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Vreest se IndoneSiseheregering
Nederlandse invloed in Indonesië zelf?

De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken heeft gisteren in Djakar-ta gezegd, dat Indonesië het Nederlandse besluit om 28 miljoen gulden vooruitbreiding van de defensie in Nederlands Nieuw Guinea beschikbaar testellen, een aggressief plan vindt.
Indonesië beschouwt de versterking van Nederlands Nieuw Guinea met ge-bruik van dit geld als zeer ernstig, zo zei de minister van Buitenlandse Zaken.Minister Soebandrio zei dit na afloop vap een gesprek met president Soekarno waarop wat hij noemde "onmiddelijke politiek" werd besproken.

Hij wilde echter niet vertellen wat too(t onmiddelijke stappen Indonesië zouondernemen.
Volgens een staf-correspondent van

de ABC in Djakarta, is Indonesië meer
'bevreesd voor de invloed van de Ne-
derlanders in de grensgebieden tussen
Indonesië met Nederlands Nieuw Gui-
nea dan voor een algehele aanval op
Indonesisch gebied.
Hij voegt hieraan toe, dat Indonesië

el is en dot m<=>l de
rebellie in Oost Indonesië en Sumatra
nog broeiende, de regering verdere ach-
teruitgang vjreest.

Minister Soebandrio stipte ook de be-

middelingspoging van Premier Tengkoe
Abdoel Rahman aan. Hij z</ dat indien
deze geen succes had,"lndonesië niet zou
toestaan dat dit, een obstakel zou wor-
den voor de goede betrekkingen tussen
Indonesië en Malakka. Indonesië, aldus
de minister van Buitenlandse Zaken,
was nog steeds officieel bericht van de

missie wachtende.
MALAKKA REAGEERT.

De Maleise regering heeft een ver-
klaring uitgegeven, waarin de door deIndonesische pers geuite Writiek op de
Maleise premier Tengkoe Abdoel Rah-
man wordt. verworpen.
De verklaring zegt, dat om deze kri-

Beroep Amerikaans
vlieger verworpen

Het Indonesische Hooggerechtshof
heeft het beroep van de Amerikaanse
vlieger Allan Pope verworpen. Allan
Pope werd door de krijgsraad in Dja-
karta veroordeeld tot de doodstraf op
beschuldiging van de rebellen in Noord
Celebes te hebben geholpen.
Het Hooggerechtshof achtte de tenlas-
te legging waarop Pope door de krijgs-
raad werd veroordeeld bewezen. In de-
ze ten laste legging werd Pope persoon
lijk verantwoordelijk gesteld voor bom-
bardementen en mitraillementen uitge-
voerd in 1958.

Duits geld voor
Amerika?

De Westduitse minister van Econo-
mische Zaken, Ehrhard noemt het gro-
tesk dat zijn land geld van zijn begro-
ting zou uitgeven om de Verenigde Sta-
ten te helpen. Hij zei dit op een bij-
eenkomst van de Christelijke Democra-
tische Partij in München. Ehrhard die
vorige maand bij de financiële bespre-
kingen met Amerika de Westduitse de-

legatie leidde zei dat zijn regering de
Verenigde Staten minstens 1200 miljoen
dollar had aangeboden. Dat geld zou
bestaan uit versnelde aflossing van
schulden en uit een mogelijke bijdrage
aan de NATO.

