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Amerika treft maatregelen tot instellingvanluchtbrugnaarLaos
Bijeenkomst van Zuid Oost Aziatische Verdragsorganisatie

voorgesteld
De Verenigde Staten hebben een on-
middelijkc bijeenkomst van de verte-
genwoordigers van de landen der Zuid-
Oost Aziatische Vetrdragsorganisatiie
verzocht om de toestand in Laos te
bespreken. De regering van Laos over-
weegt algehele mobilisatie „fa het ver-
lies van twee belangrijke steunpunten
aan de communisten in de provincie
welke grenst aan Vietnam.
De Verenigde Staten hebben de trans-
porteenhöden op verschillende Ameri-
kaanse bases in staat van paraatheid
g-bracht om troepen naaf Zuido^st-Azië te kunnten vervoeren, indien de
situatie in Laos dit noodzakelijk zou
maken. Militaire autoriteiten verklaar-
den dat de bases in Californië, Zuid-
C'arolina en Tennessee gereed zijn voor
de vorming van een luchtbrug.
De Amerikaanse marine heeft gewei-
gerd de berichten te bevestigen of te
ontkennen dat een sterke eenheid van
vliegdekschepen terug is gezonden naar
de Zuid Chinese Zee waar zij oefe-
ningen houdt op een afstand van waar-
uit Laos gemakkelijk bereikbaar is.

In het noorden van Laos zijn de ste-
den Chieng Khuang en Phong Saly in
handen gevallen van de communistische
rebellen na een grote veldslag met de
regcnnrjstroepen.
Volgens de communistische radio in
Hanoi is de hele vlakte van Laos in
handen gevallen van de troepen van■ kapitein Kong Lay. De bezetting van
deze vlakte betekent voor de regerings-
troepen het verlies van een strategische
zeer belangrijke route.
Radio Hanoi maakte bekend dat dè
communistische troepen twee compag-
nieën regeringstroepen in de pan heb-
ben gehakt bij de Namghung-brug.
NOORD VIETNAM ONTKENT

Noord Vietnam blijft officieel ont-
kennen dat haar troepen aan de zijde
vecihten van die pro-cömmKinistert ib
Laos.
Naar de Laotische minister Van Voor-
lichting in Vientiane bekendmaakte zijn
de troepen van Noord Vietnam 30 mijl
op Laotisch gebied doorgedrongen. Ter
bevestiging van zijn bewering stond hij
buitenlandse journalisten toe een ge-
vangengenomen Noord-Vietnamese mi-
litair te"-ondervragen. De minister ver^
klaarde dat, indien de Noord-Vietname-
se troepen in het gebied van de,vlakte
van Laos blijven oprukken, alle grote

steden van Laos met, inbegrip van
Vientiane en Luang Prabang worden
bedreigd.

OPNIEUW AMERIKAANS VLIEGTUIGBESCHOTEN

Naar wordt gemeld is er opnieuw
met mitrailleurs op een Amerikaans di-
plomatiek vKegtuig geschoten, terwijl
dit toestel waarnemingen verrichtte bij
bevoorrading van communistische troe-
pen uit de lucht.
De machine werd nu vanaf een grond-
stelling beschoten. Vijf dagen geleden
weiid hetzelfde vliegtuig tijdens e|2n
vlucht aangevallen door een Iljushin
transportvliegtuig, dat voojrradfen af-
wierp in door de rebellen bezet gebied.
De bijeenroeping van de ZOAVO-lan-
den in Bangkok door de Verenigde Sta-
ten volgt op de Amerikaanse waarschu-
wing aan de Chinese Volksrepubliek
en Noord Vietnam om zich te onthou-
den van gewapende interventie in La-
os. Hj(t Amerikaanse ministerie van
Buitenlandse Zaken bevestigde de be-
richten, dat communistisch buitenlandse
troepen Laos zijn binnen getrokken,
doch weigerde te zeggen van welke na-

