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Katanga vergroot zijn militaire
weerbaarheid

Terreur tegen
Baluba's

De vertegenwoordiger van de Ver-
enigde Naties in Kongo Dayal heeft een
rapport bij secretaris-generaal Ham-
marskjoeld ingediend waarin hij pre-
sident Tsjombe er van beschuldigd he ,
gehele Noorden van Katanga door ter-
roristische methoden aan zidh te om-
derweirpen.

Volgens dit rapport van Dayal bran-
den de strijdkrachten van Tsjombe de
dorpen in htet Noorden plat en terr»-
riseren de Baiubastammen. Een onder-
zoek hiernaar heeft deze berichten be-
treffende de acties welke erop gericht
ïijn alle oppositie neer te slaan, beves-
tigd.

President Tsjombe heeft algehele mo-
bilisatie in Katanga gelast, als voor-
bereidende maatregel tegen de door
dé Veiligheidsraad aangenomen resolu-
tie waarin de UNO-troepen in Kongo
gemachtigd worden gebruik te maken
van de wapens om burgeroorlog te
voorkomen.
Tsjombe verklaarde dat gebruik van

geweld door UNO-troepen een aantas-
ting van de Katangese onafhankelijk-
heid zal betekenen. De mobilisatie-or-
der van president Tsjombe betreft zo-
wel de Afrikanen als Europeanen die in
dit gebied wonen.
EUROPEANEN MOETEN BLIJVEN

Alle Europeanen die in dienst zijn
van de Katangese regering zullen ten-
koste van alles warden behouden, engeen der buitenlanders zal worden toe-
gestaan het land te verlaten.
President Tsjomtie heeft een oproep
gedaan voor een conferentie in Genè-
ve waaraan allP Kongolese leiders zul-len deelnemen, ook de aanhangers van
Loemoemba.
HAMMARSKJOELD TEVREDEN

De secretaris-generaal der Verenig-
de Naties, Dag Hammarskjoeld heeft
de resolutie van de Veiligheidsraad toe-gejuicht en gezegd dat de troepensterk-
te van de UNO in Kongo moet worden
opgevoerd .Grotere bijdragen waren no-dig, aldus de secretaris-generaal omde operaties in Kongo te blijven finan-
cieren.
India en Malakka hebben reeds aan-gekondigd dat zij hun troepencontin-
genten voor Kongo zullen vergroten.
Er zijn inmiddels nieuwe demonstraties
gemeld n.a.v. van de dood van devroegere premier Loemoemba. In Ran-
goon is het politiecordon .om de Bel-
gische ambassade versterkt, evenals die
om de ambassades van Engeland en de
Ver. Staten. Deze maatregel volgde
op de demonstraties van gisteren voor
de ambassade van de Verenigde Sta-
ten, waarbij de politie brandslangen ge-
bruikte en traangas om 2000 opgewon-
den studenten uiteen te jagen. De stu-
denten protesteerden tegen dó dood
van Loemoemba en tegen de beweerde
wapenleveranties van Amerika aan na-
tionalistisch Chinese Strijdgroepen in
Oost-Burma.
In Brussel werden vijf mensen ernstig
gewond toen politietroepen een groep
van 700 Belgische studenten uiteen
joegen die trachtten de ambassade van
de Verenigde Arabische Republiek te
bestormen. De studenten wilden vol-
gens berichten uit Brussel wraak ne-
men wegens de bestorming van de Bel-
gische ambassade in Cairo fci de af-
gelopen week.

Spanning in
Rhodesia

De premier van de Centraal Afri-
kaanse Federatie Sir Roy Welensky
heeft de voorstellen voor de constitu-■
tionele hervorming voor de deelstaat
Noord-Rhodesia, welke bij het Britse
Lagerhuis zijn ingediend, verworpen.
Hij heeft vier bataljons, reservisten op-
geroepen, waarmee de troepensterkte
in Noord Rhodesia thans in totaal zes
bataljons blanke reservisten telt.
Sir Roy Welensky verklaarde, dat hij
"al de hem ter beschikking staande mid-
delen zal gebruiken om uitvoering van
de Britse voorstellen te voorkomen.
Deze houden in een grotere mate van
burgerrecht voor 300Dvan de twee en
een kwart miljoen Afrikanen in dit
gebied.
De Britse voorstellen komen er volgens
Sir Roy Welensky op neer dat de re-
gering ontnomen wordt van de voor
dat gebied verantwoordelijke personen.

