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Indonesieis niet bereid tot
enig compromis inzake NG
Waarnemers zien weinig resultaat van bemiddeling

door Abdoel Rahman
De Indonesische minister van Buiten-

landse Zaken, Soebandrio, verklaarde
in Singapore "niets minder dan de vol-
ledige machtsoverdracht in West Irian te
kunnen aanvaarden. Indonesië is bereid
in te stemmen met een bemiddeling van
de Verenigde Naties, die slechts het ver-
gemakkelijken van zulk een overdracht
betreft. De overdracht zou binnen twee
jaar voltooid moeten worden."
Een verdere uitwisseling van meningen
tussen Malakka en Indonesië zou langs
normale diplomatieke weg kunnen ge-
)6_hieden„ zo meende de Indonesische
minister.
Soebandrio keerde zondag in Djakarta
terug. Hij zei dat Abdoel Rahman na
lijn reis naar Australië in Djakarta
welkom zou zijn.

Het gezaghebbendeblad "The Herald"
in Melbourne (Australië! schrijft naar
aanleiding van de bemiddelingspogin-
gen van de premier van Malakka, dat
Australië moet hopen dat er ondanks
de bovenstaande bewering van Soeban-
drio, nog plaats is voor een vergelijk
inzake Westelijk Nieuw Guinea.
„Intussen zullen (ie Australiërs het Ne-
derlandse standmint, dat de Papoea's
uiteinde!'.!'* zullen mogen beslissen
over hun eigen politieke toekomst, s'erk
steunen" aldus het blad.

Het Nederlandse dagblad "DE TIJD"
schrijft over de bemiddelingspoging van
Rahman 0.a.: ..Voorzover officiële com-
muniqués al enige gevolgtrekking toe-
laten, kan gezegd worden, dat het be-
zoek van de premier weinig heeft toe
of afgedaan aan de spanningen rond het.
probleem van Westelijk Nieuw Gu'nea
Aan de andere kant vermeed de Teng-
koe een plan ter tafel te brengen dat
Nederland maar had te aanvaarden of
te verwerpen. Ongetwijfeld is zijn be-

heedzaamheid ook aangewakkerd door
zijn politieke contacten in niet Oosterse
hoofdsteden en door het tegenspel van
de Nederlandse bewindslieden. In ieder
geval heeft de Maleise premier zich in
korte tijd een boeiend inzicht kunnen
verschaffen in een lastige materie.

Het "ALGEMEEN HANDELSBLAD"
schreef over de bemiddelingspoging o.a.
dat de kwestie in een stadium is ge-
komen waarin zij onhandelbaar is ge-
worden. Ds starheid van Indonesië
vormt daarbij het grootste beletsel.
Het beste dat de Tengkoe nog te doen
overbleef', was het aftasten van de ge-
voelens en de meningen van de Neder-
landse regering. Voor het feit dat de-
Nederlandse regering bereid ie de kwes-
tie eventueel aan een onderzoek van
de Verenigde Naties te ondei-werpen,
toonde Rahman grote belangstelling.
Wellicht ziet hij hierin de mogelijkheid
cm zijn missie die nu nos slechts tot
een opinieonderzoek in de hoogste po-
litieke sfeer heeft geleid en waarvan
hij zelfs nng geen tastbare resultaten
heeft mogen constateren, op een andere
basis te hervatten.
Maar hoopvol was men in Nederlandse
kringen zeker niet. En ook Rahman
voorzag wel zeer grote moeilijkheden
aldus het Algemeen Handelsblad.

Kasauoeboe weer thuis
Meer dan 80.000 mensen waren maan-

dag in Leopoldstad op de been om
Kasavoeboe een "helden" welkom te
bereiden. Het was de grootste demon-
stratie s:nds juni toen Kcngo zelfstan-
dig werd.

Kasavoeboe keerde per vliegtuig te-
rug uit New Vork city waar zijn dele-
gatie werd toegelaten in de Algemene
Vergadering der Verenigde Naties .

