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Bemiddelingspoging wan Abdoel
Rahman op dood spoor

Malakka's premier Tengkoe Abdoel Rahman heeft maandagavond in Kuala
Lumpur gezegd, dat hij zeer teleurgesteld is over de jongste uitlatingen van
de Indonesische minister v^,n Buitenlandse Zaken, Soebandrio, over de

kwestie Nieuw Guinea.
De Tengkoe sprak op eem persconferentie na zijn terugkomst van] een we-

reldreis, waarop hij steun zocht voor zijn vredesplan voor Nederlands Nieuw
Guinea.
In verklaringen die hij gedurende het

afgelopen weekeinde in Singapore en
Djakarta aflegde, zei de Indonesische
minister van Buitenlandse Zaken, Soe-
bandrio, dat zijn regering slechts ge-
noegen neemt met een voMedige over-
dracht van de soevereiniteit over Nieuw
Guinea aan Indonesië.

De Tengkoe zei dat deze verklaring
van Soebandrio hem in een pijnlijke

.ad göbracht.
De verklaring van de Indonesische

minister verschillen geheel met die wel-
ke hij eerder tegenover de Tengkoe had
afgelegd.

Premier Abdoel Rahman zei, dat hij
de wereldreis ondernomen had, omdat
hij meende een concrete basis te heb-
ben waarop hij kon werken bij zijn po-
gingen tot bemiddelen. Wanneer, zo zei
de Tengkoe, de Indonesische regering
het met zijn minister van Buitenlatidse

Zaken eens is, dan valt er verder niets
te doen.
GEEN COMMENTAAR

Het Indonesische ministerie van Bui-
tenlandse Zaken wilde gisteren geen
commentaar geven op de reactie van de
Maleise premier Abdoel Rahman n.a.v.
berichten uit Djakarta dat Indonesië
geen inmenging van de Verenigde Na-
ties in de kwestie Nieuw Guinea wenst.

Waarnemers in Djakarta zijn van
mening, dat premier Rahman eerst naar
Djakarta had moeten komen, alvorens
over zijn plan in de andere landen te
spreken.

Indonesisch vaartuig door
Kon. Marine optiebracht
Voor de zuidkust van Nederlands

Nieuw Guinea is door een marine-vaar-
tuig tijdens een nachtelijke patrouille-
tocht een Indonesisch vaartuig aange-
houden.
Bij nader onderzoek bleek, dat dit In-
donesische vaartuig bestemd was om
Indonesische infiltranten, die eerder aan
de Zuidkust aan kind waren gezet, te
bevoorraden. Zowel het vaartuig als de
opvarenden zijn naar de dichtsbij zijnde
haven gebracht voor een nader onder-
zoek, aldus meldde Radio Nederland
PCJ.

Ongeveer 14 dagen geleden zijn in het
zelfde gebied goed gewapende Indo-
nesische infiltranten gevangen genomen.
Zij vertelden toen, dat binnenkort an-
dere groepen zouden volgen.

Uit andere bron vernemen wij nog,
dat eveneens aan de zuidkust een op-
slagplaats van goederen en wapens is
aangetroffen, die waarschijnlijk was
aangelegd om infiltranten van het no-
dige te voorzien.

Engeland beschvldigt
Rusland van Kolonialisme
De Algemene vergadering der Vere-

nigde Naties is begonnen met het de-
bat over het Russische voorstel ora al-
le afhankelijke gebieden onmiddelijk
vrijheid te geven.

Dit voorstal werd tijdens het bezoek
van premier Croestsjof aan de Algeme-
ne Vergadering gedaan.

De Britse afgevaardigde beschuldigde
er de Sovjet Unie van het debat te wil-
len gebruiken om Engeland en zijn ge-
allieerden te verdelen en de koude oor-
log in Afrika te brengen.