Amerikanen expe-
rimenteren met
aardsatellieten

De Verenigde (Staten hebbejh twee
aiëjuwe aardsatellieten in het luchtruim
gebracht. Naar werd verklaard zijn dit
de laatste van een serie experimentele
lanceringen die de weg moeten banen
voor de mogelijke instelling van een
militair waarschuwingssysteem.
Een van de satellieten is ontworpen om
voor schepen op zee als navigatiebe-
richtgever te dienen De satelliet heeft
een nieuw instrument aan boord om
zijn eigen positie in het luchtruim aan
te geven en ook instrumenten om gege-
vens te vergaren over de meer exacte
vorm van de aarde. De andere satel-
liet wordt gebruikt om de mogelijkhe-
den voor radioverbindingen op lagere
frequentiegolven te beproeven. Geleer-
den zeggen hiervan dat deze kunnen
leiden tot betere verbindingen o.a. met
ondergedoken onderzeeboten en ook
oppervlakteschepen.
Het Amerikaanse ruimtevaartbureau
verklaarde dat de ruimtecapsule welke
gisteren uit de Atlantische Oceaan werd
opgevist zwaar gehavend is geworden
op zijn terugtocht naar de aarde. Deze
capsule is een proefexemplaar van de
capsule waarin men mensen de ruimte
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Parlementaire missie komt pas
als de NG Raad dat wil

De Tweede Kamer is begpnnen aan
de behandeling van de begrottog van
Buitenlandse Zaken. De Kamer denkt
dat in drie delen te doen: de verhou-
ding Oost-West in de NATO, de Euro-
pese zaken en de Europese Economische
gemeenschap en een derde.' Nieuw Gui-
nea en Indonesië.
Eerder had de Kamer toegestemd in
het zenden van een parlementaire de-
legatie naar de opening van de Nieuw
Guinea Raad op 5 april a.s. Deze dele-
gatie zal niet samenvallen met de par-
lementaire missie. De missie zal pas
gaan als de Nieuw Guinea Raad dit
zelf wenst.
Wel zullen de parlementsleden die in
cteze missie zouden komen, zich op
hun taak gaan voorbereiden. De com-
munisten waren tegen, aidus bericht
Radio Nederland.
De zitting werd bijgewoond door H.K.H.

Prinses Beatrix.
pij de opening hebben zowel voorzitter
Kortenhorst als minister Luns woorden
van afscheid gesproken tegen de ka-
tholieke volkspartijleider, prof. Rom-
me. Dit is geen gebruik, maar dr. Kor-
tenhorst meende thans een uitzondering
te moeten maken. De Kamer beant-
woordde beide redevoeringen met ap-
plaus.

Wat betekent het
Russische schot

naar Venus?
Wederom hebben de Russen vorige

week kans gezien de gehele wereldde adem te laten inhouden in verband
met een van hun spectaculaire presta-
ties op het gebied van de ruimtevaart,
door na hun spoetniks en loeniks nu
een raket af te vuren in de richting
van de planeet Venus en wel met de
opzet de neuskegie"! deze planeet te
laten raken. Zekerheid over het wel-
slagen van deze onderneming zullen
wij echter pas kunnen krijgen in mei
aanstaande, wanneer de kegel de enor-
me afstand overbrugd kan hebben en
de planeet zou kunnen bereiken. Onge-
twijfeld spreekt dit schot nog meer tot
de fantasie dan het schot op de maan,
want dit doet werkelijk denken aan
echte ruimtevaart, aan interplanetair
verkeer.
Wanneer wij weten dat het ruimte-
voertuig een gewicht van niet minder
dan 643,5 kilo heeft, dat dit ingebouwd
was in een "moeder-satelliet" en dat
alles samen met de afvuurraket een
geweldig gewicht gehad moet hebben
van vele duizenden kilo's, dan begrij-
pen we dat de Sovjets over een fan-
tastische krachtige brandstof moeten
beschikken om dit alias de ruimte in
tekrachtveld van de aarde te ontko-
de zwaartekracht van de aarde kan
ontkomen.
Dit laatste heeft inmiddels plaats ge-
vonden, hetgeen inhoudt, dat het ge-
heel een snelheid heeft gekregen van
zeker 40.000 kilometer per uur, waar-
door het in staat was aan het zwaar-
tekrachtveld van de aarde te ontko-
men.
WAT IS DE BEDOELING?

