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Mr Gonsalvez zal niet vervolgd worden
Procureur Generaal stelt superieuren verantwoordelijk

De Procureur Genelraal bij het Hof van Justitie in Nederlands Nieuw Gui-
nea, Mr. G.W. Von Meyenfeldt zal geen vervolging instellen tegen de bestuurs-
ambtenaar Mr. R.A. Gonsalvez, wiens optreden in de Baliem-vallei tot ernsti-
ge meningsverschillen aanleiding had gegeven.

De Procureur Generaal legt de ver-
antwoordelijkheid voor het gebeurde
op de schouders van de suprieuren van
Mr. Gonsalvez, te weten Gouverneur
Platteel en de Resident van Hollandia.
Mr. Eibrink Jansen.

De Procureur Generaal heeft zijn con-
clusie inmiddels doen toekomen aan de
Minister van Binnenlandse Zaken, Mr.
Tijxopeus.
Volgens de Procureur generaal moet
de bestuursambtenaar weer in zijn func
tic worden hersteld
Ook adviseert hij om het justitiële ap-

Wi nvorppn stommint» te

brengen met de huidige werkelijkheid
Mr. Von Meyenfeldt ging een maand
geleden naar Nederland omdat hij in
conflict was geraakt met Dr. Platteel.

Kok”Sungai Bila”
vrijgesproken

De Papoea kok van de KPM coaster
die in Wewak in Australisch Nieuw
Guinea een scheepsofficier met een
bij* heeft gedood is in een rechtszitting
in Wewak vrijgesproken. Dit gebeurde
nadat de verdediger erop had gewezen
dat de kok had gehandeld uit zelfver-
dediging. De officier had hem nl. met
een mes bedreigd.

Ongeregeldheden in Algerije

In Algerije is een avondklok en cen-
suur ingesteld na de relletjes van gis-
teren waarin 25 moslims werden ge-
dood en 350 gewond. De doden en ge-
wonden vielen toen troepen het. vuur
op de menigte openden. Corresponden-
ten noemen de relletjes de ergste sinds
100 jaar. De Franse troepen openden
het vuur toen duizenden moslims trach
ten het politie cordon te doorbreken en
de gouvernementsgebouwen in Algiers
aan te vallen. Velen van de Moslems
waren gewapend met knuppels en boks-
beugels.
Grote delen van Algiers maken de in-
druk dat een tornado is gepasseerd.
Winkels werden opengebroken en de
inhoud gestolen, geparkeerde auto's
werden vernield en benzinestations in
brand gestoken. Ook uit Oran en Con-
stantme komen berichten over relletjes
Inmiddels zet generaal De Gaulle zijn
tour door Algerije voort.

Reeds 3000 Pastor-Walter
migranten naar USA

Rotterdam — De Amerikaanse con-
sul generaal heeft sezegd, dat er ruim
drieduizend repatrianten uit Indonesië
dank zij de Pastor Walter wet naar de
Verenigde Staten zijn geëmigreerd.
De mccslün v<uu uui zijn in Californië
terecht gekomen.

De Pastor Walter wet liep dit jaar af
maar het Amerikaanse Congres heeft
de geldigheid verlengd tot juli 1962.

PUBLICATIE
Hij betreurde het dat de Nederlandse

pers reeds in zon vroeg stadium tot pu-
blicatie van de zaak Gonsalvez was
overgegaan, maar ontkende dat een van

beide partijen de pers in de arm had
genomen om de eigen positie te verste-
vigen.

Het getal 1000 (het jaarlijks aantal
doden in de Baliem ten gevolge van on-
derlinge oorlogen.) zei de Staatssecre-
taris slechts bij wijze van spreken te
hebben gebruikt.
Sindsdien had hij gehoord dat dit lager
lag. Eveneens "bij wijze van spreken",
zou de Procureur Generaal over de
kwestie Gonzalvez "op zijn sociëteit"
hebben horen spreken. Hierin moest
niet meer gezien worden, dan dat Mr.
Von Meyenfeldt deze geschiedenis in
eerste instantie niet langs: de officiële
kanalen ter ore was gekomen.

