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Vragen in Tweede Kamer
over kwestie Gonsalvez

Zoals reeds eerder gemeld beeft het Tweede; Kamerlid De Kadt van de
Partij van de Arbeid aan minister Toxopeus schriftelijke vragen gesteld over
een onderzoek dat is ingesteld naar het optreden van een bestuursambtenaar
bij de pacificatie van de Baliemvallei.
De minister heeft deze vragen van de heer De Kadt beantwoord.

Vragen en antwoorden laten wij nu
volgen:
1 Heeft de minister kennis genomen

van berichten betreffende een onder-
zoek naar het optreden van een be-
stuursambtenaar bij de pacificatie van
de Baliemvallei in 1958 en 1959?

antwoord: De minister heeft van deze
berichten kennis genomen.
2 Is het juist dat de procureur-gene-

raal voor Nieuw Guinea een onder-
zoek naar dit optreden heeft inge-
steld en dat hij daarin ernstig is be-
moeilijkt door de gouverneur en het
bestuursapparaat van Nieuw Guinea.

antwoord: Het is waar dat de procureur
generaal bij het Hof van Justitie te
Hollandia een onderzoek heeft ingesteld
naar het optreden van een bestuursamb-
tenaar bij de pacificatie van de Baliem-
vallei in 1958 en 1959. Omtrent de ge-
grondheid van ook staatssecretaris Bot
bereikt hebbende klachten dat de pro-
cureur-generaal bij dat onderzoek ern-
stig bemoeilijkt zou zijn door de gou-
verneur en het bestuursapparaat daar
te lande, worden inlichtingen ingewon-
nen.
3 Is het juist dat de gouverneur van

mening is dat dit onderzoek buiten
de competentie van de procureur-ge-
neraal valt en ambtelijk moet wor-
den afgedawi en zó ia wat verstaat
de gouverneur dan onder ambtelijk
afdoen?

antwoord: De gouverneur is niet van me
ning dat eerder bedoeld onderzoek voor
zovervan strafrechterlijke aard buiten
de competentie van de procureur-gene-
raal valt. Het onderzoek naar voorver-
melde gedragingen is door de gouver-
neur gestopt in afwachting van het jus-
titieel onderzoek. De vraag omtrent een
ambtelijk afdoening is nog niet aan de
orde.
4 Deelt de minister deze opvatting van

de gouverneur?
antwoord: Dteze vraag behoeft geen be-
antwoording in verband met.de beant-
woording van de derde vraag.
5 Is het juist dat de procureur-generaal

voor Nieuw- Guinea zich thans in Ne-
derland bevindt in verband met zijn
onderzoek in deze zaak?

antwoord: Dit is juist,

fi Waarom heeft de minister de Kamer
commissie voor Nieuw Guniea niet
ingelicht over de moeilijkheden die
in deze aangelegenheid bestonden?

antwoord: Het komt de staatssecreta-
ris juist voor dat hij het resultaat van
het justitieel ondijrzoek afwacht voor-
aleer hij terzake mededelingen doet aan
de vaste commissie voor Nederlands
Nieuw Guinea.
7 Is de minister bereid de Kamer uit-

voerig in te lirb'pm over de wijze
waarop de pacificatie van de Baliem
vallei zich heeft voltrokken en over
de resultaten van het onderzoek naar
de aanklachten die met betrekking tot
het optreden van de hierbij betrok-
ken bestuursambtenaar zijn gedaan?

antwoord: De minister is hiertoe bereid.
(Ongecorriceerd)

UNo-commissie zal
geboycott worden?

Kongolese autoriteiten in Leopoldstad
hebben gedreigd de commissie van goe-
de diensten die door de Verenigde Na-
ties volgende week naar Kongo zal
worden gezonden om tussen partijen te
bemiddelen, te zullen boycotten.
De Kongolese president Kasavoeboe die
thans in New Vork vertoeft, heeft ge-
zegd dat hij geen commissie zal accep-
teren op grond van het feit dat landen
als Canada, lerland en Zweden, die
reeds bij hebben gedragen aan de inter-
nationale strijdmacht in de Kongo',
hiervan buiten moeten worden gesloten.
Kasavoeboe zei echter een commissie
van Afrikaanse staatshoofden te zullen
accepteren.

