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De toestand in Kongo.
Bhanese UNO-troepen verlaten het land

Vertrek vanverzoenings-commissiewederom uitgesteld
Met het oog op de toegenomen span-

ning in Leopoldstad zijn de UNO-troe-
pen daar in staat van extra paraatheid
gebracht. Wachtposten en patrouilles
zijn versterkt. Men vreest voor nieuwe
ongeregeldheden in verband met de be
grafenis van kolonel Kokoio en andere
Kongolese militairen die maandag in de
schietpartij bij de Ghanese ambassade
zijn omgekomen. Volgens sommige be-
richten zou de bevolking tegen de UNO
troepen worden opgezet. Vermeld wordt
dat Marokkaanse UNO soldaten in Ma-
tadi door Kongolezen zijn gearresteerd
en ontwapend, maar later weer zijn los-
gelaten.
De UNO-autoriteiten hebben besloten
de Ghanese politietroepen in Leopold-
stad te vervangen door Nigerianen.
De Ghanezen zouden vandaag door een
vliegtuig uit Accra worden opgehaald.
De Ghanese UNO-militairen in Kasai
blijven evenwel op hun post. De belan-
gen van Ghana in Kongo zullen voor-
lopig worden behartigd door de Ver-
enigde Arabische Republiek.
De Ghanese regering heeft gisteren be-
kend gemaakt dat zij het grootste ge-
deelte van haar troepen, consulaire amb
tenaren en burgers uit de Kongolese
hoofdstad Leopoldstad heeft teruggeroe-
pen vanwege wat genoemd wordt de
gevaarlijke toestand voor Ghanese on-
derdanen. Volgens de bekendmaking
zou de u'ttocht vandaag beginnen.
De hulp van Ghana aan de afgezette
premier Loemoemba heeft geleid tot de
uitwijzing van twee Ghanese diploma-
tieke ambtenaren en bet incident van
maandag tussen UNO-troeoen en Kon-

golese militairen.
In New Vork heeft de verzoeningscom-
missie voor Kcngo inmiddels voor de
tweede maal haar vertrek naar Leqoold
stad uitgesteld.
Aangenomen wordt dat dit is gebeurd
op verzoek van president Kasavoeboe
die gisteren een bijeenkomst van de
commissie bijwoonde.
Er is intussen geen enkele aanwijzing
wanneer de verzoeningscommissie van
de Verenigde Naties uit New Vork naar
Leopoldstad zal vertrekken. Het giste-
ren geplande vertrek werd op het laat-
ste moment afgelast. Na de stemming
waarbij de delegatie van president Ka-
savoeboe als de afgevaardigde van Kon-
go werd erkend, lieten Mali en Gu'nea
weten dat zij zich uit de verzoenings-
commissie zouden terugtrekken. Vol-
gens een correspondent van de UPI zul-
len anderen dit voorbeeld spoedig vol-
gen.

Opstand in Ned. NG?
Radio Australië riep een bericht van

het Indonesische pex^bureau P.I.A. om.
waarin gemeld werd dat in West Nieuw
Guinea op grote schaal opstand was
uitgebroken onder de autochtonen te-
gen het Nederlandse Bestuur. Deze op-
stand zou echter reeds door de sinds
kort aangevoerde Nederlandse militai-
ren zijn onderdrukt.
Ook zouden hierbij Nederlandse militai-
ren zijn gevallen. Het persbureau P.I.A.
deelde voorts mee dat deze berichten
berustten op radio uitzendingen van
o.a. de RONG te Biak.
De Nederlandse regering ontkende de-
ze beweringen en noemde de berichten
"Klinkklare nonsens" en "belachelijk",
totzover Radio Australië.

