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Communistisch dagblad in
Djakarta verboden
In Djakarta hebben legerautoriteiten
het communistische dagblad Harian
Rakjat verboden- Een woordvoeder vertelde dat het blad een artikel had gepubliceerd, waarin het deed voorkomen
alsof een lokale leger-autoriteit inf
Oost Indonesië zich achter de communisten had geschaard tegen de commandant van de Kleine Soendaeilanden.
Inmiddels hebben de twee partijen, die

Onderscheiding

voor

Sekou Toure

President Sdekarno heeft de Indonesische ster (Ie klas) toegekend aan president Sekou Toure van Guinee. De
uitreiking vond plaats in het presiden-

tiele paleis in Djakarta. Sekou Toure
brengt een officieel bezoek van enkele
dagen aan Indonesië.
naar

Nieuw

Guinea

MinisterToxopeus op 8 october

hiertoe van president Soekarno opdracht
hadden gekregen, zich zonder incidenten ontbonden. Het zijn de Masjoemi
en de Socialistische Partij die deze
opdracht hebben gekregen voor hun'
aandeel in de revolutie van 1958 en
die geweigerd hebben de deelnemers
aan de opstand publiekelijk te veroordelen.

Indonesië staaft! suixe. export
De Indonesische regering heeft de
uitvoer van suiker tijdelijk stop gezet.
De suikerproductie zal dit jaar waarschijnlijk 10 tot 20" minder zijn dan
het vorige jaar toen ze 860 duizend ton
bedroeg. De regering' in Djakarta wil
tekorten aan suiker op de binnenlandse
markt tegen gaan.

_

Toelichting

Het programma van zijn bezoek zal
nog nader worden bekend gemaakt.

over internationalisatie van NG

sastroamidjodjo

Volgens radio. Australië heeft de
voormalige Indonesische premier, A|i
Sastroamidjodjo, naar aanleiding van

de berichten als zou Nederland bereid
zijn om Nieuw Guniea te internationaliseren, te Djakarta hebben verklaard

dat Indonesië

een

internationalisatie

waarbij de UNO het daadwerkelijke

bestuur over Nieuw Guinea zou voeren, in overweging zou willen nemen,
maar alleen onder voorwaarde dat erkend wordt, dat Nieuw Guinea uiteindelijk bij Indonesië zal warden gevoegd. Een UNO beheerschap waarbij
Nederland als beherende mogendheid
zou optreden zou voor Indonesië onaanvaardbaar zijn, aldus Sastroamidjodjo.
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voor 1

Er wordt naar gestreefd
janu
ari 1965 hef hele binnenland van Ne-

derlands Nieuw Guinea onder daad-

De aanvangsdatum van de reis van
minister Toxopeus naar Nederlands
Nieuw Guinea is vastgesteld op 8 oktober.

__eui_t-_.uii.Ba Hoeher

werkelijk bestuur te brengen.

Dit wordt gezegd in de toelichting

op de begroting van Binnenlandse ZakenBESTUUR
De begroting' wijst

erop dat volgend
jaar de instelling van de Nieuw Guinea
Raad mag worden verwacht als1 het ingediende wetsontwerp tijdig wordt aangenomen.
De democratisering vart het lokaal
bestuur zal met kracht verder worden
doorgevoerd door de instelling van
dorps-, stads- en streekraden-'
Nog in 1960 wordt de oprichting van
'n tweede gemeenschap verwacht n-1. die
van de onderafdeling Japen. Naarmate
opgeleide krachten beschikbaar komen,
worden Papoea's ingeschakeld bij de
uitvoering van de overheidstaak.
RIJKSBIJDRAGE

Het Rijk zal in 1961 met 94,5 miljoen
gulden bijdragen ter dekking van het
tekort op de Nieuw Guinese begroetingEen miljoen hiervan komt ten laste van
Defensie.
De regering meent dat deze jaarlijkse
bijdrage in de toekomst zal stijgen tot
124'1/.: miljoen gulden in 1964. Daarna
verwacht men geen verdere verhogingen. Wel is er dan w/eer kans op een

geleidelijke verlaging.

