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Nieuweregering van Laos reageert Koel
op internationalebemoeienis

Amerika hervat hulpverlening
Engeland heeft de hoop uitgesproken, dat Rusland de wapenleveranties

aan de pro-communistische Laotische rebellen zal beëindigen.
Engeland bestudeert ook een suggestie welke door premier Nehroe van In-

dia werd gedaan om de internationale commissie van toezicht op Laos te her-stellen.

In een verklaring aan de leden van
het Hogerhuis zei de Britse minister van
Buitenlandse Zaken, Lord Home. dat
de toestand in Laos ernstig is.
Engeland hoopt dat spoedig stappen
zullen worden ondernomen om een re-
gering op brede basis te vormen, waar-
in alle politieke groeperingen zullen
zijn vertegenwoordigd. Lord Home
maakte duidelijk, dat de internationale
commissie van toezicht voor Laos
slechts zou kunnen werken met mede-
werking van de nieuwe Laotische rege-
ring en van de rebellen.

Het voorstel om de internationale
commissie van toezicht te herstellen
vindt binnen en buiten Azië veel bijval.

Het is echter door de nieuwe rege-
ringsleider van Laos, prins Bhoen Oem,
koel ontvangen. Tegenover een corres-
pondent zei prins Bhoen Oem: de com-
missie is slechts een treurige herinne-
ring voor ons.

De commissie van toezicht bestond uit
Engeland, Rusland en India. De twee
eerstgenoemde landen hebben de Ge-
nève-converentie in 1954 gepresideerd,

waarin de overeenkomst over indo-
China tot stand kwam. De commissie
is in 1958 uit elkaar gegaan.

Op de verklaring van Lord Home, dat
hij hoopte dat er spoedig een coalitie
regering in Laos zou worden gevormd,
zeide prins Bhoen Oem; dat dit hele-
maal niet ter sprake zal komen.
NEUTRALITEIT NIET MOGELIJK

De prins vervolgde: neutraliteit wordtgebruikt in mooie slagzinnen, doch monkan niet neutraal zijn. Prins BhoenOem zei, dat zijn regering zou voortgaan met de reorganisatie van het le-ger. Ook zou zijn regering wapens blij-ven verstrekken san de rechtsen in de
provincie Sam Noa, om de controle overdeze provincie te herwinnen.

Welingelichte kringen in Washington
zeggen, dat de Verenigde Staten weer
militaire goederen gaan sturen naar
Laos. Aard w hoeveelheid hiervan zijn
niet bekend. Maandag hadden de Vere-
nigde Staten besloten in te gaan op een

verzoek voor militaire hulp aan de
nieuwe prowesterse regering. De mili-
taire bijstand aan Laos was op 8 au-
gustus gestaakt, toen de prowesterse re-
gering werd vervangen door een neu-

Foutieve Koers oorzaak
van vliegramp

New Vork City - Het voorlopig onder-
zoek naar de oorzaak van de zwaarste
ramp in de luchtvaarthistorie vordert.
Edward Cassado, chef van de Ameri-
kaanse luchtverkeersbeveiliging heeft
president Eisenhower, op zijn. verzoek,
ingelicht omtrent de toedracht van de
botsing.

De Super "Conny" was door de lucht
verkeersbeveiligingsinstanties op de
hoogte gebracht van het 'feit, dat een
straalvliegtuig op haar afkoerste.
Tot hun ontzetting zagen radarwaarne-
mers dat de twee stipjes op het radar-
scherm elkaar snel naderden en toen
ineenvloeiden.
Blijkbaar lag de DC-8 van United Air-
lines een verkeerde koers voor en draai-
de niet de voorgeschreven rondjes.
Er was een defecte navigatie radio-ont-
vanger aan boord.

