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Regerings-partij van premier Ikeda wint
Parlementsverkiezingen in Japan.

De Liberaal Demokratische Partij van de Japanse premier Ikeda heeft de
verkiezingen voor het Japanse Lagerhuis gewonnen. Deze partij heeft tot
dusverre 200 zetels veroverd, dat is 83 minder dan zij in het oude parlement
had. De uitslagen voor 181 zetels moesten op het moment dat dit bericht wïerd
opgemaakt nog binnen komen.
Maar vele van deze zetels zijn al bijvoorbaat voor de regeringspartij.
De Socialisten die in het oude Lagerhuis de oppositie vormden, hebben tot dus-
verre 78 zetels veroverd.

Gisteren zijn in Japan parlements-
verkiezingen gehouden. De strijd ging
tussen de Liberaal Demokratiche Partij
van premier Ikeda en de Socialistische
Partij.
De voorzitter van laatstgenoemde partij,
Asanuma, werd op 12 oktober jl. op een
politieke bijeenkomst te Tokyo ver-
moord door een jong uiterst rechts fa-
naticus en dit vooral was tekenend voor
de verkiezingsstrijd die aan de stem-
ming vooraf is gegaan.
De gemoederen waren reeds danig in
beroering gebracht door de massale de-
monstraties die in julivan dit jaar door
linkse groeperingen op touw gezet wa-
ren tegen het veiligheidsverdrag met de
Verenigde Staten, en. toen deze kwestie
door het heengaan van de vroegere pre-
mier Kishi, partijgenoot van Ikeda,
een voorlopige oplossing had gevonden
kwam er een rechtse reactie op gang,
die voor moordaanslagen niet terug
deinsde. Behalve Asanuma zijn ook an-
dere linkse leiders door leden van na-
tionalistische organisaties vermoord.
Tot en met zaterdag had de Japanse po-
litie 1630 personen gearresteerd op be-
schuldiging de kieswet te hebben ge-
schonden.
Ondanks de scherpte van de tegenstel-
ling was de opkomst van de kiezers niet
bijzonder 'groot.
Japan heeft in totaal 56 miljoen kiesge-

rechtigden en volgens sommige berich-
ten zou ongeveer |én kwart van hen
verstek hebben laten gaan.
De propaganda van de Socialisten was
vooral gericht tegen het veiligheidsver-
drag met de Verenigde Staten en pleit-
te voor een neutralistische koers in de
buitenlandse politiek. De Liberaal De-
mokraten lieten dit punt in hun propa-
ganda zo veel mogelijk rusten, gezien de
pijnlijke herinneringen die zij aan de
relletjes in Tokyo bewaren. De over-
winning van de __o_raal Demokraten
zou vooral te danken zijn aan de steun
die zij van de Japanse boeren ontvin-
gen.

Abdoel Rahman
naar Den Haag

Tengku Abdul Rachman zal vrijdag
aanstaande met professor de Quay be-
sprekingen voeren over een vreedzame
oplossing van het geschil met Indonesië'
inzake West Nieuw Guinea.

Jv
In l_onclen is meegedeeld dat koningin

Elizabeth de volgende maand bij het
huwelijk van de Belgische koning Bou-
dewijn en Dona Fabiola zal worden
vertegenwoordigd door prinses Marga-
ret en de heer Anthony Jones. Het is
de eerste keer, dat de gemaal van prin-
ses Margaret een dergelijke belangrijke
officiële gebeurtenis bijwoont.

Kaisiepo terug in Hollandia
zeer voldaan over resultaten van Werkbezoek

Gistermorgen arriveerden op Sentani de eerste drie leden van de Papoea-
se "delegatie van zeven", die onlangs een werkbezoek van twee maanden
aan Nederland bracht.
Het waren de heren Kaisiepo, Jufuwjay en Joku. Hoewel de intense vermoeid-
heid duidelijk op de gezichten te lezen stond, was de heer Marcus Kaisiepo
meteen tot een exclusief interview bereid.
Het interview dat een onzer verslaggevers met de heer Kaisiepo mocht hebben
geven wij hieronder vraag-en-antwoordsgewjjze weer.