Hij zei dat Rusland de grootste on-
derdrukker van alle tijden is. De Sov-
jet Unie heeft krachtdadig 20 miljoen
mensen onder Sovjet regiem gebracht
sedert 1939 terwijl in dezelfde periode
500 miljoen mensen onafhankelijkheid
van Engeland hebben gekregen.

De nieuwste koloniën van de wereld
zijn de landen rj-vid de Oositzee, welke
krachtdadig bij de Sovjet Unie zijn in-
gelijfd. Onnoemelijk veel pogingen zijn
in de landen die door Rusland vrorden
beheerst, gedaan om hun onafhankelijk-
heid te herwinnen, doch deze werden
allen onderdrukt.

De Russische afgevaardigde Zorin ge-
baarde naar de voorzitter van de as-
semblee om de opmerkingen van de
Britse afgevaardigde te laten herroepen

terwijl de Russische delegatie op de ta-
fels sloeg.

Zorin beschuldigde er de Britse afge-
vaardigde van zich in de binnenlandse
aangelegenheden van de Sovjet Unie te
mengen.

De voorzitter Boland weigerde de
door de Britse afgevaardigde gesigna-
leerde feiten, die als algemeen bekend
werden erkend, uit de notulen der ver-
gadering te laten schrappen.

WordtEoropoort twee
maal zo groot?

Binnen vijf of zes jaar kan Europoort
dubbel zo groot zijn door een nieuw
havenbekken en een nieuwe havenin-
gang te bouwen buiten de kust op de
Maasvlakte mits Rotterdam op de me-
dewerking van de regering kan reke-
nen. In dat nieuwe havengebied zou-
den de allergrootste zeeschepen ter we-
reld kunnen worden ontvangen.
Het staat overigens de regering vri.j te
beslissen of de nieuwe havenu-itbrei-
dingen bij Rotterdam moeten komen
of elders in het land. Maar de streek
van Rotterdam ligt nu eenmaal in het
krachtenveld van het deltagebied van
Rijn, Maas en Schelde en het zou niet
van wijs beleid getuigen, op minder
gunstige punten in ons land ten koste
van grote offers, soortgelijke havens
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Nieuws uit SORONG
Scheepsbouwervan den Bos zend Werknemer

voor opleiding naar Nederland
— Van onze correspondent —

Recent voerden het C.W.N.G. en de
haer E. van den Bos, directeur van de
te Sorong gevestigde scheepvaart- en
handelsonderneming "Mamberamo" be-
sprekingen over de arbeidsvoorwaarden
in de tot deze onderneming behorende
scheepswerf "Karim", gelegen op een
klein eilandje pal voor de kust van
Sorong.

Tijdens deze besprekingen bleei
de heer van den Bos het plail had een
van zijn veelbelovendste autochtone

encen ter verdere opleiding naar
Nederland te zeneen, doch niet over het
apparaat beschikte om hem aldaar op
i, vangen. Door tussenkomst van de
Zending te Sorong werd vervolgens
contact gelegd met de Zending der Ned.
Herv. Kerk, welke instantie reeds 11
dagen na de verzending van het eerste
verz >ek berichtte de zaak in kannen en
kruiken te hebben.

Zo opent zich binnenkort een nieuwe
toekomst voor de 18-jarige O. Sani, ex-
leerling van de V.V.S., die nadat hij de
cursus lasser-constructiewerker op de
NNGPM-vakschool gevolgd had. op 1
januari 1959 in dienst trad van de heer
van den Bos en zijn werkzaamheden
sindsdien tot volle tevredenheid van
zijn chef verrichtte.
Hij zal thans op zo kort mogelijke ter-
mijn naar Nederland vertrekken, al-
waar hij in of bij Alphen aan de Rijn
gehuisvest wordt. Zijn werkgever wordt
de scheepswerf N.V. Boot te Alphen a.d.
Rijn, terwijl de directeur van de L.T.S.
ter plaatse zijn vak- en algemene ont-
wikkeling voor zijn rekening neemt.