Waarschuwing aan Fidel
Castro

De Rooms Katholieke bisschoppen in
Cuba hebben in een open brief aan de
Cubaanse premier Fidel Castro hun be-
zorgdheid geuit over de duidelijke over
heersing der communisten in zijn rege-
ring. In de open brief wordt gezegd dat
een anti-religieuze campagne van na-
tionale afmetingen dagelijks groeit, dat
priesters worden beledigd met medewe-
ten van de plaatselijke autoriteiten endat alle programma's van deRooms Ka-
tholieke kerk van de radio en televisie
zijn geschrapt.
De open brief volgde op de arrestatie
van de aartsbisschop van Santiago, die
voor enige uren werd vastgehouden
op niet bekend gemaakte beschuldi-
gingen. De aartsbisschop, die Fidel Cas-
tro bij een oproer in 1953 het leven
redde, werd gevangen genomen ter-
wijl hij uit Havanna op de terugweg
was van Santiago.
In de brief van de bisschoppen wcrdt
voorts gezegd dat niettegenstaande de
herhaalde verzekeringen van Fidel Cas-
tro dat zijn regering niet communistisch
is, de revolutionaire leiders de commu-
nistische ideeën openlijk verdedigen
en de kerk afbreken.

Russisch Veto tegen toelatingMauretaniainVN
De Sovjet Unie heeft de toelating vanhet voormalige Frans Afrikaanse ge-bied Mauretania tot de Verenigde Naties m de Veiligheidsraad met een ve-to getroffen. Mauretania kreeg vorigeweek de souvereiniteit van FrankrijkHet veto tegen de toelating van Maure-tania is het 91ste dat door de SovietUnie in het vijftien jarig bestaan vande Verenigde Naties wordt uitgebrachteerder op de dag had de Veiligheids-raad met zeven tegen vier stemmen eenmotie van de Sovjet Unie verworpenom de toelating van de communistischestaat Buiten Mongqflië eerder op deagenda te plaatsen. De Soviet gedele-

geerde Zorin, die voor deze' maand devoorzitter van de raad is, beschuldigdede raad van discriminatie, .gericht opBuiten Mongolië. Hij vond het discri-minerend om de voorkeur te geven aaneen land dat slechts vijf dagen had ge-wacht boven een land dat reeds 15 jaar
wachtte.
De Veiligheidsraad was speciaal voorhet debat over de toelating van Mau-retania bijeengekomen en westelijke
gedelegeerden zeiden, dat de SovjetUnie de toelating van Buiten Mongoliëzonder behoorlijke kennisgeving hadwillen behandelen.
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Nieuws uit FAX FAK
Waarom de Boetonnezen
naar Indonesië terug willen

In de FakFakbode van 12 november
j.l. gaf de redactie van dit blad uiting
aan zijn verbazing over het voorge-
nomen vertrek van een deel van de
Boetonnezen uit het FakFakse naar
Indonesië. In het daaropvolgende
nummer van het blad komt een reac-
tie hierop voor van de zijde van de
betreffende groep Indonesiërs. Deze
reactie luidt als volgt:

WAAROM VERBAASD?
In de FakFakbode van 12 november
j.l. komt een artikel voor, waarin ge-
steld wordt, dat de Papoea's verbaasd
zijn over de terugkeer van de Indone-
siërs naar hun vaderland. Maar het is
toch gepast, dat als iemand al jaren
in den vreemde verkeert, hij er aan
blijft denken om naar zijn vaderland
terug te keren en zijn ouders en verde-
re familie weer te zien. Denk aan
het spreekwoord: "Sirih pulang kega-
gangnja, pinang pulang ketampuknja".
Natuurlijk zijn er mensen die zeggen
dat blaffende honden niet bijten (dat
het zon vaart niet zal lopen), maar
nu bijten blaffende honden meteen.
Zij (de Boetonnezen) worden niet ver-
dreven, niet onderdrukt, niet tegenge-
werkt, maar om redenen van vader-
landsliefde moeten zij alle genoegens,
alle welvaart, alle luxe wel vaarwel
zeggen om naar hun land terug te ke-
ren. Natuurlijk vergeten zij niet om
hun dank te uiten aan hun vrienden
Papoea's, die hen tijdens hun verblijf
hier voldoende welvaart wisten te ga-
randeren, en in het bijzonder aan het
Gouvernement dat voor hun zorgde.
Zeer vele genoegens, zeer veel welvaart
op het gebied van het dagelijks leven:
voedsel, kleding en zo voort, maar an-
dermans land is andermans land en je

vaderland blijft je vaderland.
Het is waar dat landang-padi mooi is
maar het is niet hetzelfde als sawah-

(padi
Met is waar dat andermans land mooi

(is,

maar het is niet hetzelfde als je va-
(derland.

