
NIEUW GUINEA KOERIER DE GROENE

onafhankelijk dagblad voor ned. nieuw guinea _
?1.nFH.1980

2e JAARGANG NO. 286 DONDERDAG 8 DECEMBER 1960

Toestand in Laos spitst zich toe
De spanning in het voormalig Frans Indochina neemt voortdurend! toe.

Nadat Rusland enige dagen geleden een luchtbrug had ingesteld naar de
Laotische hoofdstad Vientiane, beschuldigde de Russische ambassadeur in La-
os de Amerikanen van het aanzetten tot burgeroorlog.
De drie groeperingen in Laos, nl. de aan de regering zijnde neutralisten, de
communistische Patet Lao en de rechtse rebellen van generaal Phoumi Nousa-
vang zijn in verscheidene provinciesvan Laos in gevechten met elkaar ge-
raakt
In het aangrenzende Zuid Vietnam neemt de communistische agitatie toe.
De regering van Zuid Vietnam heeft een deel van haar troepen gealarmeerd om
op een ae'liie uit het communistische Noord Vietnam voorbereid te zijn.
De Zuid Oost Aziatische verdragsorganisatie heeft tenslotte kenbaar gemaakt
dat ze geen communistische aggressie zal gedogen.

De Russische ambassadeur in Laos
heeft de Verenigde Staten beschuldigd
van het aanzetten tot burgeroorlog. Hij
sprak in Vientiane ter gelegenheid van
de opening van de luchtbrug, die door
de Russen wordt onderhouden op Vien-
tiane. Hij zei dat Rusland het Laotische
volk zal bijstaan in hun pogingen om
vrede, onafhankelijkheid en neutrali-
teit te verkrijgen.

De Amerikaanse ambassade in Vien-
tiane heeft een gedeelte van de nota
van de neutralistiscihe premier, prins
Souvana Phounïa vrijgegeven, waarin
deze aan de Verenigde Staten verzoekt
om de hulp aan de rechtse rebellen
van generaal Phoumi Nousavang te
stoppen. De premier zegt in zijn nota,
dat de wettige regering van Laos de
enige is die op hulp van de Vftrenigde
Staten aanspraak kan maken.

Een woordvoerder van het Ameri-
kaanse ministerie van Buitenlandse Za-
ken heeft in Washington gezegd, dat
de regering der Verenigde Staten het
verzoek van de Laotische premier in
overwe-gjng heeft genomen.
Rapporten blijven binnenkomen over
voortdurende gevechten in vijf der 12
provincies van het land.
De regering van Laos heeft in een ra-
dio-uitzending verklaard dat haar troe-
pen van de Thailandse zijde van de
Mekongrivisf werden beschoten. Deze
beschieting zou plaats Hebben gehad
gedurende gevechten tussen regerings-
troepen en rechtse rebellentroepen bij
\Pakhadlmh, 100 mijl ten oosten van
Vientiane.
OOK ONRUST IN ZUID VIETNAM

Troepen van Zuid Vietnam aan de
grenzen van Zuid Vietnam en Noord
Vietnam zijn in staat van alarm ge-
bracht om in te grijpen in geval van
een grootscheepse communistische in-
filtratie.
Reuter meldt dat er tekenen zijn van

een verhoogde communistische activi-
teit met wapengeweld bij Saigon, tot
binnen een straal van 9 mijl van de
Zuid Vietnamese hoofdstad.
Naar wordt gemeld hebben communis-
tische troepen vier burgerwachten ge-
dood in een hinderlaag bij de Cam-
bodjaanse grens.
ZOAVO OP ZIJN QUIVIVE