Aan genoemde school zal hij achter-
eenvolgens de beginnelingen-, geoefen-
den- en geschoolden-cursus voor lassers
kunnen doorlopen, zodat de heer van

den Bos met recht mag verwachten t.z.
t. een bekwaam vakman terug te zien.

Het initiatief van de directeur van de
scheepswerf "Karim" verdient temeer
waardering wanneer men weet dat alle
kosten van uitzending geheel ten laste
van 't bedrijf komt en aan geen enkele
instantie enjge subsidie is gevraagd.

"Technische hulp aan onderontwik-
kelde gebieden" is tegenwoordig een on-
derwerp, waar congressen en conferen-
ties aan gewijd worden, die onveran-
derlijk eindigen met de conclusie dat
die hulp op steeds groter schaal gege-
ven zal moeten -worden. Het komt ons
voor dat hier een kleine ondernemer
binnen het kader yan zijn mogelijkhe-
den, in praktijk brengt, wat op die
conferenties wordt aanbevolen.

Radioprogramma
WOENSDAG, 30 NOV. 1960 (49,42 m)
20.00 uur Klok, nieuws, weersverwach-
ting. 20.15 uur: De Ramblers olv. Theo
Uden Masman met zang door Jany Bron
en Marcel Thielemans. 20.44 uur: Ope-
rette: Gedeelten uit "Der Graaf von
Luxenburg" van Frans Lj£har. 21.11 uur:
Kwintet Jan Corduener. 21.37 uur: The
Platters, zang. 21.50 uur: Het Oscar Pe-
terson Trio. 22.05 uur: Tien jaar Neder-
landse successen. 22.19 uur Polka's ge-
speeld door The Triads. 22.30 uur: Earl
"Fatha" Hines en zijn ensemble. 22.50
uur: Nieuws in het kort 23.00 uur Slui-
ting.

Politieke partij opgericht

In de loop van deze maand is, naar
ons ter ore komt, de eerste politieke
partij te Sorong/Doom opgericht.

De naam is "SAMA-SAMA MANU-
SIA". Wij komen op de bestuurssamen-
stelling en het programma zeer binnen-
kort nader terug.

Touristen ook naar Sorong

Naar wij vernemen zullen de 18 pro-
minente Nederlanders, die met de of-
ficiële openingsvlucht van de DC-8 op
2 december a.s. te Biak aankomen, op
uitnodiging van de N.N.G.P.M. van 8 tot
9 december te Sorong verblijven.

Perscommentaar

In het dagblad "Trouw" van 18 no-
vember jl. werd het volgende hoofdarti-
kel gewijd aan de controverse tussen
Gouverneur en Procureur Generaal van
Nederlands Nieuw Guinea.

Na de hoofdartikelen van de "Volks-
krant" en "Het Parool", die wij reeds
gedeeltelijk overnamen, maken we onze
lezers ook gaarne bekend met de anti-
revolutionare visie.

OM EEN ONDERZOEK
In een artikel in "Het Parool" van ver-
leden dinsdag aldus "Trouw" wordt ge-
wag gemaakt van 'n conflict dat er zou
bestaan tussen de produreur-gerfcraal

in Nieuw Guinea, mr. G.W. von Meyen-
feldt en de gouverneur dr. P.J. Platteel.

Het conflict zou betrekking hebben op
een onderzoek dat de procureur-gene-
raal bezig is in te stellen naar aanlei-
ding van klachten die door Europese
in weners bij hem waren ingediend te-
gen een jonge ambtenaar die belast
was met de pacificatie van de Baliem-
vallei en die daarbij de grenzen van het
noodzakelijke zou hebben overschreden.

De procureur-generaal zou bij zijn on-
derzoek "ontactisch" te werk zijn ge-
gaan. Hij zou "te zeer volgens de in Ne-
derland heersende opvattingen zijn te
werk gegaan en zich te weinig bij de in
Nieuw Guinea heersende toestand heb-
ben aangepast".

