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Oost-Duitsland wil met Bonn onderhan-
delen over do hervattingvanhandel

Oost-Duitsland wil onderhandelingen beginnen met West-Duitsland over de
hervatting van de handel. Bovendien is Oost-Duitsland bereid met West-Ber-
lijn te praten over het handelsverkeer tussen die stlad en het Westen. De
Oost-Duitse minister van handel heeft over die kwestie brieven geschreven
aan de regering in Bonn en aan de West-Berlijnse burgemeester, Willy
Brandt.
Enkele weken geleden had Bonn de

handelsovereenkomst met Oost-Duits-
land opgezegd /aar aanleiding van
Oost-Duitse maatregelen die het ver-
keer met West-Berlijn belemmerden.

Het Engelse blad "The Times" vroeg
zich bij die gelegenheid af, wat

Bonn met die maatregel beoogde.
Het besluit van de Westduitse rege-

ring dat zij het voornemen heeft de
handelsovereenkomst met Oost-Duits-
land te verbreken is nog voor verschil-
lende interpretatie vatbaar, zo schreef
het blad.
Er bestaat enige twijfel of vooral van
een voorzorgsmaatregel sprake is - van
een gebaar in de juridische sfeer zon-
der enige directe betekenis - of dat
men begonnen is economische sancties
te treffen tegen aanvallen op politiek
terrein. Deze dubbelzinnigheid, zo zou
men kunnen aanvoeren, is onvermijde-
lijk, en ook niet onvoordelig.
Indien men voor eind september niet
had opgezegd, zou de handelsovereen-
komst weer een jaar van kracht zijn
gebleven, tenzij men zich op cai ande-
re, dubieuzere clausule was gaan beroe-
pen. De federale regering was daarom
niet vrij in het kiezen van een tijdstip.
Anderzijds, zo gaat deze redenering
verder, maakt de voorlopige aard van
de Westduitse zet dat er geen onher-
roepelijke beslissing is genomen, en
moet de tegenpartij raden wat de be-
doeling ervan is.

In de diplomatie, zo betoogt "The
Times", is het altijd een fout iets te on-
dernemen zonder dat men geheel kan
overzien wat de consequenties zullen
zijn, en wat men verder zal gaan doen.
Het gevaar bestaat dat de westelijke
bondgenoten over Berlijn in moeilijk-
heden zullen geraken als zij niet tot een
duidelijke slotsom komen omtrent het-
geen gedaan is, en wat daar nu op moet
volgen.
Zij hebben een van hun hoge kaarten
laten zien: willen zij die nu ook uitspe-
len?
Want het lijdt geen twijfel dat de han-
delsovereenkomst een hefboom is. De
omvang van de Westduitse uitvoer naar
Oost-Duitsland is in een hoog tempo
toegenomen, en het zou uiterst moeilijk
voor Oost-Duitsland zijn het staal en de
andere produkten die het thans uit de
Bondsrepubliek krijgt van elders te
betrekken. De Bondsrepubliek zou eco-
nomisch niet veel schade lijden als aan
de handel met Oost-Duitsland een ein-
de komt, ofschoon sommige' industrië-
len getroffen zouden worden.

Natuurlijk zou de Bondsrepubliek
verwachten niet alleen te blijven staan.
De NAVO-bondgenoten zouden zich
stellig bij een collectieve beslissing
neerleggen, maar het zou dwaas zijn
aan te nemen dat ook Zweden, dat zo-
juist een handelsovereenkomst met
Oost-Duitsland heeft gesloten, zich
daarbij zou aansluiten.
Bovendien is het communistische blok,
waarvan Oost-Duitsland deel uitmaakt,
economisch ten nauwste geïntegreerd.