Een regen van goud in den vreemde,
een regen van stenen in je eigen land.
De vrienden die gaan vertrekken zul-
len een brede zee oversteken en zullen
belaagd worden door golven, maar wat
kun je er aan doen, als je de ploeg
al vast houdt kun je niet meer terug,
je kunt alleen maar voorwaarts, want:

Hoewel de ellende duister is, het ge-
luid van de orkaan raast,

de prauw een ramp lijkt en je hart
schokt,

verlies je energie niet, kameraad,
houdt vol

hoewel de dajung mpe is, slechts de
aankomst is zoet.

Tapi. T.

Gevangen infiltranten naar
Hollandia overgebracht

Zaterdag jl. kwam met het lijntoestel
uit Biak een twaalftal geboeide arres-
tanten te Hollandia aan. Naar wij ver-
nemen waren het in Zuid-West Nieuw
Guinea gevangen genomen infiltranten,
die alhier in afwachting van de tegen
hen te nemen maatregelen in verzeker-
de bewaring blijven.

Bus slipte
Gisteren slipte een GAD-bus, komen-

de uit de richting Hollandia-Bdnnen,
nabij de schietbaan van het Jagersge-
nootschap, met het gevolg dat het voer-
tuig naast de weg terecht kwam, en
kfntelde.
Van de. passagiers werd er ééb licht
(aan het hoofd) gewond.

Politieberichten Hollandia
-— Op de avond van de 20-ste novem-

ber jl. werd de vlag van de dienstauto
van het HPB van Hollandia (gepar-
keerd voor het PTT-kantoor) door on-
bekenden verwijderd.
De volgende dag werd de dader gevon-
den. Het was D.W., wonend in Hollan-
dia Haven.

Weer enkele dagen later werd dezelf-
de D.W. gearresteerd wegens overtre-
ding van artikel 154 van het Wetboek
van Strafrecht. Dit nrtikt-1 heeft betrek-
king op het in het openbaar uiting ge-
ven aan gevoelens van haat, vijand-
schap etc. jegens de overheid.

— Op 22 november slipte de motor-
rijder H.L.B.L. ter hoogte van de vuil-
nisbelt bij de PIM op een weggedeelte
dat van de GAD-bussen afkomstige
olie glad geworden was. B.L. werd ge-
wond, maar kon na medische behande-
ling huiswaarts keren.

— De heer C.G.T. deed aangifte van
het feit dat hij zijn paspoort was verlo-
ren, waarschijnlijk op het traject tus-
sen Dok VIII en Dok 11.

— J.G. te Hollandia Binnen deed aan-
gifte van het feit dat hij 's nachts twee
maal in zijn woning werd bezocht door
een onbekend persoon, die verdween
zodra hij zich ontdekt zag.

— Op de avond van de 22-ste novem-
ber werd de politie gealarmeerd door
de wacht bij de Gouverneurswoning te
Hollandia Noordwijk, omdat een au-
tochtoon daar moeilijkheden zou ver-
oorzaken. Bij onderzoek bleek slechts
dat een uit Australisch Nieuw Guinea
afkomstige autochtoon A.D. die door de
wachtdoende militairen niet werd ver-
staan, kwam informeren of er in het
paleis werk voor hem was. Hij bleek in
het bezit van een pas van de District
Officer van het gebied waar hij van-
daan kwam en had zich overeenkomstig
de reglementen bij het HPB van Hol-
landia gemeld. Hij was werkzaam bij
het Gouvernements-hotel te Hollandia
en zocht kennelijk positieverbetering.