De secretaris-generaal van de Zuid-
oost Aziatische Verdragsorgamisatie, de
Siamees, Sarazin, heeft gewaarschuwd
dat de ZOAVO in actie zal komen, wan
neer een kritieke situatie in zijn be-
langensfeer zou ontstaan.
Hij sprak op de opening van de ZOAVO
conferentie over de gemeenschapsont-
wikkeling in Baguio, in de Philippij-
nen.
De Verdragsorganisatie blijft op zijn
quivive ten aanzien van enig teken van
agressie of subversiviteit in de sfeer
der landen zoals zij heeft besloten bij
de aanvaarding van haar verantwoor-
delijkheid. Hij waarschuwde!, dat er
geen misrekeningen of vergissingen bij
eventuele agressors mogen zijn fen aan
zien van dit punt.
De ZOAVO zal zijn volle verantwoor-
delijkheid dragen en zijn verplichtingen
nakomen.
Sarasin zei, dat alle leden van de ZOA-
VO de ontwikkelingen in Laos angst-
vallig blij.ven volgen. Hij zei dat de
landen regelmatig contact hielden en
vergaderingen belegden om een duide-
lijk beeld te blijven houden van de
gebeurtenissen. Dfe situatie is ebtater
zeer plooibaar en verandert iedere dag.
Het gevaar dat de vrije landen heden
ten dage confronteert is communisti-
sche subversiviteit. De ZOAVO zal
geen agressie plegen, doch zal op zijn
hoede zijn en voorbereid zijn om zich
te verdedigen töt het uiterste.
De Baguio-conferenüe is de eerste dié
door de ZOAVO landen gehouden wordt

over gemeenschapsontwikkelingsplan-
nen. Zij wordt bijgewoond door alle
acht leden van de verdragsorgatnisatie.

Nieuw voorstel tot asso-
ciatie van Ned. Antillen

met EEG
Het Koninkrijk der Nederlanden heeft

bij de ministerraad van de Europese
Economische Gemeenschap in Brussel
een gewijzigd voorstel ingediend voor
de associatie van de Nederlandse An-
tillen bij de gemeenschap. Het voorstel
is gedaan na overleg met de landsre-
gering in Willemstad en is al door mi-
nister Luns op de ministerbijeenkomst
van de EEG in Parijs ter sprake ge-
bracht.
Het houdt een nieuwe regeling in voor
de uitvoer van olie uit de Nederlandse
Antillen naar de landen van de EEG.
Dit impliceert dat er maatregelen ge-
troffen zouden worden als zou blijken
dat de gemeenschappelijke markt door
de invoer van die olie verstoord zou
worden.
De bezwaren van de vijf andere Euro-
pese landen tegen het oorspronkelijke
Nederlandse associatieplan waren voor-
al gericht op de vrees dat vrije invoer
van Antilliaanse olie zou leidjen tot
verstoring van het prijspeil. Een werk-
groep van nationale deskundigen uit dé
zes EEG-landen zou het nieuwe voor-
stel bestuderen.
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Gesprek met een vooraanstaande
familie Doorsnee

Tijdens de gisteravond in de Jacht-
club gehouden ontvangst ter gelegen-
heid van het bezoek der passagiers van
de eerste DC-8 aan Hollandia, hebben
wij met enkele van de Nederlandse be-
zoekers uit Nederland een persgesprek
gevoerd.

Ir. LA. Aler, President Directeur van
de KLM is de man die het royale be-
sluit nam om een groep Nederlanders
die ondanks het feit dat ze vooraan-
staand waren, toch min of meer een fa-
milie doorsnee vormden, eens een kijk-
je in Nieuw Guinea te laten nemen.
Hem vroegen we welke betekenis
Nieuw Guinea had voor de uitbreiding
van het KLM luchtnet. De betekenis
is belangrijk, aldus de Heer Aler.

Als Nieuw Guinea niet Nederlands
was en als er dus £een grote vervoers
behoefte tussen die twee landen be-
stond, zou de KLM er nooit in zijn ge-
slaagd om de poolroute van Amster-
dam naar Tokyo tot stand te brengen.

