dat de Ga.ulle op 16 september
heeft gezegd dat e r twee mogelijkheden
best°nden. Een staken van het vuren
of een strijd tet het bittere einde- Uit
de weigering van de Algerijnse ver-
zetsbeweging om het vuren te staken.
hooft de Gaulle nu zijn conclusie ge-
trokken. Hieraan wordt toegevoegd da'-
er niet meer aan w°rdt getwijfeld of
de Gaulle houdt onveranderd vast aan
zijn standpunt dat het Algerijnse volk
mettertijd vrijelijk over zin lof m;if.beslissen-

In Cuba nationale rouw over scheepsramp
Gastro geeft Amerika de schuld

Voor de bevolking van Cvba waB het
zaterdag een dag van nationale rouw
ter herdenking van de slachtoffer 8 van
een explosie aan boord van een Frans
vrachtschip in de haven van Havana.
Door een ontploffing verloren een 75
mensen het leven en werden er meer
dan honderd gewond. Alle ontspanningB
gelegenheden waren gesloten, sportwed-
strijden afgelast en de universiteit van
Havana s) 0ot haar deuren tot nader
order- In Havana w°rdt aangenomen
dat de explosie een gevolg is van sa-
botage. Maar over de o°rz»ak is niets
met zekerheid bekend.

Premier Casteo van Cuba heeft echter
aan boord van het rnunitjeschip vrijdag
in de haven van Hav;na toegeschreven
aan sabotage- Casteo sprak op de be-
grafenis van de ruim 70 siachtefferp
van de ramp- Hij beschuldigde de Ame-
rikaanse autoriteiten ervan in de explo-
sie de hand te hebben gehad- Hij leidde
dit af uit het feit dat Van Amerikaanse
zijde meermalen is gepr°beerd te voor-
komen dat Cuba wapens ontvangt. Het

Amerikaanse ministerie van Buitten-
landse Zaken heeft inteissen alle be-
schuldigingen over medeplichtjghteid
met stelligheid van de hand gewezen
Er is een nota jn de maak die naar Ha-
vana zal worden gestuurd en waarin
tegen de valse aantijgingen word 4 ge-
protesteerd-

Indon. autoriteiten
naar Moskou

Een vijftal Indonesische autoriteiten
heeft van de Sovjet premier Chroestsjev
de uitnodiging gekregen v°or een be-
zoek aan Moskou- Onder hen zijn pre-
mier Djuanda, de minister van Buiten-
landse Zaken Soebandrio en de minis-
ter voor Nationale Veiligheid generaal
Nasutipn, die ook opperbevelhebber isvan het leger. Het bezoek van Djuanda
is vastgesteld vo°r juni, de anderenj
gaan later-

Sneeuwstorm in
V. Staten eist 150 doden
De hevige sneeuwstorm die de af-

gelopen week de oostelijke Ver. Staten
heeft geteisterd heeft aan 159 mensen
het leven gekost- Massale pogingen om
de wegen sneeuwvrij te maken worden
bemoeilijkt do°r het vriesweer dat nu
al dagenlang aanhoudt.

Ook in de staten in het zuiden en in
het westen worden temperaturen geme-
ten beneden nul-



KRI-PIK EN KRU-PUK KRANT
DIT IS VAN MIJ

Hoera! Er waren weer tWee inzen-
dingen- We vinden jullie erg knap hoor!

Ie inzending: RAADSEL,

Hij 'loop* toch, maar gaat nie* van
hutB-

Ra.ra wat i» dat?

"ubbjh aa [do

De zeehond. Jan
Hartelijk dank voor de kaart, jan .
Het was een. leuke!

3e inzending: DE TREIN

Kjoek- kjoek, kjoek, kjoek
Daar kwam de trein ai om de hoek
Een herderinnetje die het zag-
Zwaaide naar de mensen met een
zak doek als een vlag-

Kjoek, kjoek, kjoek, puf
De mensen in de> teem werden suf
Door he* lange rijden
Langs steljen, dorpen en weiden-

Herderinnetje-

Dag herderinnetje! Was jij het zelf,
di-e met die zakdoek zwaaide?
Nog even hel adres; waar jullie je

inzendingen heen kunnen sturen:
DIT IS VAN MIJ

"NIEUW-GUINEA KOFJRIER"
ORANJELAAN
HOLLANDIA

D a a a a g Kripik en Krupuk.

Een vedvolg verhaal voor de klein-
tjes.:

Een vervolg verhaal v°or de klein-
HET ARABIERTJE

Er was eenB een koopman, héél ver
weg in Afrika, En die was heel ri;ik en
had een heleboel kamelen- Die moesten
dag in, dag uit zware lasten dragen op
hun brede rug, en daarmee stapten ze
door de woestijn van de ene stad naar
de andere.

