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De spanningen in de Kongo zijn niet afgenomenDe steun welke door
verschillende Afrikaanse landen aan de door president Kasavoeboe ontslagen
premier Loemoemba wordt gegeven, brengt slechts meer verwarring
De Veiligheidsraad zou door de Tunesische afgevaardigde worden voorgesteld
een commissie van goede diensten naar Kongo te sturen, die zou moeten proberen de elkaar bestrijdende Kongolese leiders tot het vormen van een coalitie
regering te bewegen-

De Veiligheidsraad kwam gisteren
weer bijeen in verband met Kongo.
Een Russisch verzoek om de avond
daarvoor nog te vergaderen werd afgewezen. Het Sovjet-verzoek ging gepaard
met heftige beschuldigingen aan het
adres van de Verenigde Staten, België,
en de NATO, die samen met Hammarskjoeld en het UNO-bevel in Kongo een
samenzwering op touw zouden hebben
gezet.

Uit UNO-kringen komt het bericht
dat de Tunesische afgevaardigde de
Veiligheidsraad zou
voorstellen een
commissie van goede diensten naar
Kongo te sturen.
De commissie zou moeten aandringen op
het vormen van een coalitieregering.
Het Kongolese parlement heeft zich
met 88 stemmen tegen 25 bij geen onthoudingen geschaard achter premier
Loemoemba.
Volgens verslaggevers die de door soldaten bewaakte zitting bijwoonden, wa-_
ren evenwel maar 94 parlementsleden
aanwezig, derhalve minder dan het vereiste quorum.

ring van Ileo, een toespraak voor de radio gehouden, waarin bij het einde van
Loemoemba's terreur aankondigdeHij verklaarde dat zijn kabinet bijstand
wilde aanvaarden van Fransen, Amerikanen en zelfs BelgenKort daarop werd het radiostation weer
door Loemoemba's soldaten overgenomen.
De positie van de Kongolese troepen
blijft intussen onzeker.
Het schijnt dat sommige onderdelen
trouw blijven aan Kasavoeboe en andere aan Loemoemba, en weer andere aan
Boiikango, al naargelang de stammen
waartoe ze behoren. *
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ontslagen-

Lundula een voormalig sergeant-majoor
werd begin juli door Kasavoeboe als
opperbevelhebber benoemdWat de positie van de Verenigde Naties betreft, sinds Hammarskjoeld stelling heeft genomen in de strijd
tussen
Loemoemba en Kasavoeboe is de steun
die hij genoot van de Afrikaanse landen
afgebroken. Ghana, Guinee en de Verenigde Arabische Republiek
treden
op als verdedigers van Loemoemba-nu
Aan de kant van Hammarskjoeld staan
landen als Tunesië, Marokko en Ethiopië. Het standpunt van
Tunesië is het
belangrijkste, omdat dit land op
het
ogenblik zitting heeft in de veiligheidsraad. Maar de andere Afrikaanse landen kunnen krachtige druk uitoefenen
onder meer omdat ze troepen in Kongo
hebben.
Dat de Verenigde Naties nu he* vliegveld en het radiostation van Leopoldstad weer hebben vrijgegeven wordt
toegeschreven aan de invloed
van Ghana.

Kabineis-crisis

—

—

President Kasavoeboe heeft via radio
Brazzaville laten weten dat hij de Kongolese opperbevelhebber Lundula heeft

De stemming kwam aan het einde van
een dag waarop de Verenigde Naties
de vliegvelden voor niet-militair verkeer openstelden en ook het radiostation vaïi Leopoldstad weer vrijgaven.
Eerder op de dag had Boiikango, minister van Voorlichting in de tegenrege-
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Ikeda wil Eisenhower
alsnog ontvangen

De Japanse premier Ikeda hoopt dat
Eisenhower alsnog een bezoek
aan Japan zal brengen.
Ikeda schrijft dit in een brief aan de
Amerikaanse president. Eisenhowers
vorige poging om. Japan te bezoeken
mislukte in juni door anti-Amerikaanse

om

president

demonstraties.
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De regering zal zich nu nader beraden over
het gebeurde
Voordat dit ontwerp tot stemming kwam had minister Beerman nog een
dringend beroep op de Kamer gedaan het ontwerp
wijzen. Er worden
niet
af
te
geen beslissingen
verwacht voor Prinsjesdag, dat is de 20ste september, mede
in verband met het verblijf in het buitenland van H.Mde KoninginEerder had minister Beerman in de Tweede Kamer toespeling gemaakt op
de voor velerlei uitleg vatbare voorspelling, dat bij verwerping
van het voorstel binnen afzienbare tijd een gespannen politieke situatie zal ontstaan.
Waarnemers in Den Haag zijn van mening, dat de verwerping van het wetsontwerp kan leiden tot het aftreden van de regering de Quay