VRIJWILLIGERS KORPS

De begroting zegt, dat de

oprichting

van een Papoea vrijwilligers korps bezig is haar beslag te krijgen. Zij wordt)
opgericht als een zelfstandig onderdeel
van de krijgsmacht.
Jaarlijks zullen ongeveer 200 man worden aangeworven.

ONDERWIJS
Wat het onderwijs betreft zal in 1961
subsidie worden gegeven aan 77 nieuwe dorpsscholen en drie nieuwe PMSen. Ook zal er een kweekschool worden
opgericht- De gedachte gaat verder uit
naar de opening van enkele nieuwe opleidingen voor dorpso}nderwij:zers, de
oprichting van enige lagere scholen E
en vervolgscholen en de instelling van
een afdeling aan de HBS van Hollandia die speciaal op de behoeften van
Nieuw Guinea is afgestemd. Ook wordt
gedacht aan de uitbrgjding van vakonderwijs en de uitbouw van andere opleidingsscholen-

GEZONDHEIDSZORG
De bestrijding van framboesia heeft
de gehele bevolking van het onder bestuur gebrachte gebied bereikt. De malaria wordt bestreden in een gebied met
200.000 inwoners en 130000 personen
zijn onderzocht op tuberculose.
SAMENWERKING
De samenwerking met Australië op
het gebied van praktisch bestuur blijft
zich bevredigend ontwikkelen. Die samenwerking wordt vergemakkeflijklj
door de verbetering der verbindingen.

Inanwatan: kleine plaats waar
belangrijk werk wordt verricht
Van onze corespondent te Sorong-

Waarschijnlijk heeft U weleens _e
naam Inanwatan gehoord. Er is enige
jaren sprake geweest van een sagofa-

briek, die daar gesticht zou worden
door "Honig", maar daar horen we tegenwoordig niets meer van. Toch komen
er verheugende zaken tot stand, die de
moeite waard zijn om er het licht der
publiciteit over te laten schijnen.
Uw correspondent kwam op een verloren maandagmorgen langs dit vriendelijke, 1500 inwoners tellende plaatsje in de uiterste Zuid-West hoek van
de Vogelkop, aan de Mac Clluer-golf
gelegen.
Bij zijn wandeling door het dorp
zag hij toevallig een paar grote gamellen de school binnen brengen en zo
kwam hij er toe eens wat verder te
kijken-

KATJANG HIDJAU VOOR SCHOOLKINDEREN
" Dit dorp blijkt in de unieke omstandigheid te verkeren, dat aan alle schoolkinderen 5 x per week in de speelpauze een bord katjang hidjau-soep, uitgereikt wordt die er in gaat als koek.
De goede eigenschappen van dit soort
voedsel behoeven geen nadere toelichting. Het initiatief hiertoe is uitgegaan
van de inmiddels Koninklijk onderscheiden Zr. Valk,' thans werkzaam te
Waren. Zij ontwikkelde het idee en
bracht het voor de bestaande Inonwatan-Raad. Dit officieuze lichaam, dat
een beter bestaan leidt dan vele officiële lichamen hier te lande (maar
daarover straks meer) nam het denkbeeld over en met behulp van de kerkeraad van de ECK werd het ten uitvoer gelegd.
BETALING IN SAGO
De gang van zaken is als volgt: per
schoolkind levert ieder ouderpaar per
maand één tumang sago (ruim 10 kg)
in bij het Districtshoofd. De Inanwatan-Raad oefent door middel van een
bezoldigde secretaresse die hiervan
nauwkdurig boek h(oudt, een strenge
controle uit op de naleving van dit
voorgdhriJjt. Helt Districtshoofd koopt
de tumang sago op voor f 1,25- Deze
sago wordt weer doorverkocht aan de
organisatoren van de wegenaanleg te
Teminabuan en voor de winst koopt
men katjang hidjau. Voor het koken
van de katjang hidjau zorgen de meisjes
van de nachtdienst in het plaatselijke
ziekenhuisje, een toonbeeld van properheid overigens- Op verzoek van de
Inanwatan-Raad regelt en verzorgt de
kerkeraad van de plaatselijke autochtone ECK-gemcenschap het vervoer naar
en de uitdeling in de school.
Dit systeem functioneert reeds sedert twee jaar en wel voortreffelijk.
Het komt zelfs voor dat de bevolking
geheel uit eigen beweging klappers
geeft ter verwerking in de soep (santen). Het brandhout, dat men voor het
koken nodig heeft, wordt luit de kas
van de Raad gekocht, omdat de huidige
katjang hidjau-prijs een zekere marge
toelaat. Ook in verschillende andere
plaatsen van dit district is men inmiddels met deze katjang hidjau-verstrekking begonnen-

