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Krachtig taal te Bangkok Autralische troepen gereed voor actie als ZOAVO het nijtig vindt
De leider van de Australisch delega-

tie naar de conferentie van militaire
adviseurs van de (ZOAVO) Zuid Oost
Aziatische Verdrags Organisatie te
Bangkok, vice admiraail Sir Roy Dow-

ling zei gisteren, dat Australische troe-

pen binnen enkeïe «ren n)aja|r Laios
zouden kunnen worden oveirglebraj!?it
als de ZOAVO de noodzakelijke poli-

tieke beslissingen nam.
De bijeenkomst van de militaire ad-
viseurs begint morgen. Sir Roy Dowling
verklaarde op een persconferentie, dat
een niet nader te preciseren deel van
de Australische strijdkrachten perma-

nent gereed was voor actie binnen het
kader vam de ZOAVO.

Het jaarlijkse rapport van de Zuid
Oost Aziatische Verdrags Organisatie
zegt, dat de communistische rebellen
in Laos hun positie aanzienlijk hebben
versterkt, met alle gevaarlijke conse-
quenties daarvan voor de vrije naties
van het betreffende gebied. Het verslag
dat gisteren werd gepubliceerd zegt,
dat zowel Rusland als Communistisch
China hun pogingen om hun invloed
in Zuid Oost Azië te vergroten en moei-
lijkheden in de vrije landen te veroor-
zaken, hadden voortgezet. Dit was met
name het geval in de pas onafhanke-
lijk geworden landen.
Het ZOAVO-rapport zegt voorts dat
de communistische «filtratie in Zuid
Vietnam is geïntensiveerd, maar het
verwachte economische offensief van
Peking is geen werkelijkheid gewor-
den.

Lagere scheepvaart-
tarieven van Australië

naar Europa

Een groep scheepvaartmaatschappijen
van Australië heeft verlaagde passage-
prijzen naar Engeland aangekondigd.
De P & O Orientlijn zal de passage-
prijzen per 1 juni a.s. met 20 procent
omlaag brengen, doch de prijzen van
Engeland naar Australië worden met
2 tot 9 procent verhoogd en haar prij-
zen in de Pacific met tussen 5 en 9
procent.
De Shaw Savill-line zal haar eerste
klas-tarieven met 30 procent omlaag
brengen op haar schepen welke via
Zuid Afrika naar Engeland gaan en 15
procent op de schepen die via het Pa-
namakanaal varen. De passagetarieven
v,an Engeland naar Austrajiiëf zullen
met 9 procent worden verhoogd.
Ook de Uoyti-Trestinolijn h^eft ta-
riefsverlagingen aangekondigd. Een
woordvoerder van de overzeese scheep
vaartassociatie verklaarde gisteren in
Sydr^ey, dat alle leden.scheepvaart-
maatschappijen gelijke herzieningen
zouden aanbrengen. "

Verwoerd terug in Zuid-Afrika demonstratiesen tegen demonstraties
De Büid Afrikaanse premier Dr. Ver-

woerd zei gisteren, dat Zuid Afrika
zich had onttrokken ajan de druk die
door de Afro Aziatische landen op, haar

werd uitgeoefend. Deze landen hadden
volgens VerWioerd het Britse Geme-
best "overgenomen".

Wij zijn bepaald niet bereid, aldus Ver-
woerd om ons iets door hen te laten
voorschrijven.

Een menigte van ongeveer 50.000 per-
sonen juichte premier Verwoerd en-
thousiast toe, toen hij op het vli)egveld
van Johannesburg uit het vliegtuig
stapte dat hem uit Londen terug bracht.
Hij zei dat Zuid Afrika sterker dam
ooit uit de huidige situatie te voor-
schijn zou komen.
Wat er gebeurd is, betekent geen ne-
derlaag voor Zuid Afrika, maar een
overwinning.
Verwoerd zei dat hij sympathiebetui-
gingen had ontvangen uit verschillende
delen van Afrika en uit Engeland, Aus-
tralië, Nieuw Zeeland en zelfs uit Ca-

