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Kongoleseregering neemt
maatregelen tegen de pers

Premier Loemoemba heeft het Kongolese agentschap van het persbureau

f^-^a enaast' twee Abakokranten een verischijn^ngsverbod opgelegd en debtade hoofdredacteuren J^ten arresteren. Voorts heeft hij de verspreidingraw twee Belgische en twee Franse kranten verboden. Verder zïjn nog een aantal leden van president Kasavoeboe's Abakopartij gearresteerd.

Als reden voor de maatregel tegen
het Belgische persbureau wordt opge-geven dat het agentschap in Leopold-stad het bericht heeft verspreid dJntLoemoemba bij de onlusten gewondwas Loemoemba zelf zei op een pers-conferentie, dat dat niet het geval was,Zoals U kunt zien". Dit laatste zei hijtot de aanwezige verslaggevers-

Terwijl president Kasavoeboe al indagen niets meer van zich had laten
zien of horen, heeft zijn Abakopartijsecretaris generaal Hammarskjoeld tele-grafisch op de hoogte gesteld, van demaatregelen tegen h/aar kranten ,diewerden bestemi * 'Is "communistischetendenzen".

De Abako vraagt de UNO om beschermmg hiertegen en om een volksreferenI-dum te organiseren over de al dan nietfederatieve structuur van de Kongo-
republiek, aangezien er nog geen gel-dige grondwet bestaat.

De minister van Voorlichting die per-soonh.ik de telexverbindingen on hetBelga-agentschap heeft laten stopzet-ten, kondigde aan, dat de verdere be-richtgeving zou worden toevertrouwdaan Kongolezen-
HAMMARSKJOELD IN GHANA

.i Hamiheeft op weg van New Vork naar Leo-poldstad een tussenlanding gemaakt inde Ghsnese hoofdstad Accra- Terwijl
zijn vliegtuig daar werd bijgetankt, hadbij een gesprek van een uur met pre-sident Nkroemah, die van zijn parle-
ment machtiging heeft gekregen tot eenmobilisatie voor een eventuele offensie-ve actie tegen de Belgische troepen inKatanga.
Hammarskjoeld zal van daar door vlie-gen naar de Katangese hoofdstad Eli-zabethstad- De premier van Katanga,Tsjombe, heeft gezegd, dat hij de twee

compagnieën Zweedse UNO-troepen die
Hammarskjoeld zullen vergezellen be-
schouwt als een lijfwacht- Tsjombe wil
hiermee te verstaan geven dat hij nog
steeds zijn ktanidpurnt handhaaft, dat
secretaris generaal Hammarskjoeld
komt om te onderhandelen. Hij her-
haalde nogmaals dat de komst van de
afgevaardigden van Loemoemba in het
zog van de UNO-troepen, zou kunnen
leiden tot ordeverstoringen en in strijd
zou zijn met de resolutie van de Vei-
J-gheidsr^ad. Die sluit intervientie in
binnenlandse aangelegenheden uit.

Amerikaans succes
Het is de Amerikanen gelukt de in-strumentenhouder van een satellietnaar de aarde terug te lajen komen ente bergen. Dit is waarschijnlijk een pre-meur want de Russische raketdeskun-digen hebben nooit bekendgemaakt, dat

zij daarm al zijn geslaagd. In de StilleOceaan op 520 kilometer van Honoluluheeft een helikopter van de Amerikaan-se marine de instrumentenhouder aan-getroffen van de Discoverer 13 die don-derdag was gelanceerd- De houder was
in zee gevallen nadat vliegtuigen metvangnetten vergeefs hadden geprobeerdde capsule te onderscheppen. Voordatde houder door de raket werd uitgesto-ten, heeft ze 16 keer om de aarde ge-cirkeld.

Smaldeelvijf inseptembernaarJapan
Een woordvoerder van het ministerievan Buitenlandse Zaken heeft meege-deeld dat het in het voornemen ligt datde oorlogsschepen "Karel Doorman",

"Groningen" en "Limburg" in de eer-ste helft van september een niet offi-cieel bezoek aan Japan zullen brengen
aldus meldt het ANP.

"Grote Beer"naar Nieuw Guinea
Het Vrije Volk meldt dat het rege-

ringsschip "Grote Beer" een infanterie-
detacheme-tt naar Nieuw Guinea zal
overbrengen. Waarschijnlijk vertrekthet schip in de eerste helft van sep-
tember.

KernOndernesming voor
bananenteelt im suriname
Bij zijn vertrek van Schiphol op 6

augustus jl. deelde <je Surinaamse minis
ter van Landbouw, Veeteelt en Visserij
Rambaran Mishre, mede, dat binnen-
kort in Suriname een ondeneming zal
worden gevestigd, die zich bezig zal
houden met de teelt, de afzet en het
transport van bananen naar het buiten-
land en die op zal treden als "kernon-
derneminig" waaraan de kleine land-
bouv--bedriiyen in Suriname hun-
nen optrekken. De Nederlandse maat-
schappijen, die bedragen in deze onder-
neming zullen investeren zijn o.a. de
Nede-landsche Handel Mij- en de Rot-
terdamse Bananen-firma Van Hoboken.
Daarnaast hebben nog verschillende
andere bedrijven belangstelling voor
dit project getoond-
Minister Rambaran Mishre verklaarde,
dat de mogelijkheden voor de uitvoer
van bananen op het ogenblik zeer groot
zijn. o.a. door het uitvallen van de ex-
port van Kongo en omdat Frans Gui-
nee, dat vroeger veel bananen aan West
Europa leverde, thans de uitvoer nage-
noeg geheel op de Sovjet-Unie heeft ge-
richt- Over het vervoer van de bananen
heeft dr. Rambaran Mishre uitvoerig
gesproken men de KNSM-
Ook over het contact met zijn Neder-
landse ambtgenoot, mr. V-G.M. Marij-
nen was de Surinaamse minister zeer
tevreden-
"De uitwisseling van -Surinaamse en
Nederlandse deskundigen, die pas afge-
studeerd zijn, zal uitgebreid worden ter
wijl Surinaamse landbouwdeskundigen
de kans zullen krijgen een opleiding te
genieten bij Nederlandse bedrijven.
Ook omgekeerd is het van groot belang
dat Nederlandse deskundigen naar Suri-
name komen, om daar ervaring op te
doen in een tropisch gebied", aldus de
minister.
Als de kernonderneming eenmaal tot
stand gekomen zal zijn zullen de stich-
ters hiervan, samen met enige andere
particuliere bedrijven overgaan tot de
oprichting van een landbouwkundig on-
derzoekcentrum in Suriname -'Tenslotte had de minister in Nederland
besprekingen gevoerd over de vestiging
van een aantal agrarische industrieën
in Suriname. "Deze besprekingen zijn
ieeds in een vergevorderd stadium", zo
zei de minister- Hij legde er de nadruk
op dat vele projecten tot stand geko-
men zijn dank zij de belangeloze rae-
dewerking van dhr. W. Bruynzeel- Tn
New Vork zou de heer Rambaran
Misher, die op zijn reis vergezeld wordt
door de directeur van zijn ministerie,
ir. G-P. Tiggelman, 2 dagen blijven,
waarna hij nog naar Miami zou gaan
om aldaar enige bedrijven te bezichti-
gen Via Curacao zou hij dan in het be-
gin van de deze v/eek naar Paramaribo
terug reizen-

