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Canadese UNO - militairn inKongo mishandeld
Positie der ver-naties in Kongo steeds moeilijker

Dei secretaris-genoraajl van de Verenigde Naties, linj; Hammarsfcjoeïu
overlegde in New Vork met de grote mogiendheden over de komende zit-
ting van de Veiligheidsraad, waarin de hernieuwde moeilijkheden in Kongo

zullen worden besproken. Ghanese eenheden onder bevel van Britse officie-
ren maakten een einde aan een incident op het vliegveld van Leopoldstad
waar Canadese UNO-militairen door Kongolese soldaten met de geweerkolf
werden bewerkt- Loemotemb)», gaf de UNO-vertegenwoordiger dr. Ralph
Punche, na het incident echter "niet thuis."

Zowfel secretaris generaal Hammars-
kjoeld van de Verenigde Naties als pre-
mier Diefenbaker van Canada hebbeo
bij premier Loemoemba /van Kongo ge-
protesteerd naar aanleiding van het in-
cident met een groep Canadese solda-
ten van de Verenigde Naties op het
vliegveld van Leopoldstad-
Hammarskjoeld wees er in New Vork
op dat de positie van de Verenigde Na-
ties in Kongo onmogelijk dreigt te wor-
den als de situatie daar niet verbetert.
En premier Diefenbaker verklaarde in
Ottawa dat er een krachtig protest on-
derweg is naar de Kongolese regering-
De Canadese miltairen die per vlieg-
tuig uit Leopoldstad naar Luluaburg
zouden vertrekken, werden door Kon-
golese soldaten uit het vliegtuig ge-
sleurd en kregen bevel plat op de
grond te gaan liggen-
Hun commandant kapitein Tessero
werd met een geweerkolf bewusteloos
geslagen.

UNO-eoii'ueui
van Britse officieren maakten aan het
incident een einde. Het schijnt dat
de Kongolezen de Canadezen voor Bel-
gische parachutisten hebben aangezien.
Dinect na het incident hebben Ghanese
en Soedanese UNO-eenheden het hele
vliegveld omsingeld.

Zij kregen bevel van hun wapens ge-
bruik te maken als van Kongolese zij-
de pogingen werden gedaan tot het
vliegveld door te dringen- Alle niet-

militaire vliegtuigen hebben order ge-
kregen niet in Leopoldstad te landen
maar door te vliegen naar Brazzaville.

Assistent secretaris generaal dr. Bun-
che probeerde gisteren tevergeefs om
premier Loemoemba te spreken te krij-
gen- Deze liet weten dat hij bezet was.
De commandant van het Kongolese le-
ger heeft zijn excuus gemaakt voor bet
incident.
OVERLEG

Inmiddels voerde Hammarskjoeld in
New Vork gesprekken met de gedele-
geerden van Amerika, Rusland, Enge-
land en Frankrijk, niét allleen over
de komende zitting van de veiligheids-
raad, doch ongetwijfeld ook over het
incident.
Men verwacht in New Vork dat de
raad waarschijnlijk niet voor zaterdas;
zal bijeenkomen- De Afrikaanse afge-
vaardigden bij de Verenigde Naties wil
len voor de zitting proberen met de
Kongolese re.ger-ing'ïdele.shÈie tot een
compromis te komen.

De vertegenwoordiger van Ghana bij

de Verenigde Naties vertrok gister-
avond uit New Vork naar Leopoldstad
om premier Loemoemba te vertellen
hoe de Afrikaanse delegaties denken
over zijn aanvallen op het beleid van
Hammarskjoeld. Het schijnt dat tal-
rijke Afro-Aziatisdhe landen zich be-
zorgd makken over de nieuwe moeilijk-
heden in Kongo, waardoor een doel-
treffend optreden van de Verenigde
Naties in gevaar wordt gebracht-
ONDERMIJND

Eenheden van het' Katang£se leger
hebben de wegen die uit Katanga naar
Kongo leiden ondermijnd, gebarrica-
d(eerd of vernield.

Deze maatregel is een antwoord op
het dreigement van premier Loemoem-
ba dat hij niet zou aarzelen zijn troe-
pen naar Katanga te sturen, als de Vei-
ligheidsraad zijn verlangen ni/Kt) zoU
inwilligen- Inmiddels hebben rond 500
van de 2000 Belgische militairen Ka-
tanga verlaten-

De Belgische Kamer van Volksver-
tegenwoordigers heeft de regeringspo-
litiek inzake Kongo goed gekeurd met
115 tegen 82 stemmen bij 6 onthoudin-
gen. Tijdens het debat dat twee dagen
heeft geduurd kondigde premier Eijs-
kens een nieuw regeringsprogramma
aan, dat ~ 'ijk is geworden nu
de breuk met Kongo volledi? is gewor-
den, alsmede een herziening van zijn
kabinet-

Georganiseerd overleg
geschorst

Vakbonden verzoeken Gouvernement visiekenbaar te maken
Blijkens een Vandaag uitgegevei^

eommjuniqué, zijn de werkzaamheden
van de "Commissie georganiseerd over-
leg inzake personeelsbelangen" tussen
het Gouvernement en de beide vakbon-
den voorlopig geschorst-

Nader vernemm wij. dat voortgezet
overleg met het Gouvernement inzake
personeelsaangelegenheden van de zij-
de van de vakbonden -weinig zinvol
wordt geacht, zolang de oommissie nog
voor voldongen feiten wordt geplaatst.
De vakbonden hebben het Gouverne-
ment verzocht om zijn vicie op het be-
treffende overleg kenbaar te maken.

In de "Ordonnantie op het georga-
niseerd overleg" wordt het Gouverne-
ment verplicht gesteld, om iedere wij-
ziging in de positie van de ambtenaren
of een groep van ambtenaren, eerst in
de commissie te bespreken. Aan deze
verplichting is niet voldaan, zo verne-
men wij van vakbondzijde-
Er zijn onlancrs in de Nederlandse dag-
bladen namelijk advertenties versche-
nen, waarin sollicitanten worden opge-
roepen voor de bestuursdienst in Nieuw
Guinea, en waarin naast de gebruike-
lijke voorwaarden, een "studie-toelage
van f 5000,— in het vooruitzicht wordt
gesteld, zonder dat over deze vernieuw-
ing enig overleg is gepleegd-

Bovendien loopt deze nieuwe re
vooruit op de werkzaamheden van de
kortelings ingestelde interdepartemen-
tale commissie, die een nieuw salaris-
reglement voor Nieuw Guinea moet op
stellen, én tevens op de te verwachten
en reeds jaren lang bepleite scheiding
van ambtenaren-korpsen.

Engeland is bereid Nederlandse belangen in indonesie te beharugen
De Indonesische regering heeft er geen bezwaar tegen, dat Engeland de

Nederlandse belangen in Indonesië gaat behartigen na de ophafSing van de
Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Djakarta-
Dit heeft de woordvoerder van het Indonesische ministerie van Buitenlandse
Zaken bekend gemaakt. Volgens hem is de Indonesische regering over deze
zaak nog niet benaderd door de Britse regering.

