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Min. Toxopeus in Sydney:
Economische ruggegraat
voor Ned.Nieuw - Guinea

De Nederlandse regering is begonne met aandacht te Schenken aan de eco-
nomische ontwikkeling van Nederlands Nieuw Guinea. Hierbij wórdt het oog
gehouden op de ontwikkeling van de copra winning, nikkel en hout als me-
de de ontwikkeling van rubber-, notemuskaat-, en sago ondernemingen.

Dftt zei minisjter: Toxopeus bij aankomst op het vliegveld in Sydney.

De Nederlandse minister van Binnen-
landse Zaken, mr. Toxopeus zei dat de
Nederlandse Regering het onderwijs van
Engels in Nederlands Nieuiw GUinea
voor de autochtonen zal intensiveren.

Dit zal worden gedaan, aldus de minis-
ter, om de taal barrière tussen Oost en
West Nieuw Guinea omver te halen.

Minister Toxopeus werd op het vlieg
veld begroet door de Australische mi-
nister voor de Territories, minister Has-
luck.

Minister Toxopeus is in Canberra, de
federale hoofdstad van Australië voor
besprekingen met de Australische re-
gering.

Bij aankomst op het Kingsfort Smith
vliegveld in Sydney zei minister Toxo-
peus dat Hij zeer onder de indruk was
gekomen over de ontwikkeling van West
Nieuw Guinea, in het bijzonder op het
gebied van onderwijs en de huizen-
bouw.

„De autochtoon is zeer leergierig en
overal waar ik kwam, werden mij ver-
zoeken gedaan om het aantal autoch-
tonen voor hogere studie in Nederland
te vergroten." aldus de minister.

De regering ïs nu ook begonnen met
een progiramma om het land, wat de
minister noemde een economische rug-
gegraat te geven. Dit omvat de ont-
wikkeling van de copra winning, nik-
kel en hout rijkdommen en de ontwik-
keling van ondernemingen van rubber
notemuskaat en Sago.

De oliewinning in het gebied, zo zei
minister Toxopeus is van afnemend be-
lang voor Nederlands Nieuw Guinea.
Op de huidige productie voortgaande
zal de olie over yijf jaar zijn uitge-
put.

De voorbereidingen voor de autoch-
tone representatie voor het eerste par-
lement in Nederlands Nieuw Guinea
zijn vergevorderd, terwijl de autochto-
nen een grote belangstelling in de ko-
mende verkiezingen tonen; velen rei-
zen twee dagen in een pirauw om te
zien of hun naam paraisseert op de kie-
zerslijst.

Naar de minister zei te verwachten
zullen de eerste verkiezingen in maart
a.s.. plaats hebben.

NIEUWS IN HET KORT

— In Lyon werden twee mensen gedood
en zeven anderen gewond toen Alge-
rijnse terroristen een granaat wierpen
in een café dat regelmatig door aan-
hangers van de tegenpartij werd be-
zocht. In Parijs werden twee Algerijnse
terroristen gedood en vele anderen ge-
vangen genomen, toen zij gewapend met
machinegeweren en handgranaten vijf
politieposten overvielen.

— Bij aankomst van drie Communis-
tisch-Chinese afgevaardigden van
handelsmissie in Australië braken op
het vliegveld van Melbouine gevech-
ten uit tussen Chinezen. De handels-
missie had reeds eerder in Sydney en
Brisbane tot demonstraties geleid. Twee
demonstranten werden gearresteerd,
waarvan de een, een Chinese cafe-hou-
der, vanwege misdragingen in het pu-
bliek en de andere op grond van te-
genstand bij zijn arrestatie.

— De nieuwe Mali-federatie ontving
gisteren handelsdelegaties uit de Chi-
nese Volksrepubliek, Sovjet Rusland en
de Verenigde Staten. Afgevaardigden
van beide laatste voerden besprekingen
over verschillende ontwikkelingsprojec-
ten in Mali, variërende van uranium-
exploratie tot de oprichting van een
nationale Mali Luchtvaartonderneming.