In de woestijn is het -vreselijk warm
en de zon brandt de hele dag op het gele
zand. waar de grond mee bedekt is-

De koopman sloeg zijn kamelen vaak
en gaf ze maar weinig te eten Nui was er
een mooie statige kameel bij en die zei
op een avond tegen zijn vrouwtje; "He;

bevalt mij hier niet langer- Ik ga| er
vandoor, durf je met mij mee te gaan?"

Het vrouwtjes-kameel zei "Waar jij
naar teegaat, daar volg ik, want we ho-
ren bij elkaar."

En het mannetje tilde met zijn snoet
de grendel van de staldeur op en heel
voorzichtig stapte hij me' zijn grote,
harige hoeven naar buiten in de heldere
sterrennacht.
Het vrouwtje volgde hem en ze liepen
de binnenplaats oVer, waar een fon-
teintje maar altijd-door water spoot en
het geluid van het klaterende water
maakte, dat niemand hen hoorde weg-
gaan-

Al gauw kwamen ze bij het zand van
de woestijn en dat was heerlijk sjaicht

De maan zond zijn zachte licht naa,r
voor hun poten.
de aarde en alles leek een sprookje: de
gele za;ndige heuves, ép sted met torens
en minaretten, en die duizenden en dui-
zenden sterren boven hun hOOfd

Het wa s overdag warm geweest, maar
de nacht was koel en een heerlijke fris-
se wind streek langs hun ruige vacht-

(Wordt vervolgd)

Gevaarlijk spel.
ONS VERVOLG VERHAAL
Korte inhoud:
De familie Verbrug gaat emigreren naar
Nieuw-Zeeland- Bij de verhuizing val4
er een oud familieschilderij op de grond
de lijs 4 breekt) en er valt een vergeeld
papier ui 4. Het blijkt een brief tei zijn
waarin Karel zijn ouders op) zijn sterf-
bed schrijf*. Hij vrlaagt vergeving voor
zijn vroegere daden en zegt, flat hij
zijn ouderB het geld zal terugzenden.
da 4 hij wegnam, teen hij stiekem ver-
trok naar Nieuw-Zeeland- Zijn vriei\d
de Manke Rooie, zal het hen brengen.
Peter en Torn besluiten, dat ze daar wel
wiat meer over zouden willen te wetcr.

komen-
Na hun aanko>mst in Christehurch

gaan ze logeren bij de familie de Jong-
Peter werd met een sc hok wakker-

Droomde hij nog of was het echt, w¥
hij zag- In een h°ek van de kamer waar
hij samen met Torn sliep, stond nog cc.n
bed, dat zag hij nu pas. En in dat bed
lag ook iemand te slapen- En alles* wat
je van die iemand kon zien, was een
plukje haar. Vuurrood haar! Voorzichtig
richtte Peter zich op zijn ellebogen op
en keek nog eens goed- Ja, er was gean
vergissing mogelijk- Het roodste, vuur-
rode haar- dat hij ooit gezien had, lag
daar in dat bed aan de overkant- Cnder
dekens gaf hij Torn een por in zijn zij,
maar die jongen was natuurlijk weer
niet wakker te krijgen. Nog eenB weer,
en nu wat harder. Met een luide zucht
draaide Torn zich om, mompelde wat ;n
zijn slaap maar deed n°g geen oog open
Dan nog eens proberen, n^m Peter zich
voor- en nu teok hij tamelijk onzacht aan
Torn's oor- Met een afgrijselijk gekreun
reageerde deze op de onzachte handeling
maar ook in het andere bed werd er nu
iemand wakker- En op hetzelfde moment
zaten er drie slaperige gezichten elkaar
aan te kijken- Heb je ooit, Zei Torn stom
verbaasd- Zeg Peter, slaap ik nu nog,
of is het echt, wat ik daar zie- D at is ge-
wocn niet te geloven!

Hallo, klonk een stem uit het andere
bed, zijn jullie nu Peter en Torn Her-
burg? En met een sprong kwam de vuur
rode kuif zijn bed uit.
Au verhip, zei hij, en met een pijnlijk
glezicht strompelde hij op het bed van
Peter en Torn, dit is te gek cm los te lo-
pen. Een manke rooie en dan nog wel in
Nieuw-Zeeland, Ik ga aan spoken gelo-
ven- Er gebeuren hier blijkbaar gekke
dingen- Het lijkt me hier niet zo erg
pluis!
Nou, zou, zei de vuurrode kuif, dat Valt
nog wel een beetje mg.e, hoor- Heb je
nooit ie>mand met rood haar gezien? Nou,
he, dat wel, zei Torn, maar dat hij dan
nog ongelukkig loopt, is wat te veel vf».i

feet goede, zo op de vroege morgen-
Dat kan ik je gauw vertellen, zei de

vuurrode kuif, die Eric bleek te heten.
(Word* vervolgd)

Aangeboden: z-g-a.n- CEMENTKALK-
MOLEN, De Jong, t.e-a-b. plus 2e htnds
kleine betenmolen en diverse gereed-
schap- en bouwmaterialen- Te bevr- R.
Seket- APO. compl- Hollandia-

Kapper "DE PAUW" dok 2 vanaf he--
den de gehele week geopend. De cliënte
Ie Kote-Baroe wordt bediend door Hen-
massii, achter Firma So Ka Tjong-

De Pauw.

