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Amerikanen lanceerden ruimtevaartuig
van anderhatve ton

Vijandelijke raketten kunnen onmiddellijk
gesignaleerd worden

Het zwaarste ruimtevaartuig dat
ooit door de Verenigde Staten is
gelanceerd beweegt zich nu in een
baan om de aarde op een record-
hoogte van meer dan drie duizend
kilometer..
Het is een "Midas III" met een
negen meter lange capsule van an
derhalve ton die geheel gevuld is
met electronische apparatuur.
Hiermee kan de lancering van
raketten in vijandelijke landen
onmiddellijk gesignaleerd en naar
Amerika doorgegeven worden. De
Midas 111 doorloopt iedere zeven
kwartier een volledige baan om
de aarde.

Binnen drie uur na de lancering van
een basis in Californië; bevond de nieu-
we aardsatelliet zich boven de Sovjet
Unie. Toen de satelliet zijn hoogste
punt had bereikt werden de motoren
van het ruimtevaartuig weer ingescha-
keld, daardoor werd de koers van het
ruimtevaartuig veranderd en kwam het
in een zo goed als cirkelvonmige baan
om de aarde. Dit geschiedde toen het
vaartuig zich boven Afrika bevond.
WEER SATELLIET

De Verenigde Staten hebben ook een
nieuwe weersatelliet gelanceerd met
twee televisie-camera's aan boord, die
bedoeld zijn om het verloop van orka-
nen voortdurend te kunnen volgen.
In Engeland zet de Russische ruimte-

vaarder Yoeri Gagarin inmiddels zijn
triomftocht voort. Gisteren is hij in
de industriestad Manchester benoemd
tot erelid van de Britse vakbeweging
Als een voormalig metaal gieter ont-
ving Gagarin het erelidmaatschap van
de Britse' vakbond van metaalgieters.
Deze organisatie schonk Gagarin ook
een erepenning die speciaal voor hem
was geslagen.
Gagarin zei, dat hij ook al deed- hij nu
ander werk, in zijn hart nog steeds een
metaalarbeider was.

Tsjechisch vliegtuig
neergestort

Alle inzittenden omgekomen

Een Tsjechisch passagiersvliegtuig is
bij Casablanca in Marokko in aanra-
king gekomen met een hoogspannings-
kabel en als gevolg daarvan ontploft.
Alle 82 inzittenden, kwamen om het
leven.
Het; vliegtuig, een Iljoesjin van Rus-
sische makelij, was op weg van Praag
aaar Guinea in west Afrika.

Als Engeland toetreedt
tot EEG

Menzies voorziet verzwakking
eemenebest

De Australische premier Men-
zies zei gisteren, dat als Engeland
lid zou worden van de Europese
Economische Gemeenschap, de
banden van het Britse Gemenebest
aanzienlijk losser zou kunnen
worden. Er was geen gevaar voor
een breuk in het Gemenebest,
maar er zouden essentiële veran-
deringen in optreden.

Menzies sprak ep een persconferentie
in Sydney, waar hij het standpunt toe-
lichtte dat Australië! had ingenomen tij
dens de recente besprekingen met de
Britse minister voor het Gemenebest,
Duncan Sandys.

Als Engeland zich zonder nadere voor-
waarden bij de EEG zou aansluiten, dan
zou dat een geweldige slag toebrengen
aan de Australische export, aldus de
heer Menzies.
De Australische regering verschilde
met de Britse regering bovendien van
mening over de politieke implicatie-
van een toetreding tot de EEG. De ge-
meenschappelijke markt was votgens
Menzies 'n middel om ook 'n politieke
eenheid in Europa te creëren en het
gevolg zou kunhen zijn dat Engeland
deel zou gaan uitmaken van een nieuwe
Europese staat mët meer inwoners dan
de Verenigde Staten en die de rol zou
kunnen speten van een nieuwe wereld-____(_,

Opstand in Guatemala
verijdeld

De regering van de Midden Ameri-
kaanse staat Guatemala heeft bekend
gemaakt ,dat ze een poging tot een
staatsgreep in Guatemala-City verijdeld
heeft. Opstandelingen zouden het plan-
gehad hebben, om de luchtmachtbasis
bij de stad te bezetten. Enkele leiders
van het complot zouden de vlucht, heb-
ben genomen naar buitenlandse am-
bassades in de hoofdstad.