— Nixon heeft een herhaalde uitdaging
van Kennedy voor een nieuw televisie
debat aangenomen, op voorwaarde dat
de kwestie Cuba zal worden besproken.
In zijn telegram beschuldigt hij er Ken-
nedy van de .tegenstanders van Fidel
Castro te willen steunen.

Thailands Koninklijk echtpaar
in Nederland

Gistermorgen zijn koning Phumnibol
en koningin Sirikit van Tailand met de
Nederlandse koninklijke trein in Den
Haag aangekomen voor een staatsiebe-
zoek aan Nederland, dat tot donderdag
zal dureji. Het Thailandse koningspaar
werd op het station Staatsspoor ver-
welkomd door Koningin Juliana, Prins
BernhartJ en de Prinsessen Beatrix en
Irene.

Nadat de koning de erewacht had ge-
ïnspecteerd, werden in de koninklijke
wachtkamer de voorzitters van de Eer-
ste en Tweede Kamer, de leden van de
ministerraad en andere autoriteiten aan
het Thailandse vorstenpaar vcorgesteld.

Hierna begaf het hoge gezelschap
zich in calèches naar het Huis Ten
Bosch, waar de hoofden van de diplo-
matieke missies hun opwachting maak-
ten.

Tijdens de aankomstplechtigheden
heerste volkomen rust in het luchtruim
boven Den Haag. Voor het eerst in de
geschiedenis van djs Rijksluchtvaart-
dienst was.al het luchtverkeer verboden
tijdens de aankomst van de koninklijke
gasten.

Gisteravond vond in Huize Ten Bosch'
een galadiner plaats.
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PERSOONLIJN INITIATIEF TOT BEMIDDELING
In verband met de bemiddelings-po"

gingen van de Premier van Malakka,
Tenkoe Abdoel Rahman, in het geschil
tussen Nederland en Indonesië, schreef
de "Nieuwe Rotterdamsche Courant"
onder de kop: "Bemiddeling" het vol-
gende:

Terwijl de Algemene Vergadering van
de Verenigde Naties' nog nauwelijks
begonnen is met het verwerken van het
zware blok van de koloniale kwestie, is
de premier van Malakka plotseling de
wereld ingetrokken met een persoon-
lijk initiatief tot bemiddeling in de
kwestie-Nieuw-Guinea.

Een verrassing is de reis van prins
Abdul Rahman niet, want in september
heeft hij al bekendgemaakt, dat hij be-
reid was tot bemiddelen. Nederland
heeft daar niet op gereageerd; Indone-
sië heeft volstaan met zijn waardering
uit te spreken: dat was ook begrijpe-
lijk, want president Soekarno zou im-
mers zelf de Algemene Vergadering
toespreken.

Dit optreden van de Indonesische pre-
sident heeft geen nieuwe gezichtspun-
ten geopend. Hij heeft gezegd dat Indo-
nesië, wat Nieuw Guinea betreft, geen
andere kans is gelaten dan een "krach-
tige houding" aannemen tegenover het
in principe niet veranderde Neder-
landse standpunt. Daarom heeft hij
New Vork verlaten met de verklaring,
dat hij er zeer teleurgesteld over is dat
de tegenstelling tussen Oost en West de
besprekingen in de Verenigde Naties
blijft beheersen.

Terwijl Soekarno particuliere bezoe-
ken in Europa afstak, is de op een na
sterkste man van Indonesië, Nasution,
begonnen aan een reeks visites bij Azia
tische buurlanden, onder andere Ma-
lakka.

Dat Rahmans bemiddelingspoging
voortkomt uit een ontmoeting met Na-
sution en niet met Soekarno, is even
merkwaardig als de positieve verzeke-
ring dat Indones-ë geen geweld zou ge-
bruiken, die Nasution in Singapore nog
eens heeft herhaald en die anders leek
te klinken dan de verontwaardigde en
ongeduldige woorden van Soekarno in
de Verenigde Naties.

