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Premier Menzies acht zellbeschikkingnog
steeds bepalend voor toekomst van NG
Gisteren heeft de Ausitr'alische prejmier Menzies in het Huis van Afge-

vaardigden te Canberra nogmaals uiteengezet, dat de wjil van de bevolkmg
van Nieuw Guinea bepalend moet zijn voor de toekomst van dat gebied. Hij
ontkende voorts dat Indonesië een wettige claim op Nieuw Guinea zou kun-
nen doen gelden.

Premier Menzies heeft in het Huis
van Afgevaardigden te Canberra uitvoe-
rig gesproken over" de situatie rond
Nieuw Guinea.
Hij zei, dat hij niet vrij was om mede-
delingen je doen omtrent de voorstel-
len van premier Tengkoe Abdoel Rah-
man inzake de toekomst van Nieuw
Guinea. Australië had niettemin duide-
lijk gesteld, dat de toekomst van Nieuw
Guinea bevredigend voor de inwoners
moet zijn en bepaald dient te worden
door hun tot uitdrukking gebrachte wen
sen.
Naar de Australische premier het par-
lement vertelde was de claim van In-
donesië op Nederlands Nieuw Guinea
niet gebaseerd op enige wettige grond
Indonesië heeft bovendien steeds ge-
weigerd zich te onderwerpen aan een
uitspraak van het Internationaal Ge-
rechtshof, aldus Menzies.
De premier sprak ook over de jongste
berichten over Indonesische infiltraties
in Nederlands Nieuv-r Guinea. Hij zei
dat er verschillende keren door de In-
donesische minister van Buitenlandse
Zaken. Soebandrio. gewezen was op de
mogelijkheid van een botsing met Ne-
derland. Premier Menzies zei dat mi-
nister Soebandrio aan de Australische
ambassadeur had gezeed. dat zijn uitla-
tingen geen enkele wjizieing betekende
in de Indonesische nolitiek om zijn eis
ten aanzien van Nieuw Gunea langs

vredelievende weg ingewilligd te krij-
gen.

NIEUWS IN HET KORT
Londen - Tijdens de premiere van de
film "Ik mik op de sterren" over het
leven van Werner von Braun verscheen
op het doek de slagzin: Nazi von
Braun's rakketten doodden in de oor-
log 9000 inwoners van London.
Tokyo - Elf overlevenden van een Ja-
pans vissersvaartuig dat in de Stille
Oceaan op een rif liep zijn door de
Amerikaanse Marine naar Midway over
gebracht. Zes vissers lieten het leven.
New Delhi - Pandit Nehru zei tijdens
een commentaar op de gevangenneming
van ex-premier Loemoemba, dat de
UNO troepen in Kongo niet erg effec-
tief waren.

ABDOEL RAHMAN
GEEFT HET OP

De Maleise premier Tengkoe Abdoel
Rahman, heeft in het parlement te Kua-
la Lumpur verklaard, dat hij zijn be-
middeling tussen Nederland en Indone-sië! niet zal voortzetten.
Hijf weet het mislukken van zijn poging
om een oplossing voor de Nieuw Gui-
nea kwestie te vinden aan de Indonesi-
sche pers, niet aan de Indonesische re-
gering. Hij sprak zijn spijt uit over de
gang van zaken en zei te hopen, dal) de
kwestie Nieuw Guinea niet tot oorlog
zou leiden.

PADVINDERS PARAAT
Na de begroetingswoordew van gou-

verneur Platteel liet een padvinders-
orkest zich horen, waarvan de tonen
wellicht in het bijzonder bestemd wa-
ren voor de hoofdcommissaris van de
Nederlandse Padvinders, oubaas Volk-
maars. Tesamen met Gouverneur Plat-
teel en staatssecretaris Bot inspecteerde
hij de erewacht, hetgeen voor de jon-
gens een bijzondere gebeurtenis was.