Tientallen doden bij ontploffing op
vliegdekschip ie New York

Terwijl men in Brooklyra — de dicht-
bevolkte wijk Waar veel leren w.bnen— nog bezig was met het opruimen
van de wrakstukken van de DC-8 die
vrijdag te pletter viel na de botsing
met een ander vliegtuig boven New'
Vork, werd dit stadsdeel opnieuw ge-
troffen door een ramp.

Op het in aanbouw zijnde vliegdek-
schip "Constellation", het grootste drij-
vende mechanische project ter wereld,
raakte een Ford truck op een der dek-
ken bij het achteruitrijden een tank
met vliegtuigbenzine Er ontstond een
explosie en de benzine stroomde over
dek waarbij diverse lasapparaten de
oorzaak werden van een hele refckri
kleinere ontploffingen. Meer dan 3000
dokarbeiders en technici renden voor
hun leven en honderden doken in het
ijskoude water van de Hudsonrivietr
om aan de vlammen te ontsnappen.

Binnen enkele ogenblikken was het
machtige schip dat gemeerd iag: aan
de iriarinewerfpfer in BrooM|lyn, een
grote vuurzee.

Alle brandweerploegen uit de stad en
omgeving begonnen tezamen met brand-
weerboten tonnen water over het vlieg-
dekschip te spuiten. Het gevolg was
dat het slagzij ging maken. Door het
volpompen der ballasttanks werd de
"Constellation" weer recht getrimd.
Daardoor werd een herhaling van het
drama met de Franse "Normandië" in
1942 voorkomen. Voorlopig werden 46
doden geborgen en 225 gewonden in
ziekenhuizen opgenomen. 19 mensen
worden nog vermist.

In een week tijd wierd New Vork ge-
troffen door eenf sneeuwstorm, «en
vliegramp en een scheepsramp.
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Radja Roembati tradin Japan op als
goodwill-ambassadeur van Nieuw Guinea

Tevens werden belangrijke handelscontacten gelegd

De heeï Ibrahim Bauw, radja van Roembati, is na een bezoek van ander-
halve maand aan Japan in Nieuw Guinea teruggekeerd. Zijn verblijf in Ja-
pan zal naar 'alle waarschijnlijkheid behalve ertonomisthe betelkenis voor
hem zelf en de bevolking van Fakfak en omstreken, ook enige politieke be-
tekenis hebben. De heer Bauw is in Tokyo vier maal voor de televisie ver-
schenen, er zijn artikelen ovfer l|em en over Nieuw Guinea gepubliieteerd
in belangrijke Japanse bladen. Hij is ontvangen door prins Takam'adju, een
tyroer van de keizer en heeft een ontmoeting gehad met ex-premier Kishi.

De redenen waarom de Radja Bauw
anderhalve maand geleden naar Japan
ging, waren niet van politieke aard.
Zoals bekend verscheepte hij enkele
maanden geleden 25.000 M3hout naar
Japan, voor rekening van de door hem
geleide coöperatie "Onin" in het gebied
van Fakfak. Hem was echter reeds her-
haaldelijk ter ore gekomen, dat de Ja-
panners over het Nieuw Guinese hout
niet bijster tevreden waren, en daar-
om besroot hij persoonlijk en op eigen
kosten poolshoogte te gaan nemen. Hij
had redenen om aan te nemen, dat .zijn
partij hout beter aan de eisten van
de kopers tegemoet kwam dan die van
andere verschepers, zo vertelde hij ons,
omdat hij het aantal verzenden hout-
variëteiten tot drie had beperkt. Een
van de belangrijkste daarvan was Ma-
le;;. Het is bekend dat andere hout-
verzendingen naar Japan soms enkele
tientallen houtsoorten omvatten/, het-
geen voor de machinale verwerking een
groot nadeel is.
TEVREDENHEID

