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Bezoek van de Gaulle aan Algerije leidt
tot oproer

Het bezoek van president De Gaulle
■wan Frankrijk aan Algerije, dat plaats
vond, nadat hij had bekend gemaakt

"dat zijn beleid gericht was op een Al-
gerijns en niet op een Frans Algerije,
heeft tot een politieke explosie geleid
in de voornaamste steden van dit
Noordafrikaans gebied. De Europese ko-
lonisten hebben zich reeds lang fel te-
gen de politiek van De Gaulle verzet.
Het Barricaden-proces in Parijs tegen
de voornaamste leiders van de Euro-
pese rebellie tegen De Gaulle, was er
een van de uitvloeisels van.

Maar dit keer was de komst van De
Gaulle naar Noordafrika voor de mos-
lemse stedelingen het sein tot massale
demonstraties. Dit heeft aan de toe-
Stand in dat la\nd een geheel a'ndejr
aspect gegeven. Tot nu toe hadden de
Algerijnse opstandelingen slechts steun
in de afgelegen landelijke gebieden van
Algerije, maar nu trokken de islamiti-
sche stedelingen in Algiers, Oram en
Constantine op onder de groen-wit^e
vlag der voorlopige Algerijnse regering
van Ferhat Abas.

Dezelfde Franse troepen die enige
maanden geleden de opstand der Euro-
peanen neersloegen, hebben nu het.
vuur geopend op de Algerijnse menig-
ten en het gevolg is een bloedbad als
M meer dan honderd jaar in het land
niet is voorgekomen. Het officiële do-
dencijfer is 61.
De Gaulle is naar aanleiding van het
gebeurde een dag eerder dan het plan
was naar Frankrijk teruggekeerd, maar
hij verklaarde dat hij zijn politiek on-
gewijzigd zou voortzetten. Er ligt een
nieuw Algerije in het verschiet zo zei
hij.
De Franse regering heeft een strenge
pVistcensuur ingesteld. In Parijs zijn
de oplagen van drie kranten in beslag
genomen.

Naar verluidt wordt er momenteel in
de Algerijnse steden niet meer gevoch-
ten. Grote eenheden parachutisten (o.a.
van het vreemdelingenlegioen) en an-
dere militairen hebben de Kashba's. de
moslemse wijken, omsingeld an met
prikkeldraad van de buitenwereld af-
gesloten. .

Adviserende Raad zet er waart achter
Op de vergadering van 12 december

jl. beraadden de leden van de Advise-
rende Raad van Hollandia zich over de
kwestie van de toekomstige gemeente-
raad.

De subcommissie wielke de vorige

maal was benoemd, kwam met een lijst
van vragen van principiële aard voor
de dag, waarover zij de mening van de
andere raadsleden wilde horen.

Dit verdienstelijke stuk werk was in
hoofdzaak door de heren Van Dooren
en Van Tongeren opgesteld. Er werden
vooral vraagpunten in onderstreept die
typisch waren voor de Hollandiase ge-
meenteraad of zaken die eventueel in
de toekomst tot meningsverschillen aan-
leiding zouden kunnen geven..
Zo werd van gedachten gewisseld over:

Het aantal leden van de gemeente-
raad.

De uitsluiting van bepaalde functio-
narissen van het passief kiesrecht
voor de gemeenteraad, zoals de Gou-
verneur, de leden en buitengewone
leden van de Raad van Diensthoof-
den, de Resident, de Gouvernements-
secretaris en de Landrechter, alsme-
de personen die door hun functie ver-

antwoording aan de Raad verschul-
digd zijn.

De zittingsperiode van een lid-
De kwestie van het ontheffen ' van

een eenmaal aangesteld lid (een zaak
die in het verleden tot zoveel moei-
lijkheden aanleiding heeft gegeven).

De wenselijkheid van het in het
leven roepen van zowel een overkoe-
pelende raamordonnantie, waarbij
kwesties worden geregeld die voor
alle gemeenteraden in Nederlands
Nieuw Guinea geldig zijn, als een in-
stellingsordonnantie,' die betrekking
heeft op éón bepaalde gemeente.