Staatssecretaris Bol wil onderzoek tot op
de bodem

Op een persconferentie op zaterdag
10 december jl. to Hollandia kon Staats-
secretaris Mr. Th. H. Bot over de
kwestie Gonzalvez nog geen nieuws me-
dedelen.

Mr. Bot wilde in dit verband zelfs
niet van een controverse tussen de
Gouverneur en de Procureur Generaal
spreken, hoewel hij ook niet wilde ont-
kennen dat er misschien wel verschil
van mening over hun bevoegdheden
tussen beide functionarissen bestond.

Hij vond het in elk geval zeer de
moeite waard deze zaak tot op de bo-
dem uit te zoeken. "Ik kan mij niet de
luxe permitteren," aldus Mr. Bot „dat er
eïke keer weer zoiets is". Hij herinner-
de aan de andere onaangename voor-
vallen van de laatste tijd, zoals de cen-
suurkwestie en zei, dat dit soort dingen
de zaak van Nederlands Nieuw Guinea
geen goed deed.

ONTWIKKELING
Op de vraag of hij de pacificatie van

de Baliem reeds voltooid achtte, ant
woordde de Staatssecretaris, dat een
gebied pas echt gepacificeerd was, als
het ook economisch was open gelegd.

De ontwikkeling van het gebied acht-
te hij nu een belangrijker probleem dan
de kwestie Gonsialvez.
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Brengt 1961een verandering ten goede in Nederlandse publieke opinie t.a.v NG?
"Ik heb goede hoop, dat door het tot stand, komen in maart 1961 van de

Nieuw Guinea Raad niet in de laatste plaats door de ruimeire voorlichting
over de publike zaak, welke daarvan |het gevolg zkl zijn, de opinie in Neder-
land ten aanzien van Nïeuwi Guinea een Wijziging ten goede te zien zal geven."
Aldus vatte Staatssecretaris mr. Th H. Bot tijdens een gesprek dat wij met
hem mochten hebben, een der mogelijke gevolgen van, de instelling van de
Nieuw Guinea Raad samen, waaraan tot op heden nog maar weinig aandacht
is besteed. ;
Hoe komt het dat er in Nederland

niet steeds voldoende animo is voor een
ambtelijke functie in Nieuw Guinea ?
hadden wij ons afgevraagd. Zijn er
reeds plannen in voorbereiding om de
salarissen te verhogen ?

Mr. Bot verklaarde dat er inderdaad
voorstellen in die richting zijn gedaan,
maar hij meende dat het gebrek aan
animo voor uitzending naar Nieuw
Guinea niet alleen een kwestie van
geld was. Het is in sommige gevallen
ook te herleiden tot een geest van twij-
fel aan de toekomst zo meende hij, die
des te betreurenswaardiger is, omdat er
eigenlijk geen aanwijsbare aanleiding
toe bestaat.

Het is bekend, dat men in bepaalde
kringen van handel en nijverheid hui-
verig is om in. Nieuw Guinea te inves-
teren. Hierbij spelen de in Indonesië
opgedane ervaringen uiteraard een rol,
terwijl het ontbreken van voldoende ga-
ranties mede als argument wordt ge-
hanteerd.
De Staatssecretaris bleek naast de sa-
lariskwestie (zowel van de dorpsonder-
wijzers als in het algemeen) ook over dit
vraagstuk, evenals over de kwestie van
de invoerrechten, uitvoerig met de Gou-
verneur van gedachten te hebben ge-
wisseld.

Maar er zijn nu tekenen, die er op
wijzen, dat bepaalde groepen in Neder-
land zich niet langer willen verschuilen
voor de taak die hier ligt, en mr. Bot
verwees daarbij met kennelijke tevre-
denheid rta?i" het debat over de Nieuw
Guinea Raad in de Eerste Kamer.
In dit verband gewaagde de Staatsse-
cretaris van de goede kans, dat de pu-
blieke opinie in Nederland zich ten goe-
de zal keren, zodra de eerste politieke
resultaten van de Nederlandse werk-
zaamheid zichtbaar zullen zijn, al zul-
len zijns inziens economische en sociale
maatregelen en voorzieningen daarbij
evenzeer grote aandacht verdienen.