Indonesië verbrak woensdag de di-
plomatieke betrekkingen met Neder-
land. De Nederlandse regering wendde
zich daarop tot de Britse regering met
een verzoek tot behartiging van de Ne-
derlandse belangen in Indonesië-

De rfegering in Londen verklaarde
zich hiertoe in beginsel bereid. Giste-
teren zou de Britse zaakgelastigde in
Djakarta contact opnemen met de In-
donesische regering.

Gisteren zou ook het Nederlandse ka-
binet bijeen komen om zich op de
nieuwe situatie te beraden. Waarschijn-
lijk zou daar ook de positie van de
spijtoptanten ter sprake komen. Ge-
dacht wordt aan een versnelde repa-
triëring van deze mensen, ook al om-
dat de situatie op de Nederlandse ar-
beidsmarkt zich niet hiertegen verzet-

R.K.S. KINDERCABARET
Gisteravond vond een kindercabaret

voorstelling plaats in het rijkelijk ver-
sierde RKS-gebouw te Hollandia- Ha-
ven-

De medewerkenden waren kinderen
van leden van RKS, geassisteerd door
een toneelgroep van de Christus Ko-
ning school.

Het programma bestond uit muziek,
zang, clans en toneel en werd in vlot
tempo afgewerkt- Conferencier George
Terlaak hield het talrijke publiek met
veel elan bezig tijdens de decorty.-is.se-
litigen.

Het publiek toonde zich zeer Ini
men met het gjehodenc- Bijzonder suc-
ces hadden de ï
muzikale en mimische prestaties, de
zusjes Van
en de bovengenoemde toneelgroep met
hun schets: De koning Abeba.

RKS voorzitter Gi
afloop alle me inden- Pater .T.
Paulissen hoopte dat men voort zou
gaan met het geven van
vobrstell
dames
voor het feit dat zij na slechts enkelfe
"weken voorbereiding dit resultaat -wis-
ten te behalen.

Vijftien jaar geëist tegen
piloot Powers

De openbare aanklager heeft zich in
het proces te Moskou tegen de, bovcnde
Sovjet Unie neergeschoten Amerikaan-
se piloot Francis Powers een gevange-
nisstraf geëist van 15 jaar-

In zijn requisitoir, dat anderhal i uur
in beslag nam, zfci de openbare aankla-
ger, Rodenko, dat het misdadig cptre-
den van Powers volledig wjas bewezen
en dat ontkennen of betwisten onmoge-
lijk was- Powers heeft dit volgens de
aanklager begrepen en hij heeft niet
geprobeerd de misdaad die hij hjeeft ge-
pleegd te ontkennen.

Hij voerde aan dat uit het bewijsma-
teriaal is gebleken dat de organisatie
en de uitvoering van spionagevluchten
onder leiding stonden van de Ameri-
kaanse centrale geheime dienst mr' me-
deweten en instemming van de regering
en de president van de Verenigde Sta-
ten- Uit de loop van de gebeurtev-: ;sen
is volgens Rodenko gebleken. dpt de
Amerikaanse regering met de vlucht
van het door Powers bestuurde toestel
heeft willen bereiken, dat de t<
ferentie in Parijs, zou mislukken en dat
een nieuwe periode van koude oorlog
zijn intrede zou doen, waardoor de ont-
wapenings besprekingen van de grote
mogendheden zou vastlopen-

Nadat de 'openbare aanklagen zifin
eis van 15 jaar gevangenisstraf voor
Powers' had uitgesproken, bego" het
publiek in de rechtszaal te applaudis-
seren en werd de zitting 20 re
verdai at vervolgens oe
diger clementie had beoleit en Powers
om begrip had gevraagd voor de om-
standigheden die hem tot zijn "lucht
boven de Sovjet Unie verplichtte;
het Hof zich terug.

Korteßerichten
De 20-jarige Nederlandse zwemster

Mary Kok is erin geslaagd het Kanaal
over te steken. Zij legde de afstand tus-
sen Frankrijk en Engeland af in twaalf
uur en vijfentwintig minuten.
Mary Kok is de eerste Nederlandse
zwemster die het Kanaal heeft bedwon-
gen-

Een Italiaans opleidingsschip is gis-
teren de haven van Syracuse binnenge-
lopen met aan boord de Olympische
vlam, die in Griekenland is ontstoken-
-1500 athleten zullen de fakkel in esta-
fette naar Rome overbrengen, een af-
afstand van ruim 1500 kilometer-

Vijf maanden gevangenisstraf
wegens valsheid in geschrifte

De behandeling van de serie "kadasterzaken" door het Landgerecht te Hol-
landia werd een dag onderbroken, doordat de zititng van gisteren voor een
belangrijk deel werd glewijd aan Öe zaak tegen de Hollandiase boekhan-
delaar J.W., inzake valsheid in geschrifte en uitlokking tot valsleid in gésc^irif
te- De landrechter veroordeelde W. tot een gevangenisstraf van vijf maan :-i

onvoorwaardelijk.

De zaak W. kan worden beschouwd
als een complement van de reeds af-

Mr- J.O. de R-, die
in het begin van dit jaar ever%ens we-

v-alsheid in geschrifte werd ver-
oordeeld tot vier maanden gevangenis-
straf waarvan twee voorwaardelijk.

d ten laste ge-
legd, dat hij zich schuldig zou hebben
gemaakt aan het ondertekenen van een
gefingeerde acte, en tevens dat hij Mr-
de R., die nu als getuige optrad, _zou
hebben verzocht om S
stellen en mede te ondertekenen-

'"";-en Wa bekend uit 'net
destijds gevoerde proces tegen de R-

bij he! hoor: Getuige de R.
larde, dat verdachte tot -wie de

fam'lie van getuige zich m
plicht voelde, hem destijds in Neder-
land had verteld over zijn moeilijkhe-

den, in verband met een dreigend be-
slag op een deel van zijn vermogen,
waartoe van de zijde van verdachte P.
vroegere echtgenote steppen worden
ondernomen-
VERZOEK

Later, in Nieuw Guinea, dccc ver-
dachte het verzoek aan Mr. de r? om
eer. gefingeerde schuldbekentenis -r> te
stellen teneinde aan het dreigen
slag te ontkomen.

Weer later herhaalde W- dit \
met tranen in de ogen. aldus getuige.
Daar hij de overtuiging had, r'"( het
dreigende beslag inderdaad oare~' -
tig was, ging getuige op het v---"-oe!c
van verdachte in, zo verklaarde hij, en
hij stelde een e . ;i;e
hij evenals verdachte ondertefce'
Voorts werd ter veiligstelling -
belangen van verdachte een tegenacte

Vervolg op pag.2



opgesteld en ondertekend, die de eerste
acte van nul en gener waarde verklaar-de-

Verdachte W. erkende de juistheid
van de verklaringen van de getuige,
met uitzondering van één punt, name-
lijk, dat hij het bovengenoemde ver-
zoek herhaald zou hebben "met tranenin de ogen."

