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Nasution wil Krachtiger gaan optreden
tenen Indonesischerenenen

Djakarta - Generaal Nasution heeft
verklajard dat er volgend] jaar drasti-
scher zal worden opgetreden tegen de
Indonesische rebellen. Hij was juist te-
rug van een inspectiereis door Suma-
tra. Volgens Nasution waren dit jaar
3000 rebellen in Sumalt^a gesneuveld,
1300 waren gevarogen genomen er» meer
dan 2000 hadden zich overgegeven.

Er zijn nu plannen voor het opzetten
van speciale gevechtseenheden die ge-
traind zullen worden in de anti-gue-
rilla strijdmethoden en die in 1961 op
Sumatra ingezet zullen worden.
Ook de burger ambtenaren in de bui-
tengewesten zullen een militaire trai-
ning krijgen.

In Djakarta werd tevens bekend ge-
nwakt, dat da sterkte van het Indone-
sische leger opgevoerd zal worden. Er
komen 20 nieuwe bataljons die de tota-
le legermacht zullen brengen op 140 in-
fanterie bataljons. Er_komt een specia-
le opleidingsschool voor de infanterie
op Java.

OPROEPAAN REBELLEN
In Menado heelt oen congres van

tantse geestelijken een kerst-
boodschap tot dc rebellen in Oost Indo-
nesië uitgegeven waarin gevraagd wordt
zich over te geven aan dc regerings-
troepers

Dc beslissing om dit beroep op dc
"n te doen volgde op een oproep

van generaal Nasution gedurende een
inspectie tournee in Noord Celebes.

Een stafcorrespondent van Radio Au-
atkalië meldt hierover, dat dc bevol-
king van Noord Celebes sinds. 1958 lijdt
onder dc gesel van dc Permesta rebel-
len.

Alhoewel dc bevolking in hoofdzaak
protestant is, zijn er ook Rooms Ka-

tholieken en enkele Islamieten in Noord
Celebes terwijl 90"/o van de overige be-
volking van Indonesië Moslim is. Het
congres werd gehouden in een Her-
vormde Kerk in Menado, waar gene-
raal Nasution, zelf een devoot Islamiet,
een oproep deed uitgaan tot overga-
ve van de rebellen, die hij amnestie
beloofde.

Chinees schip opnehracht
Het Oost-Indonesische legercomman-

do heeft de aanhouding bekend ge-
maakt var. een nationalistisch Chinees.
schip in de baai van hét" Soela-eiland
ten Oosten van Celebes. Het schip dalj
niet nader is geïdentificeerd-, werd in
beslag genomen door legereenheden die
een actie hadden ondernomen tegen de
rebellen.
De> 29. koppen tellende bemanning van
het schipt is gevangen genomen op.be-
schuldigingvan illegale grensoverschrij-
ding.

Minder politiekeBeperkingen
in Indonesie

De Indonesische Centrale Oorlogsraad
heeft besloten om d, beperkingen op
het politieke partijleven te verlichten.Momenteel moeten de Indonesische par-
tijen, alvorens een vergadering te kun-nen uitschrijven, een agendla bij demijtitaire bestuur-der van het gebiedt
indienen. 4Deze militaire bestuurderszijn de lokale commandanten van hetleger.

De politieke activiteiten zullen echter
nog steeds onderworpen zijn aan het
toezicht van de lokale commandanten.

Poging om publicatie in N.G. Koerierop gewelddadige wijze te verhinderen
De drukkerij van de Nieuw GuineaKoerier is vanmorgen het toneel ge-
weest van heftige meningsverschillen en
zelfs handtastelijkheden. De hoofdre-
dacteur N. Streefland had in de afgelo-
pen dagen gegevens verzameld over een
justitieel onderzoek dat vorige week
begonnen is naar het optreden van
Mr J.O. de Rijke., de heer R. Van Leer
en Mej. Licher, tijdens hun bezoek aan
de Baliem eind november jl.
Uitgaande van de inhoud van een Pro-
ces Verbaal dat door de detachements-
commandant van Wamena over het ge-
drag van de bovengenoemde personen
was opgemaakt, gaf hij in het betref-
fende artikel een overzicht van de ge-
beurtenissen waarr.öar het onderzoek
werd ingesteld. De verzamelde gege-
vens waren enigszins bezwarend voor
Mr. de Rijke.
Het artikel w4as nos^niet voltooid, en
het zou nog worden aangevuld met ge-
gevens die de heer Streefland hoopte
te verkrijgen uit een vraaggesprek met
Mr. De Rijke en Mej. Litfher en met
de Directeur van Binnenlandse Zaken
de heer Boender.maker.