nada. De betrekkingen met Engeland
waren nu beter, zei hij.
Voordat Verwoerd in Zuid Afrika ar-
riveerde vond er in Johannesburg een
optocht plaats van verscheidene hon-
derden Europese vrouwen, die zich in
het zwart hadden gekleed en spandoe-
ken meevoerden waarop stond: de mis-
daad was apartheid, de straf was iso-
latie
Op een bijeenkomst die later plaats
vcnd wterd een groep Afrikanen door
blanken met stokken aangevallen.
De politie arresteerde een tiental Afri-kaanse politieke leiders kort voordat
Dr. Verwoerd uit Engeland terugkeer-
de
Volgens de correspondent van Reuter
kunnen deze maatregelen beschouwd
worden als voorzorgsmaatregelen om
eventuele protestdemonstraties van de
Afrikaanse inwoners tegen Verwoerd
in de kiem te smoren
Het wordt verwacht dat Verwoerd zeer
spoedig een verklaring in het Zuid
Afrikaanse parlement zal afleggen en
mogelijk op korte termijn nieuwe al-gemene verkiezingen zal uitschrijven.
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Zowel minister Hasluck als Brigadier
Cleland komen op 5 April naar Hollandia

Delegatie NG-Raad op 10 April naar Port Moresby

Hoewel er in Hollandia tot vandaag
de grootste geheimzinnigheid is be-
tracht met betrekking tot de lijst van
officiële gasten die ter gelegenheid van
de opening van de Nieuw Guinea Raad
nfaar Hollandia, komen, zijn de namen
van twee van hen inmiddels geen ge-
heim meer.
In het te Port Moresby verschijnende
blad The South Pacific Post lezen w,e,
dat de Australische Minister for the
Territories, Mr. Hasluck, en de admi-
nistrator van TPNG, Brigadier Cleland,
op 4 april a.s. naar Hollandia komen.

Minister Hasluck zal aan hef hoofd
staan van een Australische parlemen-
taire delegatie die zowel aanwezig zal
zijn bij de opening van de Nieuw Gui-
nea Raad te Hollandia als bij die van
de Wetgevende Raad te Port Mores-
by.
Maar ook uit Australisch Nieuw Guinea
zelf komt een parlementaire delega-
tie naar Hollandia, bestaande uit leden
van de -huidige Wetgevende Raad en
onder leiding van Brigadier Cleland
himself.
Het was de administrator van Austra-
lisch Nieuw Guinea die vorige week
bij zijn terugkeer uit Canberra in Port
Moresby het reisplan van de delega-
ties ontvouwde.
Op 4 april komt minister Hasluck en
zijn gezelschap op doorreis aan in Port
Moresby, waar het vliegtuig slechts
lang genoeg zal blijven om te tanken.
Dadelijk daarop vliegt het door naar
Hollandia. Dezelfde dag vertrekt ook
de delegatie van de Wetgevende Raad
uit Port Moresby naar Hollandia.

Op 6 april gaan beide parties weer
naar Australisch Nieuw Guinea terug.
Na een bezoek aan Madang op 7 april
waar een groot modern ziekenhuis zal
worden geopend, komen ze op 8 april
in Port Moresby aan, waar tenslotte op
10 april de opening van de Wetgevende
7::aad van Australisch Nieuw Guinea

vinden.
Wat de openingsplechtigheid te Port
Moresty betreft wordt bericht, dat die
zeer waarschijnlijk zal worden verricht

door de administrator van het Com-
monwealth of Australia, Sir Dallas
Brooks.
MORGEN MEER BIJZONDERHEDEN

Welke andere groepen ter gelegen-
heid van de opening van de Nieuw
Guinea Raad te Hollandia zullen ko-
men is nu nog niet bekend gemaakt.
Van officiële zijde verzekerde men ons
echter, dat men ons morgen een bijna
volledige lijst van de gasten zou kun.
nen doen toekomen.

Tenslotte vernemen wij, dat een de-
legatie vrfln de Nieuw Guinea Raad die
op 5 aprifl zal worden geinstaleerd, spoe-
dig daarna naar Port Moresby zal vlie-
gen voor de bijwoning van de opening
van de Wetgevende Raad te Polrt Mo-
resby op 10 april.

