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NIEUWS IN HET KORT
Kopenhagen - De 24-jarige Deense Ada
Skov, een verlamd meisje, werd uit me-
delijden door haar vriend, de bouw-
kundig student Erik Mork, gedood. Hij
need haar met rolstoel en al het water
in. Volkomen overstuur meldde hij
zich bij de politie.

London - De Britse regering heeft de
militaire dienstplicht afgeschaft. Er zijn
nu plannen voor een beroepsleger van
165.000 man. De strijdkrachten buiten
het Verenigd Koninklijk zullen worden
teruggebracht tot iets meer dan de helft
van de tegenwoordige sterkte.
Moskou - Bij de Sovjet strijdkrachten
schijnt zich een ramp met een bemande
elkaar werd de dood bekend gemaakt
raket te hebben voorgedaan. Kort na
van twee "helden-piloten", maarschalk
Nedjelin en de invlieger kolonel Wasi-
lentsko. Bijzonderheden werden niet ge-
geven.

P.T.T. MEDEDELING
TELEGRAAFDIENST

M.i.v. 1 december a.s. kunnen in ver-
band met gewijzigde diensttijden te-
legrammen worgen aangeboden:
Maandag t/m. Vrijdag 07.36 - 13.30 uur
Zaterdag van 07.30 - 12.00 uur
In dringende gevallen kunnen telegram-
men voor het buitenland na overleg
(telefonisch) met de telegraaJ^ambte-
naar, vanaf 16.30 uur worden aangebo-
den.

Arrestatiebeveltegen Ambtenaar
uit TP/NG

In Sydney is een politieambtenaar uit
Port Moresby gearriveerd die een bevel
tot in hechtenisneming heeft voor een
vroegere ambtenaar in Papua/New Gui-
nea. De verdachte, Cooper, 24 jaar oud,

wordt ervan beschuldigd tijdens een
rede voor de leden van een coöperatie-
ve vereniging in Madang de bevolking
te hebben opgeruid.
In de tenlastelegging tegen Cooper
staat o.m. dat hij naast andere dingen
gezegd heeft: „U moet eerst een dag
vaststellen en dan de Europese politie-
man grijpen en vastbinden en hem op
zijn hoofd slaan. Neem alle Europea-
nen en hun vrouwen gevangen, breek
de wapenkamer open en neem bezit van
alle geweren". Cooper zou verder ge-
zegd hebben: „Ik kan een brief bij de
Russen krijgen en deze zullen jullie
helpen zoals ze het volk in Kongo heb-
ben gedaan."
Cooper heeft kor' geleden tijdens zijn
verlof verschillende landen in het Oos-
ten bezocht. De verklaringen van Coo-
per werden door een autochtone leider
gerapporteerd.

Jacht op Loemoemba
duurt voort

Berichten uit Leopoldsvllle melden
dat de vroegere ministers uit 't kabinet
van de afgezette premier Loemoemba,
evenals hun leider, op onverklaarbare
wijze uit de stad zijn verdwenen.

Naar wordt aangenomen is de afge-
zette premier Loemoemba op weg naar
Stanleyville dat een bastion van zijn
stam en politieke volgelingen is geweest

Troepen, die in opdracht van kolonel
Mobutu handelen, zoeken naarstig naar
de verdwenen premier.

Naar door Kongoless. autoriteiten wordt
gevreesd, bestaat er een grote kans dat
de 3500 man Kongolese troepen, die in
Stanleystad zijn gelegerd, bij aankomst
van premier Loemoe_nba diens zijde zul
lon kiezen.

De Nigeriaanse premier Sir Abdoel
Bakar Salewa heeft in Londen bespre-
kingen gevoerd met de Britse regering
over Nigeria en Kongo. Op weg naar
Londen confereerde hij met president
Bourguiba van Tunesië waarmee hij
ook een gesprek zal hebben,op de terug-
weg naar Nigeria.