Het ruimtevoertuig herbergt een zeer
groot aantal' instrumenten, waardoon

het in staat is vele belangrijke gege-
vens naar de aarde door te geven. Ge-
gevens met betrekking op de omstan-
digheden die het! ruim}fcevoertuig op
zijn reis -zal aantreffen. Men hoopt hier-
door aanwijzingen te krijgen omtrent
de mogelijkheden om een ruimtevaar-
tuig in een interplanetaire baan te
brengen; aanwijzingen omtrent de mo-
gelijkheid van "super-afstandradiocon-
tact*'; de mogelijkheden tot besturing
van een ruimtevaartuig; aanwijzingen
voor een meer nauwkeurige bereke-
ning van de afstanden tussen de pla-
neten, terwijl tevens pogingen zullen
worden gedaan tot het doen van natuur-
kundige waarnemingen in de buiten-
aardse ruimte. —
Zoals de Sovjets gewoon zijn, vertellen
ze niet meer dan ze kwijt willen, dus
weet men in wetenschappelijke krin-
gen niet het fijne over dit ruimtevaar-
tuig. Uit de gegevens menen wij ech-
ter te mogen opmaken, dat het ook
voor de Russen nog een groot vraag-
teken is of hun schot op Venus doel
zal treffen. Er is heel wat meer kans,
dat het schot zal missen. Want wat
is het geval?

Radioprogramma
DONDERDAG 23 FEBRUARI 1961
(49,43 m)
20.00 uur Klok, nieuws, weersverwach-
ting, 20.15 uur Donderdagavondconcert,
21.06 uur Artistieke notities, 21.13 uur
The Fontaine Sisters, 21.28 uur Paul
Weston e.z. orkest mmv. diverse solis-
ten, 21.45 uur Prot. Avondoverdenking,
22.00 uur Het Norman Luboff-koor, 22.15
uur Stop-over in Tahiti, 22.35 uur Ken
Jones, piano met orkest, 22.50 uur
Nieuws in het kort, 23.00 uur Sluiting.

IN DE ROOS?
Zoals bekend draaien de aarde zo-

wel als Venus om de zon. Venus be-
schrijft een baan dichter bij de zon dan
de aarde en wel op een gemiddel<^s
afstand van omstreeks 108 miljoen ki-
lometer van de zon. De aarde draait
op omstreeks 150 miljoen kilometer
rond cle zon. Venus maakt haar tocht
rond de zon in 224 dagen, de aarde doet
dat in 365 dagen. Dit houdt in, dat Ve-
nus sneller om de zon draait dan de
aarde. Een projectiel van de aarde af-
gevuurd in de ruimte zal dus een rich-
ting moeten volgen, die aanvankelijk
in het geheel niet op Venus aangaat.
Door berekening van de snelheid van
het projectiel en de snelheid van Venus
kan men de richting van afvuring be-
palen en wel zo, dat na verloop van
een bepaalde tijd het projectiel en Ve-
nus elkaar ergens in de ruimte zullen
ontmoeten.
ledereen begrijjpt, dat een afwijking
van de richting van slechts het mi-
niemste onderdeel van een graad, op-
deze afstanden en met deze enorme
snelheden een volkomen misser in-
houdt. Ook al zou het projectiel dank
zij bijsturende raketten nauwkeurig
in zijn baan' komen, dan blijft nog de
mogelijkheid van een iets te grote of
iets te kleine snelheid er van over,
'met als gevolg, dat of Venus nog niet

Wacht niet langer !
Uw stem kan beslissend zijn.

Laat Uw belangen niet in handen van iemand, van wiejU niet weet
wat hij voor U zal doen.

alleen BOEKRAAD
heeft, reeds jaren bewezen TE VECHTEN VOOR UW RECHTEN !

&Hmproyramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden 23-2 voor het laatst
"THE BEAST FROM 20.030 PHATOMS"
Het verhaal uit de Saterday E'vening
Post, dat miljoenen geboeid heeft, thans
tot leven gebracht, met al zijn \^er-
schrikkingen.
Holl.-Binnen heden 23-2: "ANNA LU-
CASTA" met Eartha Kitt en Samray
Davis Jr.
Sentani heden 23-2: "THE RESTLESS
YEARS" met John Saxon en Sandra
Dee.