De goede verwachtingen van de Ra-
dja werden niet beschaamd. Men bleek
zeer tevreden over zijn hout dat niet
onderdeed voor dat wat uit de Philip-
pijnen afkomstig was, en hij heeft met
eigen ogen kunnen aanschouwen hoe
het tot triplex en hardboard werd ver-
werkt.
Maar de Radja had ook nog andere
oogmerken met zijn reis, nl. het leggen
van nieuwe handelscontacten. Zijn eer-
ste scheepslading was namelijk geba-
seerd op een eenmalige afspraak. Om
de houtexport uit het Fakfakse te kun-
nen voortzetten moesten er dus nieuwe
contracten gesloten worden.
In dit opzicht dedsn zich echter ver-
scheidene moeilijkheden voor. De pu-

inie in Japan ten aanzien van
Nieuw Guinea wordt sterk beheerst

donesische propaganda. Het
be°ld dal de i emiddelde Jp.panner zich
van Nieuw Guinea maakt, is dat van
een land bedekt met oerwoud, waar-
een koloniaal bewind alle vooruitgang
tegenhoudt. Bovendien heeft de voor-
spelling van Soekarno. dat Nieuw Gui-
nea. voor de eerste haan in 1961 kraait
Indonesisch zal zijn, de mensen aan
het schrikken gebracht.

TERUGHOUDENDHEID
Het gevolg is, dat de grote handels-

firma's die belangen in Indonesië heb-
ben, zich liever niet willen compromit-
teren, door zaken te gaan doen met
Nieuw Guinea. Voor zover zij toch con-
tracten hebben met Nieuw Guinea is
dit via stromannen "stro-maal

of ze laten dit gebied over aan

hun minder belangrijke collega's en
concurrenten.
Een van de gevolgen hier weer van is,
dat de Japanners die hier hout kopen,
over het algemeen weinig verstand van
hout hebben, en dat de eerste zendin-
gen soms niet aan de verwachtingen
voldeden, mag evenzeer geweten wor-
den aan het gebrek aan vakkennis der
Japanse opkopers als aan dat van de
Nieuw Guinese verkopers, aldus de Ra-
dja.
Aanvankelijk lukte het de Radja on-
der deze omstandigheden niet, om be-
langstelling voor zijn aanbiedingen te
krijgen. Hij Verkeerde eehft€|r in de
gelukkige omstandigheid, dat hij goe-
de relaties onderhield met een belang-
rijk journalist, die hem introduceerde
bij pers en televisie. Dank zij deze pu-
bliciteit stroomden er tenslotte verzoe-
ken binnen tot een onderhoud met de
Radja, zelf van de meest vooraanstaan-
de personen, zoals wij in de aanhef
van dit artikel reeds schreven. De Ra-
dja toonde ons verscheidene foto's van
zijn ontmoetingen met Kishi en prins
Takamadju. Ook een Amerikaanse fir-
ma in Japan vroeg inlichtingen over
Nieuw Guinea.
KWESTIE NIEUW GUINEA

Tijdens de televisieprogramma's
kwam herhaaldelijk de kwestie Nieuw
Guinea ter sprake. Waarschijnliik was
dit de eerste maal, dat het Japanse
publiek iemand uit dit omstreden land
zelf kon beluisteren en dit alleen al
kan van onschatbare betekenis geacht
worden.

De Radja verklaarde niet nagelaten
te hebben om de srerinsre betekenis van
Soekarno's laatste dreigement in niet
licht tp stellen. Sinds 1951 h^eft Soe-
karno ieder jaar voorspeld dat hij
Nieuw Guineui spoedig zou veroveren,
r.n vertelde rfe Radja het Japanse pu-
bliek en het is nog steeds niet gebeurd.
Hij vertelde voorts over Nieuw Guinea
en Kong zelfs een liedje ;'n zijn moe-
dertaal (bahasa-Onin). Op de vraag van
welke nolitieke partij in Nieuw Guinea
hij lid was antwoordde de Radja: ~Van
de Matoa-partij" (Matoa is een hout-
soort Red.).
Tijdens een uitzending waarin de Ra-
dia de Indonesische eisen t.a.v. Nieuw
Guinea weerlegde, trad als tolk een
jongedame op van gemengd Japans-
Indonesische afkomst, die na afloop de
woede te verduren kreeg van de In-
donesische ambassade in Tokyo. Men
dreigde dat haar paspoort zou worden
ingetrokken.
ZOON VERLEENT ASSISTENTIE