Als Tokyo eindpunt geweest zou zijn

en de KLM-lijn dus had moeten ren-
deren van Jaaanse vracht, zou Japan
geen landingsrechten hebben gegeven.
Dank zij Biak is dit laatste wel ge-
beurd.
Over de Kroonduif zei de Heer Aler.
dat er voor die maatschappij in Nieuw
Guinea een grote taak was weggelegd.
Wat in Nieuw Guinea wel nodig is, is
een betere r-rondorgaivsatie en beter
materieel. Hij had echter de indruk,
dat het Gouvernement zich bewust was
van de eisen die een zich ontwikkelend
vliegbedrijf stelde.

De Heer L. Brunt, secretaris-penning-
meester van de KNVB was van mening
dat zijn verblijf in Hollandia vrucht-
baar was geweest vooral op organisa-
torisch gebied. Hij kondigde de oprich-
ting aan van een overkoepelende voet-
balbond voor heel Nieuw Guinea, ter-
wijl ook de Stichting Sportb'eliangen
haar zorgen over het hele land zou gaan
uitstrekken. Hij meende dat deze grote
organisatie op profijtelijke wijze ge-
lieerd zou kunnen zijn met de Neder-
landse Sport Federatie.
Twtee vakbewegingsleiders maakten
deel uit van het gezelschap, nl. de heer
O.J. van Mastrigt, voorzitter van het
Christelijk Naljionaa* Vakverbond en
Drs. D. Roemers, voorzitter van het
Nederlands Verbond van Vakvereni-
gingen. Hun meningen over de positie
der vakbeweging in Nieuw Guinea
stemden nagenoeg geheel met elkaar
overeen.
Zij vanden deze positie moeilijk: er
ontbreekt een particulier bedrijfsleven
van enige omvang, waardoor de gewen-
ste spreiding in de werkgelegenheid ont
breekt. Verder is de arbeidswetgeving
naar hun mening verouderd. "Het In-
donesische Burgerlijk wetboek is hier
notabene nog van kracht", aldus de
heer Van Mastricht.
De vakbeweging heeft naast het gouver
nement een belangrijke constructieve
taak op dit gebied, aldus de heer Van
Mastrigt. Het gaat er om dat in Nieuw
Guinea de negentiende eeuw met zijn

sociale strijd moet worden overgesla-
gen.

De heer Roemers verklaarde naar
aanleiding van een desbetreffende
vraag, dat het NVV niet voornemens
was, om zich hier met een bepaalde
vakbeweging in Nieuw Guinea te asso-
ciëren. Hij meende dat het geen zin had
om de in Nederland ontstane schei-
dingslijnen ook naar Nieuw Guinea over
te planten.
Het CNV is hier het eerst geweest aldus
de heer Roemers, en daar hebben we
vrede mee.

Dit alles neemt niet weg, zo voegde
hij er aan toe, dat het NVV een grote
belangstelling heeft voor de vakbewe-
ging in onderontwikkelde gebieden en
hij verwees daarbij naar wat het NVV
in Suriname en de Nederlandse Antil-
len doet en reeds heeft gedaan.

In aansluiting op wat de heer Van
Mastricht had gezegd formuleerde hij
zijn mening over de positie der vakbe-
weging in Nieuw Guinea als volgt: De
voornaamste werkgever in Nieuw Gui-
nea, al. het Gouvernement is nog niet
afgestemd op de vakbeweging. De hou-
ding van de overheid, stamt uit Indone-
sië waar geen vakbeweging was. Het
gaat er in dit verband niet zozeer om
of een bepaald voorstel wordt afgewe-
zen, maar wel op welke wijze dat ge-
beurt.

