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NIEUW GUINEA KOERIER DE GROENE
w© onafhankelijk dagblad voor ned. nieuw guinea^JyU-

Nieuweregering van Laos ovenmeegt hulp
van ZOAVOin te reepen

De nieuwe premier van Laos, prins
Bhoen Oem, heef* verklaard dat zijn
land de hulp van de Zuid Oost Azia-
tische Verdraigsorganisatie zal Inrote-
pen indien de verdediging van L/aos
dit noodzakelijk maakt.
Naar uit Washington wordt vermeld,
heeft een woordvoerder van, het minis-
terie van Buitenlandse Zaken gezegd,

dat de Verenigde Staten een toetreden
van Laos tot de ZOAVO-organitjaf^e
niet zal aanmoedigen.
Hij zei, dat de hulp die Amerika aan
Laos gaf bedoeld was, om Lfios onaf-
hankelijk te doen blijven en buiden
de commiunjis/fcische invlöedsfeer^ Niet
om Laos tot een gcnllieerde te maken.

In Moskou had ce Britse ambassa-
deur een ontmoeting met de plaats-
vervangend minister van Buitenlandse
Zaken van de Sovjet-Unie Koesnetsov
over de toestand in Laos. De Britse am-
bassadeur, sir Frank Robert, zei dat
Engeland hoopt dat Rusland de leve-
ring van wapens a;.i de strijdkrachten
die tegen de nu wettige Laotische re-
gciir.t; agc-rtü, 'uu . üal voortzetten.

"Kerel Doorman" verloor
twee vliegfuigen

Nederlandse pers ontstemd
De Nederlandse dagbladei

sommige met grote koppen op de voor-
pagina, het bericht dat het vliegdek-
schip Karel Doorman op zijn wereld-
reis twee . vliegtuigen is kwijtgeraakt:
een "Avenger" die in het water terecht-
kwam door motorstoring en een straal-
jager van het type "Seahawk" ter
waarde van 1 miljoen gulden. Dit toe-
stel had een defect aan zijn reminstal-
latie, waardoor het bij Fremantle in
ruw weer van boord reed- De kranten
maken zich vooral ook boos over het
feit, dat het verlies van beide vlieg-
tuigen tijdens een persconferentie aan
brjord opzettelijk was verzwegen door
de commandant van de Karel Door-
man, commandeur Ferwerda.

MILITAIRE OPLOSSING
In Vientiane heeft de Laotische mi-

nister van Voorlichting verklaard, dat
zijn regering geen onderhandelingen zal
aanknopen met de pro-communistische
Patet Lao. De enige oplossing, zo zei
hij, zal een militaire kunnen zijn. De
minister verklaarde verder, dat de Lao-
tische regering een beroep had gedaan
op de troepen van Kong Lay om de

ris neer te leggen.
Volgens militaire wjaarnemers in

Vientiane zijn de troepen var? kapitein
Kong Lay op een afstand van 65 mijl
van Vientiane in dichte jungle. De
waalrnemers zeggen dat de omstandig-
heden de veronderstelling wettigen, dat
I^ussfecH^ v',jegtuigjen voorraden af-
werpen ifior deze strijdmacht, die
wordt geschat op een sterkte van 200
tot 490 man.

Een verklaring van de regering van
prins Bhoen Oem zegt, dat de onaf-
hankelijkheid van Laos zal worden be-
stendigd, de vroegere verdedigingsver-
dragen zullen worden nagekomen en
het charter der Verenigde Naties zal
worden nageleefd.

van de kust van Carolina. Enkelen van
de 39 leden tellende bemanning wer-
den uit de lucht gezien, terwijl zij zich
aan het achterschip van het schip vast-
klampten. Anderen lagen in het bitter-
koude water. Vlotten en andere red-
dingsmiddelen werden hen toegewor-
pen, terwijl schepen zich naar de plaats
des onheus spoedden.

Een Spaans schip, de El Orio van
6000 ton, is ondergegaan in de Golf
van Biskaje en gevreesd wordt dat de
bemanning van 20 leden geheel is om-
gekomen.

Een 3000 ton metend stoomschip, de
1.R.1. verliet Engeland op weg naar
Canada op 26 november. Ook dit schip
is als vermist opgegeven.

Gevreesd wordt dat 30 mensen in
Noordoost-Brazilië zijn verdronken,
toen een veerpont waarop een volle bus
werd vervoerd, omsjoeg.