Als het eenmaal zover is, dan is,er

plaats voor enig optimisme, meende mr.
Bot, want het moge soms wel lang du-
ren voor de Nederlander ergens in gaat
geloven, hij houdt echter ook van goed
werk afleveren en zal het halverwege
niet graag weer laten schieten.

De Staatssecretaris hoopte, dat het
oriëntatiebezoek van de "DC-8 passa-
giers" een bijdrage aan dit proces zou
leveren en hij meende reeds te kunnen
constateren dat dit inderdaad het ge-
val zou zijn.

Overigens, zo merkte mr. Bot tenslot-
te op, u kunt het geloven of niet, maar
voojr de belangrijke vacatures in Nieuw
Guinea, zoals die van President van het
Hof van Justitie te Hollandia en On-
derdirecteur Culturele Zaken, evenals
voor 'n 7-tal jurisltenplaatsen hebben
we 'n flink aantal sollicitaties binnen
gekregen.

Het is alleen jammer, dat er zoveel
bijkomende omstandigheden kunnen
zijn, die iemand toch nog doen beslui-
ten om niet naar Nieuw Guinea te gaan.
Op middelbare scholen gaande kinderen
soelen in dit verbaijd vaak een belang-
rijke rol, die aanvankelijke bereidheid
om naar Nederlands Nieuw Guinea te
gaan in het tegendeel doet omslaan.

Radioprogramma
MAANDAG 12 DEC, 1960 (49,42 m)
20.00 uur: Klok; nieuws; weersverwach-
ting. 20.15 uur: Sportpraatje door Wout
Bouw. 20.20 uur: Qpera-programma.
Fragmenten uit "Carmen" van Bizet
20.51 uur: Wat de pers ervan zegt. 21.00
uur: De Klavirtozen olv. Jo Burie;
Annie Palmen en John de Mol, zang
21.26 uur: "Een jeugdherinnering" door
Henri Knap. 21.33 uur: Jazz-party met
het orkest van Duke Ellington. 21.55
uur: Arm Wairata en haar Amboima-se-
renaders. 22.05 uur: Pupi Campo en zijn
orkest. 22.25 uur: Ray Colignon, ham-
mondorgel. 22.35 uur: Orkest Frank
Chacksfield. 22.50 Nieuws in het kort.
23.00 uur: Sluiting

Pakistaanse President
over kwestie Nw. Guinea
President Ayub Khan van Pakistan

heeft bij zijn vertrek uit Indonesië ge-
zegd, dat het alleen een blijk van staats
manschap zou zijn wanneer Nederland
Nieuw Guinea aan de Indonesiërs zou
teruggeven om de vriendschap en het
vertrouwen van het Indonesische volk
terug te winnen.

De president sprak bij zijn vertrek
van Djakarta naar Tokio.

President Abub Khan zei, dat de Ne-
derlanders het huidige Indonesische ter
ritorium hadden verlaten tegen een veel
hogere prijs dan Nieuw Guinea.
Hij zei ervan overtuigd te zijn, dat de
Verenigde Naties zouden moeten helpen

om het geschil tussen de twee landen
op te lossen. Allereerst dienen echter
Nederland en Indonesië bereid te zijn
de kwestie aan de Verenigde Naties
voor te leggen aldus de Pakistaanse
president.

TOURISME IN DE BALIEM
Mr. Bot, die inmiddels een bezoek aan

de Baliem heeft gebracht, verklaarde
dat hij geschrokken was van 't drukke
tourisme in de Baliem, en w»s van me-
ning dat dit de ontwikkeling van het
gebied niet ten goede komt. Hij verge-
leek e.e.a. met 'n plantje dat men steeds
uit de grond trekt,' om te zien of er al
worteltjes aan zitten.

Nieuwtjes uit Nederland

— Den Haag - Een Hagenaar heeft
kans gezien 6 jaar lang, zonder in het
bezit van enige akte te zijn, les te ge-
ven in Duits op een viertal middelbare
scholen in Dordrecht en Breda.