Federatie van Rhodesia-Nyassaland
voor moeilijk dilemma

De chaotische gebeurtenissen in de
Kongo zijn ook aan de Federatie van
Rhodesië en Nyassaland niet ongemerkt
voorbijgegaan- De latente spanningen
ontlaadden zich in onlusten te Boela-
wayo, waarbij voor het eerst sinds 1896
toen de Britten het gebied op de Mata-
belen veroverden, negers om het leven
zijn gekomen- Symptomatisch voor de
gespannen situatie is ook het fei
Garfield Todd zich heeft teruggetrok-
ken uit de leiding van de Central Afri-
ca Party, die gelijke rechten voo- ne-
gers en blanken voorstaat- Todd is ja-
renlang premiel" van Zuid-Rhodesië ge-
weest, totdat zijn blanke kiezers hem
wegens zijn liberale rassenpolitiek in
de steek lieten. Sindsdien nam hij een
zwakke middenpositie in tussen de twee
fronten, hetgeen hem thans blijkbaar
niet langer mogelijk is-

De Federatie zoals zij zeven jaar ge-
leden tot stand kwam. is het werk van
Lord Malvem [Sir Geoffry Huggins]
en Sir Roy Welensky, de huidige pre-
mier. Hun streven was, om het vrijwel
zelfstandige Zuid-Rhodesië er. de twee
gedeeltelijk nog vanuit Londen bestuur-
de protectoraten Noord-Rhoderië en
Nyassaland in een federatief verband
bijeen te voegen, waarbij zij steun
kregen van de Britse regering en de
grote maatschappijen in 't kopermijn-
gebied van Noord-Rhodesië-

Al spoedig bleek, dat 6 '-oer-
al in Nyassaland. fel te?en de Fod
gekant waren, omdat deze wel belang-
rijke materiële voordelen met zich me-
de bracht maar tevens zwaardere druk
van de bimkej^oloniste**!. Po^m^en
liberale blanken erin 1"+ ■,--^~'i 1 van >><*t
multiraciai'e "partners^ in" geleidelijk
in praktijk 1° bré*rs"n. lede"i sch'p
ep de apartheidsmentaliteit v~n de
meerderheid der JsuroT>ear>e|n Boven-
dien gins»en de Britse re?erin<ï - en.ook
de invloedrijke mii ~c; -- het
Afrikaanse nationalisme, op lange ter-
mijn gezien, als een belangrijker factor
beschouwt dan de numeriek ■"

blanke Efemeenscharjpen-

DR. PASTING BANDA
Als barometer vo riizigde in-

zichten van Londen kan het 10l van Dr
Banda gelden. In het voorjaar van 1959
werd de naar Nyassaland teruggekeerde
balling gearresteerd en in Salisbury, de
hooiI ! :loten.
terwijl gewapende kolonisten uit Zuid-
Rhodssië Nyassaland binnentrokken.

Een jaar later moest Banda onder druk
van Londen in vrijheid worden gefteld;
onlangs voerde de "Messias'- van Nyas^
saland in Whitehall besprekingen met
minister Macleod over constitutionele
hervormingen- Banda verlangt een Afri-
kaanse meerderheid in de Wetgevende
Raad van Nyassaland en beweert zijn
land zo snel mogelijk van de Federatie
los te willen maken- In Noord-Rhodesië
voor welk protectoraat Londen niet be-
reid is tot een nieuwe constitutie, stuurt
de snel aan invloed winnende Onafhan-
kelijkheids-partij van Kaunda eveneens
op secessie aan-

Vorig jaar, tijdens de crisis in Nyas-
saland, werd in Zuid-Rhodesië de Na-
tionale Congrespartij verboden-
Er was toen geen nationalistische par-
tij meer, waarop zij hun stem konden
uitbrengen. Eerst toen Macmillan en de
Monckton-commissie ten tonele ver-
schenen, veroorloofden de autoriteiten
de vorming van een nieuwe partij, de
National Democratie Party, onder be-
paalde voorwaarden- Van deze partij
zijn de laatste weken verschillende lei-
ders gearresteerd. In Salisbury kwam
't tot demonstraties en in Boelowayo tot
bloedige onlusten. In hoeverre werk-
loosheid en extremistische aritators
hierbij een rol speelden, valt moeilijk
vast te stellen; hoogstwaarschijnl-jk was
de voornaamste oorzaak van de inci-
denten gelegen in de arrestatie van de
leiders.
GEEN MIDDENWEG

Een middenweg tussen repressie en
evolutionaire groei van een Afrikaans
br" "■- beFt^at er practisch niet. Als
Sir Edgar Whitehead, de premier van
Zu;d-Rhodesië, een liberale rassenpoli-
tiek tracht te voeren, wordt hij door de
op de Unie van Zuid-Afrika georiën-
teerde kiezers van de Dominion Party
ter '-al gebracht. En als Sir Rov Welen-
sky het als premier van de Federatie
toelaat, dat in de protectoraten de in-
heemsen aan het bewind komen, zou de
Federatie dit niet lang overleven.