Het criterium dat men bij een beoor-
deling van de Westduitse politiek in de-
ze moet aanleggen is of Berlijn ermee
zal worden geholpen.
Deze stad is bij lange na niet zo kwets-
baar als men zou kunnen veronderstel-
len, zelfs niet wat de voedselpositie be-
treft. Niemand kan er zeker van zijn
dat de verklaring van Bonn niet als
voorwendsel zal worden gebruikt om
de druk op Berlijn te doen toenemen.
De Oostduitse regering zal zelfs zo ver
kunnen gaan, dat een bepaald soort ge-
meenschappelijke sancties niet zal kun-
nen uitblijven.- Voorshands is de waar-
schuwing van Bonn echter gerechtvaar-
digd als een op_.zich zelf staande maat-
regel, waarvan het tijdstip geheel aan
de redactie van de handelsovereen-
komst werd gedicteerd. Dat er over
..mogelijke andere interpretaties is gespe
euleerd toont hoe noodzakelijk het is
dat iedere maatregel ten aanzien van
Berlijn zorgvuldig in gezamenlijk over-

NIEUWS IN HET KORT
— De Verenigde Staten menen, dat het
geschil tussen Oostenrijk en Italië over
Zuid Tirol, dat in de UNO wordt be-
handeld, het best kan worden voorge-
legd aan het internationaal gerechtshof
in Den Haag.

— Journalisten van de twee opgeheven
liberale Engelse bladen News Chronicle
en Star hebben de Engelse regering ge-
vraagd om een onderzoek in te stellen
naar de reden, waarom niet is ingegaan
od, aanbiedingen van Canadese en Au-
stralische zijde om de bladen te laten
voortbestaan.

— De Columbia rivier tussen de Vere-
nigde Staten en Canada zal worden
afgedamd voor de opwekking van elec^
trische energie. Kosten en baten zullen
gelijk door de twee landen worden ge-
deeld.

— De Tweede Kamer is begonnen met
het debat over het wetsontwerp over
de hervorming van het hoger weten-
schappelijk onderwijs in Nederland.
Een van de clausules van het wetsont-
werp is, dat een student die niet op
tijd zijn examens aflegt, van verdere
studie kan worden uitgesloten.
Vele studenten hebben hier bezwaar
tegen.

— Die regering van India heeft het Chi-
nese antwoord op een Indiaas protest
tegen schending van het luchtruim
door Chinese vliegtuigen van de hand
gewezen. De regering te Peking had be-
weerd dat het geen Chinese maar Ame-
rikaanse vliegtuigen waren.
—De Afrikaanse nationale bond van
Kenya die onderleiding staat van Torn
Mbp-ya heeft 20 oktober uitgeroepen tot
Kenyatta-dag. Kenyatta is een nationa-
listisch leider, die werd veroordeeld we-
gens deelname aan Mau Mau activitei-
ten.
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Voorstel ingediend om Vierdaagse
uit te. stellen

Men wil basis van organisatie-comitee verbreden
Gisteravond is het. organ'isatiéVcomi-

tee van de "Pacific Vierdaagse in' ver-
gadering bijeen 'gekomen, ie/ieindb zichnadeï* over dit wnmleisport'-evoninient
te beraden

In ons blad vai : jokten
wij melding, va:. tbreken van
vertegenwoordigers' van Politie en Mi-
litairen in het comitee, welke instan-
ties na de eerste bijeenkomst van dit
lichaam ook buiten het beraad gehou-
den zouden zijn.
Nu vernemen wij echter, dat
het organisatie-comitee gisteravond pas
voor de tweede maal bijeen kwam. Er
is sinds de eerste vergadering dus geen
beraad meer geweest en bijgevolg kun-
nen de Politie en de Militairen ook niet
'buiten het beraad gehouden zijn, zo
deelde men ons zeer terecht mede.
BREDE BASIS GEWENST

Over de gang van zaken bij de voor-
bereiding' van de Vierdaagste vernemen
wij het volgende: Het initiatief tot dit
sportevenement is uitgegaan -van het
Veteranen Legioen, welke instelling'
reeds eerder geslaagde wandeltochten
organiseerde. Er werd door het VLN
contact opgenomen met de Koninklijke
Bond voor Lichamelijke opvoeding in
Nederland, welke instelling adviseerde,
om de organisatie van de Vierdaagse
in handen te geven van een veelzijdig
samengesteld comdtee. Aangeraden werd
zelfs om de Gouverneur en de Com-
mandant Zeemacht uit te nodigen in
het comitee zitting te nemen. Aan deze
laatste aanbeveling heeft men zich uit
bescheidenheid niet menen te kunnen
houden, maar wel heeft men vertegen-
woordigers van verschillende groepe-
ringen en instanties uitgenodigd in een
op te richten organisatie-comitee zitting
te nemen. Aan deze uitnodiging werd
door de meeste aangezochte personen
gehoor gegeven, onder wie de heer
H.A. Aarsse, als sportdeskundige. Jam-
mer genoeg traden er eohter enige mis-
verstanden op in de verhouding van
het comitee tot de Algemene Politie en
de Koninklijke Marine. De Vierdaagse
dreigt daardoor aan betekenis in te
boetenv daar zoals wij gisteren reeds
meldden, onder de huidige omstandig-
heden geen gewapende groepen aan de
marsen zullen deelnemen.