NGK: Is de belangstelling van de ge-
middelde Nederlander ten aanzien van
Nieuw Guinea, sinds Uw laatste bezoek
aan Nederland (1950), toegenomen? Zo
ja, wat zijn hiervan de oorzaken?
MX: Zeer zeker! Er bestaat in Neder-
land ook bij de "man in the street'
veel belangstelling voor Nieuw Guinea.
En ik geloof dat dit de volgende oor-
zaken heeft:
Ten eerste de berichten over de voort-
durend slechter wordende economische
en maatschappelijke toestand in Indo-
nesië. Hierdoor gaan de mensen als het
ware automatisch aan Nieuw Guinea
denken. Dit medeleven met het Indone-
sische volk, waar nog vele Nederlanders
hechte banden mee hebben, doet de men
sen het oog op Nieuw Guinea richten.
Dan als tweede punt de uitspraken over
Nieuw Guinea in de Eerste en Tweede
Kamer, en natuurlijk de Nederlandse

Pers. Er staan momenteel in Nederland
veel Nieuw Guinea-berichten in de
krant. Veel meer dan vroeger.
NGK. Wat zijn de tastbare resultaten
van Uw bezoek aan verschillende grote
Nederlandse industrieën?
M.K.: Ja, wat is tastbaar? We hebben
eigenlijk in ieder bedrijf voorlichting
moeten geven over de mogelijkheden
op Nieuw Guinea, want dat moet mij
van het hart, de voorlichting over Nieuw
Guinea in Nederland is zeer ontoerei-
kend. Omgekeerd trouwens ook!
Zo gaven wij de directie van Unilever
concrete gegevens over de vestigings-
mogelijkheden. De heren Van Doorn
Van de D.A.F, stelden wij voor om klei-
ne mechanische landbouwwerktuigen
voor ons te maken. Want het Dafje is
een pracht auto, maar nog wat te "luxe"
voor ons. Zo vroegen wij de directie van
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Bruynzeel om een delegatie naaf Nieuw
Guinea te zenden, want de intresse van
Japan voor ons hout, lijkt ons niet on-
gegrond. | . ï
Dus ja, waf is tastbaar? Als in de toe-"
komjst een van die bedrijven zich hier
gaat vestigen dan is dat misschien voor
een deel aan ons werkbezoek te dan- 'ken geweest. Want er werd kennelijk
met grote belangstelling naar ons ge-
luisterd. En, zeg>| de heer Kaisiepo (met
een twinkeling,in zijn ogen), we heb-
ben natuurlijk telkens verteld, dat de
Johnson-fabrieken vroeger ook vast en
zeker gedacht moeten hebben "aan die
Papoea's'raak je voor geen stuiver
kwijt", terwijl het aantal Papoea's dat
nu een Johnsonbuitenboordmotor heeft,
al respectabel is.
NGK: Voor Uw vertrek naar Nieuw
Guinea heeft U op een persconferentie
een aantal politieke denkbeelden gelan-
ceerd, zoals bijvoorbeeld de aansluiting
van Nederlands Nieuw Guinea bij een
Melanesische Federatie.
Hoe denkt U deze politieke denkbeel-
den hier te concretiseren? Door de op-
richting van een politieke partij, of
anderszins?
M.K.: Beslist niet door de oprichting
van een "eigen" partij.
Voor mij is het wachten op de Nieuw
Guinea Raad. Immers dat zal het par-
lementaire apparaat worden, waarmee
wij in de toekomst moeten gaan wer-
ken. Mijn ideeën over de ontwikkeling
van Nieuw Guinea in politieke zin, zul-
len dan ook ti.z.t. in de Raad ter dis-
cussie worden gesteld.
Begrijpt U mij goed. Ik veroordeel de
partijvorm ing allerminst. Zolang de
Nieuw Guinea Raad nog niet geïnstal-
leerd is, hebben polit:eke partijen hun
nut, want zij zetten de mensen over
deze zaken aan het denken.
Maar ik voor mij, geloof dat het be-
leid van de streekraden en de Nieuw
Guinea Raad doorslaggevend zullen
zijn,
NGK: Heeft het werkbezoek aan Uw
verwachtingen voldaan?
M.K.: Ten volle. Deze werkbezoeken
zijn enorm belangrijk, wij leren de Ne-
derlanders in Nederland kennen, en dus
(lachend) de Nederlanders op Nieuw
Guinea. We steken in korte tijd enorm
veel op, en denken bij alles wat we zien
aan de toepassingsmogelijkheden op
Nieuw Guinea. Ik zou zelfs zo ver wil-
len gaan, dat als ik kiezen mocht tus-
sen 20 Papoea's een werkbezoek van
twee maanden, of 5 Papoea's een meer-
jarige cursus in Nederland, ik meteen
het eerste zou kiezen. En ik geloof, dat
de anderen daar net zo over denken.
Als onze jongelui lang in Nederland
zitten, gaan ze de band met Nieuw
Guinea enigzins verliezen, of gaan ze
denken dat de Europese aanpak van de
dingen "alleenzaligmakend" is. Bij zon
werkbezoek blijft men objectief, critisch
en voortdurend gericht op toepassing in
Nieuw Guinea.
NGK: De Baliem-kwestie, meneer Ka-
siepo, heeft U daar' reeds een mening
over?
M.K.: Wij zijn donderdagavond, de
'avond van ons vertrek' om half twjaalf
s'avonds, 'op Schiphor' letterlijk door
pers en televisie over deze kwestie be-