President Frondizi
waarschuwt communisten
De Argentijnse president Frondizi

heeft in een radiorede verklaard dat hij
geen communistische infiltratie in Ar-
gentinië zal dulden. Maar tegeli.ik waar
schuwde hij voor ongebreidelde anti-
communistische acties in de geest van
het McCarthy-isme in de Verenigde
Staten. Aangenomen wordt dat Frcn-
dizi zijn rede hield wegens de steeds op
duikende beschuldiging dat hij een
werktuig van het communisme is.
Enkele maanden geleden brak er een
crisis in het leger uit op grond van de

slappe houding van de regering tegen-
over communisten en Peronisten.
De Argentijnse minister van Handel
heeft aangekondigd dat zijn regering
maatregelen zal nemen tegen landen
die discriminerend te werk gaan bij de
invoer van Argentijnse producten.
De minister zei dat met name de Ar-
gentijnse vlees-uitvoer snel terugloopt
en hij weet dit aan de invoerpolitiek
van landen als West Duitsland, België,

Italië, Engeland en de Verenigde Staten-

Vientianevan buitenwereld afgesneden
Russisch voedsel naar Laos

De premier van Laos prins Souvana
Phouma heeft bevestigd dat de eerste
aanvoer van Russische voorraden voor
de belegerde stad Vientane door de
lucht in de eerstvolgende dagen zal ar-
riveren.
Prins Souvana zei dat de voorraden o.a.
bestaan uit 25000 val^n petroleum, sui-
ker, meel en gecondenseerde melk.
Vientane is zo goed als geheel afgesne-
den van die buitenwereld hetgeen ge-
schied is door het naburige Thailand,
welk land de aanvoerwegen naar Laos
beheerst. Voedsel is schaars in de Lao-
tische hoofdstad en de prijzen zijn om-

hooggevlogen, terwijl petroleum reeds
enige tijd is gerantsoeneerd. Volgens
de correspondent van Radio Australië
zullen 100 vluchten met DC-3 vliegtui-
gen nodig zijn om de voorraden welke
door Rusland worden geleverd, over te
brengen. Volgens deze correspondent is
de Laotische luchtmacht niet in staat
deze taak ten uitvoer te brengen. Dit
zal misschien gebeuren door de Rus-
sische vrachtvliegtuigen.
In Washington heeft een woordvoerder
van het ministerie van Buitenlandse Za-
ken gezegt dat Laos nog eens ernstig
moet nadenken over de consequenties
van het aanvaarden van Russische hulp.
Hij zei dat de praktijk heeft geleerd
wat het betekent communistische mili-
taire en economische hulp te accep-
teren.
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Onderwijs conferentie in Hollandia
G.V.B. Van 11 't .m. IS novemh'er is in
Hollandia! de dporjöef regering!' in uit-
zicht gesteldp ano^rwijsconï^remtie ge-
houden tUs^n-'Sf^tegèriWOoröigèrs van
gouvernement, zending-en missie.

De onderwijssituatie' vraagt nadere
bezinning in, verband met de problema-
tiek, die zich, voordoet bij de versnelde
ontwikkeling van dit. gebiedsdeel.
Deze ontwikkeling vereist . naast een
verbreiding van het basisonderwijs over
het gehele gebied en ten behoeve van

kind, de snelle opleiding van een
grote groep functionarissen voor over-
heid en bedrijf en ■ van andere leiding-
gevende personen.

Uitgebreid werd gediscussieerd over
de grondslagen van het huidige onder-
wijsstelsel, met name of dit nog past
in de hedendaagse situatie.

Onderzocht werd de mogelijkheid tot
een verbetering in de voorziening met
algemeen lager onderwijs.

Het grote verschil in onderwijsvoor-
ziening tussen stad en platteland had
de bijzondere aandacht van de confe-
rentie en wegen werden gezocht om de
overhe'd van advies te dienen ter op-
lossing van dit. probleem.
Andere vraagstukken, ter bespreking
waren o.m. de behoefte aan verschillen-
de instellingen van onderwijs, de oplei-
ding van leerkrachten, de opleiding van
spec:alisten buiten Nederlands Nieuw
Guinea. de duur van de opleidingen en
de normen voor het subsidiebe'eid.