Prijsvraag

Nieuws uit Manokwari

Filiaal

Hr. Gosewisch spreekt waarderend

over ondernemerszin

Manokwari is een onderneming rijker. Op 1 september vond in het hotel
een receptie plaats van de heer J.G. Geval, de directeur vjan de Oranjfe
Garage, ter gelegenheid van de in bedrijfstelling van diens filiaal te Manokwari.
De heer Geval merkte op, dat alles
nog wel niet volkomen gereed was,
maar dat de opening op deze datum
was gesteld, omdat hij stond aan de
vooravond van zijn vertrek naar Neder
land en zijn verblijf voor enige tijd
aldaarTOESPRAAK
Een der gasten, de heer Gosewisdh
trad daarna naar voren en richtte het

woord tot de heer Geval in een speech,
waarvan wij een gedeelte citeren:
Heer Geval- Als een der oudste inwoners van Manokwari, die met intense
interesse de wordingsgeschiedenis van
Manokwari volgde niet alleen, maar
aan de opbouw daadwerkelijk meedeed, vind ik het prettig om op deze
avond enige woorden tot U te richtenWel, heer Geval, om ons heen kijkende
en het oor te luisteren leggende, horen
wij geluiden, die er op wijzen, dat velen dit land willen verlaten om zich
elders een bestaan op te bouwen of
wel eders hun heil te zoeken. Het doet
mij genoegen in Uw geval het tegendeel te kunnen constateren. Uw ondernemingsgeest en ondernemingsdurf heeft
U ertoe gebracht met vertrouwen in de
toekomst iets aan te vangen, dat gezien mag worden. Het eerste moderne
automobielbedrijf in. Manokwari, aan
het hoofd waarvan door U werd gesteld een algemeen kundig geacht persoon, de heer Richter en als chef date

dan welke
plaats ook

Gezelliger

"De Lens" het te Manokwari verschijnende twee-wekelijkse nieuwsblad geeft
een uitvoerig verslag van de evenementen die waren georganiseerd ter gelegen
heid van het bezoek van het Smaldeel
aan die stadHet eindigt zijn verslag aldus:
Dat was tevens het einde van het bezoek van Smaldeel V aan Manokwari,
dat vele aangename herinneringen heeft
achtergelaten- Ongeregeldheden hebben niet plaats gehad, de stemmfnsj
was overal goeden wij vonden het heel
prettig van verschillende opvarenden,
te horen, dat zij Manokwari gezelliger
vonden dan welke plaats op NöeiTw
Guinea ook.

BURGERLIJKE STAND MANOKWARI
GEBOREN:

26-8-'6O Mitzi Joy, dodhter van H. Anderson en M.J. Anderson-Rooyen.
23-8-'6O Jan Cotnelis Antonie, zoon van
A.F. Beijderwellen en B.F. Beijderwellen-Kuijpers-

-31-8-'6O Hedy Patricia, dochter van A.
W- Hagenaar en W. Hagenaar-Rijken-

ri welbekende heer BelloniDeze zaak betekent voor U een investering van 200.000 gulden. Veel geld

voor een bedrijf van een man, waaruit zeker Uw vertrouwen blijkt in dit
land en zijn toekomst.
Hetgeen ik U nu ga zeggen, geschiedt
op uitdrukkelijk verzoek van een bekende leider der autochtone groep alhier: ik ben met U van mening, dat
het absoluut fout is t.a. van dit land
vergelijkingen te treffen met het gebeuren in een deel van Afrika, nlj.
Dergelijke vergelijkingen
de Kongo.
gaan mank; zij liggen in 'n ander vlak.