(f-co-rnl^s
Hierbij delen wij u mede dat

SHELL NIEUW GUINEA NV-
OP 7 MAART 1960 GESLOTEN IS-

5e VERANTWOORDING
SPIJTOPTANTEN

Vorige saldo f. 6087,29
lijst 18. f- 103,73— 19- f- 192,50— 20- f- 26,50— 21. f- 115—— 22- f. 150,50— 23. f- 115,50— 24- f- 10750— 25- f. 126,50— 26- f. 13450
Collectiebus Econ- Zaken- f- 157.73
Exp. Nieuwenhuys- f. 25->,—Havendirectie f- 41,—Tante Dora R"itenbach f- 5,—
Mevr- de Veer f- 5,—Ingezetenen Sentani (hr- Dorrj f. 411-50
O.FH. f- 10,—

Totaal f. 8045,79
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'2*Umrjfi*

CENTRAAL ZIEKENHUIS.

Wegen» dienstreis vervallen de
spreekuren van J. Sj- de Vries °p 8 en
15 maart; het spreakuur van W-C-A-H.

Essed op 7 maarl vervalt eveneens-



Vreemde Koning

De meest zelfbewuste adspirant voor
President van Amerika is een 67 jaar
oude godsdienstleider van Queens Vil-
lage die verwacht gekozen te zullen
w°rden door "wonderen".

Deze candidaat, bisschop Hamer T°m-
linsan, algemeen inspecteur van de kerk
van God zegt: "de gebeurtenissen zullen
dermate verwarrend worden dal ik ge-
kozen zal worden in 1960 en in 1964
wederom herkozen zal worden.

De bisschop noemt zich zelf nu "ko-
ning van alle volkeren dier mensen"
bij goddelijke aanstelling en gebruikt
als propaganda de "vrede op aarde" ge-
dachte- De man is reeds v°°r een toch 4
om stemmen te werven vertrokken en
reisl van staat naar staat en van Btad
naar sted.
: Hij loopt rond Üa een vjeelkleprig
klead ,met een kroon van bladgoud (16
d°liar) op zijn hoofd; in de ene hand
draagt hij een opvouwbare tr°on en in
de andere een vredesvaan- terwijl hij
op zijn schouders een opgeblazen glo-
be, van 20 duim door-nee meevoert-

Wanneer hij er in slaagt om presi-
dent te worden dan zal hij een "wereld
koninkrijk van de vrede" maken zegt
hij-

Hij heeft de hele wereld ai bereisd-
Een paar jaar geleden hield hij in Fa-
rijs voor de Are de Triomphe een cere-
monie, waarbij hij zich in vol °maat
to4 "koning van Frankrijk" uitriep. Een-
zelfde stunt heeft hij reeds uitgehaald
op Trafalgar Square in Lon-don en vo°r
de Brandenburg Poort ;n Berlijn, en
verder te de hoofdsteden en voornaam-

ste steden van 60 verschillende landen
Het vorig jaarzette hij zijn aluminium

troon °P buiten de muren van het Krem
lm en verklaarde zich zelf ais de "Tsaar
aller Russen" van dg Sovjet Unie. Dui-
zenden communipten aan wie hij de
"heilige oo.riog" verklaard had stonden
hem daarbij nieuwsgierig te bekijken-

"Ik weet dat he 4 de mensen verbaasd
dat ik mij candidaat stel" .zegt de bis-
schop ."sommigen zeggen dat ik er een
grapje van maak, door d£ troon en een
kroon te dragen, maar z°u men het lie-
ver hebben dat ik kom alB s»ldaat mcl
een vuurwapen in de hand? Deze uni-
form die ik nu draag i 8 een kleed yaa
rechtvaardigheid, het toont een vreed-
zame benadering"-

"Ik weet" voegde hij er aan tee, "dat
men het niet juist vindt dat ik me als
een koning uitdos, terwijl toch na de
revolutie het Amerikaanse volk het ko-
ningschap heeft afgezworen. Maar men
zegt ook dat het Presidentschap gelijk
is aan het konigschap die als het ware
een gekozen koning is, de oudste vorm
in de regering van volkeren. Ik wil een
gekozen koning zijn"-

Vele van zijn vofacrngen ten h/i
heeft er duizenden) vinden dat bisschop
Tomlinson vele goede eigenschappen be-
zit voor het ambt van president. Hij
heeft verschillende keren alle volkeren
ter wereld bezocht- Men kan . dus ver-
wachten_dat hij met iets voor de dag
kan komen-

Het wexen van deangst

Op aanvraag van ambtenaren voor de
Burgerlilke Verdediging van Amerika
hebben Amerikaase geleerden een onder
zoek ingesteld naar het wezen van de

angst. Dil voornamelijk om de reactie
der menigte bij een atoomaanval - reeds
tevoren te onderkennen.

