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Loemoembastuurt troepennaarZuid-Kongo

In de gevechten tussen de stammen in de provincie Kasai zijn meer dan
300 stamleden gedood.
De Kongolese centrale regering heeft het transport van troepen naar deze
provincie voltooid. Premier Tsombe heeft Katanga weerbaar gemaakt tegen
een mogelijke invasie door de troepen van Loemoemba.

De Kongolese regering heeft nu
ruim 1000 man troepen naar de procin-
cie Kasai overgebracht. Voor het trans-
port werd gebruik gemaakt van 21
vliegtuigen van de Belgische Lucht-
vaartmaatschappij Sabena, die door
premier Loemoemba zijn gevorderd-
De naar de provincie overgebrachte
troepen hebben opdracht een einde te-
maken aan de oorlog die tussen de
Lualua en Baluba stammen woeden.
De premier van de afgescheiden'"Mijn-
staat" Kalondji, die zelf een Baluba is,
vreest dat de Kongolese militairen te-
vens opdracht hébben olm zijn regering
wwv aar\ het centrßle gc^ag te onder-
werpen, in welk geval hij reeds heeft
gezegd steun te zullen vragen aan Ka-
tanga en enkele buitenlandse staten-
Het is niet uitgesloten dat. in geval hij
militaire steun krijgt van Katanga, de
burgeroorlog in de Kongo een feit zou
worden.

In de de provincie Kasai zijn in de
afgelopen dagen 300 stamleden gedood
in de felle gevechten die tussen de Lu-
lua en Balubastammen woedden.
Vele Balulba's, men spreekt van enkele
honderdduizenden zijn de Mijnstaat
van premier Kalondji binnengetrokken-

Premier Tsjom.be heeft maatregelen
genomen om een invasie van Kongolese
troepen in Katanga te weren-
Katangese troepen onder leiding van
Belgische officieren hebben de wegen
en spoorbruggen die uit de provincie
Kasai naar Katanga leiden, ondermijnd.
Op vele vliegvelden staan buldozers en
trucks gereed om de startbanen te blok
keren.

Eisenhower naar
Assemblee der UNO

Op een persconferentie in Washington
heeft president Eisenhower bevestigd,
dat hij misschien de komende assem-
blee der Verenigde Naties zal bijwo-
nen- Eisenhower zei daar aan bepaalde
debatten te zullen deelnemen, indien
blijkt dat zijn aanwezigheid in de Ver-
enigde Naties noodzakelijk is om het
belang van bepaalde onderwerpen te
onderstrepen.

Ook de Amerikaanse minister van Bui-
tenlandse Zaken Herter zal enkele ma-
len in de assemblee het'woord voeren.
Het werd enige tijd geleden bekend dat
de Sovjet premier Chroestsjof de verga-
dering van de Volkerenorganisatie zou
bijwonen. Hij had al eerder voorge-
steld dat alle regeringsleiders van de
grote mogendheden in de assemblee het
debat over de ontwapening zouden voe-
ren-

MALI-TROEPEN BLIJVEN

De troepen uit de Malifederatie die
volgens eerdere beridhten is uiteen ge-
vallen, zullen mei uit het UNO
woxden teruggetrokken.
Eerdere berichten zeiden dat zij naar
huis zouden -worden gezonden.

BANKWEZEN GEREORGANISEERD
Kongolese en Belgische afgevaardig-

den hebben in Geneve het Kongolese
bankwezen gereorganiseerd. Het opge-
stelde plan voorziet in de stichting van
een Centrale Bank van de Belgische
Bank in Kongo en Ruanda Urundi-
Oisteren zou premier Loemoemba het
Pan Afrikaanse congres van de minis-
ters van onafhankelijke Aafrikaanse
staten openen-