Clark Gable overleden
Een der bekendste filmacteurs, Clark

Gable is gisteren in Hollywood overle-
den op een leeftijd van 59 jaar.
Hij was reeds enige tijd in. een zieken-
huis opgenomen nadat hij een hartaan-
val had gehad in het begin van deze
maand

Bezoek vm Fapua-amittenaren
in Ned. is geeindigd

Het bezoek van de Papoea-ambtena-
ren aan Nederland is ten einde. In een
ontmoeting met de in Nederland wo-
nende buitenlandse correspondenten
hebben ze op de laatste dag van hun
verblijf een uiteenzetting gegeven van
hun denkbeelden over de toekomstige
status van hun land. De leider van de
groep, de heer M.W. Kaisiepo, gaf te
verstaan, dat de bevolking van Neder-
lands Nieuw Guinea geporteerd is voor
een onafhankelijke Melanesische fede-
ratie van Nederlands- en Australisch
Nieuw Guinea en de Solomon-eilanden.
Elk ander voorstel over haar politieke
toekomst wijst ze van de hand.

De heer Kaisiepo zei te kunnen spre-
ken namens de hele bevolking, omdat
hij krachtens zijn functie als ambte-
naar van de Bevolkingsvoorlichting
met alle schakeringen regelmatig in
contact staat.
Hij verklaarde, dat het op dit ogenblik
nog niet mogelijk is om te zeggen hoe
lang het zal duren voordat de bevolking
van Nederlands Nieuw Guinea geschikt
is voor zelfbestuur.
De Papoea^ambtenaren keren met een
KLM-vliegtuig, via de Noordpool naar
Nieuw Guinea. terug.

ffieuw-Guinea Koerier
Onafhankelijk dagblad voor
Nederlands Nieuw Guinea

Uitgegeven door
Gebr. Terlaak

Hoofdredacteur
")rs. N. STREEFLAND

Redactie en Administratie
Oranjelaan, Loods 13, Telefoon 171
Abonnementsprijs fl 6,— per maand
fl 16— per kwartaal bij vooruitbet-

Postabonnementen
fl 7,50 per mnd- fl 20,50 per kwart.

Advertentie tarieven
fl 0,40 per mm- Bij contract (ten-

minste 1000 mm) fl 0,36 per mm
Familieberichten fl 0,32 per mm

\gente te Hotlandia-Binnen:
Mevr. Leeuwenburgh, p/a. Bloemen-
handel "Yvonne"
Agent te Ifar: Bakkerij "BRAUN"
Agent te Manokwari: Hr. Lontho



Een waarschuwing uit Port Moresby
Vriendschap moet van twee kanten komen

Onze Australische Ooster-buren
blijken gekwetst door de houding
der Nederlanders die, zo heeft men
in Australisch Nieuw Guinea het ge-
voel, denken dat ze het nu verder
alleen wel afkunnen.
De South Pacific Post, (het twee
maal per week te Port Moresby ver-
schijnende blad), dd. 11 november jl.
wüjdde aan deze kwestie het Hierbij
afgedrukte hoofdartikel.

NEDERLANDERS GEDRAGEN ZICH
NIET ALS GOEDE BUREN.

Het is tijd dat de Nederlanders eens
duidelijk wordt gemaakt, dat hun nei-
ging van de laatste maanden, om de
Australische prestaties in Papua New
Guinea te kleineren ernstige bezorgd-
heid wekt bij verantwoordelijke Au-
straliërs. Niemand heeft er bezwaar te-
gen dat de Nederlanders een zo gunstig
mogelijke indruk trachten te geven van
hun inspanningen in West Nieuw Gui-
nea. Waar wij bezwaar tegen maken, is
de onware en onrechtvaardige gevolg-
trekking, dat Australië - in Papua en
New Guinea - een achterstand heeft ten
opzichte van West Nieuw Guinea, en
dat Australië gedwongen wordt tot pro-
gressieve maatregelen door het snellere
tempo der ontwikkeling in West Nieuw
Guinea

Het jongste irriteren^ voorbeeld
van deze neiging is de niet goed te pra-
ten aanval in het Nederlandse tijd-
schrift "Oosjt en West" op het Austra-
lische Gouvernenment. Het kwetsende
artikel, gesteld in het Nederlands en
kennelijk niet bestemd voor Australi-
sche ogen, vormt een fel contrast met
de Nederlandse propaganda in de En-
gelse taal.
Het artikel, van de hand van de Neder-
landse schrijver Frans Rohart, citeerde
de Assistant-Administrator, Dr. Gun-
ther, verkeerd, en bracht Dr. Gunther
er toe op vinnige wijze te repliceren,
dat het tijdschrift er op uit scheen te
zijn, om een tegenstelling' te creëren
tussen het beleid van de Nederlandse
en de Australische regeringen.
(Het betreffende artikel werd door de
Director of Education van Australisch
Nieuw Guinea, de heer G.T. Roscoe uit
het Nederlands vertaald en daarna ge-
publiceerd in de South Pacific Post.
Red. NGK).