De mogelijkheid is niet uitgesloten,
dat Zuid-Rbodesië vroeg of laat de Fe-
deratie de rug toekeert en met Zuid-
Afrika en de Portugese kolonie"! Mo-
zambique en Angola sar-iomraat ter ver-

ng van de sunrematie dcv
ken. Het enige redelijke alternatief zou
norr zijn een structurele transfoi
tot een zeer losse alliantie van de drie

In het Westen van Nieuw Guinea wordt het klapperareaal met krachti uitgebreid. Het duurt echter vele jaren voordat de nu geplante bomen ga«,:i
\ produceren-' Hierboven ziet U goed onderhouden volwassen bomen.
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RESEARCH COUNCIL Z.P.C. ADVISEERT TOT
SPOEDIGE OPLEIDING VAN INHEEMSE ARTSEN

Vorige week keerde de Directeur van Gezondheidszorg, de heer G Hoekstrate Hollandia terug van een verblijf in xNoumea, de hoofdstad van Nieuw Ca-ledonié waar hij deel had genomen aan de 11e bijeenkomst van de ResearchCijuncil van de Zuid Pacific Commissie.
"

D
JezeJ^search Council bestaat uit deskundigen uit de diverse gebieden dier£ C £ samenw*rken> «« heeft een adviserende taak-De onderwerpen die besproken werden waren oa. de positie en de taakvan ae Kesearch Council, en voorts voedingSproblemen, gezondheidsopvoedingen de opleiding van medisch personeel-

De Research Council heeft drie sec-ties, die vroeger eens in de drie jaar
gezamenlijk bijeen kwamen- Enige tijd
geleden werd echter besloten om de drie
secties ieder jaar afzonderliik te laten
vergaderen. Dit jaar was de sectie voor
Openbare Gezondheidszorg aan de beurt.
De secties voor de Sociaal Culturele en
Economische aangelegenheden zullen de

nde jaren bijeenkomen.
Op de in juli gehouden bijeenkomst

waren behalve de zes officiële afgevaar-
n ook twee specialisten aanwezig

nl. de Engelsman, Sir Selwyn Selwyn-
Clarke, en de Franse professor H. Gou-
nelle uit Parijs. Namens de Wereld
Gezondheids Organisatie woonde Dr.
A.S. Osborne de conferentie bij-

We willen het ditmaal eens hebben
over een aardige, doch grote groep
Hollandianen, die aan hun normale ra-
dio nog wat apparaatjes hebben gei-

iceld die ze achteloos spieker en
orker noemen.

Wij dachten aanvankelijk in Nederland
deze technische dingetjes slechts

gebruikt werden door norse caféhou-
ders en bazen van theetuinen om er
koetkekoet [van je hela holajde moed

in te houden-
Niets is minder waar dan dat- Voor ve-

ezinnen hier ter stede is zon spie-
versterker een stuk huisraad . ge-
len, waar men eenvoudig niet bui-

ten kan.
Ze spreken op verliefde toon over "ge-
scheiden kanalen voor hoge en lage to-
ri- '■■', 18 inch of 20 wot en zo meer.

begrijpen van deze technische kre-

' ' uiteraard niet veelr wat wij wel
begrijpen is dat zon spieker een

geiiiid kan produceren waarvan ieder
naai mens snel op de vlucht zou

slaan. Maar echte spiekerbezitters deert
het enorme geluid nauwelijks meer.
Ze lezen er, bij praten over de vierde

:-nsie, hebben lief en krijgen kinde-
En dat alles onder een oorverdo-

vend, nee hartverscheurend lawaai-
wordt pas mooi, vinden ze als de
en op de tonen van de bassen staan

te trillen-
!iurlijk willen wij niets slechts van

groep beweren, integendeel, het
au fond hele aardige mensen, die
de [mooie] gedachte uitgaan, dat

'tand in de wijde omtrek een radio
bekostigen. En zo helpen zij hun

en aan wat fijne ontspanning, die
Tvolgens het Vademecum] zo brood-g hebben.

Zo genieten wij dagelijks met volle teu-■ van de spieker van meneer T.Tze-bnn'er, die op ongeveer negenhonderd
meter van onze schamele wocn geves-

is.
We zouden hem zelfs willen bedanken,

niet meneer Wapskroeler, die ophonderd meter van ons verwilderd"nt, een Pet Boen-liefhebber was en:d gemeen door de mooie- muzieki meneer IJzebruiet zit te klieren-irbi] komt nog dat meneer Knotsla-[twee straten verder] a'+Md witrapoers heeft opstaan. Mooie chine-se zussen met hoge hese stemmetjes.Daarbij u.steren wijzelf altijd graagr Radio Hollandia. Om ons te erse. namelijk! Wij kennen de omroeperi béétje - een wat debiele uitgezem-i kracht met kleine oogjes en" geelnhaar -, die ons nog steeds een boekmr st teruggeven dat hij eens van onsle°nde- Als we hem horen denken weau id: "Ja hoor, maar lekker pen-
dengarren, dismi dat en disana dit

maar nou nooit dismi het boek terug- ."
We zeggen dan zachtjes voor ons uit:
"Fluim!" Als wij hem tenminste kun-
nen verstaan, want U weet de spiekers
van de heren IJzebruier, Wapskroeler
en Knots^ajer. " . .
Wij gaan altijd volkomen verdoofd naar
de sponde, en het duurt tijden voor on-
ze trommelvliezen weer gewoontjes
kunnen registreren-
Als men dan ook op een bepaald Minis-
terie in Den Haag frequent beweert dat
alles in Nieuw Guinea aan dovemans-
oren gezegd is, dan stemmen we daar
helemaal mee in- Zo tegen 14.00 uur des
namiddags beginnen we weer wat tehoren, maar dan moeten we helaaskuistoe. U, ik en wij allemaal.

VRIJBUITER

BEMIDDELING
Dat men zich heeft bezonnen op de

taak van de Research Council, zo ver-
klaarde dokter Hoekstra, vond zijn oor-
zaak in de wel zeer gewijzigde omstan-
digheden die sinds de oprichting van de
Council hun intrede hebben gedaan-
Dertien jaar geleden, toen de Research
Council zijn werk begon, was er nog
geen Wereld Gezondheids Organisatie,
die inmiddels een zeer belangrijke taak
vervult- Dertien jaar geleden stelden
bovendien de medische diensten in de
aangesloten gebieden nog niet zo veel
voor terwijl zij sinds die tijd een ge-
weldige uitbouw hebben ondergaan.
Naarmate andere instellingen zich een
taak op het gebied van de gezondheids-
zorg toeeigenden, kwam de vraag naar
voren wat dan de taak wel kon zijn
van de Research Council- Het zou geld
en moeite verspillen zijn, indien dit
lichaam werk ging doen dat anderen
reeds [konden] verrichten-

Men werd het er over eens, dat de
Research Council vooral een bemidde-
lende en coördinerende taak had: het
uitwisselen van gegevens die door de
diverse medische diensten verkregen
waren en voorts het onderhouden van
het contact met de wereldgezondheids-
organisatie, opdat dubbel werk zou wor
den voorkomen-