Voordat deze gesprekken echter kon-
den plaats vinden kwamen Mr. De Rijke
de heer R. van Leer, de heer D. Ter-laak (voormalig waarnemend hoofdre-
dacteur van de Nieuw Guinea Koerier)en de echtgenote van laatstgenoemde 'tbedrijf binnen, en eisten dat het be-
treffende artikel dat reeds gedeeltelijk
was opgemaakt vernietigd 'zou worden.Toen hier geen gevolg aan werd gege-
ven, werd het opgemaakte zetsel doorde heren D. Terlaak en J.O. de Rijke
persoonlijk van de opmaaktafel ge-gooid, waarna Mr. De Rijke het doorelkaar geraakte zetsel gedeeltelijk in
zijn tas verzamelde.
Tijdens een woordenwisseling tussen
Mr. De Rijke en de heer Streefland,
kreeg laatstgenoemde van Mr. De Rijke
een kaakslag, hetgeen tot een straf-
vervolging aanleiding heeft gegeven.
Een en ander heeft een conflict doen
ontstaan binnen de Firma Gebroeders
Terlaak en wel tussen de firmant F.H.
Terlaak die sinds geruime tijd de be-
drijfsleiding voert en de andere fir-
mant Mevrouw A.H. Terlaak-De Ceu-
ninck van Capelle.
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Alleen bij uilzondering sterke dranKvoorautochtonen
Op vrijdag 23 decemDer weraer. bij

het landgerecht verschillende strafzaken
behandeld. Een ervan betrof het ver-
kopen van sterke drank door de caféf-
houder d. L., die daarvoor geen vergun-
ning bezat. De betreffende twee flessen
Bokma waren op de bon door autoch-
tonen bij d. L. gekocht, terwijl de bon-
nen ondertekend waren door twee goe-
roes aan wie d. L. wel eens meer alco-
holische drank verkocht, doch die ont-
kenden van deze transactie iets af te
weten.

De magistraat stelde dat d. L. slordig
was geweest bij de overname van het
ca|é van zijn voorganger en, had beho-
ren te weten dat de regelingen inzake
de vergunning tot het verkopen van
sterke drank anders zijn dan in Neder-
land. D. L. protesteerde tegen de f 75,—boete die werd geëist en verdedigde
zich door naar voren te brengen dat hij
niet op de hoogte was geweest van het
feit dat zijn café geen vergunning bezat
bij de overname.

Hij verklaarde dat in zijn café gere-
geld door autochtonen sterke drank
werd gebruikt, zelfs in gezelschap van
bestuursambtenaren en politieautoritei-
ten.

Hoewel hij hierdoor geen hejder beeld
had van het drankverbod, had hij toch
uit eigen beweging er scherp op toege-
zien aan welke autochtonen hij alcoho-
lische dranken verkocht.

Zijn café was inmiddels in het bezit
van een vergunning.

De uitspraak luidde: een boete van
2 x f 12,50 en werd vergezeld van een
waarschuwend woord van de landrech-
ter aan d. L. om zich op de hoogte te
stellen aan welke Papoea's hij zonder
bezwaar drank mocht verkopen. Het
HPB is nl. gemachtigd ontwikkelde au-
tochtonen vrij te stellen van het drank-
verbod.

Clementie voor
ex-deta-werker

Een tweede strafzaak betrof de dief-
stal van ruim f 500,— door een em-
ploy.é van een luchtvaartmaatschappij,
de ex-Deta-werker S.

De beklaagde bekende de diefstal te
hebben gepleegd, doch zei het geld in-
middels te hebber, terugbetaald.

Bij het requisitoir worden de bordjes
verhangen, daar de magistraat in de
bres sprong voor de beklaagde.
Hij noemde dit een zielig geyal en
schilderde de aanleiding tot de diefstal,
ken over een periode var. éfïn jaar.

NIEUWE DIRECTIE G.A.D.