INANWATAN RAAD
Sedert 1910 is Inanwatan reeds een
bestuursvestiging. Thans zetelt er de
enthousiaste Adm. Ambtenaar O.J. Bertels, die onder leiding van het HPB
Teminabuan werkt. Reeds geruime tijd
bestond er een Raad, die evenwel tot
19^8 gebrekkig- functioneerde. Thans
ligt dit anders en men behoeft slechts
achter de kerk te kijken om het bewijs
te zien. Daar wordt onder leiding van
de Raad een prachtige stenen waterbak van 25 x 3 x 3 meter gebouwd. Het
was de heer Bertels, die ons met geestdrift over de zich onder leiding van de
Raad ontwikkelende zelfwerkzaamheid
van de bevolking vertelde.
GEDWONGEN CONCENTRATIE
Inanwatan is van oorsprong een ge12
dwongen bestuursvestiging, waar
samengevjetegd
nederzettingen
kleine
werden. Dit beeft tot gevolg dat men
om alle groepen vertegenwoordigd te
doen zijn, niet minder dan 35 raadsleden heeft- Een officieel instellingsbesluit is er niet. Niettemin functioneer }
deze Raad, dankzij een kennelijk verstandige aanpak van Bestuurszijde, in
de praktijk uitstekend. Allerlei groepsactiviteiten worden aan de Raad, die
ongeveer drie maal per twee maanden
zaterdagavond vergaderij, voorgelegd.
op

HELFT VAN DE KOSTEN
Zo tvas hef bijvoorbeeld de bedoeling een strip, geschikt voor "Twins"
aan te leggen, voor welk object op de
begroting van de RWD f 30.000,— was
uitgetrokken. Onder leiding van de
Raad volbracht men het werk echter
in de helft van de geplande tijd en met
precies de helft van de geplande kosten
f 15.000,—.
In 1959 startte men een campagne
voor de aanplant van klappers, die in

namelijk

middels geresulteerd heeft in de aan-

plant van 30.000 stuks, aan welk aantal men op korte termijn nog 10.000

stuks hoopt toe te voegen.
Bij het entameren van e.e-a. wordt
zeer bewust rekening gehjobden met
bestaande grond- en bezitsverhoudingen-

.

FLEXIBEL
Het bleek zelfs mogelijk de op de
RWD-begroting uitgetrokken gelden
voor onderhoud van het plaatsje,
f 1200,
dit jaar te autoriseren aan
het (officiëeel niet-bestaand) publiekrechtelijk lichaam dat deze Raad is.
Een dergelijke flexibiliteit van overheidsorganen lijkt in dit land zeer juist.
Men gaat thans zeer zorgvuldig na wat
voor deze f 1200,— dit jaar moet gebeuren.
De waterbak waarover wij hierboven reeds schreven, heeft de Raad dus
ook in eigen uitvoering. De hieraan
werkende "tukangs" genieten een uitdrukkelijk vooraf bepaald inkomen uit
de Raadskas, hetgeen zonder mankeren uitbetaald wordt-

—,

EENZAME POST
Men denkt in dit land zo vaak dat
alles vanuit Hollandia geschieden moet
en alles van daaruit geleid wordt en

moet worden. Het zal gedeeltelijk wel
waar zijn. Toch doet het verkwikkend
aan op zon eenzame post een ambtenaar te vinden, vrijgezel, die daar reeds
twee jaren werkt en bepaald geen heim
wee naar het stadsleven vertoont, doch
integendeel bezield is met een heilige
ijver om de bevolking van juist dit afgelegen deel in te leiden en verder te
helpen op de weg naar zelfwerkzaamheid en zelfstandigheid, ver weg van
alle politiek gekonkel, in een serene
landelijke rust.
Wij zouden tekort doen aan de enige
Europese zuster, mej. Boersma, wanneer wij ook haar ijver niet met ere
zouden noemen.
Haar leuk-klein ziekenzaaltje is een
lust voor het oog. Wij weten d!at deze
eenzame posten meer gevonden worden
in Nederlands Nieuw Guinea.
Omdat zij niet elke dag in het licht
der publiciteit komen, leek het
ons goed er eens één voor het voetlicht
te halen-