Mobutuin Katanga
De opperbevelhebber van het Kon-

golese leger, generaal Mobutu is in
Elisabethstad aangekomen voor over-
leg met president Tsjombe van Katan-
ga over een fusie van de strijdkrachten
van de centrale Kongolese regering en
die van Katanga. Waarschijnlijk zullen
de besprekingen gaan over de uitvoe-
ring van een reeds enkele maanden ge-
leden in Leopoldstad getroffen overeen
komst

Pokken in Palembang
De legerautoriteiten in Palembang

hebben alle beschikbare artsen van
Zuid Sumatra opgeroepen om het hoofd
,te bieden aan een pokkenepidemie die
:daar is uitgebroken,. .Volgeijs corres-
.pondenten vallen de meeste, slachtoffers
in de omgeving: van Poeloe Kq^ bij
_______i_(f.
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CORPSLID
Maar dal hij ook nog tijd over heeft

voor iets anders dan aüten studeren
in de engere zin, mogen we afleiden uit
het feit dat hij evenals de heer Kirihio
lid is geworden van het Leidse Studen-
tenkorps. Hij is ontgroend, wat uiter-
aard een hele beproeving is geweest,
maar nu heeft hij dan ook het voordeel
dat hij is opgenomen in de studenten-
wereld en dat is vooral in een betrek-
kelijk kleine plaats als Leiden zeer be
langrijk, vindt hij terecht.
Wat de publieke opinie in Nederland
over de kwestie Nieuw Guinea betreft,
zegt de heer Rumainum dat hem de ver
deeldheid der meningen de laatste tijd
in Nederland is opgevallen. Hij is een
voorstander van zelfbeschikking voor
Nieuw Guinea en hoopt maar, dat de
ontwikkeling daartoe niet door buiten-
landse politieke factoren wordt ver-
stoord. Ook een band met Nederland zou
hij op prijs stellen.
Tot nu toe heeft de heer Rumainum
nog geen deel gehad aan de opinievor-
ming in Nederland over Nieuw Guinea,
dit in tegenstelling tot Frits Kirihio,
die vooral toen hij verleden jaar pas
terug was uit Nieuw Guinea (waar hij
mede de Parna oprichtte) bestormd
werd door mensen die hem wilden in-
terviewen. Nog steeds heeft hij het druk
met spreekbeurten over Nieuw Guinea,
aldus de heer Rumainum.
De kans bestaat echter dat de heer
Rumainum na zijn terugkeer in Neder-
land zal deelnemen aan een televisie-
forum over Nieuw Guinea. De uitno-
diging daartoe heeft hij reeds ontvan-
gen. Nieuw Guinea vindt hij na 6 jaar
sterk verandert. Het valt hem echter op,
dat de mensen zich hier minder zorgen
over "de kwestie Nieuw Guinea" ma-
ken dan in Nederland.
Willem, alias "Manoek" Rumainum is
niet de enige van het gezin Rumainum
die een scholing in Nederland krijgt.
Zijn zuster Fien volgt in het Diacones-
senhuis in Gouda een opleiding tot ver
pleegster.
Een ander zoon van ds. Rumainum
hoopt dit jaar zijn vijfjarige opleiding

te Hollandia tot mantri-verpleger te
voltooien

Nader vernemen wij ,dat de der
de Papoea-student in Nederland
de heer Saul Hindom, afkomstig
uit het dorp Werba bij Fak Fak,
ook in de loop van dit jaar naar
Nieuw Guinea komt. Hij moest nu
echter nog even wachten omdat
hij nog een tentamen moest doen.
De heer Hindom studeert evenals
de heer Kirihio niet-westerse so
ciologie (niet in Leiden maar in
Urecht).

