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VERENIGDE NATIES KAMPEN MET FINANCIËLE MOEILIJKHEDEN
Dag Hammarskjoeld, de secretaris generaal van de Verenigde Natfies, heeft

gewaarschuwd, dat de volkerenorganisatie met ernstige financiële moeilijkhe-
den te kampen zal krijgen. Deze zullen er mogelijk toe leiden, dat de operaties
van de UNO in Kongo voortijdig moeten worden beeindigf.l. Hij afchtte een
dergelijke ontwikkeling fataal omdat als de UNO het politieke vacuüm in
Kongo niet zou opvullen andere machten zich in dat gebied zouden nestelen.
In antwoord op een raport van de be-

grotingscommissie van de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties
zei Hammarskjoeld te verwachten dat
de volkerenorganisatie aan het eind van
het jaar een tekort van twee miljoen
dollar zou hebben en hij meende dat de
enige mogelijkheid om aan de betalings-
moeilijkheden te ontkomen was, om de
contributie der leden-landen te verho-
gen. Zou men daar niet toe kunnen be-
sluiten, dan zouden de operaties van de
UNO in Kongo niet kunnen worden
voortgezet
Indien geen afdoende maatregelen wor-
den genomen, zou het deficit van de
Verenigde Naties volgend jaar kunnen
oplopen tot vijf miljoen dollar.

Een van de belangrijkste oorzaken
van de betalingsmoeilijkheden van de
Verenigde Naties is het feit dat de
Communistische landen weigeren om
hun normale contributie te voldoen, om

dat zij het niet eens zjjn met het beleid
van Hammarspjoeld in Kongo.
KASAVOEBOE OF LOEMOEMBA ?

Kongo blijft ook in ander opzicht een
moeilijk probleem voor de UNO.
In de Algemene Vergadering heeft men
nog steeds geen beslissing kunnen ne-
men in de vraag welke Kongolese de-legatie tot de vergadering zal worden
toegelaten, die van president Kasavoe-
boe of die van ex-premier Loemoemba.

De gedelegeerden van Ghana en van
de Mali-republiek hebben gezegd hun
lidmaatschap vmt een Afrikaanse com-missie van goede diensten voor de Kon-go afhankelijk te stellen van de erken-
ning van de delegatie van Loemoemba.

De gezant van Ghana in Leopoldstad
negeert inmiddels nog steeds het bevel
van de regering van Kolonel Moboetoe
om het land te verlaten.
Hij verklaarde alleen te zullen vertrek-
ken als zijn eigen regering hem daar
opdracht toe geeft.

De Kongolese autoriteiten hebben ge-
dreigd de gezant met geweld te zullen
verwijderen, maar het Ghanese gezant-
schap wordt sinds enkele dagen be-
waakt door Ghanese en Tunesische
UNO-troepen.

Hollandiaas jurist
naar wewak

In verband met de strafzaak te We-
wak tegen de kok van het vrachtschip
"Sungei Bila" is Mr. J.O. de Rijke op
verzoek van de KPM per vliegtuig naar
Wewak vertrokken, teneinde indien mo-
gelijk als juridisch adviseur op te tre-
den voor de beklaagde.

Cacao-prijs
Van de zijde van de redactie van Op-

waarts/Tampil wordt bericht dat in het
nummer van haar orgaan van novem-
ber 1960 een ernstige fout is geslopen.
In het artikel "samen sterk" staat dat
de opkoopprijs van cacao in Australisch
Nieuw Guinea f 1,— per kg. zou zijn
tegen f 0,40 per kg. in Nederlands
Nieuw Guinea.
Ter verduidelijking wordt medegedeeld
dat de Australische prijs is gebasseerd
op het droge product en de prijs in Ne-
derlands Nieuw Guinea van f 0,40 per
kg. op het natte product. In feite komt
de prijs die hier voor dé cacao wordt
betaald derhalve overeen met die van
Australisch Nieuw Guinea en ligt waar
schijnlijk nog iets hoger.

Reeds 24 duizend
Tibetanen in India

De premier van India, Pandit Nehru,
heeft medegedeeld dat er reeds 24.000
Tibetaanse vluchtelingen in zijn land
zijn. In september kwamen er 4000 over
de grens. De hulp aan de vluchtelingen
heeft India reeds een half miljoen pond
sterling gekost. Alleen het verblijf van
de Dalai Lhama en zijn gevolg kostte
al 6000 pond.