Van de onderwerpen op medisch ter-
rein die besproken werden, willen we
vooral noemen de gezondheidsopvoeding
de opleiding van medisch personeel, en
de voeding in tropische gebieden.
OMVANGRIJKE TAAK

In Nederlands Nieuw Guinea heeft
de Dienst van Gezondheidszorg een spe-
ciale afdeling die belast is met de op-
voeding en voorlichting van de bevol-
king met betrekking tot het gezond en
hygiënisch leven. ledereen zal begrij-
pen, aldus de heer Hoekstra, dat het
voor de gezondheid van een volk van
betekenis is, op welke wijze het de be-
schikbare huizen bewoont en hoe het
de beschikbare voedselbronnen benut.
Er zijn op dit gebied aanzienlijke ver-
beteringen mogelijk, maar de moeilijk-
heid is steeds: hoe krijgt men de men-
sen er toe om hun levenswijs, voor zo-
ver die voor verbetering vatbaar is, te
veranderen. Alle aspecten van de sa-
menleving hebben daarmee te maken
en dit is dan ook nauwelijks een me-
disch onderwerp te noemen hoewel het
effect op de medische situatie zeer dui-
delijk is.

Het heeft met home economics [land-
bouwhuishoudkunde] te maken en voor-
al met de wijze waarop men mensen
in gunstige zin kan beinvloeden.

De vraag hoe men dit soort beïnvloe-
ding kan organiseren roept vele pro-
blemen op.
Het komt er steeds op neer dat men
zoekt naar personen die zéljf in nauw
contact staan met de kampongs en die
bepaalde vernieuwingen zouden kun-
nen uitdragen-

Nu beschikt de Zuid Pa'eific Commis-
sie over een deskundige op dit gebied
nl. de Nieuw Zeelandse Miss Martin,
en die zal de verschillende gebieden
die bij de commissie zijn aangesloten
in de loop der tijd bezoeken. Nederlands
Nieuw Guinea komt waarschijnlijk in
1962 aan de beurt-
OPLEIDING

De Research Council was om
advies gevraagd in^akfe de opleiding

van medisch personeel, in het bijzonder
voor de preventieve diensten- Het ad-
vies waarover men het tenslotte eens
werd had verstrekkende implicaties:
de council was van mening dat men in
betrekkelijk korte tijd diende te komen
tot de opleiding van autochtoon per-
soneel van iedere graad van verplegers
tot artsen en zowel in de curatieve als
in de preventieve diensten. De council
trad niet in details over de wijze waar-
op deze wens verwezenlijkt diende te
worden- Wel werd er de nadruk op ge-
legd, dat niet alleen opleiding, maar ook
herscholing van reeds opgeleide krach-
ten, alle aandacht diende te hebben-
HOEVEEL CALORIEëN?

Wat de voedingsproblemen betreft:
de afgevaardigden waren van mening
dat een discussie over dit probleem ten
zeerste gediend zou zijn, indien men
wist hoeveel calorieën een mens in de
tropen nodig heeft voor een gezond le-ven- Meestal legt men hiervoor maat-staven aan, die ontleend zijn aan de
gematigde klimaatzones, en dan komtmen voor de tropen tot angstwekkende
conclusies met betrekking tot de voe-dingstoestand van de bevolking- Het isechter heel goed mogelijk, dat een tro-penmens met minder calorieën kan vol-staan. De council adviseerde dan ookom een specialistisch onderzoek naar de-ze kwestie te laten instellen.
FRANS PROVINCIE-STADJE

We hebben dokter Hoekstra pietslechts gevraagd naar de resultaten vande_ conferentie, maar ook naar zijn in-drukken van de stad Noumea
Noumea is een aardig Frans provin-ciestadje, zo verklaarde de heer Hoek-ig 6Wijn en de P^fums zijn ergoedkoop, maar voor de rest is het erduur. De gehele bevolking van Nou-tneehehhi jkt, T h°ge levensstandaardntkketednri>en. Zl] * ■**"* " de

Die bevolking biedt tal van interes-
sante aspecten; ze bestaat uit Meia-
nesiers die veel op onze Papoea's lijken
en voorts uit Tonkinezen [uit Indo Chi-
na] die voor een deel binnenkort naar
hun land terug keren, Javanen, die even
als de Tonkinezen als contractarbeiders
naar Nieuw Caledonië kwamen, en ten-
slotte de Fransen- Al deze mensen spre-
ken in [Noumea althans] Frans. De Fran
sen bestaan op hun beurt uit twee groe-
pen, nl- die welke in Nieuw Caledonië
geboren zijn en die welke er uit Frank-
rijk zijn geïmmigreerd- De Franse po-
litiek is er op gericht om al deze ver-
verschillende groepen te doordringen
van de Franse cultuur en alle rasonder-
scheid achterwege te laten.

Dokter Hoekstra vertelde hoe hij ge-
tuige was van de parade op de 14e
juli, de nationale Franse feestdag- In
ieder onderdeel dat voorbij marcheerde

zag men mensen van de meest verschil-
lende huidskleur met de zelfde rang:
van donkere Senegalese negers tot heel
lichte Fransen-voor u mevrouw.

Gebrek aan teamgeest
"„?T " maar b« P^a. mijn hartje",zegt de vader, terwijl hij het 7-jarigdochtertje, zo groot als ze is op schoot

"Mama is een akelig mens- Ik ■ magnooit wat van haar," mokte Tiny."Zullen we dan samen die stoute mam-ma een pak op de broek geven?'' steltvader voor. Het moet een grapje bete-kenen, om het kind weer in humeur tebrengen-
Maar de kleine gaat er fel op in: "Ja,jij moet het doen. Jij bent sterk pap, te-gen jou durft ze niet- Sla haar maarflink!"

De moeder-komt met een stuurs ge-
zicht en rode plekken van opwind
de hals, de kamer binnen. Ze va,
laatste woorden op en begrijpt o
dellijk dat ze op haar betrekking heb-ben. Haar boosheid groeit uit tot razer-
nij-
"Welja, neem jij haar maar op s
valt ze uit. "Neem haar maar in bescher
ming en laat je door haar opstoken te-
gen mij- Als er iemand slaag verdient,
is zij het, dat onuitstaanbare nest!"

Vader weet niet waar het om gaat,
maar trekt bij voorbaat partij voor het
dochtertje, waar hij doli op is en dat in
zijn ogen geen kwaad kan doen- In zijn
hart is hij ervan overtuigd, dat moeder
die kleine meid veel te hard aanpakt.