DE NEDERLANDERS GEBRUIKEN DE
PUBLICITEIT

Terwijl de Australiërs uiterst sympa-
thiek staan tegenover de Nederlanders
bij hun aanpak van de geweldige pro-
blemen in West Nieuw Guinea, zijn zij
niet bepaald enthousiast over oneerlij-
ke gevolgtrekkingen en verdraaiingen.
In feite is het zo, dat de Nederlandse
prestaties bij die van de Australiërs ten
achter staan.
Australië voerde al tien jaar geleden
streekraden in. De Nederlanders intro-
duceerden hun equivalent van de Local
Government Council pas vorig jaar. De
economie van West Nieuw Guinea kan
een vergelijking met het Australische
gebiedsdeel niet doorstaan.
Maar waar de Nederlanders Australië

een miljoen jaar vooruit zijn, is in hun
juiste waardering van de betekenis van
publiciteit, zelfs al is hun Public Rela-
tions werk verkeerd gericht.
Ondanks herhaalde rap gegeven verze-
keringen, waardoor niemand zich laat
misleiden, dat de staf van het Gouver-
nements-Voorlichtings Bureau in Au-
stralisch Nieuw Guinea zal worden uit-
gebreid tot meer dan een overwerkte
ambtenaar, wordt niets gedaan, terwijl
de Nederlanders een indrukwekkend
aantal voorlichtingsambtenaren in
dienst hebben.

Het is al meer dan tijd, dat de Au-
stralische regering een "Territory Pu-
blic Relations" staf aanstelt, in plaats
van er alleen maar over te praten. Er
zou cc» studie gemaakt kunnen worden
van de situatie in Nigeria, waar in 1946
slechts een onbetekenend voorlichtings-
apparaat bestond. De Britten voorzagen,
met hun bekende vooruitziende blik, de
grote behoefte aan gunstige binnenland-
se en buitenlandse publiciteit en koch-
ten een veel-verdiepings gebouw voor
een organisatie ten behoeve van "Public
Relations", publiciteit en pers, met een
staf van 200 man.

Radioprogramma

VRIJDAG, 18 nov. 1960 (49,42 m-.

20.00 uur: Klok; nieuws; weersverwach-
ting. 20.15 uur: "In de cel": op bezoek
bij het ex-opperwarhoofd! 22.00 uur:
Charlie Barnet en zijn orkest. 22.20 uur
Ottilie Patterson, zang,, met Chris Bar-
ber's Jazz Band. 22.30 uur: Teddy Wil-
son, piano en zijn ensemble. 22.50 uur;
Nieuws in het kort. 23.00 uur: Sluiting.

VRIENDSCHAP IS WAARDEVOL
Wat de Nederlanders echter betreft,

zij dwingen ons te zeggen dat wij met
een scheve blik kijken naar hun pogin-
gen om hun belangen te behartigen ten
koste van ons. Zulke daden getuigen
niet van goed nabuurschap. Van alle
volkeren in dit deel van de wereld, heb-
ben de Nederlanders meer behoefte aan
vrienden en goede buren dan wie ook.
Zij moeten begrijpen dat de beste ma-
nier om vrienden te houden is, ze niet
weg te geven.
Natuurlijk kunnen we verwachten, dat
de Nederlandse regering de opmerking
in dit hoofdartikel officieel zal ontken-
nen. Een dergelijke ontkenning zal ons
niet misleiden en ook niet bezorgd ma-
ken. We willen alleen maar, dat de Ne-
derlanders begrijpen, dat wij met sympa
thie hun problemen en hun pogingen
om die problemen op te lossm naar
waarde beoordelen, en dat ze beseffen,
dat het in hun voordeel is om even
vriendschappelijk tegen ons te zijn als
wij zijn tegen hen.
Een blijvende vriendschap moet van
twee kanten komen.