De magistraat, Mr- F.A.C-G. Jansen»hield vervolgens zijn requisitoir- Zeer
zeker heeft verdachte het idee gehad,
aldus magistraat, dat zijn gewezen
echtgenote aohter zijn geld aanzat- Hethele idee van een valjse acte kwam uitzijn koker. Na zijn aankomst in NieuwGuinea gaf hij De R-, de gelegenheid
om het door hem zelf beraamde plan
uit te voeren.

Dat De R. gezwicht is voor het ver-
zoek van W. om hulp, achtte de magi-
straat begrijpelijk, zij het dat de mo-
tieven van De R- voor 99"/ogevoelsmo-
tieven waren.

HBS-C detoekomstige ruggegraat van hetmiddelbaar onderwijs in Nieuw Guinea
Gestadige invoering van Nederlands bij lager onderwijs

Opnieuw heeft een Diensthoofd in een gesprek met een aantal journalisten

feSTXnSr OVCr Werkzaamheden " Pannen van de door hem ge-
De Directeur van Culturele Zaken, Mr- Chr. Lijesen, beantwoordde jl. woens-kil S^ f / VCl!, Vra?en die hem werden *esteld en die vooral betrek-to7" "„? .°nieEWlJSplanning in verband met de te verwachten snelletoename van de benoefte aan geschoolde autochtonen.

Acht U het huidige dorpsonderwijsvan drie jaar voldoende, om als basis tedienen voor de komende maatschappe-
lijke veranderingen, zo luidde eenvraag-

De heer Lijesen antwoordde, dat hetti g waarin men een volk wil ontwik-
bepalend behoort te zijn voor deduur van de minimale schoolopleiding.

In dit licht bezien is een driejarige op-
leiding waarschijnlijk te kort, meende
hij, vooral ook, omdat internationaal
een vierjarige opleiding als het mini-
mum geldt. Er wordt dan ook naar ge-
streefd om geleidelijk een zesjarig lager
onderwijs tot stand te brengen-
De onderwijsplanning met betrekking
tot de komende periode is echter nog
niet geheel uitgewerkt- Er zijn nog een
aantal vraagpunten, die binnenkort met
de corporaties van Zending en Missie
besproken zullen worden-
De planning zal zich globaal uitstrek-
ken over een periode van tien jaar, al
is het uitermate moeilijk om streefdata
vast te stellen-
Voorlopig zal de planning in het bij-
zonder betrekking hebben op een perio-
de van drie jaar.

Natuurlijk kwam de vraag aan deorde, in hoeverre de onderwijspoli-
tiek gekenmerkt werd door het streven
om in betrekkelijk korte tijd een au-
tochtone elite op te leiden, nog voordathet gehele land voorzien zou zijn van
dorpsonderwijs.

De heer Lijesen legde er de nadrukop, dat het er zijns inziens niet om
ging te kiezen tussen elitevorming enuitbreiding van het dorpsonderwijs- Heteen zowel als het andere komt aan bod
en impliceert elkaar in enkele gevallen.
Zo kan de uitbreiding van het dorpson-
derwijs slechts geschieden doormiddel
van een elite van onderwijzers-
De plannen voorzien dan ook niet al-
leen in een uitbreiding van het aantal
PMS-sen maar ook het aantal . Oplei-
dingsscholen voor Dorpsonderwijzers
[ODO's], Het streven is er op gericht omhet aantal ODO's van vijf op tien te
brengen, en dat aantal wordt voldoende
geacht, om de normale "slijtage" vanhet onderwijzerscorps, zoals het
over twintig jaar zal zijn. on te vangen
CONCORDANTIE NIET IDEAAL.

Ten aanzien van het middelbaar on-derwijs meende de heer Lijesen, dat
men concordantie met Nederland nietals ideaal voor Nieuw Guinea moeststellen, en het verheugde hem dat deze
mening ook bij de autochtonen zelf be-

post te vatten. Nog niet zo lang ge-
leden was een van de verlangens diemen in autochtone kring kon horen, al-
dus de heer Lijesen volkomen Neder-

derwijs voor alle kinderen.
Hij herinnerde er aan, dat er bij de op-
bouw van het middelbaar onderwijs inNieuw Guinea reeds werd uitgegaan
van de behoefte aan een typisch NieuwGuinees ijs- Hij doelde daarbij
op de primaire middelbare school
[PMS], die zoals bekend niet overeen-
komt met enig Nederlands school type-
Ook met betrekking tot het middelbaar
onderwijs staan de plannen nog niet
vast, aldus de heer Lijesen, maar hij
had er geen bezwaar tegen om te ont-
hullen in welke richting men bij devoorbereiding van een en ander denkt-

Het ideaal is een algemeen), zesjarig,
middelbaar onderwijs dat echter meer
alternatievenzal bieden dan het Neder-
landse, juist om aan de behoeften van
Nieuw Guinea teg/emoet te komen..
De onderbouw van dit onderwijs is
reeds aanwezig in de vorm van de PMS,
de MULO en de laagste drie klassen
van de HES-
De bovenbouw is nog niet geheel vol-tooid: het niet-concordante gedeelte
ontbreekt nog en de gedachte gaat uitnaar de instelling van een afdeling
HBS-C, naast de afdelingen A en B die
reeds bestaan-

Een van de problemen is hierbij door
welke schooltypen de afdeling HBS-C
gevoed zal moeten worden-
Het talenonderwijs zal er namelijk een-
voudiger zijn dan bij de reeds bestaan-
de afdelingen.
De enige vreemde taal zal Engels zijft,
en het zou dus niet logisch zijn om eenleerling die eindexamen «HBS-C zou willen 'doen eerst de MULO te laten door-lopen, waar hij naast Engels ook Fransen Duits zou moeten leren.
Het is dan ook mogeljijk om de HBS-Cbovenbouw zonder meer te laten aan-sluiten op de reeds bestaande PMS-sen-

VOORRANG.....

We zetten ons altijd graag neer op
de hanken die om de behoutsnijwerkte
kiosk staan op de hoek van de Oranje-
laan Prins Bernhardweg.
Oh nee, niet om een boekje te kopen!

moeder zei altijd: "Veel lezen
brengt de mens tot razernij-" O, zo !

Maar wij genieten altijd van de bij-
unrijdinkjes, die zich dan voor on-
!en op het kruispunt afspelen-

In het horen van gierend remmenge-
knars en het zien van deukjes in spat-

en reageren wij altijd helemaal af.
Freud!]