Rouw bij Amsterdamse
Ballast Mij

Bij de ABM te Amsterdam heeft drie-
dagen de vlag halfstok gehangen ten
teken van rouw om de twaalf slachtof-
fers van de ramp met een catterzu:ger
op de Hoogley Rivier, vijftig km. ten
ziuiden van Calcutta.

Tijdens een onverwachts optredende
Bohr. de zo gevreesde vloedgolf die het
water van de Hoogley Rivier hoog op-
stuwt kapseisde de catterzuiger Lake
Fithian.

De slachtoffers werden tijdens hun
slaap verrast.

Enige Indiërs en een Singhalees kwa-
men eveneens bij het ongeluk om het
leven.

De Bohr eiste meer dan 80 slachtof-
fers. De baggermolen werd reeds twee
jaar op de rivier gebruikt om de rivier
te verbreden en Calcutta toeganke-
lijker voor zeeschepen te maken.

Indonesie gebruikt
geconfiskeerde schepen

DJAKARTA — Vier buitenlandse
schepen die door de Indonesische auto-
riteiten zijn geconfiskeerd, worden ge-
bruikt in het binnenlands verkeer.

Het betreft een Panamees schip van
650 ton, twee andere kleine vaartuigen
en een Frans vrachtschip van 4000 ton.
Dit laatste had rubber gesmokkeld tus-
sen Noord-Sumatra en Zuid-Celebes.

Mauretanie zelfstandig
Mauretanio heeft gisteren zijn onaf-

hankelijkheid verworven.
De festiviteiten zijn in de nieuwe Is-

lamitische republiek ter gelegenheid
van de onafhankelijkheid begonnen.
Mauretania zal het honderdste lid van
de Verenigde Naties worden.
Het land is sedert 1904 onder Frans
bestuur geweest en was het laatste
Franse bezit ten zuiden van de Sahara,
dat nu volledige onafhankelijkheid
krijgt. Het land is met zijn driekwart
miljoen inwoners de veertiende staat,
die binnen de Franse gemeenschap dit
jaar zijn onafhankelijkhe'd krijgt.
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DE BALIEM IS ANDERS
Eerste indrukken uit wamena

cultuurlandschap
Zelfs voordat de bezoeker van de

Baliem-vallei op het vliegveld van Wa-
mena de Dakota van deKroonduif ver-
laat, dringt zich het besef aan hem op
dat de Baliem anders is dan de rest van
Nieuw Guinea.
De vliegroute van Hollandia naar Wa-
mena loopt over het bekende eindeloze
Nieuw Guinese boerenkoollandschap,
waarin men slechts met moeite hier en
daar tekenen van menselijke activiteit
waarneemt.

Na ongeveer een uur vliegen ziet men
echter voor zich een hoog bergmassief
oprijzen waar zich een brede pas in
blijkt te bevinden en daar koerst de pi-
loot zijn toestel doorheen.
Nog geïmponeerd door de hoge berg-
wanden die aan beide zijden van het
toestel oprijzen (natuurlijk toch altijd
nog op 'n respectabele afstand) ziet de
passagier plotseling de Baliem-vallei
voor zich. Een wijds landschap dat niet
slechts hier en daar, maar overal de te-
kenen van menselijke werkzaamheid
'draagt.
Het hele gebied is door generaties van
nijvere Baliemse mannen en vrouwen
ontdaan van oerwoud.
De gehele vlakte van 60 bij 20 Km is
verkaveld in ontelbare tuinen die ge-
draineerd worden door een regelmatig
patroon van goten en vaak omgeven
zijn door muurtjes van op elkaar ge-
stapelde stenen. Tegen de hellingen zijn
op verscheidene plaatsen terrassen aan-
gelegd.

De voornaamste producten van de
tuinen zijn de zoete aardappel en ande-
re knolgewassen. Dicht bij de dorpen,
die bestaan uit ronde en vierkante
langwerpige huizen omgeven door pa-
lissaden, vindt men ook inheemse pi-
sang.

Dit landschap wijst op een in bepaal-
de opzichten hoog ontwikkelde cultuur.
die bewondering opwekt.