SAS heeft te weinig
boordwerktuigkundigen

De I.T.F. (Internationale Federatie
van Transportarbeiders) dreigt met een
actie tegen de S.A.S.. de Scandinavische
Luchtvaartmaatschappij. De straalvlieg-
tuigen van deze maatschappij zouden
onderbemand zijn tengevolge van een
tekort aan bevoegde boordwerktuigkun-
digen.
Bij de S.A.S. heeft een aantal jonge
vliegers een technische spoedopleiding
gevolgd en doen nu ■ dienst als boord-
werktuigkundige. Eten en ander is het
gevolg van kortzichtigheid der maat-
schappij die afging op verklaringen van
de fabrikanten van straalvliegtuigen,
dat de BWK een' aanzienlijk lichtere
ta,_k zou krijgen. Aanvankelijk, pro-
beerden ook Amerikaanse maatschap-
pijen om zonder BWK te vliegen. Zij
kwamen er echter snel van terug om-
dat de piloten overbelast werden en
niet altijd de juiste diagnose stelden
bij optredende defecten.

Teneinde het tekort aan bevoegde BW-K's op te heffen zal men in Zweden
de exameneisen voor deze technici min-der zwaar maken.

Verklaring van Nasution
over wapenaankopen

Luitenant generaal Nasution heefttijdens een gesprek met verslaggevers
n Rome gezegd dat Indonesië van Rus-

land artillerie, .duikboten, torpedoboot-
jagers, straalvliegtuigen, pantserwagsns.
militaire kledij en andere uitrusting
zal kopen.
Indonesië zou getracht hebben van
Engeland en Frankrijk oorlogstuig te
kopen, maar deze landen hadden niet
zulke gemakkelijke betalingscondities
aangeboden als Rusland.
Nasution en Dr. Soebandrio zullen in
Moskou tezamen met enkele andere
Indonesische kopstukken besprekingen
voeren over de aankoop van het Rus-
sische oorlogsmateriaal. Het zenden
van een Indonesische wapenaankoop-
commissie naar Rusland vond, ■ volgens
Nasution, zijn directe -oorzaak in het
verhogen van het bedrag door de Ne-
derlandse regering, uitgetrokken voor
de -verdediging van Nieuw Guinea.
In, Indonesische regeringskringen zag
men hierin het-bewijs: dat Nederland
het geschil over West -Nieuw Guinea
met de wapens in de hand wil oplos-
sen. " r:» -
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Jubileum bij deSHELL
Maandag 2:jan_ari 1961 was een be-langrijke dag'in heï'.leven'van de heer

Enos Wafumilena en zn vrouw, wonen-
de- te Kajc*. Batwi'fbmdat'Enos op die
dag tien jaar in dienst was van de
Shell Nieuw Guinea N.V. te Hollandia.
Dit feit werd gisteren herdacht op een
bijeenkomst in "Moonlight Bay", waar
het Hoilandiase personeel van Shell
Nieuw Guinea N.V. zich te goed deed
aan een gezamenlijke maaltijd.
De Directeur de heer L..T. Bröcker sprak
de jubilaris toe, en herinnerde er daar-
bij aan, dat het over de gehele wereld
een traditie bij de Shell was, om leden

Man het personeel die tien, vijftien-,
dertig of rriisèchieri';.-wel meer jaren bij
de maatschappij in djienst zijb.een'
blijvend aandenken te geven. Dit aan-
denken ontving ook de heer Wafumi-
lena, toen de beer Bröcker hem een
gouden (Shell) schelp op de borst speld-
de.
Het was de eerste maal in Nieuw Gui-
nea, dat een Papoea de gouden schelp
ontving. Ntamens het Sheïl-personeel
sprak daarna de heer J. Hornung en-
kele lovende woorden.
De heer Wafumilena is werkzaam als
voorman bij het tankerpa.k te Hollan-
dia en wordt als werknemer door de
bedrijfsleiding zeer gewaardeerd.
In 1959 kwam hij reeds in het nieuws,
doordat hij met hulp van de overheid
een motorboot bouwde, die nu nog
steeds in bedrijf is, en Waarmee hij
enkele malen per maand een vracht-
dienst onderhoudt tussen Hollandia en
Demta. Een van de producten die hij
naar Demta brengt en daar aan de
plaatselijke coöperatie verkoopt is . .. . olie.