Nu weten wij heel goed dat het deze
nu niet eens een fout van de poli-

tie is, integendeel, de commandant ver-
spolitie heeft ongeveer zes maan-

den geleden precies in onze krant ver-
wie daar voorrang heeft.
r ja, wie las toendertijd de Engee

K'rier?
hebben daarom [actief als we soms

I een enquête gehouden en enkele
bestuurders van rijdende.voertuigen ge

"gd wie [volgens hun bescheiden
mening] voorrang had- De antwoorden
zijn te verbluffend om ze U te onthou-
den.
De heer A.B. te H- [Brabander]: "Veur-

r? Och, ik kijk zon bietje uit wat er
de aandere kaant komt, en dan laat

ik ze maar veur gaan, die gehaaste
anders al rijd". Een vriendelijk
le, die Brabanders!

Mejuffrouw K-L- te H- :"Wat een enige
jen stelt U. Weet U, als ik er op

mijn schooter aankom, dan stoppen alle
en voor mij. Een fantas-

land, fan-tas-tisch !!! ", riep- ze
ons nog na. Een kittig meiske, mejuf-
frouw K.L- te H-
Ze was nog niet weg toen Arie B. [De-
:■ 'ongen] te H. in een enorme truck
kwam aanrijden- "Hé, Buiter, hoe met

'?", riep hij " toe.
Op onze vraag antwoordde hij: "Tjobah,
je 'djk mijn bumper eerst"-
T- n wij om de enorme motor heenge-
drhbeld waren ontwaarden wij een gi-

ische bumper, die door Arie met
stukken homogeen staal tot een

"t stormram was omsetoverd.
e toh durf mij te tabrak, automa-
h, jong, bob ik voorrang"! riep hij
"eisten. "Sec you later, uitgezon-

alligater", waren zijn afscheids-
woorden.

heer N-I-G- te H "iep verontwaï1 uit: "Ik heb met ie smoesjes niets

" tien!leren hebben hetpl zo moejeluk!"
o wij echter snel onze perskaart'
-ken werd hij kleintjes, en tem weteloos iets zeiden over 'kzal je makeen breke in me krant' werd 'hij nogkl ner. "

rd hij 70 klein dot wei geheel uit het oog verloren--2: h^V,-K. te H. Tnet twee weken oouw Gumea] begon, als müd h*t dehoopscène uit de "Hamlet" angstigaantal verkeersregels te declame-—. De omstanders schoten uiteraardsnel joe*

Torn hij v/at vaa^rs beweerde over "aan
spoorstaven voortbewogen rijtuigen"
hebben twee kloeke jongens van eenbouwmaatschappij hem snel en afdoen-
de de laut ingedonderd. "Je reinste idi-
oten sturen ze de laatste tijd naar
Nieuw Guinea," stelden ze grimmig
vast terwijl ze in hun knuisten spogen.
"Verkeersregels. Schiet ons maar lek!",
was hun commentaar.
De heer M.P. te H- verklaarde nog
nooit van het woord "voorrang" te heb-
bona gehoord- Toen we nog iets zeiden
over "voorsorteren" werd hij boos-
"Man ,praat toch je moeders bahasa",
riep hij gebelgd uit-
Na dit ontnuchterende antwoord zijn
we snel op onze soehoeter gestapt en
wilden net voornoemd kruispunt passe-

>en we plotseling- een zestal kop-
lamDen van zeer dichtbij zagen opdoe-
men.

wat er daarna gebeurd is herin-
niets meer. We liggen nuheerlijk in het Centrale Ziekenhuis.-

"ofe hoofd [zie boven] is wat

' en we hebben uitwendig het
ausd.

Maar de geest is ongebroken, stralen-
der dan ooit zouden wij U van uit-dit[stille] oord willen toeroepen-

VRIJBUITER

RUGGEGRAAT
Het zou niet juist zijn, zo vervolgde

de heer Lijesen, om deze eventuele
nieuwe afdeling te zien als een onbe-langrijk aanhangsel van de huidige
HBS. Het is juist de verwachting, dathet niet. concordante onderwijs de rug-
gegraat van de middelbare school zalgaan vormen, waar de meerderheid derleerlingen terecht zullen komen-
De concordante afdelingen zullen tocheen belangrijke functie blijven vervul-len namelijk voor hen, die in Nederland
ten universitaire studie willen gaan
volgen.
De HBS-C wordt overigens pas urgent
wanneer de PMS-sen in grote getaleleerlingen gaan afleveren en dat overongeveer 3 jaar.

Wat vindt U van het idee, om! het
concordante onderwijs onder te bren-gen bij een speciale stichting die ten las*te van de Rijksbegroting zou komen, zoluidde een vraag.

Die mogelijkheid biedt vele perspec-'
tieven, vond de heer Lijesen, omdat zeaan zou sluiten bij een eventuele schei-ding van corpsen van ambtenaren. Dezorg voor het concordante onderwijs
zou dan geheel aan Nederlandse instan-
ties kunnen worden overgelaten.

' geen een belangrijke vereenvoudiging
zou betekenen, terwijl deze scholentoch voor ieder toegankelijk zoudenblijven-

Waarom is de Kweekschool die in
september wordt geopend alleen toe-
gankelijk voor PMS-abituriënten en
niet voor hen die reeds een ODO-fMplo-
ma hebben gehaald?, was feen andere
vraag., v

De nieuwe Kweekschool is een hoog-
staande opleiding, aldus de heer 1
sen en om een bepaald niveau te hand-
haven moet men stringente toelatings-
eisen stellen.
Het niveauverschil tussen eindexamenPMS en ODO beloopt ongeveer tweeleerjaren en dat achtte hij te groot om.
ook de ODO abituriënten zonder meer
toe te laten.
Dit betekent echter niet, dat hij, die
ODO examen heeft gedaan ten eeuwi-gen daffe van de kweekschool zal zijn
uitgesloten- Hij kan zich verder ont--. ikkelen. en toel tarnen doen.Schriftelijk onderwijs aan reeds in dedorpen werkzame onderwijzers zal indit verband een belangrijke functie
kunnen vervullen, en in ambtelijke
kring beraad* men zich dan ook, om
aan dit schriftelijke onderv/ijs een
bruikbare organisatievorm te geven-
CENTRALE BERGLAND

Tegen het eind van zijn vraaggesprek
kwam het dorpsonderwijs weer aan de
orde en wel speciaal dat in het Centra-
le Bergland-

Er werd geinformeerd naar de resul-
taten van de onderwijsexperimenten in
de Baliem-

Zijn de resultaten van deze experi-
menten reeds zodanig, zo werd ge-
vraagd, dat bij de uitbreiding van het
dorpsonderwijs in de Baliem al dade-
lijk niet- maleise scholen worden ge-
sticht?

Het antwoord van de heer Lijesen
luidde bevestigend. Op geen enkele
school wordt Maleis gebruikt- De voer-

taal is er ook bij het dorpsonderwijs
of de plaatselijke taal of het Neder-
lands.