Sommige- experimenten zjin genomen
met mensen, anderen met dieren.

A- Mc Cleary een psyjcholoog aan de
universiteit te Michigan, die zijn conclu-
sies baseert op proeven met katten, heeft
geconstateerd dat er tWee brein "centra
les" zün die de angst reactie beheersen.
Het ene veroorzaak 4 plotselinge actie,
het andere verlamt de bewegingen van
het lichaam-

Velen houden zich onder invloed van
vrees doodstil- Dit type angst wordt ge-
vonden o.a. bi-1 treinongelukken- Men-
sen die zich op tre inrails bevinden wan-neer een locomotief aanstormt verstij-
ven van schrik, en hoewel ze nog tj.id
zouden gehad Hebben om weg te sprin_
gen, worden ze gegrepen- Men merkt
dit o-ok op bij branden, aan mensen die
weigeren om d°or het vuur bedreigd
langs een brandladder naar beneden te
gaan-

EVACUATIE
Voor slachtoffers van dergelijke types

is. evacuatie een hopeloos geval. Het js
al even lastig om hen te evacueren a.tede mensen die in paniek stemming ge-
raken, mensen duB dte ven he* daik vareen brandend huis springen alhoewelhulp nabii is.

De angst die tot paniek leidt is ver-antwoordelijk voor de meeste dodenbii teeater branden, wanneer de menig-
te hals over kop naar de dichtst £,/!-ziJnde. uitgang stormt om zich in veilig-
heid te brengen.

Dieren versteven van angst of rakenin paniek, naar gelang de soort van het
dier- Mensen echter gunnen beide doen.ieder heeft beide tendenzen in zich. Ingeval van dodelijke angst kan de menBmoeilijk zün reactie beheersen-

De doktoren Philippe Carbon van het
Amerikaanse gezondheidsinst;tuut en Robert Cordon van het Amerikaanse insti-tuut yoor hartemderzoek hebben door-middel van bloedonderzoek, de verschil-lende veranderingen in de samenstelling
van het bloed onderzocht in verschil-lende fasen van angst-
43;apjUO frqjßßp uaqqoq uspa3aiag qq
dat een mens die zich in een noodtee-sHand bevindt vetdeeltjeB consumeert englucose voor gebruik in het zenuwstel-sel conserveert, waarschünlük om dat denateur van het lichaam dat in noodtoe-stand is aanneemt dat er niet meer zalgegeten worden voordat de ane-stfasevoorbü is.

Aan 15 patiënten die als proefkonijndienden werd medegedeeld, dat hen eenpünlijke injectie te wachten stond- Tienminuten na deze mededeling werdenbloedmonsters van hen getrokken waar-
bil bleek dat vetzuren in hun Moed wa-
ren verdubbeld en in sommige gevallen
verdrievoudigd- Hieruit volgt dat angst
een probaat middel is om de slanke li-Jn
terug te winnen- Maar deze methode
wordt d°or de doktoren voor da 4 doel
niet' aanbevolen- Men heeft nl. ontdekt
dat {je kentekenen van de "angstziek-
te" in het bl°ed n°g enige t^d voort
blijven bestaan, ook nadat het gevaar
dat de angst veroorzaakte reeds is gewe-
ken-

„50 jaar Hollandia
een gouden jubileum"

door Dr. K. W. GALIS
en
H.J. van DOORNIK

Ihans ook bij boekhandel „ Qebr.
verkrijgbaar ad, f 1,50.=

UiTNODIGIMG
Het Comité viering Hoogtijdagen heeft de eer de burgerij

van Hollandia uit te nodigen tot het bijwonen van de officiële
onthulling van het monument, dat opgericht is ter gelegenheid
v.h. 50 jarig besaan van Hollandia op 7 maart a.s. des
morgens om half acht op de parkeerplaats naast „JU lANA".
Verzocht wordt de vlag uit te steken.

Het Comité viering Hoogtijdagen.
i



Liberiaans schip in
Egypte aan de ketting

De havenautoriteiten van P°rt Said
hebben de Liberiaanse tenker Carteean
Wave aan de ketting gelegd- Het schip

~£teat op de zwarte lijst van de Ara-
bische Liga wegens het aandoen van een
Israelische havens- De Carrabean Wave
had oüe gelost in Eilad in Israël en
was leeg op thuisreis naar Venezuela-

De Egyptische autoriteiten zullen na-
der beslissen o-f hftt schip zi/jn reis
naar Maraciab° kan vervolgen.

