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Hulp

van Gemenebest bij ontwikkeling
van Austr.Nieuw Guinea?

Een Brits geleerde heeft gezegd, van
mening te zijn dat het Britse Gemenebest er goed aan zou doen, als het Papua en New Guinea zou helpen tot ontwikkeling te brengen.
De geleerde, Sir Alexander Todd heeft
juisf een zesdaagse toer door het territorium gemaakt. Hij zei in Port Moresby, dat Australië een prachtige taak
verrichte in het tot ontwikkeling brengen van Papua en New Guinea doch dat
er hiervoor meer mensen en meer geld
nodig waren-

Japanse

vakbonddreigt

vlootbezoek
De Japanse vakbond van havenarbeiders heeft gedreigd met geweld de
komst van het Nederlandse vliegdekschip "Karel Doorman" te verhinderen
als het voorgenomen bezoek aan Japan
doorgaat.

Dit dreigement is kenbaar gemaakt in
een schriftelijke verklaring, die is gezonden naar het Japanse ministerie van
Buitenlandse Zaken- De Indonesische
ambassadeur in Peking zei dat Japan
kon kiezen tussen de vriendschap van
Indonesië of het imperialisme van Nederland.

BoeM van

Prinses Wilhelminabestwlord

HM- de Koningin heeft haar vakantie
in het Middellandse Zeegebied onderbroken voor de viering van de tachtigste verjaardag van Prinses Wilhelmina.
De Koningin en Prinses Irene keerden

dinsdag terug op Soesterberg.
Hetzelfde vloegtuig waarin zij de reis
maakten, is daarna teruggevlogen naar

Rome om Prins Bernhard en de andere
drie prinsessen op te halenNa de verjaardag keert het Koninklijk
gezin naar Rome terug, onder meer om
daar een deel van de Olympische spelen
blij te wonenGisteren kwam in Engeland de vertaling uit van Prinses Wilhelmina's boek
"Eenzaam maar niet alleen". In Nederland heeft het boek al de hoogst uitzonderlijke oplage bereikt van 330.000 exemplaren, die vrijwel zijn uitverkocht.
Ook in andere landen heeft het boek
grote successen geoogst.
In Finland verscheen binnen een half

Hij zei dat zijn verklaring geen aanval
op de Australische regering was, doch
de taak om het gebied tot ontwikkeling
te brengen was volgens hem een te

om alleen door een enkel lid van
de Commonwealth te worden uitgevoerd.
Sir Alexander en 2(jg andere geleerden
die de tocht door New Guinea maakten
keerden gisteren terug naar Sydney.
grote

jaar een derde druk. Datzelfde gebeurde in Noorwegen, terwijl Denemarken
in eenzelfde tijdsbestek twee drukken

verzorgdeIn Zweden is nu ook een vertaling uite'eko.ïien
H^. A_,ft.±ik<_.Ji__,s_. uitgave
komt de volgende maand, de Duitse in
oktober. Verder zijn er voorbereidingen
aan de gang voor uitgaven in Italië,

Frankrijk, Griekenland en Zuid-Amerika.
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Situatie in Kongoonblverzichtljk ijft
De Pan Afrikaanse conferentie in Leopoldstad, heeft een resolutie aangenotermen economische, politieke en militaire steun aan

men die in algemene

Kongo toezegt.

Er is echter met geen enkel woord gerept over steun aan Loemoemba om de
afgescheiden
provincie Katanga opnieuw onder beheer van de centrale

Kongolese regering te plaatsen.

In Leopoldstad binnenkomende berichten spreken van voortdurende gevechten in de hoofdstad van de afgescheiden Mijnstaat, Bakwanga tussen
troepen van Loemoemba en aanhangers
van de president van Mijnstaat Kalonji.
Kalonji is volgens binnen gekomen rapporten bezig met de werving van troepen welke hij wil inzetten om Bakwanga te heroveren.

STRAFFEN VOOR MUITERS
In de hoofdstad van Katanga, Elisabethville zijn 58 personen van de Force
Publique tot gevangenisstraffen van 1
tot 3 jaar veroordeeld wegens moord
en andere misdaden.
De veroordeelden behoorden tot de
muiters die op 9 juli jl- in opstand
kwamen-

PROTEST.
De Amerikaanse regering heeft een
krachtig protest bij de Kongolese regering ingediend inzake de mishandeling

van Amerikaanse militairen door Kongolese troepen.