Nieuws uit Sorong
Landsteiner-medailles

uitgereikt
In de bibliotheek van het ziekenhuis

te Sorong verzamelde zich vrijdagmor-
gen 23 december een kleine groep ge-
nodigden, die getuige zouden zijn van
4e uitreiking van de Landsteiner-pen-
rang.
Deze medaille, genoemd naar de ont-
dekker van de bloedgroepen Prof. Dr.Karl Landsieiner, wordt geschonken
aan hen. die tenminste vijf maal hun
bloed hebben afgestaan ten behoeve
van hun zieke, onbekende medemens.
Na een kort openingswoord van de Ro-
de Kruis penningmeester O. van der
Mey sprak de eerste geneesheer van-
het ziekenhuis, Dr. F.F. van Haeften.
zijn vreugde over dit moment uit. Hij
merkte op dat het kenmerk van het
offer gelegen is in het feit dat het in
stilte gebracht wordt. H.t.l. is het do-
nor instituut nog jong; het aantal ter
beschikking staande donors is even-
redig klein. Des te verheugender acht-
te hij het, het ere-metaal , thans aan
een zevental mensen te mogen uitrei-
ken, waarbij hij hoopte dat de onder-
scheidenen het zouden zien als een ere-
teken, maar ook als een mijlpaal, want
ook in de toekomst zou wellicht weer
'n beroep op hen gedaan moeten wor-
den. Vervolgens namen de Heren D.
Pitris, M. Sabandar. J.A. van Room.
Thio Soei Tjin, Jo Tjan Po en Ong
Siong Sioe hun penning in ontvangst
waarna men nog enige tijd bijeenbleef.
Wij vernemen nog dat het ziekenhuis
te Sorong over ca. 170 donors, verdeeld
over de vier bloedgroepen beschikt, het-
geen beslist nog niet voldoende is. Nieu-
we aspirant-donors zullen dan ook zeer
welkom zijn.

Radioprogramma
DINSDAG 3 JANUARI 1960
Op 49,42 meter
20.00 uur Klok, nieuws, weersverwach-
ting; 20.15 uur Muziek op verzoek, 21.00
uur Aan; de leestafel: door Cees Mid-
delhóff; 21.10 uur Rodeó-songs door Los
Chilenos; 21.25 uur The, Modern Jazz
Quartet; 21.45 uur Uw lievelingsmelo-
die door Henk de By; 22.00 uur Mu-
ziek van George Philip Telemanri (f6Bl— 1764); 22.20 uur The Drury Lane
Thëatre Örchestra speelt successen uit
Theaterlahd; 22.35 Uur Frahcis Scott
en zijn érkest; '22.50 uur Nieuws in het
kort; 23.W uur Sluiting.

Australisch blad over
situatie rond Nw. Guinea
De Sydney Morning Herald, het zeer

gezaghebbende Australische blad,
schreef dat de herhaalde Indonesische
verzekeringen aan Australië om de
kwestie Nieuw Guinea niet met geweld
op te lossen, helaas als waardeloos
moeten worden beschouwd.
Er is thans eén nieuwe en zeer gevaar-
lijke situatie geschapen die de onmid-
delijke aandacht van de Australische
regering vereist.
Het blad doelde op een verklaring van
Soebandrio van 28 december, dat hij
geen vreedzame oplossing van de kwes-
tie kan waarborgen. De Sydney Mor-
ning Herald meende dat Indonesië
thans duidelijk moet worden gemaakt,
dat de veiligheid van Australië van de
ontwikkeling in Nieuw Guinea afhangt.
Een aanval op Westelijk Nieuw Gui-
nea zou als een vijandige daad jegens
Australië moeten worden beschouwd,
aldus het blad.

Drie prauwen metBoetonnezennaar Fak-Fak
teruggekeerd

Van de zeven prauwen met Boeton-
nezen die op 1 december j.l. uit Ffek-
fak vertrokken met bestemming Indo-
nesië, zijn er tot op heden drie weer
terug gekeerd, in verband met tegen-
wind en sterke deining. Twee er van
kwamen uit de richting van pulau Ega
naar Fakfak terug terwijl de andere
strandde ten westen van Nusaualang.
Dit laatste werd geconstateerd door de
patrouilleboot "Koembe" die of> 7 de-
cember j.l. van Fakfak naar Kaima-
na voer.
Óp de terugreis uit Kaimana nam de
"Koembe" de 17 opvarenden en hun
goederen aan boord en'bracht hen weer
naar Fakfak. Veel goederen waren aan
boord van de prauw beschadigd en het

voedsel was reeds bij-na op, aldus be-
richt de^akifakbode. "■■-'-f-:%"' -■
Wan de v|er grauwen die,dWtdi_ijit heb-
tien voortgezet is tot op heden nog
niets vernomen.