Integendeel, ik heb iets meer contact
met inheemse groeperingen alhier en
ik moet U namens hen de verzekcrinj;
geven, dat zij een blijvende vriendschap wens«n met ieder rechtgeaard
Nederlander en met Nederland, in beider voordeel"
De Oranje Garage had tot voor kort
geen eigen vestiging te Manokwari- Wel
trad als dealer ep de heer Richter, die
echter aan het hoofd stond van een
bedrijfDe heer Richter is nu bedrijfsleider
geworden van het nieuwe filiaal van

eigen

Oranje Garage.

(Gedeeltelijk ontleend aan "De Lens")

Nieuws uit Z. Pacific
Op 30 augustus jl. keerde de secretaris generaal van de Zuid Pacific Commissie, de heer T-R. Smith op het hoofd

kwartier van de Commissie in Noumea
terug, na een kort officieel bezoek aan
Frans Polynesië. Hij inspecteerde o.a.
het klapper-onderzoekingsstation, dat
twee jaar geleden werd opgezet in de
Ragiroa Atol om middelen te vinden
tot een betere klaprjerproductie op laaggelegen eilanden. Het station' werd gesticht en wordt onderhouden met financiële steun van de Zuid Pacific Commissie.
De heer David Murray uit Dunedin
in Nieuw Zeeland, die gedurende de
afgelopen vier jaar werkzaam is geweest als assistent secretaris van de
Coöperaties van de Cook-eilanden te
Rarotonga, zal in de loop van deze
maand naar Engeland vertrekken, om
aan de universiteit van Oxford een cursus van zes maanden te volgen.
De onderwerpen die hij zal bestuderen omvatten: afzetmethoden, economie
van het coöperatiewezen, kapitaal investeringen en
niet minder belangrijk voor de ontwikkeling van de coöperatieve beweging op de Cook eilanden community develop_jent en scholing van volwassenen. In Oxford zal hij
tevens in de gelegenheid zijn, om ideën
uit te wisselen en problemen te bespre-

-

-

GETROUWD:
25-8-'6O Krahmer, Willy Herman
Ennen, Henriette Alexandrine-

lier een eveneens algemeen bekend en
gunstig beoordeeld man, de heer Versteegh, bijgestaan door de in Manokwa-

de

en

"Karei Doorman”

geopend

Oranjegarage

voor opvarenden

f.700.-

aan

prijzen

Handelsvereniging "Hollandia"
heeft als teken van haar sympathie en
waardering voor de opvarenden van
Hr. Ms- Karel Doorman een prijsvraag
uitgeschreven, waaraan alleen door deze
opvarenden kan worden deelgenomen.
De deelnemers moeten de antwoorden op drie vragen voor as. zaterdag
inleveren bij de O.S. en O. Officier van
de Karel Doorman. De vragen luiden:
Hoeveel burger-auto's (dus geen militaire auto's) waren op 10 september
1960 in Hollandia aanwezig?
Hoeveel automerken (alweer exclusief militaire auto's) waren op 10
De

september 1960 in

Hollandia aanwe-

zig?

Hoeveel kubieke meters hout is er
v)erwerkt in het gebouwencomplex
van het Christelijk Militair Tehuis
aan de Havenweg?
PRIJZEN

Voor de eerste vraag zijn drie geldbeschikbaar gesteld, t.w.: ie
prijs f 200,—; 2e prijs f 100,—; 3e prijs
f 50
Voor de tweede vraag' zijn twee geldprijzen beschikbaar gesteld, t.w. Ie prijs
f 100,—; tweede prijs f 50,
Voor de derde vraag zijn vijf geldprijzen beschikbaar gesteld, t-w.: Ie prijs
f 100,—; 2e prijs f 50,— : 3e prijs f 25
prijzen

—

—

—

4e prijs_f 15,—; 5e prijs f 10,—.
In totaal wordt dus aan prijzen een
bedrag van f 700,— beschikbaar gesteld.
De uitslagen worden uiterlijk op dinsdag 20 september bekend gemaakt

ken met mensen die op dit gebied in
vele andere delen van de wereld zijn
geweest.