Toen de gasten het stationsgebouw ver-
lieten, markeerde een dubbele haag van
padvinders met flambouwen de weg
naar het Rif-hotel en nu waren het de
gasten die hier kennelijk van onder de
indruk kwamen.
Na een dag in de gelegenheid geweest
te zijn om Biak te leren kennen, arri-
veerde een deel van het gezelsfchap
maandagochtend op het vliegveld Sen-
tani, waar de meeste gasten, behalve
door de autoriteiten ook verwelkomd
werden door collega's of vertegenwoor-
digers van verwante organisaties. Ook
hier zorgden de padvinders voor enig
ceremonieel.
Gedurende de twee lafgjelop^n dagen
werden er doen* de bezoekers reeds tal
van nuttige contacten gelegd met de
diverse sectoren *^an die Hollandiasfc
samenleving en het lijkt niet voorbarig
om nu reeds te constateren dat dit be-
zoek voor velen hier te lande van groot
nut zal blijken te zijn.

Vanavond zullen velen de kennisma-
king kunnen verstevigen op een recep-
tie, gegeven door de heer en mevrouw
Eibrink Jansen. Morgen vertrekken de
meeste gasten uit Hollandia naar an-
dere plaatsen in Nieuw Guinea.

Bezoek prominente Nederlanders
wellichtvan groot practisch nut

Zoals bekend heeft een aantal voor-
aanstaande Nederlanders op uitnodiging
van de KLM de openingsvlucht met de
nieuwe DC-8 meegemaakt.
Tal van leidende personen uit kringen
van bedrijfsleven, vakbeweging, pers
en velerlei verenigingsleven zijn inmid-
dels in gezelschap van Ir. LA. Aler, pre-
sident directeur van de KLM en staats-
secretaris Mr. Bot in Nieuw Guinea
aangekomen. De meesten van hen zijn
inmiddels van Biak naar Hollandia door
gereisd.
Jl. zaterdag, op een nachtelijk uur, wer-
den de gasten in Biak welkom geheten
door gouverneur en mevrouw Platteel.
Ook de plaatselijke autoriteiten waren
op het vliegveld Mokmer ter verwel-
koming aanwezig.
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EEG-missie: Economische problemen in
Nieuw Guinea gelijk aan die in Afrika

Jj Maandag vertrok de EEG-missie, die
S gedurende ongeveer twee weken in

Nieuw Guinea heeft vertoefd uit Hol-
landia naar Europa. De Duitser Dr.
Drechsler, de Ftjansman ,^r. Fargette
en de Nederlander Ir. Mohrmann heb-
ben in deze periode de belangrijkste
plaatsen van Nederlands Kieuw Guinea
bezocht teneinde zich een oordeel te
kunnen vormen over de door het gou-
vernement voor EEG-financiering voor-
gedragen economische en sociale pro-
jecten.

Een medewerkster van de Nieuw
Guinea Koerier, die de heren kort voor
hun vertrek naar hun bevindingen
vroeg kreeg zoals te verwachten was
niet gedetailleerd te horen wat de EEG
deskundigen dachten over de verschil-
lende projecten. Het is nu eenmaal niet
gebruikelijk om financiële aa»gelegen-
heden die nog geen goedkeuring heb-
ben verkregen publiek te maken.
DRIE NIEUWE PROJECTEN INGEDIEND

Wel werd haar meegedeeld dat te
Brussel inmiddels drie nieuwe projecten
aan de EEG ter goedkeuring zijn aan-
geboden. Deze, en die welke reeds wer-
den goedgekeurd zijn bepaald niet klei-
ner dan die welke door andere landen
worden ingediend, zo wer4 er aan toe-
gevoegd.
Over het Koembe rijstproject bij Me-
rauke dat tot nu toe slechts in een
proefstadium verkeert is de missie van
mening, dat dit project alleen zin heeft,
als de rijst op een redelijk prijsniveau
komt. Een belangrijk technisch pro-
bleem is er de irrigatie, die momenteel
in studie is.
De financiële voorbereiding van een ont
wikkelingsproject blijkt in de praktijk
minder moeilijkheden op te leveren dan
de planning en de uitvoering. Dit geldt
niet alleen voor Nieuw Guinea, maar
voor alle onderontwikkelde landen. De
heren hebben voordat zij naar Nieuw
Guinea kwamen ook talrijke Afrikaan-
se gebiedenbezocht en hun vergelijkend
oordeel over de situatie hier mag dan
ook van bijzondere betekenis geacht
worden
NIEUW GUINEA NIET ABNORMAAL

