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MINISTER TOXOPEUS:
Papoea’swillen alleen steun van Nederland

op weg naar zelfstandigheid
Bij zijn terugkeer in Nederland van zijn oriëntatie reis naar Nederlands

Nieuw Guinea en Australië, deelde minister Toropeus mede dat de Papoea's
het zouden toejuichen indien de Nederlanders zouden willen blijven, om hen
te helpen op de weg naar onafhankelijkheid.
Een overweldigend aantal Papoea's dringt er bij de Nederlandse inwoners
opaan, te blijven en hen te helpen bij de politieke en economische opbouw.
De minister van Binnenlandse Zaken,

Mr. Toxopeus, is van mening dat de
Papoea's op hun weg naar zelfstandig-
heid alleen door Nederland geholpen
willen worden. Dit deelde de minister
mede bij zijn terugkeer in Nederland
van de oriëntatiereis door Nederlands
Nieuw Guinea en Australië?.
Hij verklaarde dat, met uitzondering
van de PARNA-, door geen andere po-
litieke partij een streefdatum is ge-
noemd waarop zelfbestuur moet worden

verleend.
Enkel de PARNA noemde het jaar 1970
als datunj waarop zelfbestuur zou moe-
ten worden gegeven. Met het oog op de
toekomst echter willen de Papoea's geen
aansluiting bij Indonesië, aldus Mr.
Toxopeus. Zij willen voor de politie-
ke en economische opbouw alleen door
Nederland worden bijgestaan.
Van de zijde van de Papoea, aldus de
minister, wordt er dan ook bij de Ne-
derlanders opaan gedrongen om Nieuw
Guinea niet te verlaten.
De pogingen van de Maleise premier
Tengkoe Abdoel Rahman om het Ne-
derlands-Indonesische geschil over
Nederlands Nieuw Guinea te beëindi-
gen, vond bij de Papoea's geen weer-
klank. Minister Toxopeus vindt het
voorts een gunstig verschijnsel dat er
in Nieuw Guinea zon grote belangstel-
ling bestaat voor de Nieuw Guinea
Raad.
Voorts deelde de minister nog mede
onder de Nederlanders in Nederlands
Nieuw Guinea een zekere onrust te
hebben geconstateerd en de neiging om
naar Europa terug te keren.

De minister ontkende met klem
de van Indonesische zijde afkomstige
berichten, als zou er paniek en opstand
onder de autochtone bevolking zijn.
Inwoners van Nieuw Guinea met zake-
lijke en industriële interessen in dit
land hadden hem gewaarschuwd, dat
het land economisch volkomen ten on-
der zou gaan, aldus de minister, indien
de uittocht van de Europeanen voort
zou gaan. De minister gaf de schuld
van de onrust aan de politieke omstan-

dighcden/ en het streven van de Neder-
landse regering om zoveel mogelijk Pa-
poea's in administratieve functies op te
leiden.

Mr. Toxopeus beloofde afdoende
maatregelen, om de onrust weg te ne-
men, doch onthulde niet waaruit deze
maatregelen zouden bestaan.

Correspondenten in Den Haag meld-
den intussen een verhoogde onrust in
verhland met de Indonesische campagne
voor het bezit van Nederlands Nieuw
Guinea, welke in de laatste dagen in
hevigheid is toegenomen.
"Antara", het Indonesische persbureau,
trok een vergelijking tussen de kwes-
ties Nieuw Guinea en de Kongo.

Ouders protesteren
Naar wij vernemen is vandaag een

"staking" uitgebroken onder de ouders
van kleuters, die weigeren hun kroost
onder de hoede te stellen van de door
de Dienst van Sociale Zaken nieuw be-
noemde leidster van de z.g. "Kinder-
crèche" te Noordwijk.
De oorzaak zou, naar ons ter ore kwam
liggen in 't feit, dat, terwijl de voorma
lige leidster en assistente naar volle
tevredenheid van de ouders en van de
Dienst van Sociale Zaken hun taak ge-
durende meer dan een jaar hebben ver-
vuld, de genoemde dienst het nodig
heeft geoordeeld een nieuwe leidster
aan te stellen en de assistente te ont-
slaan.

De voormalige leidster zou dan als
assistente van de nieuwe leidster mo-
gen aanblijven.

De ouders die het met deze gang van
zaken niet eens zijn hebben zich eens-
gezind tot de Directeur van Sociale Za-
ken gewend met het verzoek de geno-
men beslissing ongedaan te maken.