Opnieuw onrust in
zuid Afrika

In Zuid Afrika is opnieuw een tref-
fen geweest tussen politie en stamleden
in de Oostelijke Kaapprovincie.
In juli jl. kwam het tot een treffen,
waarbij elf stamleden werden gedood.
Het laatste incident volgt op een week
van geweldpleging waarin Pondostam-
leden enkele dorpen verbrandden, tele-

graafpalen omver haalden en wegen
blokkeerden.
De politie-patrouille, die het gebied
werd ingezonden om een onderzoek
naar de ongeregeldheden in te stellen,
liep in een hinderlaag en werd met
stenen bekogeld. Twee politiemannen
werden gewond. De Pondostammen zijn
ontevreden over de maatregel van de
regering om stam-autoriteiten aan te
stellen en over inkrimping van de land-
bouw.

Korte berichten
Washington D.C. — Amerikaanse lucht-
vaart autoriteiten deelden mede dat
vermoedelijk kort na Nieuwjaar de eer-
ste Amerikaan de ruimte in zal gaan.
Men wil een proef met een bemande,
door het leger ontwikkelde, raket ne-
men.
Oslo — Prinses Astrid van Noorwegen
(28 jaar) heeft zich verleden week ver-
loofd met Johan M. Ferner.
Ferner is vennoot van een modezaak en
niet van adel.
Hollywood — De toneelschrijver Arthur
Miller gaat scheiden van de beroemde
filmster Marilyn Monroe. Het huwelijk
duurde vier jaar.

Tel Aviv — Het proces tegen Eichmann,
de nazi beul, die begin volgend jaar te-
recht zal staan, komt waarschijnlijk op
de Amerikaanse T.V. netten.
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Indonesische infiltraties in Zuid-West Nieuw Guinea
Zondag j.l. is door een woordvoerder

van hiet ministerie van Buitenlandse
Zaken in Den Haag bekend gemaakt,
dat de autoriteiten in Nederlands Nieuw
Guinea over vage indicaties beschik-
ten, die er op zouden kunnen wijzen,
dat er aan de Zuid West Kust van
Nieuw Guinea een groep Indonesiërsvan hoogstens 20 man aan land is ge-
gaan.
Het Binnenlands Bestuur stelde een on-
derzoek in, aldus de woordvoerder,
maar tot op dat moment was men er
nog niet in geslaagd om vast te stellen
of deze indicaties al dan niet op waar-
heid berustten.
NADERE BIJZONDERHEDEN

Het ministerie van Binnenlandse Za-
ken in Den Haag heeft inmiddels echter
volgens Radio Australië verdere bijzon-
derheden bekend gemaakt over de lan-
ding.
De bekendmaking van het ministerie
zegt dat een kleine groep welbewapen-
de infiltranten zes dagen geleden in het
zuid-westen van Nederlands Nieuw
Guinea is geland.

Het ministerie zegt, dat deze groep een
speerpunt was van een macht die nog
moest volgen. Volgens de verklaring is
de groep gewapend met geweren, auto-
matische wapens en granaten.

De autorieiten in Nederlands Nieuw
Guinea zijn een tegen-actie begonne».
GEVANGEN GENOMEN INDONE-
SIËRS HEBBEN VERKLAARD DAT
ANDERE GEWAPENDE GROEPEN
LATER ZOUDEN VOLGEN maar het
is nu niet waarschijnlijks meer dat dit
inderdaad zal gebeuren.
Het ministerie verklaarde dat de groep
nog niet geheel is geëlimineerd doch dat
er geen reden tot bezorgdheid bestaat.

Naar wij nader vernemen is het ge-
bied waar de Indonesiërs zijn geland
bijna onbewoond. Het bestaat uit een
uitgestrekt moeras met in de nabijheid
een onherbergzaam bergland.
Zonder aanvoer van levensmiddelen is
de groep ten dode opgeschreven.