Een ander lid van het departement
van het Coöperatiewezen te Rarotonga,
de heer Apenera Short, vertrok in juli
uit de Cook-eilanden om in Kopenhagen een cursus over het coöperatiewezen te volgen die werd georganiseerd
door de Internationale Arbeids Organisatie- Later zal hij een bezoek brengen
aan het hoofdbureau van deze organisatie te Genevê- Tenslotte gaat ook hij
naar Engeland om- in Loughborough
(Manchester) een coöperatiecursus van
zes maanden te volgen, gelijk aan die
welke door de heer Murray zal worden
gevolgd-

Vorige

maand

beëindigde

de deskun-

dige op het gebied van "vrouwenbelangen" van de Zuid Pacific Commissie, mej. Marjorie Stewart, een verblijf van zes maanden in Fidji. Gedurende die tijd werkte zij samen met
haar collega (in dienst van de regering
van Fidji) mej. Ruth Robertson, bij het
stimuleren van georganiseerde activiteiten onder de vrouwen van FidjiEr werden een aantal, vierdaagse cursussen gegeven in landelijke gebieden,
waaraan ongeveer 600 vrouwen de .1
namen. Op 13 augustus vertrok mej.

Stewart naar Tonga_ waar ze een maand
zal blijven. Na Tonga komen West Samoa en het Amerikaanse trustgebied
in de Pacific aan de beurt.

Een

schoolreisje

langs

De heer N- van der Stoep, leider van
het opleidingscentrum voor dorpsonderwijzers in Tiom in het Centrale Bergland stuurde ons het verslag van een
niet alledaags schoolreisje, nl. van de
tocht die hij met zijn echtgenote en
een tiental van zijn leerlingen maakte
van Tiom langs de Baliem rivier naar
Wamena. Hoewel er geen spectaculaire
gebeurtenissen in vermeld worden, bevat het verslag toch vele interessante
beschrijvingen, interessant vooral voor
hen die in een meer geciviliseerde omgeving wonen. Dit is fe reden, waarom
we het artikel van de heer Van der
Step in een aantal afkeringen volledig willen afdrukken.
In september 1957 begon de eerste
Zendingspost van de Australische Baptisten de opleiding van onderwijzers
voor nieuw te openen dorpsscholen in

.

de valleien van de Baliemrivier.
15 Jonge Papoea's meldden zich destijds aan voor deze opleiding en van
hun omgeving rondom het Sentanimeer werden zij per Cessna ingevlogen
naar Tiom, de Zendingspost langs de
Noord Baliem. Reeds drie jaar lang
hebben zij zich met ijver gewijd aan
de studie, studie van de Baliemtaal, van
het Engels, van de mens in zijn omgeving in het Centrale Bergl|and, studie
gewijd aan de oefening tot het lesgeven en de voorbereiding tot het officiële examen als dorpsonderwijzer.
Er is weinig afleiding voor deze 15
jonge Papoea's die hun jeugd doorbracht
ten in de dorpen rondom het Sentanimeer en hun volledig lager onderwijs
voltooiden aan de Vervolgschool te Joka. In hun vrije tijd moeten zij zich
zelf zien bezig te houden en eigen
liefhebberijen zoals timmeren, sport,
tekenen, schilderen enz- kregen tijdens
de opleiding dan ook meer nadruk dan
in normale oms;tandighedien gebeurd
zou zijn. Vacanties bieden dan weer
gelegenheid om deze expressie-vaardighedeh weer eens extra te oefenen.
Om de lange opleidingstijd te breken werd besloten om de kwekelingen
medio 1959, d.w.z- op de helft van hun
opleiding aangekomen, een lange vacantie te gunnen naar hun familie aan
de kust en dit was een welkome onderbreking van de 4 jaren in de Baliemsfeer.

Wat zouden we kunnen doen als speciale afwisseling voor de vacantie gedurende de maand augustus 1960? Allerlei suggesties kwamen naar voren,
o-m. een wandeltocht naar de hoofdplaats voor de Baliem-valleien, Wamena- En dit plan, een schoolreisje langs
de Baliem-rivier naar de Bestuursplaats Wamena, is tot uitvoering gekomen.