Gedurende het laatste deel van zijn

verblijf in Tokyo kreeg de Radja des-
kundige assistentie van zijn zoon Is-
mail, die na een vierjarig studiever-
blijf in Nederland via Tokyo naar
Nieuw Guinea terug reisde. Ismail heeft
in Nederland een middelbare handels-
school doorlopen (op kosten van zijn
vader).
NOG MEER PUBLICITEIT

De Radja wordt nu in Nieuw Guinea
vergezeld door een belangrijk fotograaf
van het Japans dagblad Asahi Shim-bun, die reeds begonnen is een fotore-
portage van Nieuw Guinea te maken,en o.a. ook mee gaat naar Fakfak om'
de houtaankap te fotograferen. De fo-
tograaf blijft met zijn secretaresse ge-
durende twee maanden in Nieuw Gui-
nea. Gisteren werden opnamen gemaakt
van Hamadi en in het bijzonder vande Lagere School B aldaar. Indonesië
doet het voorkomen alsof er in Nieuw
Guinea niets aan de ontwikkeling van
het land gedaan wordt, vandaar dat
het goed kan zijn een school te foto-
graferen, zo zei de Radja.
PAPUA DEVELOPMENT CY

Wat nu de economische resultaten
van de reis van de Radja betreft: In
Tokyo is op naam van de Radja de
Papua Development Cy Ltd opgericht,
met standplaats Fakfak. In Japan wordt
ize ver tegenwqfordigd door de Papua
Sangyo K.K. Deze nieuwe maatschap-
pijen ontvangen hun voornaamste back
ing van de Overseas Lumber Cy Ltd
te Tokyo onder directie van de heer
Morihiko Isoda, die sinds dertig jaar
hout betrekt uit de Philippijnen.
De heer Isoda komt binnenkort
Nieuw Guinea om de Papua Develop-
ment Cy financieel en administratief
op poten te zetten. In principe is over-
eengekomen om een kapitaal van
R 200.000,— (Am. Dollar) beschikbaar
te stellen.
Men hoopt uiteindelijk te geraken tot
een tweerichtings-handelsverkeer: hout
uit Nieuw Guinea en machines en an-
dere artikelen uit Japan.

Korte berichten
Washington DC. — Eerst thans is John
Kennedy officieel gekozen tot president
van de Verenigde Staten na wekenlang
gekibbel over aanklachten inzake onre-
gelmatigheden bij de grote verkiezin-
gen. 537 leden van het kiescollege
brachten uiteindelijk hun stemmen uit
ten gunste van Kennèdy en vice-presi-
dent Lyndon Johnson. Hiermede zijn
onofficiële overwinning bevestigend.

Apeldoorn — De eerste sneeuw van dit
jaar is reeds in Holland gevallen nl. in
Apeldoorn, Doetinchem en Deventer.

Melbourne — Radio Australië bestaat
21 jaar. Op 20 december, de verjaardag
van premier Menzies, opende deze in
1929 het radiostation. Menzies zond ge-
lukwensen.

Vientiane — De nieuwe regering in
Laos heeft aen verzoek gericht aan
Amerika om militaire hulp. In verband
met de verwarde toestand in Laos was
de Amerikaanse hulp voorlopig stopge-
zet.