Met betrekking tot de onderw'jstaal
werd uitgegaan van het regeringsstand-
punt, dat hei Nederlands de onderwijs-
taal moet zijn en dat het onderwijs in
de Engelse taal geïntensiveerd dient te
worden.

Nieuwtjes uit Nederland

— Om de taak van de Amsterdamse
politie, die met een ernstig tekort aan
personeel kampt, enigzins te verlichten
wordt in januari begonnen met de wer-
ving van meisjes van 18 tot en met 21
jaar. Deze meisjes zullen het werk van
de schoolbrigadiertjes (klaar-overs)
overnemen, tijdens spitsuren op ge-
vaarlijke kruispunten. Zij krijgen bo-
vendien een theoretische opleiding die
hen in staat zal stellen op hun 21e jaar
desgewenst agente van politie te wor-
den. Een handicap voor vele meisjes
zal echter zijn dat zij op die leeftijd
de minimum lengte van 1.65. meter moe-
ten hebben.— /
— Het enige theater in Nederland dat
"Cinerama" filmsi vertoont en tevens
de grootste en modernste bioscoop is
van dit land, namelijk het Scala thea-
ter te Rotterdam, zal waarschijnlijk in
andere handen overgaan. De eigenaar
van de bioscoop, de Amsterdamse Bank
is bereid het theater te verkopen voor
f 2,5 miljoen.

— De ontvanger der directe belastingen
in Den Haag heeft van een onbekende
wegens te weinig betaalde belastingen
een som van f 119.940. ontvangen. Dit
is het hoogste bedrag aan "gewetens-
geld" dat tot nu toe is geincasseerd in
Nederland. ~

r De nadruk werd gelegd op de belang-
rijke plaats, dié de ''dorpsonderwijzer"
bij de algehele ontwikkeling inneemt,
waarbij ook de aandacht werd gevestigd
op zijn vorming, zijn materiele positie
en zijn mogelijkheden'om zich door ver-
dere studie in zijn vak te bekwamen.

De besprekingen vonden plaats fn
goede sfeer, terwijl er m.b.t. de oplos-
sing van de meeste, problemen een gro-
te mate van eenstemmigheid aanwezig
was.

De resultaten van de beprekingen
werden vastgelegd in een aantal aanbe-
velingen, welke de overheid zullen wor-
den aangeboden.
—Terwijl op vier verschillende punten
in Rotterdam al hard wordt gewerkt aan
de bouw van de metro heeft de secre-
taris generaal van Verkeer en Water-
staat namens de regering vlak bij het
Centraal Station officieel de eerste paal
geslagen voor de eerste damwand van
een groot bouwdok in de grond. Het
verkeer in het centrum van de stad
wordt geheel omgelegd.

/— Een aantal bewoners van nieuwe
flats in Voorschoten hebben geklaagd
over hun behuizing. De buitenmuren
blijken bij harde wind, regen door te
laten, zodat er water in de tegen deze
muren liggende kamers komt en behang
en vloerbedekking worden vernield. De
kelders lopen bij langdurige regenval
onder water. Ook de schoorstenen en
de centrale verwarming vertonen man-
kementen.

-/—
—De Nederlandse regering staat niet
afwijzend tegenover afstoting van staats
bezit. Echter zal eerst moeten worden
onderzocht of het motief waarom inder-
tijd tot een deelneming besloten is, nog
steeds aanwezig kan worden geacht.
Hierdoot bestaat de kans dat in de
nabije toekomst vele bedrijven geheel
in particuliere banden zullen overgaan.
Voorbeelden hiervan zijn Hodgovens,
Herstelbank. Bank voor Nederlandse
Gemeenten, Ned, Spoorwegen, KLM, Ne-
derlandse Middenstandsbank, Breed-
band, Limburgse Tramwegmaatschappij
Brabantse Bufurtspoorwegjen, Konink-
lijke Nederlandse Zoutindustrie, enz.