De werkwijze van Zending en Missie
ten aanzien van taai-onderricht ver-
toont echter enige onderlinge verschil-
len- De Missie begint meteen op dedorpsscholen met het Nederlands als
voertaal. De RK. dorpsonderwijzers diein de Baliem werkzaam zijn hebben een

ZELF GETORPEDEERD
Verdachte W. heeft de zaak opgebouwd,vervolgde de magistraat zijn requisitoir
maar hij heeft ze ook zelf weer getor-
pedeerd-

W. had aanvankelijk een enorm ver-trouwen in De R. en, als deze zaak
'e dingen een rol zouden zijn

gaan spelen, zou er niets van in deopenbaarheid zijn gekomen. De moei-lijkheden ontstonden pas, toen liefde
veranderde in haat- De zaak zou nog
geheel anders zijn gelopen, indien ver-

do magistraat niet om de tuin
had geleld.

Tóen in augustus van het vorig jaar
de magistraat door W. attent gemaakt
werd op de vaiao acie, werd W- uit-drukkelijk en heihaaldelijk de vraag
gesteld of dit het enige document was,
dat in de zaak van belang was, waarop

estigend antwoordde-
W- ontkende herhaaldelijk dat er een
voorafgaande correspondentie bestond,
die nieuwe feiten aan het licht zou
kunnen brengen. Wie schetst dan ook
mijn verbazing, aldus de magistraat,
toen er tijdens het proces De R- wel
voorafgaande correspondentie aan hetlicht kwam. 'De conclusie dat W. onbetrouwbaar
was, achtte de magistraat juist, maar
niettemin te betreuren, en verwees daar
bij naar de moeilijkheden die verdach-
te reeds had ondervonden. De magi-
straat zei de motieven van verdachte
tot het gepleegde bedrog te kunnen aan
voelen-

De consequenties van verdachtes handelwijze kwamen op zijn eigen hoofd
terecht, maar bovendien op het hoofd
van anderen, waarbij hij speciaal ver-
wees naar de getuige De R.

Hij achtte tenslotte het tenlaste ge-
legde wettig en overtuigend bewezen
en eiste een gevangenisstraf van acht
maanden, waarvan drie voorwaardelijk.

Naï een pauze van zeven minuttsn
deed de landrechter uitspraak:
vijf maanden onvoorwaardelijke gevan
genistraf en betaling van de kosten van
het geding- W. verklaarde eerst juri-
disch advies te willen inwinnen, alvo-
rens te beslissen of hij al dan niet inhet vonnis zou berusten.

Vervolg van pag 1

Glasje: "Wat heeft de Commissie
Prijsbehcersing met betrekking
tot jou bepaald?"

Flesje: "AMSTEL-bier is eUie
prijs waard".
[6e pr- P. Berlauwt, H'dia]-

Vervolg op pag 4-



Voor u merrouw
Liefde moet zich niet alleen in

het materiele uiten
Als ik bij Stella de kamer binnen-

kom, zie ik tot mijn verbazing dat ze
dikke, rode ogen heeft, alsof ze heeft
zitten huiden. En dat nog wel op haat-
verjaardag-
Doordat ik laat ben, is het dames-thee
bezoek al Vertrokken. En daar zit de

nu in een hoekje als een zielig,
geknakt hoopje verdriet. Na haar de
traditionele verjaarszoen en mijn ge-
lukwensen geven te hebben, leg ik
de bloemen en het pakje op tafel en
vraag als terloops: "Toch geen moei-
lijkheden? Je ziet er zo weinig vro-
lijk uit"-

Tot mijn ontsteltenis harst ze in
hartstochtelijke snikken uit. "Minnië,"
hakkelt ze- "Het gaat om Mirinie ." ."

Minnie is Stella's 17-jarige dochter-
Verschrikt vraag ik, of Mirinie ziek is,
of een ongeltik heeft gehad. Nu breekt
de stroom van grieven en opgekropte
ellende pas goed buiten- Minnie heeft.
toen zij haar moeder 's morgens feli-
citeerde, er onverschillig aan toege-
voegd: "Sorry hoor mam, maar een ca-
deautje kon er niet op oversdhieten.

Moet je me maar wat meer zakgeld
geven. En o ja, ik ben er vanavond
niet en ook niet met het eten- Er is
een fuifje bij Hesbeth. Je vindt het
zeker niet erg . . " . "
GEEN TWEE KWARTJES

"Maar ik vind het wel erg," snikt
Stella. "Begrijp jij hoe kinderen zo ge-
voelloos, zo egoistisch, zo koud en on-
dankbaar kunnen zijn? Haar hele le-
ven is ze in de watten geljlgd- Ze hoef-
de maar ergens om te kikken en ze
had het al. Ze krijgt meer zakgeld dan
een van haar vriendinnetjes, maar een
paar kwartjes om haai^moeder op haar
verjaardag maar iets, al waren het
maar 'een paar bloemetjes, te geven,
kan er niet af. Evenmin ziet ze er iets
in, om op zo'r. dag bij een ander te
gaan eten en de hele avond weg te
blijven- Wat heeft zon kind nog voor
je over?"

Ik kan Stella's verdriet en verbit-
tering begrijpen. Het moet hard zijn
voor een moeder, om bij haar eigen
kind tegenover zon glasharde muur
van onbegrip en zelfzucht te staan-
Voorzichtig zeg ik: "Kan het zijn, dat
Minnie tevéél in de watten is gelegd?
Heeft z*e 'misschien te grif gekregen,
wat haar hart 'begeerde en heeft dat
haar zo gemaakt?"
HET MOEST ER VAN KOMEN

"Wat bedoel ze?" vraagt Stella- "Zou
ze minder zelfzuchtig zijn geworden,
als we haar dingen hadden ontzegd?
Dat zou haar immers alleen maar reden
hebben gegeven, ons verwijten te doen,
omdat ze wist, dat de noodzaak niet
bestond, haar iets te ontzeggen."

"Dat is juist," zeg ik peinzend- "Ik
geloof niet, dat het gunstig is voor de
geestelijke ontwikkeling van opgroeien
de kinderen, als ze wisten, hoe goed
gesitueerd de c ijn. Als ze alles
maar kunnen krijgen en zich in niets
behoeven te beheersen, moeten ze toch

wel egoistisch worden. Nooit behoeven
ze zich iets te ontzeggen, terwille van
anderen en wat ze krijgen beschouwen
ze als hun goed recht, zonder er nog
dankbaar voor te kunnen zijn- Ze ken-
nen de blijdschap niet van voor iets
te moeten sparen en nog minder de
vreugde van anderen blij te maken.
Alïes concentreert zich op hun eigen
persoontje; met niemand anders hoeft
rekening gehouden te worden.

Het is hard, het je te moeten zeggen,
Stella, maar jullie als ouders hebt hier
de grootste schuld- Missdhien is h^.t
echter nog niet Ie laat. Misschien kun
je met een ander soort liefde, die zich
niet alleen in materiële dingen uit, nog
iets beters in Minnie wakker maken."