Tweede Kamer wil ruimer
spijtoptanten-geleid

Verruiming van het toelatingsbeleid ten behoeve van maatschappelijke Ne-
derlanders in Indonesië, onder wie met name de zgn. spijtoptanten, is drin-
gend noodzakelijk en redelijk verantwoord.
Dit is de mening van de Tweede Kamer die tegenover die van minister Beer-
man werd gesteld. De Kamer legde zijn opvattingen donderdag j.l. neer
in een motie, die /Onder hoofdelijke stemming werd aangenomen.
De motie dringt er bij de regering op aan deze verruiming te bewerkstelli-
gen, door herziening der richtlijnen.

Ondertekenaars waren de woordvoer-
ders van alle zeven fracties die de dag
tevoren het toelatingsbeleid van minis-
ter Beerman aan kritiek hadden on-
derworpen.

„Hoezeer wij de goede wil van mi-
nister Boerman ook waarderen,," pp
betoogde de heer Van Doorn (KVP),
„wij zijn er niet van overtuigd dat zijn
visie op het vraagstuk van de spijtop-
tanten juister is dan die van de Kamer.
Met zijn tegenwoordige richtlijnen en
met enkele vage toezeggingen — bij-
voorbeeld om eventueel iets te doen
aan de pensioenen — lost men de men-
selijke en geestelijke nood van deze
categorie niet op."
KVP-er mr. Van Doorn vertolkte bij de
replieken als eerste de gevoelens van
de Kamfer in bewoordingen waarbij

zvich achtereenvolgens, aansloten mr,

Daams (P.v.d.A.), dr. Meulink (ARP)
freule Wttewaall van Stoetwegen (CH-
U), ir. Van Dis (SGP), de heer Lank-
horst (PSP) en mej. mr. Ten Broeeke
Hoekstra (VVD).
Slechts de CPN distantieerde zich van
de motie, bij monde van de heer Bak-
ker, die haar betitelde als stemming-
makerij tegen Indonesië.

Minister Beerman zegde desgevraagd
toe dat ook de ongeveer achthonderd
voorlopige afwijzingen aan de advies-
commissie zullen worden voorgelegd.
De bewindsman merkte op dat de op-

vangmogelijkheden tot de grootste knel-
punten behoren. Tien pet. van de ver-
leende visa, aldus mr. Beerman, wordt
niet opgenomen.
Dbt de repat^iërrngsijcOmmissie reeds
concrete voorstellen tot wijziging van
de richtlijnen had gedaan, zoals van
KVP-zijde werd betoogd, kon de mi-
nister zich niet herinneren.

"VOORBARIG"

De motie noemde hij voorbarig, aan-
gezien het toelatingsbeleid een brede-
re basis krijgt. „Ik ben er niet geluk-
kig mee," zo besloot mr. Beerman.

VERVOLG KORTE BERICHTEN

Hamburg — Het gemeentebestuur van
Hamburg heeft Franse oorlogsbodems
verboden de haven binnen te lopen.
Deze maatregel vloeit voort uit het aan-
houden van Duitse schepen in interna-
tionale wateren nabij Algiers. Sinds
september werden reeds 11 Duitse
vrachtvaarders aangehouden verdacht
van wapensmokkel.

Melboufrne — Vier schepen zijn onder-
weg van Engeland naar Australië. Zij
brengen meer dan 1600 kinderen naar
hun nieuw tehuis

Canberra — Volgend jaar zal Australië
een dames tennis-team op wereldreis
sturen. De dames zullen tennissen in
Italië, Japan en andere Aziatische lan-
den. Engeland, Duitsland en de Verenig-

de Staten.

Havana — 26 rebellen tegen het Castro
regime werden tot gevangenisstraffen
veraardeeld variërend van 3 tot 20 jaar.

Nieuwtjes uit Nederland
Haarlem — Uit het Teylers Museum
in Den Haag zijn etsen van Rembrandt
gestolen.
De gezamelijke waarde bedraagt
31.000 gulden.

Breda — De bekende Surinaamse mu-
sicus en componist Max Macintosh
Woiski is in Breda in het huwlijk ge-
treden met een heilgymnaste uit Breda.