Nieuws uit de West
ACTIE GROENE KRUIS

Het Groene Kruis gaat een finan-
ciële actie "Kruis of munt" voeren voor
het kruiswerk in Nederland, Suriname
en Nederlands Nieuw Guinea.
Het Grone Kruis is begonnen met een
hulpprogramma voor Suriname en Ne-
derlands Nieuw Guinea. Dinsdagavond
vertrokken twee wijkverpleegsters van
Schiphol naar Paramaribo om daar hulp
te verlenen. In de loop van drie tot
zes jaar zullen deze verpleegsters het
kruiswerk in Suriname, moderniseren
en Surinaamse verpleegsters opleiden.
In Suriname is inmiddels ook een nieuw
gebouw aangekocht waarin consultatie-
bureaus zullen worden gevestigd.

ZETEL SENEMBAH NAAR
CURACAO

Het kantoor in Amsterdam van de
Senembah-Maatschappij is m.i.v. 17 no-
vember j.l. opgeheven. Het bedrijf is per
die zelfde datum' overgebracht naar

Willemstad op Curacao. Dit besluit is
genomen uit fiscale overwegingen.

OPRICHTING
"LAWA GOUDVELDEN"

In Suriname zijn de statuten van de
onderneming "Lawa Goudvelden" ge-
publiceerd. Oprichters zijn de advocaat
H.MC. Bergen, Robert John Armstrong
en Elizabeth Catharine Freeman.
De heer Armstrong is president en me-
vrouw Freeman secr. penningmeester
van de North Shore Goldfields and
Mines te Toronto in Canada. Het doel
der vennootschap is in de eerste plaats
de exploratie en exploitatie van delf-
stoffen, meer in het bijzender goud en
daarmede verband houdende mineralen.

KUNSTNIJVERHEID T.B.V.
TOERISME

In het industrie-centrum nabij de
doorsteek aan de Saramacca-rivier in
Suriname zal een nijverheidswerkplaats
worden opgericht van de afdeling "In-
dustrie en Ambacht" v<an het ministe-
rie van Economische Zaken.
Met moderne machines zullen in deze
werkplaats op grote schaal typisch Su-
rinaamse kunstvoorwerpen worden ver-
vaardigd, waarvoor toeristen gewoon-
lijk veel belangstelling hebben. In ver-
band hiermede zal het ministerie van
Economische Zaleen uit het buitenland
een deskundige op het gebied der kunst-
nijverheid laten uitkomen.

Geheim oer wetenschap
De eerste foto's van de achterkant van

de maan zijn binnen. Dit betekent, dat
onze satelliet haar miljoenen jaren lang
verborgen geheimen eindelijk heeft
prijs gegeven. De Loenik 111, zo heet
het onbemande ruimteschip, dat een
reis heeft gemaakt naar de maan, heeft
b:j het omcirkelen van onze satelliet
veertig minuten lang de achterkant ge-
fotografeerd en wel van een hoogte tus-
sen de 60 en 70.000 km. Na de opnamen
werd de film in de camera aan boord
van het ruimtschip automatisch ont-
wikkeld en afgedrukt, waarna een foto-
electrische cel de gehele film puntje
voor puntje aftastte en een televisie
zender de beelden naar de aarde door
zond. Uit deze unieke foto's nu is ge-
bleken, dat de voorheen onbekende ach
terkant "aanzienlijk eentoniger is dan
de naar de aarde toegekeerde zijde".
Er komen met andere woorden in dit
gebied veel minder bergen, z.g. zeeën
(in werkelijkheid enorme vlakten van
een bepaalde structuur) en contrasten
voor.
Een opmerkelijk verschijnsel is de aan
wezigheid van een enorme kraten ten
noorden van de maanevenaar, die een
doorsnede vertoont van niet minder dan
300 km. Hoe groot is dat? Zo groot, dat
heel Nederland er bijna in past. Dan
zijn er nog een paar andere kraters op
de foto's te zien, die alle Russische resp.
communistische namen kregen.
Waarom dit verschil in aspect? Wij we-
ten het niet; misschien hangt dit wel
samen met het vraagstuk van de oor-
sprong van het relief van de maan. In
elk geval staan wij nu aan het begin
van een nieuw maanonderzoek. dat ons
straks wellicht iets bloot zal geven van
het mysterie der maankraters en zeeën
Met spanning wachten wij nadere bij-
zonderheden af.