De heer Roemers was niet optimis-
tisch over 'ie economische activiteit dTe
h;i hier had aangetroffen, en hij ver-
klaarde dat ziin bezorgdheid over de
bestaansmogelijkheid van een zelfstan-
dig Nieuw Guinea was vergroot.
Mevrouw Keyzer-Hardick is voorzitster
van de Nederlandse Vereniging van
Huisvrouwen en zij heef! in Hollandia
de problemen leren kennen van de
Hollandiase zustervereniging. Een groot
verschil met Nederland is. dat vele
vrouwen zich door hun tijdelijk ver-
blijft in dit land moeilijk voor een ide-
aal inspannen. Niettemin konden tal van
practiscb.e adviezen worden gegeven,
gebaseerd op de in Nederland opgedane
ervaring.

Een belangrijke taak ziet zij wegge-
legd op het gebied van de vorming der
autochtone vrouwen.

Het Kaum Ibu werk is nu nog vooral
kerkelijk georganiseerd, maar dit werk
zou ook doojr de Vereniging van Huis-
vrouwen verricht kunnen worden, aldus
mevrouw Keyzer.

Mr. F..T.F.M. van Thiel, voorzitter van
de Algemene Katholieke Werkgevers
Vereniging en evenals de heren Van
Mastrigt en Roemers lid van de Twee-
de Kamer, wilden we vragen of hij tij-
dens zijn bezoek een bevestiging had ge
vonden van de nogal defaitistische me-
ningen die in de rechter vleugel van de
KVP over Nieuw Guinea aan het licht
zijn getreden.

Mr. Van Thiel verklaarde echter niet
te weten dat de KVP een linker of een
rechter vleugel had.

Hij zette het officiële standpunt van
de KVP ten aanzien van Nieuw Guinea
uiteen, kortweg: opvoeding tot zelfbe-

schikking.
Grote groepen van de bevolking van

Nederland staan achter dit principe,
zei Mr. Van Thiel, hetgeen aan de,heer
Roemers de opmerking ontlokte, dat hij
dat niet in de krant zou willen hebben.

De belangstelling ypor Nieuw Guinea
achtte Mr. Van Thiel in Nederland
groot maar de kennis gering, en hij had
bij zichzelf moeten constateren, dat hij
ondanks alle lectuur niets van het land
afwist. Nu was dat beter geworden.

Tegenover de opvattingen van de vak-
beweging bracht hij de bijzondere posi-
tie van de ondernemers hier te lande
naar voren, die hem in vele gesprekken
met particulieren duidelijk was gewor-
den. De plicht om Nieuw Guinea te ont-
wikkelen wordt in Nederland algemeen
erkend, aldus de heer Van Thiel, maar
het vertrouwen ontbreekt. Men durft
niet te investeren.

"Wat er moet gebeuren is, dat Neder-
land bij zijn hulp aan onderontwikkel-
de gebieden prioriteit geeft aan Nieuw
Guinea. Om particulier kapitaal naar
dit land te trekken dienen er door de
regering politieke garanties te worden
gegeven."

Hoewel de tijd drong hadden we nog
juist tijd om van de auteur Anthony
Van Campen te vernemen, dat hij een
nieuwe uitgave van het Vademecum
voor Nieuw Guinea aan het voorberei-
den is. terwijl er voorts een fotoboek
over Nieuw Guinea van zijn hand zal
verschijnen.

De heer E.J.H. Volkmaars, hoofdcom-
missiris van de Nederlandse nadvinders
verklaarde zich zeer voldaan over de
ontwikkeling van de oadvinderij in
Nieuw Guinea. Een probleem dat hier
'Jchter zwaarder weegt dan in Neder-
land is de kadervorming, die het expan

mpo van de bewegine bepaalt.
Oubaas Volkmaars wordt overal in

Nieuw Guinea. zelfs in plaatsjes als
Genjem, met bijzonder eerbetoon ont-
vangen, maar daar is hij dan ook ou-
baas voor. Hij heeft inmiddels een rally
in Biak en een in Hollandia bijgewoond
In Biak informeerde een van de jon-
gens die binnenkort in Australië naar
een groot kamp gaan terloops naar de
kampervaringen van de heer Volk-
maars. Misschien kon hij er zijn nut
mee doen.