Radioprogramma
DINSDAG 21 MAART 1961 (49,42 m)
20.00 uur Klok, nieuws, weersverwach-
ting, 20.15 uur "De Zaaiers" olv. Jos
Cleber, 20.45 uur "Deze wondere wereld
onder redactie van Gerton van Wage_
ningen, 21.00 uur Ella en Louis, zang,
21.20 uur Selectie uit "Der Vögelhand-
ler" (Karl Zeiler) door het Weens
Staats Operakoor en het Weens Sym-
fonie Orkest olv. Rudolf Moralt, 21.48
uur George Melanchrino e.z. orkest,
22.00 uur Licht klassieke avond-akkoor
den, 22.30 uur Arm Shelton, zang. 22.40
uur Adalbert Lutter e.z. dansorkest,
22.50 uur Nieuws in het kort, 23.00 uur
Sluiting.

Abdoel Rahman wil
moslim-Gemenebest

Premier Abdoel Rahman van Malak-
ka heeft op een Moslembijeenkomst in
Londen de wens uitgesproken een Mos-
lem-Gemenebest te vormen dat sterk
zal lijken op het Britse Gemeniebest.
Hij zei te verlangen naar de dag waar-
op de Moslemlanden hun geschillen op-
zij zonden zetten om gezamenlijk hun
problemen op te lossen. Hij stelde zijn
toehoorders het gemenfebest als voor-
beeld, omdat de leden daarvan hun ver-
schillen van ras, huidskleur en geloof
onzij kunnen zetten.

T.A.A.wil technische opleiding voor twee Papoeas betalen
De Australische ïuchtvaarüj Mfij,

"Trans Australian Airlines" (TAA) die
sinds enige tijd diensten onderhoudt
naar en in Australisch Nieuw Guin|;a
heeft zich bereid verklaard om twee
jeugdige autochtone werknemers op te
leiden tot gediplomeerde "aireraft mam
tenance engineers" (grond mecano's).
Het gaat hier om de 18-jarig^ Renagi
Lega en de 17-jarige Clem Vakepa.

De Chef van de Technische Dienst
van de TAA, de heer G.I. Wise ver-
klaarde na een inspectietocht van 12
dagen door Australisch Nieuw Guinea,
dat hij nog zelden zoveel belangstelling
voor techniek had aangetroffen als bij
deze jongens.
Een moeilijkheid is voorlopig dat hun
vooropleiding (ze hebben alleen maar
Lagere School) niet voldoende wordt
geacht voor de vrij zware technische
noleiding in Australië
Ze zijn nu 'echter bezig om een mid-
delbaar diploma te halen dat ongeveer
gelijk staat met het Mulo-diploma hier.en dan staat niets hun meer in de we?
om zich op kosten van hun werkgever
op technisch gebied verder te bekwa-
men.

Diens! Financien
Twaalf geslaagden

ontvingen diploma
Gisteren vond op het kantoor van

de Dienst van Finaniën te Hollandia
de uitreiking plaatst van het Diploma

Ambtenaar Staatsfinanciëp. en Comp-
tabiliteit, aan een twaalftal personen
die vorige week met goed gevolg een
desbetreffend eiamen aflegden.

De uitreiking vond plaats door de
voorzitter van de examencommissie,
Mr. R.A. Tengbergen, die de geslaag-
den van harte gelukwenste en o.a. de
moeite en opofferingen releveerde die
de geslaagden zich gedurende geruime
tijd hadden getrootst, door naast hun
normale werk en naast hun huiselijke
plichten ook nog een cursus te volgen
en thuis te studeren.

De geslaagden zijn, in volgorde van
hun op het examen geleverde presta-
ties:

A. Schenk, G.R. Mallien, E.J. Wiegman,.
A.J. Bos, E. Meulemans, A.A.A. Boers.
B. Doornik, CA .de Vries, G.R. Vijs-
ma, J. Blitz, F.H. Koehl, en M. van
Dam.

In totaal waren er zestien candidaten
waarvan er echter vier werden afge-
wezen. Voor de geslaagden openen zich
bij de Dienst van Financiën nieuwe
promotiemogelijkheden.