ZATERDAG, 19 nov. 1960 (30,8 m)
12.30 uur: Programma-overzicht. 12.33
uur: Allerhande (gr. pl.) 13.00 uur:
Nieuws. 13.10 uur: The Fontane Sisters,

zang. 13.30 uur Tommy Dorsey en zijn
orkest. 13.40 uur: Steve Allen at the
Round Table. 14.00 uur: Muziek en
zang uit de film: "Some like it hot".
14.30 uur: Sluiting.

ZATERDAG, 19 nov. 1960 (49,43 m.)

20.00 uur: Klok; nieuws; weersverwach-
ting. 20.15 uur: Muziek op verzoek.
21.00 uur: Selectie uit de operette: Een
nacht in Venetië (Joh. Strauss). 21.40
uur: "Bent U ook zo inconsequent" door
Henri Knap. 21.49 uur: The great Artie
Shaw. 22.10 uur: Musical Nightcap". a.
Jackie Gleason en zijn orkest; b. Faron
Young, zang. 22.50: Nieuws in het kort.
23.00 uur Sluiting.

"Manusia sutji" nu definitief
verboden

De Indonesische speelfilm "Manusia
Sutjih", waarvan wij onlangs berichten
dat vertoning te Hollandia voorlopig
verboden was, is thans door de Procu-
reur Generaal om redenen van openbare
orde voor geheel Nederlands Nieuw
Guinea verboden.

Meningsverschil tussen
TweedeKamer en Minister
Tijdens de belasitingsdebatten in de

Tweede Kamer is een meningsverschil
aan de dag gekomen tussen de Kamel-
en de minister van Financiën, prof.
Zijlstra. De minister heeft zich een te-
genstander verklaard van het verlenen
van extra belastingfaciliteiten aan de
Nederlandse rederijen en de KLM voor
het op het oude peil terugbrengen van
de investeringsaftrek.
Hij zei niet van plan te zijn voor de
minder goede jaren de winst voor de
betrokken (maatschappijen te helpen
handhaven door middel van belasting-
faciliteiten.
De Kamer denkt er anders over.
Namens de hele kamer is een amende-
ment ingediend waarin de regering ge-
vraagd wordt de investeringsaftrek voor
de rederijen en deKLM te herstellen op
't vroegere peil van 16 procent.
Over dit amendement zou gisteren wor-
den gedebatteerd.

Schoolstrijd in Nw Orleans

De burgemeester van de Amerikaan-
se stad New Orleans heeft gezegd dat
de politie nieuwe demonstraties met
geweld zal neerslaan. Gisteren kwam
het in de stad tot de felste betogingen
sinds de federale autoriteiten de af-
schaffing gelastte van rassenscheiding

op de lagere scholen. Grote menigten
blanken probeerden negers te lynchen
en verwondden enkelen van hen ern-
stig. De politie verrichtte 58 arrestaties.
Intussen heeft het congres van de staat
Louisiana waarin New Orleans ligt
blanke ouders opgeroepen de scholen te
boycotten.



Chreetsjofbracht te New YerK Lenins
lessen in practijk

Chroestsjof is op de Algemene Ver-
gadering der Verenigde Naties precies
opgetreden volgens de communistische
leer van de verovering van de macht
in democratische landen. Tumultueus
optreden en pervertering van het par-
lementaire bedrijf zijn voor de commu-
nisten middelen tot lamlegging van het
regeringsapparaat, splitsing der overige
partijen en discreditering van het par-
lement in de ogen der bevolking. Zo
scheppen zij de voorwaarden voor een
communistische greep naar de macht.
Lenin heeft zijn volgelingen deze tac-
tiek nauwkeurig voorgeschreven. De
gelijkenis, ja zelfs indentiteit van
Chroestsjofs optreden met die van Le-
nin in de Doema en* de Constituante
dwingt tot de slotsom, dat Chroestsjof
op internationaal terrein wil voltooien
wat Lenin op nationaal terrein is be-
gonnen. Dit optreden is naar zijn me-
ning de eerste fase van een groots op-
gezet plan naar het voorbeeld van Le-
nins actie tegen het Russische parle-
ment. Zoals Lenin in 1917 de stemming
der boeren en radicale revolutionairen
benutte om de democratisch gezinde
liberalen en socialisten uit te manoeu-
vreren, schijnt Chroestsjof met de ont-
wakende volken van Azi| en Afrika en
hun vertegenwoordigers in de Verenig-
de Naties een gelijksoortig spel te wil-
len bedrijven.
Dé navolging van Lenin blijkt zelfs in
zijn spraakgebruik. Lenin sprak steeds
van de "stal van het burgerlijk parle-
mentarisme".
Chroestsjof noemde de commissies der
Verenigde Naties "stinkende paardestal-
len". Voor Lenin waren parlementen
"plaatsen van ongehoorde oplichterijen"
Chroestsjof noemde de VN-zitting een
"vermomming tot bedrog van de open-
bare mening". Overigens daalde de hui-
dige Sovjet-dictator af tot een voor
zijn optreden nimmer bereikt laag ni-
veau, toen hij de Veiligheidsraad met
een spuwbak vergeleek en sprak over
de adembenemende stank in de paar-
destal van de ontwapeningscommissie.
De deelneming van communisten aan
parlementen was volgens Lenin maar
een tactische tussenfase. Het hing voor
hem van de machtsverhoudingen af of
het parlement van buitenaf of van bin-
nenuit moest worden ondermijnd. Wan-
neer men het spectaculaire karakter van
Chroestsjofs grollen en provocaties bui-
ten besnouwing laat, blijken zij slechts
een toepassing van Lenins regels op
de Verenigde Naties in te houden.
Chroestsjof ging uit van een beoordeling