De mogelijkheid dat Nasution nu zelf
een initiatief heeft genomen los van de
Djakartase politici, tot wie hij ondanks
zijn invloedrijke positie nauwelijks kan
worden gerekend, lijkt aanwezig. Dit is
een aanknopingspunt voor speculaties:
zou uit Nasutions contact meer concreet
resultaat voortkomen dan uit Soekarno's
optreden, dan zou dit de positie van de
legercommandant uiteraard versterken;
zou Rahmans bemiddeling zonder direct
resultaat blijven, dan zou dit Nasutions
twede plaats, onder Soekarno, alleen
maar bevestigen.

Tengku Abdul Rahman heeft intussen
enkele belangrijke motieven om tè
trachten de spanning rondom Nieuw
Guinea, die in heel Azië gevolgen heeft,
te verminderen. In de eerste plaats
voor zijn eigen landt waar sinds 1 au-
gustus na twaalf jaar de formele nood-
toestand is opgeheven en waar de on-
rust en de ongedurigheid van Indone-
sië, worden gezien als een ongunstige
factor het in bedwang houden van de
communistische opstandelingen.

Verder zou het voor Malakka aantrek
keiijk zijn als het Indonesië een goede
dienst kon bewijzen, omdat dit van in-
vloed zou kunnen zijn op de houding
van Djakarta tegenover een organisatie
voor Zuidoostaziatische samenwerking
die het, samen met Siam en de Philip-
pijnen, poogt te vormen.
Deze organisatie heet A.S.A.S. (Associa-
ted Southeast Asian States), nadat eerst
anderhalf jaar vruchteloos — onder de
naam S.E.A.F.E.T. (Southeast Asian
Friendship Treaty) — was getracht
Siam, Birma, Malakka, de Philippijnen,
Indonesië, Cambodja, Laos en Zuid-
Vietnam erin samen te brengen.

Indonesip, dat de Amerikaanse rela-
ties van de Philippijnen, de banden
met het Gemenebest van Malakka en
S'ams lidmaatschap van de Z.0.A.V.0.
('Zuidoostaziatische verdedigingsorgani-
satie) moeilijk verenigbaar vindt met
de "geest van Bandoeng", heeft uiterst
koel gereageerd op alle benaderingspo-
gingen van de A.S.A.S.

Het hoofddoel van Tengku Abdul
Rahman lijkt dit overigens niet te zijn.
Dat is, zoals hij 't zelf noemt, 't werken

de vrede, waarvoor hij zioh in ju-
li van dit jaar reeds vrij heeft gemaakt
van een groot deel van zijn minister-
plichten. Hoe hij dat doel ten aanzien
van de kwestie-Nieuw Guinea wil be-
reiken, blijft nog een vraag.
Tegenover de Indonesische stelling dat
westelijk Nieuw Guinea reeds een deel
van de republiek is. staat het Neder-
landse plan om het gebied te helpen
emanciperen tot het in staat is
het zelfbeschikkingsrecht uit te oefenen.

Indien Abdul Rahman een formule-
ring zou hebben gevonden die zowel
voor Indonesië als voor Nederland als
voor de bevolking van Nieuw Guinea
het einde zou betekenen van een zware
druk, dan zou zn huidige reis met recht
van historische betekenis zijn.

Nieuws uit Taminaboean
Woensdagmorgen 8.10 uur arriveerde

minister Toxopeus in gezelschap van
de heer Maresch met de Beaver te Te-
minabuan. Zijne Excellentie werd ver-
welkomd door de controleur en de As-
pirant controleur van de onderafdeling
Teminabuan, waarna het gezelschap
zich per prauw, naar de kleine steiger
begaf. Hier werden diverse Hoofden
van Dienst aan de minister voorgesteld.
Voorafgegaan door een fluitorkest be-
gaf het gezelschap zich naar het HPB.
kantoor, waar onder het genot van een
kop koffie de heer Cappetti een uiteen-
zetting gaf van de projekten waar men
in deze onderafdeling thans mee bezig
is, zoals klapperaanplant, kopal, weg-
aanleg.

