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Loemoemha uit Leopoldstad
gevlucht

De afgezette premier Loemoemba heeft zich moeten neerleggen bij de
staatsgreep van kolonel Mobutu.
Deze was door president Kasavoeboe gesteund en heeft de president van
Kongo en de twee elkaar beconcurerende regeringen van premier Loemoemba
en Ileo geneutraliseerd.
Alle politieke activiteiten zijn tot het eind Van het jaar door de kolonel ver-
boden.

Nadat bestanddelen van het Kongo-

lese leger zich tegen hem hadden ge-
keerd, is premier Loemoemba bij de
troepen van de Verenigde Naties in het
legerkamp Leopold in Leopoldstad in
bescherming genomen, daar hij tot
tweemaal aan een aanslag op zijn leven
ontsnapte-
Een Kongolees soldaat trachtte tot de
officierskantine, waar Loemoemba ver-
bleef door te dringen, om een handgra-
naat te gooien, hetgeen tijdig werd be-
let.
Een ander Kongolees soldaat wilde zich
tot de kantine toegang verschaffen met
een stengun. Later is premier Loe-
moemba onder bescherming van UNO-
militairen op een truck het kamp uitge-
bracht en naar onbekende bestemming
vertrokken.
Buiten het kamp trachtte een woeden-
de menigte van 200 Kongolese militai-
ren hem te overmeesteren.
RUSLAND NEGEERT BEVEL VAN

NIEUWE OPPERBEVELHEBBER
Een woordvoerder van de Kussischo

ambassade in Leopoldstad heeft ver-
klaard, dat het bevel van de nieuwe
Kongolese opperbevelhebber Mobutu
inzake uitwijzing __.. de Russische
diplomatieke missie zal worden gene-
geerd.

De woordvoerder zei, dat de ambassade
niet geaccrediteerd is bij kolonel Mobu-
tu, maar bij de republiek Kongo met
het staatshoofd Kasavoeboe.
Mobutu had verklaard dat hij nog he-
den een cordon rond de Russische am-
bassade zou laisn leggen.
Maar gisteren was er nog geen soldaat
te bekennen, ook niet bij de Tsjechische
ambassade-
Wel hebben vanmorgen Kongolese sol-
daten het parlementsgebouw omsingeld
en de parlementsleden verhinderd er
binnen te gaan-
GEVLUCHT.

Volgens een zojuist binnengekomen
bericht uit Leopoldstad is Loemoemba
gevlucht-
Tot dusver ver bleef hij in een huis
onder bewakinf van Ghanese soldaten,
die de Kongolese wacht hadden ver-
vangen. Eerder op de dag was gemeld
dat 20 van zijn medewerkers door troe-
pen van Mobutu waren gearresteerd.

De [Veiligheidsraad heeft haar debat
over Kongo gisteren voortgezet met
een discussie over 2 ingediende resolu-
ties. Een Amerikaanse waarin wordt be
toogd dat voortzetting van de UNO-ac-
tiviteiteu in Kongo noodzaketijk is en
een Russische die deze activiteiten
scherp kritiseert.

Chinese Vaklieden bil Scheeps-
werf te Manohwari ontslagen

scheepswerf kampt met gebrek aan goede leiding
Naar het Gouverncments Vaorlich-

tings Bureau meldt is er in de afgelo-
pen dagen bij de Scheepswerf "Konij-
nenburg" te Manokwari een arbeids-
conflict gegroeid dat gisteren heeft ge-
leid tot het ontslag van in 'totaal 44
uit Hongkong aangetrokken Chinese
vaklieden.

Aanleiding tot dit conflict was het
feit dat op 7 september j.l. de waar-
nemend directeur van de werf vijf
Chinese arbeiders wegens- hun herhaald
provocerend en niet langer duidbaar
optreden had opgezegd.

Deze opzegging leidde de daarop vol
gende dag tot een sitdown staking van
39 andere Chinese vaklieden, die meen-
den op deze wijze het verleende ont-
slag van hun vijf collega's weer onge-
daan te kunnen maken-

De arbeidsinspectie, die op 9 septem
ber werd ingeschakeld om bemiddelend
op te treden, heeft herhaalde malen met
de Chinese arbeiders gesproken en ver-
geefs getracht hen te overtuigen dat
in afwachting van de resultaten van
een minlutieus onderzoek eerst weer
normaal aan het werk zou worden ge-
gaan, k

Alle pogingen om de Chinezen tot
rede te brengen hebben echter schip-
breuk geleden, zodat de waarnemend
directeur uiteindelijk eveneens tot het
verlenen van ontslag aan deze 39 vak-
lieden moest overgaan. De ontslagten
Ch/inezen zullen zo spoedig mogelijk
per vliegtuig naar Hongkong worden
gerepatrieerd.

Zes, eveneens uit Hongkong aange-
trokken Chinese vaklieden hebben zich
reeds eerder van de stakers gedistan-
cieerd en verschijnen normaal op het
werk.

De directie van de Scheepswerf stelt
pogingen in het werk de gevolgen van
dit plotselinge en vrij massale ontslag
op te vangen door de aantrekking van
Papoea-vaklieden. Voor de technisch
geschoolde ex-werknemers van de NN
GPM ziet zij thans goede kansen.Tot zover deze officiële persmedede-
*_ff.

Nader vernemen wij nog, dat er reeds
enige tijd voordat de vijf personen we-
gens, hun provocerende houding weV-
den ontslagen, een gespannen verhou-
ding tussen de leiding van de scheeps-
werf en de Chinese arbeiders bestond
en wel over een korting op het loon
van een aantal arbeiders wegens ver-
zuim.

De arbeiders accepteerden deze kor-
ting niet 'en het was in deze kwestie
dat de vijf arbeiders provocerend op-
traden.

inese werknemers gingen niet in
op het voorstel om in afwachting van
een in te stellen onderzoek aan het
werk te gaan als de vijf ontslagenen
niet eerst weer in dienst genomen wer
den. Deze eis was voor de leiding van
het bedrijf onaanvaardbaar omdat des-
tijds ook de Papoea arbeiders in af-
wacht'ng van een in te stellen onder-
zoek aan het werk gegaan waren.
De Papoea werknemers hebben in het
riu uitgebroken conflict partij gteko-
zen tegen de Chinezen.
GEBREK AAN DESKUNDIGE LEI-
DING

Volgens goed ingelichte kringen
kampt de scheepswerf te Manokwari
sinds het vertrek van de vroegere di-
recteur Van Konijnenburg met een ge-
brek aan deskundige leiding-

De huidige waarnemend dïrectjaur,
voordien kantoorhoofd van het bedrijf
is noodgedwongen belast met een taak
die zijn krachten ver te boven gaatl
Hij zou deze taak gaarne aan een des-
kundig persoon willen overdragen, als
er maar gegadigden voor het directeur-
schap waren- Het blijkt echter niet mo-
gelijk, om voor dit soort functies wer-
kelijk deskundige krachten te vinden,
als de salarissen niet aan de interna-
tionaal! gebruikelijke maatstaven wór-
den aangepast.