Naar verluid zou dit verzoek slechts
ten dele zijn -ingewilligd. De benoeming
van de nieuwe leidster blijft gehand-
haafd, de voormalige leidster wordt as-
sistente, terwijl het ontslag van de
voormalige assistente voorlopig wordt
ingetrokken.

De ouders die zioh, uit oogpunt van
rechtvaardigheid, ook bij deze beslis-
sing niet kunnen neerleggen, hebben
besloten hun kinderen voorlopig thuis
te houden, om kracht bij te zetten aan
hun protest. Voorts zullen zij naar wij
nader vernemen, zich in een request tot
Z.E. de Gouverneur wenden.

Naar wij nog nader vernemen van
de Dienst van Sociale Zaken, betreft
het hier een heraanstelling van de
hoofdleidster die destijds het kleuter-
huis heeft opgezet, en die wegens fa-
milie-omstandigheden haar taak heeft
moeten neerleggen, maar aan wie is
toegezegd dat zij na terugkomst van
verlof opnieuw belast zou worden met
de leiding. Hierbij wordt nog aange-
tekend, dat de nieuwe (oude hoofdleid-
ster) volledige bevoegdheid heeft, ter-
wijl dit niet het geval is met de thans
tot assistent-leidster aangestelde per-
soon.

NIEUWS IN HET KORT
— Een op hol geslagen paard is in
Wierden door de gevel van een woning
gerend en in de huiskamer terecht ge-
komen. De bewoners, die rustig in de
kamer zaten, vlogen in paniek naar
buiten. Nadat het dier het interieur tot
een ruine had gemaakt kwam het tot
bedaren. Het paard moest door het zelf
gemaakte gat in de muur naar buiten
worden gebracht.
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Adviserende Raad slaat
spijkers met Koppen

Adviserende Raad vraagt nogmaals wat voor stappen het Gouver-
nement in de kwestie van de HBS doet.
De verkiezingen voor een waarlijk Democratiche gemeenteraad
hebben de hoogste prioriteit.
In een rustige en eensgezinde sfeer

is de Adviserende Raad van Hollandia
maandagavond tot verrassende uitspra-
ken gekomen.
DE H.B.S.

Tijdens de behandeling van binnen-
gekomen stukken, wordt een schrijven
van de Resident van Hollandia voorge-
lezen.
Dit is het antwoord op de vraag van het
lid de heer Van Doorn wat het gouver-
nement denkt te doen inzake de omzet-
ting van een 5- in 6-jarige cursus van
de HBS.
De Resident stelt hierin dat dit geen lo-
kale aangelegenheid is.
De heer Van Doorn zegt dat dit hem
zeer bevreemt. Tachtig procent van
het aantal leerlingen bestaat uit kinde-
ren van te Hollandia wonende ouders.

Tenslotte, formuleert de heer Van
Doorn zijn vraag zo: "Namens de inwo-
ners van Hollandia, in verband met het
belang dat zij erbij hebben wat betreft
de opvoeding van hun kinderen, verzoek
ik te mogen vernemen welke houding
het gouvernement inneemt inzake de
omzetting van een 5- in een 6-jarige
cursus van de HBS en welke stappen
het gouvernement hierin denkt te doen"
Deze vraag wordt tijdens de discussie
aan het eind van de vergadering, over-
genomen door de meeste andere leden
van de Raad en zal opnieuw aan de Re-
sident worden voorgelegd.
STRAATNAMEN

Op verzoek van de heer Aarsse zullen
de vogelnamen die aan de straten in de
Polimacwijk gegeven zouden worden,
veranderd worden in aardrijkskundige
namen uit de omgeving van Hollandia.
Ook zal de voorgestelde naam "Hemel-
poortweg" door een ander worden ver-
vangen.
De commissie straatnamen zal nog een
definitieve beslissing nemen.
DE GROENTE- EN VISPASSAR

Aan de hand van enig cijfermateriaal
en andere gegevens verzameld door de
heer Van Doorn, wordt de kwestie van
een uitbreiding van de bestaande groen-
te- en vispasser bij toko Makassar be-
keken.
In de maanden februari tot en met sep-
tember van het afgelopen jaar werd
4V2 ton vis en 1 ton groente per maand
verkocht. De totale inkomsten over deze
periode bedroeg f 2400,—, waarvan f
900,—■ van de vis afkomstig was en f '500.— van de groente. "
Na aftrek van de onkosten bleef een
bedrag van f 1800,— over.