Om 9 uur vertrok de minister, na
eerst de kampong bezichtigd te hebben,
van af de grote steiger, uitgeleide ge-
daan door het bestuur, per Beaver naar
Fakfak

Het was jammer dat zijne excellentie
maar zo kort in Teminabuan kon blij-
ven. We zullen hopen dat de volgende
hoge bezoeker meer tijd zal hebben om
de ontwikkeling in deze onderafdeling,
zoals de wegenaanleg, In ogenschouw te
nemen.

Karel Doorman schuldig
aan aanvaring

In het vonnis over de aanvaring van
het Nederlandse vliegkampschip "Karel
Doorman" met het Belgische vissers-
vaartuig "Frans Elza", heeft de Belgi-
sche Ptaad van Onderzoek voor de Zee-
vaart, de "Karel Doorman" schuldig
verklaard aan het niet nakomen van de
voorschriften die volgens het interna-
tionale reglement gelden voor het voor-
komen van aanvaringen op zee.
Zoals bekeng had de aanvaring vorig
jaar op de Noordzee plaats, waarbij alle
vijf opvarenden van het Belgische
schip om het leven kwamen.

Fataleruzie tussen
opvarenden K. Doorman
Het Centrale Gerechtshof te Sydney

heeft een 22 jarige zeeman doen aan-
houden, die zaterdagochtend vroeg bui-
ten een nachtclub een bemanningslid
van de Karel doorman met een bowie-
mes heeft doodgestoken.
De Gezagvoerder van de Karel Door-
man had aanvankelijk het Gerechtshof
verzocht de zeeman onder arrest te
stellen aan boord van het schip, om
hem in Nederland te doen berechten,
doch het verzoek is afgewezen.
De dader die onder invloed van drank
verkeerde zou zich omstreeks vier uur
hebben ingedrongen in een groep man-
schappen die naar een nachtclub waren
gegaan. Hij werd kwaad toen hem werd
gezegd weg te gaan. Hij trok zijn mes
na de ruzie en verwondde zijn mede
opvarende dodelijk.

Nieuwtjes uit Nederland

—Vrijdagmiddag trok een 200 meter
lange protest-optocht door Den Haag.
Het betrof hier een wel een heel bij-
zondere optocht, want geen enkele po-
litieman stak een vinger uit om deze
verkeers-vertragende stoet tegen te
houden, die uit om en nabij 2000 politie
mannen bestond. Zij droegen spandoe-
ken met zich mee, waarop vermeld:
"Regering neem een wijs besluit, keer
ons wat meer salaris uit", "Salaris
nood, de animo is dood", "Als de rege-
ring weigert, de politie steigert". En als
variatie op de naam van de minister
van Binnenlandse Zaken "Toxo pay vs"

—De Commando Troepen, onze militai-
ren met de groene baretten, gaan kik-
vorsmannen opleiden voor allerlei oor-
logstaken onder water.

—In de Tweede Kamer zijn aan de mi-
nister-president vragen gesteld of het
juist was dat aan het voetstuk van het
Nationale Monpment op de Dam gere-
geld jongelui zitten te .kaarten en hun
brood eten en jongedames er haar ma-
ke-up plegen te verzorgen. Zo ja, of er
geen maatregelen hiertegen kunnen
worden genomen.

—In Den Haag, de stad met een begror
tings-tekort van zeven-miljoen gulden,
is het grootse bouwplan Bezuidenhout
teruggenomen moeten worden, daar het
veel te duur bleek. Het voorzag onder
meer in een ondergronds spoorwegsta-
tion.



DE SPORT van de afgelopen week
VHO-competitie

De twee koplopers hebben zondag jl.
hun grote strijd gestreden.
Het was een harde, doch sportieve wed-
strijd en HVC behield zijn kampioens-

cloor op verdiende wijze met 3—2
van WIK te winnen.
Het publiek heeft genoten van specta-
culair voetballen en vooral keeper Van
der Werk was in grootse vorm.

Ook Zeemacht maakte geen fout en
toonde zich een goede "runner-up" door
met een 2—l overwinning op Hercules
zich vaster op de derde plaats te neste-
len.