Pers-commentaar
VOLKSKRANT. De Procureur-generaal
bij het Hof van Justitie in Nederlands
Nieuw Guinlea, mr. Vbn Mjeyenfeldt,
is op uitnodiging van minister Toxo-
peus naarNederland gekomen om her
de bestuursambtenaar mr. Rolf Gonsal-
vez te verhoren' over de vraag, of hij
bij de pacificatie van de Baliem-vallei
in 1959 gedwongen was om twee Pa-
poea's neer te schieten. Minister Toxo-
peus heeft vorige maand bij zijn bezoek
aan Nederlands N-euw Guinea de knoop
doorgehakt, die was ontstaan door een
competentie-strijd tussen de gouverneur
en de procureur-generaal. Beide auto-
riteiten waren na een "fluister-campag-
ne" in Hollandia over de gebeurtenissen
in de Baliem een onderzoek begonnen.
Omdat die elkaar doorkruisten, was een
conflict-toestand ontstaan. Ook om de
competentie in het algemeen door te
praten, is mr. Von Meyenfeldt naar Den
Haag gekomen. Hij heeft reeds bespre-
kingen gevoerd met minister Toxopeus
en mr. Bot.
Van welingelichte zijde hebben wij des-
tijds al vernomen dat de aanleiding tot
het onderzoek uitsluitend is gelegen in
kwaadsprekerij en naijver in Europe-
se kringen te Hollandia. Men misgunde
de jeugdige mr. Gonsalvez (toen 26 jaar)
zijn uiterst succesvolle pacificatiewerk
in de Baliem, waarvoor hij in april van
dit jaar door de Koningin werd gerid-
derd.
De heer Gonsalvez heeft de Volkskrant
zijn lezing gegeven over het gebeurde
waaruit blijkt dat de beide Dani's uit
r!oodwe|ör werdein neergesdikteh. Bej
een korte ondervraging, na de gebeurte-
nissen, "in een nabij gelegen dorp bleek
dat Poemansilon het als een erezaak
had beschouwd om de bestuursambte-
naar persoonlijk te doden. Deze lezing
van mr. Gonsalvez is bevestigd door
een Europese politie-inspecteur, die aan
de patrouille had deelgenomen. De pro-
cureur-generaal kon mr. Gonsalvez met
goedvinden van minister Toxopeus in
Nederland ondervraggp, omdat de troe-
bele sfeer in Hollandia dit nodig maak-
te. De bestuursambtenaar zal op 18 no-
vember terugkeren van zijn huwelijks-
reis naar de Italiaanse Rivièra. Tien
dagen later gaat hij terug naar Nieuw
Guinea.
Hij wist al lang, dat er een onderzoek
naar het gebeurde gaande was, maar
hij heeft er zich nooit bezorgd over ge-
maakt."

PAROOL. Hoewel de kwestie "al sedert
lange tijd in Hollandia in brede kring
onderwerp van gesprek is en door de
procureur-generaal hoog wordt opge-
nomen, ligt de kern van de moeilijk-
heden volgens laatstgenoemde in het
feit, dat het openbaar ministerie zich
bij zijn onderzoek belemmerd voelt door
ambtelijke tegenwerking aan de top.
Volgens "Hollandia" zou de procureur-
generaal voor zijn functie ongeschikt
zijn. Een beslissing hierover is echter
niet gevallen. Vermoedelijk zal tijdens
het verblijf .van mr. Von Meyenfeldt in
Nederland worden uitgemaakt óf er een
vervolging tegen de betrokken bestuurs-
ambtenaar wordt ingesteld en of de