De autoriteiten werden door de Pa-
poea bevolking op de hoogte gebracht
van de landing.
Gisteren heeft het Indonesische minis-
terie van Buitenlandse Zaken te Dja-
karta medegedeeld, niets af te weten
van een infiltratiepoging die zich zes
dagen geleden zou hebben voorgedaan
in het Zuid-Westen van Nieuw Guinea.
De Indonesische autoriteiten reageerden
daarmee op het boven aangehaalde be-
richt u;t Den Haag.
Radio Djakarta heeft in zijn uitzending
van gisteravond het bericht over een
eventuele infiltratie niet vermeld.

Nieuws uit Merauke
"Groote Beer" bracht

Landmacht
Op dinsdag 15 november vond te Me-

rauke de aflossing van het detachement
Mariniers door de Koninklijke Land-
macht plaats. De K.L.-ers arriveerden
met het ss "Groote Beer".
Door de te grote diepgangkon dit schip
de Merauke-rivjter niHt binnenkomen
en moesten de manschappen met een
L.C.T. afgehaald worden.
Eerst kwam de K.L. binnen en nadat
zij de dienst hadden overgenomen ver-
trokken de Mariniers. Deze werden door
vele burgers uitgeleide gedaan. Het ver-
trek werd opgeluisterd door de drum-
band van het Mgr. Verius Internaat.,
Tot de vertrekkende Mariniers behoor-
den twee zeer gewaardeerde instruc-
teurs van deze band.
Hiermede kwam na ruim een jaar een
eind aan het verblijf van het Mariniers-
onderdeel te Merauke. In dit jaar is er
veel veranderd in het kamp, vooral door
eigen werkzaamheid der militairen.
Met name de cantine lag hen na aan
het hart. De K.L. kan hier nu wel bij
varen.

EEG-Missie
Donderdag 17 november arriveerde

te Merauke een uit drie man bestaande
commissie der E.E.G. Het geldt hier een
werkbezoek van enkele dagen ter be-
studering van het Rijstproject Koembe
en de eventuele uitbreiding daarvan nl.
het "Paal Poetih" project.

Classicale vergadering
Begin november vondt te Merauke de

Classicale vergadering plaats van de
Classis Merauke der Molukse Protes-
tantse Kerk. De vergadering werd voor-
gezeten door Ds. Van Bodegraven, zen-
dingspredikant der N.H. Kerk die spe-
ciaal ter beschikking gesteld is voor het
werk bij deze zelfstandige Kerk.

RK-Missie heeft geen
standpunt ingenomen

inzage Basiem-Kwestie
Naar de Volkskrant bericht, heeft de

Nieuw Guinese missionaris Pater Ver-
heyen een rapport aan de Gouverneur
aangeboden, handelend over de kwes-
tie Gonsalvez, waarin het optreden van
de betreffende bestuursambtenaar wordt
verdedigd.

Naar aanleiding van dit bericht heb-
ben wij ons met een verzoek om nadere
informaties tot de Apostolisch Vicaris
van Hollandia, Monseigneur Dr. M Sta-
verman. gericht. De Monseigneur ver-
klaarde, dat hem het gerucht ter ore
was gekomen, als zouden de gezamen-
lijke missionarissen van de Baliem een
rapport over het optreden van Mr. Gon-
salvez hebben opgesteld. Hij ontkende
echter ten stelligste dat een dergelijk
rapport zou bestaan.
De Missie heeft in de Baliem-kwestie
geen standpunt ingenomen, aldus Mon-
seigneur Staverman.

Nieuws uit FAK FAK

Studie-cluhs te Fan-fan
en Kaimana

Op initiatief van de Regerings Voor-
lichtingsdienst (R.V.D.) werden in Kai-
mana en Fak Fak gesprekskringen ge-
organiseerd, waaraan door vertegen-
woordigers van alle bevolkingsgroepen