Hun voornaamste conclusie is wel, dat
de situatie in Nieuw Guinea niet ab-
normaal is. In Afrika treft men (met
uitzondering van Noord- en Zuid Afri-
ka) overal soortgelijke toestanden aan.
Daar evenals in Nieuw Guinea heeft
ieder ontwikkelingsplan te kampen met
een tekoxt aan mensen, en schaarste
aan ondernemingen die de werken wil-
len uitvoeren. Dit laatste punt is in
Nieuw Guinea misschien iets groter dan
in Afrika, omdat de afstanden tot Eu-
ropa hier groter zijn. Maar daar staat
tegenover dat het percentage school-
gaande kinderen hier gunstiger is dan
in Afrika (hier 82°/ o en in vele Afri-
kaanse landen 9 a lO'Vo) Nieuw Guinea
is de leden van de missie bepaald mee
gevallen, juist ook wat de capaciteiten
van de bevolking betreft.
Verder komt men overal te staan voor
moeilijk en duur transport, dure ener-
giebronnen en het gevaar van inflatie

indien men meer geld in een economie
prompt dan verwerkt kan worden.
Zelfstandigwording heeft als zodanig
reeds een inflatoir effect: Engeland en
Frankrijk pompen in hun Afrikaanse
gebieden nadat deze zelfstandig gewor-
den zijn meer geld dan toen ze nog
niet zelfstandig waren (dure ministers
en ambtenaren etc) maar dit geld levert
geen extra goederen op'en dus treedt
waarde vermindering van het geld op.
Een land dat goed met Nieuw Guinea
vergeleken kan worden is Madagascar.
GOEDE VOORBEREIDING

Over de voorbereiding van hun reis
door Nieuw Guinea waren de heren be-
paald tevreden. De autoriteiten te Hol-
landia hebben al het mogelijke gedaan
om aan hun wensen tegemoet te ko-
men. In andere landen is het wel voor-
gekomen, dat de plaatselijke autori-
teiten helemaal niets hadden voorbe-
reid.
CONTROLE

Tenslotte deelden de heren van de
EEG-missie mede, dat de Europese Eco-
nomische Gemeenschap niet slechts van
te voren op de hoogte .wordt gesteld
van de voorgestelde projecten, maar
dat er ook tijdens de uitvoering con-
trole blijft. Voor de technische projec-
ten zal daartoe een Italiaans deskun-
dige van tijd tot tijd naar Nieuw Gui-
nea komen en voor de controle op het
demografisch onderzoek dat ireeds enige
tijd gaande is, een Duitser. De ervaring-
heeft geleerd dat deze persoonlijke con-
tacten veel vertraging en moeilijkhe-
den kunnen voorkomen.
Ingezonden

Geachte lezers en in het bijzonder
alle leiders van de in Nieuw Guinea
bestaande (politieke) partijen.
Schrijver dezes is een van de autoch-
tonen, die in alle eenvoud en zonder
deskundige te zijn, in schrijven en den-
ken, toch een belangrijke zaak wil aan
snijden.
Het betreft hier de persoonlijke en po-
litieke standpunten waarover de een het
met de ander niet eens is en waarover
wij door de deskundigen op pol.itiek
terrein zeer beslist worden uitgelachen.
Men kan immers heel gemakkelijk con-
stateren, dat de volken van Nieuw Gui-
nea helemaal geen eenheid vormen en
dat zij gemakkelijk kunnen worden mee
gesleurd in een verwarrende situatie,
die in strijd is met de beginselen van
de democratie.
Naar het inzicht van de schrijver is
de vorming van de Nieuw Guinea Raad
een heel goede :siak, waarvan we kun-
nen zeggen dat het een soort geleide
democratie is, terwijl de politieke par-
t'jvorming genoemd kan worden een
staD in de richting van de toekomstige
zelfstandigheid en een toekomstig par-
lement.
Vrienden, lezers deze partijvorming is
van het allergrootste belang, als wij
als bewoners van dit land elkaar maar
niet van allerlei beschuldigen, doch in-
tegendeel van de nodige zorg en deel-
neming blijk geven, opdat wij goede
partijen krijgen.
Men kan zeggen dat de politieke par-