Communistische partij in
Zuid Borneo verboden

De militaire commandant van Zuid-
Bornèo heeft de Indonesische commu-
nistische partij verboden. Dit heeft de
woordvoerder van het Indonesische le-
ger in Djakarta meegedeeld.
Hij weigerde verdere inlichtingen te
geven. Eerder had de militaire comman
dant van Zuid-Borneo, kolonel Basri,
de communistische partij en haar zus-
terorganisaties gelast alle activiteiten
tijdelijk te staken-

Indonesie wekt ongenoegenopvanWestDuitsland

Indonesië heeft het ongenoegen van de
Westduitse regering opgewekt door met
Oost-Duitsland een overeenkomst aan
te gaan voor het uitwisselen van consu-

laten-generaal- Een Indonesische woord
voerder ontkende met nadruk dat de
avereenkomst een politiek erkenning
inhoudt van het regiem in Oost-Duits-
land-

Maar in Bonn dat nauwe economische
betrekkingen met Indonesië onderhoudt
en daar ook een ambassade heeft, is het
nieuws van officiële zijde zeer onaan-
genaam genoemd.
Een Westduitse woordvoerder noemde
de Indonesisch-Oostduitse overeen-
komst in strijd met vroeger gedane toe-
zeggingen van Indonesië aan de Bonds-
republiek.

Decimaal stelsel in
Australie?

Het Huis van Afgevaardigden van
Australië zal" zich binnenkort beraden
over het voorstel om het decimaal stel-
sel in te voeren.
Een commissie heeft daarbij van 'n even
tuele vervanging van 't huidige 12-tal
tige stelsel een uitvoerige studie ge-
maakt en haar conclusies aan het par-
lement voorgelegd-
De invoering van het decimale stelsel
maakt het noodzakelijk boekhoudma-
chines weegschalen, onderwijsmateriaal
bankbiljetten, munten enz. te vervan-
gen. Daarmee zou een bedrag gemoeid
zijn van ongeveer 260 miljoen gulden-
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Vaste commissie brengt voorlopig verslag uit (vervolg)

Uitvoerige beschouwingen over
Nieuw Guinea Raad

Wij zetten de publicatie voort van het voorlopig verslag van de vaste com-
missie voor Nederlands Nieuw Guinea uitjle Tweede Kamer, over de voorge-
stelde partiele herziening van de Bewindsregeling.
Het is wellicht niet overbodig op te merken dat, indien in de commissie geen
eenstemmigheid bestaat, de minderheid der commissie volgens vast gebruik
wordt aangeduid met "vele leden", en de meerderheid met "zeer vele leden"

Red. N.G-K-

Den Haag ANP. Wat de memorie van
toelichting bedoeld met het in het le-
ven roepen van studiegroepen, was ver-
schillende leden niet duidelijk.
Het zal in de eerste plaats gaan om de
praktijk, waarbij misstappen en tegen-
vallers niet uit kunnen blijven, maar
de publieke belangstelling niettemin zal
groeien en het verantwoordelijkheids-
gevoel zal worden ontwikkeld- De
vraag in hoeverre de Raad voor Voor-
lichting als adviescollege voor het cen-
trale bestuur moet blijven bestaan, gaat
naar de mening van deze leden om bui-
ten de decentralisatiedoelstelling van
dit wetsontwerp-
De praktijk heeft elders geleerd, dat
bemoeizucht van allerlei colleges en
diensten remmend kan werken op een
gezonde ontplooiing der decentralisatie.
WERKELIJKE BEVOEGDHEDEN

Als vast gegeven behoort, naar de
mening van vele leden, te worden uit-
gegaan van een zodanige taakomschrij-
ving, dat de Nieuw Guinea Raad van
de aanvang af kan uitgroeien tot een
werkelijk democratische gesprekspart-
ner van de besturende macht, derhalve
bekleed met zodanige bevoegdheden als
passend is in een democratisch staats-
bestel, opdat niet van de aanvang af de
aandacht en het streven zich toespitsen
op het verkrijgen van bevoegdheden,
welke men zich nog onthouden weet-
Uiteraard zal rektning moeten worden
gehouden met de mogelijkheden, welke
zich in een zich ontwikkelende maat-
schappij voordoen.