De scheepswerf mist nu al zes maan-
den een directeur die voor zijn taak
is berekend.
Dit is een toestand die bepaald onver-
antwoord te noemen is-

MODERN REPRESENTATIEF
Als eerste spreker voerde Ir. J. Kre-

mers het woord, en wel als voorzitter
van de Bouw-com.mi«sie van de ECK
voor de Theologische School- Hij gaf
een overzicht van de werkzaamheden
van de commissie, die tot taak had om
het kwart miljoen aan fondsen dat op
velerlei wijze was bijeengebracht, op
een verantwoordelijke wijze te beste-
den aan bouwwerken ten behoeve van
het theologisch onderwijs. Er beston-
den verschillende imogelijk'hjaden, al-
dus Ir. Kramers. We hadden in gaba-
gaba en atap kunnen bouwen, maar
wij hebben bewust gekozen voor een
modern, permanent en representatief
complex, dat in overeenstemming is met
de betekenis van de Theologische
School in de samenleving-

De volgende spreker was de heer
M. van Wijnen, vertegenwoordiger van
de Aannemingamaatschappij "Inter-
vam", Idie het schoolgebouw heeft ge-
bouwd.

Hij releveerde het verloop van. de
bouw en sprak zijn erkentelijkheid, uit
■ wijze waarop hij steeds
met de opdrachtgevers had mogen sa-
menwerken.

Ds. Rumainum aanvaardde het ge-
bouw namens de ECK en sprak uitvoe-
rig over de tot standkoming van de
Theologische School.

Na de Tweede Wereldoorlog, aldus
ds. Rumainum, bleek het noodzakelijk
dat naast de Nederlandse zendelingen
ook Papoease predikanten zouden wor-
den opgeleid vooral omdat naar een
zelfstandigwording van de kerk werd
gestreefd-

Be voormalige "Conferentie van Zen-
delingen" kreeg van de Raad voor Ker-
ken in Indonesië het verzoek, om cart-
didaten naar de Theologische School
te Makassar te zenden. Door allerlei
omstandigheden gingen er echter geen
jongens naar Makassar. met uitzonde-
ring van ds. Rumainum zelf.
SEROEI

In 1.954 werd toen de Theologische
School te Seroei geopend, tijdelijk on-
dergebracht in een bestaand internaat,
maar de eerste Algemene Synode be-
sloot, dat de Theolog'sche onleidingen
voor predikanten overgebracht zouden
worden naar Hollandia- De Raad yan

de Zending van de Nederlandse Her-
vormde Kerk beloofde om de school
te Hollandia te bouwen.

Maar toen men wilde berinnen met
de bouw bleek er or dat memp"* dnor
een samenloon v; n omstandigheden
geen geld te zijn.
INZAMELING

Dit was _de aanle'dme tf>t een geld-
inzameling, die plaats vond ov initia-
tief van de zendingsarb-.'d«<.rr _. Sproei
onder leiding van ds- Kijne. Deze actie
bracht f 7500.— op. Een andere actie
begon in Kota Radja onder leiding van
dr. F.C. Kam'na, en toen kwam van
verschillende kanten he! verzoel
een grote acte in de ECK te houden.
Er kwam een actie comité, met als le-
den de .heren Lijessen. Kaisiepo, Mer-
kelijn, De Zwart. Kremers, Quicko, Op-
pier, Van Weelie. Indey en Brost en
het resultaat van de actie ep Nieuw
Guine I 125-000,—- Daar kwam
nog bij f 18.000.— van de door een an-
der comité georganiseerde bazars.

De Raad voor de Zending van de
■k schenk f 105000.—, en

de Gereformeerde Kerken f 15.000,—.
Met d:t totaal konden dit schoolgebouw
en de twee woningen worden gebouwd-

"Onze grote dank is aan God", aldus
ds. Rumainum, "die door zijn zegenin-
gen het verwerkelijkt heeft, dat wij

op dit moment de Theologische School
kunnen openen. Het is door de een-
drachtige samenwerking van Neder-
landers, Ambonnezen, Toegoenezen en
Papoease leden van de Kerk geweest,
dat dit tot stand gekomen is."

De rector van de school, ds. J.P. Ka-
bel sprak tenslotte een wijdingswoord
Na de toespraken bezichtigden de cas-
ten het gebouw-

In het beneden gedeelte van het ge-
bouw vindt men de rectors kamer, de
bibliotheek, de leslokalen en de aula.
Boven is het internaat met drie slaap-
zaaltjes.

Theologische School Geopend
Gistermiddag om vijf uur verzamel-

den zich vele genodigden in de aula
van de nieuwe Theologische School van
die Evangelisjeh Christelijke Kerk te
Hollandia Binnen, ter gelegenheid van
het feit dat dit schoolgebouw officieel
zou worden geopend. Aanwezig waren
o.a. Gouverneur Platteel; de Aposto-
lisch Vicaris van Hollandia, Mgr- Sta-
verman; en voorts de Field Directors
van de CAMA en de Regions beyond
Mission, respectievelijk de heren Cato
en Whitbin.

OPLEIDING
Er is nu een cursus aan de gang met

elf leerlingen. Deze' cursus duurt vier
jaar en is vorig jaar september be-
gonnen.

Dit jaar zijn geen nieuwe leerlingen
aangenomen- Volgend jaar hoopt men
met eéh nieuwe klas te beginnen, al
is het aantal PMS-ers .inog niet groot.

Naast deze opleiding is nu ooi; een
tweejarige cursus aan de gang, bestemd
voor oudere autochtone predikanten die
reeds een praktijk-periode achter de
rug hebben. Deze cursus wordt gevolgd
door drie man-

Toen de gasten vertrokken va;' het
terrein van de school, was de schemer
reeds ingetreden. De verlichting was
ontstoken en dit deed de fraaie lijnen
en vlakken van het -gebouw wel zeer
gunstig uitkomen.

Tweedaagse schiet
wedstrijden

Woensdagmiddag om drie uur be-
gonnen de door het .Tagersgenootschap
Nederlands Nieuw Guinea georgani-
seerde schietwedstrijden die zich tot
donderdagavond voortzetten.

Er werd geschoten met klein kaliber
(.22) op 100 meter en 50 meter, houding
naar keuze, op 10 punten-schijf-
De 50 meter werd geschoten op pistool-
schijf. De dames deden mee op de 50
meter baan in een eigen klasse.
Ook de jeugd, zorgvuldig door de oude
jagers naar de schietbaan gecoached
deden mee, doch slechts met de lucht-
buks.