stormd. Wij hebben nauwelijks afscheid
kunnen nemen van onze begeleiders,
want de pers rukte ons bij wjjze van
spreken de knopen van de jas. Ik kon
uiteraard niet veel zeggen, want ik
weet van de toedracht van de zaak na-
genoeg niets af.
Wel heb ik getracht bijvoorbeeld het
begrip "stammenoorlog" toe te lichten,
want dergelijke zaken zijn voor de Ne-
derlander iets onbegrijpelijks. Maar de
vragen die de Nederlandse journalisten
op ons afvuurden waren zeer, zeer
scherp.
Het leek wel of heel Nieuw Guinea al-
leen uit de Baliem bestond.
Aldus de heer M. Kaisiepo bij zijn te-
rugkeer uit Nederland.

VeteranenLegioenvierde zijn eerste lustrum
Donderdag 17 november j.L was een

grote dag vvoor hef^eteranèh Legioen
Nederland, Gewest. Nederlands!, Nieuw
Guinea, want toen was het vijf jaar
geleden, dat-deze organisatie in het lo-
ven werd geroepen.
Zaterdagavond werd. dit heugelijke feit
gevierd in het clubgebouw van het Le-
gioen aan de Overtoom, dat voor die
gelegenheid van een kleurige,versiering
was voorzien. Behalve vele leden van
het Legioen met hun dames, gaven ook
talrijke genodigden blijk van hun be-
langstelling: Aanwezig waren onder an-
dere, Gouverneur Platteel, Schout bij
Nacht Platerink, de Diensthoofden
Leyssen en Boldingh en voorts van de
zijde van het Binnenlands Bestuur te
Hollandia, Resident Eibrink Jansen en
de heren Stephan en Dubois.
De feestavond werd geopend door de
voorzitter van het Legioen, de heer E.
M. Ario, die na de aanwezigen te heb-
ben verwelkomd, gewaagde van de moei
lijke jaren die zijn organisatie had
moeten doormaken. Hij weet de begin
moeilijkheden aan het feit, dat velen
nog niet wisten wat het Veteranen Le-
gioen eigenlijk was en wilde.
ERKENNING
Gelukkig waren de moeilijke jaren
echter gevolgd door betere, vooral dank
zij de erkenning die het Legioen van
de zijde van de Overheid en ook van
andere zijde genoot. Speciale erkente-
lijkheid uitte de heer Ario jegens de
Bevelhebber van de Strijdkrachten in
Nieuw Guinea, de Schout bij Nacht G.
J. Platerink, voor de medewerking die
het Legioen van de zijde van de Ko-
ninklijke Marine had mogen ondervin-
den en waaraan het zijn fraaie clubge-
bouw had te danken.
Een applaus onderstreepte de woorden
van de heer Ario.