Novelle wekt beroering
in Japan

Een novelle, waarin revolutionairen
alle leden van de Japanse Keizerlijke
familie onthoofden, heeft grote beroe-
ring gewiekt aan hei Japanse Hef en
in: uiterst rechtse kringen in Japan. De
schrijver, Sjitsjiro Foekazawa, verliet
zijn woning uit vrees voor de woede
van nationalistische groepen.
Het Japanse Hof heeft om advies van
het ministerie van Justitie besloten, om
de auteur niet gerechtelijk te doen ver-
volgen.
De perschef van het Hof verklaarde, dat
het niet alleen moeilijk, maar waar-
schijnlijk ook onverstandig zou zijn, tot
vervolging over te gaan. Hij herinnerde
er aan, dat men in de Japanse wetge-
ving van na de oorlog geen artikel aan-
gaande majesteitsscheinnis kent. Voor
de oorlog stond op majesteitsschennis
de doodstraf.
De uitgever van het tijdschrift "Sjoeo
Koron", deelde mee, dat in het volgen-
de nummer uitleg zou' worden gegeven
van de werkelijke bedoeling van de
schrijver om elke verkeerde interpreta-
tie uit te sluiten. Hij zei dit, nadat bij-
na 80 vertegenwoordigers van uiterst
rechtse groeperingen hadden geëist, dat
de schrijver of de uitgever zich voor de
novelle zou verontschuldigen.
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zaterdag bij ons afgeven.
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De Dani's hebben geen last van minderwaardigheidsgevoelens

Ondanks alle moeilijkheden die de
Dani's (dat zijn de inwoners van de Ba-
liem) het bestuur bezorgen, zijn zij een
uitermate boeiende bevolkingsgroep.

Wat hen onderscheidt van de bewo-
ners van de dorpen in vele kustgebie-
den van Nieuw Guinea is, dat zij een
zeer levenskrachtige indruk maken.

De apathie die men elders bij de vol-
wassenen soms aantreft ontbreekt hier
volkomen. De cultuur der Dani's leeft
(nog) en dat is hen aan te zien.
WELLEVENDHEID

Uw verslaggever maakte met een
Amerikaanse zendeling van de CAMA
per speedboat een tocht op de Baliem-
rivier. Aan beide zijden van de rivier
bevonden zich kampongs, bestaande uit
de typische ronde of vierkant langwer-
pige huizen omgeven door palissaden.
Geen enkele Dani, man, vrouw of kind
die de voorbijgangers zag passeren liet
na hen te groeten. Dit groeten gaat an-
ders dan men elders gewend is nl. door
met é,én of met beide handen een ge-
baar te maken alsof men iets opschept
en het over de schouder weggooit. Dit
gebaar is uiteraard het eerste wat een
vreemdeling in de vallei zich eigen
maakt. De Dani's Rijken een zekere
vorm van wellevendheid te bezitten -
ook 'n teken van cultuur - en dat is iets
wat op 'n bezoeker die maar enkele da-
gen in de vallei verblijft, 'n prettige in-
druk maakt.

Een karaktertrek die door velen is
geconstateerd en die rechtstreeks van
invloed is op de pacificatie van de Ba-
liem. is het gevoel van eigenwaarde der
Dani's. Wie mocht denken, dat zij de
Europeaan op enigerlei wijze als supe-
rieur aan hen zelf beschouwen, vergist
zich.
LUIE EN IJVERIGE MENSEN

Een ueeds geruime tijd in de Baliem
werkzame Europeaan vertelde ons dat
een Dani hem de volgende verklaring
van de komst der Europeanen had gege-
ven:

Vroeger woonden alle mensen in de
Baliem-vallei. Dit gebied was eigenlijk
de wereld, wat daar buiten was deed
niet terzake. In die tijd waren er luie
en ijverige mensen. De ijverigen had-
den het naar hun zin in de vallei, maai-
de luien konden het er niet bolwerken
en op een gegeven moment vertrokken
zij. Niemand wist waarheen, maar naar

achteraf is gebleken vestigden zij zich
in Hollandia.
Van luiheid werden ze-daar geleidelijk
helemaal wit. Enkele jaren geleden kre-
gen ze toch spijt dat ze de Baliem ver-
laten hadden en keerden er terug.