De kampioenen op de 100 meter ga-
ven elkaar niet veel toe-
Creutsburg werd winnaar met 12;
ten, gevolgd door Knegtmans mpf 125
punten. Belloni mocht ook mee doen
met 119 punten voor de derde pr'js

Op de vijftig meter kwam Charles
Ball met 112 punten op de eerste plaats,
gevolgd door de Ltz. Lippinkhof' van
Hr. Ms. Karel Doorman, met 107 pun-
ten. Tan sleepte de derde prijs in de
wacht met 106 punten.

In de damesklasse 50 meter lief. me-
vrouw Knegtmans met het door haar
behaalde aantal punten verschillende
jagers achter zich en werd eersteprijs
winnares, met mevrouw Creutsburg als
tweede.

In de junioren luchtbuksklasse
Hans Schroo met de "gouden medaille"
uit de strijd- Inge Creutsburg werd
tweede en Dennis Attinger derde.
BIERSCHIETEN

En dan was er natuurlijk het in

schutterskringen zo langzamerhand be-
roemd geworden "Bierschieten" v
Hollandiase jagers.
We hebben een sterk vermoeden dat dit
bierschieten iets is waarvoo- de
schutters zich meer inspannen e
het schieten op de schijf. Bierschieten
weidt gedaan op de lege bier
Een gulden geeft recht op drie s
en elk raak schot geeft recht ,
gevuld blikje bier, of limonade gekeeld
en wel. Afstand 75 meter. Wc
slechte baanschutters verander-; in
onverslaanbare b;erschutters die
wonnen blikjes of flesjes als inze* voor
betere resultaten gaven-
Dat het hier niet om de knikkei
om het spel ging bleek wel u;t 1
dat praktisch het hele gezelsch
voortdurende stroom bier en lirr ■ ■te verwerken kreeg-
Lag het alléén hieraan dat de se'
en jagers op zulke genoeglijke
kunnen terugzien?



Bevolkings - registratie van Hollandia verloopt vlot
Jonge Autochtonen als enquêteurs

We zijn dondermiddag op het HPB-
kantoor eens gaan kijken naar de vrij-
willigers die sinds enige tijd bezig zijn
met de registratie van de Hollandia-
se bevolking.

Om vier luur precies waren de drie
groepen van tien man present - het
zijn bijna uitsluitend Nederlands spre-
kende Autochtonen, die op deze manier
een aardig zakcentje bijverdienen - ze
ontvingen hun instructies van Contro-
leur Gründeman en daarna vertrokken
zij gewapend met de nodige registra-
tiekaarten per landrover naar de hun
toegewezen wijk-
GEEN MOEILIJKHEDEN

"Hoe gaat het enquêteren," vroegen
we ean Jos Thorei-.Geen moeilijkheden
was het antwoord. ledereen werkt mee.
We h|ebben in al die dagen nog maar

één man ontmoet die zei, dat hij hetGouvernement niet wilde helpen om-
dat het Gouvernement hem ook niet
wilde helpen. Zelf weten, vond Jos.

Hollandia-Binnen is inmiddels klaar,
evenals het deel van Hollandia Hal-
ven zuidelijk van het APO-kamp- Wat
nu nog rest is niet het moeilijkste: het
zijn de wijken die bijna uitsluitend
door Europeanen bewoond worden.

Als de enquêteurs s'avonds om 7
uur weer op het HPB kantoor arrive-
ren deponeren ze daar de oogst van
de dag die de volgende dag wordt ge-
controleerd op volledigheid.
SELECTIE

Een groep van twee man was bezig
met de selectie van het inmiddels ver-
zamelde materiaal. De meerderheid der
volwassen inwoners van Hollandia
wordt zonder meer op de kiezerslijsten
geplaatst. Er zijn anderen die er zeker
niet op komen, zoals de Chinees die
opgaf de Maleise nationaliteit te be-
zitten en nog maar pas in Nieuw Gui-
nea was. Er is ook een kleine groep
twijfelgevallen die nog eens nader be-
keken moet worden. Een moeilijk
plunt is wel, diat men wel af moet
gaan op de ontwerp kiesordonnantie,
hoewel die nog niet definitief is vast-
gesteld.

Na de selectie van de kaarten, wor-
den de namen der volwassenen in al-
fabetische registers bijgeschreven.

Dit bijschrijven geschiedt door een
aantal jonge dames en heren ook meest
autochtonen-

De voorlopige kiezserslïjsten zullen
waarschijnlijk van 1 tot 8 oktober voor
het publiek ter inzage liggen, zodat
ieder kan controleren of zijn of haar
naam er op voor komt-

Op 1 november wil men de kiezers-
lijsten bij besluit hebben vastgesteld
voor het geval er dit jaar nog verkie-
kingen gehouden zullen worden.

Die verkiezingen, waarvan overigens
nog niet vast staat wanneer ze zullen
plaats hebben, wil men op ééh dag
in geheel Hollandia houden; dit is het
gemakkelijkst voor alle betrokkenen.
20 STEMBUREAUX

Er wordt gewerkt aan een plan om
het gebied van de stad Hollandia in
te delen in een aantal kieskringen ieder
met een eigen stembureau. Voorlopig
denkt men aan 20 kieskringen met 20
stembureaux: 19 vaste bureaux en een
rijdend- Dit laatste speciaal voor het'Isra|jSe_t tussen Hollandia Binnen enHolljandia Haven. Een merkwaardig-
heid van dit gebied is, dat de autoch-tonen die daar langs de Séntaniweg
wonen en afkomstig zijn uit de baai
kampongs liever niet stemmen in hetkjiesdistrict Hollandia-Stad, maar ste-
rnen met hun familieleden in het lan-
delijk kiesdistrict Hollandia.

Zoals bekend is de onderafdeling Hol-
landia verdeeld in een stedelijk en een
landelijk kiesdistrict-

Het Duel....
hebben een dramatisch weekje

gehad. We hebben namelijks eens wat
vv .elends gezegd over de omroeper
van Radio Hollandia- U weet wel, dia
w: . debiele uitgezonden kracht met
kleine oogjes en peenhaar, die ons

nooit een boek wilde teruggeven.
Nou, da's niet zo best afgelopen! Voor
hem tenminste. Hij belde ons ■ trillend
va . woede vorige week op. "Nu weet
ik dat jij die Vrijbuiter bént", riep hij
uitzinnig van drift uit, "schoft, om me

te kleje in dat elli itje".
it wij [van nature] nogal pacifis-
.ijn probeerden we het geheel wat

te sussen, maar het mocht niet baten.
aag je uit tot een duel", riep hij,

"kom maar op als je lef hebt-" Nou, lef
a we wel, .maar we legden hem

omstandig uit, dat we niet alleen [mot
d ten strijdvaardig waren, maar dat
we ook in het duelleren ons mannetje
stonden. Tevergeefs "Waar, wanneer, en welk wapen kies
e?", beet hij ons toe.