—De autochtoon J.L. te Hollandia
Binnen deed aangifte van opzettelijke
brandstichting in zijn tuin door P.G.
Schade getaxeerd op f 200.-

— D.S., stuurman van het m.s. "Bin-
tang" is bedreigd geworden door D.N.J.
die te veel gedronken had van gestolen
bier.

— De militair T.H.W.P. slipte met zijn
motorrijwiel bij het afdalen van de Ma-
rineweg en moest in de ziekenboeg wor-
den opgenomen.

— Een autochtone voorbijganger
merkte in de nacht van 24 op 25 novem-
ber dat zich een onbekend persoon in
het kantoor van de KPM te Hollandia-
Haven bevond. Hij maakte de politie er
op attent en bij onderzoek bleek de on-
bekende persoon in het betreffende
kantoor te hebben ingebroken. Hij had
alle kasten geopend, op zoek naar geld
en toen hij niets vond, had hij zich uit
woede bedronken aan bier dat hij in de
ijskast aantrof.

— Aan boord van de "Bintang" wer-
den vier dozen bier gestolen. De dader
was D.M.J. en enkle anderen, die nog
gezocht worden.

— Ongeveer een half jaar geleden
werd een autochtoon meisje bij de kan-
toren te Dok II door een manspersoon
met oneerbare bedoelingen tegen de
grond gegooid. Dezer dagen vond de
recherche dat H.J. waarschijnlijk de
betreffende manspersoon was. H.J. leg-
de een bekentenis af.

— G. te Hollandia Binnen deed aan-
gifte van huisvredebreuk door een on-
bekend gebleven persoon die door een
gat in het screen de buitendeur kon
ontsluiten.

— Een leerling van de RK-PMS werd
op het Sentaniweg door een kombi, toe-
behorend aan O.G.K. aangereden. Hij
werd met een gebroken arm in het zie-
kenhuis opgenomen. De bestuurder van
de kombi is zonder meer doorgereden.
" *— Onbekenden hebben van het werk-
terrein van de Bouwmaatschappij Hol-
landia waar de nieuwe HBS wordt ge-
bouwd, een stormlarnp en een vergas-
ser ter waarde van f 85,— gestolen.

— De autochtone mevrouw S. deed
aangifte van poging tot verkrachting,
resp. aanranding van haar eerbaarheid
door de eveneens autochtone L.A.

— N.W. te Hamadi verloor, waar-
schijnlijk voor toko Makassar zijn por-
temonnaie met een bedrag van f 100,—en zijn rijbewijs.

— Onbekende sagokloppers te Holten-
dia Binnen velden een sagopalm zoda-
nig, dat hij op een telefoonleiding te-
recht kwam. Schade f 75,—

— Op 29 november reed de bestuur-
der van een volkswagen kombi, C.N.
door onbekende oorzaak tussen Öelle-
vue en Meerzicht tegen een brugleuning
N. moest in het ziekenhuis worden op-
genomen.



*iek niet was gevraagd, terwijl ze on-
gerechtvaardigd was, in verband met
het feit, dat de Tengkoe besprekingen
heeft gehad met hoge Indonesische au-
toriteiten voordat hij trachtte te bemid-
delen in het dispuut over Nieuw Gui-
nea.

De verklaring zegt voorts, dat ge-
noeg begrip uit deze besprekingen is
voortgesproten om een basis voor be-
middeling aan de leider van een neu-
traal land te geven.

TERREUR
De communistische benden woeden

vooral in het gebied tussen de Mekong
en de Kambodjaanse grens. Zij oefenen
een afschuwelijke terreur uit onder de
boeren, die zij geld en voedsel afper-
sen, en die zij in sommige streken zelfs
aan een soort van justitie onderwerpen,
die met nachtelijke terechtstellingen in
itand gehouden wordt.
Noord-Vietnam maakt geen geheim van
zijn morele steun aan de communis-
tische ondergrondse in het zuiden, doch
of het de terroristen ook tactische
steun geeft is minder duidelijk. De zui-
delijke regeringstroepen hebben grote
hoeveelheden wapens op hen veroverd
en er zijn aanwijzingen dat nog slechts
een op drie rebellen van een vuurwa-
pen is voorzien.
De regeringspropaganda in Z.-Vietnam
is van taktiek veranderd, en doet als-
of de rebellen geen ernstige bedreiging
meer vormen. Dit heeft echter tot ge-
volg dat de terroristische wreedheden
die toch in de pers vermeld worden,
een overdreven ongerustheid veroor-