tijen de ruggegraat vormen van het
Staatsbestel. De schrijver wil liever
geen enkel geschrijf aanvallen, maar
hij is er zeker van dat vanwege het
feit dat wij allen zo zeer te kampen
hebben imet economische moeilijkheden
de politieke partije» niet die aan-
dacht krijgen die ze 'moeten hebben.
Ik wil dat verduidelijken met als voor-
beeld te stellen b.v. een partij die .door
iemand wordt aangevallen en in gebre-
ke gesteld. Wanneer deze partij over
voldoende kapitaal zou beschikken en
ze zou de criticus f 2000,— per maand
als loon betalen, hoe zou het er dan
uitzien met zijn kritiek?
Ik ben van mening dat zelfs als zou
de bewuste partij ook communistisch
zijn de bedoelde kritikus zoals het er
nu uitziet hier op Nieuw Guinea on-
getwijfeld die f 2000,— zou aannemen.
Hierom ben ik, als iemand die sinds
15 jaar de verwezenlijking van onze
vrijheid heb trachten te bevorderen, van
mening dat wij hier op Nieuw Guinea
in de eerste plaats moeten vechten voor
een gezonde economie, dan zal er wel-
vaart komen en dan zullen de gemoe-
deren kalmeren de een na de ander.
Pas daarna zullen we onze vrijheid
kunnen realiseren in ordelijke een-
dracht en harmonie.
Broeders lezers, denk hierbij aan de ge-
schiedenis van de Nederlandse Econo-
mie. Vergeleken met het jaar 1939 is
die nu duizend maal beter dan toen.
Daarom ben ik van mening, dat wij al-
len als politieke partijen in de eerste
plaats moeten aansturen op een gezon-
de economie, opdat de Nederlandse
Overheid met vertrouwen kapitaal ter
beschikking kan stellen aan ons land.
Wij kunnen n.l. rustig zeggen, dat onze
begroting vergeleken bij de rijkdom
van Nederland niets te betekenen heeft.
Bovendien zien wij dat Liberia in Afri-
ka miljarden guldens ontvangt van ver-
schillende andere landen in het bij-
zonder van Amerika.
Daarom wil ik met nadruk onder Uw
aandacht brengeVi, vrfienden, dat we
voor een ding moeten waken. n.l. po-
litieke verwarring. Niet Nederland treft
dan de schade, maar onszelf, boven-
dien kunnen onze jongeren dan niet
verder studeren omdat het hier een
chaos zou zijn.

Hoogachtend
M.A. Rumainum

nieuwtjes uit nederland— Het wereldomvattende tijdschriften-
bedrijf, dat de beide weekbladen "Time"
en "Life" op de markt brengt gaat in
Amsterdam een modern bijkantoor ope-
nen dat de administratie zal bijhou-
den van een 300.000 abonnees in Euro-
pa, Afrika, Australië en Azië. De oplage
van beide bladen bedraagt 9 miljoen.
De internationale editie van de New
Vork Times, die tot voor kort in Am-
sterdam werd gedrukt, heeft haar zetel
verplaatst naar Pairijs. In de laatste
stad wordt deze krant nu volgens de
modernste methoden gedrukt en ver-
spreid. Alle kopy die voor de interna-
tionale editie van belang is wordt in
New Vork via een teletypemachine aan
Parijs doorgegeven. Het gevolg is dat
de internationale editie nu vrijwel ge-
lijk verschijnt met de editie die in New
Vork wordt gedrukt en verspreid.



Hoe zien de minderheden van Hollandia
hun toekomst?