We kozen meteen het sterkste wapen,
de -'Karel Doorman"— onze stalen vuist

ens De Telegraaf].
Die ligt toch maar in de haven te

en-
"V rdraaid geestig, hoor," meesmuilde
hij. "spui je ranzige leukigheidjes maar
in je krant(je), je zult wel anders
pratesi binnenkort".
W 7 '. om een lang verhaal kort te maken,
toen we op de duelplaats aankwamen
:"■" ■" het zwart van de mensen. Duizen-
den toeschouwers.
': we van het Bureau Voorlichting
geweest waren zouden we geschreven
h( ; ben: "Onder de aanwezigen merkten
wij ondere andere op de Heer en Me-
v. uw Die en Die, én Die en Die, en

eens Die en Die-.--."
Allerlei hoge brammen uiteraard. Maar
wij hoeven zulke dingen niet te schrij-
ve;!, want we zijn van een onafhanke

dagblad. Ozo!
cl dan. onze opponent begon wat

en ens aan te schoppen, maar we
lieten hem rustig begaan, want we heb-
l_v i niet alleen een dikke plaat voor de

maar we zijn helemaal nogal
lidig. /

Ti dat ook dat ons begon te vervelen.
een meesterlijke schijnbeweging

vatten we zijn linkerarm en zwaaiden
üs een vendel wat keren /boven

hoofd in het rond.
h.ibliek begen zo hard te 'juichen- later vragen tut Sarmi gekomen
ïvat of dat kabaal op die bewuste
g toch wel geweest mocht zijn.
we wat uitgezwaaid waren zetten

we hem volkomen verdwaasd en
de grond.
Hij stortte snikkend ter aarde en knap-

o gezeid] helemaal af-
"Serrie, meneer [1] Vrijbuiter, sorrie."
kermde hij, "Ik ben fout geweest, ik

'eine oogjes, ik héb peenhaar, en
ik bén een elleaadeling, duizendmaal,

fenis, er komt niets van me
ter_-chit op deze manier!"
Als een volleerd E.H.8.0.-er knielden
we naast 't slachtoffer neer en zeiden:

ou, joh, trek 't je nou niet zo aan,
zo erg is 't ook weer niet, krijg alsje-
blieft geen minderwaardigheidscompex-
Doe ons een 101, wil je?" Maar 't hielp
allemaal niets, als een gebroken man
verliet hij het veld, terwijl het publiek
kwaadaardig siste-
Want als iemand in Hollandia uit de
gratie is, dan worden we allemaal mee-

:>os en willen niets meer met hem
iken hebben.

Wat we eigenlijk alleen maar duidelijk
wilden maken is het volgende: Spot
nooit met Nieuw Guinese journalisten,
want als he^ er op aankomt zijn de vuis
ten van dit eigenzinnige groepje net
zo snel als hun berichtgeving-
Zullen we dat dan maar afspreken,
lieve mensen?

VRIJBUITER

meeste arrestanten te
Merauke waren onderwijzers

Naar wij uit gewoonlijk betrouwba-
re bron vernemen, waren elf van de
twaalf personen die gedurende de
maand augustus in en bij Merauke we-
gens subversieve activiteit werden -ge-
arresteerd, werkzaam als dorpsonder-
wijzer.

Papoea rechercheurs zouden bij het
ontdekken van de tegen het gezag
gerichte activiteit een leidende rol heb-
ben gespeeld.

Zoals wij gisteren reeds schreven is
het niet waar dat de arrestanten wa-
pens en vlaggen in hun bezit hadden,
zoals een Reuter bericht uit Den Haag
meldde.

R.W.D. gaat onderhouds-
werk uitbesteden

Naar wij vernemen ligt het in de be-
doeling van de RWD te Hollandia, om
de onderhoudswerkzaamheden die tot
nu toe in eigen beheer werden uit-
gevoerd, omstreeks 1 januari 1961 uit
te besteden aan aannemers.

Dit zal tot gevolg hebben, dat dfe
ploegen die belast zijn met deze werk-
zaamheden zullen worden ingekrompen.
Het Hoofd van de RWD, Ir. Boshuizen,
verwachtte dat dit geen ernstige gevol-
gen voor de betrokken werknemers zou
hebben, omdat de aannemers voor de
uitvoering van de onderhoudswerkzaam
heden extra personeel nodig zouden
hebben.

De werknemers zouden dus slechts
van Gouvernements dienst overgaan in
particuliere dienst-

Hij kon nog niet (mededelen hoe
groot het aantal personen was dat ter
zijner tijd voor ontslag in aanmerking
zou komen-

V. H.O.
Bliksemtournooi

ï_w
Het VHO-tournooi, dat ter geilcgen-

heid van het verblijf van Hr. Ms. Karel
Doorman te Hollandia op het sportter-
rein Berg en Dal wordt gehouden, heeft
tot nu toe een sportief en spannend
verloop gehad.

Het sportiefste gebaar was wel de
beslissing van het POMS-bestuur on-
de aanvankelijk' gewonnen wedstrijd
aan het eerste elftal van de Karel
Doorman te geven-

De uitslagen van de tot nu toe ge-
speelde wedstrijden zijn:

EERSTE RONDE

VPS — HVC I_4
RKS — EDO (RKS) I—l
POMS — KDM I (POMS w.n.s-) I—l
KDM II — ZEEMACHT (KDM II) o—o
WIK — HERCULES 3—o
COS — HBS 2—3
(VIOS automatisch naar de 2e ronde
door het niet medespelen van ZIGO)

TWEEDE RONDE

KDM I — RKS 3—o
WIK - VIOS (VIOS) 1-1
HVC — KDM II 2—o

De tweede klassers beten flink van
zich af, waarvan EDO, ZEEMACHT en
WIK het slachtoffer werden. Het had
niet veel gescheeld of ook HBS had de
eerste ronde niet- overleefd.
In de tweede ronde speelde VIOS te-gen WIK, dat met enkele invallers uit-
kwam, een pittig partijtje en het ge-
lijkspel was dan ook verdiend. WIK
had kennelijk haar tegenstanders on-
derschat.

Het was jammer, dat ZIGO door een
tijdelijk tekort aan spelers niet aan
het tournooi kon deelnemen.

Het mooiste spel speelde wel het elf-
tal KDM I. Het was een lust om te zien
hoe elke bal berekend werd gespeeld
en hoe met shortpassing de aanvallen
werden opgebouwd.

Het resterende programma is:

Maand__g 19 september 1960
15-45 uur KDM I — VIOS
16-45 uur HVC — HBS

Dinsdag 20 september 1960
16.30 uur FINALE

Hieraan vooraf zal een Veteranenwed-
strijd worden gespeeld.