De samenstelling van het bestuur
van de gemeente.

De wijze van bezoldiging der wet-
houders etc.

De Raad was van mening dat 't wat de
taken. van de gemeenteraad aangaat,
het beste is bescheiden te beginnen. Te
zijner tijd kunnen dan meer taken aan
dit lichaam worden overgedragen,
waarbij echter steeds de leden ruimte
dient te worden gelaten voor initiatief
tot het entameren van nieuwe taken,
waarin tot nu toe nog niet door de
overheid is voorzien.

WANNEER VERKIEZINGEN?
Opnieuw werd uitvoerig overleg ge-

pleegd over het punt of de verkiezingen
voor de gemeenteraad voor, na of
gelijktijdig met die voor de Nieuw
Guinea Raad dienen te worden gehou-
den. Met het oog op mogelijke verwar-
ring bij de kiezers, kwam mem tot de
conclusie dat deze verkiezingen niet te-
gelijkertijd moeten plaats vinden.
Besloten werd de Gouverneur te advi-
seren de verkiezingen voor de Gemeen^
teraad bij voorkeur voor te laten gaan
en indien dit niet mogelijk zou zijn dan
in elk geval zo spoedig mogelijk na die
voor de Nieuw Guinea Raad-
MENKAN OOK TE VLUG ZIJN

De vergadering werd besloten met de
bespreking van enkele hangende zaken,
waarbij de meeste aandacht werd be-
steed aan de bouw van een tweede
groente- en vispassar bij toko Makasar.
De commissie die op de vorige verga-
dering werd ingesteld om zich hier in
te verdiepen^ kwam tot zijn teleur-stelling tot de ontdekking dat de plan-
nen al in zon vergevorderd stadium
waren dat van verandering nauwelijks
meer sprake kan zijn.

VRIJGEZELLEN-FLATS.
Mevrouw Schotel verzocht tenslotte

inlichtingen over de in aanbouw zijnde
vrijgezellenflats, over het formaat waar
van klachten waren binnengekomen.
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Nieuws uit FAX FAK
Groep Boetonnezen in zeven prauwen

naar Indonesië vertroknen
Op 1 december jl. vertrok een groep

Boetonnezen afkomstig uit verschillende
kampongs in de omgeving van Fakfak
met 7 prauwen naar Indonesië (Moluk-
ken). Oorspronkelijk zou men met 13
prauwen zijn vertrokken doch 6 prau-
wen waren genoodzaakt de reis tot een
volgende gelegenheid uit te stellen, al-
dus meldt de Fakfak-bode, en het blad
vervolgt: Zij die de samenleving in
Fakfak kennen zullen zich verwonderd
afvragen om welke redenen de Boeton-
nezen besloten hebben Nieuw Guinea
(Fakfak) te verlaten.
In de bevolkings-samenleving van Fak-
fak nemen de Boetonnezen 'n voorname
ja haast een onmisbare plaats in.
Zij waren goede toekangs, tuinders, ha-
ven arbeiders eet. Ook de vrouwen en
meisjes wisten zich verdienstelijk te
maken als wasvrouw of als hulp in de
huishouding.

Gelukkig valt de uittocht van de
Boetonnezen nog al mee, want er heb-
ben zich slechts 139 zielen voor opge-
geven.
De groep die reeds vertrokken is telt
dus nog geen 100 zielen-
De Boetonnezen die zich in de omge-
ving van Fakfak hebben gevestigd wa-
ren oorspronkelijk afkomstig van de
Molukken. Zij trokken hier heen ten-
einde zich een levensbestaan te ver-
schaffen en wij menen dat zij die hier
ook gevonden hebben. De jonge gene-
ratie Boetonnezen zijn hier geboren en
getogen en kennen de Molukken slechts
uit verhalen van hun ouders. Voor het
politiek rustige Fakfak wordt hun ver-
trek dan ook onbegrijpelijk geacht.
Inderdaad hebben enkele Boetonnezen
zich schuldig gemaakt door spandiensten
te verlenen aan infiltranten uit Indo-
nesië, doch van het gros kan worden
gezegd dat zij loyaal waren.