De Verenigde Staten eisen dat de schuldigen zullen worden gestraftDe Kongolese president Kasavoeboe
heeft tegenover de vertrekkende UNO
vertegenwoordiger dr. Ralph Bunche
zijn spijt betuigd over de mishandeling
der Amerikaanse soldatenAmerikaanse .vliegtuigen zouden gisteren beginnen met het overbrengen
van Pakistaanse troepen naar Kongo,
waar zij dienst zullen doen onder het
UNO-commando.

-

MENINGSVERSCHIL
Tussen de regering van Katanga en
de vertegenwoordiging der Verenigde
Naties in Elisabethstad is verschil van
mening ontstaan over de rechten van
de door de Belgen ontruimde basis Kamina. De Katangese regering heeft gedreigd de basis onbruikfaar te maken
tenzij haar souvereine rechten over deze basis worden erkend-.
Dit heeft tot gevolg gehad dat de UNO
vertegenwoordiging
in Elisabethstad
100 man Zweedse troepen ter versterking naar de basis heeft gezonden.

■

Bevolkingsregistratie
Elders in dit blad is een mededeling
van de Resident van Hollandia opgenomen waarin wordt aangekondigd, dat
de inwoners van Hollandia binnenkort
bezoek zullen krijgen van personen die
allerlei gegevens zullen registreren ten
behoeve van de op te stellen kiezerslijsten voor de Nieuw Guinea RaadNaar wij vernemen moeten de kiezers
lijsten uiterlijk op 1 oktober gereed zijn.
In de maand september zal er dus nog
heel wat werk verzet moeten worden,
want het blijkt ,dat de kiezerslijsten
van de stedelijke centra meer moeilijkheden opleveren dan die van de landelijke gebieden, die voor wat het gebied
van Hollandia betreft, zoals bekend
reeds gereed zijn.
Het
feit
dat
de
zaak
in een plaats als Hollandia zoveel moeilijker ligt dan in de kampongs komt
hi iruit voort, dat men in de kampongs
niet behoefde te informeren naar de
nationaliteit van de kiezersIn het wetsontwerp tot herziening
van de bewindsregeling, dat door de
Tweede Kamer nog wel ingrijpend kan
worden gewijzigd, maar dat niettemin
voorlopig als uitgangspunt van de te
nemen maatregelen wordt genomen,
wordt voorgesteld, dat kiesgerechtigd
zullen zijn, zij, die de Nederlandse nationaliteit bezitten, gedurende een bij
ordonnantie te bepalen termijn in Nederlands Nieuw Guinea wonen en een
bepaalde leeftijd hebben bereikt. [Enkele minder belangrijke punten laten
we buiten beschouwing.]
Dit punt van de Nederlandse nationaliteit nu, is in de kampongs met
hun nagenoeg homogene bevolking,
geen probleem, maar in een plaats
als Hollandia welDaarom zal ieder potentieel kiezer van
Hollandia verzocht worden om met behulp van een paspoort, geboortebewijs
of een ander, document aan te tonen dat
hij de Nederlandse nationaliteit bezit.
De zo verkregen gegevens zullen in
ten kaartsysteem worden vastgelegd,
dat behalve als basis voor het opstallen van de kiezerslijst ook nog als een
eenvoudig bevolkingsregister kan worden beschouwd.
Hollandia is voor de registratie in
drieën verdeeld: Hollandia Binnen, Hol
landia Haven en het gebied daar tussen
van ongeveer de steengroeve te Polimac tot de kangkoengtuin van de heer
L Jouwe.
De inwoners van Hojllandia zullen
van deze.indeling weinig merken; het
enige verschil is dat de gegevens van
een inwoner van Hollandia Binnen op
een andeifs gekleurdef kaart worden
vastgelegd dan die van iemand te Kota
Radja.

Elk van deze drie stadsdelen is voorts
weer onderverdeeld in een aantal subdistricten, zoals Hamadi, Base G-, Berg
en Dal en Kattenburg, Dok IX etc.
Voor het verrichten van de registratie wil men personen aantrekken, die
deze taak uitvoeren in de middaguren,
dus naast hun gewone werk. In Hollandia Haven denkt men 20 personen en
in Hollandia Binnen 10 personen nodig te hebben- Daarnaast zullen ongeveer vijf typistes nodig zijn om de gegevens op de kaarten in te vullenHet spreekt van zelf dat de registratie alleen kan slagen, indien de burgerij meewerkt- De kiezerslijst die op
deze wijze tot stand komt zal voordat

