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Beigen sehuild van onrust in Kongo
De speciale vertegenwoordiger van

3e Verenigde Naties in de Kongo de In-
diër Dayal, is op weg naar New Vork
waar hij besprekingen zal voeren met
secretaris generaal Dag Hammarskjoeld
Kortgeleden stemde Hammarskjoeld in
met een verzoek van gedelegeerden uit
communistische landen om een rapport
te produceren over de toestand in Kon-
go.

Dayal zal ook het voorstel met Ham-
marskjoeld bespreken om 15 leden lan-
den van de Afro-Aziatische groep te la-
ten' bemiddelen tussen de partijen in
Kongo. De opperbevelhebber in Kongo,

kolonel Mobutu, heeft zich tegen het
zenden van de 15 leden tellende com-
missie van goede diensten uitgesproken.
Ook leden van de Verenigde Naties in

Kongo zijn tegen de komst van een
dergelijke commissie.

De ondersecretaris van de Verenigde
Nat'es, dr. Bunch, heeft de Belgen de
schuld gegeven van de onlusten in
Kongo. Hij zei dat geen der koloniale
volken zo onvoorbereid was voor de
zelfstandigheid als de Kongolezen.
Het was ongelooflijk, zo zei dr. Bunch,
dat uit een bevolking van 14 miljoen
mensen slechts 17 een universitaire op-
leiding hadden genoten. Dr. Bunch uit-
te de beschuldiging dat toen de onaf-
hankelijkheid kwam, de schatkist van
Kongo leeg was.

ALFREDMONK:Papua'snog niet
klaar voor zelfnastuur

De voorzitter van de Australische
Raad van Vakbondsleiders, Alfred Monk
vindt dat de Papoea's zowel in Papua/
New Guinea als in Nederlands Nieuw
Guinea, nog niet klaar zijn voor zelf-
bestuur. Hij zei dit aan de vooravond
van zijn vertrek naar Europa waar hij
de conferenties zal bijwonen van de
Internationale Arbeidersbeweging en de
Uitvoerende Raad van de Confedera-
tie van onafhankelijke Vakbonden.

Hij toei voorts dat a|llen, met wie
hij tijdens zijn recent bezoek aan
Nieuw Guinea had gesproken, het er
over eens waren dat de Papoea's nog
niet rijp zijn voor zelfbestuur.
Het enige verschil in de doelstellingen
der politieke partijen in het Australi-
sche en Nederlandse deel van Nieuw
Guinea, betreft hoofdzakelijk de tijd
die men nodig acht om op eigen benen
te staan. Monk's persoonlijke schatting
schommelt tussen 15 en 30 jaar. Hij was
voorts van mening dat de door de
Australische en Nederlandse regeringen
gestelde doelen bij het onderwijs zullen
kunnen worden_ bereikt.

Politieke partijen schieten, in beide
delen van het eiland, als paddestoelen
uit de grond, aldus de heer Monk.

Hij achtte het Australische deel van
Nieuw Guinea, economisch beter ont-
wikkeld dan het Nederlandse deel. Hij
voegde hieraan nog toe dat een gewel-
dige kapitaal investatie benodigd was
om in beide delen van het eiland een
behoorlijke ontwikkeling mogjelïjk te
maken van de levensstandaard, het on-
derwijs en openbare diensten.

Proces tegen Franse
opstandelingen

In Parijs is het proces begonnen tegen
de 16 Franse leiders van de opstand
van januari jl. in Algerije.

Militairen en politietroepen staan in
Parijs en Algerije gereed om eventue-
le demonstraties tegen de regering in de
kiem te smoren. De revolte tegen de re-
gering in Parijs werd geleid door de
vroegere parachutistenofficier, Pierre
Lagayarde, die nu terechtstaat op be-
schuldiging van de veiligheid van de
staat in gevaar te hebben gebracht.

Burma gelooft niet in
Kernoorlog

De Birmese gedelegeerde bij de Vere-
nigde Naties heeft in de Algemene Ver-
gadering gezegd dat ontwapening alleen
kan worden bereikt wanneer de grote
wereldmachten hun gedachten kunnen
zuiveren van vrees en achterdocht en
de vreselijke obsessie dat de historie
wordt herhaard. Hij zei dat zowel de
Verenigde Staten als Rusland worden
gevangengehouden door een angstcom-
plex. Rusland vreest omsingeling en
agressie, terwijl de Verenigde Staten
een herhaling van Pearl Harbour vre-
zen. De vrees voor een verrassende
aanval heeft er de Verenigde Staten toe
gebracht om vliegtuigen met waterstof-
bommen gereed te houden om uit te
sturen op een feilbaar waarschuwings-
systeem van radar. De Birmese gedele-
geerde zei dat hij zich niet kon inden-
ken dat de Sovjet Unie of de Verenigde
Staten een kernoorlog zouden ontkete-
nen.