Op het gebied van de staatkundige
ontwikkel'ng van dit land laten zij dui-
delijk merken er liever niet bij betrok-
ken te willen worden. Het is mogelijk
dat de Boetonnezen die over 't algemeen
weinig ontwikkeld zijn en van de poli-
tiek geen weet hebben, zich hebben la-
ten misleiden door valse Indonesische
propaganda.

Vtelen die het vertrek van de 7 prau-
wen op 1 december jl. hebben gade ge-
slagen waren van oordeel dat. het on-
verantwoordelijk was onder de huidige
omstandigheden met dergelijke prau-
wen naar de Molukken uit te varen.
Wij kunnen alleen zeggen, dat zij ge-
heel uit vrije wil zijn vertrokken, en in
heel enkel opzicht hiertoe gedwongen
werden-

Tenslotte wensen wij hen een goede
vaart en een behouden aankomst toe.

Mogen zij datgene bereiken wat zij
er van verwachten, aldus de Fakfak-
botie.

hement te Fakfak een contact-
avond met de burgerij. In zijn toe-
sjpraak deelde de detachement.sc9mme.n-
dant Kapitein Van Ginkel mede zeer
getroffen te zijn door de hartelijke ont-
vangst van de burgerij bij de aankomst,
van zijn detachement te Fakfak. De
Landmacht onganiseerde deze contact-
avond voor een nadere kennismaking
en om de vriendschapsband met de
burgerij nauwer aan te halen-
De landmacht is van mening dat voor
de ontwikkeling van land en volk van
Nieuw Guinea onderlinge samenwer-
king vereist is.

Deze contactavond verliep vlot en
vrolijk, en werd bovendien opgeluisterd
door een "band" van de manschappen
van het detachement ondc»r leiding van
de sgt. maj. Agnes. Gezien in het kader
van de onderlinge samenwerking zou
de band in de toekomst zeer veel kun-
nen bijdragen.

Als tegen prestatie organiseerde de
burgerij in het sociëteitsgebouw op za-
terdagavond 3 december jl. een dans-
avond waarbij de K.L. werd uitgeno-
digd. Ook de K.L-band verleende op
deze avond haar zeer gewaardeerde me-
dewerking.

KL organiseerde
contactavond

■Op woensdagavond 30 november jl.
organiseerden de officieren van 't KL

Nogmaals
Persconferentie staatssecretaris Bot

In ons blad van maandag gaven wij

reeds weer wat Staatssecretaris Mr. Th.
H. Bot op de zaterdag gehouden pers-
conferentie verklaarde over de Baliem
kwestie. Er werden echter ook talrijke

andere onderwerpen aangesneden.
Mr. Bot verklaanrde om te beginnen,

dat hij niet voor een bijzondere aange-
legenheid naar Nieuw Guinea gekomen
was. De aanleiding tot zijn reis was de
DC-8 vlucht- Hij heeft in Nieuw Gui-
nea voornamelijk gesproken met de
Directeuren Lijesen, Boldingh, Van der
Feltz en Boendermaker.

ECONOMISCHE BASIS TE SMAL?
De vraag werd gesteld, of hij de eco-

nomische basis voor het proces van po-
litieke emancipatie in Nieuw Guinet
net erg smal vond. Mr. Bot zag de be-
zwaren van de huidige situatie, maar
hij wees er op, dat er in de komende
periode belangrijke vorderingen op het
gebied van de economische ontwikke-
ling verwacht konden worden. Met na-
me de financiële steun van de Europese
Economische Gemeenschap zou een be-
langrijke bijdrage betekenen. De reeds
bestaande stichtingen, zouden hun taak
beter kunnen gaan vervullen, en als
gevolg daarvan zou men o.a. over uit-
voeriger inventarisatie gegevens kun-
nen beschikken, wat de aantrekking van
kapitaal zou vergemakkelijken. Mr. Bot
formuleerde het aldus: "Er is een begin
van een begin gemaakt"- Over het een
en ander zei hij uitvoerig met de gou-
verneur en de directeur van Financiën
van gedachten te hebben gewisseld.