Zodra men echter het vliegtuig ver-
laat en zich geconfronteerd ziet met een
menigte nieuwsgierige en zo goed als
naakte Baliemers, beseft men dat deze
cultuur er een is van het stenen tijd-
perk en ons als zodanig vreemder is
dan men eerst zou verwachten.

Voordat we ons verder gaan verdie-
pen in de levenswijs van de "Dani", zo-
als de Baliemer genoemd wordt, eerst
iets over Wamena, de hoofdstad van de
Baliem.
Zeer begrijpelijk heeft deze plaats de
bijnaam van Silvercity gekregen. Het
meest toegepaste bouwmateriaal in deze
"stad" is aluminium, en gezien het feit
'dat alle bouwmaterialen tegen een
vrachttarief van 65 et. per vliegtuig
aangevoerd moeten worden, is er uiter-
aard voor aluminium alles te zeggen.
TWEE KERNEN

Wamena, een plaats van ongeveer
honderd inwoners, heeft twee kernen.

De eigenlijke bestuursnederzetting,
"Wamena Post", ligt langs de snelstro-
mende Baliem-rivier. Daar staan de
huizen van de Controleur en van de
Gouvernements-arts en daar zijn ook
de politiepost en de gevangennis. Deze

laatste instelling bestaat uit enkele in-
heemse hutten omgeven door een een-
voudige prikkeldraad omheining.

Toen wij Wamena bezochten waren
er drie gevangenen. Een daarvan was
een hoofdman die het verbod op oorlog-

ad overtreden.
Er loopt een weg van enkele kilome-

ters van "Wamena Post" naar het vlieg-
veld; een weg die eigenlijk het karakter
heeft van een karrespoor en die ge-
bruikt wordt door een Landrover een
Unimog truck, enkele bromfietsen en
talrijke voetgangers.
NIEUWE NEDERZETTING

Bij het vliegveld wordt een nieuwe
nederzetting gebouwd van zgn. King-
strand aluminium woningen.

Het meest opvallende bouwwerk van
deze soort is de pasangrahan, bestaan-
de uit zestien appartementen van ieder
twee kamertjes.
Deze logeergelegenheid is nog niet ge-
heel voltooid maar toch waren alle ka-
mers vorige week reeds door gasten be-
zet. Het tarief van 20 gulden per dag
per persoon is, gezien het feit dat alle
bouw;materialen Ingevlogen moeten
worden (een zak cement kost aan vracht
meer dan dertig gulden) niet buitenspo-
rig hoog.

Achter de pasangrahan wordt ge-
werkt aan een stadsplan waar reeds een
aantal aluminium woningen is gebouwd
en door gouvernements ambtenaren be-
woond wordt.

In het traject tussen "Wamena Post"
en "Wamena Strip" zoals de Baliemse
volksmond zegt, treft men het uit plaat-
selijk materiaal opgetrokken Missie-
complex aan. De Zending heeft in Wa-
mena zelf geen centrum in de eigenlij-
ke zin van het woord.
Er woont een autochtone predikant die
dezer dagen is afgelost door een Duitse
collega van de Rijnse Zending, en bij
Wamena woont voorts een Amerikaan-
se zendeling van de CAMA.

Vlak naast het vliegveld ligt het RWD
complex bestaande uit woningen en
goedangs met aluminium wanden en
daken van gras.
PIONIERS-SFEER

De wegen zijn in Wamena nergens
bestraat of geasfalteerd en de naam
"Silvercity" is ook afgezien van het
glinsterende aluminium in zoverre van
toepassing, dat er de suggestie van een
Amerikaanse pionierssfeer door wordt
gewekt.

Indien men het geheel van deze on-
voltooide boomloze nederzetting van
aluminium en hout en gras overziet,
zou men niet verbaasd zijn als ergens
uit de vlakte een ruiter zou arriveren,
die zijn paard aan de stijlen van de
Pasangrahan vastbond en zich op non-
chalante wijze naar binnen begaf om
een hoeveelheid whisky naar binnen te
slaan.