VOORSTEL TOT UITSTEL
Het comitee heeft gisteravond, gezien

deze ontwikkeling een voorstel van de
de heer Aarsse besproken, om de Vier-
daagse enige tijd uit te stellen, ten-
einde zo de gelegenheid te krijgen de
gerezen misverstanden uit de weg te
ruimen en het organsatie comitee een
werkelijke brede basis te geven. Dit zou
de goodwill van de Vierdaagse ten goe-
de komen, waardoor in de toekomst ook
buitenlandse deelname mogelijk zou
worden. Een beslissing was gisteravond
nog niet genomen, daar eerst nog enige
adviezen moesten worden ingewonnen.

OVERKOEPELENDE ORGANISATIE
Men deelde ons gisteravond voorts

nog mede, dat er voorbereidingen wor-
den getroffen om een overkoepelende

~ sportorganisatie op te richten voo;
.heel JSfieuw puinea, die een functie zou
vervullen analoog aan die van
Stichting Sportbelangcn voor Hollandia.
Later zou de voorbereiding van de
Vierdaagse . dan aan deze . organisatie
kunnen worden toevertrouwd.

De fraaie metalen kruisen, die aan
de deelnemende groepen en individuen
na afloop van de mars zullen worden
uitgereikt, zijn inmiddels reeds te Hol
landia aangekomen. Er hebben zich
reeds ongeveer 300 deelnemers gemeld.

De verklaring is ondertekend door:
Dr. F.L. Bakker (Amsterdam), Prof. Dr.
J.T. Bakker (Kampen), Dr. J. van den
Berg (Amsterdam) Prof. Dt, H. Berg-
sema (Baam), Prof. Dr. G. Brillenburg
Wurth (Kampen), Dr. B.J. Brouwer
(Den Haag), Mevr. Dr. E.T. Diemer-

Lindeboom (Rotterdam), Prof. Mr. LA.
Diepenhorst (Amsterdam), Prof. Dr. R.
van Dijk (Aerdenhout), Ds. W. Fijn
van Draat (Amstelveen), Prof. Mr. W.F.
de Gaay Fortman (Den Haag), Dr. J.C.
Gilhuis (Amsterdam), P.C. van Keuken
(Delft), Dr. H. Kroeskamp (Hilversum),
Ds. H.M. Kuitert (Amsterdam), Dr. P..J.
van Leeuwen (Den Haag), Prof. Dr. J.
Lever (Amsterdam), Dr. J. van der Lin-
den (Maartensdijk), Ds. P.J. Luyendijk
(Ermelo), D. van der Meulen (Gorsel),
Prof. Dr. L. Onvlee (Amsterdam), Ds.
J. Overduyn (Venendaal), Ds J.J. Oran.
je (Den Haag), Ds. A. Pos (Haarlem).

Ds. B. Richters (Baarn), H.G. Schulte
NorÖholt (Doom). Mr. J.C. van der Sijs
(Enschede), Mr. R. Terpstra (Drachten),
Prof. Dr. W.J. Wieringa (Amsterdam)
Ds. H.A. Wiersinga (Baain).

Derig gereformeerden vragen om verzoening met indonesie
Dertig vooraanstaande figuren uit de Gereformeerde Kerken (in Nederland)

hebben in een verklaring gereageerd op het getuigenis van de Raad vtin
Kerkem in Indonesiëi. waarin deze Raad er bij de regeringen Van Indonesië en

NedertaHd op aan dringt elkaar weer te ontmoeten, aldus meldde "Trouw"
op 14 oktober j.I.

„Met verontrusting en verdriet", zo
begint de oproep „hebben wij hier in
Nederland reeds lang de steeds moei-
lijker wordende en thans officieel ver-
broken vjerhojuding tussen Nederland
en Indonesië gade geslagen."