5 Jarig leerplan
Bijzondere H.B.S

voorlopig behouden
De Dienst van Culturele Zaken te

Hollandia deelt mede, uit Nederland
bericht te hebben ontvangen, dat de in-
voering van een zesjarig programma
voor het concordante_ Middelbaar On-
derwijs in Nederlands Nieuw Guinea
voorshands zal worden opgeschort.

Er zal derhalve voorlopig geen veran-
dering in het huidige vijfjarige leerplan
van de Bijzondere HBS te verwachten,
zijn.

Hoewel bij deze beslissing ook het be-
lang van de Europese bevolkingsgroep
in het oog is gehouden, is voor de; re-
gering het doorslaggevend argument
geweest dat door ds- instelling van een
afdeling C aan de Bijzondere HBS te.
Hollandia per 1 september 1961. een

Vervolg op pag. 4



Slechte oogstresultaten in China
China bevindt zich in een economi-

sche crisis tengevolge van tegensla-
gen in de landbouw die ook vergaande
gevolgen voor de industrie hebben. De
agrarische produktie in 1960 is. zo schat
men in Hongkong, nauwelijks gelijk aan
en vermoedelijk lager dan die van 1959
De toewijzing van voedingsmiddelen en
van kleding is lager dan voorheen.
De minister van Landbouw, Liao Loe-
jen verklaarde, dat de graanproduktie
per hoofd der bevolking nog betrekke-
lijk gering is. Hij wenst de graanpro-
duktie in tien jaar te verdubbelen. Het
partijblad Jenmin Jih Pao had als com-

mentaar, dat de voedselproduktie moet
verdubbelen, wil redelijk aan de be-
hoeften kunnen worden tegemoet ge-
komen. De katoenproduktie moet ver-
drievoudigd worden, in aansluiting op
een snelle industrialisatie in de sector
van de synthetische vezelstoffen.
De landbouw is in China ook de grond-
slag voor de industrie en de handel;
50%> van de staatsinkomsten zijn direct
of indirect afkomstig van landbouwpro-
dukten en verwerkte agrarische produk
ten maken 70% uit van de export. In
de herfst was dan ook reeds merkbaar,
dat de landbouwproduktie minder was
geworden, zoals bleek' uit de omzetten
op de najaarsbeurs te Canton.
De Chinese leiders leggen nu weer meer
de nadruk op de ontwikkeling van de
landbouw. Miljoenen mensen zijiï van
de stad naar het platteland gebracht
om mee te helpen en de industrie moet
weer landbouwmachines en meststoffen
maken. Aangezien alle aandacht altijd
gericht was op de industrialisatie, is
het publiek wat in verwarring gekomen
en hebben de journalisten alle moeite
om' deze zwenking te verklaren. De
Chinezen wijten het gebrek aan suc-
ces aan de ernstigste overstromingen
en droogten sinds 1949, waardoor een
derde deel van het bouwland werd ge-
troffen, maar Westerse deskundigen
menen dat de oorzaak vooral bij de
slechte planning en bij burocratische
inel'ficiency is gelegen.
Vluchtelingen uit China berichten over
een toenemende apathie onder de boe-
ren welke do produktie zeker ongun-
stig zal beinvloeden. De boeren heb-
ben nauwelijks nog tijd voor zichzelf,
een motief om harder te werken heb-
ben zij eigenlijk niet, vooral nu het
doel, de gouden toekomst, verder dan
ooit lijkt.
De voorzitter van de Staatsplancommis-
sie, Li Foe-tsjoen, verklaarde onlangs,
dat men nog jaren van hard werken
en van strijd voor de boeg heeft voor-
dat China zich een rijke en machtige
socialistische staat kan noemen. De
agrarische situatie schijnt ook enige
mensen aan de top gealarmeerd te heb-
ben; deze mensen pleiten nu voor een
radicale wijziging in de politiek, in-
clusief een wijziging in de opvattingen
van het regiem m.b.t. de snelle bevol-
kingstoeneming.