Nieuwtjes uit Nederland
Amsterdam - Op de Amsteldijk in Am-
sterdam reed de bestuurder van een
auto tegen een lichtmast die omviel.
Het voertuig kwam hierdoor ondec
stroom te staan waardoor de chauffeur
in de gekantelde auto moeilijk uit zn
benarde positie bevrijd kon worden.
Agenten die probeerden het portier te
openen kregen zware schokken. Ten-
slotte vond men een oplossing door een
dekzeil als isolerende laag te gebruiken.
Ook de bestuurder had enige schokken
opgelopen, maar kwam er verder zon-
der letsel af.

— Het ledenitaï. van de Christelijke
vakbeweging in Nederland is in de af-
gelopen drie kwartalen omhoog gegaan
met 2,547 leden. Het santal bedroeg
per 1 oktober 221,539. In de eerste drie
kwartalen van 1960 is van 7 organisa-
ties het ledental met in totaal 1070 le-
den gedaald. 16 organisaties kregen er
in totaal 3617 leden bij.

Zeeland - Met de uitvoering van het
Sloehavenplan wordt volgend jaar een
begin gemaakt. Dit houdt in dat door
middel van de aanleg van een afsluit-
dijk over twee a drie jaar tussen Wal-
cheren en Zuidbeveland een industrie-
gebied van vele hbnderden hectaren
met haven ter beschikking zal zijn. In
het plan is eveneens een spoorverbin-
ding opgenomen.

Alphen a/d. Rijn . De gemeentepolitie
van Alphen a/d. Rijn heeft een scooter
in gebruik genomen welke is uitgerust
met een mobilofoon-installatie.
sK_<*.».- .. .-, . j» _. i'

M.L.D. Dakota verongelukt

Tijdens een oefenvlucht is op 2 ja-
nuari 1961 ten 20.15 uur plaatselijke
tijd nabij Biak een Dakota van de Ma-
rine Luchtvaart Dienst verongelukt.
Onmiddellijk na. dit ongeval zijn red-
dingswerkzaamheden aangevangen on-
der leiding van de cesnmandant van het
Marinevliegkamp te Biak.
Van de vijf bemanningsleden werden
drie stoffelijke overschotten geborgen.
Het zoeken naar de twee. overige be-
manningsleden wordt voortgezet. Er be-
staat weinig hoop dat laatstgenoemden
nog in leven zijn aangezien het vlieg-
tuig gezonken is.
De namen der inzittenden zijn:
LTZ 2 OC,«B. Smi^gehuwd; Sergeant
vlieger R. Mulder, gehuwd; Sergeant
vliegtuigmaker ,A: G.H. Bontius, gehuwd
Korporaal vliegtuigraaker, Radiomon-
teur G.F.G. Immers, gehuwd; Korporaal
vliegtüigmaker Konstabel M.H. v.d.
Wiel, gehuwd.
De commantïan. der strijdkraijftten.;in
Nederlands Nieuw-Guinea heeft üich
vandaag naar de plaats van het onge-
val begeven.



Interland turnwedstrijd
te Leeuwarden

De ontmoeting tussen de turnsters
van Nederland eh Duitsland die in de
Friese hoofdstad plaats vond, werd een
overwinning voor de Nederlandse da-
mes met een totaal van 185.30 tegen
184.15. Het Nederlandse team liet daar-
mee zien, dat de Olympische training
het prestatiepeil ten goede is gekomen-
Ria van Velzen, nog maar pas Neder-
lands kampioene,' had een groot aan-
deel in de overwinning. Ook de dames
Frits, lepenburg en Reinecke droegen
belangrijk tot de zege bij.