Franse maatregelen
voor komst Croeslsjev
Ongeveer 800 in Frankrijk woonach-

tige politieke vluchtelingen uit o°fet-
Europese landen zijn een gedwongen
vacantia begonnen op C°rsica en tWee
eilanden voor de Franse westkust- De
regering heeft hen daarheen overge-
bracht om moeilijkheden te voorkomen
tijdens het k°mende bezoek van Sov-
jet-premier Chroestsjev. Zij worden op
S'taatskoBten ondergebracht ;n hotel-8 en
krijgen boyendein nog een toelage we-
gens inkomstenderving-

Contract aankoop
straaljagers getekend

De ministers van Defensie van de\
Duit.se Bondsrepubliek, België en Neder
land hebben in Bonn een conteact onder
tekend voor de gezamelijke aanschaf
en productie van het Amerikaanse straal
jager type Starfighter- Deze landen heb-
ben enige tijd geleden hiertoe al be-
sloten. Overeengekomen is om in Ko-
blenz een gemeenschappelijk bouwbu-
reau °p te richten dat de productie van
de Starfighter; die in lincentie wordt
gebouwd, moet uitvoeren. Dit bouwbu-
reau zal nauw samenwerken me' djè
drie regeringen die daarvo°r ondermeer
vaste vertegenwoordigers hebben be-
noemd- De Bondsrepubliek zal een deel
van haat' productieprograimma laten "it_
v°eren door Nederlandse en Belgische
industrieën-

Premier Nepal naar
China

De premier van Nepal is naar Peking
vertrokken- Hij is voor een bezoek uit-
genodigd door de dommunis*(i!Bch-Chi-
nese regering- V°lgens waarnemers zou
hij van een der Chinese autoriteiten.
een ondubbelzinnige verklaring zien te
krijgen, waarin de grenB tussen
Nepal en Tibet word4 gegarandeerd. De
premier blijft 0p zijn reiB naar Peking
twee dagen oVer in de Birmese hoofd-
stad Rangoon-

Nederland
Nederi. Comité voor
steun spljt-optanten

Het comitee "Nationale Actie Steun
Spijtoptanten Indonesië" heeft zaterdag
in Den Ha ag een vergadering gehou-
den- Als doelstelling werd aangenomen
de overtuiging van hiet; Nederlandse
v°lk te vertolken- dat de in Indoinesie
aanwezige stamgenoten die in ellende
verkeren doar onB volk moeten worden
geholpen. Dit h°udt volgens he 1 comi-
té op het ogenblik vooral in, dat diege--
ne die blijkens aanvragen tet toe-
lating' gedw°ngen zijn in Nederland een
toevluchtsoord te zoeker in de gelegen-
heid worden gesteld in versneld tempo
na,-'.r Nederland te gaan- Voorzitter van
het comitee dat afgekort NASI heet jS

de Leidse hoogleraar prof- Lemaire.
Voort hebben er o.m- zitting in de we-

duwe van generaal Spoor en een aantal
leden van de Eerste Kamer en de Twee
de Kamer-

Infiltraties in de Kamer

Het Tweede Kamerlid Ritmeester van
de VVD heeft aan de staatssecretaris
van Binnenlandse Zaken schriftelijk ge-
vraagd of hij kennis heeft genomen van
berichten volgens welke een zekere Ka-
pitein Boetje Loen met ,een groep orii-
gewapende Indonesiërs in twee prauwen
uit Ambon bij FakFak i 8 geland en/naar Sorong is doorgetrokken- Is hetvvaar, wil het Kamerlid weten, en is
het o°k juist dat de bevolking deze
infiltranten heeft ontvangen en gege^
yens verstrekt die niet onwaarschijn-
lijk bedoeld zijn voor spionnage doel-
einden? Het Kamerlid informeert wan-
neer deze infiltratie heeft plaats gevon-
den, hoeveel persenen Boetje Loen ver-
gezelden en hoeveel tijd verlopen h
voordat de infiltranten zijn aangehou-
den. Door wie en waar is dit geschied?

De vragensteller verv°lgt: is het juist
dat de gehele tr oep naar Manokwari is
overgebnadht' en daar i 8 uitgewezen
omda' geen strafrechtelijke maatrege-
len tegen hen konden worden genomen
en vasthouden daarom niel mogelijk was
Is het v°orts juist dat Boetje Loen reedB
in 1956 met anderen in de Senggala-
baai nabij FakF ak is geland en toen
weer in de gelegenheid i8 gesteld naar
Indonesië te i'ug te keren- Is bet 0«k
juist dat jn de lo°p der jaren verschil-
lende infiltraties hebben plaats geba.d
terwijl dit Voor infiltranten geen na-
delige gev°lgen van betekenis heeft ge
had-

Indien een en ander bevestigd k"u
worden. was er dan sedert 'sfj niet vol-
doende aanleiding om van g°uverne-
mentswege zodanig strafbepalingen in
het leven te roepen dat de infiltranten
de luBt tot infiltratie definitief vergaat?