Vervolgens zullen het kiesreglement
en het benoemingsbeleid moeten waar-
borgen, dat de samenstelling van de
raad werkelijk representatief zal blij-

ken voor de uiteenlopende samenstel-
ling van de bevolking en de gecompli-
ceerde culturele en sociaal-economische
structuur van het land-

Van uitermate groot belang kwam
het deze leden voor, dat de voorzitter
van de raad qua eruditie, onpartijdig-
heid en uit levenservaring verworven
wijsheid bij uitstek leidinggevend kan
zijn en in zijn persoon de waardigheid
van het instituut kan uitdragen-
GOUVERNEUR

Ten slotte zal het in de eerste jaren
juist ook van de gouverneur en zijn
staf in zeer belangrijke mate afhangen
of deze poging het proces naar zelfbe-
stuur te versnellen met succes zal wor-
den bekroond in het contact van de
gouverneur met de Nieuw Guinea
Raad zal duidelijk moeten blijken de
volledige aanvaarding zijnerzijds van
het democratie vormgevende gesprek,
de erkenning van de volksinvloed op
het bestuursbeleid en de bereidheid om
door openhartige en ruime voorlichting
het betrokken instituut de mogelijkhe-
den toe te spelen om meer te zijn dan
een formaliteit, het derhalve alle faci-

liteiten te bieden tot vorming van een
goea gefundeerd oordeel over faits et
gestes van de uitvoerende macht en tot
werkelijke deelneming in de wetgeven-
de taak.
In het licht van het bovenstaande ver-
klaarden deze leden, dat het wetsont-
werp hun slechts weinig reden gaf tot
het maken van nadere opmerkingen.
TOEUICHTING

»Vei sagen zij en vele andere leden
gaarne een nadere toelichting over de
DeieKeius van wat in ac __.lemo_.le v&n
toelichting is gesteld-
oaami wordt immers verklaard, dat de
legering overieg heelt gepleegd met
vertegenwoordigers van de inwoners
van Neuenantis Nieuw Guinea, zowel
autMOiiiu.ici- u}__s uien auuMiuurnen, ,u
een beraad. Op welke
u.j^ nan dat vertrouwelijk beraad
pi-tal&:
Door wie werd hel van de zijde van cic
regering gevoerd? Op welke groud
konueij ue geraadpieegden woiden aan-
gemerkt als vertegenwoordigers van de
inwoners van Nieuw Uuhiea.

Voor zover aan deze leden bekend,
t.ia niet alle representatief te achten
groeperingen in het overleg betrokKen.Onder meer doelden deze leden op deraad voor volksontwikkeling, welke,biijAens uitlatingen van de regering
zelf, een belangrijk instrument moet
worden geacht voor de ontwikkelingvan het geestelijk en materieel welzijn
van ac iiincemse bevolking en welkezo representatief mogelijk is samenge-
steld uit de verschillende maatschappe-
lijke geledingen van de Nieuw Guinea
maatschappij-
SPOED

Tevens werd de vraag gesteld of, in-dien het ontwerp tot wet verheven
wordt, de eerste zitting van de NieuwGuinea Raad nog lange tijd aan voor-
bereidende werkzaamheden zal vergen.
Moei het mogelijk worden geacht deze
werkzaamheden in zodanige spoed te
verrichten, dat de eerste zitting van de
raad voor 1 juli x961 door of namens degouverneur zal worden geopend?

Vele leden zagen zich gaarne nader
voorgelicht over de vraag, of de rege-
ring zich reeds een oordeel heeft ge-
vormd over de wijze waarop de samen
stelling van de Raad de complexiteit
van de bevolking en haar belangen zo
goed mogelijk kan vertegenwoordigen-

Zal in het samenstel van bepalingen
worden gestreefd naar een autochtone
meerderheid? Op welke wijze kan even
wicht tussen de stedelijke centra en de
plattelandsgebieden worden gewaar-
borgd? Zullen stad en aangrenzend plat
teland in een kiesdistrict worden onder
gebracht?