Een maleis welkomstwoord werd ge-
sproken door de voorzitter van het In-
disch Toneelgezelschap, de heer Oeto-
mo. Zoals bekend, is het Indisch To-
neelgezelschap een dochtervereniging
van het Veteranen Legioen.
De secretaris van het VLN de heer H.
van Dijk, gekleed in het uniform van
het Legioen, gaf vervolgens een kort
overzicht van de afgelopen jaren. Ook
hij sprak van jaren van voor- en tegen
spoed. Onder meer memoreerde hij, dat

op 24 april 1959 op verzoek van het;
hoofdbestuur in Nederland een nieuw
bestuur, werd aangewezen en hij kon-
digde aan dat binnenkort nieuwe be-
stuursverkiezingen gehouden zouden
worden.
NIET ONTEVREDEN
Toch behoefden de veteranen niet onte-
vreden te zijn over de afgelopen jaren,
aldus de heer Van Dijk. Hij verwees
daarbij naar de oprichting van het In-
disch Toneelgezelschap, dat met zijn
talrijke activiteiten op het gebied van
kuns|t en ontepanning véf.e .Jongeren
aan zich bindt. Ook op het gebied van
de sport had het VLN verheugende ini-
tiatieven kunnen nemen, waarbij uiter-
aard in de eerste plaats gedacht werd
aan de wandelsport, maar ook aan de
athletiek.
PROGRAMMA

Tot slot van zijn toespraak noemde
de heer Van Dijk een vijftal doelstellin-
gen waarop ook in de toekomst de ac-
tiviteiten van het VLN gericht zouden
blijven:
1 Verdediging van de individuele vrij-

heid, en bestrijding van het commu-
nisme en andere totalitaire ideologie-

ën.
2 Het tegengaan van het misbruik van

de Nederlandse vlag.
3 Het daadwerkelijk bijdragen^ aan de

uitvoering van Nederlands ontwikke-
kelingstaak in Nieuw Guinea.

4 Voortdurende steun aan de belangen
van de Republiek 'dor Zuid Molukken

5 Het samenbundelen van alle bevol-
kingsgroepen tot heil van het volk
van Nieuw Guinea en van Nederland.

Na afloop van deze toespraak van de
secretaris hoorden de aanwezigen
staande het Wilhelmus aan:
Het e'genlijke feest werd begonnen met
een polonaise. Er was dansmuziek van
"J.C. and Four". Het dansen werd re-
gelmatig afgewisseld met schetsjes en
muzieknummers door leden van het In-
disch Toneelgezelschap. Het krcntjong-
orkest van de heer Karitji zorgde
voor een deskundige muzikale begelei-
ding. Intussen konden de aanwezigen
zich te goed doen aan spijzen en dran-
ken. Na middernacht vond tenslotte
het prijsdansen plaats om de gouden
medaille van het Indisch Toneelgezel-
schap.
Het geheel maakte de feestavond tot
een evenement dat het VLN waardig
was.

Eerste dode in
New orleans schoolstrijd

In de "French Quarters" van New
Orleans, de oude Franse wijk waar veel
touristen komen en de jazz oude stijl
nog bloeit, is gedurende het weekeind
de eerste dode in de schoolstrijd geval-
len.
Een zeventienjarige negerjongen die een
blanke jongen van zeven neerstak,
werd door de politie doodgeschoten.
Het onderwijs op twee scholen is ge-
staakt.
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BESCHEIDEN BEGIN
Begonnen werd met een tweemoto-

rige Beechcraft Super-18, de PH-LPS.
Een eenmotorige Cfigsna werd er aan
toegevoegd voor lokale vluchten in Ne-
derland.
In 1956 werd een tweemotorige De Ha-
villand Dove gekocht, de PH-ILI. Eind
1953 kwam hier een viermotorige De
Havilland Heron bij. Er zijn plannen
de Beechcraft te vervangen door een
andere Dove. In ieder geval zijn dus
steeds vier vliegtuigen in bedrijf.
De vliegdienst omvat nu in totaal 15

man* w.o. gezagvoerder SpÈer^nburgi,
gezagvoerder G. van Haarlem, chef
technische Dienst N. Ober en twee se-
cretaresses. Er zijn op dit moment vier
vliegers in dienst, welk aantal spoedig
zal worden uitgebreid tot zes. Eén van
de vliegers heeft instructeursbevoegd-
heid en test periodiek zijn collega's.