De vishandelaren blijken door de
groente-leveranciers uit het gebouw
dat oorspronkelijk voor hen bestemd
was, te zijn verdrongen en zijn ver-
plicht hun waar vaak tussen de bus-
haltes in de zon te verkopen.

88°/ovan hen weigert nu de verschul-
digde marktretributie (s°/o van het be-
drag van verkochte vis) te betalen.
De verkoop van vis is door het een en

ander de laatste maanden sterk terug-
gelopen.
Besloten wordt op korte termijn tot de
bouw van een tweede afdakje te ko-
men. Een commissie zal zich bezighou-
den met de voorgestelde plannen om bij
gemeentebesluit een passarreglement
vast te stellen, waarbij ook vaste pas-
saruren geregeld zullen worden.
Verder denkt men aan een ventver-bod van vis en het omheinen van de
vispassar, waar binnen iedere verkoper
verplicht is marktgelden te betalen.
Afkeurende stemmen gaan op over de
koffiewarong die een Chinees op het
terrein vati de uitbreiding heeft gezet.
De voorzitter zegt dat dit bedoeld was
als ijsdepot voor de vissers.
DE GEMEENTERAAD

De matheid welke bij de vorige ver-
gadering over dit onderwerp bij de le-den der Adviserende Raad pp te mer-ken viel - toen zij zich de grote hoe-veelheden werk en moeilijkheden ver-bonden aan de instelling van een ge-
meenteraad naar Nederlandse maatsta-
ven realiseerden, blijkt nu geheel ver-
dwenen.
De voorzitter begint met te verklaren
dat de overheid geheel bereid is tot het
instellen van een gemeenteraad, mitsde Adviserende Raad met concrete
voorstellen op tafel komt.
Het al of niet ontstaan van een geko-
zen vertegenwoordiging hangt nu ge-
heel af van de Raadsleden.

Na enig heen en weer praten groeit
langzaam maar zeker het idee dat een
lichaam met gekozen leden in ieder ge-
val en wel op zo kort mogelijke ter-
mijn moet komen. ,
Het zijn vooral de leden Van Doorn en
Van Tongeren die het meest tot de dis-
cussie bijdragen.
EEN GEKOZEN RAAD MOET BESLISSEN

De heer Van Doorn meent dat ook de
Raad die na de verkiezing tevoor-
schijn komt, een vinger in de pap moet
hebben. Afgezien van het feit dat dezejonge gemeenteraad of hoe de raad dan
ook mag heten, misschien geheel ande-
re denkbeelden heeft, geeft deze in elk
geval een veel reeëfler beeld van de
wensen der bevolking dan blijkt uit de
opvattingen van een aantal toevallig
bij elkaar geroepen leden waaruit de
huidige Adviserende Raad bestaat.
Voorgesteld wordt onmiddellijk te be-
ginnen met het uitwerken van de ver-
kiezingsplannen. Onderwijl kan een
tweede commissie zich vast bezig hou-
den met het opstellen van een advies
inzake de bevoegdheden en taak van de
gekozen raad, de financiële zijde enz.
enz. In geen geval mag dit echter be-
lemmerend werken op de verkiezingen.
De heer Van Doorn staat het schrik-
beeld voor de ogen dat er anders een
aantal fraaie regelingen voor den dag
komt en er nog steeds geen t demoera-

tisch gekozen leden zijn om ermee te
werken.

Desnoods heeft de nieuwe raad nog
niet dadelijk het karakter van een ge-
meenteraad, maar doet in eerste instan-
tie het werk van de tegenwoordige Ad-
viserende Raad.
Waarschijnlijk zijn, tegen dat de ver-
kiezingen achter de rug zijn, de plan-
nen wat betreft bevoegdheden, taak
enz. wel in zon vergevorderd stadium
dat zij de gekozen raad in haar eerste
vergadering ter beoordeling en eventu-
ele wijziging kunnen worden voorge-
legd. Dit herziene voorstel kan dan aan
de Gouverneur worde^i toegezonden.