Deze leden voelden een en ander aan
als grote moeilijkheden. Hoe consciën-
tieus het benoemingsrecht ook zal wor-

den gehanteerd, de pluriformiteit van
de gemeenschappen en het grote ver-
schil in de uiteenlopende stadia van
sociaal-culturele ontwikkeling van ver-
schillende gebieden zullen ongetwijfeld
het gevaar scheppen, dat de vertegen-
woordigers uit het achtergebleven bin-
nenland het raadswerk zullen ervaren
als een taak, die zich buiten hen om
voltrekt en hun lidmaatschap derhalve
als van louter nominale waarde.
Zulks kan leiden tot ongewenste tegen-
stellingen, juist in de autochtone bevol-
kingsgroep, welke men evenwel bedoelt
tot grotere eenheid te laten groeien-
Elders ter wereld oa- in Indonesië zijn
daarvan sprekende voorbeelden te over

Deze leden zouden het op prijs stel-
len, indien de regering alsnog nader
van haar zienswijze ter zake zou willen
doen blijken-

De stormachtige ontwikkeling van
niet zelfstandige gebieden vordert -
aldus sommige leden - een versneld
tempo met betrekking tot de zelfstan-
digmaking van Nieuw Guinea.
DEMOCRATISCH BESTUUR

De instelling van streekraden moet
ook naar hun mening het begin zijn
van een democratisch bestuur-

ird van de Papoea maakt h.i. een
verantwoorde democratie mogelijk.
Betekent dit echter,' dat een Nieuw Gui
nea Raad met concrete bevoegdheden
in het leven kan worden geroepen, ook
als het "staats" burgerschap nog onvol-
doende door het "plaatselijk" burger-
schap is voorbereid?
FACADE?

De regering behandelt in de memorie
van toelichting de vraag, of het schep-
pen van een centraal vertegenwoordi-
gend lichaam juist moet worden geacht
ook als de lokale vertegenwoordigende
lichamen nog onvoldoende zijn ontwik-
keld. Men gaf toe, dat men niet kan
wachten tot alle fasen van onder af
zijn doorlopen. Deze leden waren ech-
ter toch van mening, dat het thans
voorgestelde lichaam gevaar loopt een
facade te worden, omdat de toe te ken-
nen bevoegdheden van dien aard zijn,
dat men deze slechts kan verlenen, als
er voldoende geschoolde personen aan-
wezig zijn, waaruit men een keuze kan
doen-
Zijn deze er niet, dan zal men of afda-
len tot een niet verantwoord laag peil
i'an volksvertegenwoordigers of men
zal de vertegenwoordigers haast dwin-
gen tot extremisme, omdat zij onvol-
doende bekend zijn met de werkelijke
noden van het volk en met de gewenste
middelen tot bevrediging.

Burgemeester Brandt Kandidaat
voor west-Duits

bondskansellerschap
De Westduitse socialistische partij

beeft de burgemeester van West-Ber-
lijn, Willy Brandt, aangewezen als haar
kandidaat voor het bondskanselierschap
Dit betekent dat Brandt als kabinets-
formateur zal worden aangewezen als
het de socialisten volgend jaar bij de
parlementsverkiezingen gelukt om al-
leen of met bondgenoten een meerder-
heid in de bondsdag te veroveren-

De socialisten hebben de huidige vice
voorzitter van de bondsdag prof. Carlo
Schmidt als kandidaat voor het vice-
bondskanselierschap naar voren gescho
ven.