Het zal voor WIK, dat het voortaan
zonder Vic Eisenring moet stellen, niet
meevallen het ene puntje voorsprong
te behouden. Aanstaande zaterdag moe-
ten zij tegen ZIGO aantreden en dit is
een lastig te omzeilen klip.

Ook HVC krijgt het a.s. zondag
POMS niet gemakkelijk. Het belooft
volgend weekeinde dus weer te spannen
op Berg en Dal.

De stand in de eerste klasse is nu:
HVC 12 10 1 1 29—11 21
WIK 11 10 0 1 43—13 20
Zeemacht 13 8 0 5 31—23 16
POMS 12 5 2 5 31—32 12
Zigo 12 4 1 7 26—36 9
Hercules 13 3 2 8 23—33 8
EDO 13 3 19 15—35 7
HBS 12 2 1 9 19—33 5

Het programma voor het aanstaande
weekeinde luidt:
(Terrein Berg en Dal, aanvang 16.30 u.)

Zaterldag 29/10: ZIGO — WIK
Zondag 30/10: HVC — POMS.

ZEEMACHT — HERCULES 2—l (Ruststand1—0).

In deze vrij mat gespeelde wegstrijd
wist Zeemacht door en iets beter ploeg-
verband en het beter benutten van de
geboden kansen de zege in de wacht te
slepen. Alhoewel Hercules vaak in het
offensief was, ging van haar aanval,
waarin Davies, die nu als links-back
stond opgesteld, wel gemist werd, wei-
nig kracht uit.
Bovendien was keeper Smit van Zee-
macht, die in het gewone doen rechts-
buiten bij Zeemacht II speelde, uit het
goede keepershout gesneden.

In het eerste gedeelte van de wed-
strijd wogen de partijen aardig tegen
elkaar op. Om beurten kwamen beide
doelen in gevaar. Na 15 minuten schoot
linksbuiten Hollaart van Zeemacht, die
een groot gevaar voor de Hercules-ver-
dediging, betekende, tegen de paal. Nog
geen minuut later wist Lensen een pass
van de op de grond liggende Nap te
benutten (1—0). Het laatste gedeelte
was Hercules iets sterker. Zeemacht
lanceerde enkele gevaarlijke uitvallen,
doch back G. Benz stond als een rots in
dé branding.

De tweede helft begon met enkele he-
vige aanvallen van Zeemacht.
Keeper Pattiwael moest handelend op-
treden bij een kopbal en een schot van
Hollaart en even later schoot dezelfde
speler net naast. Het Hercules-doel
kroop hierbij wel door het oog van de
naald.

Doch onder enthousiaste leiding van
Fea, trok Hercules weer ten aanval en
het succes bleef niet uit. Een lage schui-
ver uit gedekte positie van Hanny Smits
was keeper Smit te machtig (1—1).
Doch nog geen twee minuten later, in
de 15e minuut van de wedstrijd, kreeg'
Nap een vrije schop toegewezen even
buiten het strafschopgebied.
Keeper Pattiwael kon de bal door het
effect niet goed onder controle krijgen
en Lensen schoot de terugspringende
bal in (2—1). Zeemacht bleef aanvallen,
doch nadat Nap tegen de paal had ge-
schoten werd Hercules wakker en trok
ten aanval.
De Zeemacht achterhoede stond onder
aanvoering van Vonhof, die een keurig
partijtje stopper-spil speelde, pal.
Hercules blijft alles op alles zetten en
het doel van Zeemacht komt enkele ma-
len in gevaar. Vlak voor het einde ont-
worsteld Zeemacht zich aan de druk en
moet Pattiwael na mooi passeren en
aangeven van Hollaart een schot van
Lensen corner stompen.

WIK — HVC 3—3 (Ruststand 0—2)

Het was weer een beetje ouderwets
vol op Berg en Dal en geen wonder: "de
twee 'kemphanen WIK en HVC moes-
ten tegen elkaar aantreden".
Vanaf de eerste minuut werd er vol
overtuiging gespeeld.