VAN NOORD TOT ZUID
Er zijn 87 Europese steden die door

de vliegtuigen van Philips worder, aan-
gedaan, variërend van Shannon tot We-
nen er. Helsinki tet Sevilla. Minstens
zesmaal per jaar worden al deze steden
bezocht. De kleine Cessna vliegt regel-
matig naar 14 Nederlandse steden, waar
bij dlkwjls op kleine grasveldjes wordt
geland. De toestellen maken elk jaar-
lijks 500 vlieguren. Sedert oktober
1955, toen de vliegdienst zijn werkzaam-
heden begen, zijn ongeveer 3.000 passa-
giers vervoerd op een kleine 2000 vluch-
ten.
Er zijn bij Philips ongeveer 160 men-
sen met een hoge positie, die een vlieg-
tuig mogen "bestellen" voor hun reizen.

Anderen mogen meevliegen als er plaats
beschikbaar is. De directie heeft onder-
vonden dat de winst in tijd enorm is,
door gebruik te maken van eigen vlieg-
tuigen. Het vliegtuig staat altijd klaar
voor vertrek. Als een vergadering wat
langer duurt, het vliegtuig wacht wel.
De stafleden kunnen vliegen wanneer
ze willen en zijn niet afhankelijk van
een "time-table".

Zeil vliegen voor de zaak
Philips-fabriekheeft een eigen vliegdienst

(Van een luchtvaartmedewerker)

De zakenvliegerij, die in Amerika zon
geweldige vlucht genomen heeft - ca.
40.000 zakenvliegtuigen - is elders nog
zeer bescheiden. In Nederland bijvoor-
beeld zijn wat sportvliegers die hun
sportvliegtuig tevens voor zakendoejein-
den gebruiken en de heer Heineken
van de bierbrouwerij heeft vorig jaar
een mooie vierpersoons Jodel Ambas-
sadeur gekocht - de PH-INH - maar
dit toestel zal wellicht meer voor sport
dan voor zakendoeleinden worden ge-
bruikt.
Het enige Nederlandse bedrijf dat er
een eigen luchtvloot voor zakendoelein-
den op nahoudt is een "fabriek van
gloeilampen in het zuiden des lands".
Er werken daar totaal 174.000 mensen,
waarvan 34.000 in Eindhoven en 30.000
in een dertigtal andere plaatsen in Ne-
derland. Dit bedrijf, dat niet minder
dan 5-JOOO verschillende soorten van
gloeilampen fabriceert, heeft vanzelf-
sprekend veel connecties met het bui-
tenland. Er moet veel worden gereisd
en voor reizen binnen Europa wordt
sedert 1955 van eigen vliegtuigen ge-
bruik gemaakt.

De "Philips Flight Division" werd
opgericht met aan het hoofd de heer
Splinter Spierenburg, den oud RAF-
en KLM-vlieger. Het vliegveld van Eind
hoven, Welschap, werd de thuisbasis
van dit vliegbedrijfje.