Het klimaat is in de Baliem niet tro-
pisch en zou een dergelijke cowboy-scè-
ne bepaald niet onmogelijk maken.
Overdag is het er meestal zonnig. In de
namiddag regent het vaak en soms
waait er tegen de avond een straffe
schrale wind over de vlakte. De twee

dekens die de gasten in de pasangra-
han op hun bedden aantreffen zijn be-
paald geen luxe, evenmin als de truien
die zij zelf meestal meebrengen en die
's avonds goede diensten bewijzen.

Dit was een globale aanduiding van
de eerste indrukken die een bezoeker
van de Baliem opdoet. De lezer ver-
wacht echter meer dan een opsomming
van huizen en wegen, vrachttarieven
en klimaatgegevens, nemen we aan. Er
is ook nog altijd zoiets als een Baliem-
kwestie.

In een volgend artikel hopen wij die-
per in te gaan op de levenswijs der
Danis, de komst der.Europeanen en de
botsing van culturen _[ie zich hier heeft
voorgedaan en nog steeds voordoet.

Nieuwtjes uit Nederland
Den Haag — Na de grootscheepse ver-
huizing van het Rode Kruis ziekenhuis
dat onlangs een nieuw gebouw betrok,
is nu de ANWB aan de beurt.

Het hoofdkantoor aan de Parkstraat
met de talrijke verspreide vestigingen
in andere wijken van de stad verhuist
naar het moderne gebouwencomplex aan
de Wassenaarseweg. Zestien verhuis-
lagens moeten gezamenlijk honderd
ritten maken om de 2500 kisten waarin
de administratie is verpakt en het gp-
hele meubilair waaronder 800 kasten
naar het nieuwe hoofdkantoor te bren-
gen. Bij het nieuwe gebouw behoren
een hotel, een technostation en een op-
leidingscentrum van de wegenwacht.

— De R.A.I. waarschuwt tegen de in-
voer van gebruikte personenauto's vn
Nederland. In de eerste 9 maanden van
dit jaar zijn 12.500 tweedehandse auto's
over de grens, gebracht. Vele van deze
voertuigen zijn wrakken.
Nadat de vehikels zijn opgelapt worden
ze verkocht, waarna ze een ernstig ge-
vaar op de weg vormen. Vele ongeluk-
ken zijn reeds uit deze handel voortge-
komen.
—De premiespaarregeling voor de
rijksambtenaren belooft een succes te
worden. Van de in totaal 216.448 ambte-
naren op de departementen nemen er
reeds 71.724 aan het sparen deel.
—Een aannemer heeft de bouw van een
aantal woningen in Bodegraven stopge-
zet. Het is gebleken dat de stenen van
inferieure kwaliteit zijn. De fabrikant
heeft een partij stenen geleverd die
niet volgens een goedgekeurd monster
waren besteld. De kans bestaat nu dat
de aannemer de huizen, die reeds tot
de dakgoot zijn opgetrokken, weer laat
afbreken om ze met andere stenen op te
bouwen.

Radioprogramma
DINSDAG, 29 NOV. 1960 (49,42 m).

20.00 uur: Klok; nieuws; weersverwach-
ting. 20.15 uur: Muziek op verzoek.
21.00 uur: De Klavirtuozen 0.1.v. Jo Bu-
die met zang van Annie Palmer en John
de Mol. 21.25 uur: Fragmenten uit "My
fair lady" door Guus Thole; 21.38 uur
Het Jonah Jones Kwartet. 22.00 uur:
George de Fretes en zijn orkest. 22.15
uur: De Caribbean Serenaders olv. Lex
Vervuurt. 22.30 uur: Schlagerparade
(div. orkesten en solisten). 22.50 uur:
Nieuws in het kort. 23.00 Uur: Sluiting.



DE SPORT in de afgelopenweek

VHO- competitie

Het is HBS zowaar gelukt het eerste
klasse-schap te behouden. Met s—l
werd jl. zaterdag van VIOS gewonnen.
En deze overwinning was verdiend. Op
duidelijke wijze demonstreerde HBS,
dat er nog een groot verschil bestaat
tussen eerste en tweede klasse.
Vooral Bies was in topvorm en maakte
drie doelpunten voor zijn club.