— Amsterdam - Het levensmiddelenbe-
drijf Albert Heyn verkoopt grammo-
foonplaten met Nederlandse lichte mu-
ziek, die in Zandvoort worden geperst.
De platen zullen enkele guldens goed-
koper worden verkocht d;m de gram-
mofoonplaten in de winkels die hier
speciaal voor zijn bestemd. Het prijs-
verschil met gewone platen bedraagt
tot 4G)70. De zaken waar de platen te
krijgen zijn, liggen in het westen van
het land.
— Den Haag - In het voorontwerp van
de nieuwe wegenverkeerswet is de mo-
gelijkheid geschapen de strafmaxima
bij het onder drankinvloed veroorzaken
van een verkeersongeval belangrijk te
verhogen. Er wordt zelfs in voorgesteld
om het in bepaalde gevallen mogelijk
te maken de betrokkene voor het leven
de rijbevoegdheid te ontzeggen.

— Den Haag - Enige Nederlandse le-
vensverzekeringmaatschappijen hebben
een ongevallen premiekorting tot 33V30/»
ingevoerd voor automobilisten die zich-
zels en hun passagiers door middel van
een veiligheidsgordel beschermen. Alle
auto's van het Britse hof' zullen met
veiligheidsgordels worden uitgerust.
Zelfs wordt in Engeland, overwogen de
gordels tot d.e standaarduitrusting van
iedere auto te maken. In Nederland
wordt overwogen de patrouillewagens
van de Rijkspolitie me,t deze nuttige

voorwerpen uit te rusten.

— Delft - Een drie-jarig jongetje in
Delft is aan de dood ontsnapt dank zij

de oplettendheid van een meisje. Het
meisje bemerkte in het voorbijgaan dat
de gordijnen voor de ramen van een
woning zwart waren terwijl ze zich
herinnerde dat een uur eerder, toen zi]

het huis passeerde, deze gordijnen wit
waren geweest. Dit was voor haar vol-
doende aanleiding om de politie te
waarschuwen, die de wening binnen-
drong. Het bleek dat door het walmen
van een petroleumkachel in de kamer,

die hierdoor vol roet was geraakt, een
jongetje bewusteloos was geraakt. De
jongen, die alleen thuis was, heeft ver-
moedelijk een petroleumvergiftigmg
opgelopen.

— Dordrecht - De 77 leerlingen van de
Rijks Hoge Landbouwschool in Dor-

drecht hebben een dag gestaakt uit pro-

test tegen de plannen van de minister
van Landbouw om hun school aan het
einde van het jaar op te heffen en naar
Deventer te verplaatsen.

— Den Haag - Een Haagse journalist
heeft zn leven te danken aan een in
zn auto gemonteerde veiligheidsgordel.
Op deRijksweg Den Haag—Gouda sloeg

z-n auto, die een snelheid had van 120
kilometer, bij een uitwijkmanoeuvre
over de kop. De auto werd zwaar be-
schadigd; de journalist had geen schram
metje opgelopen. Alleen een knoop van
zijn jas was verbrijzeld.

Vervolg van pag. 1



In de vermaarde Vieux
Carré woedt de schoolstrijd

Wie vanaf het havengebied - dat zich
mijlenver langs de "Ol man river" uit-
strekt - in New Orleans de downtown
bus pakt, rijdt door dicht bevolkte ne-
gerbuurten. Voor de houten huizen staan
grote, glanzende auto's, op de daken le-
gio televisie antennes. Zij getuigen van
de welstand der Amerikaanse negers,
afstammelingen van slaven.

Ondanks deze welvaart, is de neger
in het zo "democratische" Amerika niet
gelukkig. Want vooral in de "deep
South" wordt hij nog lang niet voor vol
aangezien. Er zijn hotels alleen voor ne-
gers, bars en bioscopen alleen voor ne-
gers. En in dezelfde bus waarmee wij
door deze miljoenen stad rijden is een
bordje met: "colored only". Dit bevindt
zich achter in het voertuig en kan door
elke blanke naar behoefte verzet wor-
den.