WAT WILLEN DE BOEREN?
De uitslag yan de strijd in Zuid-Viet-

nam zal afhangen van de houding van
de boeren. Zullen de communisten er-
in slagen deze boeren voor zich te win-
nen? Het terrein van de strijd is niet
bijster overzichtelijk, duidelijke front-
lijnen bestaan niet, en men kan slechts
een klein aantal generalisaties maken.

Het is onmiskenbaar dat in sommige
gebieden de communisten door de Zuid-
Vietnamese dorpelingen worden ge-
steund. Doch het is ook duidelijk, dat
bet voornaamste wapen van de com-
munisten niet hun overredingskracht,
doch terreur is. De grote meerderheid
van de Ijoeren is niet werkelijk com-
munistisch; was dit wel het geval, dan
zou het bewind van president Ngo Dinh
Diem nooit zes jaar stand hebben kun-
nen houden.

Zuid Vietnamis een landvan
gewelddadige oplossingen

"Het Vietnamese volk", aldus een arts
in Saigon tot de correspondent van "The
Times", „houdt van geweldadige oplos-
singen". De Britse journalist is geneigd
met deze uitspraak in te stemmen, in
de oorlog die er, ondanks het ontbre-
ken van een oorlogsverklaring, tussen
Noord- en Zuid Vietnam gaande is,
trachten beide partijen door geweld tot
een oplossing te komen.
Sedert 1954, toen Vietnam in tweeën
werd gedeeld, wordt het zuiden zonder
onderbreking geteisterd door terroris-
ten die aan de bevelen van het com-
munistische Noorden gehoorzamen. Zij
zijn betrekkelijk gering in aantal (10
000 volgens betrouwbare schattingen),
doch zijn in staat een veel grotere troe-
penmacht van de regering te binden.
Dat zij echter het goed bewapende en
ideologische goed afgerichte regerings-
leger, dat door burgercorpsen en poli-
tie-eenheden wordt gesteund, met ge-
weld zullen kunnen bedwingen, dat kan
als uitgesloten worden beschouwd.

LANDBOUWBELEID

Niettemin is de regering te Saigon tot
het besef gekomen, dat haar greep op
het platteland langzamerhand aan het
afnemen is. Daarom schenkt zij bijzon-
der veel aandacht aan de uitvoering
veiïi een krad\fiige landbouwpoli tiefcrj
d.w.z. aan de herverdeling van de land-
bouwgrond, de ontginning van woeste
gronden enz. Een nieuw experiment be-
staat uit de stichting van zg. "Agro-
villes" of landbouwsteden, agglomera-
ties met een bevolking van gemiddeld
2000 mensen, die daar een veiliger en
moderner bestaan zullen krijgen dan
zij in hun dorpen kunnen voeren. De
landbouwsteden, waarvan er thans
achttien gebouwd zijn, zullen met scho-
len, een hospitaal en een marktplein
worden uitgerust. De regering meent
dat de agrovilles als het ware een bol-
werk tegen de communisten zullen wor-
den, die slechts in de wildernis en in
moerassige streken zouden kunnen ope-
reren.
Als het experiment slaagt, dan zal het
bewijzen dat communistische acties
niet met geweld moeten worden beant-
woord, doch met een poging om de
boeren een beter leven te geven. Het
experiment is niet alleen voor Zuid-
Vietnam, doch voor geheel Zuidoost-
Azië van belang.