De volkomen witten, waarmee kenne-
lijk de "totoks" bedoeld worden, doen
helemaal niets. De licht bruinen (de In-
dische Nederlanders) doen wel iets
maar toch weinig, en de Dani's zelf, die
onvervalst bruin zijn, zijn het ijverigst
van allemaal.

De lof die de Dani's zich zelf met de-
ze legende toezwaaien, is niet geheel
onverdiend, want ze zijn ijverig', ook als
ze bijvoorbeeld voor het Gouvernement
aan het vliegveld werken.
Verder heeft de verteller van de legen-
de kennelijk opgemerkt, dat de meeste
"totoks" in Nieuw Guinea geen handen-
arbeid verrichten, en dat is de enige
vorm van .arbeid die de Dani's kennen,
terwijl de als opzichter etc. in de Ba-
liem werkzame Indische Nederlanders
wel lichamelijke arbeid verrichten, zij
het minder dan de Dami's zelf.

Er zijn nog vele andere voorbeelden
te geven van de opmerkelijke gave der
Dani's om alle nieuwe ervaringen zoda-
nig te interpreteren, dat hun gevoel van
eigenwaarde er niet door in het gedrang
komt.

Zoals bekend bracht een van de be-
langrijkste hoofden (of gains) van de
Baliem, Koeroeloe genaamd, enkele ja-
ren geleden op uitnodiging van Resi-
dent Eibrink Jansen een bezoek aan
Hollandia.

Later, toen hij weer in de Baliem
was teruggekeerd, werd hem gevraagd
wat zijn mening was over datgene wat
hij in de hoofdstad van Nieuw Guinea
had gezien. Hij antwoordde, dat het
maar weinig voorstelde. Er waren wel
veel mensen in Hollandia, maar hij had
heel goed gezien, dat ze zich van de
Resident maar weinig aantrokken.
Hij zelf had over zijn eigen mensen
veel meer gezag. Verder was hem ge-
bleken, dat de Gouverneur en de Resi-
dent ieder maar vrouw hadden en
helemaal geen varkens.

fn opzicht waren de inwoners van
Hollandia de Dani's de baas, vond hij:
aan boord van de Hollandboot was.hem
opgevallen,dat de daar gebruikte tafel-

bel een veel beter geluid voortbracht
dan de zeldzame stenen die door de Da-
ni's worden bewaard om hun merk-
waardige metaalklank.

Radioprogramma
DONDERDAG, 1 DEC. 1960 (49,42 m)

20.00 uur: Klok: nieuws; weersverwach-
ting. 20.15 uur: Donderdagavondconcert.
Concertgebouworkest olv. Pierre Mrn-
teux. Inleiding: Dr. Jos Wouters. 21.13
uur: Franco en zijn "G 5". 21.30 uur:
Geestelijke liederen door of onderleiding
van Kees Deenik. 21.45 uur: Protestant-
se avondoverdenking; 22.00 uur Qua-
drilles en Polonaises (div. ork.) 22.20
uur: Filmmuziek van Michaël Jary. So-
listen, koor en orkest olv. Frans Mars-
zalek; 22.35 uur George Shearing Quin-
tet. 22.50 uur: Nieuws in het kort. 23.00
tmr: Shiftïn'g.

MACHTIGE HOOFDEN
Deze Koeroeloe is een van de mach-

tigste mannen van de Baliem. Hij ziet
er vrij onopvallend uit, draagt minder
versierselen dan vele van zijn volgelin-
gen en woont in een normale hut. Maar
hij noemt zich zelf HPB in zijn gebied,
hetgeen impliceert dat hij wel wil sa-
menwerken met dat andere HPB in
Wamena, maar er niet van gediend is
dat deze zich met zijn zaken bemoeit.

Naast deze Koeroeloe zijn er andere
gains in de Baliem, wier macht nog
geenszins gebroken is en die nog steeds
onder elkaar oorlog voeten, zij het
wellicht op kleinere schaal dan vroeger.