te Hollandia

ze bij besluit wordt goedgekeurd eerst
nog voor het publiek ter inzage liggen.
Het lid van de adviserende raad van
Hollandia, de heer Van Rongen, drong
er dezer dagen op aan, om de voorbereidingen van de verkiezingen voor de
Nieuw Guinea Raad en de Gemeenteraad Hollandia te combinerenHet is echter nog niet zeker, of de
zelfde kiezerslijst te zijnertijd ook gebruikt kan worden voor de verkiezing
van een eventuele gemeenteraad.
De instelling van een gemeenteraad
geschiedt bij besluit van de Resident,
en dient vooraf te gaan van een raamordonnantie die betrekking heeft op het
instituut van gemeenteraden in het algemeen. Als deze ordonnantie lang op
zich laat wachten, bestaat de mogelijkheid, dat de verzamelde bevolkingsgegevens weer verouderd zijn en een aanzienlijke correctie zouden dienen te ondergaan, hetgeen weer vele kosten met
zich mee zou brengenDit moge een aansporing voor de betreffende instanties zijn om de wetgevende arbeid met betrekking tot de gemeenteraden zoveel mogelijk te bespoedigen.

Nieuws uit Biak

Nieuw gebouw van Pacitic
import Maatschappij
Zaterdag jl- werd te Biak het nieuwe
gebouw van de Pacific Import Maatschappij aan de Mappiaweg officieel
geopend. Het omvat kantoor- en magazijnruimte en maakt zowel van binnen
als van buiten een aantrekkelijke
indruk. Het is ontworpen door de heer
Van Rookhuizen en door de firma
Verhoeven gebouwdDe FSÏ-M- heeft Sinds midden 1958
een kantoor te Biak, en de Hoofdvertegenwoodiger van de maatschappij, de
heer H.Th.W. Reinecke te Hollandia,
deelde ons mede, dat de zaken zich te
Biak zo voorspoedig hebben ontwikkeld dat al op vrij korte termijn tot deze nieuwbouw kon worden besloten.
Aanvankelijk was de P.I.M. te Biak gehuisvest in een gehuurd winkelpand.
De ontvangst in het nieuwe gebouw op
zaterdagochtend waar ongeveer 130
gasten aanwezig waren, had een zeer
geanimeerd karakter.

De komende

"HUNDE WOLLT HIR EWIG LEBEN"
Regie:

Nieuw districtskantoer te
Sentani
Gisterochtend vond de officiële opening plaats van het nieuwe districts-

kantoor van Sentani.
Om negen uur knipte de echtgenote
van het districtshoofd, Mevrouw Thenu,
het lint door dat-de toegang tot het
nieuwe gebouw versperde- Daarna begaven de gasten en belangstellenden,
onder wie de Resident en het HPB van
Hollandia zich naar binnen en genoten
van een koele dronk.
Het nieuwe kantoor is gebouwd door
aannemer H.H.J. Franken.
Kort na de opening reikte het Hoofd
van Plaatselijk Bestuur de heer R- Stephan een Nieuw Guinea onderscheiding
uit aan de Korano van Ajapo. de heer
S. Deda, wegens 28 jaar trouwe dienst.
Door enkele onvoorziene omstandigheden was de uitreiking van deze onderscheiding op Koninginnedag niet doorgegaan, maar de heer Stephan meende,
dat de verjaardag van prinses Wilhelmina een even goede gelegenheid was
voor deze plechtigheid-

Britse ambassade zal
ooft spijtoptanten helpen
De Britse regering die nu de Nederlandse belangen in Indonesië behartigt
zal ook klaar staan voor spijtoptanten.
Dit geldt zowel voor de behandeling
van visumaanvragen als voor -verzoeken
om voorschot voor overtochtkosten.
Minister Luns heeft dit meegedeeld in
antwoord op vragen van het Tweede
Kamerlid Baron de Vos van Steenwijck. De minister voegde hieraan toe,
dat de regering al het mogelijke heeft
gedaan om ervoor te zorgen dat de
spijtoptanten en andere maatschappelijke Nederlanders dezelfde faciliteiten
zullen blijven genieten als voorheen.
De Nederlandse zaakgelastigde in Indonesië, mr. Vixseboxse, is uit Indonesië vertrokkenHij werd uitgeleide gedaan door een

film

Frank Wisbar.