(The New Vork Times)

Arrestatie te Hollandia
Dezer dagen is te Hollandia een per-

soon van Indonesische landaard, P ge-
naamd, gearresteerd op grond van over-
treding van 169 van het Wet-
boek van Strafrecht. Dit artikel heeft
betrekking op deelname aan de acti-
viteiten van verboden verenigingen.
Reeds geruime tijd bestond er ver-
denking tegen P., maar nadat enige
tijd geleden te Hollandia en elders en-
kele arrestaties werden verricht, meen-
den de autoriteiten voldoende gegevens
te hebben om tot aanhouding over te
gaan.
OVERDREVEN VOORSTELLING VAN
ZAKEN

Naar aanleiding van dit bericht ver-
nemen wij van officiële zijde, dat de
affaire van een wijdvertakte organisa-
tie als door Associated Press vermelü,
en door Nederlandse bladen gepubli-
ceerd een overdreven voorstelling van
zaken is.

Van een naar westerse begrippen
goed opgezette organisatie is geen spra-
ke. Veelal blijkt dat zij die zich als
lid opgaven van verboden verenigingen

en artikel 169 van het W.v.S. overtraden
dit deden om zich veilig te stellen met
het oog op een onzekere toekomst.
De redenering bij de betrokken perso-
nen is meestal, dat zij zich, voor het
geval Nieuw Guinea toch door Indone-
sië geannexeerd zou worden willen "in-
dekken".
Wapens en propaganda-materiaal ont-
breken bij hen ten enen male, aldus
een officiële zegsman.

Radioprogramma
DONDERDAG 8 DEC 1960 (49,42 m.)

20.00 uur: Klok; nieuws; weersverwach-
ting. 20.15 uur: Donderdagavondconcert.
Concertgebouworkest olv. Bernard Hai-
tihk'. Sclist: Gerard Hengeveld. Inl.: dr.
J. Wouters. 21.07 uur: "Bij het scheiden
van de markt" wordt besproken door
Ed. Hoom'ik. 21.13 uur: Weens Staats
Opera-orkest en koor. 21.30 uur: Katho-
lieke avondoverdenking. 21.45 uur: Bal-
letmuz. uit "Zar und Zimmerman"
(Lortzing). 21:52 uur: Enid Mosier en
haar Trinidad Steel Band. 22.00 uur:
Hillbilly Saloon (div. uitvoerenden).

22.20 uur: Chet Atkins, gitaar. 22.30 uur
Het Michael ■ Coldin Septet brengt:
"Silhouetten in Jazz." 22.50 uur: Nieuws
in het kort. 23;00 uur: Sluiting.

Ingezonden
Geachte Redactie,

Enige v/eken geleden las ik in Uw dag-
blad met belangstelling het artikel aan-
gaande de Stichting Sportbelangen.
Deze overkoepelende organisatie was
blijkbaar niet zo tevreden met de gang
van zaken, het ontbrak kennelijk aan
coördinatie, er is blijkbaar ook nog
steeds een schreeuwend tekort aan goe-
de sportaccomodatie.
Na lezing van het artikel kan-ik de
Stichting Spar/tbelangen niets* anders
dan gelijk geven.
In Uw blad ddo. 3Ö-11-'6O meldde het
GVB dat de Dienst van Sociale Zaken
en Justitie vele -plannen-:heeft t.a«v.