„Nu de Indonesische kerken zo ge-
sproken hebben," vervolgt de oproep
(waaruit hier de hoofdgedachten wor-
den weergegeven) „kunnen wij het niet
verantwoorden nog langer slechts als
toeschouwer zwijgend ter zijde te staan,
en langs deze uitgestoken handen heen
te gaan".

„Onontkoombaar dringt de vraag zich
op, of wij wel altijd gehandeld hebben
volgens het apostolisch woord: „leder
lette niet slechts op zijn eigen belang,
maar ieder lette ook op dat van ande-
ren."

De vraag ook, of de trieste gebeur-
tenissen bij de toespitsing van het con-
flict ons niet meer nationaal geprik-
Iseld, dan wel ons geweten vanuit het
Evangelie verontrust hebben. De vraag
tenslotte, of wij wel volhardend gebe-
den hebben om de noodzakelijke nieuwe
houding eh verhojuding, opdat een weg
zichtbaar en begaanbaar zou worden,
ook daar en dan, waar wij de weg tot
de anderen kwijt waren."

„Wat de kerken in Indonesië bewoog,
bewege ook ons" „opdat ook door ons
doen en ons laten hier, de naam van
onze Heer Jesus Christus geen schade
lijde in het Oosten, maar veeleer ge-
prezen worde.

Zo roepen wij U in Ne-
derland op tot verootmoediging, gebed
en tot de dienst der verzoening in de
naam ven Hem, die ons met God ver-
zoent en verzoening en vrede ook tus-
sen deze twee volken scheppen wil".

Ingezonden
LOKALE KRACHTEN

O, gij almachtige meneer,
Laat me gaan per "Groote Beer"
En als dat al niet meer kan,
Dan maar met de "Waterman"
Is daarop Uw antwoord "NEEN"
Ister dan een tjarterpleen,
Die mij desnoods morgen al
Naar de TOEKOMST brengen zal.
Nieuw-Guinee, het warme land,
Faalde voor ons falikant.
Onze kinderen, groot en klein,
Die daarvan de dupe zijn
Willen als Nederlanders graag
Een heel klein plekje in Den Haag.
Wij, die al die lange jaren
Zonder veel opzien te baren
De pioniers hier zijn geweest,
Lijden nu het allermeest
Onder al het goede streven
En wat de Staat al heeft gegeven
Voor dit jong en groen gebied,
Dat ons nu verdwijnen ziet.
Is 't niet met de "Waterman"
Dan per "Groote Beer" als 't kan.

L. v. Z.

Verzoek aan onze abonnees
TE HOLLANDIA

■'"'
De bezorgers van ons blad onder-

vinden herhaaldelijk ernstige hin-
der van honden, wanneer zij de er-
ven van onze abonnees betreden.

Zoudt Ü er op willen toezien, dat
het, niet te gevaarlijk wordt om de
krant bij U thuis te bezorgen?
Bij voorbaat dank.

Expeditie NGK.

Hebt U nieuws?
EEN BRUIKBARE TIP IS ONS
MINSTENS f 2,50 WAARD!
,



DE GAULLE krijgt te kampen met linkse en rechtse oppositie
In Frankrijk vindt men meer politiek

dakfloze linkse iqtellectutelen dan el-
ders. Volgens Sartre zal de linkerzijde
krachteloos blijven, zolang zij zich niet
verbindt met de enige kracht, die zich
thans keert tegen „de gemeenshappe-
lijke vijand van de Algerijnse en de
Franse vrijheid", dat is dus de FLN
(De Algerijnse opstandelingen). De
Fransen, die de FLN steunen, werken
voor zichzelf, voor hun vrijheid en voor
hun toekomst. Aldus Sartre, die daar-
bij dezelfde overtuiging demonstreert
als de voormalige Sorbonnehoogleraar
Franicis Jeanscn, die thans ajls emi-
grant in Tunis leeft, en die een nieuwe
"résistance" (verzetsbeweging) bepleit.