De voorzitter meent zich te herinne-
ren dat een gekozen Adviserende Raad
al eens eerder ter sprake is gekomen en
vraagt zich af wat er toen is gebeurd.
Er wordt hem er aan herinnerd dat de
discussie destijds gestrand is op de
kwestie van gescheiden kiezerskorpsen,
een zaak die inmiddels in het geheel
geen punt meer is.
OUDE KOEK

De heer Van Tongeren zegt, dat hij
er hevig naar verlangt van deze oude
koek af te raken. De verkiezingen voor
een gemeenteraad van Hollandia moe-
ten zo spoedig mogelijk - liefst voor die
voor de Nieuw Guinea Raad en anders
vrijwel gelijktijdig - worden gehouden.

De rest van de plannen kan dan in
ommissieverband worden uitgewerkt.
Hij wijst erop dat er al veel te veel
tijd over het in het leven roepen van.
de gemeenteraad is heen gegaan.
Een uitstekend advies van een vorige
Raad is drie jaar lang blijven liggen.
Op de vraag van de voorzitter wat de
leden zich voor stellen te doen wanneer
de Gouverneur het niet eens mocht zijn
met de nu voorgestelde gang van zaken
om het allereerst de verkiezingen te
houden , antwoordt de heer Van Ton-
geren dat hij er bezwaar tegen heeft de
Gouverneur in deze kwestie om toe-
stemming te vragen.
Dit geeft maar nodeloze vertraging.
De Gouverneur heeft om advies ge-
vraagd en dat kan hem nu worden toe-
gezonden in de vorm van een aantal
punten, waarbij de verkiezingen gere-
geld worden. T.z.t. zal de Adviserende
Raad de Gouverneur ook nog een in-
terim-advies geven over de taakom-
schrijving en bevoegdheden, nadat dit
door de gekozen gemeenteraad is bijge-
schaafd.
De overige leden verklaren zich hier-
mee eens. In de verkiezingscommissie
nemen zitting de leden Van Doorn, Van
Tongeren, Vrijens en Inurie.
RONDVRAAG

Bij de rondvraag blijkt dat van de
heer Van Rongen een aanvraag tot ont-
slag is binnengekomen, evenals een be-
richt van verhindering voor deze ver-
gadering.
Naar aanleiding van een staatje over-
gelegd door het hoofd van de posterijen,
zijn de leden van mening dat één
lichting van de postbussen - mits later
dan zeven uur 's ochtends - voldoende
is. De heer Ario vraagt te overwegen
recreatieterreinen voor kinderen in Dok
VIII en IX aan te leggen. Bovendien
verzoekt hij 'n openbare telefoon te in-
stalleren in Dok IX en Tansangka.

De volgende vergadering wordt ge-
steld op maandag 28 november.



DE SPORT van de afgelopen week
VHO-competitie

De twee koplopers maakten in het
afgelopen weekeinde geen fout en won-
nen beiden hun wedstrijden.
WIK met de korfbalcijfers B—2 van
ZIGO en HVC met 3—o van POMS.

De nek aan nek race blijft dus nog
even doorgaan, doch de volgende week
zal beslist worden, wie er kampioen
van de eerste klasse van de VHO is,
want woensdag treedt WIK aan tegen
HBS, dat zich wel als een kat in het
nauw tot het uiterste zal verdedigen en
zondag staat voor de blauw-witten de
lastige wedstrijd tegen Zeemacht op het
programma.

Ook de degradatiecandidaat zal het
volgende weekeinde zich wel aanmel-
den. Weet EDO namelijk van Poms te
winnen dan kan wel me.t zekerheid
worden aangenomen, dat HBS de du-
pe is.

Door de nederlaag, welke POMS leed
zijn ook de drie ploegen, die tegen drie
VBH elftallen om het algeheel kam-
pioenschap van Hollandia zullen spelen
bekend.
Het zijn: WIK, HVC en Zeemacht.
De stand in de eerste klasse is nu:
HVC 13 11 1 1 32—11 23
WIK 12 11 0 1 51—15 22
Zeemacht 13 8 0 5 31—23 16
POMS 13 5 2 6 31—35 12
ZIGO 13 4 1 8 28—44 9
Hercules 13 3 2 8 23—33 8
EDO 13 3 1 9 15—35 7
HBS 12 2 1 9 19—33 5

Het programma voor aanstaande
week luidt: (Terrein Berg en Dal, aan-
vang 16.30 uur)

Woensdag 2/11: HBS — WIK
Zaterdag 5/11: EDO — POMS
Zondag 6/11: WIK — Zeemacht.