De eindstand in de promotie-degra-
datie-competitie is nu:

HBS 2 2 0 0 9—4 4
VIOS 2 0 0 2 4—9 0

VIOS — HBS I—s (Ruststand o—2).

In deze wedstrijd was HBS steeds
overwegend sterker. Het samenspel van
VIOS was vrij onsamenhangend en de
aanvallen op het HBS-doel waren van
alle gevaar ontbloot. Duidelijk werd in
deze wedstrijd gedemonstreerd, dat er
nog wel degelijk verschil bestaat tussen
eerste en tweede klasse.

Het is jammer, dat HBS niet de ge-
hele competitie een dergelijk spelletje
gespeeld heeft, want anders waren zij
niet onderaan de ranglijst gekomen.

Met fris aanvalsspel werd keer op
keer het doel van VIOS onder druk ge-
zet. Vooral Bies en Buisman waren in
de HBS-voorhoede zeer actief.

Het spelverloop had een regelmatig
karakter. HBS sterker en een slap aan-
vallend VIOS.
Regelmatig werd dxscore opgevoerd, en
geen moment is de zege van HBS in ge-
vaar geweest.

Voetbaltoernooi t.g.v.
Jaarfeest der Kon. Marine
Ter gelegenheid van het Marine-jubi-

leumfeest zal op net terrein Berg en Dal
een voetbaltournooi verspeeld worden.
Het programma is als volgt:
Zaterdag 3 december:

Marine Kazerne — VHO
Zondag 4 december: Mariniers — VBH
Dinsdag 6 december: Verliezersronde
Donderdag 8 december: Finale.

Wedstrijd voor secretaris
KNVB

Op woensdag 7 december 1960 zullen
op Berg en Dal de Bondselftallen van
de. VHO en VBH tegen elkaar aantre-
den om een erewedstrijd te spelen. Dit
t.g.v. het bezoek, dat de Secretaris-Pen-
ningmeester van de KNVB de heer L.
Brunt aan Hollandia zal brengen.
Als voorwedstrijd zal een Juniorenwed-
strijd worden gespeeld. De VHO over-
weegt om met een geheel nieuwe op-
stelling in het veld te verschijnen.

Voetbalbond Hollandia
De uitslagen van de vorige week ge-

speelde wedstrijden luiden als volgt:

Afd: Hollandia Binnen:

IA Julliana — MVV o—l
2A LOS 2 — SPN 3—l
2B PKS — Ajapo 3 I—7
3B MUS 3 — Ajapo 5 I—l
4 Juliana 3 — WS. Joka 3—l
4 DOS 5 — Spoetnik 3 5—2

Afd: Hamadi:

1 SIB — SPN 2—l
3B DGZ 4 — HBM 3—o

Buiten competitie

MVV — Rest VBH 3—l

Ter gelegenheid van de in gebruikne-
ming van het nieuwe voetbalveld van
de RK. PMS te Hollandia Binnen speel-
de MVV 1 een erewedstrijd tegen de
rest van de VBH. Deze wedstrijd, die
onder grote belangstelling van het pu-
bliek werd gespeeld, was het aanzien
ten volle waard.

Voor de wedstrijd was men over het
algemeen van mening, dat de jonge
MVV-ploeg weinig kans zou maken te-
gen de geroutineerde spelers van de
bondsploeg, doch de wedstrijd zelf
heeft anders uitgewezen. Vanaf het be-
gin waren de groenwitte scholieren, die
een veel beter ploegverband lieten zien,
dan de heterogeen samengestelde bonds-
ploeg, iets sterker en met werkelijk uit-
nemend voorhoed'esp,el werd de VBH-
verdediging onder zware druk gezet.

Na een kwartier ontstemd het eerste
MW-doelpunt, dank zij een fraaie goal
van Rumbekwam. Kort hierop scoorde
na een heel mooie aanval van de VBH
Peleheran met een onhoudbaar schot.
De rust ging in met gelijke stand (1—11.