Van de 15 leerlingen konden er tien
meegaan die zich voldoende fit voelden voor een dergelijke lange "wandeltocht" en die er niet tegen opzagen
om een serie van dagen zich tot het
uiterste in te spannen om alle bergen,
rivieren, kloven en moerassen te overwinnenOp vrijdag de 19e augustus in de
morgenuren vond de start plaats vanuit
Tiom. Voor mijn vrouw en mij gingen
twee Tiom-jongens mee om de noodzakelijke artikelen te dragen voor het
geval wij in één. der dorpen langs de
route of in een bivak zouden moeten
overnachten. De kwekelingen droegen

de Ballem-rivier

ieder hun eigen bundeltje en onder belangstelling van vele inwoners begaven
wij ons op weg. Eerst de berg af waar
op de Zendingspost Tiom gelegen is,
de Tiom-rivier over en daarna langs de
samenvloeiing met de Melakailc. Het
weer was prachtig, een bedekte lucht
cm te wandelenNa twee uur bereikten we de samenvloeiing van de Tiom-rivier met de
Noord Baliem en verder ging het nu
langs deze rivier, op en neer, soms hoog
dan weer laag; dan door een streek
waar de dorpen zich aaneen rijden,
daarna soms enkele kilometers door een
onbewoond gebied, een streek die vanouds heeft gegolden als "niem'andsri
land" en waar men gewoon was de oorlogen uit te vechten.
Van één van deze hoge punten hadden wij een prachtig uitzicht op het
gebied Melandiek en de Pit-rivier waar
voorbereidingen werden getroffen voor
een vierde Zendingspost van de Baptisten.
Na ruim vier uur lopen arriveerden
wij aan de hangbrug over de NoordBaliem, de verbindingslijn van Tiom
naar Maki- Wij aten onze lunch aan
de overkant van de rivier en voordat
de grote klim, over een berg van 7000
voet begon. Vele nieuwsgierigen uit de
omgeving dromden om ons heen en wij
moesten heel goed onze metalen voorwerpen, zoals messen en parangs, in
de gaten houden want men is in deze
omgeving nog niet toe aan een verzadiging van de "ijzerhonger", zoals rond
de Zendingsposten waar men door werken deze voorwerpen kan verdienen.
Bovendien heeft de Baliembevolking
die minder contact heeft met de Zendrngsposten, nog weiyfig begrip van
mijn en dijn zodra het deze begeerlijke
voorwerpen betreft.
Vele nieuwsgierige dragen moesten
worden beantwoord en nadat de laatste
hap die we namen was nagekeken, volg
de het drukke gedoe van gereed maken
voor de start. Een groepje maakte zich
gereed om een korte afstand mee te
lopen, als blijk van vriendelijke bedoelingen en daar zette de stoet zich in
beweging; een lange sliert van hijgende en zuchtende mensen tegen een.steile bergwand waaraan geen einde scheen
te komen- Wij hadden geen haast en
deden het verdere deel van de tocht
op ons gemak- Tegen de avond arriveerden we op de hoogste rand van de
bergen en zagen in de diepte de tweede
Zendingspost van de Baptisten liggen,
Maki, het doel voor onze eerste dag.
Even te voren hadden enkele hoofden
uit omliggende dorpen met hun aanhang ons opgewacht en deden het voorstel dat wij daar zouden blijven overnachten- Een stuk grond werd ons aangeboden voor het bouwen van een huis,
sis wij soms idee mochten hebben om
ons daar te vestigen. Het komt meer
voor dat men onderweg een stuk grond
aan biedt om een huis op te bouwen).
Is het bij deze mensen een verlangen
naar meer contact met deze mensen
uit "Wolandia" of is het alleen maar
de wens ook wat van de begeerde artikelen die de werkers op de zendingsposten in de wacht slepen, (schelpen,
zout, messen en bijlen enz.) voor hun
eigen groep te incasseren? "
Men formeerde direct een dansgroep
en daar begon de dans en de zang,

ndawi, om ons heen. Luid klonk hun
gezang, afgewisseld met kreten van de
beurtzang en ter ondersteuning van het
rhythme, langs de hellingen naar beneden- Plotseling stopte men het gedraaf en het gezang, men was gekomen aan de grenzen van hun clangrond
en wij daalden zonder verder geleide
de bergen af en kwamen aan te Maki
om daar de nacht door te brengen!.