Het begin was vrij zenuwachtig. HVC
was het eerst over de zenuwen heen en
trok aardig combinerend ten aanval.
In de 10e minuut maakte Maro van een
fout in de WIK-achterhoede gebruik
(0—1). Het spel golfde heen en "weer en
beide partijen gaven elkaar niets ca-
deau. Keeper van der Werk wist met
enkele fraaie saves zijn doel maagdelijk
te houden. De WIK-aanvailen hadden
door het ontbreken van haar stuwer
Eisenring nog weinig om het lijf. Weer
kwam HVC door goed combinatiespel
terug en het was I. Jouwe, die met een
juweel van een schot volkomen onhoud-
baar voor keeper Marijn, scoorde (0—2).
Doch HVC was er nog niet. WIK kwam
terug en Van de Werk moest meerdere
malen op spectaculaire wijze zijn doel
schoon houden. Wat een keeper is dit
toch. Het is alleen jammer, dat hij door
wedstrijd-zenuwen, zich niet altijd
weet te beheersen.

Na de rust pakte WIK direct stevig
aan en belegerde het HVC-doel.
Na een hevige scrimmage voor het HVC-
doel verdween de bal in de touwen.
Niet te constateren was, ■wie het doel-
punt maakte, want uit een kluwen van
spelers, kwam de bal plotseling tevoor-
schijn.
Scheidsrechter Valenbreder had echter
doelpunt geconstateerd (1—2).
De spanning reeds ten top, toen nog
geen drie minuten later Fred Hanasby
met een laag schot de partijen op gelij-
ke voet bracht (2—2).

WIK bleef sterker en viel onverdro-
ten aan, doch Van de Werk liet zich
niet meer verrassen. Een prachtig door
E*. Hanasby genomen vrije schop stomp
te hij over de lat.
HV.C werkte zich weer iets los. Na

prachtig' aangeven van Van 't Kaar
schoot I. Jouwe de bal keihard langs
keeper Marijn in de touwen (2—3.

De wedstrijd kreeg een zeer span-
nend slot. HVC zette alles op alles om
de voorsprong te vergroten en WIK
vocht voor de gelijkmaker.
Er werd hard .doch sportief gespeeld.
De snelheid werd opgevoerd. In deze
periode was het veldspel van HVC iets
beter. Het samenspel werd goed uitge-
voerd en de opbouw der aanvallen was
iets verrassender.

In de 23e minuut scoorde WIK nog
een doelpunt, dat door scheidsrechter
Valenbreder wegens buitenspel werd
<igekeurd. Onder grote spanning, waar-
bij heel wat nagels sneuvelden kwam
het einde van deze wedstrijd, die ver-
diend door HVC werd gewonnen.

VOETBAL IN NEDERLAND
EREDIVISIE:

Afgelopen zondag was de grote ver-
rassing, de I—o nederlaag van GVAV
tegen Rapid JC.
Dit was wel 't kalfje naar de hand van
Feyenoord, dat nu na slechts 8 gespeel-
de wedstrijden met 3 punten voor-
sprong de leiding heeft. De grote kracht
van Feyenoord bleek wel uit de grote
nederlaag, die zij ADO toebracht.

De uitslagen waren:
NOAD — DOS I_l
MVV — DWS A 2—l
RAPID JC — GVAV I_o
VVV — SPARTA I—l
FEYENOORD — ADO 7—l
PSV — ALKMAAR 2—l
AJAX — ENSCHEDE I—l
ELINKWIJK — FORTUNA o—o
NAC — WILLEM II 2—l

gesp. pnt.
Feyenoord 8 14
Ajax 8 11
GVAV 8 11
PSV 8 11
VW 8 10
Sparta 8 10
Rapid JC 8 9
MVV 8 9
Enschede 8 8
NAC 8 8
DWS 8 7
Alkmaar 8 7
NOAD 8 6
Fortuna '54 8 6
Willem II 8 5
ADO 7 4
DOS 7 4
Elinkwijk 8 2

EERSTE DIVISIE A
DFC — KFC o—o
HELMONDIA — VOLEWIJCKERS o—7
ENSCH. B. — LEEUHARDEN B—l
VOLÉNDAM — FORTUNA 3—l
BW — RBC o—o
VEENDAM — EDO 6—o
HVC — LIMBURGIA o—ll
STORMVOGELS — AGOVV 2—4
VITESSE — HERMES 3—l