Winst voor Adeneuer

De gemeenteraadsverkiezingen in
twee Westduitse deelstaten hebben gro-
te winst opgeleverd voor de Christen-
Democraten van bondskanselier Ade-
nauer. In Neder-Saksen waar ze van
20 op 28 procent sprongen ging dat
vooral ten koste van de kleinere par-
tijen. De Socialisten _ in Neder Saksen
de grootste groep _ wisten zich daar
ruim te handhaven. Dat was niet het
geval in Noord Rijn Westfalen, waar ,
ze een flink deel van de Christen D' /
mocratische winst moesten betalen

EERSTE KOFFIE VAN
WISSELMEREN

Vorige week is 450 kg ~ . . , ~r- sa j ii- i - Arabica kof-fie uit de Wisselmeren, naar Napan ge-transporteerd en van- " . 5. „
„b „ ■ o-i u -laar met het m.s.' Soengai Bila na;- „ ~, . T TT „ ,r Hollandia ver-scheept. In Holla'' ~ : , ...
i u- j i- .»dia is de koffie ver-kocht aan de hr '**"zal branden < -** Timmermans die ze

de eerste - * verhandelen Dit was
gebied va- *-»*»" van koffie U" het

de eerst- *de Wisselmeren en tevens
geintr' * "export" van een daar nieuw

is gF jdüceerd handelsgewas. De koffie
Ui+ .planten de jaren 1956-57: de voor-

„ziehteh voor het product zijn gun-
stig.



SPORT
Voetbal in Nederland

UITSLAGEN EREDIVISIE:
NAC—DOS o—2
NOAD—DWS A I—3
MW—GVAV 4_3
Rapid JC—Sparta I—3
VVV—ADO s__o
Feyenoord—Alkmaar 6—o
PSV—SC Enschede 3—l
Ajax—Fortuna '54 7—4
Elinkwijk—Willem II I—4

De leiders in de competitie schijnen
er een onderonsje van te willen maken
bij de vaststelling van de einduitslag.
De kopgroep loopt steeds meer uit.
Bij ADO was het alles of niets en het
werd niets. VW wist er wel raad mee.
GVAV schijnt het tempo niet vol te
kunnen houden want ook dit weekeind
moest het weer een nederlaag incasse-
ren, Sparta boekt de laatste tijd goede
vooruitgang. X, j-.

De stand in de eredivisie is nui
Feyenoord 23 16 4 3 36 82-34
Ajax 23 15 4 4 34 Ï8.39
VVV 23 14 3 6 3J 58-31
Sparta 23 11 6 6 '28 44-34
PS^ 23 11 5 7 27 52-41

23 11 4 8 26 47-42
GVAV 23 11 4 8 26 46-41
DWS A 23 8 3 7 24 41-32
MW 23 9 6 8 24 33-35
Rapid JC 23 9 5 9 23 34-33
ADO 23 11 1 11 23 39-51
DOS 23 8 6 9 22 48-41
SC Enschede 23 9 212 20' 28-39
Willem II 23 8 411 20 38-54
Alkmaar 23 4 811 16 26-43
Fortuna '54 23 5 513 15 33-52
Elinkwijk 23 4 217 10 26-56
NOAD 23 1 616 8 18-60

Uitslagen eerste divisie A:
Vitesse—KFC I—2
DFC—Volewijckers I—3
Helmondia '55—Leeuwarden
Enschedese Boys—Fortuna VL 4—2
Volendam—RßC 3—2
BW—EDO I—l
HVC—AGOW I—3
Stormvogels—HDMS o—l
Volewijckers hield zich ook in Dordt
weer goed en Volendam beging even-
min een vergissing, zodat beide thans
aan de kop gaan slechts met een punt
verschil. In de benedenste regionen
hebben EDO en Ajax zich weer wat
meer in de gevarenzone gewerkt.

Uitslagen Eerste divisie B:
SHS—VSV 'I—o
SW—Go Ahead 4—o
Sittardia—Eindhoven 2—o
Heracles—Excelsior I—l

(Onder protest van Heracles)
RCH—'t Gooi o(—2
H' veen—Wageningen 3—4
Be Quick—DHC I—2
ZFC—EBOH 4—l
Blauw Wit—Helmond 6—l
In deze afdeling gaan Blauw Wit - He-
racles _ en DHC aan de kop, respec-
tievelijk met 40-37 en 34 punten.