Naar wij vernemen zal de heer R.G.N.
Nieuwenhuys, directeur van het beken-
de transport- en expeditiebedrijf van
die naam, met ingang van 1 januari
1961 bij wijze van proef de directie
gaan voeren van de Gouvernements-
Autobus-Dienst te Hollandia.

De proef zal zich voorlopig uitstrek-

In de status van het personeel van
de G.A.D. komt geen enkele wijziging.
S. was indertijd in moeilijkheden ge-
raakt toen het eethuisje waarvan hij
eigenaar was en dat aanvankelijk heel
goed liep, door de zetbaas was later
verflodderen, (aldus de magistraat) zo-
dat het over de kop ging. S. was met
grote schulden blijven zitten, die hij
echter nauwgezet en met persoonlijke
offers al voor een groot deel had afbe-
taald. Desondanks werd hij door zijn
schuldeisers niet met rust gelaten en
het kwam zelfs zover dat mer.' hem met
gijzeling bedreigde.
S. die intussen werk had gekregen bij
de luchtvaartmaatschappij, durfde bij
zijn nieuwe werkgever niet om een
voorschot te vragen, daar hij zich zelf
als 'n mislukkeling beschouwde en bang
was dat zijn superieuren een dergelijk
verzoek niet goed zouden opnemen. Op
dit moment bezweek hij voor de verlei-
ding -en nam het verkeerde risico.
S. staat geboekt om begin januari als
ex. DETA-contractant naar Nederland
te vertrekken.

De magistraat noemde S. van eer. be-
ter kaliber dan een gewone dief en
meende beklaagdes kansen om in Ne-
derland weer aan de slag te komen, niet
door een gevangenisstraf te moeten
tenietdoen. Als verzachtende omstan-
digheid zag hij ook het feit dat S. het
gestolene onmiddellijk had teruggege-
ven. »

Daar echter niet weg te redeneren
valt dat beklaagde het vertrouwen van
de luchtvaartmaatschappij die uiter-
aard met betrouwbaar personeel moet
werken, heeft beschaamd, eiste de ma-
gistraat drie maaden gevangenisstraf,
echter met de conditie dat de straf niet
ten uitvoer zal worden gebracht. Wan-
neer S. gedurende twee jaar niet met
de strafrechter in Nederland in aanra-
king komt, zal hem de straf worden
kwijt gescholden.

De uitspraak was conform de eis en
de landrechter liet een vaderlijk woord-
je horen.

Israël betaalt verdediging
van Eichmann

Met de verdediging van de jodenver-
volger Adolf Eichmann zal een bedrag
zijn gemoeid van ongeveer 100.000 gul-
den. De advocaat van Eichmann, de
Duitse jurist Servatius had hierom ge-
vraagd en de Israëlische regering zal
het betalen.
Dit bedrag wordt redelijk gevonden ge-
zien de vermoedelijke lange duur var.
het proces Eichmann, dat volgend jaar
maart begint. Servatius heeft eind vori-
ge week een onderhoud over deze kwes-
tie gehad met premier Ben Goerion,
met de minister van Buitenlandse Zaken
Meijer en met de minister van Justitie,
Bosen. De Israëlische regering wil in
ieder geval voorkomen dat het proces
van Eichmann niet kan doorgaan we-
gens het ontbreken van een verdediger.