Uitgebracht door: ORIËNT
De titel "Hunde wollt Ihr ewig

leben"

nam Frank Wisbar over van een der
boeken over de verschrikkingen van
de slag om Stalingrad in 1943. He|_
schijnt een uitspraak te zijn van Frederik de Grote, voor een van zijn beslissende veldslagen.
Ook als honden zijn de Duitse soldaten afgejakkerd en afgeslacht toen de
Russen het Zesde Duitse Leger hadden
ingesloten en Hitler weigerde het bevel
te geven om uit te breken.
Door deze redeloze weigering kwamen
160.000 Duitse soldaten om het levenDe regisseur, die tijdens de oorlog in
Amerika zat, heeft een, grondige voorstudie voor deze film gemaakt.
Hij heeft, door de waanzin zo natuurgetrouw mogelijk weer te geven, het
Duitse volk een spiegel voor de ogen
willen houden.
En hij heeft in deze keiharde film niets
gespaard.

Het "critisch Filmbulletin" zegt letter
een inferno, deze
film is een nachtmerrie".
Wisbar heeft op griezelig knappe wijze het epos van Stalingrad doen herleven, met een harde directheid en een
onthullende beeldenreeks, die de toeschouwer verkilt, aangrijpt en om mededogen vraagt.
"Ik wilde", zo zei Frank Wisbar, "een
film maken die eerlijk zou zijn, onpagruwelijk".
thetisch, sober en
uitwerking
film
heeft
niet
De
haar
gemist.' Vele bladen wijdden er reportages aan, en in Nederland stonden de
mensen in rijen voor de theaters.
Aldus, géón ontspanning in de gebruikelijke zin van het woord, maar
beslist een film die U gezien dient te
hebben.
lijk: "Was Stalingrad

.
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J.B-

lid_van het protocol van het Indonesi-

sche ministerie van Buitenlandse Zaken
en leden van de diplomatieke missies
van Australië, Groot-Brittannië, Ceylon
en de Verenigde Arabische Republiek.
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In de "Kadafitfer-ajilaire" stond op dinsdag 30 augustus opnieuw terecht
de heer C, referendaris bij de afdeling Kadaster en Kaartering, wegens het te
veel opbrengen van lesgelden. De belangrijkste gietuige van dezie morgen,
was de heer v-d; W., eveneens werkzaam bij deze afdeling.
Nogmaals werd op de kwestie van de lesgelden diep ingegaan.
van drie
Üe magistraat Mr- F.AC.G. Jansen eiste een gevangenisstraf
maianden, waarvan 1 voorwaardelijk- De verdediger Mr. De Rijke) pleitte
vrijspraak.

van mening dat hier sprake
was van een fixum, in plaats vaitl een
vergoeding voor het daadwerkelijke
aantal gegeven lessen per maand. Deze
mening werd ook gedeeld, zegt getuige,
door de vele andere ambtenaren die in
de loop der vele jaren aan deze cursus
verbonden waren en nog zijn. Een uitzondering hierop zijn de heren K- en TVooral de heer T. stond erop per lesuur
betaald te worden, daar hij dit voordeliger vond.
Getuige heeft nogal wat kritiek op deze
collega en meer nog op de getuige
a charge K. Deze zou zich vooral op
tournees onplezierig hebben gedragen.
Hij wilde apart eten, was geen vrijwilliger bij moeilijke of gevaarlijke werkjes, en liet zich door de cursisten intimideren, die volgens getuige overgens
een stel ruwe klanten zijnHet bleek wel dat de sfeer en collegialiteit bij de afdeling Kadaster nogal wat
te wensen overliet.
GETUIGE WEET HET NIET MEER
De tweede en laatste getuige van deze morgen is de jongeman B. cursist
en reeds eerder gehoord in deze strafzaakHoewel hij kennelijk is opgeroepen
om definitief de puntjes op de i te kunnen zetten, lijkt dit verhoor vrij vruch
teloos. BJe getuige raakt in de war,
spreekt zijn vroegere verklaringen tegen en weet tenslotte helemaal! niet
meer of hij een bepaald moment nu wel
of niet les heeft gehad van verdachte.
Getuige is

schuld aannam, dat hij spontaan deze
[zeer menselijke] geste gemaakt heeft.
Bij de woorden wisseling die hierop
volgde, werd hem toegevoegd: "U weet
toch dat U tegenover Uw directeur zit?"
"En toen," zegt verdachte, "heb ik maar
niets meer gezegd".
IS DE VERTEGENWOORDIGER VAN
DE DIENST OBJECTIEF?