uitbreiding en aanleg van sportterrei-
nen. De lichaamsopvoeding (zal ver-
moedelijk de Lichamelijke Opvoeding
mee bedoeld zijn) en de nuttige vrije
tijdsbesteding zouden dus behoorlijk
voorzien worden.
Nu vraag ik me in alle gemoede af
Wie jokt er nu?
Ik neem toch aan dat bij de projectie
van een dergelijke grote uitbreiding de
overkoepelende organisatie hier in ge-
kend zal zijn, om adviezen gevraagd isenz.
Gezien het eerder genoemd artikel isdit vermoedelijk niet gebeurd.De Stich-ting wist er kennelijk niets van, an-ders hadden zij immers niet dusdanig
gereageerd.
Of waren deze projecten gepland voor-dat de Stichting in het leven geroepen
werd?
Hier klopt volgens mij iets niet, hoezit de vork nu toch precies in de steel?Ik vroeg me af: komen er nu veldenof komen die er niet. Ben dus in de
auto gestapt en heb rondgekeken.
Te Noordwijk was men druk bezig meteen derde veld, het ziet er netjes uit,men had goede verwachtingen van een
nieuw drainage systeem enz.
Op mijn vraag wie of dit veld nu inhuur zal krijgen; de VHO, de VBH, dehockeyers of korfbalüers, kon mengeen antwoord geven.
Vermoedelijk zou het een schoolsport-
veJd worden, zei men, dit had men weleens op een tekening zien staan.
Volgt men nu het oude principe: ver-
huur door het Gouvernement aan een
sportbond waarna onderhuur aan descholen (weer terug bij het Gouverne-
ment) of gaat het nu anders?
In Hollandia Binnen is iets groots op-
gezet.
Voetbalveld van internationale afme-
tingen, kleedhokjes. tribune, atlethiek
accomodatie enz.
Toer. ik er kwam werd er niet gewerkt,- het regende - dus kon ik mij niet zo
uitvoerig op de hoogte stellen van degang van zaken t.a.v. opzet, huur enz.
Wel weet ik dat de VBH te Hollandia
Binnen zeer actief is, maar ook, dat
om het veld enige scholen liggen. Ik
ben benieuwd hoe dat t.a.v. de'
huur daar zal gaan.
Boze tongen vertelden me dat het geld
alweer op was en dat daarom de bull-
dozer zweeg?????
Al met. al, er klopt iets niet: de velden
heb ik zelf gezien. De Stichting mop-
pert. Of zou die misschien mopperen
omdat de tennissers, volleyballers, bad-
mintonners, zwemmers, atleten, judoers,
e.a. sportliefhebbers helemaal niet aan'
hun trekken komen en de voetballers
nop verre van voldoende?

Een sportliefhebber

Verloofde van Boudewijn
in Brussel

De a.s. echtgenote van Z.M. Koning
Boudewijn van België is met een Bel-
gisch vliegtuig in Brussel aangekomen.
Freule Fabiola de Mora V Arragon was
in gezelschap van haar moeder.
Koning Boudewijn was' op het vlieg-
veld om zijn verloofde welkom te heten
De gebeurtenis werd opgeluisterd mét'
een militaire erewacht.



nieuw element in het geding is geko-
men. Hiermede immers wordt een spe-
cifieke hogere middelbare opleiding
voor de landskinderen gecreëerd, waar-
bij ten volle rekening zal worden ge-
houden met hun behoeften, aanleg en
aanpassingsvermogen.

Het is wel de bedoeling de cursusduur
van deze "afdeling C" op zes jaar te
handhaven.

DE BOEKENBEURS
heeft ontvangen:

Kerstartikelen, Kaarsen en Kandelaars
in ruime keuze, Kerstbomen en electri-
sche Kerstboomverlichting.

Succes agenda's 1931 - Kalenders 1961
en Kerstkaarten.

Vanaf maandag 12 december gelegen-
heid tot; het plaatsen van bestellingen
op vuurwerk. 3067

Voor verzorgd gezond haar

de meest verkochte haarcreme ter wereld

_tftf Sfek e verk°°P van meer dan tach-
JÊÊ pf^ tig millioen dozen per jaarmaakt

J§l * « Ba Brylcreem de meest populaire
J|S Blak haarcreme. Brylcreem geeft Uw
JiHSPiPP %Wk aar een naUmrlijke glans en~ ji houdt hetde gehele dagverzorgd