Rerstspel
We schrijven 2e Kerstdag, plaats

Zeepaard je.
Het aloude verhaal van Maria en Jo-
zef die op weg waren naar de volks-
telling en nergens onderdak konden
krijgen tot ze tenslotte, moe en de wan-
hoop nabij, hun toevlucht zochten in
een kale en tochtige stal.
En in deze stal kwam toen het Kinde-
ke ter wereld. Voor Hem geen mooi
beklede wieg of zachte luiers waar de
moeder Hem liefdevol in kon wikke-
len. Naakt lag Het in de kribbe^ maar
de Moeder die teder op Hem neerkeek
en de Vader die zorgzaam over Hem
gebogen stond konden onze moeder en
vader zijn bij onze geboorte. Allieen
stonden bij Zijn kribbe reine engelen
die het lied van de Kerstnacht zongen
en herders die in aanbidding op hun
knieën lagen. Tevoren hadden zij een
lammetje aan Zijn voeten gelegd, het
was ook zo koud. Drie Koningen uit
het Oosten brachten mirre, wierook en
goud en bogen deemoedig hun hoofd.
Het Kindeke strekte Zijn handjes uit
naar allen en omvatte hen met Zijn
oneindige liefde, want Hij was de Ver-
losser.
leder jaar opnieuw beleven wij dit
Kerstgebeuren, in huis, in de kerk,
maar toch altijd bij een stalletje en
een boom met twinkelende lichtjes, die
zijn als engelen-oogjes stralend in de
wondere Nacht.
Onze stemmen klinken zachter en in-
niger wanneer we onze kinderen dit
verhaal vertellen, het verhaal van Je-
zus' geboorte. Majhr om dit te zier-;
gebeuren, in al zijn reinheid en liefe-
lijkheid, - gespeeld door kinderen, - dat
is een belevenis op zichzelf. En van dit
ontroerende schouwspel mochten de
kinderen gistermiddag in het Zeepaard-
je genieten.
Het spel stond onder leiding van de
heer en mevrouw Van Aken en wan-
neer we dit zeggen is verder commen-
taar overbodig.
De muzikale begeleiding werd ver-
zorgd door de dames Wermeskerken
(piano), Mulder en de Mey van Gerwen.
Onder de aanwezigen merkten we o.a.
op het HIP.B. en zijn echtgenote, de
heer en mevrouw Dubois.
Na het spel was er voor de spelers-
en speelstertjes een aardige Kerst-at-
tentie, die ze uit handen van voorzit-
ter Kriegenberg mochten ontvangen,
maar ook voor de kinderen in de zaal
lagen er kleine pakjes klaar. Voor dit
ideetje verdient het bestuur van het
Zerpaardje een pluimpje, want nu was
het feest voor de kleintjes eerst vol-
maakt.
Het Kerstspel wordt hedenmiddag op-
gevoerd in het EDO-clubgebouw.
Ouders gaat het zien met Uw kinderen,
U zult er beter vandaan gaan dan ooit
tevoren.

Korte berichten
Washington DC - Het aantal doden tij-
dens het Kerstweekeind ir. de Verenig-
de Staten bedroeg 562, waarvan 478 bij
verkeersongelukken en 40 bij hevige
branden het leven lieten. In de USA
viert men alleen eerste Kerstdag. 2e
Kerstdag is een normale werkdag.



Is het wageningen-project mislukt?
Min. Zijlstra stelde voortzetting van financiele steun ter

discussie

De Nederlandse minister van Finan-
ciën, Prof Dr. J. Zijlstra heeft een be-
zoek aan Suriname gebracht eni toen hij
op Schiphol terugkeerde, heeft hij zich
in pessimistische zin uitgelaten over
het rijstproject Wageningen, dat na elf
jaiar nog steeds geld kost.
De minister verklaarde dat het volgenjs
hem weinig zin heeft voor Nederland,
om gelden voor het Wageningen project
te blijven fourneren, omdat Nederland
er geen rechtstreeks belangen bij heeft:
oorsponkelijk wias het de bedoeling
dat zich te Wageningen Nederlandse
boeren zouden vestigen, maar dit is niet
uitvoerbaar gebleken.

In Nederland is op de uitlatingen van
de minister veel critiek geleverd. De
socialist Nederhorst heeft mondelinge
vragen in de Kamer gesteld, en de mi-
nister heeft toen verklaard, dat hij de
financiële steun niet zonder meer wil
stopzetten, maar afhankelijk wil s'^ellen
van een nadere doelstelling, nu de mi-
gra,tieplannen voor Nederlandse boeren
van de baan zijn.
Niettemin noemt ook de Nieuwe Rot-
terdamse Courant de uitlatingen van de
minister "ontstellend".

Gezien het feit dat Nieuw Guinea in
het Koembe-rijstproject een ontwikke-
lingsplan heeft dat vergelijkbaar is met
het Wageningen-project in Suriname,
kan het van belang zijn na te gaan of
de uitlatingen van de minister gerecht-
vaardigd zijn.