Een Philippijns vliegtuig op weg van
Manilla naar Davao is naar wordt ge-
meld in de nabijheid van Sebu neerge-
stort. Een officiële bekendmaking zegt,
dat tenminste zeven van de passagiers
de ramp hebben overleefd, doch dat
20 passagiers het leven hebben verloren.

In Japan verbrandden gisteravond
14 mensen levend en werden tien an-
deren gewond bij een brand, die 12
gebouwen in de as legde in het ont-
spanningsdistrict Kuamoto. 100 andere
mensen werden dakloos.

Rampen eisen opnieuw
slachtoffers

Scheepsrampen en een vliegtuigon-
geluk hebben een zware tol aan slacht-
offers geëist in wijdverspreide gebie-
den in de wereld.

Schepen en vliegtuigen zoeken naar
overlevenden van de tanker Pine Ridge
van 10.000 ton, welke in tweeën brak
in een Atlantische storm op 150 mijl
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Staatssecretaris Bot geeft overzicht van
ontwikkeling in nieuw Guinea

Den Haag (ANP) - De Staatssecretaris van Binnenlandse Zfakei», Mr. Th.H.
Bot, heeft gisteravond over de zender Hilversum II een rede uitgesproken
waarin hij een overzicht gaf van Nederlands Nieuw Guinea in 1960.
Mr. Bot sprak daarin o.a. over de

ervaringen, die hij in twee reizen naar
dit gebiedsdeel heeft opgedaan.

"Vol respect voor allen, die daar zo-
wel in de grotere centra, als in de meer
afgelegen plaatsen zonder veel ophef
en met vaak zeer beperkte middelen
zo ontzaglijk veel voor de ontwikke-
ling van land en volk van Nieuw Gui-
nea presteren, ben ik teruggekomen.
Met grote voortvarendheid en overga-
ve wordt daar stug gewerkt voor het
doel, dat Nederland zich met betrekking
tot Nederlands Nieuw Guinea heeft ge-
steld, en al doen zich vanzelfsprekend
in dit moeilijke land ook wel tegensla-
gen voor, de resultaten mogen stellig
worden gezien.
Naar bekend stelt de Nederlandse re-
gering alles in het werk om het land
door een Versnelde ontwikkeling >zo
spoedig mogelijk naar zelfstandigheid
te leiden. Het is evenwel duidelijk, dat
hierbij bepaalde tijdslimieten niet straf-
feloos kunnen worden overtreden. Een
klapperboom bijvoorbeeld draagt nu
eenmaal niet sneller vrucht dan de na-
tuur hem toestaat en ook medische,
technische of welke opleiding dan ook,
stellen nu eenmaal hun eisen. Dit wil
anderzijds uiteraard niet zeggen, dat
in deze feiten het doorslaggevende kri-
terium van onze activiteiten zou zijn
gelegen. Er blijkt slechts uit hoe veel-
zijdig en gecompliceerd deze materie

Mr. Bot maakte vervolgens gewag van
de komende instelling van de Nieuw
Guinea Raad, waaraan onmiddellijk de
volgende onderwerpen zullen worden
voorgelegd: de ontwikkelingsplannen
voor de eerstvolgende drie jaren, de
verdere herziening van de bewindsre-
geling en het binnen een .jaar uitbren-
gen van een advies aan de regering

over de wijze, waarop het zelfbeschik-
kingsrecht dient te worden geëffectu-
eerd.
De Staatssecretaris gaf daarna een
overzicht over het werk aan de in-
stelling der atreekgemeenschappen en
achtte het hierbij verheugend, dat in-
tussen ook door de bevolking zelf op
liet politieke veld de lijnen worden
uitgezet In korte tijd zijn verschillen-
de politieke partijen in het leven ge-
roepen. Beraad is gaande over beginse-
len en programma's. Dat hierbij kin-

;kten optreden en ook naar bui-
ten bepaalde interne moeilijkheden
blijken, is voor de hand liggend, doch
behoeft zeker niet als verontrustend te
worden beschouwd. Ook in dit opzicht
zullen zowel de verkiezingen als de
Nieuw Guinea Raad zelf een belang-
rijke katalyserende werking uitoefe-
nen.
Vooral ook economisch, want hoe be-
langrijk hiet politieke zellfbewusbijn
van een volk ook moge zijn: men zal
zijn doeleinden slechts dan goed kun-
nen verwezenlijken als men ook eco-
nomisch en financieel in staat is zijn
huishouding op redelijke wijze te voe-
ren."