De procureur-generaal is nu in Ne-
derland om de betrokken ambtenaar te
verhoren. "Het Parool" laat ook door-
schemeren dat er nu in Nederland uit-
gemaakt zal worden of een vervolging
zal worden ingesteld en of de procureur
generaal al dan niet naar Nieuw Guinea
zal terugkeren.

Wij hebben over de feiten geen oor-
deel. "De Volkskrant" heeft daags na
de publikatie in "Het Parool" een op-
getogen verhaal gegeven over de pres-
taties van de betrokken ambtenaar jn
de Baliemvallei die deswege werd ge-
ridderd In dat verhaal we^d gezegd dat
wat deze ambtenaar had gedaan een
kwestie van noodweer is geweest.

Gelijk gezegd, wij hebben daarover
vooralsnog geen oordeel.

Maar een ding staat voor ons vast. In-
dien een procureur-generaal klachten
bereiken met betrekking tot feiten die
mogelijk een misdrijf inhouden dan is
het zijn plicht daarnaar een onderzoek
in te stellen.

Dat is de hoofdzaak. Hij moet daar na
tuurlijk verstandig bij te werk gaan.
Maar de hoofdzaak is dat misdrijven,
waarmee de naam van Nederland ge-
moeid is, Cntdekt worden als ze er zijn
geweest.

We moeten ook de schijn des kwaads
vermijden en zeker niet toestaan dat er
op hoe kleine schaal ook iets zou ge-
schieden wat in strijd zou zijn met een
christelijk rechtsbesef en de eer van
Nederland.

We weten natuurlijk wel dat het uit
internationaal gezichtspunt ellendig is
dat zo iets aan de grote klok komt.

Maar men moet wel bedenken dat als
in deze iets verkeerds heeft plaats ge-
venden het toch aan de grote klok komt
of de justitie er zich mee bemoeit of
niet.

En de justitie en met name de procu-
reur-generaal is er om het recht te
handhaven en te beschermen.

.Men behoort iemand daarin niet te
hinderen, aldus "Trouw".

gSEVEM SEAS §HIPPI
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Australisch generaal over deiensie van TP NG

Mobiele eenheden verdienen voorkeur boven garnizoenen
De verdediging van Australisch Nieuw Guinea is meer gediend met doeltref-

fende en goed geoefende mobiele eenheden, dan met over het gehele land
verspreide garnizoenen, aldus verklaarde Generaal T.J. Daly, de General Offi-
cer Commanding Northern Command, toen hij een afscheidsbezoek aan Port
Moresby bracht.

We hebben een goed getrainde kern nodig, die snel naar alle delen van het
land verplaatst kan worden, zo vervolgde hij. Sterke, snelle en mobiele een-
heden, dat is de moderne opvatting van defensie. Ze zijn veel praktischer.

Generaal Daly die een bezoek bracht
aan Port Moresby, voordat hij de dienst
met pensioen zou verlaten, reageerde
op de critiek, dat het Territory wijd
open stond voor iedere aanval.

Hi] zei dat het geen zin had om over-
al garnizoenen te hebben. Vele van de-
ze verspreide eenheden zouden in geval
van nood niet nodig zijn en aldus ver-
spild worden.

Het is zo gemakkelijk om te zeggen.
dat een gebied wijd open staat voor een
aanval, zo meende Generaal Daly, maar
er zijn weinig landen in de wereld die

niet ergens wijd open staan. Een goed
getrainde, volledig uitgeruste en snel
verplaatsbare eenheid is wat we nodig
hebben.

Generaal Baly zei_voorts, dat Papua
en New Guinea ongetwijfeld zeer be-
langrijk waren voor de defensie van
Australië.

Australië zou in een moeilijke positie
verkeren, wanneer een andere mogend-
heid het Territory in zijn macht zou
krijgen.