Canalstreet is het eindpunt van de
buslijn en het centrum der stad. Wat
de Kalverstraat is voor Amsterdam of
Broadway voor New Vork, dat is Ca-
nalstreet voor New Orleans; "de breed-
ste hoofdstraat in de Unie", zeggen de
Zuiderlingen vol trots.
Ten noorden van deze drukke winkel-
straat met haar vierdubbele tramspo-
ren, ligt de Vieux Carrt^ de oudste stads
wijk van New Orleans. De straten dra-
gen hier nog Franse namen en de oit-
dere inwoners spreken het Frans net
zo gemakkelijk als het Engels.
Grote, in koloniale stijl opgetrokken
huizen welker veranda's versierd zijn
met artistiek smeedijzeren "kantwerk"
herinneren aan een groot verleden. In
de Vieux Carr^l woonden vroeger de
rijke Franse en Spaanse kolonisten met
hun uitgebreide families en groot ge-
volg van negerslaven. Zij wisten van
het leven te genieten en er werden in
die tijd grote feesten gegeven. Hoge
gasten ontving men met veel pracht en
praal. Later zetten de Creoolse fami-
Hes, nakomelingen van die kolonisten,
deze tradities voort.

Tegenwoordig is de Vieux Carré' ook
nog een centrum van vermaak, 's A-
vonds zijn de smalle straten bont ver-
licht door de felle neon reclames der
nachtclubs die in vele oude huizen ge-
vestigd zijn. De burlesque met - als
hoogtepunt der "floor-show - de strip-
teaser - de danseres die zich op de maat
van sterk rhytmische muziek van een
"dixyland style" neger-orkest op ge-
raffineerde wijze voor het publiek ont-
kleedt, is hier zeer in trek.

NIEUWE TIJD
Maar New Orleans is ook een stad

waarin de negerbevolking zich aan de
reglementen van het museumbestaan
wil onttrekken.

Nu woedt er in de!aloude straten een
strijd. Het is de schoolstrijd, die nog
steeds niet beslist is.
Negerkinderen' gaan onder politieescor-
te naar geïntegreerde scholen. Blanke
huismoeders slaan een blokkade en mis
handelen kinderen en omstanders.
Zal Kennedy aan deze toestand een
eind maken? De toekomst zal het leren.

Rassenstrijd in zuiden van USA
breidt zich uit

Impressies uit New
orleans

New Orleans La. Omdat hij weigerde
zijn dochter van een geïntegreerde
school te halen, werd John Gabriel door
zijn werkgever ontslagen. Hij kan geen
ander werk vinden en keert terug naar
zijn vroegere woonplaats Providence in
de staat Rhode Island. Het zuiden der
Verenigde Staten blijft verscheurd.
Men doet wanhopige pogingen om de
rassenscheiding op de openbare scholen
te handhaven. Vooral de blanke vrou-
wen en meisjes zijn hierbij actief. De
rassenstrijd sloeg ook al over naar
Tallahassee en Jacksonville in Florida.

Dit is het meest recente van een serie
berichten over de rassenstrijd im New
Orleans. Een onzer medewerkers heeft
enige tijd geleden een bezoek aan die
stad gebracht en hij schreef hierover:

DRIJVENDE BALZAAL
Amusement vindt men in New Orle-

ans niet alleen in de Vieux Carrél maar
zelfs ook op de rivier, 's Avonds vaart
op de, in het maanlicht schitterende
Mississippi in volle luister een mooie
wit geschilderde, oude raderboot welks
kajuit en dekken herschapen zijn in
ééin grote balzaal. In vroeger jaren was
dit schip ingericht als casino waar de
roulette1 tot diep in de nacht draaide,
e.en drijvend Monte Carlo dus. Tegen-
woordig is dit bedrijf bij de wet ver-
boden en klinkt in de kajuit niet meer
het gefluister der croupiers. Nu echter
hoort men het forse geluid van de "Cal-
ler", de man die - gekleed in bont ge-
ruit cowboyhemd en met een "ten-gal-
lon" stetsonhoed op het hoofd - de fi-
guren van de square-dance zing-zegt
terwijl jong en oud zich vermaakt op
de maat van hill-billy muziek gespeeld
door een cowboy-ensemble.
Zo zijn de Vieux Carrs en de Mississip-
pi eigenlijk moderne musea van New
Orleans waarin het werkelijke leven
ook een plaatsje vindt te midden
der dingen die herinneren aan de his-
torie van deze zo interessante stad.