EerstelFckker Friend-
ship naar Pilippijnen

De eerste Fokker F27 Friendship be-
stemd voor de Philippijnen is van Am-
sterdam naar Manilla gevlogen. De Phi-

-lippine Airways gaat het teestel gebrui-
ken vo°r de binnenlandse dienst even-
als een tweede Friendship die binnen-
kort zal worden geleverd. In totaal zijn
er bij Fokker nu al meer dan 150
FriendshipB besteld do°r 54 luchtvaart-
maatschappijen en regeringen in vier
werelddelen; Een deel van de toestellen
wordt in licentie gebouwd door de Fair
childfabrieken in Amerika.

Russische handels-
missie in Nederland

Op Schiphol is een uit vijftien m3n
J9e|si«aande Ru-ssjslElbfe hande|Bdeiïega«ie
aangekomen- De leider hiervan zei dat
het de bed°eling is nieuwe zakelijke
c ontac ten te leggen en zich op de hoogte
te stellen van een gr°ot aantel Neder-
landse industriële ondernemingen- Dfè
delegatie is naar Nederland gekomen
°p uitnodiging van de minister van Eco-
nomische Zaken en van het Centeaal
Orgaan van Ec°nomische betrekkingen
met het buitenland- Zij is van plan de
mogelijkheden hier te onderzoeken om
de handel tussen Nederland en de Sov-
j et-Unie te bev°rderen. Een van de pun-
ten die ook ter sprake zal k°men is de

eventuele Russische deelneming aan de
Utrechtse jaarbeurs- De Russen blijven
twee weken in Nederland. In het na-
jaar zal een Nederlandse handelsmis-
sie een bezoek brengen aan de Sovjet
Unie-

Pari. Lid P. Zandt
80 jaar

Een van de karaktervolle figuren van
het Nederlandse parlement vierde za-
terdag zijn tachtigste verjaardag- He,;
is dominee P- Zandt, emiritus predikant
van de Ned- Hervormde Kerk en voor-
zitter van de drie leden tellende Tweede
Kamerfractie van de Staatkundig Gere-
formeerde Partij. Dominee Zandt is ai
34 jaar lang in de Tweede Kamer de
Jerimah, die waarschuwt tegen werelds
vermaak en die zijn Btem verheft tegen
verplichte ve; zeke'ing en tegen Rome.
de Staatsloterij, en tegen vaccinatie.
De fractie vertegenwoordigt ongeveer 2
procen' van het Nederlandse volk-
En wel de meest orthodoxe vleugel daar
van-

Een politieke rol heeft de staatkundi-
ge gereformeerde partij nooit gespeeld,
behalve in 1926, teen haar m°tiè tegen
het Nederlandse gezantschap bij het y;,_
t-icaan, hel eerste kabinet Colijn ten val
bracht en een nooit meer geheelde breuk
veroorzaakte in de toenmalige pr°tcs-
ta»tB~kathiolieke coalitie.

Staking uitgebroken

Maandagochtend begon in ons land
v°or he 4 eerst een grote staking, geor-
ganiseerd door de vakbonden die sijn
aangesloten bij het NVV, KAB en het
CNV- De offic ieie oproep om het werk
neer te leggen is zondag tegen het ein-
de van de middag verschenen. Zij .s
zoals al werd vermoed, gericht tot ee n
beperkt aantal bouwvakarbeiders, na-
melijk tot hen die werken op belang-
rijke nieuwbouwobjecten °f bij de we-
genbouw- De oproep geld' v°or 24 ge-
meenten vierdeeld over het hele land.
Aan de. betrokken arbeiders is meege-
deeld, dat zij tijdens de stakin,g recht
hebben op de stekingsuiitkeringen-
De vakbonden hebben een beroep ge-
daan op alle andere leden om hun werk
te doen- Door deze maatregel vermij-
den de vakbonden een stagnatie bij de
b°uw van w°onbuizen terwijl tegelijk
de staking in effect niets verliest. Daar-
bij komt dat de weerstandkassen de
zaak veel gemakkelijker kunnen dragen

Ook de beurs beleggingen krijgen daar
do°r en hiermee de algemene ec°nom:e
minder zware klappen dan het geval
zou zijn geweest bij een staking van
alle bouwvakarbeiders-

P.v.d.A. voor onbe-
grensde voetbaltoto

De Tweede Kamerfractie van de P-
v-d. A- zal zich in grote meerderbeid
uitspreken voor een nationaal spo'rt-
tete zonder grenB voor de hoofdprijzen
en met een maximale inzet van 2 gul-
den per deelnemer- Dit zal gebeuren
bij de behandeling in de Kamer van het
wetsontwerp voor de wijziging' van do
loterijwet- Partijsecretaris Meester heeft
dit meegedeeld °p een sporteonferenMe
van de dr. Wiarda Beekman stichting,
het wetenschappelijk bureau van de P.v-
-d-- De heer Meesters voegde hieraan
toe dal el' zijns inziens ook nog ruimte
is v°or een tev-eede nationale voetbal-
pool, waarbij hij kennelijk doelde °p
de bestaande Caricaspool.