der machtsverhoudingen, probeerde uit
zijn nederlagen te bewijzen dat de
Verenigde Naties slechts een "kletsyer-
gadering" was, beheerst door "kolonia-
listen en imperialisten", en verlangde
de omzetting der Verenigde Naties in
een "werkend orgaan".
Een "werkend orgaan" is voor de com-

HOOGWATERSTANDEN TE
HOLLANDIA

19 november: 08.00 en 19.00 uur
20 november: 09.00 en 19.00 uur

munisten een orgaan waarin i^cn be-
veelt en alle anderen toestemming ver-
lenen. Chroestsjof wil kennelijk van
de Verenigde Naties een soort Allerop-
perste Sovjet maken waarin het Krem-
lin de toon aangeeft.
Teleurstellingen en mislukkingen zul-
len hem niet van dit doel kunnen af-
houden. Reeds Lenin heeft op het Twee-
de congres der Communistische Inter-
nationale in 1920 voorspeld dat de ver-
nietiging van een parlement een lang-
durige zaak kan zijn. Hoogstens zal
Chroestsjof tot het inzicht komen dat
de "objectieve verhoudingen" hem niet
gunstig zijn, d.w.z. dat de westelijke
democratieën in het wereldparlement
der Verenigde Naties teveel invloed be-
zitten.

(Neue Ziircher Zeitung)

Ingezonden
Geachte Redactie,
In het orgaan van november 1960 van

het Christelijk Werknemers Verbond
Nieuw Guinea/Perserikatan Sekerdja
Kristin di Nieuw Guinea is onder de ti-
tel "ZO MOET HET NIET" het artikel
gepubliceerd:

Er zijn altijd nog mensen, die eerst
aan een vakvereniging denken, als ze
in moeilijkheden zitten en dan verwach-
ten ze dat de organisatie voor hen klaar
staat, onverschillig of ze lid zijn of niet
Een goed voorbeeld hiervan is de gang
van zaken bij het kleuterhuis in Hol-
landia. De Dienst van Sociale Zaken
voerde hier een ongelukkig personeels-
beleid, hetgeen terecht de verontwaar-
diging opwekte. Een actie van de zijde
van de ouders werd ontketend en men
verwachtte, dat de vakorganisaties zich
hier zonder meer spontaan achter zou-
den scharen. Hoewel we begrip hebben
voor de moeilijkheden, die het perso-
neel van het kleuterhuis ondervindt
menen we dat de juiste weg was ge-
weest, zich als lid van een vakorgani-
satie te doen inschrijven.
Men kan nl. niet verwachten van een
vakvereniging dat zij zich inzet voor
lieden, die de noodzaak van organistie
niet of te laat inzien.
Er zijn ook nog velen die wel sympathi-
seren met de vakorganisatie maar er
om de een of andere reden nog steeds
niet toe zijn gekomen om zich als lid
te doen inschrijven. We geven hun het
advies, wacht niet tot er moeilijkheden
komen, maar laat U nu als lid inschrij-