Scheveningen — Een Scheveningse log-
ger is op het Zuiderhavenhoofd van de
"Scheveningse haven op onder water
liggende basaltblokken gelopen en ver-
gaan. Een 17-jarige schepeling is hierbij
verdronken.

Den Haag — Een administrateur heeft
in tien jaar ongeveer fl. 100.000 verdui-
sterd ten nadele van een Haagse Han-
delsvereniging. De knoeierijen zijn bij
een accountantsonderzoek aan het licht
gekomen.
De politie in Nederland gaat optreden
tegen clandestiene voetbalpools, waar-
aan gedurende een zestal jaren mensen
geld hebben geofferd, zonder dat zij
zelfs maar kans op een prijs hadden. In
Haarlem, Rotterdam, Dordrecht en enige
plaatsen in Zeeland is wegens overtre-
ding van de loterijwet proces-verbaal
opgemaakt tegen agenten van deze
pools.

Amsterdam - De politie heeft in Am-
sterdam een inval gedaan in een speel-
huis en hierbij 12 deelnemers gearres-
teerd.
Een roulette en andere attributen wer-
den in beslag genomen.

Rotterdam - De regering zal vestiging
van een tweede hoogovenbedrijf in Ne-
derland op Rozenburg nabij Rotterdam
steunen. De minister van Economische
Zaken is het niet eens met de afwijzen-
de conclusie van een rapport, dat ves-
tiging van een hoogovenbedrijf op Ro-
zenburg onrendabel acht.

Rotteirdam - De toren van de tijdens
de laatste wereldoorlog door de Duit-
sers gebombardeerde Laurenskerk is
weer gerestaureerd. Op Kerstavond zul-
len de klokken voor het eerst luiden.
Na de jaarwisseling zal de uurslag van
de klok het nieuwe jaar aankondigen.

Amsterdam - De Amsterdamse Raad
heeft besloten tot herstel van de Koop-
mansbeurs die verzakkingen begint te
tonen. De restauratie van Berlage's
werk zal ongeveer f 400.000 bedragen.

Nog in de maand december zal het Ne-
derlandse politiepersoneel vanaf de
rang van agent/wachtmeester tpt en
met de rang van ambtenaar tweede of
officier eerste klas en de overeenkom-
stige rangen bij de rijksrecherche een
overgangstoelage krijgen die varieert
van f 50,— tot f 70,— per maand. De
toelage over de maanden oktober, no-
vember en december zal nog deze
maand ineens worden uitbetaald.
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tralistische.
Het Amerikaanse ministerie van Bui-

tenlandse Zaken meent, dat de huidige
regering nu vrij stevig staat, maar het
blijft bezorgd voor een nieuw commu-
nistisch offensief.

Intussen keert in Vientiane de rust
geleidelijk terug, al wordt hier en daar
geplunderd. De terugtrekkende linkse
parachutisten van kapitein Kong Lay
worden nu bedreigd door 5000 krijgers
van de Meo-stam.

Nieuwtjes uit Nederland
— De 7 Douglas DC-8 straalvliegtuigen,
die de KLM dit jaar in dienst heeft ge-
steld, hebben tot nu too 7500 commer-
ciële vlieguren gevlogen. Hierin hebben
zij in totaal 5.700.000 km. afgeleed met
een ganiddelde snelheid van 760 km
per uur. Het aantal passagiers, dat in
deze vliegtuigen heeft gereisd, bedroeg
72.300. De hoeveelheid luchtvracht was
1.920.000 kg.

Schïvenirsren - Zeven Haagse politie*
mannen hebben samen met verscheide-
ne S '■ de bemanning
gered van de op de havend
strand >. \e% rer' "Arie yj ! !wan".

hun moedig werk kwam de
17-jarige scheepsjongen Evert Spaans
om het leven.