Wordt

vervolgd.

infectie met varkenspest
door impertgoederen ?
In aansluiting op het bericht over mogelijke varkenspest in de Ibele vallei,

bereikt ons van de

zijde

van het Gou-

vernement de volgende mededeling:
In de Ibele vallei waar de Exploratieploeg Oost Bergland is gevestigd zijn
kortgeleden enkele varkens onder verdachte omstandigheden gestorvenEen van de overleden dieren werd

naar Hollandia overgebracht voor nader onderzoek, waarna de Veearts de
hersenen naar Nederland opzond.
Telegrafisch is thans uit Nederland
bericht ontvangen, dat sterke aanwijzingen bestaan dat de verdachte beeisten zijn gestorven aan varkenspest, een
ziekte die totdusver zowel in het Australische als Nederlandse deel van
Nieuw Guinea onbekend was.
is nog niet zeker hoe de infectie
is ontstaan. Wel staat positief vast dat
geen overbrenging plaats vond door
middel van zg. "witte varkens" uit de
gouvernemfentsfokkerij te Kota Nica,
Hollandia. Het vermoeden bestaat dat
de infectie werd veroorzaakt door import van artikelen van buiten. De Controleur van de exploratiepost is opgedragen de Ibele Vallei "af te sluiten",
zulks ter voorkoming van het overbrengen van
mogelijke besmette -i
varkens 'naar niet verdachte gebieden.
Aan de diverse geloofscorporaties in Ne
derlands Nieuw Guinea is verzocht alle
medewerking te verlenen opdat de var-

-

kenspest gelokaliseerd blijft.
Telegrafisch is in Nederland vaccin

besteld voor ongeveer 2000 varkens.

De Veearts te Hollandia gaat met een

assistent de dieren in de Ibele vallei
op grote schaal vaccinerenAan de Controleur van de Exploratiepost Bokondini is verzocht er op toe
te zien dat de handel in varkens door
de bevolking met de Baliemvallei voorlopig zoveel mogelijk wordt voorkomen"
Evenals de Bokondini-vallei grenst het
Tbele-dal aan de Baliemvallei.

Darul islam actief
In Indonesië hebben strijdkrachten
van de Darul Islam een aanval op Djahiang gedaan in het bergachtige zuidelijk gedeelte van West Java, waar zij
30 dorpelingen doodden en 30 verwondden.
In het zelfde district werden vijf dessapolitteagenten gedood en twee gewond
toen de rebellen een truck aanvielen.
In een district in de buurt van Djahiang
gaven 6 leden van de Darul Isïam zich
over aan de autoriteiten- In de nabijheid van Bandüng werd een dorp gerampokt en vijftig huizen in brand gestoken-
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heeft voor U een sortering artikelen-

Met grote vreugde geven wij kennis
van de geboorte van onze zoon en
broertje
FRANCISCO REINIER
E- Reyneart
F-P. Reyneart-Oertel
Patricia,

SENTIFAR
Zaterdag

Wij noemen U:

2331

Andrea-

17/9 GEZELLIGE-avond-

Vertoning 8. m-m. films en dia's vanjeden. Medewerking van de Sentifarband
aanvang 20.00 uur-

Klokken en Pendules,
Horloges,

Zilmeta tafelcassettes,
Parker vulpensets,
Nieuw Guinea Souvenirs,
Cosmetica en Parfumeriën,
Robinson schoenen,
Robinson Sandalettes enz. enz-

TOEGANG VRIJ-

-2837
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Geroutineerde

TYPISTE

ZOJUIST ONTVANGEN:
Pocketbooks,

Foto- en Poëziealbums.

gevraagd voor het

EXECUTORIALE VERKOOP
De Griffier bij het Landgeredht te
Hollandia maakt bekend, dat op

WOENSDAG 21 SEPTEMBER 1960
des nm. om 18.00 uur op het terrein
voor het HPB-kantoor te Hollandia.
door de vendumeester te Hollandia in
het openbaar zal worden verkocht het
navolgende in executoriaal beslag genomen motorvoertuig:
merk VOLKSWAGEN PICK-UP
kenteken NG 1783
Kijkgelegenheid tussen 1700 en 1800
uur op bovengenoemde datum.
Executant: De Inspecteur van Financiën, Hoofd der Inspectie van Financiën.
Geëxecuteerde: B.G. Kreuzen"t ZEEPAARDJE
15-9: "ELK WAT WILS"
16-9: Alg. Ledenvergadering aanvang
20.00 uur.
17-9: Dansavond uitsluitend toegankelijk voor leden en genodigden van de
Karel Doorman.
no. 2330
Bij SHELL NIEUW GUINEA N.V.

kunnen direct worden geplaatst:
2 ADMINISTRATIEVE KRACHTEN
kantoorervaring gewenst.
Sollicitaties dagelijks aan kantoor van

—

16.30 uur08.00 — 1200 en van 13-30
Sollicitanten gelieve diploma's mede te
nemen.