Het is bepaald niet waar, dat de Ba-
liem reeds volledig is gepacificeerd.

Het is overigens de vraag of het be-
stuur er goed aan zou doen om de
macht van deze hoofden volledig te bre-
ken. Een systeem dat steeds met veel
succes door de Engelsen in hun kolo-
niale gebieden werd toegepast en ook in
het vroegere Nederlands Indië goed
functioneerde, is om de bestaande
hoofden in hun waardigheid te laten en
ze in te schakelen in het Europese be-
stuur.

Het is nog niet duidelijk of dit in de
Baliem mogelijk is. In ieder geval heeft
het Bestuur de positie van Koeroeloe
tot op zekere hoogte erkend, door hem
als teken van zijn waardigheid een Ne-
derlandse vlag te geven.
CONTROLEUR WEGGEDRUKT

Hoe weinig-deze hoofden of Gains ge-
ïmponeerd zijn door de autoriteit van
de Nederlandse overheid, ondervond de
huidige controleur in de Baliem, die
aan een van hen een bezoek bracht en
meteen de vraag te horen kreeg, hoe
lang hij dacht te blijven. De controleur
antwoordde, dat dat van de omstandig-

heden zou afhangen. Dit antwoord be-
vredigde de gain niet geheel, want hr]

moest op reis, zo verklaarde hij.

Toen de controleur langer bleef dan
zijn gastheer lief was, trachtte deze met
hulp van zijn adjudanten een ei-nde aan
het bezoek te maken.
Deze lieden, zoals alle Dani's gekleed in

zeer weinig, kwamen met hun allen te-
gen de controleur aan staan en drukten
hem langzaam de hut uit, zonder dat er
geweld bij te pas kwam.

(Wordt vervolgd)

ONTPAKT VOOR DE A.S. FEEST DAGEN:
Diverse Kerstplaten en Tophits van: Helmut Zacharias - Conny Francis -
Conway Twitty - Carmen Cavallaro - Peter Kraus - Freddy - Paul Anka -
Lloyd Prince - Andy Williams - Ca terina Valente - Louis Armstrong enz
In Voorraad: HIFI tapes, in diverse lengten -

Stantorian Speakers 10"
Gebr. v. IViotman Doek B

ESQUIRE
geeft uitverkoop in de ARROW heren overhemden, voor f 12,50 per stuk.
Tevens ontvangen ARROW drip dry heren overhemden, jongens non iron
overhemden in wit en sportshirts ncn iron in verschillende kleuren en
maten.
i



Reactie op bericht van Associated Press
Had dit bericht ookmilitairegevolgen?

Naar aanleiding van de berichten van
A.P. uit Hollandia, zoals vermeld in het
Vrije Volk van 19 november 1960, als
zouden in het aan Indonesië grenzende
eilandengebied van de Radja Ampat
padvindersgroepen zijn ingeschakeld bij

subversive organisaties, deelt de Dis-
trictcommissaris van het district Neder-
lands Nieuw Guinea van De Nederland-
se Padvinders het volgende mede:

"Met verbazing heb ik kennis geno-
men van het bericht in het Vrije Volk
van 19 november 1960, als zouden in het
aan Indonesië grenzende eilandengebied
van de Radja Ampat padvindersgroepen
zijn ingeschakeld bij steun aan subver-
sieve organisaties.

Uit de administratie van het district
Nederlands Nieuw Guinea van de Ne-
derlandse Padvinders blijkt dat in dat
gebied geen enkele padvindersgroep of-
ficieel is ingeschreven.

Het ligt ook niet in de bedoeling tot
het oprichten van padvindersgroepen in
dat gebied over tegaan, omdat een con-
trole op de groepen in dat gebied prac-
tisch onmogelijk moet worden geacht."
Tot zover deze reactie van de zijde der
Nederlandse Padvinders.

Volledigheids halve drukken wij hier-
onder 'het betreffende bericht uit het
Vrije Volk geheel af.