We zijn benieuwd, hoe' VIOS met
haar pittig spelend elftal het er tegen
KDM I afbrengt, en ook HVC heeft nog
niet van HBS gewonnen.

Hartchirurgie
Het principe van de plastic hartklep

is niet zo erg ingewikkeld- Het gaat
hier om een plastic buisje met een bol-
letje erin-

Bij elke hartslag wordt het bolletje
opgetild en kan er bloed passeren. Daar
na valt het telkens weer terug, zodat
de opening wordt afgesloten, waardoor
het weer terugstromtn van het bloed
onmogelijk is.

Toch was men er enkele jaren in
Washington geweldig trots op dat een
dertigjarige vrouw het ziekenhuis van
de Georgetown universiteit verliet met
een bij haar aangebrachte nieuwe hart-
klep van plastic.

Een nieuwe mijlpaal in de overrom-
pelend snelle ontwikkeling van de hart
chirurgie was daarmee weer bereikt;
hetgeen overigens niet wil zeggen dat er
niet reeds eerder operaties aan de hart
kleppen waren uitgevoerd.

Daarbij ging het echter slechts om
het opheffen van vernauwingen, die na
ontstekingen door schrompeling van
weefsel waren ontstaan.

GLAASJE: Kom jij ook wét __~ ,„_^
binnenland?
FLESJE: Ik kom. elk land binnen.

(10e prijs J.J. Vonk, H'dia)

HET OUDERWETSE KOGELFLESJE
De niet meer sluitende hartklep, die

een blijvend te grote opening met zich
meebrengt, waardoor het door het hart
verplaatste bloed steeds weer terug-
vloeit is een veelvuldig voorkomend
euvel dat nogal wat ellende veroor-
zaakt.

Sinds men er niet meer voor terug-
deinst operaties binnen het hart uit tevoeren is vanzelfsprekend de ge-
naar voren gekomen ook aan de tal-
rijke patiënten met niet-sluitende hart-
kleppen hulp te bieden.

Zo is de gedachte ontstaan het plas-
tic ventiel te ontwerpen en in de prak-
tijk heeft men met dit apparaatje,

instructie dfoet denken
aan de hals van het ouderwetse kogel-
fesje, reeds successen geboekt.
STRIJD TEGEN DE KLOK

Een grote vooruitgang in de hart-
chirurgie zal worden geboden door de

"■' ingebruikneming van het
aamde kunstmatig hart, een toe-stel dat de functie van het echte hart

voor de duur van de operatie over-
neemt, zodat de chirurg rustig verderkan werken.

Zonder gebruikmaking van het kunst-
matig hart blijft de hartchirurgie nog
teveel een "strijd tegen de klok": de
moeilijkste handgrepen en de meest
preciese werkjes moeten dan in onder-
delen van minuten worden uitgevoerd-

Bovendien is men zonder een toestel
als^ het kunstmatig hart genoodzaakt
allerlei "trucs" toe te passen, die ach-terwege zouden kunnen blijven als men
°P zijn gemak kon werken in een ope-
ratieterrein dat eens een ogenblik vrij
zou kunnen zijn van bloed, dat steeds
maar verder moet kunnen blijven stro-
men.
VERNAUWING GROTE LONGSLAG-
ADER

Nu wij toch spreken o-ver aanwin-
sten op het gebied der hartchirurgie
moge niet onvermeld blijven dat de
mensheid grote dank verschuldigd isaan de bekende vrouwelijke Ameri-
kaanse arts. Helen Taussig en haareven beroemde manneijke collega, dechirurg ;Blalock.

Door hen werd een aantal jaren ge-
leden een operatie methode uitgewerkt
voor de zogenaamde blue babies, dat
zijn zuigelingen die blauw zien door
een aangeboren vernauwing! van de
grote longslagader.

Niet alleen dat door deze operatie
over de gehele wereld al talloze kinder-
levens zijn gered, deze ingreep was te-
vens de eerste schrede op het gebied
van de moderne chirurgie, die nu reeds
zulke geweldige vorderingen heeft ge-
_____.-

_r- H.W. S< ulongne.



Mary Read, de zeeroofster
Een vrouw werd soldaat, matroos en Kaperkapitein

Aan het einde van de zeventiende
eeuw werd in een klein plaatsje in En-
geland een meisje geboren, als dochter
van een zeenjan en zijn vrouw. Dit
meisje heette Mary Read en was voor-
bestemd een van de merkwaardigste
vrouwen te woitien uit de Engelse
schiedenis-

Mary bleek een eigenaardig kind te
zijn, met een typische lage stem en
met het karakter van een jongen. De
wildste spelletjes waren echt iets voor
haar en zij liep bij voorkeur in jon-
genskleding rond.

In deze kleren liep zij op een dag
weg van huis en ging naar een kleine
kustplaats, waar zij zich meldde als
matroos op een Engels oorlogsschip-
De wervingsofficier melende met een
jongenman te doen te hebben en zo
ging Mary als jonge matroos naar
In deze periode kreeg zij de gelegen-
heid alles op het gebied van dte
vaart te leren en nooit lekte
heim uit. Ze sprak en handellde als een
zeeman.

NAAR SPANJE

Het leven op een oorlogsbodem beviel
Mary niet, het was niet avontuurlijk
genoeg en toen zij weer in Europa te-
rugkwam, monsterde ze af en nam als
cadet dienst in het Spaanse leger- Mary

hield van afwisseling en hel vo'
begon haar spoedig te vervele», daar-
om nam zij dienst bij het paardevolk
en geruime tijd diende zij hier. Totdat
het vrouwelijke in haar ging spreken
en ze verliefd weid op een jonge mili-
tair

De man zal - keken heb-
ben, toen hij tot de ontdekking kwam,
dat zijn vermeende makker een vrouw
was, die nota benle verliefd op hem
was- Het kwam tot een huwelijk en
Marv trok met haa Enge-
land, waar zij aan de kust een her-
berg begonnen. Hier was Mary de trek-
pleister, want velen Wilden deze vrouw
wel eens zien, die zo lang als man had~ . p een oor-
logsschip en militair was geweest-

BIJ DE ZEEROVERS
Mary's geluk duurde echter niet lang,

want vrij spoedig stierf haar echtge-
noot. Er waren nu geen banden meer
die haar bonden en Mary trok v. èe.
mannekleren aan en vertrok naar Ne-
derland, waar ze dienst naim in het
leger-

Na enige tijd besloot ze te vertrekken
en naar Nederlands Indië te gaan. Deze
reis werd het grote avontuur van haar
leven, want het schip werd overval-
len door zeerovers en overmeesterd.
Mary meldde zich bij de kaoerkap.tei'i
Rackham en deelde hem mede, dat zij
deel wenste uit te maken van zijn be-
manning- Zo 'd|egon de carri. re \, > een
van dé beruchtste vrouwelijke zeero-
vers-

Spoedig bleek, dat Rackham niet de-
echte kapitein was, maar de zeerovers
stonden onder aanvoering van een an-
der en die ander bleek ook een vrouw
te zijn, namelijk de Engelse Arme Bon-
ney. Natuurlijk hadden beide vrouwen
het goed met elkaar getroffen. Arme
Bonney en Mary Read werden een be-
grip op zee- Zij waren berucht en ge
vreesd.
WEER VERLIEFD

Tijdens haar zeeroversbestaan ont-
popte Mary/ zich nog eenmaal,: docl\
slechts kort, als vrouw, namelijk toen
ze verliefd werd op een knappe jonge-
man, die tegen zijn wil aan boord van
het kaperschip was. Toen hij een ande-
re piraat beledigde en dit door een duel
beslist moest worden, nam Mary de: van haar geliefde in en voerde
het duel voor hem. Zij "Met list en grote vindingrijkheid wis-
ten de beide vrouwen haar ka,
staan te handhaven tegenover de oor-
logsschepen, die jacht op hen maakten.