Over het Pacific Island Regiment zei
de generaal, c'at dit onderdeel waar-
schijnlijk een hogere graad van doel-
treffendheid had bersjkt dan ooit tevo-
ren. Dit lag volgens hem voor de hand,
omdat het een betrekkelijk jonge een-
heid was. Als gevolg van een betere se-
lectie zijn de recruten van beter gehal-
te dan vroeger.

Het Australische Leger doet haar ui-
terste best om alleen de beste officieren
bii het Pacific Island Regiment te deta-
cheren. Naarmate de tijd vordert, zal
dit regiment een belangrijke rol gaan
spelen in het maatschappelijk leven van
het territory.

Behalve dat het uiterlijk van de man-
nen die er dienst in hebben gedaan, er
op vooruit gaat, is het regiment vooral
van belang, omdat het een gediscipli-
neerde eenheid is, die ter beschikking
staat van de regering die aan de macht
is. Als Australisch Nieuw Guinea zich
verder ontwikkelt, zal het Pacific Is-
lands Regiment zeker uitgroeien tot. het
leger van het Territory. Aldus generaal
Daly.

Nadere bijzonderheden
over aankomst van

Sint Nicolaast
Heden bereikten ons verdere gegevens

over de aankomst van Sint Nicolaas.
Het schip waarmee de goede bisschop

het laatste gedeelte van het traject
Spanje — Nederlands Nieuw Guinea
aflegt, zal donderdagmiddag 1 december
's middags om 5 uur aanleggen bij de
oliesteiger (tegenover Pharma).

Dé Sint zal daarna in een grote rode
auto met open kap een rcndtoer door
de stad maken. De Zwarte Pieten die
Sinterklaas vergezellen, zullen er in een
tweede auto achter aan rijden.

In verband met een hoefkwaal en de
steile wegen in Hollandia, vond de
Spaanse veearts het raadzamer de
schimmel dit jaar thuis te laten.
De route die Sinterklaas en de Zwarte
Pieten zullen rijden, is de volgende:

Oliesteiger-, Centrale kantoren in

Dok 11-, langs de Christus Koning-
school-, Dok VII-, Dok VIII zeezijde-,
langs het Zeepaardje-, Politiekazerne
bij Base-G-, terug langs de Strandweg,

tegenover Gagliardi naar boven door
Dok IX-, Dok VIII landzijde-, Strand-
weg, langs de Cathedraal-, Kleuter-
huis-, Julianaweg-, V/d. Sandelaan-,
Hemelpoort-^ Van Waardenburglaan-,
Julianaweg naar beneden-, Bovenweg

naar de Haven-, Bernhardbrug-, Hair-
pin-, Berg en Dal-, Tasanifka-, Poli-
mac-, Bernardbrug-, Oranjelaan-, Mar-
tens Limonadefabriek.

Ingezonden

Geachte Redactie.
Naar aanleiding van het ingezonden

stuk in de "Koerier" van zaterdag- 26
november jl. verzoek ik U beleefd, mij
de gelegenheid te geven de heer H. van
repliek te dienen.

Mijnheer H, leest U Uw artikel eens
rustig na.

Valt het U dan op, dat het eigenlijk
een beetje kinderachtig is om zo fel te
reageren op een reportage over de
"Grote Beer". De Redacteur gaf hierin
zijn eigen mening over de gedrukte
stemming bij het vertrek van de vele
Indische Nederlanders en ik ben ervan
overtuigd, dat ik niet de enige lezer ben
die het volkomen met hem eens is.

U daarentegen, meneer H., zoekt de
reden van deze gedrukte atmosfeer welerg ver. U gaat helemaal terug naar de
dagen, toen wij uit Indonesië vertrok-
ken, boordevol idealen met betrekking
tot Nieuw Guinea; een vergelijking
welke mijns inziens nergens op slaat.