Vrees voor devaluatie vankoninklijke onderscheidingen
Den Haag — Enkele leden uit de

Tweede Kamer zijn bang voor een de-
valuatie van de koninklijke onderschei-
dingen. Zo blijkt uit het verslag over
de begroting van algemene zaken.

Zij hebben er natuurlijk geen be-
zwaar tegen dat mensen die zich op
buitengewone wijze verdienstelijk heb-
ben gemaakt onderscheiden worden,
maar het langdurig vervullen van een
bepaalde functie kan op zichtelf niet
genoeg zijn om onderscheiden te wor-
den. Datzelfde geldt voor hooggeplaat-
ste buitenlanders die ons land bezoe-
ken. Door dit te hooi en te gras strooien
met onderscheidingen verwatert het
begrip "onderscheiden".

Satelliet gelanceerd
De Verenigde Staten hebben gisteren

een satelliet gelanceerd welke volbe-
pakt is met instrumenten, waarmee
men hoopt de problemen van de radio-
verbindingen te kunnen ontwarren. De
90 pound wegende satelliet werd gelan-
ceerd van Cape Canaveral door een
Juno 2 raket.
De satelliet is uitgerust voor 8 experi-
menten om door te dringen in het onbe-
kende atomische plafond van de ionis-
feer. Dit heeft een belangrijk effect op
de lange-afstand radio-en televisiever-
bindingen.
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„Kolonialisten verdwijnen stuk voorstuk”
zegt Frits Kirihio,

Harmen Bockma, verslaggever van "Het Vrije Volk" had in Leiden een ge-
sprek met Frits Kirihio. Hij geeft zijn indrukken als volgt weer.

In dit verhaal moet ik ervoor zorgen wat je noemt "doodeerlijk" te zijn.
Ik heb het beloofd anders had ik geen interview gekregen van de 26-jarige so-
ciologisch student Frits Kirihio uit Leiden. Hij komt van het eiland Japen, dat
bij wiestelijk Nieuw Guinea behoort.

Bij een kennis, een andere student,
wekte de mededeling "Ik ga een Papoea
interviewen" een stompzinnige grijns-
lach op. "Laat 'm ons ook even zien,"
zei hij. Niet agressief (we hebben im-
mers niets tegen Papoea's), wel gewoon
dom. Voor ons is een rijksgenoot — wat
een lege term eigenlijk — uit Nieuw
Guinea nog maar al te vaak een kleine,
bruine afstammeling van een onderont-
wikkeld volkje.

Uit het land —
waar onze zending zoveel goeds

doet —of dat ons alleen maar intresseert als
politieke topic —

waarop dit of een volgend kabinet
eventueel kan vallen —

dat een prestigekwestie is —
waar toch ook niet zoveel in de bo-

dem zit —
waar we een historische plicht heb-

ben —
waarvoor ik geen kogel van Soekar-

no in m'n raap wil hebben.
Het land van de Kroonduif, een na-

tionaal symbool. Het land van de Ma-
narmaker, een nationale mythe van
Messiaanse verwachting. Hot land van
Fr'ts Kirihio. "Nationalist was ik op de
lagere school al. Er was een onderwij-
zer die niet alleen de gymnastiekles na-
tionalistisch interpreteerde, maar ook
de bijbelse geschiedenis."

BLANKE VROUW
Scherpzinnige ogen, jongensachtig,^

twinkelen achter in hoorn gevatte bril-
leglazen. Frits Kirihio monkelt even om
onze toto-probleempjes. Zit ik tegen-
over een toekomstige minister presi-
dent? "De jongens thuis kunnen zich
niet voorstellen dat mijn kamer in Lei-
den door een blanke vrouw wordt
schoongemaakt."

Een BLANKE vrouw.
Bijna automatisch reageer ik: "Is er

sprake van discriminatie op Nieuw
Guinea!"