"Jij hebt altijd wat", roept hij, op
zijn beurt gepikeerd. "Altijd heeft Ti-
nenke het gedaan. Bedenk toch, hoe
klein ze nog is. Met kinderen moet je
geduld hebben-" Voor de zoveelste maal
is de sfeer in huis bedorven. Ruzies om
bet kind zijn aan de orde van de dag
in dit gezin, waar de ouders niet één
lijn trekken, eikaars opvoedingsmetho-
den kritiseren en niet schromen., hun
onenigheden in het bijzijn van het kind
uit te vechten.

"Jij geeft haar teveel toe," kijft moe-
der- "Jij maakt er een verwende, egoïs-
tische tiran van."

"En jij kunt niets van haar velen- Jij
hebt de pik op haar!" scheldt hij terug.

Tiny maakt handig gebruik van de
vertroebelde sfeer. "Lieve pappie" vleit
ze terwijl ze aanhalig haar kopje tegen
hem aanschuurt- Maar intussen kijken
haar felle oogjes moeder vijandig aan.
Het is of ze haar uitdaagt: "Durf me nu
maar eens aan te raken- Vader be-
schermt me lekker!"

Met moeite beheerst de vrouw zich,
om ze niet allebei aan te vliegen- 's
Avonds op de slaapkamer komt het

nogmaals tot een uitbarsting, De hevig-
ste verwijten doen ze elkaar,
geen moeder. Je misbruikt je macht
over zon klein kind!"

"En jij zit onder haar plak. Ze I
je voor de gek, waar je zelf bij zit-
J^-4junt er nog plezier vai hebben, als

oter wordt!"
Wat zal er van Tiny terecht komen

bij deze tegenstrijdige opvoeding?
Waarschijnlijk maken beide ouders fou-
ten, terwijl ze ieder voor zich denken
alle gelijk van de wereld te hebben.
De moeder is inderdaad vaak te streng
en mist de juiste tact. De vader tracht
het tegenwicht te vinden door te g
toegeeflijkheid. Maar geen van beiden
is erin geslaagd, de gulden middenweg
te bewandelen en het goede evenwicht
te bereiken. Zo zal Tiny opgroeien tot
een produkt, dat steeds geslepener haar
eigen voordeel zoekt-

Voor moeder een liefde en
eerbied hebb*en, omdat ze in vader een
bondgenoot vindt, die moeder al even
hard afvalt. Maar al lijkt het, dat ze
van vader houdt, toch heeft ze ook voor
hem geen echte genegenheid. Ze speelt
hem alleen tegen moeder uit; ze heeft
hem nodig, om haar zin te krijgen- Wat
hier mankeert, is de team-geest tussen-
vader en moeder.

„Belangrijn moment”
Het socialistische blad "Het Vrije

Volk" schrijft dat de oprichting van de
eerste Papoea-partij in Nieuw-Guinea
een belangrijk moment is voor de poli-
tieke ontwikkeling van het eiland.
Hier blijkt al meteen uit dat de instel-
ling van een Nieuw Guinea Raad stimu-
lerend werkt. Tot nog toe had het wei-
nig zin een politieke partij op te richten
eenvoudig omdat er geen openbaar fo-
rum was waar zij zich zou kunnen laten
geiden-
Dit wordt nu anders. Op basis van pers-
berichten ziet het programma van de
partij er niet revolutionair uit. [Men
zou met het oog op de eerste artikelenuit het programma zowel als in ver-band met de herkomst van leidend»Papoea persoonlijkheden zelfs een ze-kere "anti-revolutionaire" inslag ver-moeden]- Maar duidelijk genoeg zijn d»
eisen dat binnen tien jaar de basis vanhet gehele overheidsapparaat Papoea'sdient te zijn. Daaraan ontbreekt nogwel iets, aldus het Vrije Volk-

oh
■'
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las: Wat wil jij liever zijn: 'n lokale
kracht of uitgezonden kracht?

?les: Geen van beiden. Ik behoor toch
al tot de groep der blijvers!

[Mevr- S. de Preter, 5e prijs]



Minder werken, meer vrije tijd
In tal' van landen gaat men reeds

meer en steeds langer met vakantie- Dit
heeft gevolgen voor het economisch le-
ven en voor de vrije-tijdsbesteding van
de mens-

Wij mogen ons wel eens bezig houden
met de vraag waar deze ontwikkeling op
moet uitmonden-

In Nederland is men bezig 'n 45-urige
werkweek te verwezenlijken met twee
vrije dagen- Elders kent men de reeds
40-urige werkweek. In bepaalde vak-
bondskringen in de V-S. spreekt men
over 35 uren werken per week. Er zijn
zelfs al eisen gesteld voor een 32-urige
werktijd per week- Nu vindt men dat in
Nederland nog onvoorstelbare onzin.
Vergeten wordt echter dat men in de
vorige eeuw werkweken maakte van 85
uur! Langzaam zijn we teruggegaan
naar 70 en 60 uur tot we in deze eeuw
de 48 uur bereikten. Het tempo van de
werktijdvermindering is echter steeds
sneller gegaan en daarom zal het ge-
slacht na ons misschien reeds alledaags
vinden wat wij nu nog voor onmogelijk
houden.

SEIZOENEN WORDEN LANGER
Nu zijn we nog bezorgd over de voor-

ziening van de wereld met voldoende eer
ste levensbehoeften. De westelijke lan-
den spreken er voor hun eigen bevol-
king niet meer over, er wordt naar rnid.-
delen gezocht ook de minder bedeelde
landen van het nodige te voorzien.
De dienstverlening neemt onder de be-
hoeftenbevrediging een steeds belangrij-
ker plaats in-

De toeristenindustrie is in omvang
verveelvoudigd en de lengte van haar
seizoenen wordt steeds groter." Bevoor-
rechten in het genieten van vakantie
vinden hun zomervakantie al' te lang-
Zij bewaren een deel voor, de winter en
gaan dan genieten van de wintersport-
Ook voor- en najaar worden meer bij de
vrije tijd betrokken en de dag is niet
ver meer waarop de toeristennijverheid
het hele jaarkan gaan draaien al zal de
aktiviteit naar gelang het seizoen ver-
legd worden van buiten naar binnen,
van de bergen naar de stad enz-

Dit betekent dat een veel groter
gorie van bevolking en het-zakenleven
zich zal kunne;! toeleggen op het vor-
men van inkomen uit de vrije tijd van
anderen- In Amerika bedraagt de totale
besteding aan vrije tijd nu reeds meer
dan 10 °/o van het nationale inkomen.
GEWOONTEN MOETEN VERANDEREN.