prt>cureur-generaal dan njiet naar
Hollandia zal terugkeren. Over de komst
van mr. Von Meyenfeldt naar Neder-
land heeft men officieel het stilzwij-
gen bewaard. Een week geleden is hij
op Schiphol geland en zelfs toen kon
men officieel "nog niet zeggen wanneer
hij in Nederland zou aankomen".
Ai veel eerder had de procureur-gene-
raal de heer Gonsalvez willen verhoren,
maar de toestemming daarvoor een
dienstreis naar Nederland te maken,
heeft lang op zich laten wachten. Het
verhoor zóu opzettelijk niet in de licht
ontvlambare atmosfeer van Hollandia
worden afgenomen. Een van de belang-
rijkste vragen, die bij het onderzoek
naar het optreden van de heer Gonsal-
vez tevens moet worden opgelost is, of
hij op eigen initiatief heeft gehandeld
dan wel dat zijn opdracht hem voor
zijn optreden de mogelijkheid gaf. Een
belangrijk aspect in deze zaak is het
feit, dat de procureur-generaal in Ne-
derlands Nieuw Guinea staat onder het
ambtelijk gezag van de gouverneur.
Naar verluidt meent het gouvernement
in Hollandia, dat de heer Von Meyen-
feldt te zeer volgens de in Nederland
heersende opvattingen te werk is ge-
gaan en zich te weinig bij de in Nieuw
Guinea bestaande toestand heeft aan-
past. Dit zou hem in de ogen van het
gouvernement ongeschikt maken, voor
zijn functie. Men schijnt in Hollandia
meer geporteerd voor een eventueel
ambtelijk afdoen van de zaak, dan voel-
een justitieel ingrijpen."

NIEUWS VAN DE DAG. "Mr. Von
Meyenfeldt heeft zich na zijn aankomst
in Nederland bij de minister en staats-
secretaris, mr. Th.H. Bot gemeld en zich
tegenover beide bewindslieden moeten
verantwoorden. Wat hij over de gou-
verneur verteld heeft, is binnenska-
mers gebleven. Pas later zal blijken, wie
van de beide elkaar bevoegdheden be-
twistende autoriteiten in het gelijk ge-
steld wordt.
Aan de juistheid van het verloop van
do pacificatie, waarbij twee opstandige
Papoea's gedood werden, schijnt in re-
geringskringen geen twijfel te bestaan.
Of het geschil tussen gouverneur en
procureur-generaal, die n.a.v. kwaad-
aardige geruchten elk een onderzoek
naar de gebeurtenissen in de Baliem-
vallei instelden en daardoor in eikaars
vaarwater kwamen, nu ook kan worden
bijgelegd, staat zeer te bezien.

De week in Nederland
KAPITAAL VLUCHT VOOR DE FISCUS

Gedwongen door de hoge belasting-
tarieven zijn omstreeks zestig gefor-
tuneerde Nederlanders in de laatste drie
jaar Nederland ontvlucht. Zij namen
de wijk naar elders, waar de belasting-
druk niet zo groot " was. Gezamenlijk
namen zij een bedrag van niet minder
dan f 175 miljoen met zich mee.
De hoge belastingtarieven, hadden hier-
door het averechts effect dat de belas-

tingopbrengst verminderde in plaats
van toenam ....
Staatssecretaris Van der Berge deelde
in de Tweede Kamer mee, dat in totaal
90 personen met een bezit van meer dan
een half miljoen elk, in de afgelopen
drie jaar ons land verlieten. Onder de-ze negentig waren er zestig die "moge-
lijk om belast'ngredenen" de wijk na-men. Hun gezamenlijk vermogen be-droeg een half procent van het totaleNederlandse vermogen, dat in de vermo-
gensbelasting word* .aangeslagen en dat
op f 35 miljard wordt geschat.
De staatssecretaris gaf toe, dat het fis-cale klimaat in Nederland niet te on-
gunstig mag worden in verband metkapitaalvlucht.