Op een middag in augustus van het
jaar 1720 kw|fcm het einde van hun
heerschappij. Juist; warei». d.e I
bezig een geënterd schip te plunderen,

«gsadhip t
dat recht op h'en aankwam- Aan vluch-
ten viel niet te denken. De mannen

zo snel
en Arme en Mary bleven alleer. aan
dek- De dames waren goed
maar tegen een dergelijke macht viel
niets te beginnen. Alle zeerovers wer-

den gevangen genomen en t^i' dood
veroor/deeld- Toch verscheen Mary niet
voor de beul. Zij werd 'ernstig ziek en
stierf voordat de menselijke gerechtig-
heid het vonnis kon voltrekken.

De komende film
"DE EEN EN VEERTIGSTE"

Regie: Grigori Tchoekhrai.
Uitgebracht door:"REK"

De film "De een en Veertigste" heeft
op het Filmfestival 1957 te Cannes een
hoge onderscheiding gekregen. Mis-
schien omdat deze Russische film. iin
vele opzichten afweek van vroegere
Russische films, die zo zwartwit qua

propagande waren, dat er van
film kunst nauwelijks enige sprake kon
zijn.

In "De een en Veertigste" wordt zelfs
de tegenpartij met de nodige sympa-
thie getekend, hoewel uiteraard de leer
zegeviert.

Het verhaal is als volgt: Een (jonge
vrouwelijke luitenant moet een gevan-
gen genomen Czaristische officier naar
een krijgsgevangenen verzamelpunt
brengen-

Zij komen beiden door allerlei om-
standigheden samen op een eilandje te-
recht, volkomen afgesloten van de bui-
tenwereld.

til taat ep dit eiland tussen de
twee mensen een romance.
Dan doet er zich voor de Witrussische
officier een kans voor om te vluchten
en zijn legereenheid weer te bereiken-
Een kans die hij aangrijpt.

De luitenant verijdelt zijrl vluüht-
poging, en hoewel zij van hem houdt,
schiet zij hem in de vlucht neer. De
communistische leer is sterker dan
menselijke gevoelens . . " " ■Hoewel het gegeven wat banaal lijkt,
schijnt de verfilming toch bijzondier
te zijn- De hoofdrolspelers hebben re-
lief, fouten, zwakheden en goede kan-
ten. Zij zijn kortom geen domme ma-
chinale partijleden.

De film is in Nederland goed ontvan-
gen en de recensies spreken van een
boeiende film, die als specimen van
de nieuwe Russische filmkunst interes-
sant genoeg is om te gaan (tien.
Aan U de beslissing uiteraard. In REK.

J.B.

Kri-Pik en Kru-Puk Krant
Korie inhoud van het voorafgaande-

Aleppo, een Arabierenjongen komst
met een zandstorm in een oase in de
woestijn terecht Daar woont een kame
lenechtpaar dat van hun baas is weg-
gelopen. Aleppo sluit vriendschap met
het kamelenjong Simra en het aapje
Doka-

Op zekere dao zien zij een wilde
Bedou'inenstam in de verte. Aleppo
gaat poolshbogte nemen en weet 0$
slimme wijze een meisje te bevrijden
dat de Bedouinen hebben geroofd- Dit
is Si ie in de oasevriendenkring
wordt opgenomen.

Aleppo, Salmira, Simra en Doka trek.
ken er op uit om de ouders van Aleppo
en Salmira terug te vinden* Na een
vreselijke tocht komen zij in een rots-
burcht, van een oude kluizenaar aan,
waar zij weer op hun verhaal komen-

-;
Een weelde van rode tomaten, eet-

bare kalebassen, watermeloenen, mais-
kolven, sappige boontjes, granaatappe-
len en zelfs sla verrukte het oog.

Verderop stond op een grasveldje
onder een geurende mimosaboom een
mooie witte geit. Ze mekkerde en trok
aan het touw, waarmee ze aan de boom
vastgebonden was.

"Ze wil gemolken worden", zei de
oude man en tei-wijl hij een krukje en
melkemmer greep, molk hij heel handig
de volle uiers.

"Wat een schattige geit!" riep Sal-
mira opgetogen, want de meeste geiten
zijn daar bruinig-geel als de kleur van
zand en rotsgesteente.

"Jullie ziet, dat er werk genoeg t_.
doen valt!" zei hun gastheer.

"En door al die verhalen is er van
besproeien van de moestuin ook niets
gekomen."

"Dat zal ik wel doen-" riep Aleppo
ijverig uit.

Salmira ptukte boontjes en mais-
kolven voor het avondmaal. Toen de
zon onder ging, was de hele moestuin
verzorgd en zatsn zij allen gezellig

om; het vuurde hun maiskolven te
roosteren- Hoe zoet en nopitachtigi
smaakten deze en gedoopt in de warme
geitenboter, waren ze overheerlijk.

Ook de malse boontjes, die Salmira
gekookt had, smaakten veel lekkerder
dan thuis, omdat zij ze met de handen
moesten opeten- De nachtwind stak op
en deed de oleanderstruiken heen en
weer wiegen, zodat bloemengeur naar
hen toedreef. Langzaam doofde het'
houtvuurtje en de volle maan. schoof
als een stille, witte lampion langs de
toren en kantelen, totdat de hele bin-
nenplaats baadde in een geheimzinnig
melkachtig licht.

De dieren zochten hun rustplaats op-
Simra in < erwijl Doka zich lek
ker vleide tegen de warme, krullende
vacht van Djoem.

Salmira begon te gapen en de oude
man ze^: "Onze kleine wocisijijnroc..,

slaap nodig. Dan Is het beter,
dat ik vanavond alléén mijn sterren-
kundige waarnemingen doe."