Hij kruipt heel even in zijn schulp.
Er zijn immers verschillende Kirihio's
aan het woord: de dorpsjongen, onder-
wijzerszoon, van Japen; de student die
met het air van een kenner het eenvou-
dige glas wijn savoureert dat ik hem
bij de maaltijd aanbood, zoals hij 't op
de soos zou doen; en de POLITICUS.

De laatste antwoordt, voorzichtig
maar zeker van zijn zaak. "Rassendis-
criminatie?" In het algemeen: nee, inte-
gendeel. In één geval, dat we inderdaad
ernstig opnemen: ja.

Er wordt onderscheid gemaakt in de
rechtspositie van inheemsen en Neder-
landers in het ambtenarenapparaat.
Zij krijgen betaald buitenlands verlof,

onze mensen niet. Dat is ook een van
de punten van de Parna, de in-
landse ambtenaar moet recht hebben
op betaald binnenlands verlof, en dat
moet geen gunst zijn! De sfeer is al
emotioneel genoeg daar, verbetering op
dit punt zou veel goeds doen."
PARNA, CHRISTELIJK

Ik vraag naar reacties op het bezoek
van de Karel Doorman en het Japanse
incident, de verhouding met de Indone-
sische bevolkingsgroep (zon 15.000), en
hoe werkt die Parna eigenlijk?

De partij die nationaal en christelijk
georiënteerd is, werkt naar het model
van de partijen hier. "We hebben nog
geen persoonlijk contact gehad met de
mensen van oostelijk (Australisch)
Nieuw Guinea. Daar is nog geen geld
voor. We kunnen er wel aankomen, van
het vakverbond bij voorbeeld.
Maar dat moet even wachten, de papoe-
a's in de dorpen zien de CWNG/Per-
sekding nog teveel als 'n Europese in-
stelling.

Contacten, geleidelijk, met de Neder-
landse politieke partijen liggen in het
versdhiet.
Waarschijnlijk in de eerste plaats met

de antirevolutionairen en christelijk-
historische.
KAREL DOORMAN

"Over de aankomst van de Karel
Doorman waren we enthousiast, vooral
de jongeren die nu meer vertrouwen
in het beleid van de Nederlandse rege-
ring hebben. Maar die kwestie met Ja-
pan laat ons koud, daar staan we bui-
ten."

Ik incasseer dat als een terechtwij-
zing en moet eruit begrijpen dat de
inwoners van Nieuw Guinea niet me-
de lijden in onze gekwetste nationale
trots. . .

De verstandhouding met de Indone-
sische inwoners is niet zo goed, al zijn
er uitzonderingen als bij voorbeeld de
Indonesische onderwijzers op de buiten-
posten. De kwestie is dat de Nederlan-
ders ons eerder accepteren als gelijke
en mede mens. Er zijn Indonesiërs die
weigeren door een Papoea-verpleger ge-
holpen te worden".

Frits Kirihio vertelt dat allemaal zo-
der een spoor van rancune, hij deelt,
feiten mee, nuchter.
" De Nederlandse bevolking is grondig
aan het vernieuwen, de kolonialistisch
opgevoeden verdwijnen stuk voor stuk.
Ze maken plaats voor meer idealistische
figuren.

Alle Nederlandse inwoners van ons
land kunnen lid van de Parna worden,
maar niet-autochtonen zijn natuurlijk
uitgesloten van bestuursfuncties.
"Straks. . ." — dat woord straks blijft
even in de lucht hangen, het kan zoveel
betekenen — "straks worden die Ne-
derlanders natuurlijk burgers van
Nieuw Guinea. net als wij".

HARMEN BOCKMA.

Wordt eerste wetgevend lichaam in
maan tooi verkozen ?

De Nederlandse regering heeft een
datum vastgesteld waarop de inwoners
van Nederlands Nieuw Guinea de weg
tot zelfbeschikking zullen kunnen bepa-
len.

In een nota aan het parlement zegt
de Nederlandse regering, dat het eer-
ste onafhankelijke lichaam met wetge-
vende bevoegdheid volgend jaar maart
zal worden verkozen.
Een jaar na instelling van deze raad
zal aan de Nieuw Guinearaad advies
worden gevraagd hoe het recht tot zelf-
beschikking het best kan worden gege-
ven. De nota zegt dat de regering van
Australië^ die het andere deel van het
eiland bestuurt hetzelfde doel nastreeft
als de Nederlanders in het westelijke
deel van het eiland.
Er zullen echter wel verschillen blijven
bestaan in de manier waarop het doel
zal worden bereikt.