Toegoe wil naturalisatie Kota Baroe Pantai wil gedeeltelijk naar indonesie
Naalr aanleiding van de berichten dat een deel van de aan de West kust van

Nieuw Guinea woonachtige Indonesiërs niet bereid is om zich door een Papoea

overheid te laten regeren en bijgevolg besloten heeft om naar Indonesië terug

te keren, hebben wij ons tot de leiders van enkele te Hollandia wioonachtige
groepen van Indonesische afkomst gewend om hun houding te ldren kennen
ten aanzien van de veranderingen die in Nieuw Guinea op komst zijn. Zowel
aan de heer M. Michiels, plaatsvervangend dorpshoofd der Toegoenezen te
Hollandia, als aan de heer Chatib Mohammed Salisirun, geestelijk leider van

de bewoners van Kota Baroe Pantai, hebben we een vijftal vragen gesteld.

Volledigheidshalve vermelden wij,

dat de Toegoenezen kort na de Souve-
reiniteitsoverdracht in Indonesië, op
contractbasis, naar Hollandia zijn ge-
komen, omdat zij in hun oude gemeen-
schappen in de buurt van Djakarta ge-
vaar liepen het slachtoffer te worden
vatn de Indonesische machthebbers.

dergelijk verzoek reeds enkele jaren
geleden in maar ik heb nog geen ant-
woord ontvangen.

De Toegoenezen zijn een van de oud-
ste groepen van Christen-Indonesiërs
en hebben zich van ouds ingespannen
voor de Nederlandse zaak. Hun ge-
meenschap te Hollandia omvat onge-
veer 200 zielen. Daar zij na de Souve-
reiniteitsoverdracht uit Indonesië hier
kwamen, bezitten zij volgens de Ne-
derlandse wet de Indonesische nationa-
liteit.
De inwoners van Kota Baroe Pantai (e-
-veneens ongeveer 200 zielen) zijn meest
Boetonnezen en Ternatanen. afkomstig

dus uit Oost-Indonesië. Ze belijden de
Islamitische godsdienst en kwamen ge-
deeltelijk reeds voor de eerste wereld-
oorlog in Nieuw Guinea als vogeljagers.
Zij zijn Nederlands onderdaan.

We drukken hieronder de vragen af,

met daaropvolgend de antwoorden van
respectievelijk de heren Michiels en
Salisirun.
Vraag: Zoals bekend zal begin 1961 de
Nieuw Guinea Raad worden ingesteld.

Vindt U de instelling van dit lichaam
juist ?
De heer Michiels antwoordde:

Dat kan ik en dat kunnen de Toegoe-

nezen nu nog niet .beoordelen. Als er
onrust uit voortkomt is het niet goed.
Blijft het rustig dan is het goed.
De heer Salisirun antwoolrdde:

De instelling van de Nieuw Guinea
Raad is zeer juist. Het is losisch dat een
land bestuurd wordt door het volk dat
het land sinds eeuwen bewoont.
Vraag: Vindt U het juist dat de Pa-
poeas in de Nieuw Guinea Raad de
meerderheid zullen vormen ?
Antwoord he^r Michiels: zelfde ant-
woord als op vorige vraag.
Antwoord heer Salisirun: Dit acht ik
volkomen juist, want het is uiteindelijk

hun land. Men is geneigd om te zeggen
dat het aantal intellectuelen nog niet
voldoende is. maar als het de wil van
het volk is om een eigen regering te
kiezen, dan hebben dergelijke persoon-
lijke overweginaen weinig zin.
Vraag: Stellen TJ en Uw bevolkings-
groep prijs op een eventueel Nieuw
Guinees staatsburgerschap ?
Antwoord heer Mich'els: Wil hebben
liever het Nederlands staatsburger-
schap. De groep der Toegoenezen heeft
enkele maanden geleden sn bloc een
verzoek tot naturalisatie ingediend.

Ik zelf en mijn gezin dienden een

Antwoord heer Salisirun: Dat is een
wat ingewikkelde zaak. De kwestie is
niet alleen dat we dan een nieuw
staatsburgerschap accepteren, maar ook
dat we er dan een moeten afstaan.