"N.Guineamoeheid"
Zoals inmiddels reeds bekend is ge-

worden, heeft de Hollandiase aanne-
mer H.H.J- Franken, aan wie wij nog
niet zo lang geleden een uitvoerig ar-
tikel wijdden, besloten om zijn bedrijf
te liquideren-
Het voornaamste motief tot dit besluit
zouden wij willen qualifiseren als
"Nieuw Guinea moeheid". De heer
Franken vertelde ons, hoe zijn recent
bezoek aan Japan een openbaring voor
hem was- Mijn vrouw en ik hebben tien
jaar in Nieuw Guinea gewoond, aldus
de heer Franken en we hebben ons
noodgedwongen aan de situatie hier aan
gepast- We zijn gewend geraakt, aan de
moeilijke en primitieve arbeidsomstan-
digheden in dit land, maar toen we in
Japan kwamen zagen we weer hoe de
gang van zaken in een normaal land is;
wat het betekent om in een land te le-
ven met een behoorlijke economische
ontwikkeling.

Als je telefoneerd, dan is het eerste
wat je hoort niet "in gesprek". Als je
een taxi opbelt dan staat die er op tijd.
Als je een afspraak maakt dan houdt
men zich er aan, als je een bestelling
doet dan wordt je service verleend.
Er wordt gebouwd op grote schaal en
'het loopt allemaal gesmeerd, de verdie-
pingsgebouwen schieten uit de grond.
En na dat alles kom je dan weer in het
primitieve en uitzichtloze Nieuw Gui-
nea terecht, dat niets voortbrengt en
waar alles traag en moeilijk gaat-
Ook de economische po'itiek van de
overheid acht de heer Franken niet be-
vorderlijk voor het land. Al bij al;
kwam hij dan ook tot de conclusie dat
hij genoeg van Nieuw Guinea had-
Het zal nog enkele maanden duren
voordat de liquidatie van het bedrijf
van de heer Franken is voltooid.

Indonesië betaalt
schadeveraoeding

De Indonesische regering heeft Ne-
derland zonder een cent af te dingen
het bedrag aan schadevergoeding be-
taald, dat de Nederlandse regering had
gevraagd wegens de ernstige vernielin-
gen aan en in de gebouw.n van de di-
plomatieke vertegenwoordiging in Dja-
karta op vrijdag 6 mei.
Het bedrag loopt in de tienduizenden
guldens.
De vernielingen werden aangericht
door een horde jeugdige demonstranten-
die spandoeken met zich meedroegen
met, protesten tegen het zenden van de
"Karel Doorman" naar Nieuw Guinea-

Nederland heeft 11½
miljoen inwoners

Nederland groeit snel in last en tal.
Dezer dagen heeft zich de 11,5 miljoen
ste inwoner aangekondigd. Het is uitge-
sloten dat geregistreerd kan worden
waar en wie dit is. Het is mogelijk, dat
het een jonggeborene is, maar evenzeer
dat een naar Nederland gekomen spijt-
optant uit Indonesië de 11,5 miljoen
heeft volgemaakt-

De bevolkingstoeneming in Nederland
is schier duizelingwekkend. In oktober
1949 werd de 10 miljoenste inwoner ge-
registreerd: op 10 mei 1957 de 11 mil-
joenste en nu, ternauwernood drie jaar

later is de 11,5 miljoenste reeds over-
schreden-

Volgens de berekeningen van het
Centraal Bureau voor de Statistiek o-a.
komen er elke maand in het dichtbe-
volkte Nederland 10.000 personen bij,
zodat medio 1963 de 12 miljoen bereikt
z,il zijn-

Nieuwtjes uit Nederland
—Op een donkere weg bij Sittard wer-
den twee jongedames overvallen door
een jongeman die geen eerbare bedoe-
lingen had- De dames traden echter
kordaat op. Ze gaven de jongeman zon
pak slaag dat hij niet meer in staat was
te vluchten toen er hulp voor de dames
kwam opdagen-

—De badplaats Koog op het eiland Tes-
sel wil voortaan proberen om nozems
uit de gemeente te weren. Ze verstoren
de rust en daardoor blijven de andere
belangrijker gasten weg, zo redeneert
men.

—Volgens het jaarverslag van de PTT
betaalden 300000 radioluisteraars en
50.000 televisiekijkers niet op tijd hun
luister of kijkgeld- Na een waarschu-
wing betaalden de meesten wel, maar
er bleven nog ongeveer 24-000 luiste-
raars en kijkers over, die het op een
procesverbaal lieten aankomen.