ZIGO — WIK 2—9 (Ruststand 1—4)

De uitslag doet vermoeden, dat ZIGO
verre in de minderheid is geweest in de-
ze wel zeer slechte wedstrijd. Dit is niet
het geval. De aanval van WIK speelde
niet zo sterk als van hen bekend is en
ZIGO heeft de grote nederlaag in
hoofdzaak te danken aan het slechte
keepwerk van hun keeper Wardenaar,
die het vak nog niet voldoende onder de
knie heeft om in de eerste klasse te
spelen. Hiervan kon WIK vele malen
gebruik maken.
WIK was wel de gehele wedstrijd iets
sterker, doch van een bepaald over-
wicht was geen sprake. ZIGO maakte
de fout haar aanvallen maar steeds
over de linkervleugel te leiden, on-
danks het feit, dat haar rechtsbuiten
vele malen door de WIK'-verdediging
volkomen vrij werd gelaten.
Hierdoor ontbrak het verrassende ele-
ment. Reeds na drie minuten bracht
Domingus de stand op o—l.0—1.
Het spel golfde heen en weer en ZIGO
gaf aardig partij. WIK werd sterker en
nam al spoedig een 3—o voorsprong.
Eerst veranderde Coorengel een schot
van linksbuiten Marcus Meraudje en in
de 27e minuut liet keeper Wardenaar

een tam schot van D. Hanasbei door
zijn handen in het doel glippen.
ZIGO kwam opzetten en in de 31e mi-
nuut werd een voorzet van Korado door
L. Samai laag ingeschoten (1 —3), doch
even later was het Fred Hanasbei, die
de vreugde van de ZIGO-supporters
bekoelde door de stand op I—41—4 te
brengen.

Na de rust was ZIGO in de aanval
en na een prachtige voorzet van Kora-
do was het opnieuw L. Samai, die de
bal in de touwen kopte.
Toen kwam WIK in de aanval. Op re-
gelmatige wijze werd de stand op B—28—2
gebracht.
Bij al deze doelpunten ging keeper
Wardenaar niet vrijuit. De doelpunten
werden gescoord door Fred Hanasbei
(2x), Marctis Meraudje en D. Itaar.
POMS —HVC 0—3 (Ruststand 0—0)

HVC mag van geluk spreken, dat
POMS voor de rust de geboden kansen
zo slecht benutte.
Aanval op aanval rolde op het HVC-
doel af, doch wederom was de opzet
hiervan te kort en verloor men zich te-
veel in spel in de breedte.
Vooral Lopulalang verscheen meerdere
malen voor open doel, doch Vrouwe
Fortuna was niet met hem. Een minuut
voor de rust stond hij zowaar alleen
voor keeper Van der Werk, hij schoot
echter te laag en met een snoeksprong
wist Van der Werk verder onheil te
voorkomen.

Pas na de rust kwamen de doelpun-
ten. Na 15 minuten spelen scoorde Ma-
ro uit een prachtige voorzet van G.
Sibi (0—1). Even later liep G. Sibi in
zijn eentje door de gehele verdediging
van POMS heen en keihard schoot hij
de bal in de touwen. (0—2).
Werkelijk een prachtig doelpunt. HVC
viel sterk aan en POMS bepaalde
zich tot sporadische uitvallen.
Het was werkelijk een wonder, dat niet
meer gescoord werd, temeer daar de
gehele POMS-ploeg als een kaarten-
huis in elkaar zakte. Even voor het ein-
de bracht Jouwe de stand op o—3,0—3, met
welke stand het einde kwam.

TSJECHOSLOWAKIJE — NEDER-
LAND 4 — 0

Een teleurstellend Nederlands-elftal
verloor mi Praag met 4—o van het na-
tionale elftal van Tsjechoslowakije.
De ruststand was reeds 2—o in het
voordeel van de gastheren.

De doelpunten werden gescoord door
rechtsbinnen Scherer (3x) en midvoor
Kadabra.
Het Nederlandse elftal was technisch
en wat betreft de lichamelijke conditie
ver in de minderheid. Men bepaalde
zich tot het afbreken van de talrijke
Tsjechische aanvallen, waarbij Klaas-
sens en Van Wissen al hun aandacht
aan de verdediging moesten schenken.
De aanval, waarin bovendien het bin-
nentrio- Prins, Kruiver, Groot- volledig
faalden, kreeg daardoor onvoldoende
steun en was niet opgewassen tegen de
sterkere Tsjechische verdediging.