Twee scnependoor Indonesische
nesische marine

opgebracht
Djakarta (AFP/ANP) - De commandant
van Oost Indonesië, kolonel Pieters,
heeft dinsdag meegedeeld, dat Indone-
sische marinepatrouilles twee buiten-
landse schepen met de bemanningen in
de wateren ter hoogte van West Irian
hebben opgebracht.
De schepen werden aangehouden om-
dat zij de Indonesische territoriale wa-

n zouden hebben geschonden.
Kolonel Pieters wilde niet bekend ma-
ken wat voor schepen het waren. Ook
wilde hij niet de haven noemen waar-
naar de schepen werden opgebracht.
Den Haag (ANP) - Van het ministerie
van Buitenlandse Zaken in Den Haag
is woensdagochtend op een desbetref-
fende vraag vernomein, dat er geen
aanwijzingen zijn, dat schepen, die vol-
gens de militaire commandant van
Oost Indonesië, kolonel Pieters, naar
een Indonesische haven zijn opgebracht,
Nederlandse schepen zijn.

Dekomende film
"THE NUN'S STORY"

In de hoofdrollen: Audrey Hepburn.
Petgr Finch, Peggy Ashcroft.
Regisseur: Fred Zinneman

Uitgebracht door: "ORIËNT"

De film "The nun's story' is de ver-
filming van het boek van Kathryn Hul-
me, dat in Nederland onder de titel
"Zuster Luc" verscheen.
Het is het levensverhaal van Zuster
Luc, de dochter van een bekende Bel-
gische chirurg, die non en missiezus-
ter in de Kongo wordt, en, terug in
België, tijdens de oorlog het klooster
verlaat, omdat haar onafhankelijke
geest zich niet meer kan onderwerpen
aan de dwang om in de eerste plaats
religieuse te zijn en pas in de tweede
plaats verpleegster. Maar bovenal ver-
laat zij het klooster omdat het haar
onmogelijk is haar vijanden, de Duit-
sers, die haar vader hebben vermoord,
niet intens te haten.
De film werd in Nederland zeer goed
ontvangen. Ik geef U enige uittreksels
uit besprekingen:
Het "Critisch Filmbulletin" schreef o.a.
„Een speelfilm met documentaire in-
slag van bijzonder formaat en grote in-
dringendheid."
"Een interessante en imponerende film"
waarin Audrey Hepburn de hoofdrol
speelt "met innigheid en zuiverheid,
zonder glamour en sterallures". ,
"Filmforum" schreef o.a. „Men kan res-
pect hebben voor de waardige sfeer;
die Zinneman met uiterste zorg heeft
opgeroepen en waarbij hij alle sensatie
wist te vermijden. De opbouw van het
verhaal is knap en er zitten treffende
momenten in."
"Films and Filming": „De film is ge-
regisseerd met brilliante cinematogra-
fische vaardigheid"
Bovengenoemde beoordelingen in zeer
critische tijdschriften lijken mij dui-
delijk genoeg.

rit terecht in Oriënt

Kabinets-krisis ?
Radio Washington riep vanmorgen

het bericht om, als zou de Nederlandse
regering willen aftreden.
De reden hiertoe zou gelegen zijn in
een meningsverschil met het parlement
over het woningbouwprogpamma.

Wij k&sden tot op heden nog geen
bevestiging van dit bericht krijgen.

Bij de autoriteiten te Hollandia. Was
niets van een kabinetscrisis bekend.

"ESQUIRE" heeft de «ansver-
wachte jongenspantalons ontvangen

In alle maten en verschillende

kleuren.

JACHTCLUB HOLLANDIA
vertoont heden 23 december in-
plaats van, normale film, enSkele
zeer interessante reklame-films
en documentaires van diverse
Hollandiase importeurs.

AANVANG 20.15 uur.