wofrdt deelgenomen, aldus meldt de
FakFak-bode.
De bedoeling hiervan is, voor de be-
volking de weg te openen om te komen
tot het vormen van studiekringen,
waarin de verschillende bevolkingsgroe-
pen zich gezamenlijk kunnen beraden
over de staatkundige ontwikkeling cq
problemen van dit land.
Van de R.V.D.-zijde rekent men er op
dat uit de bevolking zelf gesprekslei-
ders naar voren zullen treden die deze
gesprekskringen gaan organiseren. Al-
licht zal een dergelijke leider iemand
moeten zijn, die voldoende kennis heeft
van staatkundige politieke zaken.
Wanneer uit de bevolking geen ge-
sprekleiders naar voren treden, dan zul-
len de HPB's genoodzaakt zijn zelf der-
geil^fk/e studiekringen te organiseren.
Dit zou echter zeer jammer zijn, aan-
gezien er dan kans bestaat dat de ge-
sprekskringen zich gaan beraden op de
door het Gouvernement uitgestippelde
gedragslijn, terwijl het juist de bedoe-
ling is de eigen gedachten van de bevol-
king te stimuleren en kenbaar te ma-
ken. Doordat van deze gesprekken een
verslag gemaakt wordt dat naar de R.
V.D. wordt gezonden, zullen zij voor
deze tak van dienst veel studiemate-
riaal kunnen leveren ten behoeve van
zijn voorlichtingstaak, aldus de Fak-
Fak-bode.

Amerikaanse hulp voor
Nederlandse kolonisten in

Brazilie
De Verenigde Staten zullen een lening

van 2/4 miljoen dollar verstrekken voor
de verdere ontwikkeling van de Ne-
derlandse landbouwkolonie Ollandra in
de Braziliaanse staat Sao Paolo. Daar-
door wordt de vestiging mogelijk van
meer Nederlandse boeren in dit gebied.
In deze 12 jaar bestaande kolonie wo-
nen op het ogenblik bijna 1000 Neder-
landers en 600 Brazilianen. Er doet zich
nu de moeilijkheid voor, dat de huw-
bare jeugd zich nog maar zelden bin-
nen de kolonie op een eigen bedrijf kan
vestigen, terwijl de gemeenschap nog
te klein is om zich bevredigend te ont-
wikkelen.
De moeilijkheden kunnen worden op-
gelost door een nieuwe kolonie te ves-
tigen op niet te grote afstand van de
bestaande. De kolonisten zelf kunnen
de daarvoor nodige kosten maar voor
een klein deel opbrengen en ook de
middelen van de Braziliaanse regering
zijn ontoereikend.
De Amerikaanse lening nu maakt aan
het probleem een eind. Het is de be-
doeling om de nieuwe kolcnie over een
periode van enkele jaren te bouwen.
Ze zal worden bevolkt door jonge boe-
rengezinnen uit Ollandra en nieuwe
emigrantengezinnen uit Nederland. Dit
alles is in Den Ha^ag meegedeeld door
het hoofd van het Bureau of Security
en Consular Affairs van het Ameri-
kaanse ministerie van Buitenlandse Za-
ken. Volgens hem was de lening bedoeld
als een demonstratie van wat de vrije
wereld kan doen cm zijn eigen pro-
blemen op te lossen.



DE SPORT in de afgelopen week
VHO-competitie

In de VHO-competitie werd het af-
gelopen weekeinde de promotie-degra-
datie wedstrijd HBS — VIOS gespeeld.
Na met 3—l aohtergestaan te hebben
wist HBS toch nog met 4—3 te winnen,
en behoudt hiermede zijn kans om in
de eerste-klasse te blijven.
A.s. zaterdag wordt op Berg en Dal de
returnwedstrijd gespeeld en wij geven
VIOS een kleine kans deze wedstrijd
te winnen, waardoor een beslissings-
wedstrijd noodzakelijk zal worden.
De stand in de promotie-degradatie
competitie is:
HBS 110 0 4—3 2
VIOS 10 0 1 3—4 0

HBS — VIOS 4—3 (1—2!)

Nadat VIOS in het veld iets sterker
was geweest viel eerst in de 16e mi-
nuut het eerste doelpunt, dat gescoord
werd door R. Pieter (0—1).

HBS liet dit niet op zich zitten en Quil-
lettes wist na een mooie pass van Bies
de bal in het VIOS-doel te werken. (1-1)
Het. tweede doelpunt van VIOS ont-
stond, toen keeper Gottschalk gebles-
seerd op de grond lag. Er werd echter
doorgespeeld en Alexander wist hiervan
een dankbaar gebruik te maken (1 —2).