V.H.O.
De afgelopen week is het dan tot voet-ballen gekomen, tenminste voor som-mige clubs, want wat HBS in tweematches ten beste gaf had met voet-ballen weinig te maken. HVC roldezijn tegenstander op met B—o en Zee-macht maakte er tegen HBS zelfs 10—1van; geen 10l meer aan, noch voor dewinnaars noch voor het publiek. Zee-macht, die zondag voor de rust al eenscore van B—o wist te bereiken hader na de rust geen zin in om het nogerger te maken, maar desondanks werdhet toch 10—1,
Héél anders trok Hercules van leer
tegen WIK. Goede combinaties bestorm-'
den de WIK-veste en voor de rust was
het reeds 2—o voor Hercules. Na de
rust ging de strijd gelijk op en WIK
heeft hard moeten vechten om nog een
tegenpunt te scoren. Hercules won ver-
diend mei 2—i. ~' '" -;,;

In hei algemeen kan men zich niet
aan de indruk onttrekken, dat enkele
clubs in de VHO met 'n spelersmisère te
kampen hebben. Zóu het geen aanbe-
veling verdienen als ölubs 3|ls EDO,
Hercules en HBS zich 'aaneensloten.
Het opvullen van de hiaten met Ma-
rine-spelers geeft maar een tijdelijke
oplossing, Een grote sterke vereniging
moet voo*r de spelers zowel als voor
het publiek het ideaal zijn. De com-
petitie wordt er slechts aantrekkelijker
door.

Zwemwedstrijden op 3 April
De wedstrijd-commissie voor de

zwemweöstrijden op 3 april vestigt er
de aandacht op dat zij die hetzij indi-
vidueel hetzij in team verband aan de
wedstrijden willen deelnemen, zich tot
uiterlijk 25 maart a.s. kunnen laten in-
schrijven bij: G.J.H. Graf, Bergweg,
Hollandia-Haven. Zij die in het bezit
zijn van klapstoeltjes doen er verstan-
dig aan deze mede te brengen.

Sport in het kort
Te Wiesbaden (Dld.) werd een inter-

nationaal tennistournooi gehouden voor
tennisleraren. De Nederlandse ploeg
werd winnaar

Het Wereldkampioenschap IJshockey
werd gewonnen door Canada. Tweede
werd Tsjechoslowakije en derde Rus-
land. Nederland slaagde er niet in de
finale te bereiken.

De 16-jarige Marianne Heemskerk
heeft óp 6 maart het persoonlijk record
4 maal 100 meter wisselslag-dames ver-
beterd en gebracht op 5 min. 28.7. De
vorige recordhoudster was Judith de
Nijs.

De 29-jarige Gene Fullmen, titelhou-
der boksen middelgewicht, heeft óp 5
maart j.l. zijn uitdager Sugar Ray Ro_
binson (40) op punten verslagen. Het
was het vierde en laatste gevecht tus-
sen de beide coruphee^fn. Robinson
kreeg het herhaaldelijk zwaar te .ver-
duren, kwam in de derde ronde al in
de touwen terecht, en moest tussen
de ronden door met zuurstof worden
bijgewerkt.

De finale van het Nederlandse win-tercompetitie waterpolo werd gewon-
nen door de Haagse club ZIAN. Twee-de werden de Gouwenaars GZC.

Nieuwtjes uit Nederland
Zwolle - Een militaire truck is tijdens
een nachtelijke oefening bij 't Harde
op een colonne militairen ingereden
Het gevolg was twee doden en zes ge-
wonden.

Hengelo - Twee zware vrachtauto's
waarvan de bestuurders door de mistzijn misleid, hebben in Hengelo eenware chaos aangericht. De wagens bot-sten tegen een drietal huizen waarvande voorgevels werden gesloopt Een
man en twee kinderen werden onderhet puin bedolven.

De vakbonden hebben een ultimatumaan de directie van de Nederlandse
Spoorwegen gesteld waarin werktijd-
verkorting voor het personeel van deN.S. met ingang van 28 mei a.s moetworden ingevoerd. De directie staat op
het standpunt dat pas op 1 oktober a s.met ingang van de winterdienstregé-
ling een werktijdverkorting kan wor-
den ingevoerd. Er is bij de N.S esnnoodsituatie .onstaan door personeels-
gebrek. Er zijn thans 1600 vacatures
waardoor men is overgegaan tot het
aantrekken van personeel uit België

Den Haag . Twee paarden van het Ko-ninklijk Hof gespannen voor een plat-
te landauer van de Koninklijke stallenzijn midden in het drukke Haagse ver-keer op hol geslagen en hebben eengrote ravage aangericht. Zeven auto's,een scooter, een motorfiets en eenbromfiets werden beschadigd en eenhuis en een verkeersbord geramd. Delandauer was aan het einde van dedolle tocht slechts een hoopje versplin-
terde planken en verwrongen assen.
Een paard sprong boven op een autoen bleef gewond liggen. Het ander dierkon tot staan worden gebracht.