DIENSTREGELING FEESTDAGEN
BINNEN — SENTANI
24 - 25 dcc. Dr. H. Smits Tel. 4Ï
26 dcc. Dr. H. Harms Tel. 94
31 dcc. Dr. A.H. Meyer Tel. Sent. 37
1 jan. '61 Dr. H. Smits Tel. 43
2 jan. '61 Dr. A.H. Meyer Tel. Sent. 37
HAVEN
24 - 25 dcc. Dr. R. Kummer Tel. 465
26 dcc. Dr. A.P. Nelemans Tel. 360
27 - 30 dcc. Dr. R. Kummer Tel 465
31 dcc. Dr. A.P. Nelemans Tel. 360
1-2 jan. '61 Dr. L. v/d. Berg Tel. 175
3-8 jan. Dr. A.P. Nelemans Tel. 360

POLIKLINIEK
op ZATERDAG 24 en3l DEC. voor

SPOED GEVALLEN
BINNEN 7 — 9 uur
HAVEN 7 — 10 uur.
POKKF.N-VACINATÏES en INENTIN-
GEN gaan normaal door.



Honing Saudvan Arabiëtrekt de macht
aanzich

Radio Mekka maakte bekend, dat koning Saud de regering Van zijn land,

Sauófee AraHië, geheel in eigeel han\den heeft genomen. Minister president
Emir Feisal en zijn kabinet hebben hun ontslag ingediend. Koning Saud zal
nu ook de functie van minister president waarnemen en heeft het onitslag
van zijn kabinet geaccepteerd.
Kroonprins Emir Feisal was behalve

premier ook minister van Financiën en
Defensie.
In 1958 nam hij de macht in handen,
toen bleek dat een groot percentage
der winst gemaakt op de verkoop van
ruwe olie gebruikt werd voor het on-
derhoud van de paleizen en hofhouding
van koning Saud. Deze was daarna al-
leen nog in naam het hoofd van Saudie
Arabië. Jr, het begin van dit jaar heeft
Saud een rondreis door zijn land ge-
maakt om de sheiks van diverse stam-
men weer achter zich te krijgen.
Blijkbaar is hem dit gelukt.
Een onzer medewerkers tekent bij dit
bericht aan:
KONING SAUD "LAAFT" ZICH AAN
RIJKE OLIESTROOM

fbn Abdul Asiz Al Fai-
sal Al Saud, zoals zijn volle naam luidt,
bewoont een groot wit paleis met vele
bijgebouwen in de hoofdstad van zijn
land, Riyadh. Hij heeft vier vrouwen
en tientallen concubines en is de ge-
lukkige vader van 92 zonen en 40 aan-
vallige dochters. Het juiste aantal klein

kinderen is ons niet bekend, maar mis-
schien komt opa Saud, die thans 60
jaar is, daar zelf ook wel eens mee
in de war. De hofhouding van de, meer
aan zes voet lange, monarch bestaat
uit ongeveer tienduizend personen. De
onkosten die deze bescheiden huishou-
ding met zich brengt betaalt hij uit de
winsten die de olieproductie van zij,]}
land (een miljoen vaten per dag) ople-
vert en die hij deelt met de ARAMCO,
de Amerikaans Arabische. Olie Maat-
schappij. Het inkomen van deze "Woes-
tijn Croesus" wordt geschat op 2^o
miljoen harde Amerikaanse dollars per
jaar.

De "oliestroom" waaraan Saud zich
"laaft" komt van ver uit het binnen-
land door de meer dan duizend mijl
lange Trans Arabische pijplijn en ein-
digt in Ras at ta Nura. Deze haven
bij zeelui, en '-olie-mensen" beter be-
kend als "Rastanura" wordt jaarlijks
door honderden tankers aangedaan die
de ruwe olie die zij aan de Noord- ol
Zuidpier hebben geladen, naar vele
landen vervoeren. Een van de ïankers
die geregeld Rastanurp aandoen is de
"Al Maluk Saud Al Awal" eigendom
van Aristoteles Onassis, varend onder
.'<■ Saudie Arabische vlag, bemand met
Grieken en genoemd naar de grootva-
der van koning Saud.
Dit prachtige, geheel wit geschilderde
schip was in 1955 de grootste super-

tanker ter wereld.
Wijlen koning Ibn Saud, de vader van .
Saud, was een groot zwaar gebouwde
man die eens gezegd moet hebben: „Ik
bracht mijn jeugd door met voor mijn'
land te vechten (hij herstelde de Saud
dynastie). Nu ik volwassen ben zal
ik dit land ook bevolken". Hij maakte
zijn woorden waar. Zijn 150 vrouwen
schonken hem vierhonderdvijftig kin-
deren.
Wat de gevolgen van koning Saud's
machtsovername voor de "Olie-wereld"
zullen zijn, zal vermoedelijk spoedig,
blijken.