minstens 350 passagiers nodig
Zoals bekend,

wil

het Reisbureau

"Seven Seas" begin november een passagiersschip in Hollandia laten aanlopen voor embarkement van passagiers
naar Nederland. De tarieven zijn ongebruikelijk laag.
Van de heer Veerman, agent van
"Seven Seas" te Hollandia vernemen
wij dat het hier het Italiaanse passagiersschip "Flaminia" betreft van circa- 13.000 ton met passagiersaccommo-

datie voor 1100 manEr is maar éón klasse aan boord.
Onder normale omstandigheden vaart
dit schip van de Oost- en Zuidkust van
Australië rechtstreeks naar Aden en
en
een bezoek aan >_
flinke omweg betekenen- Vandaar dat
'er minstens 350
het schip moeten zijn wil dit bezoek
doorgang vinden- *
Voor het eind van deze maand moet
de heer Veerman een beslissing nemen.
De lage tarieven zijn het gevolg van
het feit dat een aantal Italiaanse
scheepvaart-maatschappijen in tegenstelling tot de meeste Nederlandse, niet
behoort tot de zogenaamde "Conference
Group" en zich bijgevolg ook niet gebonden acht door de prijsafspraken van
deze groepering.

'

Radioprogramma
Wist U dat elke dinsdagavond om
20.00 uur "De Warwinkel" onverkort
vait te beluisteren op de lokale Hollandia-zender?
DONDERDAG 22 SEPTEMBER 1960
Op 49,42 en 80 meter

20.00 uur Klok, nieuws, weersverwach-

ting; 20.15 uur Donderdagavondconcert

Franse componisten. Berlioz: Ouverture
"Der Römische Karneval"; Chopin: Pianoconcert nr- 1 in e; Dukas: "Der Zauberlehrling"; Ravel: Daphnis en Chloe,
2e suite. Uitvoering: Het Weens Symfonie Orkest 0.1.v. Pierre Dervaux. Dit
is het 3de Orkest Concert van de Bregenzer Festspiele, augustus 1960- Uitzending in samenwerking met de Oostenrijkse Radio-omroep. 21.55 uur Protestantse avondoverdenking; 2213 uur
Jan Cordüwener en zijn ballroomorkest
22.25 uur Ben Light, piano; 22.30 uur
(Vervolg op pag. 4)

Een

Onder de kop "Een equilibrist naar
New Yoik" verscheen in de Nieuwe Rot

Courant van 9 september jl.
de volgende beschouwing over de positie van Soekarno in de huidige politieke situatie in Indonesië.
Steeds duidelijker wordt het, dat in
Indonesië een openlijke strijd aan de
gang is tussen het leger en de communistische partij- In drie districten heelt
een legercommandant de partij nagenoeg geheel verboden: op Zuid-Celebes
Zuid-Borneo, en Zuid-Sümatra. Nu
heeft ook de commandant van Oosit
Java een bekendmaking gedaan, d^e,
voor een goed verstaander, neerkomt
op een waarschuwing tegen de communisten die on-Indonesische activiteiten
terÖÉtttise

bedrijven.