"De sterrekijker." riep Aleppo opge-
wonden, want hij herinnerde zich nu
dat de oude man daar 's morgens over
gesproken had.

d< 1 kijken?"
"Ja mijn j< :lke avond
en nu met volle maan is het bijzonder
mooi."

arwijl was de oude man hen voor
gegaan de brede, ongelijke treden van
de wenteltrap op tot ze in een liuim
gewelf kwamen, waar in het midden de
grote sterrekijker, rustend op een draai
baar voetstuk, was opgesteld.

Het dak het midden open,
zodat het uiteinde van de kijker vrij
in 't rond bewogen kon worden en het
hele hemelgewelf af kon zoeken naai-
sterren, planeten of meteoorstenen-i

Boeken lagen en stonden in nissen in de
rotswanden, zodat ze niet nat konden
worden bij regen. Het geheel zag er
echt uit als de kamer van een geleer-
de.

De oude man had intussen de ster-
rekijker gericht op de maan. Aleppo
mo_. doorkijken en de

in zei: "Nu zullen jullie voor
het eerst eens een kijkje op de maan
nemen, de tweelingplaneet van de aar-
de-"

Daar hadden de kinderen nog nooit
van gehoord en hoe verbaasd waren ze
die oude, bekende maan nu zo van dicht

runnen bekijken. Bergen, dalen
te's, diepe kloven, uitgebrande kra

ters van vulkanen, dat alles was nu
zo dichtbij, dat ze het nauwkeurig kon-
den waarnemen bij het bleke Tcht van
de maan zelf.

Het was adembenemend en fantas-
tisch, maar Salmira, die op haar tenen
moest staan om goed door de kijker te
kunnen 2iesi, vond het erg onwezenlijk
en spookachtig. Ze werd er helemaal
duizelig van, vooral toen zij ook de
andere hemellichamen bekeken: grote,
schitterende sterren, die door de kijker
uit wel zeven of meer verschilfendie
planeten bleken te bestaan. Ze gaven
zelf geen licht af, maar weerkaatsten
het licht van de zon als in een spiegel.

Aleppo was onvermoeid en hij kon
er maar niet genoeg van krijgen, tot
zijn ogen van opwinding zelf wel schit
terende sterren leken-

Tenslotte stuurde de oude man hen
naar bed, want hij wilde nog wat stu-
deren maar niet voordat hij Aleppo
beloofd had hem de volgende avond
meer over de sterren en hun banen
te vertellen.

Aleppo kon van opwinding haast
niet in slaap komen en Salmira _
het al net zo. Ze waren helemaal ver-
geten, waarvoor ze op reis waren ge-^
gaan zo genoten ze van alle nieuwe
dingen, die' ze hier beleefden.

Toen de kinderen de volgende morgen
hongerig de binnenplaats opliepen, was
hun gastheer nog niet aanwezig- Wel

Doka, die op eigen homtja
zijn nieuwe omgeving weer eens
het verkennen was- Hij slingerde zich

tot struik, klom in de si-
naasappelboom om vandaar met een
reuze sprong de bananenboom te berei-
ken. Daar plukte hij rustig een paar
rijpe vruchten, pelde er, net als een
mens, de schil halverwege van af om
ze daarna smakelijk op te peuzelen.
Toen gooide hij achteloos de schillen
op de binnenplaats, keek met zijn slim
me oogjes in het rond tot hij de kan-
telen van de vesting ontwaarde.

Met een lenige, geweldige spreng,
wist hij deze te bereiken, werkte zich
met zijn armen en poten door de ope-
ningen der kantelen, zodat zijn staart
als een zwarte slang achter hem aan
slingerde, steeds naar binnen en naar
buiten tot hii de toren bereikte.

Toen hij op het topje van de toren
was geklommen, liet hij zich plotse-
ling vallen, maar dat was maar een
schijnbewegipg, want hij bleef aan zijn
staart hangen, die hij handig om het
hoogste topje van de toren had gesla-
gen-

Djoem had' vol aandacht de vreem-
de capriolen van zijn gast gadegeslagen
en toen Doka met de kop 'naar bene-
den bleef hangen, begon hij luid te
blaffen.

Direct begon Doka aan de afdaling,

want zijn apennatuur hunkerde naar
spel en stoutigheid. ,
~" (Wordt vervolgd)

Beste jongens en meisjes

Tot onze spijt kunnen we jullie dit

keer niet vertellen hat er met Spriet,

Erik. Peter en Torn is gebeurd^op hun
speurtocht naar de schat van de man-
ke Rooie. Onze Nieuu Zealandse cor-
respondent die jullie altijd op de hoog-
te houdt van hun avonturen, heeft deze
week geen verslag ingestuurd.

We zijn zelf ook erg nieuwsgierig

hoe dit gevaarlijk spe* afloopt, maar
volgende week zullen we wel meer we-
ten.

Deze week kunnen we alleen het ver
haal van hel Arabiertje afdrukken.

er is groet nieuws van de FAAM FIJI! Föflffl FflïlïflSTlSCH
Gevulde Ulevellen.' U kunt ze natuurlijk wel, die leki.

e fruit versnapering uit Grooltmoederstijd.
DE FAAM brengt deze traditionele versnapering nu op de moderne,
handige wijze .... verpakt in een nieuwe rol en GEVULD

____^__________i^__^^^^^

FAAM gevulde Ulevellen zijn frissele' - .leringen in ver-
schillende smaken- .
FAAM gevulde Ulevellen zijn gevuld met een delicieuze vulling, o.a. in de

n sinas, citroen, frambozen of ananas.
FAAM gevulde Ulevellen zijn apart verpakt, op elke wikkel staat een

_77ï_Ti____ii__- _j"_-____ afoertrukt. Ceestis. Grappig!



Conferentie
Gisteren is te Hollandia een conferen-
tie begonnen van gemeentevoorgangers
en predikanten van de Pinkstergemeen-
te uit geheel Nieuw Guinea.
De conferentie duurt tot 21 september.
Gisteravond werd e.r in de Bethelkerk
een gecombineerde kerkdienst gehou-
den van de Maleis en Nederlands spre-
kende sectie van de Pinksterganeente
van Hollandia.

Laatste nieuws
De wereldsgezondheidsorganisatie heeft
berichten uit Kongo ontvangen dat er
op verschillende plaatsen haarden van
pokken zijn geconstateerd.

imige gebieden verlaten de me-
laatsen hun kolonies wegens gebrek

aan voedsel, en keren naar hun dorpen
terug.
Volgens andere berichten neemt ook het
aantal malariagevallen toe.

Zijne Majesteit Koning Boudewijn
van België heeft zich verloofd met
Donna Fabiola de Mor.a V Aragon.
dochter van wijlen Graaf de \Mora
V Aragon-
De vorstelijke verloofde heeft de
Spaanse nationaliteit.
Het nieuws van de verloving werd door
premier Eijskens door de radio bekend-
gemaakt op he; moment dat de toekom-
stige koningin van België, vergezeld
door haar moeder en een van haar drie
broers', de Frans-Belgische grens pas-
seerde op weg naar Brussel.