Het Nederlandse wetsontwerp stelt
een raad van 28 leden voor waarvan
16 gekozen en 12 benoemd door de rege-
ring. De verkiezingen zullen worden
gehouden in 14 kiesdistricten.
In de ontwikkelde districten van Hol-
landia efi Manokwari zal de verkiezing
met stembrieven geschieden, terwijl in

de overige districten getrapte verkie-
zingen zullen plaatsvinden.

Alle. Nederlandse ingezetenen van
Nederlands Nieuw Guinea die sedert
1958 in het land en..meerderjarig zijn,
zullen aan de verkiezingen mogen deel-
nemen.

Probaat middel tegen
haaien

Bij proqven aan de Amerikaanse
oostkust in de staat New Jersey is ge-
bleken dat zwemmers in zee volkomen
zijn beveiligd tegen aanvallen van
haaien indien ze achter een muur van
een luchtbellen stroom blijven. Een ge-
wone tuinslang waarin een aantal ga-
ten waren aangebracht en waardoor
lucht werd geperst bleek al voldoende
te zijn om de gevaarlijkste haaien op
een afstand te houden ook al werden
hen achter de stroom van luchtbel-
len de lekkerste hapjes voorgehouden.
Op vele plaatsen aan de Amerikaanse
kust wordt deze eenvoudige en goedko-
pe methode toegepast ter bescherming
van waterliefhebbers.



Drijvende markt in Thailand
Van een reizende correspondent.

Bangkok (P & P)' - Als ons bootje de
grote rivier, die deze stad doorsnijdt,
verlaat en we éen der vele zijkreek jes
inslaan zien we ze weer overal rond
ons; de kleine meisjes en jongetjes die
zwemmen en spelen in het water en nu
en dan hun vader en moeder, op de
woonboten langs de oever, iets toeroe-
pen.

Vader en moeder werken niet. Zij
liggen te luieren, te rusten in de scha-
duw van iets, dat maar een beetje be-
schutting geven wil. Want de middag-
zon staat op zijn hoogst en dan is het
in. dit land het beste de dagtaak te ver-
geten, voor, een wijl.

We zien nu hoe juist het is, dat de
kinderen hier zwemmen op de leeftijd
waar op zij bij ons leren lopen. Kleu-
ters brengen het grootste deel van hun
vrije tijd in het water door. Straten en
wegen waarop gespeeld kan worden,
zijn er niet. Tot voor kort in de geschie-
denis van Thailand ontbraken zelfs de
grote verkeerswegen, want alle vervoer
van betekenis vond toen over de grote
stromen plaats. De oververzadigde ri-
vieren stuwen hun water tot in iedere
kreek en kanaaltje en het is daarom
niet te verwonderen dat de bevolking
van dit land, betoverd door zoveel wa-
ter rond zich heen. in vele opzichten de
gewoonten van een amfibie aannam.
ZORGELOOS DRIJVEND

Men bouwde - en bouwt nog - steden
die op en neer gaan met eb en vloed,
steden die zelfs verplaatbaar zijn. De
rivieren en kanalen zijn overvol boten
met daarop opgetrokken behuizingen.
Zon drijvende stad, met zijn winkels,

irants, woningen en zelfs kleine
varende hotels, herbergt een zeer groot
deel van de bevolking van de hoofdstad
van Thailand. Dat levert een boeiend
schouwspel op in dit in veel opzichten
toch al betoverende land.

Hoewel de bevolking over het alge-
meen niet rijk is, geeft de opgeruimd-
heid van de altijd aanwezige lach ons
de indruk, dat hun bestaan vrijwel zor-
geloos is. Deze mensen hier hebben het
water tot hun bondgenoot gemaakt.