Hollandia A.P. In Hollandia doen de
laatste tijd hardnekkige geruchten de
ronde, dat op Nieuw Guinea een wijd-

vertakte tegen het bestuur gerichte or-
ganisatie zou bestaan waarbij honder-
den Papoeas zijn aangesloten.

Hoewel het bestaan van zulk een or-
ganisatie van officiële zijde niet is be-
vestigd, is wel officieel toegegeven, dat
de laatste tiid tal van arrestaties zijn
verricht: in Merauke, Seroei, Biak, So-
rong, Hollandia, Manokwari, Fakfak en
Kaimana.

De subversieve organisatie zou steun
ontvangen van allerhande nevenorgani-
saties. zoals Rode Kruis brigades en so-
ciale verenigingen. In het aan Indone-
sië grenzende eilandengebied van de
Radja Ampat zouden padvindersgroepen
zijn ingeschakeld.

De werkwijze van de organisaties
schijnt overal dezelfde te zijn.
Aan de Papoeas die langs de kust wo-
nen worden z.g. djimats (onkwetsbaar

makende middelen) verkocht terwijl
met gulle hand hoge militaire rangen
worden "weggegeven". De organisatie
eou militair van opzet, zijn, doch niet
over wapens beschikken.

Het bovenstaande wordt van officiële
zijde niet tegengesproken. Het zelfde
geldt voor een bericht dat onlangs aan
de zuidwest kust van Nieuw Guinea een
twintigtal gewapende infiltranten is ge-
signaleerd die een geslaagde landing
hadden uitgevoerd. Nadere gegevens
ontbreken.
Tot zover dit bericht.

Het komt ons voor, dat het ook om
een andere reden enige aandacht ver-
dient. In de laatste alinea wordt name-
lijk gesproken over de infiltratie aan de
Zuid West Kust van Nieuw Guinea,
"die van officiële zijde niet werd tegen-

gesproken". Zijn wij goed ingelicht, dan
had men er in militaire kringen te Hol-
landia de voorkeur aan gegeven, indien
't feit, dat die infiltratie had plaats ge-
vonden nog enige tijd geheim was ge-
bleven. Men hoopte daardoor de Indo-
nesische autoriteiten in de waan te
brengen, dat men in Nieuw Guinea nog
niets van de infiltratie had gemerkt, zo-
dat de groepen infiltranten die blijkens
verklaringen van gevangen genomen
Indonesiërs nog zouden volgen, niet
zouden worden afgeschrikt en door de
Marine zouden kunnen worden opge-
vangen.

Met enige verbazing zou men te Hol-
landia dan ook de officiële mededeling
van Den Haag van 21 november jl. heb-
ben vernomen waarin de infiltratie
werd bekend gemaakt.

Nu blijkt echter, dat door het AP-be-
richt uit Hollandia van 19 november
de. Nederlandse pers reeds attent ge-
maakt was op een mogelijke infiltratie,
waardoor een officiële verklaring niet
meer kon uitblijven, en waardoor een
militair plannetje in duigen viel.

Dit had wellicht voorkomen kunnen
worden, wanneer de autoriteiten te
Hollandia de correspondent van Asso-
ciated Press alhier, in vertrouwen ge-
nomen hadden en hem de noodzaak
van geheimhoiud/ng hadden duidelijk
gemaakt.
We hebben vooralsnog geen reden om
aan te nemen, dat hij zich niet door
duidelijke argumenten had laten over-
tuigen.
We weten niet, of de autoriteiten in
Hollandia bevoegd zijn militaire pers-
mededelingen uit te geven. Wel weten
we, dat 'n juiste hantering van de aan-
wezige publiciteits-kanalen een zaak
van groot landsbelang kan zijn.
Enige coördinatie op dit punt tussen
Hollandia en Den Haag zou ook door de
Nieuw Guinese pers op prijs gesteld
worden.
i

(Redactie).