Na de rust was het opnieuw VIOS, dat
in de aanval was. Reeds na vijf minu-
ten scoorden zij het 3e doelpunt (1-3).
Na tien minuten vond er een incident
op het veld plaats, waarna de wedstrijd
mede door het slappe optreden van de
scheidsrechter, verruwde. Een penalty
welke door een overtreding van Krooy

aan VIOS werd toegewezen werd jam-
merlijk door Alexander naastgeschoten.
Na twintig minuten.spelen wist Schreu-
dei gebruik makend van een misver-
stand tussen keeper en back van VIOS
en door goed doorlopen te scoren en de
stand op 2—3 te brengen. Drie minuten
later was het Bies, die een penalty,
welke door ruw spel van Alexander aan
HBS werd toegewezen, wist te benut-
ten en de partijen op gelijke voet bracht
HBS zag zijn kans. Buisman werd ac-
tief en dit was wel terdege merkbaar.
Er kwam meer vaart in de aanval. Tien
minuten voor het einde was het weder
om Bies, die de VIOS-keeper wist te
passeren en hiermede de overwinning

voor zijn club uit het vuur sleepte.
Het was over het algemeen een vlotte
wedstrijd, waarin VIOS iets sterker
was. Het was daarom jammer, dat deze
ploeg zich te buiten ging aan ruw spel
en daarom eigenlijk de wedstrijd ver-
loor. De penalty, welke aan HBS werd
toegewezen bracht een ommekeer in de
wedstrijd.

Kampioenschap van
Hollandia

Voor het kampioenschap van Hollan-
dia werd zondag de wedstrijd HVC—
Zeemacht gespeeld. Het was een over
het algemeen vlot gespeelde wedstrijd.
De Zeemacht-voorhoede verloor zich
echter in individueel spel, waardoor zij

slechts /één doelpunt kon scoren. HVC
benutte de haar geboden kansen en
daarom was de 3—l overwinning ten
volle verdiend.
Wij vernamen, dat de VBH enkele
moeilijkheden heeft met het afvaardigen
van drie elftallen voor deze kampioens-
competitie. Enkele elftallen, welke hier-
aan zouden deelnemen, zijn door het
VBH bestuur geschorst wegens achter-
stand in de contributie betaling.
In overweging wordt nu genomen de
competitie om het kampioenschap van
Hollandia uit te stellen tot februari
1961.

Secretaris K.N.V.B komt
naar Hollandia

De heer Brunt, de secretaris-Penning-
meester van de KNVB zal waarschijn-
lijk van 5 t/m. 8 december a.s. een be-
zoek aan Hollandia brengen. De heer
Brunt is gast van de Nederlandse Re-
gering ter gelegenheid van de eerste
vlucht van de DCB naar Biak. De heer
Brunt hoopt tijdens zijn verblijf in Ne-
derlands Nieuw Guinea contacten te
leggen met de Voetbalbonden. Wij ver-
wachten veel van dit contact en wij
hopen, dat de voetbalbonden en de
sport in het algemeen bij dit bezoek
gebaat zullen zijn.

Voetbalbond Hollandia
De uitslagen van de in het afgelopen

weekend gespeelde wedstrijden luiden
als volgt:

Afd. Hollandia Binnen

1 A: MVV — Spoednik 2—2
DOS — DGZ o—4

1 B: Ajapo — LOS o—o
2 A: Ajapo II — DOS II 5—3
3 A: DOS 111 — MUS II o—s
3 B: ,MVV 111 — Spoednik II 3—2

MVV — SPOETNIK 2—2
In deze wedstrijd, spannend tot het

einde en met vaak voortreffelijk voet-
bal hebben beide ploegen getoond in
klas IA een woordje mee te willen spre-
ken. Vooral voor de rust was het spel
van uitstekend gehalte en speciaal de
MVV-voorhoede legde een fraai spel op
de gras-grintmat en stelde de Spoetnik-
verdediging voor vaak onoplosbare pro-
blemen. De Spoetnikkeeper wist echter
met enige fraaie saves redding te breng-
gen. Met derust had MW een I—o voor
sprong, dank zij een mooi doelpunt van
rechtsbuiten Rumbekwan.
Na de rust werd Spoetnik sterker en
na ongeveer 10 minuten spelen scoorde
A. Hanasbey fraai de gelijkmaker. Het
spel golfde snel heen en weer en na on-
geveer 20 minuten dribbelde Wawejay
op de hem eigen wijze langs drie Spoet-
nikspelers en lepelde de bal over
de keeper in het doel (2—l). Vijf minu-
ten later was de stand weer gelijk, toen
Hanasbey de bal op het middenveld be-
machtigde, tussen de MVV-backs door-
slipte en met een prachtig schot scoor-
de. In de resterende tijd deden beide

ploegen hun uiterste best om de win-
nende goal te scoren en vooral Spoet-
nik rechtsbuiten Samay trad in deze pe-
riode op de voorgrond. In de stand
kwam evenwel geen verandering meer
en het einde kwam derhalve met een
verdeling der punten (2—2), hetgeen
de verhouding goed weergaf. Scheids-
rechter Prins leidde rustig en correct.
DOS — DGZ o—4