Ook na de rust bleef het spel zeer
aantrekkelijk, met MVV iets in de
meerderheid. Beide ploegen gaven zich
tot het uiterste en het publiek genoot
hoorbaar van deze forse, snelle partij
voetbal.

Tenslotte wist MVV kort na elkaar
twee doelpunten te scoren, waarvan
vooral het laatste punt, door Wawejay.
die de bal na een prachtige MW-aan-
val ineens onhoudbaar op de slof nam
van bijzondere kwaliteit was.
De verblufte Pulaio wi het VBH-doel
had niet eens tijd zijn handen uit te
steken. Tegen het eind werd de VBH
wat sterker en onstonden er nog gevaar
lijke momenten voor het MW doel.
doch wat Dolly Ronsumbre en Ohee
ook probeerden, de MVV-verdediging
gaf geen krimp. Einde 3—l. Voor het
begin van de strijd werden de spelers
van beide ploegen voorgesteld aan Mgr.
Staverman.

VBH bracht dank aan KNVB
Op 14 november jl. heeft de VBH aan

het bestuur van de KNVB haar dank
kunnen betuigen, voor het enige maan-
den geleden ontvangen geschenk uit de
KNVB-toto.

De Vice-Voorzitter van de VBH, de
heer Kasiepo bracht op die dag, verge-
zeld van een aantal VBH-leden een be-
zoek aan het bondsbureau van de KNVB
te Den Haag, waar men op werkelijk
koninklijke wijze werd ontvangen.

Behalve het vrijwel voltallige KNVB-
bestuur was ook aas^vezig het bestuur
van de Afdeling Den Haag van de
KNVB.

Na het welkomstwoord van de KNVB
praeses, dankte de heer Kasiepo de
KNVB, voor hetgeen deze voor de au-
tochtone sportbeoefening in Hollandia
heeft gedaan. Hierna overhandigde Hen-
drik Joku aan de Voorzitter van de
KNVB een fraaie kleurenfoto in lijst
van het VBH-bondselftal. Deze foto, die
zeer in de smaak viel, zal een ereplaats
krijgen in het bondsbureau.
Na de officiële ontvangst bleef men, on-
der het genot van spijs en drank nog
lange tijd gezellig bijeen. Uiteraard
vormde de a.s. reis van de heer Brunt
naar Nieuw Guinea een van de hoofd-
punten van de gesprekken.

Niet onvermeld mag blijven, dat als
tolk voor het VBH-gezelschap optrad,-
de oud-voorzitter van de VHO. de heer
P. van Hooydonk.

Volleybal-competitie
1960-61 begonnen

De kompetitie van de clubs aangeslo-
ten bij de Soft- en Volleybalbond
Hollandia (SVBH) begint in de eerste
week van december.

Aan de dameskompetitie nemen 14
teams deel zowel uit Hollandia als Hol-
landia Binnen.

In Hollandia hebben zich 27 heren-
teams gemeld; in Hollandia Binnen 20.
In beide plaatsen zijn de teams in drie
klassen ingedeeld.

De dameswedstrijden vinden op 'sza-
terdags plaats. De le klasse heren
SReelt op donderdag; de 2e klasse op
maandag en de 3e klasse op dinsdag.
De wedstrijden beginnen 'smiddags om
4 uur.

In Hollandia krijgt de bond de be-
schikking over enkele velden in Bonte
Dorp.

Daar en op het veld bij het clubge-
bouw van H.B.S. zullen de wedstrijden
gespeeld worden. In Hollandia Binnen
heeft men de beschikking over de vel-
den van deOSIBA, EDO, en Hota Radjal
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SPECIAAL TARIEF