Over dit laatste denkt men algemeen
misschien te licht. Voor mij is het geen
probleem. Ik ben hier nu al 41 jaar. Ik
heb mijn kinderen en kleinkinderen op
Nieuw Guinea groot zien worden, dus
pesoonlijk heb ik er geen bezwaar te-
gen om staatsburger van Nieuw Guinea
te worden.

De meerderheid van onze groep denkt
er, mijns inziens ook zo over.
Vraag: Bent U van mening, dat de be-
langen van Uw bevolkingsgroep, en in
het bijzonder die van de jonge genera-
tie, in de toekomst voldoende behartigd
zullen worden ?
Antwoord heer Michiels: Dat weten wij
niet. Juist daarom willen wij zo graag
het Nederlands staatsburgerschap.
En daarbij gaat het er niet zozeer om,
dat wij geen vertrouwen in de Papoeas
hebben, maar wij willen onder geen
enkele voorwaarde het slachtoffer wor-
den van een souvereiniteitsoverdracht
aan Indonesië.

Zolang het Nederlandse gouverne-
ment hier is, is Nieuw Guinea goed,
maar we weten niet wat er gaat gebeu-
ren als dat Gouvernement straks plaats
maakt voor een ander.

In ieder geval heeft de Resident van
Hollandia ons verzekerd dat er nooit
een Souvereiniteitsoverdracht aan In-
donesië zal plaats hebben.
Antwoord Salisirun: Ja, daar heb ik
persoonlijk wel vertrouwen in. Daarbij
zijn de belangen van onze jongeren niet
veel anders dan die van de jonge au-
tochtonen, want ze zijn hier geboren en
getogen.
Vraag: Wat denktU t° doen om Uw be-
langen, zo dat nodig mocht blijken, vei-

lig te stellen ?

Antwoord Michiels: Wij willen op alles
voorbereid zijn door naturalisatie tot
Nederlanders.
Antwoord Salisirun: Er is een klein
aantal mensen van onze groep dat er de
voorkeur aan geeft om naa)r Indonesië
terug te gaan. Dat zijn een tachtig per-
sonen in totaal, voornamelijk Boetonne-
zen en Ambonnezen.
Een van onze mensen, de heer Ahauw-
rela is momenteel in Singapore om de-
ze zaken te bespreken.

De overige mensen van Kota Baroe

Pantai, die aanvankelijk, voornamelijk
uit onbekendheid met de doelstelling
van de Nieuw Guinea Raad, wat kop-
schuw waren, zullen bepaald niet
overhaast vertrekken. Maar deze zaken
moeten goed tot de mensen doordrin-
gen, en men moet vertrouwen kweken.

Onze belangen worden al sinds Resi-
dent Van Eechoudt behartigd door de
heer Eii Oejoe, die indertijd onze groep
op zijn grond huisvesting en tuinen
verleende.

Wij zien hier voorlopig geen veran-
dering in komen.