Geen Israëlische
atoombom

De Israëlische premier Ben Goerion
zei woensdag in het parlement, dat Is-
raël werkt aan een kernreactor. Hij
voegde daar aan toe, dat het niet nodig

is erop te wijzen dat de reactor be-
stemd is voor vreedzame doeleinden.
Het gaat om een research reactor in de
Negea-woestijn, die over een jaar of
drie, vier klaar zal zijn. De, |rea|c&oer
zal leerzame ervaring opdoen voor het
opwekken van electrische stroom met
een atoomveactor.
In kringen van het Israëlische minis-
terie van Buitenlandse Zaken wordt op-

gemerkt, dat de Israelisji^he regering!
Washington vai< zijn plannen op de
hoogte heeft gesteld.

Vorige week doken berichten op, dat
na Frankrijk weer een nieuw land het
geheim van de atoombom had weten
te ontsluieren en een eigen atoomont-
ploffing tot stand zou brengen. Aan-
vankelijk dacht men dat met dit land
Communistisch China bedoeld werd,
maar later bleek het bericht een land
te betreffen dat noch tot het westelijke
noch tot het oostelijke blok zou beho-
ren. Naar alle waarschijnlijkheid be-
doelde men Israël.
De vorderingen die door de Israëlische
natuurkundigen gemaakt wojrden dp
het gebied, van de kern-wetenschap
zijn respectabel, zodat men Israël in
staat moet achten om, wat wetenschap-
pelijke kennis betreft, een eigen bom
te fabriceren.
De Israëlische regering ontkent echter
nadrukkelijk, dat zij de kernenergie in
andere dan vreedzame richting zou wil-

oepassen.

KERKDIENSTEN
EVANGELISCH CHRISTELIJKE

GEMEENTEN.
Zaterdag, 24 december 1960.

HOLLANDIA:
Paüluskapel 20.30 uur ds. H.G. Boswijk
Chr. Mil. Tehuis 20.30 uur ds. H.F. Kat
Kl'oofkerk 22.00 uur. ds. H.G. Boswijk
HOLLANDIA-BINNEN
Nieuwe Kerk 21.00 uur ds. W. Sirag
IFAR

19.00 uur ds. W. Sirag.
ZONDAG, 25 DECEMBER 1960

HOLLANDIA
Pauluskapel 7.30 uur en 9.00 uur ds.

H.G. Boswijk
(18.00 uur: Kerstfeest Zondagsschool)
Chr. Mil. Tehuis 8.45 uur: ds. A. Rigters
Kloofkerk 18.30 uur dr. F.C. Kamma.
HOLLANDIA-BINNEN
Nieuwe Kerk 8.30 uur ds. W.„Sirag.
(Kerstfeest Zondagsschool: 23 dcc. 18 u.)
IFAR

8.30 uur: ds. H.F. Kat
SENTANI

10.15 uur ds. H.F. Kat.
(Kerstfeest Zondagsschool 26 dcc. 18 u.)
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DAMES en HEREN ! ZOEKT U EEN CADEAU ?

HELENA RUBINSTEIN
heeft het in Giftsets, ja, in leuke cadeau-verpakkingen !
Daarbij:
nog de nieuwste kleuren Lipstick, Haarspray's, losse Zepen en Skin-par-
fums, soorten Mascara's, Foundations Gezicht-en Bodypovvdelrs, Gezichts-
creams, een speciale poeder tegen gezichtspuistjes.

Enfin bij eet» aankoop van f 30,— heerlijke

HELENA RUBINSTEIN
BADZEEP CADEAU.

bij "WINKEL JOAN"
Berg en Dal het straatje in bij winkel de "Veerman", en op het einde van
die wpg is een/ driesprong en ja, links van U DAAR IS "JOAN" in een huis
met groene raamkozijen. 3304

.^—■——^——.——.^^— .i—i ,11.1, . i ----_-~..!- i ~r..i.i._,i. ■ „

— ; ' "
WIJ DELEN U MEDE, DAT ONS BEDRIJF
tussen KER§TIHIS en NIEUWJAAR is
GESLOTEN.

BOUWMAATSCHAPPIJ HDIA HU



"fCl E f TH" verwacht per „SIGLI" :

\[ ijl KALKOEN, BRAADKIP, SOEPKIP
GROTE GARNALEN, LOBSTERS en
KONIJNEN.

toko £iem 'Zek Tijattg uitverkoop
van 23 december tot 31 december 1960

Omdat de Toko overgaat in andere handen worden al
onze artikelen uitverkocht tegen uiterst lage prijzen.