Het is met deze verrassing van de
magistraat een "I'histoire se repète".
D|it blijkt uit hetgeen de verdediger
de heer J-O- de Rijke later naar voren
brengt, maar dat wij duidelijkheidshalve hier vermelden. De bron van de inlichting dat bij de heer v.d. W. een

aan verdachte: "Acht U zich fout in
deze zaak?" een positief "neen" te horen krijgt, komt de magistraat voor den
dag met een verklaring die de heer C.
destijds bij het acdountantsonderzoek
heeft afgelegd. In dit stuk biedt verdach
te aan al het ontvangen lesgeld terug te
storten- Zelfs het examengeld voor het
eindexamen in maart 1959. De magistraat ziet hierin een aanwijzing dat
verdachte toen schuld bekende.
DE BOOM IN MET JULLIE TOELAGE
Verdachte verdedigt zich hier fel tegen. Hij zegt zo gegriefd te zijn geweest door de beschuldigingen van de
heer Van Eldik die toen met het accountantsonderzoek belast was en die
op onvolledige getuigenverklaringen zou
zijn atgegaan, en door de houding van
de directeur van Waterstaat en Opbouw, die zonder meer verdachte's

"beinvloedings bijeenkomst" heeft plaats

gehad en de bovengenoemde "schuldbekentenis" van* de heer C- zijn beide afkomstig van de heer Vogelenzang, secretaris bij de dienst van Waterstaat
en Opbouw die de zittingen op de publieke tribune bijwoont om de directeur verslag te kunnen uitbrengen- Met
de verklaring van verdachte kwam hij
op het laatste moment aandragen en
zonder verdachte erin te kennen, wat
volgens de raadsman niet verboden,
maar toch weinig sassend is en allerminst lijkt op objectieve belangstelling
Hiervoor pleiten ook niet de subjectieve aantekeningen die de heer Vogelen*zang met gekleurd potlood in de marge
van de officiële dienststukken die op
deze zaak betrekking hebben, heeft menen te moeten maken, aldus de heer
De Rijke.
Wordt vervolgd

Voor verzorgd gezond haar

BRYLCREEM
de meest verkochte haarcreme ter wereld

VERWEER VAN VERDACHTE
Vervolgens krijgt de heer C. het
woord. Hij vertelt nog eens in het kort
hoe de gang van zaken bij de cursus
voor assistent-ïandmeter of hoofd-op-

nemer was. Bij aankomst in Nieuw Guinea heeft verdachte eerst de cursus, die
toen al een paar jaar aan de gang was,
eens aangekeken. Eind 1954 begon de
heer C- op verzoek van het hoofd van
de afdeling, ook les te geven- In verband met het gehalte van de stof, kreeg
de heer C. hiervoor de hoogste beloper wekelijks lesuur
ning, nl. f 30,
per maand, zoals bij besluit geregeld is.
Hij heeft"ook wel eens een ander basluit onder ogen gehad van een andere
dienst, waarbij de vergoed.'ng voor gegeven lessen anders was geregeld, maar
bij hemzelf was duidelijk sprake van
een vast bedrag per maand.
De landrechter tracht verdachte er op
taalkundige grond van te overtuigen
dat het feit dat in het besluit wordt
gesproken van lesuren die minstens 50
minuten moeten duren, inhoudt dat het
de bedoeling is dat er per les betaald
wordt en niet voor het doornemen van
de stof gedurende een of meer jarenMAGISTRAAT KOMT ALWEER MET
EEN VERRASSING
Als de magistraat op zijn ene vraat;
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BrylcreeminUwhaarenmerkop
hoe netjes en verzorgd het eruit
ziet- Brylcreem doet droog haar
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"ORANJE GARAGE"
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Langs deze weg danken wij Zr- vDeursen Dr. v.d- Kaaien, Zr. Rovers en
het overige verplegend personeel van
Pav. "Semmelweis" voor de kundige behandeling en liefdevolle verzorging wel-

ke mijn vrouw heeft mogen ondervinden bij de geboorte van onze zoon en
broertje

VERWACHTBAAR:

BINNENKORT

VOLKSWAGEN
MODEL
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SHELL Nieuw Quinea

SHELL DIESOLINE
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Ex

0,27 per liter

0,30 -„0.32 -„-

REK THEATER

-„-

Heden 1/9 en vrijdag vertoont REK een
NEW SENSATIÓNAL in Cinemascope
"TAßZAN FIGHT FOR LIFE"
[Tarzan vecht voor zijn leven]
Een geheel nieuwe productie van MG.

0,39 per liter.