Met de uitvoering van het Wagenin-
gen project werd in 1949 begonnen.
Het is te beschouwen als van een van
de belangrijkste projecten die van Ne-
derlandse zijde na de oorlog in 'n min-
derontwikkeld gebied ondernomen zijn:
'n machinale wijze van rijstbouw, die
zo uniek was, dat zij inmiddels in ver-
volging heeft gevonden, zo schrijft de
cJieuw Rotterdamse Courant.
schillen deden van Azië en Afrika na-

De Stichting voor de ontwikkeling

van Machinale Rijstbouw in Suriname
poogt sinds elf jaar om oerwoud te ver-
anderen in vruchtbaar polderland, ter.
behoeve van landbouw op grote schaal.
Nederland heeft tot nu toe 65 miljoen
gulden in het plan geinvesteerd.

De polder is nu reeds 6000 Ha groot,
en ook minister Zijlstra noemde het ge-
heel technisch indrukwekkend.

Een der oorzaken van het feit dat het
project zichzelf nog steeds niet be-
druipt, ligt in de gedaalde rijstprijzen.
Bij de aanvang van de ontginning dacht

men f 700,— per ton te kunnen ontvan-
gen. Later hoopte men op f 640,— maar
nu ligt de prijs inmiddels op f 500.—
per ton.

Maar een van de dingen die de mi-
nister over het hoofd schijnt te zien,
en die in de Nieuwe Rotterdamse Cou-
rant belicht wordt is, dat men niet kan
verwachten dat al 't geld dat men in 'n
project als dat te Wageningen steekt er
op korte termijn weer uitjkomt. Neemt
men het landbouwbedrijf in de engere
zin (dus zonder de infrastructuur, die
in hoger ontwikkelde lariden bij de
vestiging van een bedrijf reeds aanwe-
zig is, maar hier nog moet worden aan-
gelegd) dan is het project wel renda-
bel. De voorlopig niet rendabele uitga-
ven, zoals van wegenaanleg etc. zullen
minder zwaar wegen wanneer het we-
gennet vollediger wordt benut en dat
kan alleen door uitbreiding van het
rijstbedrijf en door het creëren van
aanvullende bedrijvigheid.

Zware regenval in
zuid Nieuw Guinea

G.V.B. Zware regenval op het Frede-
rik Hendrik eiland aan de zuidkust
van Nederlands Nieuw Guinea heeft de
laatste weken overstromingen veroor-
zaakt, die ernstige schade aan wonin-
gen, tuinen en wegen hebber, aange-
richt. Verschillende dorpen in het noor-
den en het midden van het eiland staan
ongeveer een halve meter onder water.
Een hevige storm uit het westen heeft
in de nacht vfen 9 op 10 december gro-
te ravage aangericht in enkele kust-
dorpen. In het gebied van Okaba werd
ongeveer 40P/o van het totale aantal
woningen vernield.
De schade zal een aanzienlijke vertra-
ging geven bij de bruggenbouw in het
nieuwe wegtracé op de tweede strand-
wal langs de kust.
Op vele plaatsen zijn de beddingen en
tuinen van de bevolking ondergelopen.
Indien het water niet spoedig zakt be-
staat de kans dat de gehele knollen-
aanplant zal verrotten. Het bestuur
houdt nauwlettend toezicht dat geen
hongertoestand ontstaat. Bij de her-
stelwerkzaamheden zal voorrang wor-
den gegeven aan de vernieuwing van de
beschadigde woningen. Deze overstro-
mingen komen bijna elk "jaar op het
Frederik Hendrik eiland voor. Vorige
jaren was bijvoeding met rijst nodig
die met vliegtuigen op droge stukken
grond werd gedropt en met vaartuigen
aangevoerd.

SPORT
TURNEN

In Zwolle heeft Ria van Velzen (die
tijdens de Olympische spelen gebles-
seerd raakte) kans gezien het turnkam-
pioenschap dames van Nederland te
veroveren. Ze versloeg de titelhoudster
Bep lepenburg met een klein punten-
verschil. De wedstrijd stond op zeer
hoog pijl en leverde in alle onderdelen
een spannende strijd op, het laatste
onderdeel (de ongelijke brug) niet uit-
gezonderd.

De uitslag luidde:
Ria van Velsen 93 —65 punten en
Bep van lepenburg 93 — 25 punten.

Sport-huwelijk

De zwemmer Herman Willemse (26),
dertien maal Nederlands kampioen op
de 100, 400 en 1500 meter, en Mary Kok
destijds houdster van het wereldrecord
vier maal 100 meter wisselslag (ze is
een van de beste Nederlandse zwem-
sters) hebben zich verloofd.
In het verleden namen ze beide reeds
gezamenlijk deel aan vele lange af-
stands-zwemwedstrijden in binnen- en
buitenland. Op, 15 december jl. zijn ze
beiden raar Montevideo vertrokken om
er deel te nemen aan een 45 Km. wed-
strijd.