(Vervolg op pag. 4)



EERSTE DIVISIE B
SW — VSV (OPV VSV) I—o
SITTARDIA — GO AHEAD 2—l
HERACLES — EINDHOVEN s—o
RCH — EXCELSIOR (OPV RCH) 2—2
HEERENVËEN — 'T GOOI 4—l
BÉ QUICK — WAGENINGEN 4—3
BLAUW-WIT — DHC 2—2
ZFC — HELMOND 2—l
SHS — EBOH (OPV EBOH) I—o

TWEEDE DIVISIE
Tubantia — Oldenzaal 3—o
Zwolse Boys — NEC o—o
Rigtersbleek — De Valk 3—l
Haarlem — Wilhelmina 6—o
Longa — De Baronie I—21 —2
UVS — De Graafschap 3—2
Zwartemeer —■ Roda Sport o—o0—0
Velox — PEC 5—2
Hilversum — Zeist s—l
Bondscoach Elek Schwartz zal voor de
centrale training in verband met de
wedstrijd Tsjechoslowakije — Neder-
land, spelers uitnodigen, die ook voor
de voorbereiding voor de ontmoeting
met België waren geselecteerd. Slechts
Tony van der Linde die door ziekte de
ontmoeting België — Nederland moest
missen maakt geen deel uit van de trai-
ningsgroep.
De samenstelling van het elftal zal don-
derdag bekend gemaakt worden. Radioprogramma

DINSDAG 25 OKTOBER 1960
Op 49,42 meter
20.00 uur Klok, nieuws, weersverwach-
ting; 20.15 uur Muziek op verzoek: 21.00
u|ur Buitenlands weekoverzicht; 21.10
uur Malando en zijn tango-rumba-or-
kest m. zang door Francisca Deschamps
en Wim van Beek. 21.43 uur Mozart in
Schagen; door Jacq. Idserda; 22.00 uur
lerse liedjes worden gezongen door
Sheelagh Warde, 22.10 uur Tommy Dor-
sey en zijn orkest, 22.30 uur Maria Za-
mora en haar muchachos, 22.50 uur
Nieuws to het kort. 23.00 uur Sluiting.

WOENSDAG 26 OKTOBER 1960
Op 49.42 meter
20.00 uur Klok. nieuws, weersverwach-
ting; 20.15 uur The Ramblers olv. Theo
Uden Masman, met zang door Jany
Bron en Marcel Thielemans, 20.40 uur
Hoorspel (of reportage), 21.30 uur Ope-
rette-programma door het Promenade
orkest olv. Benedict Silberman mmv.
Marilyn Tyler en Frans Vroons, 22.00
uur Samba's door het orkest van Ed-
mundo Ros, 22.20 uur Lydia zingt; 22.30
uur Gene Krupa en zijn orkest, 22.50
uur Nieuws in het kort. 23.00 uur Slui-
ting.

DONDERDAG 27 OKTOBER 1960
Op 49.42 meter
20.00 uur Klok, nieuws, weersverwach-
ting, 20.15 uur Donderdagavondconcert
a. Tweede piano-concert b. gr. t. op 83
van Joh. Brahms; b. Vijfde symfonie
in b. gr. (Brahms). Uitgevoerd door het
Concertgebouworkest vqn Leipzig olv.
Franz Konwitschny (Opname van de
Wiener Festwoche 1960, Uitzending in
samenwerking met de Oostenrijkse Ra-
dio Omroep), 22.15 uur Katholieke A-
vondoverdenking, 22.30 uur The Knight-
bridge Sltrings, 22.50 uur Nieuws in het
kort, 2300 SHtiting.

W BOEKHANDEL W
H "GEBR. TERLAAK" W
m heeft ontvangen:
M SPEELGOED «
M "TONG — TONG No: 7 f\

POLIKLINIEK SENTANI — IFAR
Tijdens.de afwezigheid van dr. A.H.