De (militaire) rechters in het Jean-
sap-proces hebben harde vonnissen ge-
veld en het grootste deel van het Fran-
_te volk schijnt daarover wel tevreden
te zijn, al is men het bloedvergieten
in Algerije dan toch ook wel moe. Ten-
slotte deinst men terug voor een bur-
geroorlog, waartegen Francois Mauriae
cfie zolang optimistisch is geweest, nu
ook heeft gewaarschuwd. Maurice be-
zweert de Fransen om De Gaulle niet
los te laten, de enige, die een burger-
oorlog tussen rechtse en linkse radi-
kalen kan voorkomen.

DECREET TEGEN MANIFEST

De algemene stemming van onzeker-
heid heeft Dte Gaulle gebruikt, toen
hij het decreet van 28 september j.l.
uitvaardigde. Dit richt zich allereerst
tegen de ondertekenaars van een mani-
fest, waarin 121 intellectuelen van
naam hebben verklaard, dat onder be-
paalde omstandigheden ongehoorzaam-
heid en zelfs desertie soldatenplicht is.
Tot de ondertekenaars behoorden Sar-
te, Simone de Beauvoir, journalisten
(Robert Barret van de "Témoignage
Chrétien" werd direct in hechtenis ge-
nomen), ambtenaren (die nu op 25"/o
van hun salaris op wachtgeld worden
geplaatst) on kunstenaars (die ook van
steatfewege zullen wordlen tegenge-
werkt).

DE GAULLE WIL MINDER POLITIEK

IN FRANKRIJK

Reeds lang heeft De Gaulle laten
blijken, dat hij zijn volk wil "ontpoli-
tiseren". Al begrijpt dit volk de taal
van Sartres existentialisme dan niet,
in het algemeen is het niet bereid die
mensen te veroordelen die de "smerige
oorlog" verdoemen. Maar naast de ont-
politisering is een proces van politieke
bewustwording ingetreden en wel juist

bij degenen, die vroeger niet politiek
dachten, maar die zich over de on-
derdrukking van de democratische vrij-
heden ongerust maken.

De onderdrukking geldt nu niet al-
leen Sairtre's "Les Temps Modemes"
maar ook de "Témoignage Chrétien",
de "France-Observateur" en het week-
blad "Express". Express staat dicht bij
Mendès France, maar heeft er toch geen
twijfel over laten bestaan, dat het geen
zaak voor soldaten is om te rebelleren.

RUST
Voorzover de Fransen werkelijk ont-

poMtiseerd zijn willen zij niet in hun
rust gestoort worden. Maar juist nu
worden zij door onbehagen en twijfel
en vrees gekweld. Toen zo juist de ver-
boden fascistische "Jeune Nation" (10.
000 lawaaischoppers) op de Champs
Elysées tegen de politiek van De Gaulle
demonstreerde met de kreet "Algcrie
Francaise!" en "weg .net De Gaulle!"
en daarna door de politie uiteengeslagen
werd, stonden de toeschouwers "ont-
politiseerd" en angstig toe te kijken,
een passiviteit tentoonspreidend, die op-
viel en behoort op te vallen.

FASCISME
De Gaulle, die de strijd tegen het

dakloze links leidde, bereidt zich nu
voor op de strijd tegen de fascistische
rechterzijde.

Nauwelijks is het proces Jeanson be-
ëindigd of er zijn aanklachten ingediend
tegen Lagaillarde en de reehtsradika-
len, de "helden", die de Gaulles poging
om tot een vreedzame Algerijnse oplos-
sing te komen willen dwarsbomen.

Overigens krijgt De Gaulle niet al-
leen van de uiterst linkse zijde de kri-
tiek te horen, dat hij slechts als een
manometer fungeert, waarop men kan
aflezen hoe groot de druk naar rechts
is. Ook de socialist Mollet, de voorma-
lige vriend van de President, richt zich
nu tegen hem, in de hoop een niet- com-
munistisch links front tot redding van
de democratie te kunnen vormen. Maar
waarschijnlijk heeft Sartre gelijk: links
is machteloos en zal dat lang blijven.

Pessimisten voorspellen, dat eerst de
militairen zullen winnen en met hen
een soort fascisme, gevolgd door een
soort links volksfront. Tenslotte echter
zal het volk opstaan om de democratie
te redden. Maar sceptici als Mauriac
verklaren, dat het rad der geschiedenis
niet is terug te draaien en zij bidden
voor De Gaulle, die zo vaak een redder
in de nood is gebleken. Een redder van
geval tot geval. Maar het is afschuwe-
lijk zo vaak als dit nu nodig is ge-
worden.