DIT PLEIT DUS VOOR EEN VOORTZETTING
VAN DE STEUN

Het doel van dit soort projecten is
dan ook niet het maken van winst op
het totale geïnvesteerde kapitaal, maar
het van de grond helpen van de gehele
economie van een land.

Hulp aan onderontwikkelde gebieden
die zich dit laatste ten doel stelt is al-
tijd "onrendabel" voor de helper, maar
ze staan dan ook in dienst van een doel
dat slechts op langere termijn verwe-
zenlijkt kan worden en niet louter eco-
nomisch is.

Waterpolo
De wintercompetitie waterpolo in Ne-

derland die op 4 december zijn vierde
wedstrijd-dag inging, leverde een gro-
te verrassing op. In de Afdeling A zag
GZC (Gouda) kans om AZPC (Amers-
foort) met B—2 te kloppen.
In Afdeling B wist Neptunus (Arnhem)
zich aan de kop te handhaven door met
6—4 van Rotterdam te winnen.
De stand in de competitie luidt:

Gespeeld Punten
Afd. A: GZC 4 7

Zwemlust 4 6
AZPC 4 6
Neptunis 3 3
SVH 4 2
Het IJ 4 2
RZC 4 1
HZPC 3 0

Afd. B: Neptunus (Arnhem) 4 7
De Robben 3 5
Zian 3 5
De Meeuwen 3 4
Het IJ 4 4
DZV 4 3
Zwemclub R'da«m 3 0
HZPC II 4 0

Tennis
Tijdens de op tweede kerstdag te

Sydney gespeelde tenniswedstrijden om
de Daviscup, versloeg het Australische
team de Italianen met 2—o.

De wedstirijden worden deze week
voortgezet.



Nieuwtjes uit Nederland

Den Haag - Door een tekort van 120
chauffeurs bij de Haagse Tramweg
Maatschappij staan 50 spiksplinternieu-
we autobussen reeds meer dan een jaar
ongebruikt in de garages van de HTM.
Delft - De oudste inwoner van Neder-
land is op 109-jarige leeftijd in Delft
overleden. Een 107-jarige vrouw in Ter
Apel is nu de oudste inwoonster van
Nederland.

Vlissingcn - Een Urker kotter is in de
monding van de Schelde overvaren door
een 24.000 ton grote Zweedse ertsboot.
Twee opvarenden van de vissersboot
verloren hierbij het leven. De tanker
voer dwars door een vissende haring-
vloot en ramde het vaartuig dat in en-
kele seconden zonk.

Noord Brabant - Nabij Esch in Noord
Brabant zijn een tweetal grafgewelven
gevonden aan weerszijden van de Dom-
mel, die dateren uit de Romeinse tijd.
De Oudheidkundige Dienst uit Amers-
foort overweegt om het 12 ton wegen-
de graf in zn geheel naar Amersfoort
over te brengen om het daar te onder-
zoeken en te prepareren.

Amsterdam — De commissie Verkeer
en Vervoer van de gemeente Amster-
dam is in een interimrapport tot de
conclusie gekomen dat deze stad niet
buiten ondergronds railvervoer kan. Dekosten bedragen globaal per onder-
grondse kilometer f 30 tot f 50 miljoen;
per bovengrondse kilometer 1' 5 miljoen.
Een statistisch onderzoek heeft uitge-
wezen dat het bezit aan televisietoe-
stellen in Nederland nauw verband
hmidt met de welstand van de bevol-
king. De welgesteld.cn hebben percents-
gevvijs het grootste aantal TV-toestel-
len en de laagst, betaalde volksklassen
het geringste aantal.

De gemiddelde kosten van de televisie
in Nederland hebben in 1959 ongeveer
f 20.000 per uur zendtijd bedragen. Het
aantal televisie toestellen steeg in dit
jaar met 49,75%, hetgeen betekent 193,
730 nieuwe toestelbezitters. Per 1 ja-
nuari 1960 registreerde de PTT 584.
766 TV-toestellen. Het aantal medewer-
kers van de Nederlandse Televisie
Stichting (NTS) steeg in 1959 van 240
tot 313. De NTS verzorgt 40"/ovan de
TV-zendtijd en beschikt over twee re-
portagewagens. Eind 1960 hoop men een
derde reportage-eenheid in gebruik te
nemen, die uit twee wagens zal bestaan,
namelijk een regiewagen en een appa-
ratenwagen.