—Door de polder Oost Flevoland is Ne-
derland meer dan 50.000 Ha groter ge-
worden. Het wemelt er nu echter van
de veldmuizen, die er zich ongebruike-
lijk snel vermenigvuldigen dank zij het
feit, dat hun natuurlijke vijanden nog
niet in het poldergebied zijn gearri-
veerd. Er zijn enkele honderden nest-
kastjes geplaatst voor uilen en toren-
valken die graag muizen eten. De uilen
lieten zich echter niet verleiden om in
zon kastje te gaan wonen- De torenval-
ken betrokken in totaal 60 kastjes.

—In Zwijndrecht zijn nog niet alle
wijken van de gemeente voorzien van
behoorlijk sanitair- Er bestaat daar nog
het zogenaamde tonnen-systeem. Er
schijnt al jaren over geklaagd te zijn-
Een der inwoners van Zwijndrecht kon
bet enkele dagen geleden niet meer ver
dragen en nam zijn ton op en ledigde
die op de stoep van de burgemeesters-
wening. Hij werd bekeurd wegens het
vernielen van het gazon van de burge-
meesterstuin-
—De Rijkspostspaarbank behaalde in
het afgelopen jaar een winst van f 13.
000.000— In het jaarverslag wordt ge-
zegd, dat het Nederlandse volk meer
rente-bewust wordt.

—Indien men afgaat op de gegevens
van 57 levensverzekeringsmaatschap-
pijen dan mag men aannemen dat het
Nederlandse volk eind vorig jaar voor
ruim 35 miljard gulden was verzekerd-
Ten opzichte van het jaar daar voor
betekende dit een stijging van 3 mil-
jard-

—In het jaarverslag van de Oranje Nas
saumijn :'n Limburg wordt verteld, dat
het bedrag dat voor sociale voorzienin-
gen -uitgetrokken moest worden, over-
eenkwam met bijna 60°/ovan de betaal-
de lonen en salarissen. Het bedrijf
klaagt dat dit bedrag in vergelijking
met het buitenland onevenredig hoog is
en dat de concurrentie-positie van de
mijn er ongunstig door wordt beïn-
vloedt.

—De Haagse tram worstelt met een ex-
ploitate-tekort. Het aantal tramreizigers
neemt voordurend af. Vorig jaar daalde
het aantal reizigers met tien miljoen.
Door een tariefsverhoging stegen de in-
komsten met een miljoen- Ondanks dat
is de laatste tijd het tekort weer groter
geworden.

—Een Nederlands-Belgische vereniging
is in het zuiden van het land bezig met
het inzamelen van gelden voor een
zwaar getroffen Belgisch gezin uit Kon-
go- De vader van dit gezin van zeven
kinderen, was hoofd van een school in
Luluaburg en werd door muitende
Kongolese soldaten doodgeschoten.
—Een delegatie van de gemeente Am-
sterdam, met burgemeester Van Hall
aan het hoofd heeft een bezoek gebracht
aan de gemeente Nieuw Amsterdam in
Zuid Drente, ter gelegenheid van het
feit dat deze laatste plaats honderd jaar
bestond- Nieuw Amsterdam heeft zich
van een vrij armoedige veenkolonie tot
een actieve industrieplaats ontwikkeld.
—In het Westen van Nederland hebben
veel mensen plotseling last gekregen
van een jeukziekte- Bij nader onder-
zoek kwam vast te staan, dat de oor-
zaak gelegen was in een nieuw soort
margarine die pas in de handel was ge-
bracht. De fabrikant heeft zijn product
maar gauw uit de markt genomen-

—In het tuinbouwcentrum het Westland
zijn de oogstfeesten begonnen.
Ëen hele week kan men zich amuseren
met o-a- een druiven-schaaktoernooi en
rolschaatswedstrijden.