De Staatssecretaris gaf toe dat het po-
litiek risico voor investering belangrijk
is en wees op het verschil van de Ne-
derlandse investerings-politiek met die
van andere landen, bv. Duitsland, dat
in minderontwikkelde gebieden zijn
exporteurs door garanties in bescher-

ming neemt. Nederland doet dit niet,
hoewel het "Nederland Overzee-fonds"
een schuchtere poging in die richting is.

Nieuwe bemanningsleden
voor „oranje”

Van het Nederlandse passagiersschip
"Oranje" zijn gisteren 60 bemanningsle-
den, allen afkomstig uit Singapore - in
die stad aan land gezet en ontslagen.
Ze hadden zich wanordelijk gedragen
en onderling herhaaldelijk gevochten.
Tegelijk hebben 100 andere zeelieden
uit Singapore afgemonsterd. Ze behoor-
den allen tot de nieuwe bemanning die
op 28 september de 220 Indonesische zee
lieden hadden vervangen, nadat deze
wegens de Nederlandse Nieuw Guinea
politiek in Singapore ontslag hadden
genomen-

De nu ontslagen en afgemonsterde
zeelieden zijn intussen vervangen door
150 andere zeelieden uit Singapore.

MR. BOT WARS VAN SENSATIE
Mr. Bot vond zowel het bezoek van

de autochtonen aan Nederland als de
komst van het DC-8 gezelschap naar
Nieuw Guinea. verheugend en belang-,
rijk.

Hij zag hierin een bijdrage tot juiste
voorlichting en hoopte dat veel van
de ziekelijke sensatiezucht te niet zou
worden gedaan, nu men door middel
van deze Nederlanders in het moeder-
land kan vernemen hoe goed het hier
gaat.
HET BIJSTANDSKORPS

Gevraagd naar de details van de re-
geling m.b-t. het bijstandskorps, meende
de Staatssecretaris dat men daar ver-
trouwen in moet hebben.

De regering is er op uit om de men-
sen er niet op achteruit te laten gaan.
OPEN DEUR-POLITIEK

De Staatssecretaris legde er de na-
druk op dat hij het alk een van de be-
langrijkste wapens zag tegen alle kri-
tiek op het Nieuw Guinea beleid, om
hier zo goed en zo hard mogelijk te
werken. "ledereen mag hier komen kij-
ken", aldus Mr. Bot.
SLECHTS EEN KRITERIUM: WAT IS
NODIG?

Naar aanleiding van een vraag van
de vertegenwoordiger van de "Tifa",
stelde Mr. Bot, dat geen enkele streek
in Nieuw Guinea een speciale voorkeur
geniet. Er is geen sprake van voortrek-
ken van zending of missie.
Als enig kriterium geldt: .wat is er in
een bepaalide streek nodig- En natuur-
lijk wat is daar mogelijk. Zijn er in een
streek mogelijkheden dan worden die
zonder enige discriminatie gesteund.
Dit vond de Staatssecretaris nu juist
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zo prettig van de Nieuw Guinea Raad,
omdat de vertegenwoordigers van een
bepaald gebied die hierin zitting heb-
ben, zeker niet zullen nalaten ervoor te
waken dat hun belangen in het gedrang
komen.
Naar aanleiding van het feit, dat drie
Deta-jongens hun visum-aanvrage voor
Nederland niet ingewilligd hebben ge-
zien, zei Mr. Bot: "Ik sjta er achter dat
zij hun visa toch krijgen."