MARCELLE

Ingezonden
Inginlah saja menjampaikan sep'atah

duia patah kata kepada saudara-sauda-
raku pendukung2 dewan perwakilan rak
jat dan pendukung2 partai politik
umumnja. Apakah sebenarnja partai po
litik itu? Partai politik ialah organisa-
Bi orang2, jang berserikat atas dasar

jang disetudjui oleh semuanja, un-
tuk membutikan usaha bersama bagi
kepentingan negeri-

Tidak ada suatu negeri, jang seia-
sekata sebulat-bulatnja tentang soal2
politik principiél dan praktis- Sauda-
rfe-saudaraku, dUlihat dari itu,

lekawarnaan partai itu suatu
hal jang semestinja. Sebab itu pendiri-
an partai tidak dapat ditinggalkan dan
tidak dapat disingkici.

on hal mi pertumbuhan sistim de-
mokrasi ditanah kita Nederlands Nieuw
Guinea djuga perlu sekali. Kita dismi
masih terlalu kurang sali.ig mcngenal
dalam lapang politik- Kita sangat ku-
rang tahu, siapa2 jang terlépas dari ke-
pentingan sendiri dan mempunjaj rasa
tanggung-djawab terhadap kepentingan
urnurn dan siapa2 tidak. Lam dari pa-
da itu masih terlalu kurang rentjana
[programma] jang dapat dipergunakan-
Masih terlalu kurang ditarik garis2be-
sar- Masih terlalu tjatjat-tjelanja da-

lam penjerahan tanggung-djawab dan
hak jang sebenarnja, oleh pemilih ke-
pada jang dipilih. Pemilih2 atjapkali
belurn mengerti siapa jang harus dipi-
lih, mereka tiada mengetahui atau ham
pir2 tidak mengetahui kejakinan jang
dipilih dalam soal politik. Tidak dike-
tahui djuga kesetiaan dan keteguhan-
nja dalam lapangj politik- Sebab itu
pembentukan partai perlu sekali. Par-
tai itu alat perlengkapan bagi perhu-
bungan diantara rakjat dan bewan per-
wakilan rakjat.

Dengan pembentukan partai, rakjat
memperoleh kesempatan untuk menge-
mukakan orang2, jang dikenal oleh rak-
jat dan asas-asasnja diketahui djuga.
Lagipularakjat dapat memangil orang2
itu untuk bertanggung-djawab.
Dengan pembentukan partai, rakjat da-
pat turut serta dalam pen jusunan pro-
grammata dan pedoman2 jang mengikat
t-etjara moril wakil2 partai dalam De-
Dengan perantaraan partai wakil rakjat
wan.
sebaliknja memperoleh kesempatan men
genal rakjat dengan sebenar-benarnja
dan menduga, apa jang hidup dalam
hati-sanvbari rakjat. Sendirinja terbit
pertanjaan, asas2 mana jang harus
mendjadi pedoman pembentukan par-
tai?
Apakah pembentukan partai itu untuk
orang2 atau untuk kepentingan2 jang
tertentu? Ataukah unuk asas2 jang ter-
tentu? Dan kalau partai itu untuk
asas2. maka pertanjaanja: perlukah
membentuk partai DVP [Demokrasi
Volks Partai] & PARNA [Partai Nasio-
nal] atau tidak.- tjamkanlah -

oleh Ohee, N.
Ik zou graag een enkel woord richten

tot mijn vrienden die een rol spelen
in de vertegenwoordigende raden en
de politieke partijen in het algemeen-

Wat is zon politieke partij eigenlijk?
Een politieke partij is een organisatie
van mensen, die zich verenigd hebben
op basis van een principfe waar ze het
allen over eens zijn, ten einde zich ge-

DE LENTE
De lente) is weer aangebroken,
De sneeuwbuien doken

Weg tot een volgende maal
Precies een sprookjesverhaal'.

De vogels' komen van het zuiden,
Nu de sneeuwklokjes weer gaan luiden-
Buiten is het g
Zo fris als het v-orig jaar was.

De bloemen zijn in pracht en praal
pnt^oken onder een (zonnestraal !,
Van die gouden voorjaarszon,
Die het van de winter won!

Hille.

■Meubeltjes voor , het poppenhujis-
[vervolg]-
Benodigdheden. Luciferdoosje kleine
lapjes leuke stof, kraaltjes, etalage-
karton, een stukje ijzerdraad,
[bijv,: waslijn]
no. 6- Lampje. Neem een leeg luci-
ferdoosje- Knip een reepje van een
lapje stof af, dat een lengte heeft van

ongeveer twee maal de omtrek van het
doosje- Rimpel de bovenkant met

een draadje ciastielcgareii. Knoop het
geheel om liet doosje vast en verdeel
de ruimte. Prik nu in elke hoek van het
doosje een gaatje en rijg door elk gaat-
je een draadje katoen, waarin je eerst
pan het ei >Je hebt gelegd.
Rijg nu de vier draadjes door een
kraaltje en vlecht daarna de vier
draadjes door elkaar. Knoop het af-
Met een punaise kan je je lamp
ophangen.
no. 7- Kapje voor de lampjies 8- en 9.
Maak van etalagekarton een cirkeltje
en knip er een hap uit [zie tekening]
Naai het gat dicht
no. 8 en 9. Lijm aan een stukje ijzer-

ongeveer 10 cm- wit
kraaltje- Haal dan het andere eind van
het draadje door het kapje, buig het
in de gewenste vorm en je lampje is
klaar- Voor no. 8 heb je dan nog een

punaise nodig om het aan de wand te
bevestigen.
no. 10. Bank- Lijm twee huisjes van
luciferdoosjes aan elkaar met de korte
kanten. Je kan dit gemakkelijk doen
door aan de ondertóant binnen een
stukje karton rn.ee te lijmen. Overtrek
de bovenkant nu met een leuk lapje.
Maak een niche op dezelfde manier
; ne- 6- Neem nu de twee doosjes
en lijm ze met de korte kanten tegen
elkaar. Overtrek ze eveneens- Plak de
leuning op de zitting- Een paar leuke
kuftsentjes maken het geheel af.

HET AÜABIÈRTJE
„Wat een modi jong kameeltje heb je

de oude man. „Hoe kom je
daar aan?"' „Oh, dat is den lang ver-

haal" zei Aleppo, „Het was op een
Vrijdag, dat mijn Vader met mij naar
de Moskee, de Mohammedaanse kerk,
was geweest "Na de gebruikelijke
godsdienstoefening wandelden we naar
de buitenkant van de stad Alexandrië,
waar de kamelen van onze karavaan
bij een koopman in de stal stonden en
daar verzorgd werden.