ALS HET WEER TEGENWERKT
Alleen het weer kan nog wel eens

roet in het eten gooien. Als een func-
tionaris boekt voor een vlucht, wordt
hij geboekt in een "groene" categorie.
Vier en twintig uur voor het vertrek
wordt het weer bekeken en als er kans
is op vertraging komt hij in een amber
categorie. Twaalf uur voor het vertrek
wordt andermaal het weer bestudeerd.
De passagier kan nu als hij wil de
vlucht cancellen. Vier uur voor het ver-
trek wordt het weer opnieuw bekeken.
Blijkt de vlucht niet door te kunnen
gaan, dan komt de passagier in de rosé
categorie. Overigens zijn de vliegtuigen
uitgerust met radio en blindvlieginstru-
menten, zodat niet veel vluchten als
gevolg van deweersomstandigheden be-
hoeven te worden afgelast. In de 3V2
jaar van haar bestaan heeft de vlieg-
dienst slechts 7 vluchten moeten atlas-
sen, terwijl driemaal naar een ander
luchthaven moest worden uitgeweken.
De veiligheid van de vliegdienst is zeer
groot en nimmer zijn ongevallen ge-
beurd.
Philips is ervan overtuigd dat de vlieg-
dienst een noodzakelijk onderdeel van
het bedrijf geworden is. Men zou er niet
meer buiten kunnen.
Zoals men weet is directeur ir. F.J.
Philips zelf een enthousiast sportvlie-
ger. Z.K.H. Prins Bernhard vloog sa-
men met hem in zyn spo.rtvlieg'tuig
o.a. naar Finland. Er zijn al heel wat
vliegtuigen geweest die de registratie
PH-LPS hebben gevoerd, o.a. kort na
de oorlog een Auster en voor de oorlog
een Koolhoven FK-46 tweedekker. De
d'rectie is air-mindend en daarvan plukt
het bedrijf de vruchten.

Uitspraak in de
Kadaster-zaak

Zaterdag heeft de Landreehter te
Hollandia uitspraak gedaan in de zaak
tegen de twee groepen van drie ambte-
naren van Kadaster, die vrijdag j.l. te-
recht stonden,- respectievelijk op be-
schuldiging van het hébben onderte-
kend van een vals Proces Verbaal en
het hebben verduisterd van een bedrag
van ruim f 600,—.
In de zaak van het valse Proces-Ver-
baal werd de J. veroordeeld tot één
maand gevangenisstraf onvoorwaarde-
lijk. B. en v.d. G. kregen ieder een
maand, waarvan twee weken voorwaar-
delijk.

In de andere zaak werden B. en v.d. G.
wederom veroordeeld tot één maand
gevangenisstraf waarvan twee weken
voorwaardelijk, terwijl Ch., %én maand
voorwaardelijk tegen zich hoorde uit-
spreken.
Alle verdachten zijn in hoger beroep
gegaan.

Stuurman "Sunni Bila"
vermoord

Kort na aankomst van het KPM-
schip, Sungei Bila, op de rede van We-
wak in Australisch Nieuw Guinea, ont-
stond er een twist tussen de dienst-
doend eerste stuurman M., afkomstig
van Ambon, en de autochtone kok, af-
komstig uit Manokwari, waarbij laatst-
genoemde de stuurman met een bijl
ernstig heeft verwond. M. werd zater-
dagochtend in het ziekenhuis te We-
wak opgenomen, maar overleed in de
nacht van zaterdag op zondag aan de
bekomen verwondingen. De kok werd
in verzekerde bewaring gesteld.
Het stoffelijk overschot van M., die on-
gehuwd was en geen familieleden in
Nieuw Guinea had, is met een charter-
Cessna van de R.K. Missie te Wewak
naar Hollandia overgebracht en is van-
morgen in aanwezigheid van enkele
van zijn vrienden te Hollandia Binnen
ter aarde besteld.
Vanmorgen zou in Wewak een begin
worden gemaakt met het vooronder-
zoek. Naar wij vernemen is de KPM
bereid om de verdachte de nodige ju-
ridische bijstand te verschaffen, maar
het is nog niet zeker of een advocaat
uit Nederlands Nieuw Guinea zal wor-
den toegestaan om als verdediger op te
treden.

(Advertentie)
De Heer en Mevrouw

Th. RAST — DIAS
danken hierbij mede namens weder-
zijdse ouders, voor de vele blijken van
belangstelling bij hun huwelijk onder-
vonden.

2892

BOEKHANDEL GEBR. TERLAAK
heeft:

TONG-TONG nr. 9 ontvangen.

"KENT"

TBOTHBRUSHES,
REAL PURE BRISTLES,
guaranteed, sterilized.

VERKRIJGBAAR BIJ:
Geneesmiddelendepot

"LIAUW" PHARMA



BILLIJK TE KOOP:
Een GOED HUIS op een perceel groot

1009 M2. Recht van opstal 75 jaar.
Gelegen aan de Pantaiweg.
Te bevragen bij M.J. Döhne-Dagevos,
Pantaiweg, of bij M. Wesselo, Joutefa-
weg, Hollandia-Binnen.