De verloofde van koning Boudewijn
werd 11 juni 1928 geboren.
Een woordvoerder van het Belgische
hof heeft vanmiddag op een perscon-
ferentie in Brussel meegedeeld, dat de
datum voor het huwelijk nog niet is
vastgesteld.

De Indonesisch Mohammedaanse
Masjoemiparij en de Socialistisch©
Partij hebben president Soekarno mee-
gedeeld dat zij zich overeenkomstig
zijn bevel zullen ontbinden.
De Masjoemi heeft in een brief aan de
president, waarin zij dit meedeelt kri-
tiek uitgeoefend op zijn politiek en
verklaard dat in Indonesië een dicta-

tuur heerst-
inmiddels heeft vandaag de garnizoens-
commandant van Djakarta het commu-
nistische dagblad Harian Rakjat
voor onbepaalde tijd verboden.

./

Een aantal industriën in Nederland
heeft vergevorderde plannen voor d«
vestiging van dochterondernemingen
in Australië.
Deze plannen zijn gebaseerd op de Ne-
derlandse uitvoer naar Australië en het
zal niet zo lang meer duren voordat
zij worden verwezenlijkt.
Dit heeft de secretaris generaal van het
Australische instituut op de Utrechtse
jaarbeurs meegedeeld.
De ondernemingen die dit voortieinen
hebben behoren vooral tot de techni-
sche sector.

/
De vice-president directeur van d«

KLM, mr- Van de Breugel is op de
jaarvergadering in Kopenhagen van de
lATA, de internationale vervoersorga-
nisatie benoemd tot lid van de uitvoe-
rende commissie.
Mr. Van de Breugel volgt hiermee de
president directeur van de KLM mr.
Aler op, zoals hij in mei diens functie
bij de internationale luchtvaartmij- zal
overnemen als de heer Aler met pensi-
oen gaat.

'RfbSa.rS ..SSs: vind Heinelsen liet |
\S^v«SÏS lefeteerste biei* dat er

_#■ lm iP t_____W7^ "<£r _rl<___- #£& .»*■». ï_. /______£____ _[(

ZWITSAL: Bab^powder
Bussen en navulzaSiies
Babyzecp
Babyolie
Babyzalf
Babylotion
Kii.«_.es. shampoo

En het ideale geschenk voor de jonge moeder de
beroemde

ZWITSAL BABY SETS

1 PHARMA
t*"^********l*****************************^^

„JOSSY" heeft ontvangen
Stoffen, Jumpers, Vesten, Baby-artikelen, Ceintuurs, Gladde pumps, Ja-

I
ponnen, Rokken, Nagellakken, Herenoverhemden, Poppen, Kinderjurkert,
en nog vele andere artikelen- 2340

\
LUCHTPOSTSLUITINGEN IN DE "

KOMENDE WEEK
Maandag: Merauke- Tanahmerah- Sar-
mi- Biak (extra 06.30 u.)
Dinsdag: Geniem.
Woensdag: Biak- Manokwari- Fakfak
Wamena- Lae- Sydney-
Vrijdag: Biak- Manokwari- Sorong-
Amsterdam-Cs- Djakarta.
Zaterdag: Biak- Manokwari- Sorong-
Fakfak- Amsterdam-Cs.
Voor nadere inlichtingen tel: Hla 114-

-filmprogramma
REK THE-TER

"Actueel film" kondigt heden 17/9 en
18/9 de meest opzienbare film aan, die
in Cannes bekroond werd.

"DE EEN EN VEERTIGSTE"
in prachtige kleuren met Izo'de Izwits-
kaja en Oleg Strizjinow.
Regie door een van de 'beste Russische
regisseur Grigory Tsjoechrai- Een film
bekroond op het 10e Internationale
filmfestival te Cannes.
Mis deze film beslist niet- Dit is de
eerste Russische film, ooit hier te lan-
de vertoont.

Heden de PRIMIERE IN REX-
REX zondag matinee "JODY EN HET
HERTEN JONG"
Aanvang 10.30 uur. Prijs Volwass. f 2,50
en kinderen f 1,50.
REK Hollandia-Binnen vertoont zondag
18/9 "JODY EN HET HERTENJONG"-

ORIËNT THEATER
HONG — LIAN FILMBEDRIJF

vertoont heden 17/9 en morgen 18/9
"COWBOY"

In cinemascope en kleuren. Met Glenn
Ford, Jack Lemmon en Anna Kashfi.
Glenn Ford toont U nu eens niet het
romantische "Wilde" Westen maar de
ruige werkelijkheid.
Haven mogen 18/9: Matinee "FORT
DOBBS" een heel spannende Western.
Aanvang 10.15 uur-
Holl- Binnen 17/9: LA FEMME E_ LE
PANTIN met Brigitte Bardot.
Sentani morgen 18/9: LA FEMME ET
LE PANTIN met Brigitte Bardot.

Zo juist ontvangen:

GRAMMOFOONPLATEN

Tophits, stereoplaten en zeer
goedkope Klassieke platen van

Wereldvermaarde musici.

"ELECTRO VOICE" Telf: 225

Wegens vertrek te koop aangeboden:
t-e.a.b. WOONHUIS groot 117 m2, gele-
gen APO-Complex, RVO. 75 jr., met of
zonder inboedel.

Te bevragen hr. NAMYSL
tussen 0900 — 10.00 u, en 16.00 — 18.00
uur-

TE KOOP: Eén VOLKSWAGEN-COM-
BI in goede conditie tegen elk aanneme-
lijk bod.
Te bevragen bij "HOLLANDIAFILM",
tel. Hla 26-

-2343

Gevraagd voor spoedige indiensttreding
een COMMIES

[Vlot kunnende typen] bij het kantoor
van Bevolkingszaken.
Aanmelden ten kantore in Dok 2.

Zojuist ontvangen: ZWEMBROEKEN

"MOONLIGHT BAY«
2324

Voor verzorgd gezond haar

BRYICREEM
de meest verkochte haarcreme ter wereld

jgfjft. H^ De verkoop van meer dan tach-
tig millioen dozen per jaarmaakt

g» haar een natuurlijke glans en
|| houdthet de gehele dagverzorgd

_B-> Brylcreem inUwhaar enmerkop
■K Wf hoe netjes en verzorgd het eruit

'_?ü_!»^___ \r ym^__mf_w ''m

WÊ? wi/É,i/I,WA ______ ____.-m_.mm __m ■_*___ _____ _■ ____. ___■WZ I BRYLCREEM
..3;;, .-'^^P-^^fcfc _\, TÊmÈlillËè Brylcreem het haarmiddel

_ m M *< t' bi ' Perfectie-____■&' lil ■■
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