Ingezonden
Onlangs las ik Uw artikel "Reactie

op bericht van Associated Press" waar-
in de volledige tekst werd afgedrukt
van een Nederlands krantenbericht, af-
komstig van de correspondent van As-
sociated Press te iHollandia.
In dit bericht wordt melding gemaakt
van hardnekkige geruchten, als zou in
Nederlands Nieuw Guinea een wijd-
vertakte subversieve organisatie be-
staan waarbij honderden Papoeas aan-
gesloten zijn. terwijl in de slotalinea
gesproken wordt over een infiltratie
aan de Zuidwestkust.
Nu lijkt het mij een kwalijke zaak als
een correspondent van een persbureau
zich in zijn berichtgeving gaat bezig-
houden met het verspreiden van ge-
ruchten. Nog ergerlijker acht ik het.
indien een Nederlandse correspondent
met deze verspreiding van geruchten -die dan bovendien de betrokkenen met
verbazing blijken te vervullen (zie o.a.
de reactie van de Padvindersdistricts-
commissaris van Nederlands Nieuw
Guinea) - onnodig familieleden in Ne-
derland van hier te lande werkzame
Nederlanders in ongerustheid brengt.
Bovendien heeft deze correspondent
door het lanceren van deze deels duide-
lijk onware geruchten de Indonesische
autoriteiten prachtig propagandamate-
riaal in handen gespeeld.
Wat het bericht over de onlangs plaats-
gevonden infiltratie betreft, is het zeer
wel mogelijk, zoals U_ zelf opmerkt, dat
de militaire autoriteiten deze infiltra-
tie enige tijd geheim hadden willen
houden teneinde de'Koninklijke Mari-
ne in staat te stellen eventueel nog vol-
gende groepen van Indonesische infil-
tranten uit te schakelen.
Dit plan is evenwel in duigen gevallen
hetgeen naar Uw mening voorkomen
had kunnen worden wanneer de auto-
riteiten de A.P.-correspondent op de
noodzaak van geheimhouding hadden
gewezen.
Ik kan dit standpunt niet delen, aange-
zien naar mijn smaak deze correspon-
dent als Nederlander zich ynet de mi-
litaire autoriteiten had moeten verstaan
over de al dan niet wenselijkheid van
publicatie.
Resumerende kom ik tot de conclusie
dat de correspondent van A-P- met be-
doelde berichtgeving de Nieuw Guine-
se zaak wel een zeer slechte dienst heeft
bewezen.
De houding van de autochtone bevol-
king ter plaatse, die de overheid atten-
deerde op de infiltratie, moge hem tot
voorbeeld strekken.

Mr. R.B. van Tongeren.



Radioprogramma

WOENSDAG 7 DECEMBER 1960
Op 49,42 meter
20.00 uur Klok, nieuws, weersverwach-
ting-; 20.15 uur. The Ramblers olv. Theo
U. Masman. Zang Jany Bron en Mar-
cel Thielemans; 20.45 uur Hoorspel (of
reportage); 21.45 uur Tony.Schifferstein
piano; 22.00 uur Het verkeer in Neder-
land- causerie door W. van Gorcum;
22.09 uur The Happy Ranchers met
"Texas" Kitty Prins en The Day Drea-
mers; 22.30 uur Morrie Paramor en zijn
orkest 22.50 uur: Nieuws in het kort
23.00 uur: Sluiting.

Korteberichten

Den Haag — Ir. C. Staf, de vroegere
minister van oorlog, is nu benoemd tot
tijdelijk ambassadeur bij de Europese
Economische Gemeenschap.

London — Dr. John Adams is voor de
tweede maal vrijgesproken van moord

op een weduwe. Deze arts stond in hettestament van enkele gefortumeerde
weduwen op leeftijd. Wegens het ver-valsen van doktersverklaringen kreeg
hij echter een boete van 25.000 gulden.

New Vork City — Ook bij de Vere-
nigde Naties zijn wanbetalers. De Sov-jet Unie en Formosa zijn het verst ach-ter met hun bijdragen. De schuld loopt
in de miljoenen dollars.

Parijs — Na een aanrijding in de
Franse hoofdstad wond de aangereden
partij zich zo op dat hij de 29-jarige
Georges Moussempes achter het stuur
van zijn wagen doockschoot. De politie
heeft de dader nog niet gevonden.

Washington D.C. — Mrs. Kennedy
wil in het Witte Huis een kunstcen-trum creëren om er tentoonstellingen
van Amerikaanse kunstwerken te hou-
den.

Den Haag - Een van de "Zingende Zus-jes" welbekend van radio en plaat isomgekomen. Jeanette Hagen opende tij-
dens een snelle autorit het portier vande wagen en werd naar buiten geslin-
gerd. Zij was op slag dood.

Hollywood - De bekende filmster Lana
Turner huwde zondag voor de vijfde
keer. De 39-jarige Lana was reeds ge-
huwd met Artie Shaw, een bandleider.
Verder met de hotelier Stephen Crane!de filmster Lex Barker en de sportman
Bob Topping. Haar zeventienjarige doch
ter Cherryl kreeg vrijaf uit de gevan-
genis waar zij haar straf uitzit voor
het neersteken van haar moeders ge-
wezen vriend John Stompanato. Lana's
volgende film is: "Door liefde bezeten".