Niet alleen de seizoenvakanties zijn in
dit verband belangrijk- Er is niet aan te
ontkomen dat ook de week-endvakanties
in aantal zullen toenemen. De wekelijk-
se invasiegolf van buitenlandse auto's
over de Nederlandse grenzen spreekt
boekdelen- Nu neemt men uit gewoonte
nog over de hele linie zo mogelijk de
vrijdag, zaterdag en zondag als vrije da-
gen. De toenemende verkeersdrukte /al
spoedig een deel van de reizigers er toe
verleiden de maandag en de dinsdag te
kiezen in plaats van de vrijdag en za-

terdag.
Zo zal het gehele bedrijfsleven stap

stap voor stap de weg op gaan naar
een dubbele bedrijfsbezetting waarvan
steeds de helft vrij is-

In hoeverre de produktiviteit
van handel en industrie door lange va-
kanties van het personeel zal toe- of af-
nemen, kan niet zonder bewijsmateriaal
worden besproken. Misschien dat de
produktiviteit van de enkeling leidt on-
der de vele vrije uren maar anderzijds
wordt het arbeidstempo steeds minder
door de mens en steeds meer door de
machine bepaald.

Het grote probleem voor de massa
blijft een zinvolle vrije tijdsbesteding-
In de begintijd kunnen nijvere lieden
hun overmaat aan vrijheid nut:
steden door een bijbaan te aanvs.

Voor die bijbanen zal echter steeds
meer liefhebberij komen, waardoor de
betaling minder wordt- Als de hoofd-
funktie beter betaling oplevert zal ook
de drang naar bijverdiensten afnemen
en dan zoekt men het in de ontspanning-
MEER TIJD MEER LEIDING!

De sport, betaald of niet-betaald, staat
o-i- nog maar aan het begin van een
grootse ontwikkeling. De kampeer- en
watersport, de ski-activiteit er
de mensen zinvol bezig
waarde winnen. In mee i
sport zal er betaling worden ge
aan bekwame figuren- Immers de uit-
blinkers moeten hun tijd ge,7en om het
voorbeeld.te -zijn en om als leer- of oe-
fenmeesters te gaan optreden- Het
van leiding aan jeugd- en g
zal een grotere waardering vinden in de
toekomst en het gebrek aan tS
ten zal ook groter worden dan het thans
reeds is.

Veel vrije tijd! Het zal alleen moge-
lijk zijn bij een hoge graad van pro-
duktiviteit. Deze is bereikbaar met hulp
van de techniek, die ons ingewikkelde

machines levert. Om ze te maken en te
bedienen zal er meer vraag komen naar
goed geschoolde krachten. Voor scholing
en oefening is tijd nodig. Daarom zal er
in de toekomst ook meer tijd moeten
worden gegeven aan voorlichting, trai-
ning en onderwijs- Dit zal een deel van
de verkregen vrije tijd opeisen en niet

voor de leidende maar ook voor
de uitvoerende arbeid. Een belangrijk
deel van de volksvoorliohting zal er op
gericht moeten rdjn de scholing te stimu-
leren en effektvolle wegen te vinden om
deze tot een succes te maken-

De zinvolle vrije tijds- en vakantiebe-
steding zal niet over de hele linie een
succes worden- Een deel van elk volk is

lui dan moe- Overal vinden we
mensen die er de kantjes aflopen en er-
op, uit z'jr. te Mieren- Maar de waarde
van een volk wordt afgemeten naar de
grote middenmoot die van goeden wil is.
Wanneer men er in slaagt die meerder-
heid van het volk met meer vrije tijd en
in culturele en in produktieve zin op
hoger plan te brengen, zal de toekomst
de mens verrijken, geestelijk en stoffe-
lijk.

##Nieuwtjes uit Nederland
— Blijkens een enquête ingesteld door
de redactie van "Het Metaalbedrijf"
zijn er in Nederland alleen al in de me-
taalnijverheid meer dan 114 bedrijven
die maatregelen hebben genomen tot in-
voering van de vijfdaagse werkweek-

—In het Amerikaanse weekblad "Satur-
day Even t" heeft Mr- James
: tikel over Nederland ge-
schreven. Hij zegt veel goede dingen.
Het Nederlandse volk heeft geen trauma

a het verlies van In-
donesië meent hij. Hij noemt de Neder-
landers haven- en kanalengravers en
zeeslepers van de beste soort en roemt
de snelle industrialisatie- Hij heeft ook
bezwaren: alles is zo ordelijk en geor-
dend, vindt hij, dat het oervervelend
gaat worden. Het landschap vindt hij
verschrikkelijk somber-

MEUBELTJES VOOR HET POPPENHUIS

Een mooi werkje voor regenachtige
vakantiedagen!
BENODIGDHEDEN:

Lege luciferdoosjes en een paar lucifers.
Dikke of dunne stokjes [lolly]
Gekleurde lak of verf.

Triplex of spaan. Dit laatste kun je
misschien wel in de naaidoos van je
moeder vinden- Bies-band zit er vaak
omheen. [Eerst vragen natuurlijk.]
Tube lijm-

WERKBESCHRIJVING:
No- 1 tafeltje-
We nemen het blad van de tafel zo
groot als een luciferdoosje. De ziistuk-
ken maak je volgens tekening- Lijm ze
er tegen. Aan de binnenkant
eens een lucifer er tegen om het geheel
steviger te maken-
Voorberüd ? en en nu we!
zich zelf. Laat je eigen fantasie wat
werken-

No. 4 De wieg maken van een lucifer-
doosje- Tegen het lege doosje lijm je de
opstaande kanten, die je eerst op tri-
plex of spaan hebt nagetekend en uitge-
zaagd. Een schuimplasticmatrasje en
klein kussentje voltooien het geheel-
No. 5 De ladenkast. Deze is voor de echt

Ie knutselaars onder jullie-
Het kastje is van triplex- De twee laad-
jes, die je ziet op de tekening zijn luci-
ferdoosjes. We gaan als 't volgt te werk-
Voor onder en boyenplankje van je kast
neem je als breedte: de breedte van een

luciferdoosje plus de dikte van je tri-
plex.