Actie „Verwen een Papoea”
heeft goed verloop

Bij de actie "Verwen een Papoea"
zijn momenteel 610 Nederlandse deel-
nemers en deelneemsters ingeschreven.
De inschrijving is in Nederland voorlo-
pig echter sjtopgezet, omdat het aantal
aanmeldingen uit Nieuw Guinea in een
langzamer tempo geschiedt.

OVERDREVEN VOORSTELLING

De leider van de actie bericht in zijn
mededelingenblad, dat sommige Pa-
poea's een wat overdreven voorstelling
hebben van het verwend worden.
Hun verlanglijstjes vermelden vele

voorwerpen van ver boven de honderd
gulden, en bijvoorbeeld ook een reis
naar Nederland. De Nederlanders zijn
zeker in staat om foto's, ansichten, ge-
zellige brieven met veel voor Papoea's
interessante wetenswaardigheden en
een enkele keer een leuke verrassing
naar Nieuw Guinea te sturen, zo
schrijft hij maar geen radio's, fietsen
verrekijkers, dekens etc.

Over het algemeen verloopt de actie
echter zeer bevredigend.

Korte berichten
— Eindhoven - Met ingang van 2 janu-
ari gaan de DAF automobielfabrieken
in Eindhoven over op de vijfdaagse
werkweek voor 't personeel. Dit geld zo
wel voor het fabrieks- als voor het kan-
toorpersoneel.

— Enige grote Nederlandse bedrijven
zijn van mening, dat een verruimde en
versnelde toelating van spijtoptanten
en zgn. maatschappelijke Nederlanders
uit Indonesië in Nederland - gezien het
groeiende tekort aan arbeidskrachten -alleszins verantwoord is.

— Voorthuizen - In Voorthuizen is on-
der een aantal schoolkinderen een
vreemde ziekte geconstateerd. In deklas zijn tien leerlingen plotseling in
een diepe slaap gevallen zonder dat
hiervoor een aanwijsbare reden was te
vinden. Een week later herhaalden zichde verschijnselen van deze slaapziekte,
alleen met dit verschil dat het aantalhiermede besmette kinderen was toege-
nomen. Bovendien was ook het aantalstoornissen toegenomen. De kinderen
bibberden over hun gehele lichaam enwaren niet meer in staat om behoorlijk
te schrijven. Allen klaagden over loom-
heid, moeheid en vertoonden andere be-
wegingsstoornissen. Ook deed zich een
jeukende huiduitslag voor. De medici
sitaan voor een raadsel. Het klasselo-
kaal waarin zich de verschijnselen
voordoen is voorlopig gesloten; de les-
sen worden nu in de hal van de school
gegeven.

— Sche.veningen - Twee aanvaringen
tussen Scheveninger loggers tijdens
vlaggetjesdag op 21 mei van dit jaar in
Scheveningen is oorzaak geweest dat de
inspecteur-generaal voor de scheep-
vaart heeft besloten in het vervolg alle
medewerking te onthouden aan het uit-
varen van loggers tijdens vlaggetjesdag
met grote aantallen passagiers aan
boord. Dït betekent definitief het ein-
de van de pleziertochtjes die de laatste
jaren honderden "landrotten" aan
boord van de vissersvaartuigen tijdens
vlaggetjesdag enkele uren op zee
bracht.