Dat zoiets op Oost-Java gebeurt is
opmerkelijk, want dit gebied is
u:terst roerig en uiterst links geweest.
Soerabaja was de eerste glrote stafV

met een communistische meerderheid
in het gemeentebestuur en het was in
1945 te Soerabaja dat de Indonesiërs
in opstand kwamen tegen de Jap
en vervolgens de Brits-Indische troepen
die er landen aanvielen.
Wanneer feen ïeg_ncximn.andant in
zon gebied zijn wantrouwen jegens de
communisten uitspreekt, moet h-j van
een stevige steun in de rug zeker zijn
om te weten hoever hij kan gaan. Hfj
nog

is overigens

n.;-'

dan eer,
niet verboden en in dat opzicht verschilt
de situatie du'delijk van die in de drie
r wel een verbod is opgelegd-

On Zuid-Celebes,

Zuid-Borneo

en

i
i
daar is een overwegende islamitische

Zu

!§<_( met nationalismeis er
i
j in steden geconcentreerd
lok niet :-■ |
met
positie van Jav"a en
overheersende
de
het zou
Ie verrass'ng zijn als
rrhand zou blijken dat de territoriale commandanten in die buitengewesten de communistische partij mede
-'te islaheb~
ohm
:''.> heel Innaiti:
donesië is verboden, onder het motto:
gelijke monniken, gelijke kappen.
:. Intussen ziet de situai:
wonderlijk uit. Aan de ene kant heeft het
lartij gemuilIcgi.
korfd en in het verdachtenbankje gezet
en pakt het
Aan de andere kant zitten in en bij
de regeringstop notore linkse figuren en
communistische,partijleiders in officiële functies en bezet de communistische
partij in alle zogenaamde volksvertegenwoordigende organen ruime fracties.
De grote democratische islamitische
partij Masjumi, die duidelijk anti-communistisch denkt, is verboden omdat
te v#el van haar leden niet zonder sympathie tegenover de opstand van de tegenregering hebben gestaan. Met haar
is de kleine socialistische partij van
hoofdzakelijk intellectuelen verbodenDe protestantse Parkindo is ook onderworpen aan een gerechterlijk onderzoek,
zoals de president kan gelasten tegen
partijen die hij ervan verdenkt dat ze
niet aan zijn eisen voldoen, maar ze is
toch niet verboden. Hetzelfde is gebeurd met de 1.P.K.1., een kleine partij
van oudstrijders, waarvan het pikante
is dat minister-stafchef Nasuition ysr
in 1955 kandidaat voor is geweestDe

.

evenwichtskunnstenaar naar New York

:

.

Het lijkt allemaal nogal onverenigbaar met het streven van president
Soekarno naar steeds grotere nationale eenheid en met kennelijke behoefte

aan stabilisatie die Indonesië heeft, wi'
het zich kunnen consolideren en ontwikkelen- In de turbulente daagse politiek van Indonesië is stabilisatie echter een ideaal en geen op korte termijn
bereikbaar doel en ook niet het eerste
oogmerk van president Soekarno, die
immers spreekt van de onvoltooide revolutie. En in die daagse politiek is
de president altijd een onweerstaanbare meester-equilibrist geweest.
Hij is sinds 1945 de binnenlandse onrust en onzekerheid en de verdeeldheid
onder zijn aanhang de baas gebleven,
niet door kalmerende en stabiliserende
invloed, maar juist door zijn dramatisch talent. Hij heeft met zijn grote
persoonlijke invli/ed en overredingskracht steeds weer tegenstrijdige elementen tegen elkaar weten uit te spelen en elkaar in evenwicht laten houden, met een onuitputtelijke gevatheid
in toegeven en eisen, geven en nemen
en weer terugnemen
Ook nu gebeurt dat. Want het is weer
de president die bemiddelt in de nu
zeer heftige controverse tussen het leger
en de communistische partij- In zijn
paleis komen de tegenstanders praten
en onder zijn leiding wordt telkens een
nieuwe oplossing gezocht. Geen permanente oplossing, er zijn in Indonesië
nog geen blijvende oplossingen. Zodra
een nieuw compromis is bereikt begint
de worsteling om het volgende.

.