ven van C.W.N.G./Persekding.
Naar aanleiding van dit artikel vraag

ik mij af, of het CWNG/Persekding in-
derdaad op Christelijke grondslag is ge
baseerd.
Zou Christus indertijd aan de lammen
als voorwaarde hebben gesteld, eerst
tot zijn volgelingen te moeten behoren,
en de blinden die hij genas eveneens
alvorens hij bereid was zijn helpende
hanjd te bieden?
De houding die het CWNG/Persekding
nu aanneemt druist wel tegen de Chris-
telijke principes van onbaatzuchtige

naastenliefde in.
Bovendien is het woord "vakorganisa-

ties" in het artikel misleidend.
De ARKA heeft nl. in deze kwestie,
zonder vooraf naar lidmaatschap te
vragen, spontaan en doelbewust de be-
trokkenen terstond met raad en daad
bijgestaan.
Ik vraag mij tenslotte dan ook af, of de
houding van het CWNG/Persekding
meer leden zal werven dan die van de
ARKA, want ZO MOET HET INDER-
DAAD NB_T!

KERKDIENSTEN
EVANGELISCH CHRISTELIJKE

GEMEENTEN.
Zondag 20 november 1960

HOLLANDIA
Pauluskapel 08.30 uur ds. W. Sirag
Chr. Mil. Tehuis 08.45 uur ds. H.G. Bos-

wijk.
Kloofkerk 18.30 uur ds. W. Sirag
HOLLANDIA BINNEN
Nieuwe Kerk 08.30 uur ds. K.A. Schip-

pers.
Nieuwe Kerk 17.00 uur. ds. H.G. Bos-

wijk.
IFAR 8 uur ds. H.F. Kat.

Korte berichten
De algemene huisvestingstoestand in

Europa blijft een opgaande lijn verto-
nen en men kan verwachten dat er dit
jaar in Europa meer huizen gereed zul-
len komen dan in 1959. Het aantal wo-
ningen dat in 1959 in Europa - met uit-
zondering van de Sovjet-Unie - is ge-
bouwd, was B%> hoger dan in 1958, doch
hierbij dient te worden aangetekend
dat 1958 een teruggang van 2%> te zien
had gegeven ten aanzien van 1957. In
vrijwel alle Europese landen blijft niet-
temin een tekort aan woningen bestaan,
dit is mede een gevolg van de noodzaak
van krotopruiming en verbetering van
verouderde woningen.

De "Unilever" is in Engeland met een
nieuw merk boter aan de markt geko-
men die drie weken houdbaar blijft.
Het merk "Farm-Bell" bestaat uit vol-
komen zuivere natuurboter, doch heeft
de houdbaarheid en smeerbaarheid van
margarine.

In België staat een wetsontwerp op
stapel waarin wordt bepaald dat ook in
dit land een rijbewijs nodig zal zijn
voor automobilisten. leder die echter
voor de datum van invoering een regel-
matige verkeersdeelnemer is geweest
zal het bewijs zonder examen in ont-
vangst kunnen nemen. Toekomstige
chauffeurs zullen echter een proef moe-
ten afleggen.

Krijgers van de Balubastam hebben
in Noord-Katanga een overval gepleegd
in een tinmijn in het plaatsje Manono.
Zij vermoordden 33 Kongolese arbeiders
die in de mijn werkten en verminkten
hun lijken. De slachtoffers hadden in
een brief aan het hoofdkwartier van de
Verenigde Naties om meer bescherming
gevraagd, maar deze brief was door de
Baluba's onderschept.



Laatste Nieuws
Bij besluit van de Gouverneur van

van 17 november is de heer E.A. Mehl-
baum belast met de leiding van het be-
drijf der P.T.T.
De heer Mehlbaum, administrateur bij
het hoofdbestuur van de P.T.T. zal hier-
door de plaats innemen van ir. A. Ver-
woerdt, die definitief naar Nederland
vertrekt wegens het beëindigen varj
zijn contractperiode.

A^

Ceylon — De opperbevelhebber van de
Ceylonse marine is gearresteerd wegens
grootscheepse smokkel. Zijn vlaggeschip
vervoerde sterke drank, sigaretten en
andere contrabande.
Een,slechte beurt voor een "rear admi-
ral".

Teheran — Kroonprins Akahito van Ja-
pan en zijn gemalin zijn de gast van
de sjah van Perzië. Zij brengen een
acht daags bezoek aan Iran als tegen-
visite; de Sjah was twee jaar geleden
de gast van keizer Hirohito. Het kroon-
prinselijk paar is bezig aan een good-
willreis. Zij bezochten reeds India. Op
het programma staan ook nog Ethiopië
en Pakistan.