REK THEATER
vertoont heden voor het laatst de su-
blieme film

"CONVOOI NAAR MALTA"
met Alec Guinnes, Jack Hawkins en
Anthony Steel. 14 jaar.
Vrijdag 24-2 en zaterdag 25-2 de film
in cinemascope en Eastman color

""FERRY TO HONGKONG"
met Curt Jurgens, Orson Wells en Sysl-
yia Syms.
Een adembenemende film die U in
spanning houdt.
Geheel nieuwe sensatie

"GEJAAGD DOOR DE WIND"
leder die zal en moet deze film zien.
Spoedig in REK

"GONE WITH THE WIND" (Vervolg op pag. 4.)



India maakt een Industriële revo-
lutie door

Steeds belangrijker rol van particulier
initiatief

Na tien jaar van economische plan-

ning kan India met. een zekere trots
over de resultaten vervuld zijn. In het
gehele land, van de dorpen en kleinfc
steden tot in de industriële centra,
valt gemakkelijk te constateren dat men
vooruitgegaan is, en in sommige plaat-

sen is de vooruitgang zelfs spectaculair.
In het begin is het tempo weliswaar
langzaam geweest, ook zijn er grote
fouten gemaakt, en was in vergelijking

mi?( sommige andere landen de eco-
nomische groei nog betrekkelijk gering,
maar in de afgelopen tien jajar zijn nu
toch de fundamenten geflegd waarpp
een veelbelovende toekomst kan wor-
den gebouwd.

Gedurende het tweede vijfjarenplan,
dat in maart ten einde loopt, is de
nationale produktie met iets mindfei'
dan 4'Vo per jaar gestegen, dat is, ten-
gevolge van de geweldige bevolkings-
groei, ongeveer 2"/oper hoofd van de
bevolking. In feite is de stijging gro-
ter geweest: de officiële cijfers bevat-
ten geen aanwijzingen over belangrij-
ke kwaliteitsveranderingen, zoals het
toenemen van de consumptie van tar-
we en rijst in plaats van gierst, en
zij bestrijken evenmin de produktie van
de ondernemingen met minder dan
vijftig man personeel, die geweldig is
gestegen. Niettemin is de totale voor-
uitgang uog zo bescheiden, dat men
er in India niet bepaald tevreden mee
is.

Het derde vijfjarenplan moet een jaar-
lijkse ptroduktiestijging van 5"/o, d.i.
3"/ o per hoofd van de bevolking, tot
stand brengen. Dat zal niet mogelijk
zijn als men niet meer buitenlandse
hulpkrijgt dan op 't ogenblik in 't voor
uitzicht is gesteld, maar, met de enthou-
siaste steun van Nehroe, heeft men
liever een ambitieus plan dat veel moei-
te zal kosten willen opstellen, dan een
plan dat gemakkelijk' te verwezenlij-

ken zou zijn. Engeland zal een belang-
rijke bijdrage aan het derde vijfjaren-
plan moeten leveren, in de vorm van
schenkingen en leningen voor langere
termijn, waarvoor dus politieke beslis-,
singen genomen moeten worden, en
deze zullen uiteraard allfcen gunstig
uitvallen als de verzekering bestaat,
dat de hulp in India goed zal worden
gebruikt.

INDUSTRIALISATIE

Aan de vijfjarenplannen ligt als fun-
damentele gedachte ten grondslag dat
de levensstandaard slechts door indus-
trialisatie kan worden verhoogd. Ö,it
betekent dat de noodzakelijke invoer
van kapitaalgoederen niet kan worden

gefinancieerd met een verhoging van
de traditionele export, en evenmin met
het normale aanbod van particulier ka-
pitaal. Men kan slechts hopen de struc-
tuur van de economie zo te veranderen,
dat het land over een jaar of tien de
voornaamste kapitaalgoederen uit eigen
grondstoffen zal kunnen prodiuïCer|èn,
zodat men dan in veel mindere mate
op steun uit het buitenland zal zijn
aangewezen. Het doet er minder aan
toe wanneer dit moment precies komt,
dan dat het komt, en dat men het in
steeds toenemend tempo nadert, zoals
nu inderdaad gebeurt.
Wie een bezoek brengt aan de voor-
naamste industriële gebieden, komt daar
zeer onder de indruk van de verrichte
prestaties. Kenmerkend voor de hui-
dige situatie in India 'is het gelijktijdig
opereren van het publiek en het par-
ticulier initiatief. Tegen de achtergrond
van de planning die door de staat
wordt uitgevoerd is er een soort van
ouderwetse industriële revolutie in het
land aan de gang. Ook de ambtenaren
heeft de vitaliteit van de Indiase za-
kenman verrast, terwijl die zakenman
verrast is dat hij zoveel ruimte voor
eigen initiatief behield in een maat-
schappij diemen socialistisch wilde ma-
ken.