Ingezonden

Er is een tijd geweest, dat men te
Hollandia-Binnen iedere avond een film
kon zien in de clubhuizen van de sport-
verenigingen "EDO" en "ZIGO", terwijl
het volk volop gelegenheid kreeg tot
bioscoopbezoek in het "ISAN-gebouw.

Sedert de opening van een bioscoop-
gebouw te Hollandia Binnen is hierin
een verandering gekomen. De exploi-
tanten kwamen overeen de films voort-
aan enkel te vertonen in dit gebouw.
Uit zakelijk oogpunt zeer juist en enig
bezwaar hiertegen kan niemand hebben.

Het zal echter wenselijk zijn dat er
meer aandacht besteed wordt aan de
service waarop het goed betalend pu-
bliek recht heeft. Dat er op dit gebied
iets dient te veranderen motiveer ik
met het volgende.

Reeds eerder verscheen in Uw krant
een artikel over het toelaten van kin-
deren tot voorstellingen die hiertoe
minder geschikt zij*. Hierin is tot op

heden geen verandering gekomen.
Hinderlijk en soms ergerlijk zijn de-
reacties van het kleine grut bij het aan-
schouwen van bepaalde taferelen !
Waar echter tot nu toe beperkende be-
palingen op dit gebied ontbreken, is het
aan de andere kant te begrijpen dat de
exploitanten hier moeilijk op eigen ge-
zag kunnen ingrijpen.
Desalniettemin is deze gang van zaken
zeer ongewenst, ondervindt een deel
van. het publiek bepaald overlast en
kunnen we ons afvragen of hier door
het gebrek aan toezicht van overheids-
wege wel een goed opvoedingsbeleid
wordt toegepast.

Kunnen we m.b.t. het vorengaande
voor de exploitanten dus verzachtende
omstandigheden in aanmerking nemen,
over de aanwezigheid van rondslinge-
uende ledige bier- en limonadeflessen,
enkele wankele stoeltjes, een stilstaan-
de plafondfan. hinderlijk licht van bui-
ten, stoeiende kinderen, is heel moeilijk
een excuus te vinden. Doch hier zou
men zich overheen kunnen zetten, even-
als over het feit dat het filmbeeld ver-
geleken bij Hollandia beslist minder is
en de toegangsprijzen beslist niet goed-
koper zijn.

Maar als men moet ervaren:
dat beide exploitanten in Uw krant

hun eigen film op é£n en dezelfde
avond aankondigen,

dat er een filmrol vergeten werd,
dat een deel van de film verkeerd in-

aeplakt werd en rustig doorge-
draaid werd, zodat het geheel to-
taal verminkt en onbegrijpelijk
leek,

dat er tijdens de eerste voorstelling
wèl, maar bij de tweede voorstel-
ling geen voorfilm gegeven wordt.

dat er een apparaat stuk is en men
weer huiswaarts kan gaan omdat
er niet gedraaid wordt middels het
tweede apparaat,

dat er soms niet correct op het aan-
gegeven aanvangsuur begonnen
wordt, kijk dan vraagt men zich
af of het niet tijd wordt dat er -
of van de zijde van de bioscoop-
exploitanten, of van de zijde van
de overheid die de vergunning ver-
leende - toezicht komt op orde en
regelmaat.
Hollandia-Binnen mag dan wel een
stiefmoederlijk bedeelde kotta zijn,
doch men mag toch wel aannemen
dat er bepaalde normen bestaan
waaraan men zich te houden heeft.

Het goedbetalend publiek uit de ge-
meenschap te Hollandia-Binnen waar
toch een belastingaandeel van komt,
heeft er recht op dat ook op het gebied
van de hier te lande summiere recrea-
teimogelijkheden orde bestaat.

Ik dank U, Redactie, voor de verleen-
de plaatsruimte.

"Burger"

Eerlijkheidshalve vermelden wij dat het
op éjm en dezelfde dag aankondigen
van een film van Oriënt en van Rex
in Hollandia-Binnen berustte op een
vergissing van onze advertentie-afde-
ling.

Red.