Ook de honden, katten en zelfs de
kippen zijn vertrouwd geraakt met het
kleine plekje droge grond dat het dek
van een boot oplevert. Daar wordt ge-
kookt, gegeten en gewerkt zonder aan
land te gaan. Vrouwen krijgen aan
boord hun babies, de dokter en de boe-
dhistische monnik bezoeken hun men-
sen op de schepen met behulp van een
klein roeibootje.
LANGS BAK- OF STUURBOORD

Voor de inkoop van hun levensbe-
hoeften is de bevolking afhankelijk van
wat zij in de loop van de dag langs
stuurboord of bakboord krijgt aangebo-
den. We hebben er een keer vroeg op-
staan voor over gehad en meegemaakt
hoe verschillende punten in Bangkok, op
drijvende .markten, de kanalen volraken
met allerlei varende kraampjes.
Van het ogenblik af dat de nacht plaats
maakt voor de dag tot op een nog heel
vroeg uur in de ochtend was er het lo-
ven en bieden over de koopwaar, die de
kleinhandelaar moet inslaan ten dien-
ste van zijn klanten, die elders langs de

waterkant een ligplaats hebben gevon-
den Nu zien we ze varen, van woon-
boot tot woonboot, verwelkomd door
de bewoners, maar ook - opnieuw -
twisten over de prij^ van de waar.

Dat laatste is iets dat bij
het kopen en verkopen in deze oosterse
landen hoort. Wie die kunst niet ver-
staat, wordt eigenlijk niet gewaardeerd.

Terwijl wij hier varen, het drukke
beweeg gadeslaan waarbij ieder betrok-
ken is, zelfs de aap daar, die slingert
aan een boven het water hangende tak
van een boom en speels iets werpt naar
de vrouw die zich te wassen staat, be-
seffen wij, dat dit een bezienswaardig-
heid is, die niet uit het stadsbeeld van
Bangkok verdwijnen mag. Dat zal niet
gebeuren zolang dit volk van Thailand
goedkoop en goed op het water kan blij-
ven leven.

Nieuws uit Suriname
BRUYNZEEL SUR. HOUT MIJ N.V.

Na een zakenreis naar de Verenigde
Saten en West Europa heeft dr. Chr.
Plomp, directeur van de Bruynzeel
Surinaamse Hout Mij N.V. medegedeeld
dat, wat de afzetmogelijkheden van het
Surinaams triplex in de Verenigde Sta-
ten betreft, men aldaar nog steeds met
grote voorraden triplex zit, terwijl ook
de Japanse concurrentie zich doet ge-
voelen.
De export naar Cuba wordt in beperkte
mate voortgezet; de betalingen voor de
v roegere leveranties verlopen tot nu toe
bevredigend. In de meeste overige La-
tiins-Amerikaanse landen, zoals bij-
voorbeeld Chili en Venezuela, komt Su-
rinaams triplex niet aan bod door de
buitengewoon hoge invoerrechten, in-
gesteld ter bescherming van de eigen
industrie,. De spaanplatenverkoop be-
gint zich aardig te ontwikkelen, men
moet echter met de concurrentie reke-
ning houden.
SURINAAMSCHE VERPLEEGSTER

De correspondent van het Algemeen
Dagblad in Suriname had een gesprek
met dokter H.E. Braaksma, die voor en-
kele Nederlandse ziekenhuizen oemid-
deling verleent m.b.t. het uitzenden van
leerling-verpleegsters. In het artikel
wordt o.m. gezegd, dat het "verpleeg-
stersprogram" voor het Europese rijks-

deel zich de laatste tijd intensief ont-
wikkelt. — Nederland is voor Surina-
mers nog steeds het aanlokkelijke moe-
derland, waarvan de ontwikkelings- en
studiemogelijkheden zeer hoog worden
aangeslagen, 6 jaar Surinaamse autono-
mie ten spijt.
Vandaar dat de animo om in Neder-
land te gaan studeren in Suriname
groot is. Kansen als deze 't Surinaamse
meisje geboden, worden met beide han-
den aangegrepen.
TOERISME

Naar de heer F. de Rooy, directeur
van de Stichting tot Bevordering van
het Toerisme meedeelde, zal voor het
aantrekken van toeristen een groot-
scheepse reclamecampagne op touw
worden gezet. Op korte termijn zal de
stichting tot bevordering van het toe-
risme een daartoe geschikt geachte Su-
i

rinamer naar New Vork uitzenden om
tot directeur van het Surinaamse Toe-
ristenbureau aldaar te worden opge-
leid. De actie houdt verder in het in-
stellen van een cursus voor reisgidsen
en het organiseren van taxichauffeur?
Voorts zal er een aparte naamloze ven-
nootschap worden gesticht, die zich zal
bezighouden met het beheer van de in
het binnenland te bouwen guest-houses.
In het tijdschrift "American Internatio-
nal Travel" verscheen onder de rubriek
"Hotels" een artikel met het opschrift:
"Luxury Hotel rising in Suriname".
Het ligt in de bedoeling van de redactie
van "American International Travel"
om in de editie van februari 1961 een
uitgebreid geillustreed artikel over
Suriname.te publiceren.