Zwemmen
Na een spannende strijd met Naarden

hebben de meisjes van de Robben be-
slag weten te leggen op de "Moeder
Trjebels beker".
De "Hannie Ter Meulen wisselbeker"
kwam dit keer aan Willy Lambour
(Naarden) voor de 100 meter vrije slag.
De uitslagen waren:
200 METER SCHOOLSLAG
R. van Baarle (SZC) 2 min. 53.
Greta Kok (HDZ): 2 min. 54.
200 METER RUGSLAG:
Ria van Velsen (Zian) 2 min. 36.
H. van Vlaanderen (HPC) 2 min. 41.
100 METER VRIJE SLAG:
W. Lambour 1 min. 5.
H. van der Velden 1 min. 5,3.

100 METER VLINDERSLAG:
Mar. van Heemskerk 1 min. 11,2.
W. Larnbour 1 min. 13,5.
VIER MAAL 100 METER WISSELSLAG
Naarden .5 min. 2,5.
De Robben 5 min. 7.
HDZ 5 min. 8.6.
De eindstand was:
Robben 38 punten. Naarden 37,5 punt,
HDZ2M*mh" «_"__

Wintercompetitie waterpoto
De opmars van GZC (Gouda) in .at-

deling A zal niet meer te stuiten zijn,
nu ook zijn grootste rivaal, Zwemlust
een 4—2 nederlaag moest incasseren.
GZC zal in de komende zomer .compe-
titie een duchtig woordje meespreken
in de strijd om de landstitel.
HZPC,de eens zo gevreesde Haagse
ploeg komt in deze competitie maar po-

verfjes voor de dag en ondanks een
9—l overwinning op RZG is het eind;-
resultaat tot nu toe 4 punten u.t 4
wedstrijden.
In afdeling ,B is het thans. Zian (D&n
Haag) die de leiding heeft door eeis
flinke overwinning op Rotterdam. Ook
de Meeuwen (Amsterdam) slaagden er
in om hoewel hun "kanon". Van F,eg-
gelen thans naar de veteranen is over-
gegaan toch nog tot doelpunten te ko-
men. Ze hielden het Arnhemse Nep-
tunus er met 3—2 onder.
De stand is nu in Afdeling A:

Gesp. Punten
GZC 5 10
AZPC 5 8
Zwemlust' 5 6
Afdeling B: .
Zian -4 F
De Robben 4 7
Neptunus (Arnh.) 5 7

I

SPORT
voetbal in Nederland

In de ere-divisie van de KNVB wer-
den op 1 januari slechts enkele wed-
strijden gespeeld. Of het door de, olie-
bollen kwam of door iets anders, maar
een feit is dat DOS op j.l. zondag on-
verwachts met 4—l verloor van ADO.
Elinkwijk kon Sparta niet in toom hou-
den en verloor met I—3.
Andere uitslagen waren:
EERSTE KLASSE A:
Excelsior — Heerenveen 3—l
DHC --. ZFC o—o
EERSTE KLASSE, B:
Stormvogels — Fortuna VI I—l
KFC — Helmondia '55 2—2
RBC — Veendam 2—2