KERKDIENSTEN
Evangelisch Christelijke Gemeenten

Zondag 28 augustus 1960
Hollandia:
Pauluskapel 08.30 uur ds- A. Rigters
Chr- Mil. Tehuis 08.45 uur ds- H-F. Kat
Kloofkerk 18.30 uur ds. A. Rigters
Hollandia Binnen:
Nieuwe Kerk 08.30 uur ds. W. Sirag.
Nieuwe Kerk 17-00 uur ds. H.F. Kat
Ifar:
10-30 uur ds. W. Sirag

Verolme bouwt
scheepswerven in Peru

De president van Peru, Prado, heeft
bekendgemaakt dat zijn regering met
de Nederlandse scheepsbouwer Verolme
een voorlopig contract heeft gesloten
voor de bouw van twee scheepswerven
in Peru; één in Callao en één in Chim-
bote. Prado zei, dat Peru hierdoor het
grootste scheepsbouw-centrum aan de
Grote Oceaan zal worden-
In Callao zal eën grote v/erf komen
waarbij het marine-arsenaal van die
havenstad wordt ingeschakeld- In
Chimbote, waar de staalfabriek wordt
uitgebreid met een plaatwalserij, wordt
een werf voor kleine kunstvaartuigen
en vissersschepen gebouwd.

Op het Nederlandse kantoor van Ve-
rolme konden nog geen nadere bijzon-
derheden omtrent deze plannen worden
verstrekt-
Zoals bekend is het ontstellend hard
groeiende Verolme-concern kortgeleden
begonnen met de aanleg van een
sdheepswerf in Brazilië, die 40 miljoen
gulden gaat kosten-



Bekendmaking Bakkerii Braun
In verband met onze steeds stijgende omzet, zijn wij thans in staat met

ingang va»
1 september 1960

de broodprijs van onze bakkerij vast te stellen op

f. 0,33 „thuis bezorgd" 7

evenwel met gelijktijdige intrekking van de gebruikelijke gratis verstrek-
king van ons krentenbrood op de laatste, cq- voorlaatste zaterdag van iede-
re maand.
Ten voordele van onze clientèle hebben wij echter de prijs van krenten-
brood eveneens met ingang van dezelfde datum, terug gebracht van f 1,50
op f 1,—
aavdßM^^^_M^w^^^^gg^_|^^BßCM^^^HHHHi^^^^B_M^___M_tiH^HßiHM_BM^l^^^HMi^________Vß|iHM-V-BM^H^^^Hl^^^^HB 'fMMJWHK .'"V-\-■Wai_^^rq_««»-!_<tfr^_-S3Mftai_>_______J>_W.a

WINKEL 51 DOK VIII
Ontvangen:

Grote sortering japonstoffen, nieuwe gordijnstofferi.

Uitverkoop:
RODE, GELE en GROENE PETTICOATS van f 17,50 voor f 12,50
SPEELGOED FORNUISJES van f 12,50 voor f 7,50

SPEELGOED WASMACHINES van f 15,— voor f 9,50 j
TELMACHINES van f 15,— voor f 7,50

20%) KORTING op damesjaponnen. |
no. 2213 .

JACHTCLUB KINDERPRET
Heropvoering Kindertoneel

"DE BETOVERDE BLOEMEN"
Zaterdag 27 augustus kwart over vijf
Mulo-Noordwijk. Entree' f 0,50 p.p-

M.S- KALOEKOE
Vertrek Hollandia 27 augustus te 2000
uur- Embarkement passagiers 18.00 uur-

V.HÖ7"cÓI*iPETIiIË""
Terrein Berg en Dal
Zaterdag 27 augustus

HVC — HERCULES
Zondag 28 augustus

ZEEMACHT — POMS
Aanvang der wedstrijden 16.30 uur

WEEKEINDDIENST~27 — 28" AUG '60
Haven dr- A.P- Nelemans telf- 360
HoU.-Binnen dr- H- Smits telf 43
WEEKDIENST 29 AUG. — 3 SEPT. '60
Haven dr- A.P. Nelemans telf 360