KERKDIENSTEN
EVANGELISCH CHRISTELIJKE

GEMEENTEN
Zondag, 27 november 1960

HOLLANDIA
Pauluskapel 08.30 uur ds. A. Rigters
Chr. Mil. Tehuis 08.45 ds. K.A. Schip-

pers.
Kloofkerk 18.30 uur ds. A Rigters.
HOLLANDIA BINNEN
Nieuwe Kerk 08.30 uur ds. W. Sirag

Openbare belijdenis der geloofs.
Nieuwe Kerk 17.00 uur dr. F.C. Kamma
IFAR

08.30 uur ds H.G. Boswijk
SENTANI

10.15 uur ds. H.G. Boswijk.

HOOGWATERSTANDEN TE
HOLLANDIA

26 november: 00.00 en 14.00 uur.
27 november: 01.00 en 14.30 uur.

MEER DAN I MILJOEN SCHADEVOOR PLANTA
De Margarine-fabriek Van den Bergh

en Jurgens N.V. heeft medegedeeld, dattot op heden 4500 personen een verzoektot schadevergoeding tot een totaal be-drag van f 1,2 miljoen hebben inge-
diend. De sluitingstermijn is nu vast-gesteld op 31 december 1960. De commereië(le schade voor het bedrijf wordt openkele miljoenen geschat. Door de Plan-ta-affaire is 2500 ton margarine voor deconsumptie verloren gegaan.
Van de 4500 ingediende verzoeken zijn
de meest eenvoudige reeds afgehandeld
Dat zijn er ongeveer 2000 en daarop iseen bedrag van omstreeks f 100.000 uit-gekeerd. Het betrof meestal dokters-apothekers- en ziekenhuisrekeningen engederfd loon.
Er zijn tot op heden 250 gevallen voor-gelegd aan de commissie Van Vollen-hoven, die een bindende uitspraak doetNa de Planta-affaire was er een ver-schuiving op de markt naar de room-boter, ten dele gestimuleerd door degedaalde prijs van de roomboter. Op
de geslonken margarinemarkt heeft Van
den Bergh en Jurgens N.V. iets moeten
prijsgeven.
Het verwerken van de nieuwe emulga-
tor is voor deze margarinefabriek niet
bepaald een succe» gpivorden.



Vrienden, kennissen en clientèle een
goed verblijf toegewenst.

Mevr. H. KOSTER-LEHKAMP
2936

ORIËNT THEATER
vertoont heden 25/11 voor het laatst

"DAS MaDCHEN MIT DEN
KATZENAUGEN"

met Vera Tsjechowa, Wolfgang Preiss
en Joachim Fuchsberger. Een mooi
meisje in de maalstroom van de onder-
wereld. Raadselachtig als de nacht. . .
ademberovend van begin tot eind.
Haven morgen 26/11 en overmorgen
27/11: "SPANISH AFFAIR" met Car-
men Sevilla. Een verhaal zo opw'ndend
dat het slechts in Spanje gefilmd kon
worden.
Holl. Binnen heden 25/11: "HWANSAN
SEEHUP" Een boeiende Chin. film.
Holl. Binnen morgen 26/11: "DAS
MaDCHEN MIT DEN KATZENAUGEN"

REK THEATER
vertoont heden v/h. laatst het meester-
werk van Marcel Camel
"ZONDAARS IN SPIJKERBROEKEN"

(Les Tricheurs)
Mist deze film voor deze laatste dag
niet. "Zondaars in spijkerbroeken" dat
de belangstelling van het publiek trok,
heden in REK v/h. laatst.
Zaterdag 26/11 en Zondag 27/11 wordt
de film "DUINKERKEN" in REK ver-
toont. Deze moet U beslist gaan zien.