De teerstvolglfnde

ppj!bs.)ing wor£.^

zo kan uit berichten

uit

Indonesië

vvorrl.cn afgeleid, gezocht op een binnenlandse topconferentie die op 12 september zal worden gehouden met alle militaire en civiele autoriteiten uit
de archipel. De datum kan belangrijk
zijn omdat Soekarno kort daarna zal
m|oeten vertrekken naar New Vork
wil hij, zoals is aangekondigd, da
Alegemene Vergadering van de Verenig
de Naties, die op 20 september begint,

bijwonen.
Zoals al meermalen is gebeurd kan
deze reis van' Ir- Soekarno een belangrijke factor in de binnenlandse Indonesische cntwikkelingen zijn, want ze verschaft hem een sterk argument om de
onderlinge tegenstellingen in toom, te
houden- Het ligt immers voor de hand
dat hij in New Vork, ook al is daar nog
niets over meegedeeld, iets zal verklaren of trachten te bereiken wat hij kan
smeden tot de nog ontbrekende schakel
in zijn revolutionaire idee, de verwezenlijking van zijn aanspraak op westelijk Nieuw Guinea,
Gevraagd:

Enployé voor Snackbar
Sollicitaties bij N.1.G.1.M.1J N.V.
Vroegere

reflectanten behoeven
solliciteren.

niet

opnieuw te
Gevraagd:

ervaren typiste, voor het
Fiat Service Station.
Sollicitaties bij N.I.G-1.M.1J N-V-

Een

Fam. JAARSVELD

wenst vrienden en kennissen een goed

verblijf in Hollandia toea/b. Karossa. naar Manokwiari-
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Zoals bekend hebben 100-000 Nederlanders een jeukziekte opgelopen door
het eten van Planta margarine; een
jeukziekte overigens die in twee gevallen de dood tot gevolg had.
In Nederland heeft deze affaire groot
opzien gebaard en velen vragen zich
af of de directie van de Unilever niet
verantwoordelijk gesteld kan worden
voor het feit dat zij op zo ernstige wijze schade heeft berokkend aan de volks
gezondhe;d.
Wij in Nieuw Guinea kunnen deze
zaak laten voor wat ze is, mits we
zeker weten dat dit soort schadelijke
margarine hier niet wordt ingevoerd.
Naar wij vernemen verschijnt Plantamargarine hier niet op de markt. Het
is echter gebleken dat in de Unilever
fabrieken, de_elfde tanks waarftn dej
gevaarlijke Planta werd gefabriceerd
ook werden gebruikt voor andere merken die door de Unilever op de markt
gebracht wordien. De mogelijkheid is
aanwez.g dat deze andere merken zo in
meer of mindere mate door restanten
van de Planta zijn besmet geraakt.
Deze merken worden wel in Nieuw
Guinea ingevoerd. Bij informatie onzerzijds verklaarde de heer- D-Th.A.ARoest, plaatsvervangend hoofdvertegenwoördiger van de Nigimij alhier, een
brief van zijn directie in Nederland,
met een fotocopy van een brief van de
Unilever te hebben ontvangen, waarin
met de meeste nadruk werd verklaard
dat er in de partijen Unilever margarine die reeds naar Nieuw Guinea
waren verscheept, of die nog verscheept
zouden worden, geen schadelijke stoffen voorkwamenNader vernemen wij nog dat de Dienst
van' Gezondheidszorg geen reden tqtj
.Thed aanwezig acht.

"

Gaat maiakkabemiddelen?
Indien daartoe uitgenodigd is Malakka bereid op te treden als bemiddelaar
in het geschil over Nieuw Guinea tussen Nederland en Indonesië, zo heeft
volgens A.P. minister-president Tengkoe Abdoel Rachman verklaard.
De premier gaf toelichting op een ver
klaring van de ambassadeur van Malak
ka in Indonesië, Inche Senu Bm Abdoel Rahman, die verklaard heeft dat
Malakka desgevraagd bereid zou zijn
het geschil te helpen regelen"Natuurlijk moeten de twee landen
Malakka als bemiddelaar aanvaardbaar
achten en moet een regeling met vreedzame en grondwettige middelen tot
stand komen- Overigens zal Malakka
zich slechts in zoverre met de aangelegenheden van de twee landen bemoeien
dat het zijn politiek van trouw aan het
beginsel van zelfbeschikkingsrecht voor
elk land duidelijk maakt", aldus de
verklaring van Rahman.
"Malakka zal kolonialisme in elke
vorm of vermomming bestrijden. Wij
zijn bereid tezamen met andere Aziatische landen volgens deze gedragslijn
op te treden."
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Door de berichtgeving via de pers kan bij het publiek de mening postvatten, dat alle margarine schadelijke bestanddelen zou kunnen bevatten.
Met nadruk verklaren wij, dat deze berichten £g«_£€.n bef f* ek
kincg hebben op onze producten

REIYIIA MARGARINE ER REGIRA KOELHABÏIARGARIRE
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merk werd en wordt steeds gefabriceerd uit 400 °;0
zuivere grondstoffen en zijn dus volkomen veilig engezond°
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Importeurs voor Nederlands Nieuw Guinea:
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Joyce, zang met het orkest van Frans
Zoptie; 22.37 uur Populaire Parade 22-50
uur Nieuws in het kort; 23.00 uur Sluiting.