(Die Zeit)

Algerijnsesenaatsleden
vragen om bemiddeling
Zestien Algerijnse leden van de

Franse senaat hebben gevraagd om be-
middeling in het Algerijnse conflict
door een derde partij, als Frankrijk en
de opstandelingenregering het niet eens
kunnen worden over rechtstreekse on-
derhandelingen.

De zestien Algerijnse senatoren beho-
ren tot verschillende politieke groepe-
ringen.
Ze steunen De Gaulle's politiek van
zelfbeschikking. Ze menen dat politie-
ke en militaire onderhandelingen ge-
lijktijdig moeten worden gevoerd.

De Gaiulle wil eerst militaire onderhan-
delingen.

KERKDIENSTEN
EVANGELISCH CHRISTELIJKE

GEMEENTEN
Zondag, 23 Oktober 1960

HOLLANDIA
Pauluskapel 08.30 uur ds K.A. Schippers
Chr. Mil. Tehuis 08.45 uur ds W. Sirag
Kloofkerk 18.30 uur ds K.A. Schippers.
HOLLANDIA BINNEN
Nieuwe Kerk 08.30 uur ds H.F. Kat
Nieuwe Kerk 17.00 uur ds H.G. Boswijk
IFAR

10.30 uur ds H.F. Kat.

Qantas-vliegtuig had motorstoring
Het gecharterde Qantas-vliegfjuig dat

57 passagiers van het in Biak gestrande
KLM toestel naar Sydney zou vervoe-
ren, is wegens motorstoring naar Biak
teruggekeerd.
Verwacht werd dat het Qantas-toestel
omstreeks middernacht opnieuw; zou
opstijgen.

Een der passagiers is de heer Alfred
Monk, de voorzitter van de Australische
Verbond van Vakverenigingen, dié zo-
als bekend een bezoek aan Nederlands
Nieuw Guinea heeft gebracht.

Nieuws uit SORONG
Bezoekvan minister

Toxopeus
Maandagmiddag 17 dezer arriveerde

minister Mr- E.H. Toxopeus per vlieg-
tuig te Sorong, alwaar hij verwelkomd
werd door de HPB.'s van Sorong en
Radja Ampat alsmede de Algemeen
Vertegenwoordiger van de NNGPM.

Des avonds gaf de waarnemend Re-
sident van West-Nieuw-Guinea. Dr. W.
J, H. Kouwenhoven ten huize van het
H.PB. Sorong een receptie, waar vele
ambtenaren en particulieren alsmede
enkele militaire autoriteiten aanwezig
waren. De minister onderhield zich na
afloop van de receptie nog gedurende
enige tijd met enkele vooraanstaande
autochtone leiders.
Dinsdagmorgen bezocht Mr. Toxopeus
de leprozerie, even buiten Sorong,
waarna hij naar Doom overstak, ten-
einde als zovele vroegere bezoekers, de
"tour de Doom" te maken, een korte
wandeling langs de bezienswaardighe-
den en mooie plekjes van het eiland.
Die middag vloog hij per helicopter
naar Klamono om het olie-bedrijf van
dicpitbij te aanschouwen-
Zijn interesse hiervoor was dermate
groot dat hij zelfs, teneinde een goed
overzicht te krijgen, bovenop een van
de tanks klom. 's Avonds gaf de Alge-
meen Vertegenwoordiger van de NNG-
PM te zijnen huize een diner voor een
besloten groep zakenmensen. Woensdag-
morgen vertrok Mr. Toxopeus naar
Fakfak.

Sanering taxi-bedrijf
SANERING TAXI’S PER 1 NOV. A.S.?

Thans is het besluit van de Resident
van West-Nieuw Guinea gepubliceerd,
dat per 1 november a.s. in werking
treedt en een sanering van het taxi-we-
zen te Sorong beoogt.
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le£ wordt bepaald, en op ondubbelzin-
nige wijze wordt uitgelegd. Aldus de
"Times".

Intussen lijkt het er op dat Oost-
duitsland nu voor de economische sanc-
tie van Bonn door de knieën is gegaan.