Als lengte neem je: 2 maal de lengte
van 'n luciferdoosje plus 3x de dikte
van je hout- De achterwand is lang: 2
maal de lengte van 'n luciferdoosje plus
de dikte van het hout-
De breedte hiervan is: de breedte van

je- De maten van het
nwandje vind je zelf wel uit. Lijm

ir- Stop de twee laad-
jes er in en zet een streepje, waar je

enwandje gelijmd moet worden. 'Haal dan de laadjes er uit en lijm het
tussenwandje erin- De hele handigen on
der jullie kunnen nog wc! een deurtje
in het linkerkastje prutsen bijv.: van het
bövenvlak van een luciferdoosje. Als

-nier gebruik je een stukje dun leer
of vlieseline- Als knopjes gebruik je
kraaltjes- Het kastje staat op twee balk-
jes. Heb je. lolystokjes dan gebruik je
voor elk "pootje" drie stukjes, waarvan
je er twee na aar en een er bo-
ven op lijmt. Lak het geheel af-
Met de andere tekeningetjes gaan we de
volgende week verder. Succes met deze
eerste serie! " !

HET ARABIERTJE
Dat liet Salmira zich geen twee keer

zeggen. Ze greep de koekepan en bakte
vlug en handig de maiskoeken goud-
bruin en knappend, terwijl Aleppo met
een waaier het vuur aanwapperde-

Toen het op verdelen aan kwam, werd
Salmira verlegen en Aleppo sprak:
"Edele Heer, wij komen hier maar als
bedelaars en kunnen niets terug doen!"
"Je mag me straks helpen met mijn
sterrekijker en Salmira wil misschien
hier de plaats wat aanvegen?"
"Oh, graag, natuurlijk!" riepen de kin-
deren in koor en toen durfden ze met
een gerust geweten op de koekjes aan to
vallen die als sneeu-w voor de zon ver-
dwenen- Ook Doka en Djoem kregen
hun deel, terwijl Simra luid bolkend uit
de stal kwam gelopen met een rond i
je van al het hooi, dat hij gegeten had.
Hij liep naar de bron om met lange teu-
gen het water op te slurpen- Alepp*
maakte zijn rug nat en waste en bor-
stelde de ruige vacht, tot die weer blonk
en glansde als vroeger-

Kri-Pik EN Kru-puk Krant
Gevuarlijk spel.
ONS VERVOLG VERHAAL

Het duurde heel lang voordat de tent
egezet en nog veel langer voordat

zij met een grote portie erwtensoep in
hun maag en een mok gloetiendé choco-
lademelk in de hand weer een beetje tot
zich- zelf kwamen-
"Jongens" zei Erik, "ik stel voor dat we
deze hele afschuwelijke middag gewoon
vergeten. Maar voor we dat doen, moet
ik jullie nog iets zeggen- Ik heb een van
die haken bekenen, waar die eh- . . "[niet een blik op Spriet] " . " "dingen
aan hingen; weet je wat daar op-stond?
SHEFA!"

- "Kad dat nu eerder gezegd", riepen de
anderen," "dan hadden we misschien in
één keer door kunnen rijden naar Fra-
sertown"
Maar Erik zei, dat dat helemaal niet
waarschijnlijk was, want de chauffeur
had gezegd dat hij naar Hamilton moest
en bovendien leek het hem, dat Spriet
nog een dag of een nacht rijden in die
griezelwagen niet zou hebben overleefd.
Bovendien zou het waarschijnlijk ook
helemaal niet verstandig zijn om zo
rechtstreeks op de Shefa farm te arrive
ren, zonder dat ze tijd gehad zouden
hebben de omgeving te verkennen.
En wanneer Mr- Wingsleg toevallig op
zijn farm zou zijn, was de kans om er
ongemerkt eens poolshoogte te nemen,
natuurlijk helemaal verkeken-
Na nog wat praten kwamen ze zelfs in
zon goede stemming, dat er een kamp-
vuurtje werd aangelegd en er ook weer
wat werd gelachen. Torn vertelde zelfs
een sp.-*nnend kamPvuurverhaal en toen
ze eindelijk in de tent kropen, vielen
hun ogen al spoedig dicht-

Wordt vervolgd

?i!r....FAAff

Tegen inlevering van 75 wikkels
Faam snoep—; pepermunt—; en drop
rellen bij de N.V. Pacific Import Mij
één prachtige Volkeren Atlas cadeau.

Doe je mee aan de vacaniie prijsvraag ?
Denk er dan om, dat je de oplossing voor
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delen. Een dergelijke oplossing zou ook
de politieke basis kunnen vormen voor
de toekomst van de "copper belt", van
welke niet alleen de blanken in Zuid-
Rhodesië economisch afhankelijk zijn,
doch ook de negers in. Noord-Rhodesië
en Nyassaland. De polarisatie van de
tegenstellingen die de Federatie van de
aanvang af hebben ondermijnd, is de
laatste tijd evenwel beangstigend ver
voortgeschreden.

Ingezonden
TUAN2 DALAM PARTEI

NATIONAAL
Dengan hormat- t
Maksud tuan2 baik sekadi, hanja di-

minta djangan terlalu tjepat, kata pe-
pata orang biar lambat asal selamat-
Dan djangan mempermalukan bangsa
dengan pangkat-pangkat jang belurn
pernah ditugaskan atas pundak bangsa
kita- Djangan tjepat2 minta_ lepas tan-
gan dari bangsa Belanda sebab djangan
sampai kami diketawai oleh bangsa2
jang terkemuka.
Pengatahuan dan pengalaman ditanah
barat itulah perlu sekali, diminta dja-
ngan tolak itu dengan lekas.
Kata Tuan Jesus, djangan bangunkan
rumah diatas pasir, djangan sampai an-
gin deras rumah itu roboh dan keru-
sakannja terlalu besar; oleh sebab itu
biarlah bangunkan rumah itu diatas
batu supaja djika angin deras rumah
itu tinggal berdiri terus sampai st
ma2nja. Batu itu tidak lam melainkan
Tuhan Jesus Kristus; sebab itu diminta
Partei Nationaal, dewan daerah dan
dewan N. Guinea semuanja dibangun-
kan atau di letakkan diatas batu atau
Tuhan sebab Allah berkata Dialah ko-
ta benteng bagi segala orang pertjaja.
Kalau bangunkan hal keperintuhan ta-
nah kita diatas firman Allah, ta'sampat
dilawan oleh siapapun. Sebab itu di-
minta djangan harap kuat diri sendiri:
pertjajalah atas Sabdah Allah dan
beraksi atas itu, dan berkata segala
perkara Allah' buat itulah baik.

Hormat kawan seikat atas tjintaNja
Allah.