KERKDIENST
Evangelisch Christelijke Genieenten

Zondag 6 november 1960
HoMandia:
Pauluskapel 08.30 uur ds. H.G. Boswijk
Chr. Mil. Tehuis 08.45 uur ds. H.F. Kat
Kloofkerk 18.30 uur ds. H.G. Boswijk
Hollandia-Binnen:
Nieuwe Kerk 08.30 uur ds. Joh. Kabel
Nieuwe Kerk 17.00 uur ds. W. Sirag
Har,:
10.30 uur ds. Joh. Kabel.

ARUBAANSE WELVAARTSPLANNEN
De Arubaanse gedeputeerden Henri-

quez en Petrona hebben in de afgelo-
pen weken in Nederland mot diverse
regeringsinstanties besprekingen ge-
voerd over de Arubaanse welvaarts-
plannen, waarvoor Aruba financiëje en
technische steun van Nederland hoopt
te krijgen. Er bestaan plannen voor de
vestiging van chemische industrieëji,
waarvoor van particuliere zijde ('voorn
Amerikaanse firma's) grote
belangstelling bestaat, maar Aruba zal
eerst de basisfaciliteiten moeten ver-
schaffen. - Beide gedeputeerdeh heb-
ben, tezamen met de Ant. Gevolm. Min.
Lampe, de verschillende plannen nader
toegelicht. Zij hebben o.a. gesproken
met vice-premier Korthals. Verwacht
kan worden dat de Antiliaanse minister
Yrausquin (Financiën on Welvaarts-
zorg) en Kroon (Econ. en Soe. Zaken),
die in juli deze urgentieplannen reeds
in Nederland bespraken, over enkele
weken naar Nederland zullen komen
om het overleg af te ronden. De bespre-
kingen van beide gedeputeerdenover de
technische hulpverlening hebben reeds
geleid tot de uitzending van Neder-
landse deskundigen voor het geven van
adviezen over verschillende onderwer-
pen, zoals de uitbreiding van de start-
baan van het Prinses Beatrix-vliegveld,
de uitbreiding van de electriciteitscen-
trale en de aanleg van de indu?<rieha-ven. - Tenslotte is met de O.G.E.M.
contact opgenomen over de uitbreiding
van het distributienet.
In principe werd overeenstemming be-
reikt over een plan tot aansluiting van
de Arubaanse buitendistricten in 3 jaar
tijd. Dit plan moet echter nog in bijzon-
derheden worden uitgewerkt.
De heer Petrona keerde verleden week
naar Aruba terug.



Laatste Nieuws
— Volgens nader binnengekomen berich
ten bedraagt 't totaal aantal slachtoffers
van de laatste cydloon en vloedgolf in
Oost-Pakistan thans reeds 4000. Over-
levenden uit het getroffen gebied ver-
telden dat nadat de alles vernietigende
cycloon was gepasseerd het gebied werd
weggevaagd door een drie en een halve
meter hoge vloedgolf.

— De regering van Thailand heeft tech-
nische en wetenschappelijke hulp van
de Sovjet Unie geaccepteerd. Het Rus-
sische aanbod voor culturele hulp is
echter geweigerd. Dit deelde de woord-
voerder van de Thailandse regering van
daag in Bangkok mede. Het Russische
voorstel om de handel-refuties tussen
Thailand en de Sovjet Unie uit te brei-
den wordt thans nog door Thailandse
deskundigen bestudeerd.

— De Amerikaanse afgevaardigde inde UNO heeft in de Assemblee gezegd
dat de radiouitzendingen van de Vol-keren-organisatie naar landen achterhet ijzeren gordijn zullen moeten wor-den voortgezet. Hij adhtte het van het
grootste belang dat men overal in de
wereld weet welke maatregelen er doorde Verenigde Naties worden genomen.
Dit zei hij in antwoord op het Russischeverzoek om de radio-uitzendingen vande UNO in het Russisch, Hongaars enChinees te staken.

— De directeur van het kinderfonds der
Verenigde Naties (UNICEF) heeft het
comitee van dit fonds verzocht een nood
toewijzing van 300.000 dollar goed te
keuren voor hulpverlening aan de
slachtoffers van de ramp in Pakistan.
De Pakistaanse regering heeft het fonds
om 225 ton rijst verzocht, hetgeen vol-
doende is om 7000 personen gedurende
drie maanden van voedsel te voorzien.