Raat maat waac
Ik heb niet in mijn notitieboekje ge-

noteerd wanneer het precies ,is begon-
nen, maar toch vergis ik me er niet
int dat er nu reeds. maanden lang op
de hoofdwegen en. vooral in de zijstra-
ten te Hollandia-Binnen, hele bergen
rottende boomstammen, takken, blade-
ren enz. enz. liggen.
Waarom wordt- die stinkende rommel
niet weggehaald, zo vraagt men zjch
te Hollandia-Binnen meermalen af. We
hebben toch een stads-reinigingsdienst?
Gaat dat in Dok V ook zo? wordt er
soms ironisch gevraagd.
De organisatie van de reinigingsdienst
schijnt wel zeer gecompliceerd te zijn,
vporal indien de opzichter die toezicht
houdt op het regelmatig ophalen van
bet vuil, voor een paar weken naar
Depapre- gezonden wordt om bruggen
te bouwen c.g. te heijstellen. Hoort het
bruggenbouwen tegenwoordig niet meer
bij de RWD thuis?
Qver reinigingsdienst gesproken: ik heb
tot voor kort in de veronderstelling
verkeerd, dat vuil .... vuil was, en
daarmee bedoelde ik vuil, viezigheid,
rommel, afval, dat js, in de vuilnisbak
gooit. Maar nu heb ik gemerkt, dat men
er in de onderafdeling Hollandia drie
soorten vuil op na houdt: t.w. keuken-
vuil, stadsvuil en tokovuil.
Voor het ophalen van dit .. alles heeft
de stadsreinigingsdienst de beschikking
over 3 of 4 grote «spinmelwagens en
2. gewone vrachtwagens,, en deze kun-
nen gezamenlijk ongeveer 22 ton vuil-
nis vervoeren.
Wat mij verbaast is nu, dat deze gewel-
dige wagens uitsluitend keukenvuil mo-
gen ophalen: lege blikjes, flessen, aar-
dappelen-, uien- en pisangschillen, pa-
pier en wat de goede huisvrouw er
verder nog maar bij wil doen.
Maar laat mevrouw er vooral goed op
letten, dat de huisjongen die wat gras
en wat gedroogde blaadjes bij elkaar
bjeeft geveegd, deze niet in de voor
$jfie kwart gevulde Vuilnisbak gooit,
want dan denken de vuilniswagen-
mensen, dat de hele bak vol zit met
gras en bladeren, en ,ziet U mevrouw,

gras en bladeren zijn stadsvuil en mo-
gen als zodanig niet met deze wagens
worden opgehaald.

Het stadsvuil, is het vuil dat langs dewegen ligt: bijvoorbeeld boomstammen
(zie boven) en deze tweede categorie
vuiligheid wordt meestal door een par-
ticuliere transport-onderneming opge-haald, hetgeen een dure aangelegen-heid is. maar ja de particulieren moe-
ten ook leven.
De derde categorie vuil is het toko-vuil. Men kent het wel: wanneer de
toko's nieuwe aanvoer hebben ontvan-gen, dan ziet men voor de winkels algauw lege kartons, blikken, pakpapier,
pakslfcro etc. liggen. En als men nu
daciht dat dit toko vuil bij deze tokohouders-belastingbetalers op de norma-
le wijze door de. stadsreiniging wordt
weggehaald, dan heeft men het al weer
mis.
Onze toko-houders moeten om hun
rommel kwijt te raken extra betalen:
Verschillende tokohouders verteldenmij dat zij: f 15,—; f2o,—; f4o,—
f 60,— tot zelfs f 130— per maand
neertellen. Hoe meer kartons hoe duur-
der.
Indien men niet genegen is te betalen,
dan blijft de tokorommel liggen, en als
het de eigenaar na dagen of wekem
te_ bar wordt, omdat het opgestapeld
vuil door spelende kinderen of snuf-
felende honden over zijn erf en een
gedeelte van de straat wordt verspreid
_dan gaat hij de boel misschien in een
cirum verbranden en loopt zo de kans
dat de politie bij hem op bezoek komt.
En dan te bedenken dat er geen enkel
besjuit of ander document bestaat
in de onderafdeling Hollandia waarbij
dit alles is geregeld.
En dan ook te bedenken dat vrijwel
geen enkele, toko-houder-belastingbe-
taler tegen deze gang van zaken pro-
testeert.
Het is allemaal raar .... maar waar.

Obsörver.

Pasar Malambij opening
Nieuw Guinea- Raad

Naar wij vernemen bestaat het voor-
nemen om ter gelegenheid van de of-
ficiële opening van de Nieuw Guinea
Raad een Pasar Malam tentoon-
stelling te organiseren, die (om de ge-
dachten te bepalen) zou duren van
4 t/m. 8 april 1961.

Zij. die belang_telling hehfben voor
deelname aan dit evenement kunnen
naderje bijzonderheden tegemoet zien in
een advertentie die zaterdWg a.s. in dit
blad zal verschijnen.