Na afloop van het tweede vijfjaren-
plan zal blijken dat de staatsonderne-
mingen 10"/oonder het vastgestelde doiel
zijn gebleven, terwijl het particuliere
initiatief 40°/o meer heeft gedaan dan
verwacht was.
Zowel aan de kant van de staat, als aan
die van de particuliere ondernemersis men gematigdervan opvatting gewor-
den, en men is er thans algemeen van
overtuigd dat een gemengde économie
voojr India de beste oplossing is.

Over de fouten en tekortkomingen
wordt op een openhartige wijze gedis-
cussieerd. De voornaamste fout blijkt
steeds weer een verkeerde timing te
zijn; vaak is men te ver gegaa^ met
de industrialisering zonder, zekte. te
zijn van de noodzakelijke buitenlandse
hulp, zodat men halverwege de uit-
voering van een project moest stopzet-
ten. Dat men zich op 't ogenblik enigs-
zins gefrusteerd voelt komt vooral door
dat het steeds* moeilijker wordt kapi-
taal in het buitenland te krijgen. Men
aanvaardt nu veel meer dan in het
begin, dat men dat buitenlandse kapi-
taal inderdaad nodig heeft, en men
is thans ook veel meer bereid naar ad-
vies uit het buitenland te luisteren, en
gebruik te maken van de diensten van
buitenlandse experts en technici. Een
fundamentele zwakheid van de Indiase
economie is namelijk nog steeds dat
het land zelf niet over voldoende eco-
nomen, technici enz. beschikt.

(The Guardian)

Weienschap
RUIMTE-TELESCOOP IN AARDSA-
TELLIET

Uiteraard interesseren ook de astro-
nomen zich bijzonder voor alles wat
met de ruimtevaart te maken heeft,,
want ruimtevaart betekent een zich
gaan begeven in de onbetreden we-
reld van de ruimte, wiaarvan de astro-
nomen tot nu toe slechts kennis kon-
den nemen door hun kijkers, spiegel-
telescopen en radiotelescopen.
In de Verenigde Staten spelen astro-
nomen met het idee om een ruimte-
telescoop, gemonteerd in een aardsa-
telliet, te lanceren.'
Door geleerden van het astrofysisch ob-
servatorium van het Smithonian Insti-
tutium is in opdracht van de N.A.S.A.
(Nationaal Aeronautics and Space Ad-
mkiistration) een elektronische buis
ontwikkeld, welke het mogelijk maakt
sterren op een nieuwe wijze te foto-
graferen.

De buis (Uvicon tube genaamd) is ver-
vaardigd door Westinghouse Ellectric.
Het apparaat is in hoge mate gevoelig
voor ultra-violet licht, afgegeven door
de sterren. Daar de aardse atmosfeer
een groot gedeelte van het ultraviolet-
te licht van de sterren absorbeert, zijn
plannen ontworpen de Uvicon tube aan
te brengen in een aardsatelliet.
Waarschijnlijk in 1963 zal deze ruimte-
telescoop in een baan om de aarde wor-
den gebracht. De door de Uvicon buis
ppgedane indrukken, worden door een
tele-radio eenheid, als beelden naar de
aarde gezonden. Geleerden kunnen dan
door middel van spectraal analyse nieu-
we gegevens krijgen over de grootte,
snelheid en oorsprong van sterren.
De eerste proeven met de ruimtetele-
scoop zullen genomen worden met be-
hulp van een Aerobee-Hi-raket. In de
neuskegel van deze raket zal de tele-
scoop tot een hoogte van 240 kilometer
geschoten warden. Op een hoogte van
60 kilometer wordt de beschermende
laag van de neuskegel geworpen, zodat
de telescoop op de rest van de tocht
het licht van de sterren kan opvangen.
De terugkeer van de telescoop naar de
aarde zal door een parachute vertraagd
worden.