Met grote denkbaarheid aan God ge-
ven wij kennis van de geboorte van
onze zoon en broertje

SHADDY WILLIAM FERDINAND
Fam: Kessing-Ogilvie.
Linda en Bunny.
Hollandia. 26 december 1960.
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Langs deze weg danken wij de zus-
ters Van Deursen, Alkemade en Fran-
sien Koropasy voor de deskundige hulp
bij de geboorte van onze zoon.
Fam. Kessing-Ogilvie.
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i
Bij de ALGEMENE LEIDING van

de Dienst van GEZONDHEIDSZORG
Dok II is de betrekking vacant var.

COMMIES

Aanmeldingen dagelijks tijdens de kan-
tooruren bij de afd. Personele Zaken.

VOOR DE JAARWISSELING
Rhumtaarten vanaf f 10,—; Zoutjes
f 'j\— per ons; Lobsier-salade vanaf
f 20,— (te bestellen tot 29 dcc.) Zalm-,
Huzaren-, Italiaanse salade f 17,50
OLIEBOLLEN a 25 et. Alleen op bestel-
ling.
DE VAKMAN BERGWEG
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Biggen vanaf f 50,—; jonge entok-woer-
den f 10,—, Telf. Holl.-Binnen 4«.

no. 3334

filmprogramma

ORIËNT THEATER

vertoont heden 27-12 voor het laatst
HIER BIN ICH . . . HIER BLEIB ICH
met Catarir.a Valente en Bill Halcy and
his Cornets.
Morgen 28-12 en overmorgen 29-12

"CRIME IN THE STRÈET"

met Sal Mineo.
De stadsjeugd en hun misdrijven!
Sentani heden 27-12: "PEWANG" met
Ahmad Mahmud.
Holl.-Binnen morgen 28-12: "MICHA-
EL STROGOFF" met Curd Jurgens.

REK THEATER

vertoont heden 27-12 en dinsdag 28-12
de film:

TtOGUE'S MARCH"

met Peter Lawford en Richard Greene.
Een film die men niet moet missen.
Een ware geschiedenis die U ooit op
het filmdoek gezien hebt.

Heden in REK

REK Holl.-Binnen vertoont heden 27-12
de film: "ZIJ DIE ZICH VERKOPEN"
Toegang 18 jaar.

».u. AuttortUetudciit „Oranje Qarage"
Hierbij delen wij onze cliënten beleefd mede, dat ons garagebedrijf op
ZATERDAG 31 DECEMBER 1960 gesloten zal zijn.
Onze benzine-pomp aan de haven is, ongeacht welke feestdag ook. steeds
geopend van 07.00 tot 21.00 uur.

J . „—~„■-,».,-,-■, ,„■■,...,. -„..—,. i.

restaurant „t&nmte Oen"
GESLOTEN vanaf 24 december 1960 tot 9 januari 1%1

BEKENDMAKING

Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur maakt aan de inwoners van Hollandia
bekend, dat ingevolge het besluit van de Wnd. Resident vergunning ver-
leend wordt tot het ontsteken van vuurwerk tussen 31 december 1960 te

| 18.00 uur en 1 januari 1961 te 18.00 uur, onder aantekening dat dit uit-
sluitend gebeurt op eigen erf en er geen vuurwerk afgestoken mag wor-
den op de openbare weg of binnen een afstand van 100 m. van de ker-

I ken tijdens de diensten.
i

MET OUD EN NIEUW DE GEHELE NAC33T GEQPEND

„MOONLIGHT BAY" \
no. 3316 j
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Gevraagd: OWD£RWïJ^IEKfE^>
a-d. Chr. Eur. Lag. School, „PAULUS:

§CHOOL" Dok V, vanaf 1-1-'6l voor ongeveer
7 weken. Event. kleine 1e klas, van 7.30- 11.15 uur. Inl. bij
T. Zijlstra, Hoofd der School, v. Waardenburglaan 940
(ex. Ridder.)
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