Meyer (24 okt. tot ca. 12 nov.) wordt
het spreekuur te Sentani gehouden door
dr. H. Harms op donderdag van 07.30— 10.00 uur.

TE KOOP: Electrische naaimachine
Necchi, voorzien van alle hulpstukken.
UNGERER, telf. 66, 'Hollandia Binnen.

no;. 2592
TE KOOP: Volkswagen de Luxe, 1958
23000 km.; benevens avondcostuum, gro-
te maat. GALIS, OK©njehotel.

no. 2593

E.D.O. donderdag 27-10-'6O Roulette
voor leden, aanvang 21.00 uur.

no. 2595

Het Electriciteitswezen deelt de aan-
geslotenen op het distributienet tussen
Boslaan en Zeezicht (Dok V beneden)
mede, dat in verband met herstellings-
werkzaamheden in de komende weken
plaatselijke uitschakelingen zullen
plaats vinden tussen 08.30 uur en 12.00
uur 's ochtends.

filmprogramma
REK THEATER

Vertoont heden 25-10 en morgen 26-10
de film

"WHITE WITCH DOCTOR"
met Robert Mitohum en Susan Hay-
ward.
REK Holl.-Binnen vertoont heden 25-10

"GUYS AND DOLLS"
18 Jaar en ouder.

ORDENT THEATER
vertoont heden 25-10 er. morgen 26-10

"THE YELLOW MOUNTAIN"
in kleuren, met Lex Barker, Mala Po-
wers en Howard Duff.

Een prachtig gekleurde actiefilm uit
de woeste en wilde jaren der goudzoe-
kers.
Sentani heden 25-10: "SCARLET
ANGEL" met Rock Hudson.

WIJZIGING TELEFOONNUMMERS N.V. AMSTERDAMSCHE BALLAST
MAATSCHAPPIJ.

HOLLANDIA :
NO. 14 ir. A. de Wit, Vertegenwoordiger
, , 4"73 G. Graafland, Ass. Vertegenwoordiger,

~ GflfW H.J.M. v.d. Sijs, Hoofd Boekhouder
"i t- Th. Cool, Hoofduitvoerder Rayon Hol-

landia

«*
476 H.C. Meezen, Boekhouder.

Langs deze weg dank ik de behande-
lende geneesheer en zusters van het
Centraal Ziekenhuis voor de liefdevolle
hulp bij het overlijden van mijn echt-
genoot, ook superieuren, vrienden en
kennissen voor de betoonde deelne-
ming.

Mevr. J.G. David.

no. 2601

Rectificatie
Met grote vreugde geven wij kennis

van de geboorte van ons dochtertje en
zusje

ANNEMIEKE
J.A. v/d. Heijden
C.J.M. v/d. Heijden-Huijbers.
Peter.
Hollandia, 24 oktober 1960.

no. 2590

I „ JO§§Y "
heeft haar speelgoed voor de SINT al ontvangen.
Kleurboeken; Boten; Auto's; Poppenwagens; Kruiwagens: Kleine Poppen;
Grote poppen; Beren; Giraffen; Honden ......
Enfin, teveel om op te noemen, komt U dus maar even kijken ! ! ! !

no. 2596

WERKZAAMHEDEN AAN DE
WATERLEIDING

Alle 'waterafnemers woonachtig te
Noordwijk (Dok V) worden hiermede
in kennis gesteld, dat op 26 oktober
1960 om 10.00 uur v.m. de watertoe-
voer naar bovengenoemde woonwijk
afgesloten wordt, vanwege werkzaam-
heden aan de hoofdaanvoerleiding.

Na beëindiging der werkzaamheden
zal zonder voorafgaande waarschuwing
de toevoer heropend worden.

N.V. AUTOMOBiEELBEDRI.IF
"ORANJE GARAGE"

Voor spoedige indiensttreding gevraagd:
EEN ASSISTENT(E) VOOR DE

BOEKHOUDING
Vereist:

Akkuratesse, werklust en een goed
stel hersenen.

Voor goede kracht, goede salariëring
Ook PMS'ers gelieven te solliciteren
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