Zoals wij reeds eerder schreven worden
de taxi's m-i.v. die datum aan een ver-
gunningen-stelsel gebonden.
De voornaamste voorwaarde, verbon-
den aan het verlenen van een vergun-
ning, is een W.A.-verzekering voor pa-
sagiers tot een bedrag van f 20.000,—bij lichamelijk letsel en f 5000,— bij
zaakschade-

Aangezien het aantal taxi's ingevolge
dit Residentieel Besluit teruggebracht
moet worden tot 5, is het interessant te
weten welk systeem bij de vergunning-
uitgifte toegepast zal worden indien
het aantal reflectanten, zoals te ver-
wachten valt, meer dan 5 bedraagt.
Het is duidelijk dat men 2 mogelijkhe-
den heeft, t.w. eenvoudige toepassing
van het adagium: wie het eerst komt
het eerst maalt, of toewijzing aan hem,
die het eerst op de weg was en zo ver-
volgens.
Men kon ons hierover geen definitieve
inlichtingen verschaffen.

Radioprogramma

VRIJDAG, 21 OKTOBER 1960.

20.00 uur: Klok; nieuws; weersverwach-
ting. 20.15 uur: "De Warwinkel". 22.00
uur: "Na Sluitingstijd", een program-
ma, samengesteld door Warwinkelwin-
naars. 22.30 uur: Billy Thorburn en zijn
dans-orkest- 22.50 uur: Nieuws in hetkorf. 23.00 uur: Sluiting.

ZATERDAG, 22 OKTOBER 1960

12.30 uur: Progrtmma-overzicht. 12.33
uur: Allerhande (gevar. gr. muz.) 13.00
uur: Nieuws- 13.10 uur: Dansorkest
Klaas van Beeck met zang door Jany
Bron. 13.32 uur: Hillbilly Jamboree
(div. ork.) 13.40 uur: Sportjournaal door
Bob Spaak. 14.00 uur: Stan Kenton en
zijn orkest- 14.30 uur: Sluiting.
20.00 uur: Programma-overzicht. 20.15
uur: Muziek op verzoek. 21.00 uur: De
Nederlandse Kroniek. 2115 uur: Opge-
wekte klanken. Div. Duitse ork. 21.30
uur: "Onder ons", een cabaretprogram-
ma m-m,v. Truus Koopmans, Rens van
Dorth en Cas Oosthoek. 21.45 uur:
Zweeds Jam Session olv. Putte Wick-
man. 2205 uur: Musette-klanken door
Louis Ferrari en zijn orkest. 22.15 uur:
"Musical Nightcap", verzorgd door Mi-
chael Jary en zijn orkest, afgewisseld
met zang door Rita Reys. 23.00 uur:
Sluiting.

Bevelhebberzaestrijd
krachten bezoekt NG

De bevelhebber van de zeestrijd-
krachten vice-admiraal L. Brouwer zal
van 22 oktolber tot en met 10 november
een inspektiebezoek brengen aan de
Koninklijke Marine in Nederlands
Nieuw Guinea.
De admiraal zal daarbij vergezeld
worden door o.a. een Vlagofficier
van de Marine-Luchtvaartdienst, enhet hoofd van het Bureau Organisatie
van de Marinestaf.

Ongezonden
Naar aanleiding van het bericht datin Zuid-Afrika de meerderheid der be-

volking aceoord gaat met de afschei-ding van Engeland en dus een eigen
staat vormt, zullen velen met mij, met
hen meeleven, omdat wij de Boerenoor-log, die hun zo gemeen opgedrongen is,
en welke verloren is, niet door de
Engelsche overmacht, maar door de in-
ternering van vrouwen en kinderen inde beruchte concentratie kampen.
Nu na zestig jaar heeft Engeland dé
oorlog nog verloren.
De oude Paul Kruger zeide: alles zal
regkom, en het is recht gekomen.
Nu zullen zij nog wel een moeilijke tijd
meemaken door de apartheidspolitiek,
waar Engeland nog een kans heeft om
ze te dwarsbomen, maar dit zal ook
wel regkom.

G.H.