—L. Jouwe.—
VERTALING:

Mijne heren in de Partei Nationaal,
Uw bedoeling is zeer goed, alleen mo-

ge ik U verzoeken niet te vlug van
stapel te lopen- Het spreekwoord zegt:
"liever veilig dan vlug-"
En maakt het volk niet beschaamd met
waardigheden, die nog nooit op de
schouders van ons.volk gerust hebben-
Vraag niet overijld dat het Nederlandse
volk de handen van ons aftrekt, opdat
wij r;ot uitgelachen worden door de
vooraanstaande volkeren.
De kennis en de ervaring der westerse
landen zijn zeer nodig- Ik moge U ver-
zoeken cm deze niet te snel af te wij-
zen-
Het woord van de Hoor Jesus luidt:
bouw 't Huis liever op 'n rots opdat bij
een kradhtige wind dat huis niet instort
on de vernieling al te groot zij. Daarom
bouw 't huis liever op 'n rots opdat het
bij krachtige wind blijft staan tot in

te van dagen. Die rots is niets an-
ders dan de Heer Jesus Christus."
Daarom verzoek ik om de Partei Natio-
naal, de Streekraden en de Nieuw Gui-
nea Raad te bouwen of te plaatsen op
een rots of wel op de Heer. want God
zegt: "Er is een vaste burcht voor alle
mensen die geloven".
Als men het bestuur van ons land
bouwt op het Woord Gods, zal er geen
kans bestaan dat het door wie dan ook
zal worden tegengewerkt.
Daarom verzoek ik U verwacht niet te
veel van U zelf; geloof in het woord
Gods en handel van daar uit; en zegt:
"Wat God doet is welgedaan"-

De eerbied van de kudde verbonden
door de liefde van God,

L. Jowe.

Onovertroffen
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Hoe u zich ook scheert of soigneert.. "
GEBRUIK STEEDS OLD SPICE

Prettige, luxueuze scheer' en toiletartikelen voor de
moderne man

" Shaving Cream - vol, weelderig schuim;
a ook brushless - scheren zonder kwast

" Shaving Mug - mooie opaalglazen scheerkxoes;
bevat voor 10 maanden scheerplezier

" After Shave Lotion - de finishing touch,
prikkelend en fris

" Hair Tonïc - bestrijdt roos, maakt het haar
glanzend en gezond

Alles metbet beroemde,pittige OldSjïice aroma
i
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SPREEKUREN SVECIALISTEN
E-D.O- vertoont zondag 14/8-60 CENTSAAL ZIEKENHUIS

"THEY MET IN BOMBAY" H- Neeb internist Di- B—98 —9
met: Clark Gable Rosalind Russel. Vrijd- B—9
Uitsluitend voor leden aanv: 20.00 uur H.C.P.M- Sdhubert, oogarts Woe. B—9
Toegangsprijs f 1.50 2124 H-W.A. Voorhoeve, kinderarts Do- B—9

jac S. de Vries, orthopaed- chirurg
Di. B—9

LUCHTPOSTSLUITINGEN IN DE Dr- J.G. Wester, chirurg Ma. 7-30—8
KOMENDE WEEK x ,D°- n~l2

Specialistisch consult uitsluitend op
Maandag: Merauke- Tanahmerah- Biak vertoon van een verwijsbrief.je van de
[extra 06.30 uur]- huisarts.
Woensdag: Biak- Manokwari- Fakfak- .. ■—
Wamena- Lae- Sydney. WEGENS VERTREK TE KOOP AAN-
Vrijdag: Biak- Manokwari- Sorong- GEBODEN: Een prima motor, PUCH
Amsterdam-Cs- Djakarta. 250 cc Nieuwe binnen en buitenbanden,
Zaterdag: Biak- Manokwari- Sorong- gereviseerd-
Fakfak- Amsterdam-Cs. Vraagprijs f 650,—
Voor nadere inlichtingen tfn Hla 114- fi„ BMH. . compiex APO. 2123

DE SPAARKAS UW SPAARKANS

(»11W

De Nederlandse spaarkas n.u. Amsterdam
Hoofdagentschap voor Nieuw Guinea :

INieuw Guinea import en enpoil Mü. (NIGIMiJ) N.U

Gevestigd te :

HOLLANDIA
SORONG
MERAUKE
BIAK
MANOKWARI
SEROEI en
FAX - FAX

ZIGO. Maandag 15 aug- filmvoorstelling
"KILLER MC. COY"

Aanvang 20.00 uur Uitsluitend voor le-
den- " 2125

filmprogramma
ORIËNT THEATER
HONG LIAN FILMBEDRIJF

vertoont heden 13-8. en morgen 14-8
"THE YOUNG GUNS"

met Russ Tamblyn, Gloria Tallbot en
Perry Lopez.

Met hun pistolen ruimden zij iedere
hindernis op. Ze waren te jong om bang

te zijn. daardoor waren zij beruchter
en gevreesder dan de beruchtste ban-
dieten van het Wilde Westen-
Haven zondag 14-8 matinee:
"OPSTAND DER KROKODILMENSEN"
aanvang 10-15 uur
Haven maandag 15-8:

"ANAK PONTIANAK"
Een film die U zal vastkluisteren aan
Uw stoel- Een griezelfilm bij uitstek.
Hot. -Binnen heden 13-8: MARA MARU
met Errol Flynn.
Sen' en 14-8: ANAK PONTIA-
NAK.

REK THEATER
vertoont heden 13-8 en zondag 14-8 de
Exellente film

"DANGEROUS EXILE"
in Vista Vision.
Met Louis Jourdan, Belinda Lee, Keith
Mitchell en Arme Heywood-

De Franse revolutie die tot over het
kanaal reikte. D;ze exellente film moet
U beslist niet missen.
Komt haar zien in dit Theater-

Op maandag vertoont REK
"SUBMARINE SEAHAWK"

REK Holl.-Binnen vertoont op zondag
14-8:

"SUBMARINE SEAHAWK"
Maandag 15-8: "DANGEROUS EXILE"
Dinsdag 16-8: "BIGGER THAN LIFE"

Te koop: Fiat 1100 de Luxe in prima
conditie, 13000 km- in Holland gereden,
f 6500,— Te bevr. J- v.d. Ende Nigimij

WEEKEINDDENST 13—14 AUGUSTUS
Haven dr- R. Kummer telf- 465
Holl-Binnen Dr- H. Harms telf. 94

WEEKDIENST 15—20 AUGUSTUS
Haven Dr. R. Kummer telf- 465

Met blijdschap geven wij kennis van
de geboorte van ons dochtertje

INEKE MARGERETHA
G. van Gorcum
N.I. van Gorcum-Latama
Nancy en Ingrid-
Hollandia 11 augustus 1960
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