2887

WEDEROM ONTVANGEN:
WOLLEN GOED o.a. Vesten, Slacks,
Suedine jaakets enz. Stepins, Nylons,
BH's ook Strapless, Blouses SU mouw,
Bedrukte Japonstoffen, Ceintuurs, Rui-
me keuze in Avond- en visitetassen,
Heren Wollen Handschoenen, Witte
Strech Sportkousen, Lederen Portemon-
naies.
Assortiment speelgoed: zoals Poppen,
Schoolborden, Pistolen en holsters, Heli-
eopters, Microscoopsets, Springtouwen

enz. VIJSMA, WITTE OLIFANT.
2889

Te koop aangeboden: Evenrude, buiten-
boord motor 35 pk. en speedboat. (Hr.
Pasman, v. Heutz complex 7015. 2891

Zacht en kalm ontsliep op zondag
20 november in de ouderdom van
61 jaar.

L.H. VANDEWALLE.
Zijn diepbedroefde echtgenote en
kinderen:
L. VANDEWALLE-FAUCK,
J. VANDEWALLE - (IJmuiden),
L.Ch. v. SUCHTELEN v.d. HAARE.

Afrit teraardebestelling om 4 uur
van het Centraal Ziekenhuis.

2887

Ook wij delen in het verlies van onze
pleegbroer.

L.H. VANDERWALLE
Zijn pleegbroers en pleegzusters ver-

enigd in de bond van oud Steurtjes.

Mevr. K. NEIJENDORFF, Berg en
Dal naast Gouv. Hotel,

LEVERT ETEN BUITENSHUIS
ingaande 1 december 1960.
f 150,— per rantang, inclusief bezorg-
loon; uitgezonderd op zondagen. 3890

WIE VOLGT ? ? ? ?
Na tien jaren uitzichtloos (zoals zovelen met ons) ln Nieuw; Guinea te heb-

ben gewerkt, wensen wij vrienden, kennissen! en ex-collega's een goed verblijf
in Nieuw Guinea toe.

Fam. E. BLAAUW (ex H.A.1.)
a/b. "GROOTE BEER". 2880

Te Koop: Fiat 600 bouwjaar 1956. des-
gewenst direct te aanvaarden. Van Ol-
denborghstraat 702. 2883

REK THEATER
vertoont heden v/h. laatst de sublime
film: "DE HERBERG VAN HET ZESDE
GELUK" (The Inn of Six Happines)
met Ingrid Bergman — Curt Jurgens
en Robert Donat.
Een film die beslist gezien moet wor-
den. Hedenavond slechts één voorstel-
ling om 20.00 uur.
Dinsdag 22/11 en woensdag 23/11 Ray
Milland (als Nardo de moordenaar)
Anthony Quin (de Berggids)
Debra Paget (De roodharige wiilloze)
in: "THE RIVER'S EDGE"

(De Kille Doder).
De man die zij liefhad schopte haar de
gevangenis in, de ander haalde haar er-
uit; wie zou zij kiezen?
REK vertoont spoedig:

"LES TRICHEURS"
(Zondaars in Spijkerbroeken)

Het probleem van de Franse jeugd.
REK Hollandia-Binnen vertoont heden
film: "UNKNOWN TERROR". Een su-
per griezelfilm.

ORIËNT THEATER
vertoont heden 211/11

"KOMBALI SAORANG"
met Rokiah.
Sentani morgen 22/11 "Scarlet Angel"
met Rock Hudson.
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i—n;KELVINATOR koelkasten

|!| sietk i*êdms4e fn4j%m ! !
Uitsluitend verkoop rechts treeks

JB uit onze showroom Oranjelaan,

J N.V. PACIFIC IMPORT MAATSCHAPPIJ
--■■-■-9-E!-B_B_B_BH-9H9-H_H_H__H_H__

■ Hik H-BB IWO ïnfroduGeevf heden :

I DC 8 - EUROPA*

Vertrek op Maandag per DC 8 uit Biak 14.25
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