Scheidsrechter Mebri floot twee ploe-
gen in het veld, die ten opzichte van het
vorige oompetitiejaar nog al wat ver-
anderingen hadden ondergaan. DGZ
blijkt beduidend te zijn versterkt; DOS
daarentegen is na het laatste eindexa-
men veel goede spelers kwijt geraakt
en de thans zeer jonge ploeg van de
Kota Radjascholieren zal het dit jaar
moeilijk krijgen. Voor de rust ging de
strijd nog vrij gelijk op en wist DGZ
slechts eenmaal te scoren, doch na de
rust waren de mantri's veel sterker en
wisten met vaak zeer goed voetbal de
stand op te voeren tot 4—o.
AJAPO — LOS o—o

Afdelings kampioen Ajapo heeft het
tegen het met drie invallers uitkomen-
de LOS zeer moeilijk gehad en hadden
de blauw-witten wat meer geluk gehad,
dan had Ajapo verloren.
De geel-zwarten speelden een zeer
zwak spelletje hoewel de ploeg bijna
dezelfde is als het vorig jaar. Onge-
traindheid zal wel de schuld zijn van
dit zwakke debuut, maar wil Ajapo bij
de v/edstrijden om het kampioenschap
van Hollandia een voed figuur slaan,
dan zal uit een ander vaatje getapt
moeten worden. De wedstrijd, goed ge-
leid door de heer Broers, had overigens
weinig om het lijf, daar ook LOS nog
niet ingespeeld bleek en daardoor vele
kansen om een overwinning te beha-
len, om zeep bracht.

Komt er in Hollandia
in 1961 een Hoofdklasse

Voetbal-Competitie?
Er bestaat grote kans, dat er in 1961

een hoofdklasse in de voetbal-oompeti-
tie wordt ingevoerd. Op de laatst ge-
houden Bijzondere Ledenvergadering
van de VHO werd door de voorzitter
van deze voetbalbond een initiatief-
voorstel gedaan. De heer Korver stelde
dat dit zijn persoonlijke visie was, en
bracht het voorstel alleen naar voren,
opdat de verenigingen hierover hun ge-
dachten eens konden laten gaan. Met
de heer Abas, ex-voorzitter van de
VBH, werd door hem e.e.a. inmiddels
reeds besproken.
De gedachtenvan dg. heer Korver, gaan
uit naar het oprichten van een aparte
voetbalbond, welke slechts (één klasse
zal omvatten, een zg. "Hoofdklasse".
Hierin zfullen uitkomen acht qersJ/E»-
klassers van de VHO en zes elftallen
van de VBH. Verder denkt de initiatief-
nemer aan het oprichten van vier on-
derbonden, te weten: Hollandia-Haven,
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Hollandia-Binnen, Hamadi en Sentani-
Ifar. Deze Onderbonden zouden een zelf-
standig bestuur kunnen vormen, waar-
over de Hoofdbond slechts toezicht zou
uitoefenen.
Met deze organisatievorm hoopt de
initiatiefnemer te bereiken:
1 Een gedeeltelijke fusie van de VHO

met de VBH;
2 Een verbetering van het spelpeil. Im-

mers het zou mogelijk zijn, dat ver-

' schillende verenigingen, welke nu
onderaan de ranglijst staan een fusie
aangaan en met een gecombineerd
elftal in de Hoofdklasse uitkomen;

3 Een sterkere positie tegenover het
Gouvernement, voor wat betreft het
behartigen van de Voetbalbelangen in
Hollandia.

Hoe e.e.a. zijn beslag zal krijgen kun-
nen wij nu nog niet voorspellen, om-
dat nog vele moeilijkheden te overwin-
nen zijn. Het plan zal nu door de ini-
tiatiefnemer aan de VHO-verenigingen
schriftelijk worden voorgelegd.
Indien deze er mee aceoord gaan, zal
hij in nader overleg treden met de
V.B.H.