Kan de stilte rond het vertrek danniet veroorzaakt zijn door de gedachte
van de passagiers aan de familieleden
en vrienden die zij achter moesten la-
ten? En bovendien, is ooit bij U opgeko-
men dat wij hier een werk zijn begon-
nen waarvan wij de voleinding nietmogen aahschouwen? Zoals de Redac-
teur zegt, heeft ieder Landsman zijn
eerste oogst lief, maar wij mogen de
eerste vruchten van ons werk h.t.l. niat
zelf plukken of zien het in andere han-
den overgaan. Zou Uzelf daar niet een
traan voor storten, meneer H?

Ook ik ben een gedesillusioneerde
"Indo", meneer H., en ook ik ga binnen-
kort naar "betere oorden". Ook ik zal
zoals vele lotgenoten blij zijn als de
dag van vertrek is aangebroken, maar
toch zal dit geen reden zijn tot brullend
gejuich. En ik ben er zeker v?n meneer
H., dat dit met U evenmin het geval zal
zijn. Of niet? De tijd zal het leren.'

P.B.
Discussie gesloten. Red.

Nieuwtjes uit Nederland
— Het Amerikstmse squadron op Soes-
terberg krijgt nieuwe straaljagers. De
Super Sabie straaljagers zulle» worden
vervangen door de Delta Dagger. Het
nieuwe type toestel is uitgerust met ge-
leide projectielen. De snelheid van het
vliegtuig, dat driehoekige vleugels heeft
is 14.000 km. per uur terwijl de maxi-
mum vliaghoogte 18.000 meter bedraagt.
Dertig raketten behoren tot de bewa-
pening.

(Vervolg van pag. I)
aan te leggen. Dit was de mening die
burgemeester Van Walsurn van Rotter-
dam gaf over de mogelijkheden van het
Europoortproject.
Volgens de heer Van Walsurn biedt het
gebied langs de Nieuwe Waterweg
ruimte genoeg, zeker wanneer men met
overleg' te werk gaat en slechts indus-
trieën toelaat in deze streek die be-
slist aan het water moeten liggen.
Rotterdam neemt als wereldhaven reeds
een bijzonder belangrijke plaats in,
maar wanneer de plannen d:e klaarlig-
gen verwezenlijkt kunnen worden, zal
Rotterdam tot de hoogste top stijgen.
Het woord is aan de regering.

N^AGENCYPTYLTDj
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Meer sportvelden in NG
G.V.B. In het kader van de lichaems-

opvoeding en nuttige vrijetijdsbesteding
voor de bevoiking heeft de Dienst van
Sociale Z«ken en Justitie te Hollandia
plannen ontwikkeld voor uitbreiding;
van het aantal sportvelden in Neder-
lands Nieuw Guinea. Een deel van deze
plannen bevindt zich reeds in het sta-
dium van uitvoering.

In Hollandia Binnen is twee maanden
geleden een begin gemaakt met de aan-
leg van een voetbalveld volgens inter-
nationaal \4oor deze sport vastgestelde
afmetingen. Om de bespeelbaarheid van
het veld te bevorderen zal hierbij voor-
al aan de grasmat extra aandacht wor-
den besteed. Het terrein zal in de loop
van het volgend jaar gereedkomen.
Het ligt in de bedoeling dat het veld
wordt omheind en voorts wordt voorzien
van een kleine tribune en kleedhokjes.

In HollancMa-Noortwijk zal op korte
termijn eveneens een sportveld geread
komen. Hier wordt namelijk aan de
twee bestaande voetbalterreinen een
derde veld toegevoegd, dat speciaal is
bestemd voor hockey en korfbal.
Vooral voor de vele nabij gelegen scho-
len, die hiervan gebrtrtk kunnen maken,
betlekent dit goed nieuws.

Voorts staan er op het programma
plannen voor de aanleg van voetbalvel-
den volgens normale afmetingen in
Manokwari en Fak-Fak.

Nieuwtjes uit Nederland— In 1962 zal het vliegveld Schiphol een
nieuwe verkeerstoren hebben, terwijl
over enige maanden begonnen zal wor-
den met de verlenging van een van de
startbanen tot 3300 meter. Deze plannen
maken deel uit van de uitbreiding van
het vliegveld ten oosten van de rijksweg
Amsterdam — Den Haag. Op de begro-
ting voor 1961 is een bedrag van f 10
miljoen uitgetrokken voor de uitvoe-
ring van deze plannen. De verlenging
van de startbaan zal ongeveer f 3 mil-
joen kosten.