BIAK ",
AMSTERDAM

INLICHTINGEN

K.L.M. KROONDUIF KANTOOR
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~~—"—~ MEDEDELING .
Het H.P.B, maakt bekend dat op woensdag 30 november,des namiddags
te 18.00 uur in de zaal achter de N;euw Guinea Koerier in de Oranje-
laan ten overstaan van de Vendumeester te Hollandia in het openbaar zul-
len worden verkocht de navolgende goederen z.a.: diverse horloges, kle-
ding, schoenen, portefeuilles en fototoestellen, zijnde gevonden voorwer-
pen, onafgehaalde stukken van overtuiging en de bij vonnis van de land-
schapsrechtbank t.b.v. den Lande verbeurd verklaarde goederen, z.a. pijlen
en bogen. Kijkgelegenheid tussen 17.00 en 18.00 uur op bovengenoemde da- 1
turn. |, Op tijd en plaats voormeld zal op gezag van de curator eveneens in het j
openbaar worden verkocht de restanten van de failliete boedel van de
heer O.Th. de Roode bestaande o.a. uit keukengerei, een syphon. een geld
cassette etc. en voorts winkelvoorraden zoals een partij glazen, kammen.
schoenen etc. \

Eerst even kijken bij:
Warenhuis „JULiANA"

Waar ü momenteel ex nieuwe aanvoer een ruime
keuze kunt doen uit:

Urne Ute iïet HiécgtatH
4 Schol f. 2.75
4> Schelvis 4—
4> Kabeljouw < 3.-

-+ Tarbot 8. 10
4> Tong 9.-

-+ Verse Garnalen 10.-
Voorts wederom grote sortering in VLEESWAREN en
DIEPVRIESGROENTEN; ZALM- en PALINGMAYO-
NAISE, GEROOKTE ZALM in HELE en HALVE
BLIKKEN. I
WENST U EEN LEUKE VERRASSING VOOR FAMILIE OF KENNISSEN
IN NEDERLAND?

Uw orders, voor; een gesproken-brief, bloemen, taarten
boeken.etc. worden gaarne genoteerd door Bloemenhandel "YVÖNNE",
Hollandia-Binnen telf. 40.

De Chef van het Post- en Telegraaf-
kantoor Hollandia deelt mede, dat de
straatbrievenbussen met ingang' van
donderdag 1 decemher a.s. slechts éfen
maal per dag zullen worden gelicht n.l.
om 08.00 uur 's morgens.
Op zon- en feestdagen vindt geen bus-
lichting plaats.

Denkt U nog aan het
BIERSCHIETEN

Morgenimiddag 16.00 uur op de schiet-
baan Jagersgenootschap?

MOOIE PRIJZEN

JAN CONTANT verzorgt nog steeds
Uw rantang ook 's zondags.

no. 2968

Hoover wasmachine te koop aangebo-
den. Inlichtingen telf. Holl. 473.

no. 2969

Auto te koop gevraagd. Gegevens met
prijsopgave onder no. 2966 van dit blad.

no. 2988

filmprogramma
REK THEATER

Heden programmawijziging
REK vertoont heden 29-11 en woens-
dag 30-11 de succesvolle film:

"DE KLEINE HUT"
(The little Hut) met Ava Gardner. Ste-
wart Granger en David Niven.
In een stijlvol costuum, ontving deze
schone (Ava Gardner) twee schipbreu-
kelingen op een natuurschoon eiland.
"De kleine Hut" een film die er wezen
majg.
Spoedig in REK

"HAAT"
met vier topsterren o.a. Spencer Tracy,
Jcan Peters. Robert Wagner en ... .
Richard Widrrfark.
Geheel nieuw. Opgenomen in cinema-
scope en stereophonisch.
Spoedig in REK deze sublieme film.
REK Holl.-Binnen heden 29-11:

"THE BRAVADOS"
met Gregory Peck. .Toan Collins en
Stephen Boyd.

ORIËNT THEATER

vertoont heden 29-11 voor het laatst
"TOUCH OF EVIL"

met Charlton Heston, Janet Leigh en
Or;son Welles.
Een explosief drama, met meesterlijke
hand telkens tot een climax gebracht.
Haven morgen 30-11 en overmorgen 1-12
"GENTLEMEN MARRY BRUNETTES"
met Jane Russel.
Sentani heden 29-11: "SPANISH AF-
FAIR" met Carmen Sevilla.

Holl.-Binnen morgen 30-11: "SPANISH
AFFAIR" met Carmen Sevilla.
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