Ten aanzien van de naturalisatie-aan-
vraag van de Toegoenezen gaf hij te
kennen, dat het departement van Bin-
nenlandse Zaken zich in het algemeen
wel achter dergelijke voorstellen
schaart, maar dat ook andere ministe-
ries met dit soort aangelegenheden ge-
moeid zijn, hetgeen een tijdrovende
procedure tot gevolg heeft.

DE SPORT van de afgelopen week
VoetbalbondHollandia

De belangrijkste uitslagen van de vo-
rige week gespeelde competitiewedstrij-
den luiden als volgt:

Afd. Hollandia Binnen:
IA: DGZ — Spoetnik I—2
1B: SPD — Ajapo o—2
2A: SPU — Ajapo 2 I—2

LON 2 — Ajapo 2 4—2
DOS 2 — MUS o—o

2B: PKS — DOS 3 I—2
ARMS — SPD 2 6—l

Afd: Hamadi:
1: SAN — SVL 3—2

SVO — Biak Timur 2—o
2B: SPN 3 — Vita 2 I—o
3A: SVO 4 — TMI 2 (*—l

DGZ-Spoednik 1-2:
Gedurende deze gehele wedstrijd is

Spoednik iets in de meerderheid ge-
weest en de overwinning van de Kweek
scholieren is eigenlijk geen moment in
gevaar gekomen-
Het vertoonde spel was het aanzien ten
volle waard en vooral de Spoetnik-
ploeg zorgde met fraaie open aanvallen
voor spannende momenten voor het
DGZ-doel, dat door keeper Wakum nog-
al onzeker verdedigd werd.
De ruststand ging in met o—l0—1 voor
Spoetnik, dank zij een onhoudbaar schot
van Hanasbey.

Na de rust werd DGZ iets gevaarlij-
ker, doch na 15 minuten spelen wist
Spoetnik door een doelpunt van Samay

de stand op o—2 te brengen.
Daarna was DGZ aan het woord en de
midvoor bracht tenslotte de stand op
I—2, met welke stand het einde kwam.

SPD — Ajapo 0—2:

SPD dat voor het eerst in het veld
trad, maakte een zwakke indruk en
daar ook Ajapo lang niet meer de
kracht van vroeger op kan brengen had
deze wedstrijd weinig om het lijf.

Bij rust was de eindstand reeds be-
reikt door doelpunten van Peleheran en
Lali. Na de rust valt alleen te vermel-
den, dat iedereen blij was toen het eind-
signaal voor deze slaapverwekkende
vertoning weerklonk. Predicaat: nauwe-
lijks tweede klasse.

Volleybal S.V.B.H.
Op donderdag 8 december j.l. werd

de tweede serie wedstrijden van de
le klasse heren, afdeling Haven ge-
speeld. De uitslagen waren:
Recochet - POMS 2—o (15-6; 15-13).

Pandora I, - POMS o—2 (7-15; 9^15)

Pandora I - Recochet o—2 (8-15; 4-15)

Nigiboys - HBS I o—2 (8-15; 10-15)
SOS I - HBS 11—2 (15-10; 8-15; 9-15)

SOS I - Nigiboys I 2-<0 (15-10; 15-5)
Rapido I - Kangeroes I 2—o (15-12; 15-5)

EDO — Kangeroes I 2<—o (15-6; 15-5)
EDO - Rapido I 2—o (15-4; 15-11)

Op 15 december a.s. om 4 uur 's mid-
dags kunt U op de velden aan de Oran-
jelaan (Bonte Dorp) weer zes wedstrij-
den uit de heren le klasse zien spelen.

Interzone daviscup in perts
(AUSTRALIE

ITALIË — VER. STATEN 3—l
Italië zorgde op maandag 12 december

voor een verrassing door van de Ver-
enigde Staten in de laatste twee enkel-
spelen te winnen.
le Set: 9—2; 6—3; B—6.
2e Set 6—l; 6—2; 6—B; 3—6; 6—4.