Volgens de cijfers van het CenfrüslBureau voor de Statistiek hfebben in
1960 in Nederland ruim 21 seksuelemisdrijven per dag plaats gevonden
Vooral Amsterdam en Rotterdam heb^hen als havensteden een Hoog cijfer.



Kacte berichten
In Biak is men begonnen met de

bouw van het nieuwe PMS-komplex
van de Zending op het tweede terras.De bouw is gegund aan de Bouwmaat-
schappij Hollandia. Men hoopt in sep-
tember van dit jaar met het school.
complex gereed te zijn.

De eerste proeflanding met een Twin
Vliegtuig op het gouvernements-vlieg-
veld Waghete, vorige week vrijdag, is
niet geheel bevredigend verlopen. De
landing vlotte wel, maar bij de op-
stijging zijn enige moeilijkheden on-
dervonden.

WETENSCHAP
SCHOMMELEN EEN GEZONDE BEZIGHEID

Tegenwoordig is het wel iets anders,
maar vroeger kende men niet andersdan schommelwiegen. Op de een of an-
dere manier hadden onze voorouders

ontdekt, dat het schommelen voor ba-
bies prettig is. Men was vroeger blijk-
baar meer op schommelen gesteld dan
nu, want we kennen ook nog de schom-
melstoel, waarin vader of moeder, oma
of opa heerlijk uitrustte.
Schommelwieg en schommelstoel zijn
wat in onbruik geraakt, maar de me-
dische wereld heeft zich eens in dit
schommelen verdiept en men is tot
merkwaardige ontdekkingen gekomen.
Het viel namelijk op, dat vele bejaar-
den, die hun oude dag al schommelend
in een luie stoel doorbrachten, over het
algemeen in zon bijzonder goede gees-
telijke en lichamelijke conditie waren.
Het medisch onderzoek op dit terrein
wees uit, dat het schommelen een goede
invloed heeft op het hart, de bloedva-
ten, de longen, de spieren en gewrich-
ten, terwijl het schommelen ook de
slaapvërwekking stimuleert. Kortom
de therapeutische betekenis van het
schommelen staat wel vast.

DE NUBISCHE TEMPELS
In verband met de bouw van de A_

soeandam worden de oudheden van
Nubië met de ondergang bedreigd. De
hele kunstlievende wereld is hierdoor
gealarmeerd en van alle kanten stro-
men enorme bedragen binnen die be-
stemd zijn een fonds te vormen tot red
ding van zoveel mogelijk Nubische
kunstschatten.
Uiteraard zijn er miljoenen mee' ge-
moeid. Landen die bereid zijn expedi-
ties te zenden, krijgen van de Verenig-
de Arabische Republiek grote conces-
sies, die onder meer inhouden, dat 50%!
van de vondsten mogen worden behou-
den door het land dat de expeditie uit-
zendt, terwijl de andere 50i*/o van de
opbrengst in musea in Egypte geplaatst
zullen worden.
Diergelijke gunstige condities en hfet
feit, dat er snel gehandeld moet wor-
den wil er nog zoveel mogelijk gered
worden voor 1968 het fatale jaar, brach
ten reeds vele landen in actie. Niet
minder dan vele expedities uit 23 lan-
den namen de exploratie ter hand.