Expositie ”SchiidersKring
Hoßlandia”

Een drietal Hollandiasche schilders
exposeren schilderijen en aquarellen in
het zaaltje van 'de Landschapsrecht-
bank in het APO-kamp.

De expositie is in de eerste plaats op-
gezet met het oogmerk om te verkopen.

We zien dan ook een selecte keuze,
zeer redelijk van prijs en over het al-
gemeen goed van kwaliteit.

Hoogerbrugge zond een viertal schil-
derijen en 6 aquarellen in.

Van Aken en Frederikz respectieve-
lijk 10 en 5 schilderijen.

Hoogerbrugge is, zc,als we van hem
gewend zijn, weer bijzonder goed ver-
tegenwoordigd. Vooral zijn schilderij
"Prauwvoorstevens Kaju Pulau" trof
ons bijzonder, zoöok zijn ronduit prach-
tige aquarel "Tami-rivier". Dit bijzon-
dere doekje is de prijs van 50 gulden
meer dan waard.
Hoogerbrugge heeft een prachtig colo-
riet. maar soms schaadt de overdaad
aan kleuren, en krijgefi zijn doekjes
wat romantisch- "Hollands".
Niettemin blijft hij de sterkste figuur
van de schilderskring.

Van Aken wordt vertegenwoordigd
door een tiental schilderijen. Vooral
zijn "gezichten op Kaju Batu" zijn bei-
de zeer stemmingsvol.
Vonden wij vroeger zijn kleuren wat
flets en gedempt, Van Aken gaat de
laatste tijd een kleuriger palet gebrui-
ken, wat zijn schilderijen zeer ten goe-
de komt.
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EEG-Missie vertrokken
Vandaag is de EEG-commissie, die

sinds 15 november in Nieuw Guinea
vertoeft, uit Hollandia naar Nederland
vertrokken. De missie die bestaat uit
de Duitser Dr. K.N. Drechsler, de Frans
man Ir. C. Fargette en de Nederlander
Ir. J.C.J. Mohrmann, heeft ter plaatse
een onderzoek ingesteld naar verschei-
dene projecten die door het Gouverne-
ment van Nieuw Guinea voor finan-
ciering door de EEG zijn voorgedragen.

In ons blad van woensdag a.s. ho-
pen wij nader op het bezoek van de
missie terug te komen.

Nieuwtjes uit Nederland

— De olieprijzen voor centrale verwar-
ming zijn ongeveer met 301% verhoogd.
Deze prijsverhoging geldt niet voor
haardbrandolie. De verhoging vloeit
waarschijnlijk voort uit het niet.langer
toestaan van kortingen in het zomer-
seizoen

— De vakorganisaties van het winkel-
personeel wensen invoering van de vrije
zaterdagmiddag in navolging van Duits
land en de Scandinavische landen waar
al sedert geruime tijd de winkels op za-
terdag zijn gesloten.

— De Tweede Kamer heeft zich aceoord
verklaard met de voorgestelde prijzen-
wet van de Minister van Economische
Zaken. Deze nieuwe wet opent de mo-
gelijkheid bindende prijsbeschikkingen
uit te vaardigen en is bedoeld als een
aanvulling op andere maatregelen die
moeten leiden tot een beheersing van
een mogelijke inflatie.

Radioprogramma

MAANDAG, 5 DEC. 1960 (49,42 m)

SINT NICOLAAS

20.00 uur: Klok; nieuws; weersverwach"
ting. 20.15 uur: Sportpraatje door Wout
Bouw. 20.20 uur: Hoor wie klopt daar. .
luisteraars? Een bonte radio (ver) strooi
(ings) avond voor jong en oud. Samen-
stelling: Sint Nicolaas. 22.00 uur: "Mu-
zikale pepernoten!" 22.30 uur: Het John
La Porta-kwartet. 22.50 uur: Nieuws in
het kort. 23.00 uur: Sluiting.
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Met blijdschap geven wij kennis met
de geboorte van onze zoen