In de randstad Holland wonen 2450
mensen gemiddeld op een km2. Voor
geheel Nederland is dit cijfer 350. Over
de gehele wereld is het gemiddelde 20.
In de Verenigde Staten wonen 23 men-
sen op 1 km2.
De grootste concentraties van mensen
in de randstad vormen Amsterdam en
Rotterdam met omgeving ieder met 2
miljoen mensen. De bevolking van ons
land is momenteel 11,5 miljoen en
wordt voor 1980 geschat op 13,5 miljoen.



Korte berichten
New Delhi - India zal zijn troepen niet
terugtrekken uit Kongo zo verklaarde
Pandit Nehru. Als alle V.N.-leden hun
troepen terug zouden trekken zou het
een chaos worden, aldus Nehru.

Port Moresby - De lonen en overwerk-
vergoedingen voor autochtone arbeiders
in Australisch Nieuw Guinea zullen
verhoogd worden. Het minimumloon zal
drie Australische ponden per week be-
dragen.

Washington D.C. - Mamie Eisenhower
ontving haar opvolgster als Amerika's
eerste dame dezer dagen in het Witte
Huis. Het is de gewoonte voor de af-
tredende Eerste Dame om de volgende
presidentsvrouw uit te nodigen voor een
bezoek.

Amsterdam - Een rapport van de West
Europese Unie, samengesteld door de
Nederlandse socialist Frans Goedhart,
adviseert om NAVO-bases te vestigen
in Spanje en Portugal. Het rapport
houdt geen goedkeuring in van de po-
litiek in deze landen maar gaat van de
gedachte uit dat alle mogelijkheden om
aan het communisme weerstand te bie-
den moeten worden overwogen.—— i

GENEESMIDDELEN DEPOT „LIAUW"
Besloten vanaf 13-12 tot 18-12 a.s.

TE KOOP AANGEBODEN:
VESPA-Scocter, bouwjaar 1952, 12f* cc
i.g.e. f 400,— contant.

Te aanvaarden 3 januari 1961
J.A. HERSCHEIT -WOUTERS

Polünac I, nr. 4817
no. 3093

TENNISVERENIGING HOLLANDIA
Ledenvergadering op 15-12-'6O

Aanvang 20.00 uur in het HBS- club-
gebouw.

KOMT ALLEN

filmprogramma

ORIËNT THEATER

vertoont heden 12-12 voor1 slechts een
dag

"BERNODA"
niet Yussof Latif, Latifah Omar en Nor"
madiah.
Een heel goede maleise film, die U be-
slist niet mag missen.
Sentani morgen 13-12: "BERNODA"
met Normadiah.

GEBOREN:
Zaterdag 10 december 1960

VERNON CECILE
M.L. Ackermann
V.S. Ackermann-Schmidt
__^

no. 309i)
Met grote vreugde geven wij kennis
van de geboorte van onze zoon en
kleinzoon

LAMBERTUS NICOLAAS WILLY
L. van Vreden
J.M.L. van Vreden-Strijder
Opa Strijder
Hollandia, 11 december 1960.

no. 3100
REK THEATER

vertoont heden 12-12 en dinsdag 13-12de film:
DE AVONTURIERSTER VAN

BEIROETH
in cinemasoope. Een zeer groot avon-
turenfilm dat zich afspeelt in de woes-
tijn van Beiroeth.
"De avonturierster van Beiroeth" met
Jean Claude Pascal, Giana Maria Ca-
nale, Jean Servais en Juliette Creco.
Uitgevoerd in cinemascope en Eastman
color.
REK Holl.-Binnen vertoont heden

"MATA HART'
Een sublieme Maleise film

Voor gezellig kerstfeest. NATUURLIJK

Kerstkransen v.a. f. lo f - per stuk
Kersttaarten v.a. f. 7.50 per stuk
Weihnachtstollen f. 5.- per stuk
Kerstgebak f. 0.50 per stuk
Borstplaatkransjes f. 1.- per V2pond
Boterkoekkransjes f. 1.50 per zak

vau LkUcetii DE BOER
reeds jaren Uw leverancier van kwaliteits artikelen op gebied van banket.

Reeds ontpakt Ringers choc. Kerstfiguren voor de Kerstboom, Kerstklokken etc. e*c.
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