DE NIEUW GUINEA KOERIER
MAAKT BEKEND DAT M.I.V. MOR-
GEN TOT NADER ORDER GEEN
ADVERTENTIES OF INGEZONDEN
STUKKEN MEER OPGENOMEN
ZULLEN WORDEN, DIE RECHT-
STREEKS OF ZIJDELINGS BE-
TREKKING HEBBEN OP DE VER-
KIEZINGSSTRIJD OF DE DAAR-
BIJ BETROKKEN CANDIDATEN

TENNISVERENIGING HOLLANDIA
Jaarlijkse ledenvergadering vrijdag-

avond 24 februari 196/1 te 20.15 uur
Gebouw Zeepaardje. Komt allen.

no. 3790



in wil sturen, en werd 1400 mijl weg-
geschoten van de basis Cape Canaveral
in Florida. Binnen een uur werd deze
capsule door een helikopter uit zee op-
gevist. Zijn grootste snelheid bedroeg
12.850 mijl per uur.

cp het punt van samenkomst is of er
neg moet komen, wanneer het projec-
tiel daar arriveert. Wanneer wij dan
bezien, dat de Russen zelf zeggen dat
de instrumenten in de neuskegel hen
nadere aanwijzingen moeten geven tot
nauwkeuriger berekening van de af-
standen in de ruimte en tevens met
d,it projectiel de mogelijkheden van
besturing worden onderzocht, dan is de
kans heel groot, dat Venus gemist zal
worden, omdat men technisch nog niet
ver genoeg is gevorderd.
Er wordt met deze lancering echter nog
iets bewezen en wel. dat bemande
ruimtevaart niet beslist noodzakelijk
is en dat bij een iets verder ontwik-
kelde en geperfectioneerde techniek
een ruimtevaartuig beslist tot de groot-
ste prestaties in staat is.

BINNENKORT BEMANDE RAKET
Ce Vercuigde Staten zullen waar-

schijnlijk binnen twee of drie maan-
den een eerste bemande raket lance-
ren voor een proefvlucht naar de rand
van het heelal. Van de zeven aeronau-
ten die in Amerika een bijzonder zwa-
re training ondergaan, is iemand ge-
selecteerd voor de eerste piviefvlucht.

Sossy
houdt zaterdag een

COTJPONNENDAG
met zeer speciale prijzen.

no. 3793
PENTA — BUITENBOORDMOTOREN
PE-120 (B) U 21 S
ALLE ONDERDELEN, bougies etc. in
voorraad. JOHNSON ONDERDELEN
beperkt.

VEKA — BIAK Postbus 510

ZIGO. Zaterdag 25 febr. 18.30 uur de
première van de kinderfilm "De Licht-
boei" Entree kinderen f 0,75; volwas-
senen f 1,—.'

no. 3789
Te koop: FIAT 600, bouwjaar 1959. Bos-
laan 861. Na 5 uur n.m. Wieligmans.
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LUSTERT HEDENAVOND NAAR RADIO HOLLfiHDIfI
(golflengte 90 meter) I ■*_■ _P^ — W*± M ■ ■_»- W
om 20.30 uur ! !^> |firß LJiSL rCi^Jr%lSi

"CAMEL" Of "PHILIPS MORRIS"
(Vervolg van p(ag. 1

(Vervolg van iï»g- *ty

De Best verzorgde Babies
laten hun inkopen doen bij -PhciPfflfl-
BABY toiletartikelen

BABY speelgoed
BABY kleding

BABY schoentjes
Luiers, luiertassen, commode-dekken,

M schootkussens, reiswiegen.

op Zaterdag 25 februari 1961
zal RADIO HOLLANDIA om 18.00 uur op de 90 meter in de lucht ko-
men met een gevarieerd programma afgewisseld met

yedtecdn fye*t
Aankondigingen in de Nederlandse en de'Maleise taal.

Pada hari Saptu 25 februri i.a.d.
RADIO HOLLANDIA miiriai diaiarkan pukul 18.0jtt soreh pada rja ge-
lombang 90 meter.
Dalam siaran itu jang nanti diselingi dengan musik akan diwartakan

Anüka - An§ka PsCmiHUafr
Berita itu disiarkan dalam bahasa Belanda dan dalam bahasa Melaju.
Sekianlah!___________

__—_

ELECTRO-VOiCE
Deelt haar geachte clientèle beleefd mede , dat ze , wegens
verhuizing naar ORANJELAAN, op 27 en 28 dezer gesloten

zal zijn
____^___»__-___«___»_^.

~~ONTPAKTÏ-
TEXTRA HERENSHIRTS, fancy modellen en dessins, alle maten, ook
extra large. Bond's herenslips.
Stepins, sportees, jarretelles, ruime keuze bedrukte japonstoffen.
Nette meisjesschoenen en damesflats, lakleder en suede. Hoedjes en kap-
jes van stro, originele tassen van stro- en touwwerk.

VIJSMA WITTE OLIFANT
no. 3791 ||
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