VRIJDAG 23 SEPTEMBER 1960
Op 49,42 en 80 meter.

uur Klok, nieuws, weersverwachting; 20.15 uur "De Warwinkel"; 2200
uur "Na Sluitingstijd", een programma
samengesteld door warwinkelwimnaars
22.30 uur Don Marino Berreto en zijn
Cubaans orkest; 22.50 Nieuws in het
kort; 23-00 uur Sluiting.
20.00

Dragline van
helling gestort
Gistermiddag is een zware dragline
van de ABM, die op weg was naar de

steengroeve te Polimac bij het begin
van de Hairpin van de weg geraakt en
naar beneden gestort.
Wonder boven wonder gebeurden er
geen persoonlijke ongelukken- De bestuurder sprong tijdig uit de cabine
Het gevaarte kwam terecht vlak naast
een kampong woning, op deze wijze
op het nippertje aan totale verplettering ontsnapte-
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no- 2365
"ORIËNT THEATER"
ver.oont heden 22/9 voor het laatst
"DE BLAUWE TIRANA"
(the Man Inside)
In cinemascoop.
met Jack Palance, Anita Ekberg en
Nigeil Patrick.
Een sensationeel verhaal van misdaad
en achtervolging.
Haven morgen 23/9 voor slechts een
avond: "THE FIRST TEXAN" met Joel
Mc- Crea. De heldendaden van Sam
Houston, de vechtende President van
het ruwe Texas.
Holl. Binnen heden 22/9 "ROH MEMBELA" met Daeng Idris.
Sentani heden 22/9: THE FIRST TEXAN
met Joel Mc. CreaHoll. Binnen morgen 23/9 "DE BLAUWE TIRANA" met Jack Palance.
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heeft de STURKA SPORTKLEDING ontvangen:
shortsjvoor meisjes en dames,
broeken, windjacks, zeiljacks strandensembles en voor de heren onze langverwachte KERKO sportoverhemden.
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Sentani gebouw Ponne, geeft een dansavond op a.s. zaterdag 24-9-'6O met"
extra KAARSEN-DANS van mevr(. Van Amstel.
Muziek onder leiding van J.C. AND FOUREntree f 2,50
i
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"REK THÏATËR"
vertoont heden 22/9 23/9 de zeer excelente film van M.G.M, in cinemascope en color
"DE SCHARLAKEN MANTEL"
(THE SCARLET COAT) met
Cornefl Wilde, Michel Wïtdïng, Arme
Francis, George Sanders.
Deze film is beslist niet om te missen.
op naar REK
Attentie bioscoop bezoekers: als U deze film gezien heeft, vertel niets aan
uw kennissen en vrienden, want dan is
de spanning er uit.
WIJ DANKEN U!
Spoedig in Rex "DEEP SIK" in kleuren
met Allan Ladd.
Verwacht "VALUE FOR MONEY" en
"MACHINEGUN KELLV"
Rex-

-

.

"

"

Vol gepasteuriseerd
Gevitamineerd
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BOEKNHADEL GEBR. TERLAAK
D.C. FIK. Afwasbare plastic wandbekleding- Zeer practisch in uw keukenTevens goed geschikt voor het kaften
van boeken en cahiers, kasten, tafels,
schemerlampen enz.
Doe nu nog een keuze uit onze aardige
dessins.
Te koop: Frigidaire ijskast 120 Itr- kleur
rood, prijs f. 550.— Fam. E Wendijk.
Klapperlaan Berg en Dal.
2370
Te koop: Gehele inboedel met ingang
van November' '60 Blom. van Oldenborgstraat no 700 telf. 368
2369