Den Haag — Twaalf kamerbewoners
van een Haags pensionbedrijf zijn bij
een brand "ternauwernood aan een
vuurzee ontsnapt. Oorzaak van de
brand was een explosie bij het aan-
steken van een overvolle petroleum-
kachel. De brandweer zag gelukkig kans
een aantal bewoners, die door het vuur
waren ingesloten, door middel van een
Magyrusladder van balkonnetjes af te
halen.

i
Het KLM DC-8 strealverkeersvliegtuig
"Albert Plesman" heeft nabij Houston
in de Verenigde Staten twee keer eed
hydraulische storing gekregen. In beide
gevallen werd het vliegveld in staat van
alarm gebracht, maar gelukkig behoef-
den de reddingsploegen en brandweer-
wagens niet in te grijpen. Slechts bij de
eerste landing had het toestel passagiers
aan boord.

WARENHUIS «fULIANA
Heeft voor Uw aankopen voor die aan-
staande ïeestdagen een ruime keuze
DUITSE RIJN- en MOEZELWIJN
FRANSE - RODE BORDEAUX

vanaf f.4,50 per fles
VERDER VERSE VIS:
Schol, Schelvis, Kabeljauw, Tong en Paling.

KERKKOOR H.B.S. Clubgebouw donderdag 22/12
Repetitie vrijdag NIET Mil. Tehuis, roulet^ Aanvang 21.00: uur. Uitsluitend

maar Pauluskapel. voor leden" _ 32J;)
ENIGE uitvoering 25 December,. 9 uur Zeepaaa-dje: hedenavond "Elk wat wils"

v.m. Pauluskapel. 26/12-'6O 2e kerstdag Kerstspel uitslui-
-3275 tend toegang voor leden. Aanv. 18.30 u.

3277

VMNwnmw maskers- ©to.

Daarvoor moet U bij 99 I/Ml A?C5lIl?6fl zijn

Een administratief en boekhoudkundig goed onderlegde
kracht kan direct geplaatst worden b/d Bodemkundige Af-
deling van het Agrarisch Proefstation- Dok 11; na geble-
ken geschiktheid Europese voorwaarden .
Aanmelding bij genoemd kantoor tussen 8-12 uur

JUIST ONTPAKT: Kinder- en teenagers Petticoats en Spijkerbroeken,

Wollen Vesten, Pullovers en Truien, Heren- en jongens Sokken en Anklets,

Italiaanse Pumps maten 37 t/m. 38/2, Strapless Japonnen, Zilveren Arm-
bandjes en Kettingen.

WiJSfclA, WITTE OLIFANT
32713 |

Kerstartikelen; Kaarsen; Electrische Kerstboomverlichting.
NIEUW ONTVANGEN:

Japonstoffen; Gordijnstoffen; Badhanddoeken; Theedoeken; Washandjes;

Ligstoelenstof; Luierbroekjes; Babytruitjes; Luiers; Ceintuurs, goud, wit
en zwart.
Heren Shorts en Pantalons. 3278 |

Weder ontvangen:
Parfums SCHIAPARELLI (alle soorten)
Daarbij Lotions en Zepen van SHOCKING.

9iêtmmiê

Vervolg van pag. 1

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden 21/12 en morgen 22/12
"MICHAEL STROGOFF"

I> i cinemascope en kleuren.
met Curd Jürgens, Geneviève Page en
Henri Nassiet.

Een film, die al even beroemd is, als
het boek. waarnaar hij gemaakt werd.
Een onsterfelijke roman in een onver-
getelijke verfilming.
Haven vrijdag 23/12 en zaterdag 24/12:
"THE NUN'S STORY". Vergeet U deze
spceldata niet. !
Holl. Binnen morgen 22/12: "TWILTGHT
FOR THE GODS" met Rock Hudson.
Sentani morgen 22/12: "TROMMEL-
VUUR OP MONTE CASINO" met
Joachim i er.
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