Weggevlogen kleine rood-blauwe loe-
rie, omgeving Zeezicht- Gaarne inlich-
tingen telf 511.

no. 2218

Te koop"Fiat ÏÏÖÖ model '59 t.e.a.b- te
bevragen JE. Kuster- Sentani telf. Sti.
28 no 2219

TER OVERNAME:

Z-g-a.n. wasmachine Metador f 190,—
Centrifuge f (250,—; secretaire [Djati]
f 250,—; eetkamer Zweeds berken,
schuimrubber matrassen; Kodak 8 mm
1.9 enz.
B. van der Sluys, v/d- Goeslaan 725 telf
392- - 2214

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont beden 26-8 voor het laatst
"THE SON OF ALI BABA"

In kleuren, met Tony Curtis, Piper
Lauri en Susan Cabot-
Avonturen en heldendaden van de zoon
van Ali Baba.
Haven zaterdag 27-8:

"LOVING YOU"
in kleuren-

De succesvolste film van Elvis Pres-
ley met de meeste en populairste top-
liits. Weg met Uw beslommeringen! Op
naar Oriënt Theater voor een avond
van verrukking en jolijt.
Holl-Binnen heden 26-8: "THE STRAN
GE DOOR" met Boris Karloff.
Holl.-Binnen morgen 27-8: "SHI YEN
YEA" een drama met harde intensiteit.

REK THEATER
Vertoont heden op veler verzoek de
sublieme film in color en cinemasoope
"DE SLAVINNEN VAN CARTHAGO"
met Maria Ginia Canale en nog vele
andere acteurs-

U ziet op het witte doek de Christen
vervolging. Zeer subliem en excellent.
Mis deze laatste avond niet-
Zaterdag en zondag de film in color

"BIRD OF PARADISE"
met Debra Paget en Jeff Chandler.

JACHTCLUB Hedenavond:
"BIRD OF PARADISE"

in kleuren, met Jeff Chandler en Debra
Paget.

Aan onze abonné's te Hollandia-Binnen
Daar gebleken is dat er een hiaat bestaat in de abonnementen-admini-

stratie, roepen wij de welwillende medewerking in van die abonné's te
Hollandi.a-Binnen, wedke een dezer dagen een daartoe strekkend schrij-
ven ontvangen, om bijj gebleken onjuistheden contact op te willen nemen
met onze Agent aldaar, de Heer Leeuwenburg, telf- Hlb. 40.

■■ ~—-,„-... ~ i,,i ' i i ——Grote uitverkoop i»ij Toko „Eng Slen,, Dok 2
Vanaf 27 t/m- 30 augustus 19S0 Van 16.00 uur tot 21.00 uur
VERKRIJGBAAR VERSCHILLENDE GOEDEREN TEGEN SPECIAAL
VERLAAGDE PRIJZEN.

STOFFEN en KLEDING TEGEN 20"/. KORTING
no. 2221

I „Sitmar Line" I
Ie lila. PassipßÈpen -Ieklas anonolatie en reoeatle (zwembad, bioscoop etc.)
General Agency: NAVCOT Australië Pty.Ltd.

Afvaarten van Sydney naar Nederland
tot ultimo januari 1961 (goedkoop seizoen)

t.v. FAIR SKY route via Suez 31 augustus 1960,
t.v. CASTLE FELICE route via Suez 8 oktober 1960
m.v. FAIRSEA route via Suez 23 oktober 1960 j

it.v. FAIRSKY route via Suez 10 november 1960
t.v. CASTLE FELICE route via Suez 11 december 1960
m.v. FAIRSEA route via Panama 12 januari 1961
t.v. FAIRSKY route via Suez 15 januari 1961

bespreek tijdig" bespreek Veilig
Bespreek bij „INTERTOER"

Passagebureau INTERTOER
pa Boekhandel Gebr. TERLAAK Telefoon 93 en 92
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