de Hollandse Bet°n Maatschappij ge-
bouwd doch n9g niel opgeieverd leen 4
zich bij uitstek voor het houden van een
Paser Malem- He 1 de HBM dat zij.
hoewel zij zich bewust is van de schade
die er uit het gebruik van de l°ods voor
dergelijke gelegenheden mPel v°ort-
spuiten, deze toch ter beschikking heeft
gesteld-

De opening van de Pasar Malam werd
voorafgegaan door vuurwerk, door de
heer Martens van zijn importen met °ud
en nieuw overgehouden, bij deze gele-
genheid ter beschikking gesteld-

Duizenden bezochten de sta,nds waar
naar hartelust gegokt werd om van de
gelegenheden waar men goed kan eten
en drinken nog niet te spreken-
Tot laat in de nacht waren er in he1
do°r de weeks zo stille Hollandia op de-
ze dag mensen die naar huis tegen, ver-
zadigd do°r een dag vol prettige gebeur-
tenissen-

Onderzoek naar
vliegramp

De Raad voor de Luchtvaart heeft in
Den Haag een openbaar onderz°ek ge-
houden naar: de °orzaken van de ramp
me 4 het KJLM-vliegtuig Hugo dei Gr°ot-
Deze superconstellation is op 14 a UgUstUs
1958 bij Shannort in lerland op weg van
Amsterdam naar New Y°rk in zee ge-
stort, waarbij alle negenennegentig in-
zittenden om hel leven kwamen' Nadat
de Raad onder voorzitterschap- van mr.
Van der Meulen zes getuigen van wie
vijf getuigen-deskundige, had geüiöort»
hield de directeur van de Ra»d van de
Rijksluchtvaartdienst de heer Bakker
zijn requisitoir- Hij zeide da* het feiten-
materiaal te gering Js °m conclusies om-
trent eeni specifieke . °°rzaak van de
r.-.-iip te trekken- Wel kan men tot Je
uitspraak komen da het ongeluk is ver-
oorzaakt d°or een gebeurtenis van 3:0
uitzonderlijke aard dat de bemanning
het vliegtuig niet heeft kunnen redden-
De Raad zal op 8 april uitspraak dbein-
De zitting werd bijgewoond door een
«ante.! nabestaanden van de slachtoffers
o.a- mevrouwi Roelofs- weduwe van dj
gezagv°erder van de Hugoi de Groot-

VOLLEYBAL DEMONSTRATIE
WEDSTRIJDEN

Het is de goede gedachte van de orga-
nisatoren van de Pa-sar Malam enige
sporten de gelegenheid te geven demon-
stratie-wedstydeh te laten spelen-

De Volleybal-sport heeft deze uitnodi-
ging dankbaar aanvaard en z° zullen er
hedenavond twee wedstrijden gespeeld
w°rden. Eerst de dameswedstrijd S-O S— P.M.S-, twee finalen in de competitie
die elkaar niet veel toe zullen geven-

Technisch spelen beide ploegen vrij
aardig, maal' er zit niet voldoende
"vaart" in het spei, aan spanning zal het
zeker niet ontbreken- (Aanvang 19-30)
Daarna de heren wedstrijd, waarin het
tempo veel hoger zal liggen- Ook nu
weer 2 rivalen van de c°mpetitie nl.
POMS en S-O.S. van beide ploegen is de
opbouw zeer goed verzorgd waarbij de
betere aanval van S-O-S- °p zeer goede
verdediging van POMS zal stuiten, die
weer 't v°ordeel heef 4 een zwakkere ver
dediging van S-O.S te kunnen doorboren-
Het bestuur van de s.v. HBS- heeft ge-
meend juist omdat het een dem°nstratie
beteeft deze 2 ploegen uit te nodigen, in
stede van «°:1 van de competitie t-w.
Ric°chet, die tot op heden ongeslagen
is en de meeste wedsteiiden met 15.5
won- De overmacht is dan voor een de-
monstratie te groot, het Spei zou jn dat
geval te eenzijdig zijn-

Onderhoud met Stichter van Hollandia
Lendedoeken werden hoofddoeken

Twee Nederlandse bladen n-1- "Het
Handelsblad" en "Het Binnenhof" zijn
de 89-jarige generaal-majoor KNIL bui-
tendienst Sachse gaan opzoeken in zijn
woning aan de Schuysteaat 24 in Den
Haag. Hij vertelde °.a. dat de opdracht
van de expedi'ie van 1910 luidde een
natuurlijke grens te zoeken te-ssen Neder
lands en het toenmalige Duits Nieuw-
Guinea in de plaate van een imaginaire
grens- Toen werd me' algemene stem-
men van 300 koppen besloten ons te ves
tigen °p de plaats die thans Hollandia
heet- we k°zen die naam ora dat de
Duiteers een eind verder de plaats Ger-
maniahoek hadden- In het begin zagen
we nooit inlanders aldus de gen(»"";■.'
wiens witte snor enthousiast trilde en
wiens ogen glinsterden ais aan die tijd