' Mijn Vader, die les geeft in ge-
schiedenis doet in zijn vrije tijd mee

opgravingen en daarvoor heeft hij

vaak besprekingen, met allerlei ge-
leerden vreemde effendis, buitenlan-
ders, meest Engelsen, die de opgravin-
gen leiden-
Maar er zijn ook Arabieren en andere.
Moslems bij en wij waren juist opweg
naar vrienden in een naburig stadje op

" opeens een wer-
velwind opstak. Wij werden meege-
sleurd en opgepakt in zijn hemelhoge
trechter, die ons kilometersver mee-
voerde tot ik ergens op een eenzame,

onbekende plek werd neergesmeten!"
„Door een tornado meegenomen en

er dan nog levend afkomen! Maar
jongen, dan moet je wel stevig in el-
kaar zitten!" ztei de oude man. #

„Ja, ik had alleen mijn enkel ge-
kneusd," lachte Alleppo, „en ik- kwam
toevallig terecht bij de oase van Simra
waar twee oude kamelen woonden, die
van hun baas waren weggelopen, om-
dat hij zo sïecht voor ze was en ze
hadden een jong, en dat was Sirma!"
en liefkozend streelde hij Sirma de kop-

Kri-Pik EN Kru-puk Krant

Gevaarlijk spel.
Midden in de nacht slaakte Spriet een

ijselijke gil. Ze voelde iets zachts en
nats over haar hand strijken en droom-
de, dat ze weer in die vrachtauto zat. ,
Torn, die slaapdronken zijn slaapzak
uittuimelde, ontdekte buiten de tent een
paar schapen, die de hand van Spriet,
die ze in haar slaap buiten de tent had
gestoken, aan het onderzoeken waren-
"We zitten nu toch al wel echt in de
buurt, waar we moeten zijn" mompelde
hij slaapdronken en enkele ogenblikken
later heerste er een diepe stilte in de
tenten-

De volgende morgen, toen het nog
maar nauwelijks licht begon te worden,
was Erik al bezig met koffie maken-
En^dat schjeen zo heerlijk te ruiken, dat
iedereen er al gauw slaapdronken naar
kwam informeren.

"Jongens, ik heb zo eens zitten be-
denken, waar we nu eigenlijk uithan-
gen", zei Erik, want daar was gister-
avond niet best wijs uit te worden,
maar ik denk, dat we hier vlak bij
htet Taupomeer zitten- We moesten maar
eens gaan kijken."

En inderdaad, na een kwartiertje
klauteren stonden ze aan de rand van
hot grote meer. Daar wachtte hen een
verrassing- Want wat bij het grauwe
morgenlicht een grote wolkenformatie
had geleken, bleek in werkelijkheid
een bergketen te zijn. En hoe hoger de'zon rees, hoe duidelijker die zich af-tekende tegfcn de helblauwe lucht.
Het bovenste gedeelte ervan zag er
spierwit uit- Dat was eeuwige sneeuw,
meende Peter terecht.

DIT IS VAN MIJ

Wordt vervolgd

We kregen dit keer zelfs een inzendinguit Nederlar»! binnen! Vinden jullie datook niet leuk?
Het is een versje over de lente. Mis-schien weten niet alle kinderen precies
wat dat is, maar de meesten van jullie
hebben dat toch vast al wel eens
meegemaakt in Nederland! .

Vervolg op pag. 4.

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



nojjnale ODO opleiding achter de rug,
gevolgd door een applicatie cursus-
De Zending volgt een andere methode,
en richt de opleiding van de onderwij-
zers van het begin af op het gebied
waar zij te zijner tijd zullen gaan wer-
ken.
De toekomstige onderwijzers worden
ter plaatse opgeleid, leren er de taal engaan later ook in de plaatselijke taal
onderwijs geven. Nederlands wordt ergeen voertaal maar leervak, althans in
de lagere klassen.

Aan de uitbreiding van het Neder-
lands als voertaal wordt ook elders
consequent gewerkt, aldus de heer Lije-
sen. De verlenging van de cursus van
de ODO van drie tot vier jaar is niet
in de laatste plaats bedoeld als middel
om Nederlands sprekende onderwijzers
af te leveren, die ook in het Nederlands
les kunnen geven.
Daar echter een groot deel van het be-staande onderwijzerscorps nog niet vol-doende Nederlands spreekt^, verwachtmen dat het nog ongeveer vijftien jaar
zal duren voordat alle kinderen in
Nieuw Guinea 3ns zullen krijgen vanNederlands sprekende onderwijzers-

De vernederlandsing van bet onder-
wijs is het intensiefst in de stedelijke
centra en men wil, vandaar uit in
steeds grotere gebieden het maleis bij
het onderwijs gaan vermijden.

meenWchappeïijk in te spannen voor
het landsbelang-.

Er is geen enkel land waar volkomen
eensgezindheid bestaat met betrekking
tot de sociale politiek, noch wat de prin
cipiele, noch wat de practiscbfc kant
daarvan betreft. Vrienden, van uit dit
oogpunt bezien, is het bestaan van een
veelheid van partijen iets natuurlijks-
Daarom kan de oprichting van partijen
niet achterwege gelaten, worden of ver-
meden worden.

In dit verband is de grcfi van een
demokratisch systeem in ons Neder-
lands Nieuw Guinea ook bijzonder
noodzakelijk- Wij hebben hier nog te
wemig ervaring opgedaan op politiek
gebied. Wij weten, nog maar al te wei-
nig, v/ie or vrij is van eigenbelang, en
wie verantwoordelijkheidsbesef heeft
met betrekking tot het algemeen belang
en wie niet- Bovendien hebben wij nog
te weinig programma's die toegepast
kunnen worden. Er zijn nog te weinig
grote lijnen getrokken- Er kleven nog
te veel tekortkomingen aan de over-
dracht van werkelijke plichten en rech
ten, door de kiezers aan de gekozenen..
De kiezers begrijpen dikwijls nog niet
wij zij moeten kiezen, zij kennen niet
of bijna niet de overtuiging waarvoormen in politieke aangelegenheden kiest.
Men kent ook nog geen loyaliteit en
soliditeit op politiek gebied-
Om die redenen is de oprichting van
politieke partijen zeer noodzakelijk-
Die partijen zijn het mechanisme voor
de relatie tussen het volk en de volks-
vertegenwoordiging. Met de oprichting
van politieke partijen krijgt het volk
de gelegenheid om mensen naar vorente brengen die door het volk gekend
worden, terwijl hun principes eveneensbekend zijn. Bovendien kan het volkdie mensen ter verantwoorc :en-Met de oprichting van partijen kan'betvolk deelnomen, ook in riV- onstellingvan programma's en richtlijnen die devertegenwoordigers van de partij in deraad moreel binden.

Door bemiddeling van de partijenkrijgt de volksvertegenwoordiger om-ekeerd c<e gelegenheid om het volkwerkelijk te leren kennen en te pei-len wat er in het innerlijk van hetvolk leeft-
Vanzelfs. aoet zj.eh de vraagvoor, welke principes moeten dr> richtlijnen zijn voor de oprichting van eenpartij? is het stichten van partijen ervoor de mensen? Of voor zekere be-langen? Of voor bepaalde principes?e-n als dm partij er is voor bepaalde
principes kan men zich afvragen- is hfetnodig om de partij DVP [Demokratische
Volks.partij] en PARNA rparta. Nas.o_
naij op te richten of niet?Begrijpt het goed.

Ohee, N.