JOHNNY
de gelukkige ouders

F. Anderson,
M. Anderson—Pattiwael.
Hollandia. 1 december 1960.

3013

VOETBALFILMS

Dinsdag 6 december a.s. aanv. 20.30 u.
zullen in het Hercules-gebouw, Kloof-
kamp te Hollandia de volgende voet-
balfilms worden vertoont:
"VOETBAL-LEERFÏLM<'. een geluids-
film van recente datum, die handelt
over de techniek van het voetbalspei.
"BEZOEK BIJ REAL MADRID", deels
instructief, deels ontspanningsfilm.
waarin wordt vertoont de training en
voorbereiding alsmede talrijke opnamen
uit wedstrijden van het beroemde elf-
tal van Real Madrid.

Entree f 0,50 per persoon.
V.H.O. - Bondslecien vrije toegang.

gümprogramm®
REK THEATER

vertoont heden 5/12 de maleise film
"SATRIA DESA"

met Titien Sumarni en I. Subono.
REK Holl. Binnen "Gambang Sema-
rang"

ORIËNT THEATER
vertoont heden 5/12 voor het laatst

"HOT ROD RUMBLE"
met Leigh Snowden en Richfird Karl li-
man.
Morgen 6/12 en overmorgen. 7/12
"BLOWING WILD" met Gary Cooper.
Ruth Roman en Anthony Quinn.
Sentani morgen 6/12 "THE PRIDE AND
THE PASSION" met Fr,-, ik Sim;!
Sophia Loren.

BLANKENHEYM
Afö># «ak jW wzm gezelligheid

Te koop: Huisraad tegen elk aanneme-
lijk bod. Diverse plantjes w.o. dadel-
palm, gerbera's asters, kleur (cyclaam
en geel). Priem Hollandia Binnen. 3014.
Te huur gevraagd voor enige maanden
koelkast tussen 100 en 200 Itr. Aanbie-
dingen tussen 5 — 7 u. 's middags. Telf.
95 Holl. Binni

Plaats Uw Ned. -orders tijdig.
Voorkom teleurstellingen. Bloemenhan-
del "Wonne" Holl. Binnen, telf. 40.

%Ê. \\\\\\mMW:: l^jifi iilfiMKjf^fflWW&Bßsaßßx ::£9 HB^ :; -9^^^^HP|n@w^^^B

Telefoon één twee één 5
Deflr»eiknaap» voor ïccßer»fzon !

MfmÈAÓuA èêAês 08.00 - 12.00 v.m. enWOfMM VU" 05.00 - 08.00 .nm.

Zeepaardje: Morgenavond filmvoorstel-
ling aanv. 20.30 uur. Price of Gold met
Richard Widmark. 3012

Bij mijn vertrek naar Nederland
wens ik langs deze weg vrienden en be-
kenden een in alle opzichten voorspoe-
dig verblijf toe in Nieuw Guinea.

Dr. K.W. GALIS.

a/b. DC-8. 19a.

Vervolg van pag. 3
Frederikz, perspectivisch nog wat

zwak, heeft een aantal aardige doekjes
ingezonden. Aardige impressies zouden
wij ze willen noemen.
Al met al een goede expositie. BESLIST
de moeite waard om vanavond nog (.van
17.00 tot 21.00), of morgenavond Uw
"slag te slaan".

J.B.
t'

Thule — In oktober kwam het Ame-
rikaanse waarschuwingssysteem op
Groenland in werking, tengevolge van
een maanecho op de radar. Men dacht
dat het een Russische raket ,

Tel Aviv — Dr. Robert Servatius, een
Duits advocaat, vertrekt op 10 decem-
ber naar Israël voor de verdediging
van Adolf Eichmann. Hij had reeds twee
besprekingen met deze Joden-vervolger.

Soerabaja — In het kader van de be-
vordering van de nationale veiligheid
in Indonesië, krijgen een zestigtal open-
bare aanklagers op Oost Java een mili-
taire opleiding,
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