E.8i.0. - LEDEN OPGELET

Sint Nicolaas arriveert op a.s. ZONDAG
(4-12-'6O) omstreeks 5 uur in het club-
huis te Hollandia-Binnen.
Repremande-briefjes kunnen alsnog bij
het bestuur worden ingeleverd.

no. 2995

Alle vrienden en kennissen een goed
verblijf toegewenst.
W.J. DONKERS, a/b. "GROOTE BEER"

' no. 2979

(fto-mtifi*
EDO. Donderdag 1~12-'6O Roulette voor
leden. Aanvang 21.00 uur.

no. 2990
Zecpaardjs: Hedenavoid "Elk wat wils"
Zaterdag' Roulette.

no. 2987
Hercules: 3 deec.nber a.s. St. Nicolaas
voor euderen, aanv. 21.00 uur. 4 Dec.
St. Nieoi;ias voor do kinderen, avinv.
17.00 uur.

no. 2986
ZIGO Zaterdag 3 dcc. kindertoneel uit-
voering: "Wie zoet is krijgt lekkers".
Uitsluitend toegankelijk Zigo-le'den.
Vrij entree. Aanvang 19.00 uur.

no. 2985
Te koop: Opvouwbare kinderwagen, te
bevragen W. Bour. Sentani.

no. 2980
r

Voor verzorgd gezond haar

BRYLCREEM
de meest verkochte haarcreme ter wereld

Ë
houdt hetde gehele dagverzorgd

Brylcreem inUw haarenmerkop
hoe netjes en verzorgd het eruit

BRYLCREEM

Mede namens mijn vrouw betuig ik
mijn dank aan Dr. Wester en al het
personeel van het Centrale Ziekenhuis
voor de Geneeskundige behandeling.

Ds. Rumainurn
no. 2981

GEVRAAGD:
COMMIES

voor directe indiensttreding bij de Re-
sidentie Landbouw Voorlichtingsdienst
te Hollandia (APO-Kamp).
Aanmelding ten kantore tussen 7 —
10 u«r v.m. (Telf. Hla 256)

R.K.S. LEDEN
Ons Sint Nicolaasfeest wordt gehouden
op ZONDAG 4 DEC. om kwart over 6.

no. 2989

filmprogramma
REK THEATER

vertoont heden voor het laatst de ko-
mische film met Ava Gardner, David
Niven en Stewart Granger

"THE LITTLE HUT"
(De kleine hut) in kleuren.
Deze film is beslist niet om te missen.
Een genoegdoening om het drietal te
zien op het witte doek. Heden voor het
laatst in REK.
Donderdag in REK de onvergetelijke
film in cinemascope

"ALS EEN VERRE GLIMLACH'
(The Certain Smile)

Spoedig in REK
"BROKEN LANCE (Haat)

met Spencer Tracy, Robert Wagner.
Jean Peters en Richard Widmark.
In cinemascope GEHEEL NIEUW.

ORIËNT THEATER

vertoont heden 30-11 en morgen 1-12
"GENTLEMEN MARRY BRUNETTES"
met Jane Hussel, Jeanne Crain en
Scott Brady.
Een adembenemende werveling van mu-
ziek, dans, vreugde en pikanterie.
Nimmer zulk een melodieuze parade van
populaire songs. In cinemascope en
kleuren.
Holl.-Binnen heden 30-11: "SPANISH
AFFAIR" met Carmen Sevilla.
Holl.-Binnen morgen 1-12: TUINDE
WOLLT IHR EWIG LKBEN"
Sentani morgen 1-12: "THE SEVENTH
VOYAGE OF SINBAD" met Kerwin
Matthews.
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