Rectificatie
,0e officiële opening van die Nipuw

Guinea Raia- zal niet op 15 apri^ __>61
plalats vinden, zoals abusievelijk in ons
blad van zaterdag vermeld, maar op
5 APRIL 1961.



tionaliteit deze troepen zijn. De Ame-
rikaanse afgevaardigde bij de ZOAVO
heeft opdracht om de ledenlanden on-
middelijk in Bangkok bijeen te roepen.
Amerikaanse autoriteiten verklaarden
dat de Verenigde Staten nog niet ge-
reed zijn om ZOAVO interventie Ln La-
os voor te stellen, maar wel een be-
spreking met deze landen wensen, waar
bij de bewijzen van de buitenlandse
interventie in Laos zullen worden
overlegd. Zij voegden hieraan toe, dat
de regeringen in Moskou en New Delhi
van de laatste Amerikaanse stappen
op de hoogte zijn gesteld.
Laos is geen lid van de ZOAVO, doch
valt tezamen met Cambodja en Zuid
Vietnam onder bescherming van deze
pactlanden en kan dus de hulp van
deze landen inroepen.

Voor verzorgd gezond haar

BRYLCREEM
de meest verkochte haarcrème ter wereld

__S. De verkoop van meer dan tach-
___■ millioen dozen per jaar maakt

_Ü lm Brylcreem de meest populaire
Jg^l ra__H______ H_ haarcreme. Brylcreem geeft Uw
fl Wwww^Wk Wl haar een natuurlijke glans en

Hpi|p '^ il houdt het de gehele dag verzorgd

ömï; Bf Masseer iedere morgen
_f§ M^^i_l__. Brylcreem in Uwhaaren merkop
l|i i- WK oe net'es en verz°rgd het eruit

ziet. Brylcreem doet droog haar

ff§M BRYLCREEM
ll^__ li* %$! Brylcreem het haarmiddel

Sollicitanten worden opgeroepen voor de

leiding van de financiële administratie
ter Gouvernementssecretarie

in de rang van Commies I of Adjunct Commies Redacteur.
Aanmelding tijdens de kantooruren, of schriftelijk onder overlegging van
een curriculum vitae.

Voor eenfgoede gezondheid
DAGRA

vitamine-producten 1
alle.envert. N.N.G. : PHARMA C.V.

~_______-.

'Bij de Gouvernementssecretarie bestaat me/gelijkheid tot onmiddellij-
ke plaatsing van een

Hoofdcommies,
welke zal worden belast met' archiefbeheer.
Aanmelding tijdens de kantooruren, of schriftelijk onder overlegging
van een curriculum vitae. .-..." "; "'■"' ■■■■" ■ '■' ' " ' _ _

<Veevolg van pag. 1)

Verloofd: Bea Engelbert en Ted Ma-
sius. Nederland 26 dec. 1960.

Neem geen risico! Stoom Uw rijst met
een DANG-DANG RIJSTSTOMER

van VEKA - BIAK
Zend f 25,98 plus f 3,80 vr. kosten voor
franko toezending Noordkust.

JACHTCLUB Hollandia Zeilersvergade-
ring hedenavond 20.30 uur. Zegt het
voort!

3Hmprogrnimim
ORIËNT THEATER

vertoont heden 3-1 en morgen 4-1

"COLUMN SOUTH"

in kleuren, met Audie Murphy, Joan
Evans en Robert Sterling.
Voor de vlammende poorten van Fort
Union schreven zij de dapperste blad-
zijde uit de geschiedenis met hun bloed.
Een zeer aantrekkelijke, bijzonder ge-
slaagde aktie-film.
Sentani heden 3-1: "CASE AGAINST
BROOKLYN"

REK THEATER

Heden vertoont REK de film die de
schok in de wereld bracht.
"RALLY ROUND THE FLAGS, BOYS"
met Paul Newman . . . Joanne Wood-
ward Toan Collins .... en Jack
Carson.
The best-seller that shook the nations
with laughter for 52 weeks becomes the
all-time scream on the screen.

A NATIONAL LAUGH HOLIDAY
20th Cent. Fox presenteert heden 3-1
en 4-1 in. REK. Zet Uw zorgen op zij
en ga deze film eens zien.

REK Holl.-Binnen vertoont heden 3-1
en 4-1 de film:

"JUKE BOX RHYTHM"
met Jo Morrow, Jack Jones en Brian
Donlevy.
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