HBli' "'vlÉhh Masseer iedere morgen
wM mWÊÈW^ //wÊ.\m Brylcreem inUwhaaren merkop
'mk m WfÊ oe net)es en verzorgd het eruit

'^^SB^^^^^M^^^^m^ 7^sX- Brylcreem doet droog haar

» 3 BRYLCREEM
j»; W&^^j^ I Brylcreem het haarmiddel

Bij het Agrarisch Proefstation te Manokwari kunnen worden geplaatst:

Een bibliothecaresse die vlot kan typen, kennis van mo-
derne talen noodzakelijk; Standplaats Manokwari;
i

Een proefveldassistent standplaats Ransiki, bij voorkeur
met middelbare schoolopleiding en enige ervaring in de rubbercultuur;

i

Twee VeJdassistenten, standplaats Manokwari, bij voorkeur
met middelbare schoolopleiding en enige ervaring in de land- of bosbouw.

Salariëring en andere arbeidsvoorwaarden nader ovdreen te komen.

Sollicitaties kunnen in de periode 12 t/m. 15 december a.s. gericht wor-
den tot de Directeur van het Agrarisch Proefstation, Bodemkundige Af-
deling, Dok 11, Hollandia.

EEN GEZELLIGE GEHEEL NIEUWE BAR

„MOONLIGHT BAY"
3057

Te koop: dressoir, rotan zitje, vloer-
kleed, slaapkamer-ameublement, Vespa
scooter. Rijke, Marijkestr. 765, tel. 167.

3062

Te koop: dressoir, eettafel en 5 stoelen.
schrijfbureau, scooter. Dok 8, (zeezijde)
Vertentenstr. 4129. 3063

Het zwembad Kloofkamp zal
VRIJDAG 9DECEMBER NIET voor
publiek toejgankeMjk zijn.

Vervolg van pag. 2

ONTVANGEN voor DAMES: Bad- en
Zonnepakies. Blouses. V-t Broeken en
Slacks. Strandjasjes, Nachtkleding.
Maandslips en 'n groot assortiment
Ochtend- en Middagjanonnen. vanaf
f 16,50. Voor HEREN: Textra Shirts in

alie mnfrn en vele Dessins, korte en
lanee mouwen.

VI.ISMA. WITTE OLIFANT.
TE KOOP: Frtrd Taunus7 Lambretta
Scooter 175 cc. beiden bouwjaar 1959.
i.p.s. Piano (als nieuw), Eetkamer (Kei-
zer), Ledikanten, Lampen, enz.

A- Braakman, Julianaweg 929. 5a huis
voorbij Paleis. Liefst tussen! 5 en 8 uur
's avonds.

3065

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden 8/12 voor slechts óén
dag "NOT OF THIS EARTH"
met Paul Birch, Beverly Garland en
Morgan Jones.

Een griezelfilm over de afschuwelijk-
ste va-spier, ooit on het filmdoek uitge-
beeld. Wie van een fantastische griezel-
film houdt, mag deze zeker niet mis-
sen!
Haven morgen 9/12: "ALOHA" met D.
Harris.
Holl. TVnnen heden: "GADTS LIAR"
Sentani heden 812: "THE BLACK
CASTLE" met Charles Laughton.
Holl. Binnen morgen 9/12: "THE BLACK
CASTLE" met Boris Karloff.

Nieuwtjes uit Nederland
— De N.V. Koninklijke Maatschappij
De Schelde te Vlissingen voert met in-
gang van 1 januari de 45-urige werk-
week in. waardoor de zaterdag een vrije
dag is geworden. Het kantoorpersoneel
gaat 42V2 uur werken in plaats van 44
uur per week.— De Rijksmunt heeft voor het eerst na
de tweede wereldoorlog weer gouden
dukaten geslagen. De nieuwe dukaten
worden verkocht tegen de prijs van
f 27,50 per stuk. De munten zijn ver-
vaardigd voor rekening van de Twentse
Bank die er 3605 stuks heeft besteld.
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