EEN NIEUWE AAP?
Er zijn tegenwoordig nog wel heel

weinig witte plekken op de wereld-
kaart. De mens begint zijn wereld tekennen, maar er blijkt toch nog heel
wat te ontdekken als we de zaak op
de keper beschouwen. Met regelmatige
tussenpozen vernemen we dat er weer
iets nieuws onder de zon ontdekt is
op het gebied van fauna en flora.
Zo vernamen wij uit Zürich, dat de be-
kende specialist op het gebied van tro-
pische dieren, Cordier, bij zijn recente
onderzoekingen in Kongo op sporen is
gestoten van een tot nu toe onbekende
mensapensoort. Het dier zou niet zo
groot zijn, ongeveer een negentig cen-
timeter hoog, hetgeen klein genoemd
mag worden in verhouding tot zijn
grote broer de gorilla. Het dier zou
's nachts in holen slapen. Tot nog toe
heeft men slechts sporen gevonden,
maar mocht het lukken zon aap te ont,
dekken, dan zal men hem dadelijk met
de naam kunnen aanspreken, want bij
voorbaat kreeg hij reeds een weten-
schappelijke naam en wel de congo-
pithecus cordieri.
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ineniie HU. pufets I /
Door het JAGERS GENOOTSCHAP wordt een mooie prijs uitgeloofd aan
de groep jagers (bestaande uit tenminste 6 personen), die in de periode
van 25 maart — 1 mei 1961 het grootste varken in de omgeving van Hol-

I landia weet te schieten.! < I
I Mededelingen omtrent het geschoten beest kunnen worden gedaan aan: k

M. Vrijens; H. Roumimper; A. Ong Kie Hong; E.A. Dankmeyer.
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De heer en mevrouw Hommes- Lede-
boer geven met grote vreugde kennis
van de geboorte van hun dochter

SASKIA ELISABETH
Hollandia, 20 maart 1961
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FILATELISTENVERENIGING
RECTIFICATIE

Jaarvergadering hedenavond in
de Gouvernements-Secretarie.

"CENTRAAL ZIEKENHUIS"

Dr. H. Neeb, Internist, is van 22 tot
30 maart 1961 wegens dienstreis

AFWEZIG

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden 21-3 slechts voor een
avond wederom

"THE NUN'S STORY"
(ZUSTER LUC)

met Audrey Hepburn en Peter Finch.
Uw laatste kans, indien U deze film
nog niet gezien heeft.
Aanvang: Ie Voorstelling 6.30 uur n.m.
2e Voorstelling 9.30 uur n.m.. Toegang
14 jaar.
Morgen: Reprise van

'T WANT TO LIVE"
met Susan Hayward.
Aanvang: Ie Voorstelling 6.45 uur n.m.
2e Voorstelling 9.30 uur n.m. Toegang
18 jaar.
Sentani morgen 21-3: "NOT OF THIS
EARTH" met Beverley Garland. Toe-
gang 14 jaar.
Zeepaardje 21-3: "GOD'S LITTLE
ACRE" Toegang 18 jaar.

REK THEATER

vertoont heden 21-3 voor het laatst de
film
5, "PLUNDER ROAD"
(Tien miljoen goud gestolen) in Regal-
scope. 14 jaar.
Morgen 22-3 en 23-3 in REK de film

"PAWNEE"
met Robert Montgomery. Een zeer span
nende western. 14 jaar.
REK Holl.-Binnen vertoont heden 21-3
de film in cm. "TIP ON A DEAD
JOCKEY"

SZeepaardie
Hedenavond aanv. 20.30 uur filmvoor-
stelling "GOD'S LITTLE ACRE" Leef-
tijd 18 jaar.
Zondag 26-3-*6 l "KINDERPRET: div.spelen plus prijsjes, aanv. 10.00 uurv.m.
Ie Paasdag, Paasontbijt, eieren zoeken
etc. aanv. 09.00 uur. Voor deelname op-
gave bar Zeepaardje tot 30-3-'6l.
Voor de tekenwedstrijd (Max. leeft. v.
deelname 12 jr.) in te dienen uiterlijk
26-3-'6l in gesloten envelopjes. Op de
tekening slechts de leeftijd en op de
enveloppe de naam vermelden.

no. 4030

Huize Hoets, Rendani, Manokwari t.e.
a.b. te koop voor hoogstbiedende. Da-
gelijks te bezichtigen. Inschrijvingen
schriftelijk, toewijzing eind april a.s.

no. 4031
Gevraagd: Een breimachine', brieven
onder nr. 4027 van dit blad.

no. 4027
Aangeboden: Wandelwagen eiï box.
v. Oldenborghstraat 710, tussen 5 en 7
uur.

no. 4028
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