Wellington — De buitengewone activi-
teit van zonnevlekken verstoren nog
steeds radiocommunicaties. Als gevolg
daarvan is er geen verbinding tussen
Nieuw Zeeland en de Zuidpool-expedi-
tie. Vier globemasters met levensmid-
delen konden daardoor de Zuidpool nietbereiken.
De uitbarstingen op de zon zijn de erg-
ste sinds tien jaar.

ALGEMENE R.K. AMBTENAREN-
VERENIGING

Plaatselijke Afdeling Hollandia
Dé leden worden uitgenodigd voor de

JAARVERGADERING

op dinsdag 22 november '60 om 20.00 uur
in het ARKArgebouw, Hollandia, Noord
wijk.
Agenda's worden in de zaal verstrekt.

Het EERSTE fabrieksproduct van
Nieuw Guinea's nijverheid dat be-
antwoordt aan de internationale voed-
selstandaard IS:

KETÜAP „AÜÜM"
HET HET BLAUWE ETIKET

Buitengewoon rijk aan Vitaminen
OVERAL VERKRIJGBAAR

no. 2771

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden 18-11 voor slechts een
avond

"FRANKENSTEIN 1970
met Boris Karloff.
Een op en top griezelfilm, die U zal
weten te boeien van het begin tot de
laatste meter. In cinemascope.
Holl.-Binnen heden 18-11: "DRUMS
ACROSS THE RIVER" met Audie Mur-
phy.
Holl.-Binnen morgen 19-11: "A PRIZE
OF GOLD" met Richard Widmark.

JACHTCLUB:
vertoont heden in Premiere:
"ZONDAARS IN SPIJKERBROEKEN"
(Les Tricheurs) Heden 18-11 in de
Jachtclub.
REK Holl.-Binnen vertoont heden 18-11
voor een dag de supergriezelfilm in Ri-
gailscope

"UNKNOWN TERROR"
met John Howard, Mala Powers, Paul
Richards en May Wynn.
Wilt U eens echt griezelen, dan moet
U deze film beslist zien.
Zaterdag en Zondag in REK:

DE HERBERG VAN HET ZESDE
GELUK

met Ingrid Bergman en Curt Jurgens
in Cinemascope.
Verhoogde toegangsprijzen f 3,— en
f 2,— Komt tijdig TJw kaarten kopen.
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Importeurs: N.V. Pacific Import Maatschappij.

BETHEL KERK (Holl. Gemeente)

i.v.m. vervroegd vertrek "GROOTE
BEER" afscheidsdienst vertrekkenden
i.p.v. zondagavond, zondagmorgen 1»
uur te Berg en Dal.

no. 2876

WEEKEINDDIENST 19-20-21-XI
Holl.-Binnen Dr. W.Th. Gitzeis telf. 31

WEEKDIENST 19 — 26 XI
Haven dr. A.P. Nelemans telf. 360

Te koop aangeboden: Zit-wandelwagen
merk Mutsaerts. Veldhuyzen, Martens-
complex, Oranjelaan. _ no.J2871
Senitifar: zaterdag 19-11 Bingo. Leden
en introducees, aanvang 9 uur.

na 2877
Volkswagen 1952 (motor 1956) te koop
t.e.a.b. Abas, Centraal Ziekenhuis telf.
175 of Ifar telf 22.

no. 2873

V.H.O. Terrein Berg en Dal
Zaterdag 19 november, jeugdwedstrijd
aanvang 15.40 uur

CYCLOOP BI — AJAX B
Promotie - degradatiewedstrijd:
Aanvang 16.30 uur

HBS I — VIOS I
Zondag 20 november, jeugdwedstrijd
Aanvang 15.40:

CYCLOOP A — LSB Hamadi
Kampioenschap Hollandia:
Aanvang 16.30 uur:

HVC — ZEEMACHT

Ss „GROOTE BEER"
Aankomst Hollandia 21 november, daglicht; meert aan de oude oceaan-
steiger. Vertrek Hollandia 22 november; cmb'arkement passagiers 22 no-
vember vanaf 09.30 uur. Uiterlijke termijn van aanlevering ruimbagage
tot 21 november bij de oude oceaan steiger.
Passagiers worden verzocht op 19 november ten KPM-kantore de
tickets af te halen.

N.V. Koninklijke Pakeivaart M|j. j
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