Jachtclub: heden 25/11 de onvergetelij-
ke film: "DE HERBERG V/H. ZESDE
GELUK" met Ingrid Bergman — Curt
Jurgens. In Cinemascope opgenomen.

Bakkerij Jf^JE EïC^EFf8* HEEFT ZIJN
SINT NICOLAAS RINQ^fSS CHOCOLADE ARTIKELEN j

REEDS ONTVANGEN I
— — ====_=_ — i -,=j

TENTOONSTELLING
van: Aquarellen en Schilderijen van

Vic v_n Aken, Frederiksz, Jac Hoogerbrugge.
in zaaltje van de Landschapsrechtbank A.P.O. -complex.

Geopend:
Vrijdag 2 december 18.00 — 21.00 uur.

Zaterdag 3 december 17.00 — 21.00 uur.
Zondag 4 december 10.00 — 13.00 uur.

17.00 — 21.00 uur.

Wegens het a.s. vertrek van Zuster V.H.O. Terrein Berg en Dal.
L. HARDUS zal met ingang van he- _ __

,-.„- j , i.l_ _ _ _ Za. 26 nov. aanv. 15.40 Jeugdwedstrijd
den Zuster Z.G. GOEDEGEBUUR
de wijkverpleging en de andere Ajax A — R.K.S. II
Werkzaamheden van het GROENE aanv. 16.30 u. Promotie-degradatiewed-

KRUIS op zich nemen. striJd V* ° S ~ HBS
■ Zo. 27/11 Jeugdwedstrijden

WEEKEIND DIENST 26 — 27 NOV. aanv. 16.00 R.K.S. I — Cycloop A
Binnen Dr. H. Harms Tel. 94.
WEEKDIENST 26 nov. — 3 dcc. aanv. 17.00 Cycloop B II — L.S.B. - Ha-
Haven Dr. L. v.d. Berg Tel. 175. madi.

TE HUUR: per 1 December a.s. een ste-
nen woning, gelegen te Tasangka a.d.
grote weg. Te bevr. Mr. J. Kummer-La-
tuperisa. Advocaten kantoor (tel. tij-
dens ktr. uren Hla. 88) 2925

(jZtutotJifis
Te Koop: St. Nicolaas costuum. Mulder,
Oranjelaan 603. 2928
Zeepaardje: zondag 18.30 u. kinderfilm:
"De Gouddelvers van Mashomba" Dins-
dag 20.30 u. filmvoorstelling Richard
Widmark; Mai Zetterling in "Price of
Gold." 2934

H.B.S. Clubgebouw, zaterdag 26 nov.
uitsluitend ROULETTE, aanvang 21.00
uur. Geen introductie toegestaan. 2933

Woning te huur gevraagd omstreeks
Januari-Februari voor 4—B maanden,
eventueel met meubilair. Brieven onder
no: 2930 van dit blad. 2930

Bij alle gerechten waarbij ketjap nodig is, IS KETJAP "AJAM" met het
blauwe etiket de i d e a 1 e. Het is frappant zoals deze ketjap smaak

en kleur van Uw gerechten omhoog haalt.

Met Kefjap "AJAM"
bereSd, is het eten goed. . . . ZEER GOED.

KETJAP "AJAM"' met het blauwe etiket, in alle toko's verkrijgbaar.
2771

Toor de a.§. Sint Wkolaas
Philips geschenken voor (i;rote mensen

Ventilatoren vanaf f, 30.-
Handmixers 47,51.
Infraphil 40.-
Strijkijzers lichtgewicht 35-
Philishave 55.-
Dipool-antenne 25-

-of in duurdere klasse
Petroleumfornuis 650.-
Centrifuge 295.-

-&>o4idce.&&cdecs ctvz.

o.a. verkrijgbaar bij :
sas»«ara■"■■__is ".JHJ-Ll!il%^%_/&,,

EI-lECTFSO VOIOE
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