ATENTIE
ATENTIE
Toegangskaarten voor de SEPTEMBER
REVUE heden vanaf 19.00 uur aan de

kassa RKS toneelzaal Oranjelaan verkrijgbaar. EXTRA BUSSEN ZULLEN
WORDEN INGEZET.
NIEUWE COLLECTIE:
Damespumps, maten 2 t/lm. 6 in Wit,

Zwart, Zilver, Goud en moderne kleuren .Babyschoentjes, Meisjesinstapschoenen en Jongensveterschoenen.
geschenkartikelen voor
Assortiment
jongens en meisjes w.o- Poppenwagens,
Strijkplanken, Kieptreinen, en nog veel
meer.
VIJSMA, Witte Olifant-2335

filmprogramma
«EX THEATER
vertoont heden 15/9 en vrijdag 16/9
"Glenn Ford, Ursula Thies, Cesar Romero en Abbe Lane" in de kleuren film
van RKO "THE AMERICANO". Een
film van RKO bij uitstek. Het zeer sublieme spel van Glenn Ford en Cesar
Romero. Zie de vurige dans van Abbe
Lane. In een woord meesterlijk.
Mis deze kans niet.
18 jaar.
HEDEN in REK THEATER.
Spoedig in REK de Ie sublieme Russische film "41ste" (De een en veertigste).
Een film die op het 10e filmfestival in
Cannes bekroond werdMeesterlijk, Subliem- Let op de speeldata.
Verwacht in REK "SCARLET COAT"

£e__s*téfe_
Te koop: Een reiswieg, 1 ijskast Bosch
p|.n,o.t.k. Fam. Sdhifting, Signal Kfll.
no-' 2332
H.B.S. clubgebouw zaterdag 17-9 Roulette aanvang 21.00 uur. Uitsluitend voor
2336
le^yi.
gevraagd:
guitaar met f-opeTe koop
ning. Fam Maas- Van Hasselstraat 675.
2335

.

THEATER
15/9
en morgen 16/9
vertoont heden
"EEN ECHTE PARISIENNE"
met Brigitte Bardot, Henri Vidal en
Charles Boyer.
ondeuEen op en top Franse filmgend, gedurfd en zeer pikant.
Holl. Binnen heden 15/9: "TAMMY AND
THE BACHELOR" met Debbie Reynolds
Sentani heden 15/9: "ARROW IN THE
DUST" met Sterling Hayden.
Holl. Binnen morgen 16/9: "OPERATION SECRET" met Cornel Wilde.
ORIËNT

■

"fUT SERYISE STIIH"

Sollicitaties worden gaarne ingewacht
NIGIMY. N.V.

bij de

___--' 'V. .'.__,"._-." .~._a___rMi_--T-:__-iiLi.ii_.iiiiiiil■!_—__■—■

Amerikaanse bezoekster in Centraal
Ziekenhuis, wil kleine transistor-radio
met koptelefoon huren voor 1 of 2 wekenZo snel mogelijk aan te bieden bij MrsLilian Schoetler, Paviljoen "Swelle-ngrebel" tussen 11.00 en 11.30 uur en 17.00

en 17.30 uur.

Laatste Nieuws
Twaalf arrestaties te

Merauke

Reuter meldt volgens Radio Austra-

lië uit Den Haag, dat een woordvoerder
van de Nederlandse regering de berichten heeft bevestigd, dat 12 leden van
een Indonesische vijfde colonne-groep
in Nederlands Nieuw Guinea werden
gearresteerd.

De woordvoerder bevestigde, dat de
groep wapens, pamfletten en vlaggen
bij zich had en onder bevel stond' van
de Inde_Hisjsche regering om voorbereidingen te treffen voor het bezetten van
het gebied.
In aansluiting op dit bericht vernemen wij van goed ingelichte zijde te
Hollandia het volgende:

In de loop van de maand augustus
zijn te Merauke en omgeving op verschillende tijdstippen op grond van tegen het Nederlandse gezag gerichte ac-

tiviteiten elf Indonesiërs en één autochtoon in verzekerde bewaking gesteld.
Het vooronderzoek, dat gebaseerd is
op overtreding vaji artikel 169 van het
Wetboek van Strafrecht is nog in volle gang- In dit stadium kunnen geen
verdere bijzonderheden worden medegedeeld-