Jong Tjechoslowakije — Jong Oranje
0 — 0

Jong Oranje speelde zaterdag in
Tsjechoslowakije tegen de Tsjechische
jeugdploeg en deed het beter dan hun
grote broers.
De wedstrijd eindigde in een o—o ge-
lijkspel. De spelers waren tussen 18 en
23 jaar oud.
INTERNATIONAAL VOETBAL

De grote sportverrassing van dit
weekeinde was de 2—l overwinning,
welke de Belgische ploeg in Brussel be-
haalde op het sterke Hongarije.
De Belgische B-ploeg maakte het succes
compleet door de Hongaarse B-ploeg
met I—o1 —0 in Boedapest te verslaan.
Het Spaanse elftal, dat woensdag jl.
met 4—2 van Engeland verloor, kwam
zondag tegen Oostenrijk uit en verloor
opnieuw, nu met 3—o.
De wedstrijd Zweden — Frankrijk,
welke te Stockholm werd gespeeld ein-
digde in een I—o overwinning voor
Zweden. En in Berlijn wist de Oost
Duitse-ploeg met s—l van Finland te
winnen.

BEKERWEDSTRIJDEN IN
NEDERLAND

Gedurende 't weekeind werden de wed
strijden voor de Nederlandse Bekercom-
petitie vastgesteld. Door de slechte
weersomstandigheden zijn vele wed-
strijden afgelast.
De uitslagen van de gespeelde wedstrij-
den zijn:
Groep A.
Heerenveen — Leeuwarden 2—o
Go Ahead — Zwolse Boys 5—3
Groep B
Veendam — Germanicus 9—o
Zwarte meer — GVAV 5—2
Groep C
Tubantia — Oldenzaal o—s
Enschedese Boys — Rigtersbleek 6—2
Groep D.
Heracles — DOS o—l
De Graafschap — Vitesse 3—3
Groep E
Velox — AGOVV 4—4
Elinkwijk — NEC Afgel.
Groep F
Volewijckers — Zeist 2—l
Groep G
Blauw Wit — DWS 3—o
Hilversum — HVC I—l
Groep H
Alkmaar — KFC o—l
Groep I
DHC — Haarlem 1-^1
EDO — ADO O—l
Groep J
Excelsior — Sparta I—l
Groep L
RBC — NAC I—3
De Baronie — EBOH 2—l
Groep N
Helmondia — Gemert I—2
Groep O
De Valk -. Sittardia o—3
Groep P
Limburgia — Roda Sport o—3



DE KOMENDE FILM
”THE BACHELORS PARTY”

Regie: Delbert Mann.
Uitgebracht door: ORIËNT

Het productie-team, de regisseur en
de scenarioschrijver van de veelge-
roemde film "Marty" tekenen weer
voor deze film "The Bachelors Party"
(Ned. titel: "De nacht der Vrijgezellen")
De film is een nauwgezet verslag van
een avondje uit van drie vrienden, die
een collega "uitluiden" de avond voor
zijn huwelijk. Een van de vier is een
jonge man, die binnenkort vader zal
worden, en die tijdens het in landerige
dronktensdhiap vearwatfairendte feeeitfe
gaat beseffen hoe triest zijn kantoor-
bestaan eigenlijk is. Hij tf-.at tegen de
klippen van zijn verlatenheid opdrin-
ken, maar waar hij kijkt verrijst nog
groter eenzaamheid.

Dan is er nog de aanstaande bruide-
gom, die plotseling niet meer wil; als
de^dje de verstokte vrijgezel en een
man die maar uit pure verveling en
wanhoop na;!^ huis gaat.
Maar ondanks dit huiveringwekkende
beeld van het uitgaansleven in het al-
gemeen, en de vrijwzpllonfuifjes in het
bij/onder, groeit er toch bij de aan-
staande bruidegom het besef dat hij zich
over de desperate feeststemming moet
heenzetten.
Jan Blokker, de filmrecensent van het
"Algemeen Handelsblad", noemt de film
ondanks de trs toongesprcide ellende
"wonderlijk sterk". Hij ziet zelfs in de
film de elementen van "eenzaamheid,
geloof en genade."
Voorwaar, gpen gemakkelijke film, maar
voor een. ieder die wel eens geconfron-
teerd is met h£t "vrijgezellenfuifje". en
wie is dat eigenlijk niet in Hollandia.
toch zeer aanbevelenswaardig.