SHELL IJSKAST PETROLEUM
f 0,23 per liter
0,25 -„f
Hollandia
Franco huis
0,25 -„f
Hollandia-Binnen
Toko
Franco
-„f «,'27
Franco huis Hollandia-Binnen
zijn
vrij.
naar
Sentani
en
Ifar
Prijzen voor leveranties
De hierboven genoemde prijzen werden in overleg met de Dienst van
Economische Zaken vastgesteld.
Franco Toko Hollandia

—

-

.

M. Beleef met deze de nieuwste Sensaties van Gordon Scott, Even Brent,
Rickie Sorensen en de onvergetelijke
CHEETA, de wildernis comediant.
Sensaties, VOODO RITUELEN. M-G-M.
brengt U in EXTASE. Geheel nieuwAlle leeftijden"WAß AND PEACE" met Audrey HepMei Ferrer en Henry Fonda.
SPOEDIG in REK.
serveert morgen: Nas22°3
si-kebuli, sa^.._Jllt-0-:1_d

iburn,

~

het clubgebouw.

.

en Metrocolor-

SHELL AUTOBENZINE 83 OctHollandia/Biak/Sorong
Pomp te

R-KS.
Biedt haar dames- en meisjesled en vanaf 15 jaar en ouder een
KNIP- en NAAICURSUS
aan- Lesgeld bedraagt f 5,— p.m.
Cursusdagen zijn: Dinsdag 6 september
1600 uur en Donderdags.
Zij die nog geen RKS-lid zijn en graag
wensen deel te nemen, kunnen zich opgeven op de bovengenoemde dagen in

"HUNDE WOLLT IHR EWIG LEBEN"

met Joachim Hansen, Carl Lange en
Paul Hoffmann.
Het Boeiende relaas
van de nederlaag der Duitsers in Stalingrad- In deze film is geen plaats voor
vals sentiment en vals heldendommassagraf der Duitsers.
Stalingrad.
Holl. Binnen heden 1/9: "LOVING YOU"
met Elvis Piesl.ey.
Holl. Binnen morgen 2/9: "THE DEFIANÏ ONES" met Tony Curtis.
Sentani heden 1/9: "THE DEFIANT
ONES" met Tony Curtis-

■

Hierbij maken wij bekend, dat in verband met de dalende olie-wereldmarktprijzen, met ingang van heden de navolgende prijswijzigingen
van kracht worden.

Ex Installaties Hollandia/Biak/Sorong.
In Bulk
Drums
Ex Pomp te Hollandia Service Station

ENRICO.
Mede danken wij de HH. Hansens en
Schatsinger voor het afstaan van hun
bloed.
Y-F- MarchFam: S.W. Felix
Jiimmy en Hedy.
2260
WIJ VERHUREN
servies voor feestavonden
o.a- borden, schalen, kop en schotel enz.
enz.
"MOONLIHT BAY"
Dagelijks geopend tot middernacht
Zaterdag geopend tot 02,30 uur.
no. 2858
ORIËNT THEATER
vertoont heden 1/9 en morgen 2/9

Bier'

In het kader van de voorbereidingen van de verkiezing van leden voor
de Nieuw-Guinea Raad wordt in het stedelijk gebied Hollandia een aanvang gemaakt met het opstellen van kiezerslijsten- In verband daarmede
zal een registratie van de inwoners van dit gebied plaatsvinden. Deze registratie zal huis aan huis geschieden.
Medewerking van een ieder om de gevraagde gegevens zo vlot mogelijk te
verstrekken wordt verzocht-

De Resident van Hollandia.

-

Op vrijdag 2 september a.s. houdt
Dokter De Grave
GEEN SPREEKUUR
no. 2257

Te koop: twee moderne rotan stoelen
De Roder, Bosïaan 888.
no. 2256
Wegens vertrek aanggfc>oden: Pueh brom
fiets z.ga.n. 3 versnellingen- 4 rijwielbuitenbanden nieuw Dunlop Vredestein
26 x lVz, te bevragen P. Arends, PTT
Base G.
no. 2255

3

Eet en Drink
bij

"TED'S CAFE-RESTAURANT"

gelegen tegenover Marine auto werk plaatst, dagelijks geopend van
13.30 uur
1000
22.00 uur.
18.00

——

Te koop: De gehele inboedel van Koffie Huis Sederhana. Tevens 1 Willys
Jeep, 2 Bootjes, 1 Aanhang motor, 1 Geweer Mauser 8 x 57.
2261

H.B.S. clubgebouw, zaterdag 3-9 RouletUitsluitend voor
2262leden.

te, aanvang 21 00 uur-