Korting 20 % met uitzondering van levensmiddelen.

't . y*\ 3308

Thans bij I l^\ïllVl/"\ verkrijgbaar:

BabyaftiKelen (box- en commodedekken,
schootkussens, reiswiegen, autostoeltjes
teddy=jasjes e.d.)

BaSayfesstiïeß (hempjes, broekjes, luierhouders,
trappelzakken, bavets enz.)

DameS-PeriO-PantieS, gordeltjes, verband-
beschermers en een

Riante Paa^fïj Damesrokken
Ten slotte de laatste aanvullingen
Dames- Heren- en Kinder Schoenen

e SHELL NIEUW GUINEA N.V
maakt bekend dat met ingang van

1 Januari 1961 haar kantoor en instal-
latie te Hollandia geopend zullen zijn

Maandags tot Vrijdags - 7. 00 -14. 00 uur
Zaterdags - 7.00 - 12.00 uur

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

„Bouw"
Te koop: Fiat 1100 M.B. 142 in zeer goe-
de staat. Direct beschikbaar. "Meer-
zicht" telf. 97. Holl-Binnen. 3279

TE KOOP AANGEBODEN:
Een LANDROVER i.g.e. met nieuwe
banden en nieuwe accu. Prijs n.o.t.k.
Wichmannstr. 4163, Dok 8, Zeezijde.

3298

De heer en mevrouw J.M.A. Bom -
de Wilde de Lignij, betuigen mede na"
mens hun wederzijdse ouders, langs de-
ze weg, hun bijzonder hartelijke dank
aan vrienden en kennissen voor de vele
blijken van belangstelling ondervonden
bij hun huwelijk.

Met grote blijdschap geven wij ken-
nis van de geboorte van onze zoon

ROLAND PAUL
Hollandia, 22 december 1960

B. Tops
E.A. Tops-Herrewijn. 2306

"DE WIGWAM"
Serveert heden gado2, loempia, saté.
Morgen: nassi-kuning speciaal, loempia,
saté, gebraden haantjes.

lste Kerstdag en 1 januari 1961
GESLOTEN. 3301

TE KOOP: Electr. ijskast, merk Kelvi-
nator 90 ltr. Prijs f 300,— Petr. ijskast,
Electrolux 90 ltr. Prijs f 350,—EVENHUIS, Zeezicht, tel 317.

3305

SECRETARESSE,
i.b.v. dipl. Steno-Corresp. moderne ta-
len, ruime kantoorervaring, zoekt pas-
sende betrekking van 7 — 12 uur.

Brieven onder no: 3294 van dit blad.
3294

Voor een goed boek naar "Meulenaar"
(schuin t.o. "Karel Doorman" stei

___^_

3302
REK THEATER

Heden 23/12 en zaterdag 24/12 vertoont
REK de film in cinemascope

"APACHE WARRIOR"
(Indianen moed)

met Reith Larsen, Jim Davis en Ro-
dolfo Acosta.

Een zeer interessant schouwspel van
Geronimo en Cochise. Een film
waarin moed-spanning en actie voorko-
men. Anderhalf uur zit U in spanning.
REK VERWACHT "THE SHEEPMAN"
met Glenn Ford.

"EEx"dÏreCTIE" wenst zijn ge- "i
achte cliënten een VROLIJK |
KERST- en een VOORSPOEDIG 1
1961 toe.

ORIËNT THEATER
vertoont heden 23/12 en morgen 2412

"THE NUN'S STORY"
(Zuster Luc)

In kleuren, met Audrey Hepburn, Peter
Finch en Dame Edith Evans.

De veel omstreden leve
van een Belg:^ch meisje dat na 17 jaar-
non geweest te zijn het klooster verliet.

Een indringende vertolking door~ Hepburn van de hooffiguur in

" Kathryn Hulme"s meeslepende roman.
I.v.m. de grote lengte van de film zul-, len de aanvangstijden gewijzigd wor-
den als volgt: 6.30 uur n.m. en 9.30 uur
n.m. f 0,50 verhoging op alle entree-
prijzen.
Holl. Binnen heden 23/12: "TROMMEL-
VUUR OP MONTE CASINO" met
Joachim Fuchsberger.
Holl. Binnen morgen 24/12: "PEWANG"
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