Op zaterdag 9-12 hadden de her-
enigde Staten een o—2 voorsprong, dooi-
de eerste enkelspelen te winnen. Zon-
dag 11-12 evenwel, herstelden de Ita-
lianen zich en wonnen de dubbel in
3-6, 10-6, 6-4, 6-4, 8-6.
Door deze overwinning zal Italië eind
december in Sydney tegen Australië
in de finale uitkomen.

voetbal in Nederland
UITSLAGEN KNVB

Eredivisie
Rapid — NAC I—3
MW — VVV o—3
NOAD — Feyenoord I—s
DOS — PSV I—2
DWS — Ajax I—l
GVAV — Elinkwijk I—o
Sparta — Willem II 3—2
ADO — Fortuna 3—2
Alkmaar — Spel. Enschede 2—l
Eerste klasse A
Ensch. Boys — Vitesse o—o0—0
Helmond — Volendam I—41—4
DIFC — BW 3—o
KFC — Veendam 5—2
Volewijkers — HVC 2—l
Leeuwarden — Stormvogels 2—3
Fort. VI. — H-DVS I—o
RBC — AGOVV 4—l
EDO — Limburgia I—3

Cricket

Testmatch Australie West Indies
Te Brisbane in Queensland (Austra-

lië) werd in de afgelopen dagen prach-
tig cricket gespeeld en dat de Austra-
liërs vandaag tenslotte van hun Brits-
Westindische tegenstanders wennen,
was volgens radio Australië vooral te
danken aan het zo nu en dan slechte
vangen van laatstgenoemden. Verschei-
dene keren lieten deze een bal uit de
handen vallen en bok kwam het voor
dat zij te laat reageerden als de bal in
hun nabijheid kwam.

De uitslag luidt nu:
West Indies totaal eerste inning 453,

waarvan Sober 132.
Australië 505, waarvan O' Neil 182.

Vrijdag begon West Indies op een
droge pitch en slaagde er in te sluiten
met een goede 359 voor (dus drie
wickets in handen).

Zaterdagochtend hervatten zij hun
inning, en hun batten was gestadig en
goed. Met welgemikte slagen wordt de
score opgevoerd en eerst op 397 valt het
eerste wicket. Spoedig daarna wordt on-
der applaus de 400 bereikt.
Het is vlak voor de lunch dat Hall voor
een.goede. 45 runs wordt geboweled en

de stand is dan 450-9-
De laatste man komt dan in en weet

nog drie runs aan het totaal toe te voe-
gen en de West Indiërs zijn uit voor
453. Een prachtige inning, die een grote
ovatie van het talrijke publiek oplevert.
Het was voor het^eerst dat West Indië
zon hoog totaal wist te scoren.
Bij vorige ontmoetingen in Australië
was het totaal nooit meer dan 336.

Na de lunch op zaterdag kwam Au-
stralië aan bot. Nadat het terrein eerst
zorgvuldig was verkend, kwamen de
runs in langzaam tempo los. Eerst op
88 viel het eerste Australische wicket
(88-1). Op 140 viel de tweede en op 190
de derde wicket. Op 196 besloten zij
voor 196-3 de eerste inning.

Maandag werd de match hervat en
de ingekomen vierde batsman O'Neil
zou Australië tot de overwinning voe-
ren, 's Maandags op 462 valt de zesde
wicket- O'Neil slaagt er tenslotte in de
500 op het scorebord te brengen, maar
hij werd geboweled op 505 waarmee
een einde kwam aan een zeer goede
Australisch inning. Vandaag 13 decem-
ber begint West Indies aan zijn twee-
de inning.

VOORZITTER NG-RAAD.
De conferentie eindigde met een ge-

sprek over de wel zeer vele kwaliteiten
die de toekomstige voorzitter van de
Nieuw Guinea Raad zal moeten bezitten.
Mr. Bot schetste de moeilijkheden om
een schaan dat nog veel meer dan vijf
poten heeft, in Nederland te vinden-

Radioprogramma
DINSDAG 13 DEC. 1960 (49,42 m.)