Laatste nieuws
—Zo juist vernemen wij, dat besloten
js de Vierdaagse wandelmarsen
todh op 26, 27, 28 en 29 oktober te hou-
den.— Het organiserende Comitee verklaar-
de voorts de verzekering te hebben ont-
vangen dat het besluit tot niet - deel-
name van deKoninklijke Marine en het
Korps Mariniers genomen is om tech-
nische redenen.— Met de Politie zal nader contact
worden opgenomen om over eventuele
deelname te overleggen.
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De Heer en Mevrouw de Blok — Zoon
geven met blijdschap kennis van de ge-
boorte van hun dochter

SOPHIA ADRIANA DINA,
Hollandia, 22 oktober 1960.

2565

WEEKEIND DIENST 22 — 23 OKT.
Haven Dr. A. De Grave tel. 345
Binnen Dr. H. Harms tel. 94

WEEKDIENST 24 — 29 OKT.
Haven Dr. A.P. Nelemans tel. 360

V.H.O. — KOMPETITIE
Terrein Berg en Dal
Zaterdag 22 oktober a.s. aanv: 15.40 u.
Jeugdwedstrijd Ajax B — LSB Hamadi
Aanv: 16.30 uur Zeemacht — Hercules.
Zondag 23 oktober a.s. aanv. 15.40 uur
Jeugdwedstrijd RKS II — Ajax
Aanvang 16.00 uur WIK — HVC

Bij de Dienst van Economische Za-
ken (Dok II), kunnen geplaatst worden,
enkele administratieve krachten in de
rang van COMMIES (I) of op ulirloon.

Vervolg van pag 1

filmprogramma
REK THEATER

Kondigt heden een programma wijzi-
ging aan. In plaats van "Sinhue, de
Egyptenaar" wordt heden 21 oktober
de film:

"THIS COULD BE THE NIGHT"
in cinemascope met Jean Simmons ver-
toont.
Zaterdag 22/10 vertoont REK,

GUYS AND DOLLS"
"Guys and Dolls" met Marlon Brando,
Frank Sinatra, Jean Simmons, Vivian
Blaine.
"'Guys and Dolls" de meest sensationele
film, die de wereld in beroering bralcht.
"Guys and Dolls" wordt vertoont in
REK. Ook verhoogde prijzen:

Loge f 3,— en zaal f 2,—.
"GUYS AND DOLLS" in REK.

"JACHTCLUB"
Hedenavond de film: "GUYS AND

DOLLS" met Marlon Brando, Frank
Sinatra, Jean Simmons, Vivian Blaine.

Entree prijzen: f 2,50.

ORIËNT THEATER
vertoont heden 21/10 een gewijzigd pro-
gramma.

"ABBOTT EN COSTELLO EN DE
ROCK 'N ROLL"

met Lou Castello, But Abbott en Gigi
Pereau.

Een lachfilm van uitzonderlijke kwa-
liteit.
Haven morgen 22/10 en overmorgen
23/10: "NAPOLEON" met Jean Gabin.
Het leven, werken en strijden van Na-
poleon grandioos en imposant verfilmd.
Holl. Binnen heden 21/10: "ANATOMY
OF A MURDER" met James Stewart.
Holl Binnen morgen 22/10: "DANCE
WITH ME HARRY" met Lou Costello.

OP BESTELLING

Bi, fa. tUfog, (jitk
ALLE SOORTEN TAARTEN EN DROOG GEBAK.

v 2570

ïMollandiafifon heeft ontpakt .-
Agfa Cameras, Projectieschermen, Papieren, Chemikailiën, Films, Foto-
lijsten, Statieven, Flitslampen, Vergrotingslampen, Dokalampen, Ontwik-keltanks, Ontwikkeilbakken, Pinoetten, Diaviewers, Flashbatterijen, Dia-
raampjes met Newlo-glazen tegen Ne wtonringen, Kodachrome Bmm films.

TE KOOP: V.W - Karmann-Ghia 1957,
40.000 km. gelopen. Beschikbaar 26 Nov.
a.s. Inlichtingen tel. 373. Noordwijk.
K. Biersteker, d'Urvillelaan 835, na
17.00 uur. 2577
E.D.O. vertoont hedenavond 21/10 '60 de
film: "Het Verre Oosten" Stewart
Granger. Cyd Charisse. 2568
Ford Consul 50.800 km. voordelig ter
overname. B. van der Sluys, 0.5.1.8.A.
Holl.-Binnen tel. 150. no
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