S.O.S
Wiel heeft mijn witte poes "Queenie"

met rood bandje gezien ?
Gevlucht na aangevallen door hon-

den. Mogelijk gewond.
Spoed inlichtingeni tegen beloning.
Mevr. Graf, Bergweg.

3047
TE KOOP GEVRAAGD in goede staat

zijnde VOLKSWAGEN. Bouwjaar, '57
of later.

Pouwer,
Oranjehotel >
tel. Hla. 80, na 5 uur.

3042
TE KOOP: Scooter N.S.Ü7~km. 31700.
Prijs n.o.t.k.
Per 20 december. Pastoe schrijftafel
met stoel.
K.W. van Netten.
V. Waardenburghlaan 899, van 18.00 —
19.30 uur. 3035

EDO, hedenavond (woensdag 7/12)
Sportfilm o.a. REAL MADRID

VHO-leden vrij entree Geen VHO-le-
den f 0,50. Aanvang: 19.30 uur.

3046

filmprogramma
REK THEATER

vertoont heden 7/12 en morgen 8/12 de
Franse film:

"ZIJ DIE ZICH VERKOPEN"
met Giselle Pascal - Philippe Lemaire

en Louise £arletti.
Holl.-Binnen vertoont heden 7/12
de film: "DE AVONTURIERSTER VAN
BEIROET" met Jean-Claude Pascal -
Gianna Maria Canale en Jean Servais.

ORIËNT THEATER
vertoont heden 7/12 voor het laatst

"BLOWING WILD"
met Gary Cooper, Barbara Stanwyck
en Anthony Quinn. Een uiterst levendi-
ge film over een boeiende reeks ge-
beurtenissen.
Haven morgen 8/12: "NOT OF THIS
EARTH" met Paul Birch.
Holl.-Binnen morgen 8/12: "GADIS
LIAR"
Sentani morgen 8/12: "THE BLACK
CASTLE" met Charles Laughton.

—""Mag- tW.ffIMJHfflMIWMmiMlfiMWmmËÊm*---VMÊIMKK-!»Fi^&:jt*Vi

Heeft U nog GEEN Kerst en/of
Nieuwjaars-advertentie opgege- *
ven ? jjj
TOT 15 DECEMBER a.s. kunnen
wij deze nog aannemen.
HAAST U ! Voorkom dat U Uw
gelukwensen NIET MEER kunt
plaatsen wegens plaats of tijdge-
brek.

mmiumi. ■■!!!■ i inimriYi>»fina-.: —^«i—»—i—i^w^v^T""^".'.t., -TONG TONG No. 10
thans bij

BOEKHANDEL GEBR. TERLAAK

Zeepaardje: Hedenavond aanv. 20.30 uur
"Elk wat wils": 3048

Te koop Kinderwagen en eet- en ont-
bijt-servies. Geelen, Borowaistr. Holl.
Binnen. 3038

H.8.5.-Clubgebouw zondag 13.00 uur
uitsluitend ROULETTE. Zaterdag Club-
gebouw gesloten ! 3051

NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ. N.V.
AGENTSCHAP HOLLANDIA

verdere biedingen opi ons oude kantoorgebouw te Hollandia-Binhen
op perceel R.V.O. worden nog ontvangen tot en met UITERLIJK
ZATERDAG 10 DECEMBER a.s

■ ■
A.M.L JAARRIT 1960
Het reglement en de inschrijfbiljetten voor de A.M.C. JAARRIT 1960, te hou-

den op 17 december, zijn vanaf heden verkrijgbaar bij het Secretariaat —Havenweg.

De inschrijving sluit WOENSDAG 14 DECEMBER.

■ :ff1248

Met de a.s. Kerstdagen is „DE VABCftiAW' in staat amandelkerstkransen aan te
bieden van f. 10.- per stuk, ook Kerststollen vanaf f. (i.- per stuk. Tevens Kersttaarten
vanaf f. II).- Eu hoger, alsmede Fondantkerstkransjes a f. 1.25 per half pond.
SluiSingsdatum bestellingen 20 Dec.

BERGWEia (achter ORIËNT) No. sem
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