VERZOEK AAN ONZE ABONNEES

TE HOLLANDIA

De bezorgers van ons blad onder-
vinden nog steeds ernstige hinder

' van honden, wanneer zij de erven
van onze abonnees betreden.

Wij verzoeken U nogmaals er op
te willen toezien, dat het niet te
gevaarlijk wordt om de krant bij U
thuis te bezorgen ! ! !

Expeditie NGK.

De heer en mevrouw J.R. Davies-Her-
scheidt danken hierbij mede namens
wederzijdse ouders, voor de vele blij-
ken van belangstelling bij hun huwelijk
ondervonden.

no. 2744

ZATERDAG 5 NOVEMBER
EDO-Kermisbal opgeluisterd door J.C.
and 4 en Blue Jeans.
Entree f 1,— per persoon, aanvang
21.00 uur.

no. 2747

„Ssquire'
Extra voordelige aanbieding :

m Dacron heren pantalons ff. 30.-
-■ Pracht kwaliteit witte-no-iron

shirts ff. 10.- én ff- 12.50
■ Sturka witte herenshorts ff. 10.-

TE KOOP AANGEBODEN: WEEKEINDDIENST 5 — 6 NOV. 1960
Tegen elk aannemelijk bod: ronde uit-
schuifbare eettafel met 6 stoelen, dres- Haven dr. A.P. Nelemans telf. 360
soir, Manilla rottanzitje (tafel, 4 stoe- Holl.-Binnen dr. H. Harms telf. 94
len), vijfarmige plafondlamp enz. WEEKDIENST 7 — 12 NOV. 1960

Schaule Jullens, Marijkestraat 768 Haven dr. A.P. Nelemans telf. 360
no. 2743

HARCISSE BLEU REUKWERKEN:
EAU DE COLOGNE, EXTRAITS, GIFT-SETS en ZEPEN

Wederom verkrijgbaar bij:

Toko Harms, Jobehstraat, Hollandia-Binnen
Geneesmiddelen depot "LIAUW", Hollandia.

filmprogramma
REK THEATER

vertoont heden en morgen 5-11 de zeer
goede Italiaanse film:

"L'ÜOMO DE PAGLIA"
(Als de mannen begeren)

met Della Noce en Saro Ursi.
Een film om beslist niet te missen.

Jachtclub heden:
"THE CERTAÏN SMILE"

in cinemascope met Rossana Brazzi.

ORIËNT THEATER

vertoont heden 4-11 voor het laatst
"L'INTRUSA"

met Amadeo Nazzari, Lea Padovani en
Andrea Checchi.
Een hartroerende film, die U van het
begin tot het eind zal weten te boeien.
Haven morgen 5-11 en overmorgen 6-11

"LOVE IN THE AFTERNOON"
met Gary Cooper en Audrey Hepburn.

Holl.-Binnen heden 4-11: "THE BACHE-
LOR PARTY" met Don Murray.

Holl.-Binnen morgen 5-11: "SEDARAH
SEDAGING" dengan Fifi Young.

VHO -KOMPETITIE
Terrein Berg en Dal

Zaterdag 5 november aanvang 15.40 u.
Jeugdwedstrijd:

AJAX B — CYCLOOP B II

Aanvang 16.30 uur:
EDO — POMS

Zondag 6 november aanvang 15.40 uur
Jeugdwedstrijd:

RKS I — RKS II

Aanvang 16.30 uur:

WIK — ZEEMACHT

(fCbtrxtittS
Te koop aangeboden: eettafel met 6
stoelen f 225,—; jongensfiets f 75,—Vermeulen, De Clerqlaan 629.

no. 2764

GOOCHELAVOND
Maandag aanvïfng 18.30 uur in het RKS
gebouw voor RKS leden oud en jong.

no. 2635
Te koop: Lingaphcne cursus Frans
f 75,—. Mej. M. Smit, Marijkestr. 805
Hollandia, telf. 258/Dok 11.

no. 2732

KIOSK „WEN" tevens TOKO
Dok II t.o. Centrale Kantoren.
fiPnnPtlff " 7.30 - 14.00 uur.wvpenu . s<middags 16.30 - 20.00 uur.

no. 2752
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