.T.B.

Rechtzetting
Tot onze spijt is, blijkens de vele re-

acties hierop in ons artikel onder de
kop "Verstekeling verstak zich" de in-
druk gewekt als zouden wij alle hier te
lande vertoevende z.g. "verstekelingen"
over een kam scheren.

Niets is minder waar dan dat, en wij
menen dan ook dat wij zeer duidelijk
in ons bericht het alleen gehad hebben
over desbetreffende recidivist.
Wij zijn echter als redactie aan onze
lezers verplicht NIEUWS te geven, en
wij zijn er tot op heden nog steeds van
overtuigd dat de toon in orr, artikel ge-
rechtvaardigd was.
Wij hebben voor de groep "versteke-
lingen" net zo veel achting als voor
iedere andere bevolkingsgroep in dit
land. U kunt hiervan ten volle over-
tuigd zijn.

(Red. NGK)

V.H.O. KOMPETITIE

Terrein Berg en Dal
Woensdag 2 november a.s.

HBS — WIK I
Aanvang 16..45 'uur

TE KOOP:
1 rottan zitje (4 stoelen en tafeltje)
2 een-persoons ledikanten en bedden,
diverse huishoudelijke artikelen, tegen
elk aannemelijk bod.
Dok VII>, landzijde 4188, Ie huis links.

no. 2672
TE KOOP:
Een bankstel en 2 fauteuils en bijbeho-
rende kloostertafel, vloerkleed, wand-
kleed en een staande schemerlamp.

VRAAGPRIJS f 3,50 —
R.H. Dado, Polimac L_no. 4773 c, tussen
07.00 — 14YQ0< uur Kadaster-Kantoor.

n0._2678
M.i.v. 1 november 1960 is het spreek-
uur van

DOKTER DE GRAVE
alsvolgt gewijzigd:
Maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag
van 17.30 — 18.00 uur in de D.V.G. po-
likliniek.

no. 268]
Nieuwe dames en heren wollen sjaals

en handschoenen; assortiment dames-
en meisjes blouses, ook 3/i mouw; dus-
ters, stepins, jarretelles, heren anklets,
bedrukte japonstoffen, katoen en nylon.

VIJSMA, WITTE OLIFANT
no. 2681

TE KOOP: Reiswieg, telf. 337 Dok II
no. 2676

Vrijgezel vraagt gemeubileerde zit-
slaapkamer te huur. Liefst omgeving
Haven. Brieven aan i^ieuw Guinea Koe-
rier.

n0.2692

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden 1-11 en morgen 2-11
"THE BACHELORS PARTY '

met Don Murray, Carolyn Jones enJack Warden.
Meesterlijk, ontroerend en vol humor.Een der grote films van het seizoen.
Sentani heden 1-11: "TAMU AGUNG"
Holl.-Binnen morgen 2-11- "TAMU
AGUNG"

REK THEATER
vertoont heden 1-11 een Maleise film

"INSAAF"
Heden in REK
Morgen vertoont REK de film

"THEY WERE NOT DIVIDED"Een tank episode uit de Tweede We-
reldoorlog. Een tankslag in NormandJë.
Graves, Eindhoven en Nijmegen.
Woensdag en donderdag in REK
Verwacht in REK de film:

"BROKEN LANCE"
"HAAT" in cinemascope en color, met
Spencer Tracy, Robert Wagner, Jeane
Peters en ... . Richard Widmark.
Zeer spoedig in REK verwacht
"VIOLENT PLAYGROUND" in Hollan-
dia-Binnen. Heden 1-11 deze film in
REK Hollandia-Binnen.

ZIJNE EXCELLENTIE KOMT NIET per DC 8:
Zijne Excellentie, de Bisschop van Myra, (Sinterklaas) komt per stoom-boot zoals elk jaar en zal op een nader te bepalen datum tussen 3 en 5december cadeaux aan kinderen uitreiken in "Winkel MARTENS" Deouders zijn niet verplicht al hun speelgoed bij "MARTENS" te betrekkenbij: Winkel 51 kunnen ze ook hun keus doen:

Neemt geen risico
Blijft gezond J

j Wedt.... j
Öp 't sfOacd dol H&&U is

REMIA MARGARINE
(geheel gevitaminiseerd)

EDO, donderdag 3-U ROULETTE voor
leden, aanvang 21.00 uur.

no. 2685
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