20.00 uur: Klok; nieuws; weesverwach-
ting. 20.15 uur: Muziek op verzoek. 21.00
uur: "Deze wondere wereld" door Geer-
ton v. Wageningen en Bert Steinkamp.
21.15 uur: De Zaaiers olv. Jos Cleber.
21.50 uur: .Toe "Fingers" Carr, piane.
22.00 uur "Aan de leestafel" door Cees
Middelhoff. 22.10 uur: Aurelio Fierro,
zang, met ork. olv. Frederico Bergamini-
-22.25 uur: Edmundo Ros e/z orkest.
22.35 uur: Muziek uit Hollywood: Ray
Connif e/z. orkest. 22.50 uur: Nieuws in
het,kort. 23.00, uur: Sluiting.

(Vervolg van pag. 2)



Warenhuis M Jp^Mwmww^wwÊQ
ZOJUIST ONTPAKT -

Robinspn - Jongensschoenen en Jongenssandalen.
Kotoïsrison - Herenschoenen en Herensandalen.
l~sBSmlarBêll~acJ!'& - Herenschoenen.
Jimmy Joy - Baby en kinderschoenen.

NORA nliastïc schoenen voor jongens en meisjes.

am^mlmmi^mmßanmmmmnmmmmmÊmmmmmÊmmmmiiÊmmamimÊÊßmum*mWÊMËÊmmmnmmmmmmmmMn^m^^ wmf
Het Jagersgenootschap organiseert op

Het lekker en goed. 18 deEer een jacht uitsluitend voor le-
gebruik daarom ketjap den.

Inleggeld ter bestrijding onkosten f 5,-
-"TJAP DJAGO" per persoon. Deelnemers moeten om

04.00 uur te Joka aanwezig zijn.
zout of zoet. Inschrijvingen bij de heren Roumim-

per, Vrijens en Bali.

Voor verzorgd gezond haar

BEtYLCREEM
de meest verkochte haarcreme ter wereld

j4j& I^^. verkoop van meer dan tach-

''i^Hßft" j/t^Ê^^^^l ziet. Brylcreem doet"droog haar
herleven-

BRYLCREEM
PllïP**j| W^K. Brylcreem het haarmiddel

JACHTCLUB
De Zeilersvergadering op-14 december
is tot nader order uitgesteld, i.v.m. af-
wezigheid van de Commissie.

CENTRAAL ZIEKENHUIS-
Vanaf 15 december vervalt het spreek

uur op donderdag van H.C.P.M. Schu-
bert, oogarts.
TË~KOÖÏr\ ~"

N.S<U. Scooter, bouwjaar 1957,
Prijs f 608,—

K.W. v. Netten; Van Waardenburghlaan
899, van 18.00 tot 19.30 uur, te aanvaar-
den 20 december a.s.

no. 3102

De Nederlandsche Handel Maatschappij
N.V., Agentschap Hollandia,
deelt haar relaties mede, dat. zij op 3»
en 31 december a.s. wegens afsluitings-
werkzaamheden gesloten zal zijn.
NÏEUWE POCKETBOOKS
voor kinderen en volwassenen ontvan-
gen

Boekhandel GEBR. TERLAAK
ZIGO. Donderdag 15 dcc. 21.00 uur rou-
lette, uitsluitend voor leden.

no. 3108
ZEEPAARDJE: Hjedenavond filmvöoir-
stellfing, aanv. 20.30 uur "UP PERI-
SCOOP". Donderdag "Elk Wat Wils"
Zaterdag uitslijtend "Roulette"

no. 3109

ORIËNT THEATER
HONG LIAN FILMBEDRIJF

vertoont heden 13-12 en morgen 14-12
"JOHNNY CONCHO"

met Frank Sinatra, Phillis Kirk en Kee-
nan Wynn.
De veelzijdige Frank Sinatra in een
rol, die anders is dan anders. Frank
Sinatra in een opwindende en boeiende
Western.
Sentani heden 13-12: «BERNODA" met
Normadiah.
Holl.-Binnen morgen 14-12: BERNODA
met Normadiah.
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