Laatste nieuws
De regering van de Australische

staat New South Wales heeft bekend-
gemaakt dat zij gedurende een periode
lische ponden beschikbaar zal Hellen
van drie jaar jaarlijks 200-000 Aüstra-
voor de bouw van in totaal 600 wo-
ningen voor gezinnen van Nederlandse
emigranten. De minister voo- de Wo-
ningbouw-van New South Wales deelde
verder mee, dat de Nederlandse rege-
ring en Australische banken elk even
grote bedragen voor dit doel beschik-
baar zullen stellen.

Het Japanse ministerie van Buiten-
landse Zaken heeft goedgevonden dat
het Nederlandse vliegdekschip Karel
Doorman van 8 tot 12 september een
bezoek brengt aan de Japanse haven-
stad Yokohama.

De Indonesische regering had zich'langs diplomatieke weg tegen het be-.zoek aan Yokohama verzet.

Vervolg van pag.3

filmprogramma
REK THEATER

vertoont heden 20/8 en zondag 21/8 de
film:
|'DE SLAVINNEN VAN CARTHAGO"
in kleuren en cinemascope met: Gianna
Maria Canale, Jorsre Mistral, Marisa
Allasio. Een film die U beslist niet mag
missen. HEDENAVOND IN REX-
BINNENKORT IN REK "MAN ON THE
SHADOW"
REK Hollandia Binnen-
vertoont zondag 20/8 de film "BIGGER
THAN LIFE" in cinemascope-

— _j

ORIËNT THEATER

vertoont heden 20/8 on morgen 21/8
Audie Murphy en Gia Scala in de Su-
per-Western

"RIDE A CROOKED TRAIL"
in Cinemascope en Technicolor- Ned.
tekst. Vele malen geconfronteerd door
kruisvuur trotseert hij elk gevaar en
elke hindernis-
Overweldigend spannend, sensationele
actie.
MATINEE: Zondag aanvang 1015 uur:
"WAR ARROW" een snannende India-
nenfilm.
Holl. Binnen 20/8 "NASIB" met F,umai-
noor en Seput Serawak.
Sentani 21/8: "SERUAN DARAH" met
Ahmad Mahmud en Supatri.
Haven 22/8: "NASIB"

Te koop aangeboden . Eiectrolux ijskast

r'Je ko°P gevraagd: ijskast on-fnd Li20 liter' Mortler' Dok VIII landggtgOl, telf- 498- no- 2186

Holland^ ln Nederland vraagt voornouandia een goed ingevoerde
HANDELSAGENTpaDilrm Ct°r ,levensmiddelen, confectie.
Wl

t
nkelzakken en and*r ver-

Ur n matriaal' bakkeri-i grondstof-ten en benodigdheden.
ferferenn

tio
met inlicht"Sen over relatiesvïnTt'blad11 C°nditieS' °nder - 150

LUCHTPOSTSLUITI^GEN TN DFKOMENDE WEEKMaandag: Meranko t-
Biak [extra 06 30j

' Tana*"erah -
Woensdag: Biak - Manokwari - Fak-*ak - Wamena - Lae - SvdnevVrijdag: Biak - Manokwari w

I^Li!g£!llinlKavtingen telf Hla. n 4
[AdvertentieI-

■iSc^LkTS VETE^NEN
het WEEKBiAr, «ÏU bf*end> dat
NIETBESfïnmL P ARA A T"

VAN DE VEREnSgEEL °RGAAN
De Secretaris, ' _

ir ,„„ r»-i De VoorzitterH- van Dijk. _, M .E.N. Ano.

Oh wat jammer, ik wjlde dat ik mee kon, maar ja, ik heb geen japon.
Ben je dan al bij

„ ,jfOSSy geweest?

Die hfceft jurken voor ieder feest, ook in kleine dames maten, kom laten we
niet verder praten en er direct op af gaan, voordat wjij er weer naast staan.

no. 2182

ÉEAUDECOIOGNE1L I !met haar stimulerende,
ongeëvenaarde geur is het
ideale verfrissingsmiddel zowel
voor dames als voor heren.

PHILIPS INFRAPHIL mag in geen huishouden ontbreken.
Tegen verkoudheid, rheumatüsche pijnen, verstuikingen, puisten, kiespijnenz. Ook bij schoonheidsbehandeling en bij sport onmisbaar.

Verkrijgbaar bij:

PHILIPS I
ELECTRO VOICEe WARENHUIS JULIANA

en SHOWROOM BEATRIX

WEEKEINDDIENST 20 — 21 AUG. '60 "

SE^*2»Wfa SASSf Dot SfSSMS
WEEKDIENST 22 - 27 AGUSTUS 'GO "Haven dr. P.J. v-d. Kaaden telf 538 .„ ...KL?iRJ

K ls\e KLASSE
Bij geen gehoor telf 175. Aanmelding tijdens de kantooruren.

*^^B,m'^^maKWWf,^a'fmrMMmwamaaaaMwmtMtwmisaßßtm'Bur> . . ■WKfaKnu.u-..
RK.S- biedt U hedenavond 20/8 een: FLOWER—SHOW—B\LMedewerking van "The Jive Rockets" o.Lv- Rudi v. Dalm.EXTRA-medewerking van heer Pierolie [saxophonistL

DANSEN: INGE VAN AKEN — mevr. V. AMSTELVOCAL-intermezzo's AANVANG 2100 UUR-

KOMT NU KAMPEREN BIJ

„MOOÜLIGHT BAY"
WIJ VERHUREN TENTEN 2115

[Advertentie.]

Het bestuur van het Veteranen Le-gioen maakt hierbij bekend, dat zijgeen politieke vereniging is en ook geen Het Indich Toneel-gezelschap. Spoel-aspiraties heeft in die richting- avonden zijn verplaatst van zaterdag
De - mdagavond- Zondag 20.00 uur

n Z„ "-i De Voorzitter, toneeluitvoering "Aer mata berlinang"-H- van Dijk. E .N. Ario, 2183

s Skammm Bmtm' S*?" f 100,~minderdaninNederlandkuntühierdezeapp *ratea
i Wanneer U binnenkort naar Nederland vertrekt en U ziet er op tegen het
il Cii L " I 6 ■"

huishouden daar, dan zal een dergelijk apparaat U veel Werk besparen-HMH/eC OïeCtUsC>he> VUWCWUWItS Ook UW tegelvloer in Hollandia krijgt U met deze irloerwrijver brandschoonledere dag demonstratie in
3 OC m

SHOWROOM BEATRIX

Vervolg, van pag- 2

De assemblee van de raad van Euro-pa heeft haar Europese prijs voor het
jaar 1960 toegekend aan ZKH. Prins
Bernhard- Deze prijs is aan de Prins
toegewezen als erkenning voor zijn ver-
diensten voor de eenmaking van Euro-
pa en met name voor de culturele sa-
menwerking van Europa. De prijs zal
op 28 september in Straatsburg aan
Prins Bernhard worden overhandigd-
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