Zoekt U aardige en nuttige cadeaux voor de a.s. December-feestdagen ?

■ U dan even kijken bij „WAREWHUIS JULSAWA"
waar U een ruime keuze kunt doen uit artikeien voor jong en oud ! i ! !

Wij bic -en ü ca.
DinEsesr Toys, Vazen, As-takteen,, D&messtofffen,
HusshoudefijkQ arüiHelen, tPl^stïes Wasmanden, grote en te.eïne
Ca^evoicmen, Braadpannen. Oienbiaden, Theebussen, Wa-
cljsans enz.
Boeüenstandaards, PruüenbakSsen,. Groot assortiment
Cosmetica.

Voor de S . Nicolaas r.og een beperkte hoeveelheid chocolade-letters verkrijgbaar.
Houdt Uw man van een geurige sigaar ? ? Verwen hem dan tijdens de as. feestdagen met een
kistje heerlijke Hollandse Willem II sigaren.

Beleefd aanbevelend,

Warenhuis p p«JOLIANA
— ' ' ———Ru-

TENTO3HSI£U.»_I& van: Aquarellen en Schilderijen van

Vic van Aken, Frederiksz, Jao. Hoo gerbrugge.

In het zaaltje van de Landschapsrechtbank A.P.0.-complex.

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

1,,',,,.,,; —■- ■""'""n-""Tr'*rr"" ".",'"-"""-»— mni ——_~—j i«n '-'■■"___j^__sr , —«

Sela untuh npargunaiiaß
Bekas kantor NEDERLANDSCHE HA NDEL MAATSCHAPPIJ N.V. di Hol-

landia-Binnen diatas perceel dengan Hak Pembangunan (recht van opstal)
Ü

Te koop gevraagd: Ssooter of motor- ZIGO. Maandag 5 dcc. komt Sint om
fiets, v. Meerveld, p/a. Hotel Berg en 5 uur 's middags in het clubhuis. De
Dal, telf 57 (tussen 16.00 en 1«8.00 uur) kinderen moeten 4 uur aanwezig zijn.

no. 10a no. 12a

ü. mm ÏWË 13 «januari iesi

SPECIAAL TARIEF

BIAK -.
AMSTERDAM

INLICHTINGEN

K.L.M. KROONDUIF KANTOOR

HOLLANDIAFILM heeft ontvangen

AGFA camera's en kijkers,
zeer fraaie fotoalbums,
belichtingsmeters en
afstandmeters.

no. 13a

Ken nieuwe zending middag-japon-
nen, sweaters, jumpers en goud leren
ceintuurs.
Kinderjurken en heren portefeuilles

VIJSMA, WITTE OLIFANT
no. 18a

Bij de NEDERLANDSCHE HANDEL-
MAATSCHAPPIJ N.V., Hollandia kan
geplaatst worden:

ÉEN ARCHIVARIS

Spoedige indiensttreding

REK THEATER
vertoont heden 1-12 en vrijdag 2-12 de
onvergetelijke film die gebaseitrd is
op de roman van Francoise Sagan,

"A CERTAIN SMILE"
Een meisje bekijkt een man met een
tedere lach .... en somstijds
gebeurt er iets ! ! ! Johnny Mathis in
"A CERTAIN SMILE"
Heden deze onvergetelijke film in REK
Zeer spoedig in REK

"HAAT (Broken Lance)
in cinemascope en stereophonish geluid.

ORIËNT THEATER
vertoont heden 1-12 voor het laatst
"GENTLEMEN MARRY BRUNETTES"
met Jane Russel. J^anne Gram en Scott
Brady.
Een adembenemende werveling van mv
ziek, dans, vreugde en pikanterie. In
Cinemascope en kleuren.
Haven margen 2-12: "HOT ROD RUM-
BLE" met Leigh Snowden.
Holl.-Birmen heden 1-12: "TOUCH OF
EVIL" met Orson Welles.
Sentani heden 1-12: "THE' 7th VOYAGE. OF SIN BAD" met Kerwin Matthews.
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