terugdenkend-
Het duurde niet lang of ze kwamen uithet binnenland eens kijken- Maar de heren waren spiernaakt en omdat we veelvrouwen en kinderen bij «-'«s hadden be-sloten we daar iets aa,n te doen-
We gaven ze mooie vuurrode lappen
katoen en toonden h°e die moest€ n wor-den bevestigd om de naaktheid te be-dekken. Maar toen ze de volgende keerkwamen hadden ze de doeken om, hunhoofd gebonden-
Toen hebben we het maar zo gelaten.
In het begin protesteerde een aantal Pa-poea's tegen het in gebruik nemen vanhun grond- Kapitein Sachse hield tegen
hen een vurig bete-og en betaalde ze 40zilveren rijksdaalders voor de lap grond

waarop thans Hollandia staat.

DIENSTEN BETHEL-KERK
o-l.v- Evang C- Totaijs.

Dinsdag 8 maart 18-30 uur Gemengde
bidstond H°lladia-Binnen-
Woensdag 9 maarl 18-30 uur Bijbelstudie
(In hel jicht v-d. Tabernakel Berg en Dal
Zaterdag 12 maart 18.30 uu Evangei:e-
satie-dienst Berg en Dal-
Z»ndag 13 maart 1800 uur, Nederlandse
dienst mcl H. Avondmaal Phiïadelfia-
Kerk a-d. Prins Bernhardweg Hollandia-
Haven-

{filmprogramma
ORIËNT THEATER

verto°nt heden voor het ïaatet
"DE MOOISTE MEISJES MOETEN
STERVEN"
met Charles Coburn, Barbara Bates en
John Milis- M°rgen 9-3 en overm°rgen
10-3: Brigitte Bardot in een onteeugen-
de rol in: BAKVISSEN PUBERTTTEIT"
Realistisch- gedurfd! 18 jaar en ouder-
Sente-ni 10-3 "OKINAWA"
REK verteont heden 8-3- erj 9 3 de Hu^
nioristischa film "PICNIC".
Met: WILLIAM HOLDEN e« KIM NO-
VAK- Een film die de Pulitzer prijs won
Zeer veel humor en lachevenementen-
PICNIC v»or jong en oud.
Hollandia Binnen vertoont op 8 mairt
de «lm INSPECTEUR GENERAAL met
DANNY KAYE Toegang 14 j.

Verzekerings maatschappij „miNERUA" nu.
Uw assumntiemaatschappij voor:

AUTO - MOTOR - SCOOTER
C All risk - en W. A. )
I

p.a N.V, PACIFIC IMPORT MAATSCHAPPIJ
HOLLANDIA - MANOKWARI - MERAUKE - BIAK

7evens verzorging van:
BRAND - en AARDBEVING -TRANSPORT - en BAGAGE -LEVENS-, STUDIE- en PEN-

SIOEN -ONGEVALLEN -, REISONGE-
VALLEN -en BEDRIJFSONGEVALLEN-

KOSTBAARHEDEN - verzekeringen en verzekeringen
tegen WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID.

HOLLANDIA Telefoon 71.

GEVRAAGD: Een dame v.d- huishou-
ding voor het Gouvernementshotel te
Noordwijk- Aanmelden kant°or S°ciale
Zaken en Justitie te dok II bij hei
Hoofd Afdeling Hotels en Pasangrahans-

Ns. de Directeui van S°ciale Zakgn
en Justitie-

Het Hoofd Afdeling Algemene Zaken-
"dèTdagelTjsk amstelpri.is van
f- 50,— is gevallen op> nummero: 510-

De winnaar kan zijn prijs jn ontvangst
nemen in de "AMSTEL-STAND" op de
Ï'ASER malem.
BÏJ ELK TINNETJE AMSTELBIER
ONTVANGT U EEN BON 'EN DAAR
MEE EEN KANS OP f- 50,—_
Aangeboden: VOLKSWAGEN~T9S6~"Te-
zien Oranje Garage Inlichtingen KLM
kantoor-
TE KOOP aangeboden: 1 rotanz itje
(nieuw) 2 eenperso°ms bedden, -Schram,
v. Oldenb- str. 710 Dok 5 iedere dag na
5 uur v-m-
Weggelopen: gecastreerde kater, wit met
grijs- °p 5-3- luisterend naar de naam
Ventje-
Terug te bezorgen: v.d. G°eslaan 731,
Fam. Geerligs-
t¥lcÖÖp!Tm.W^lsÖo cc. Z-GA.N. Prijs
f- 2800,— b.n.ot.k, wegens aanschaf auto-
Hendriks Hotel Berg en Dal-
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