Graentjes
E.D.O. donderdag 24/11-'6O ROULETTE
voor leden. Aanv. 21.00 uur.
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Al bent U VER VAN HUIS, wees met de feestdagen toch te midden van
Uw geliefden in Uw vaderland.
Na toezending van een postwissel van f 17,50 zenden wij Uw vrienden |
en familieleden in Nederland een St. Nicolaas-pakket, inhoudende:
1 BOTERLETTER a 500 GRAM, 1 GROTE CHOC. LETTER, */i POND
MARSEPEIN, 1 TROMMEL BOTER-SPECULAAS, 1 DOOS MET 'N
Va POND ROOMBORSTPLAAT.

Beleefd aanbevelend, O. GERRITS. Banketbakkerij KIMM, Joh. Verhulst-
straat 98, Amsterdam. 'i

Innige dank betu'reri wij langs deze
weg, behandelende doktoren en verple-
gend personeel voor de liefderijke zorg,
tijdens zijn ziekte aan mijn echtgenoot
betoond. Eveneens dank aan vrienden,
kennissen en <Je bond van oud steurtjes
voor de betoonde belangstelling en het
medeleven met het voor ons zo smarte-
lijk verlies. Aan de begrafenisonderne-
ming "Hollandia" en de begrafenisver-
eniging "Sociaal" onze erkentelijkheid
voor de goede verzorging van de teraar-
debestelling.

De wed. L. VANDERWALLE-FAUCK
en KINDEREN.

2887

ABONNE'S
Vergeet TJ niet TJw abonnement
te voldoen, op postgiro nr 16 of
aan ons kantoor Oranjelaan ?

REX THEATER
"DE KILLE DODER"

(The River's Edge) in Cinemascope en
Technicolor. met Ray Milland (als Nar-
do de Moordenaar) Aïithony Quinn (De

Berggids) en Debra Paget (De roodhari-
ge Willoze). De angstkreten van zijn
niets vermoedende slachtoffers werden
door de bergwanden weerkaatst. Maar
hij moordde in koele bloede met de kil-
heid van een ratelslang en onlesbare
passie voor geld en vrouwen.
RAY MILLAND en ANTHONY QUINN
beiden beloond met de "Academy

Award" in een spannende film van
koelbloedige misdaad en oplaaiende
hartstocht.
Heden 22/11 en woensdag 23/11 in REX.

18 jaar.
REX Holl.-Bin'nen vertoont heden 22/11
de film: "DE HERBERG V/H. ZESDE
GELUK"

ORIËNT THEATER
vertoont heden 22/11 en morgen 23/11

"THE LAST OF THE FAST GUNS"
met Jack Mahoney, Gilbert Roland, en
Linda Cristal. Een western met een
heel aparte, uiterst boeiende sfeer.
In Cinemascope en kleuren.
Semtani heden 22/11 "SCARLET
ANGEL" met Rock Hudson.

Voor verzorgd gezond haar

BnLv LCREE _M
de meest verkochte haarcreme ter wereld

ËR DYICDEEM■*■%■ fc%*_rlk_H _B wvm

Aan alle vrienden en kennissen, een
goed verblijf toegewenst door:

Mevrouw T. MATERN.
a/b. Ss "GROOTE BEER"

2902

Niet in de gelegenheid persoonlijk af-
scheid te nemen wens ik alle vrienden
en kennissen een prettig verblijf.

V. MOUCHE.
a/b. ss. "GROOTE BEER".

Langs deze weg, dank ik alle vrien-
den en kennissen, voor hun belang-
stelling bij de teraardebestelling
van mijn liefhebbende en onverge-
telijke vriend,

P.E. METEKOHY.
a/b. "SUNGAI-BILA"

Mej. A.P. OPPIER.
2901

Aan: Gemeenteleden Bethelkerk, per-
soneel NIGIMY, vrienden en kennis-
sen, een goed verblijf en tot spoedig
ziens in Nederland.

Fam B. VAN THIEL.
2895

Vrienden en kennissen, allen een goed
verblijf toegewenst door:

Oma en Opa MARTENS.
a/b. ss. "GROOTE BEER"

2900
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