Radioprogramma
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20.00 uur Klok, programma overzicht,
nieuws weersverwachting, 20.20 uur
Actualiteiten of gram. muz. 20.30 uur
Donderdagavondconcert Uitgevoerd
wordt h . concert voor piano en orkest
in Es gr. t. (KV 482) van W.A. Mozart
door het Concertgebouworkest van Am
sterdam olv. George Czell mmv. Paul
Badura Skoda, piano. Inleiding: dr. Jos
Wouters, 21.12 uur Artistieke notities
door Henk de By

t 21.18 uur Duitse or-
kesten en solisten, 21.45 uur Protestant
se Avondoverdenking, 22.00 uur Varian
tfen uit Discoland. Eerste van een drie_
' tal programma's waarin bepaalde the-

ma's op verschillende manieren worden
uitgevoerd. Produktie Ben Smit, 22.30
_jur Davfd Rosé en zijn orkest, 22.50
uur Nieuws in het kort, 23.00 uur Slui-

"__*.'■ ' , . _
*-_<_.__. _»,t -.

Leids studenl,Willem Rumainum. met
vacaie in Nieuw-Guinea

”Eerst studie, dan pas politiek”

Maandag j.i. keerde de heer
Willem C. Rumainum (23) na een
bijna zesjarig verblijf in Neder-
land te Hollandia terug. De heer
Rumainum is sinds vorig jaar sep-
tember ingeschreven als student
aan de Rijksuniversiteit te Leiden
waar hij rechten studeert. Hij
heeft nu een vacantie van enkele
maandendie hij o.a. bij zijn ouders
te Hollandia zal doorbrengen.
Maar hij wil zich in de komende
maanden tevens oriënteren over
de rechtpleging in Nieuw Guinea,
waarover hij nadien aan zijn hoog
leraar verslag zal uitbrengen.
In oktober wil hij weer in Neder-
land zijn om zijn studie voort te
zetten.

In Nieuw Guinea had de heer Ru-
mainum (die door zijn vrienden in Lei-
den "manoek" wordt genoemd, omdat
ze de naam "Willem" niet buitenlands
genoeg vinden) een opleiding aan de
OSIBA gevolgd. In 1956 volgde hij een
praktijk-stage aan de Wisselmeren
maar reeds eerder had hij te kennen
gegeven dat hij graag voor een voortge-
zette studie naar Nederland zou willen
gaan. Dat aan zijn wens werd voldaan,
was vooral aan zijn familie in Hollandia
en Biak te danken. De kosten van vier
jaar middelbare schoolopleiding in Zut
fen werden door familieleden en vrien
den van zijn vader ds. F.J. R_mainum
te Hollandia bijeengebracht. Het Gou-
vernement betaalde de reiskosten naar
Nederland. Toen het einddiploma HBS
eenmaal was gehaald en toen de heer
Rumainum zich aan de universiteit liet
inschrijven kreeg hij daartoe van het
Gouvernement een renteloos voorschot.
De heer Rumainum is inmiddels zijn
aanvankelijke bestuursopleiding niet
ontrouw geworden. Hij is van plan om

na het beëindigen van zijn studie het
zij bij het bestuur hetzij bij de rech-
terlijke macht te gaan.
In tegenstelling tot de eveneens te Lei-
den studerende Frits Kirihio besteedt
de heer Rumaiiium tot op heden weinig
tijd aan de politiek.
Eerst de studie is zijn standpunt. In
de loop van het volgend jaar wil hij
reeds zijn candidaatsexamen afleggen.

Ingezonden

Ik raakte gisteren bij het lezen van
Uw artikel over de heer Tan echt ont-
roerd. Vooral zijn gevoel van gevangen
te zitten in een flat in Rotterdam raak-
te me; en dat hij na vijf maanden
werken nog steeds geen promotie kreeg
dat vind ik toch wel erg voor hem iHij
is in Hollandia al maar bevorderd in
die tien jaar).
Ik zou de heer Tan willen adviseren
om, mocht hij dit land later toch ver-
laten, eerst reclamefolders aan te vra-
gen bij enige reisbureaux. Hij kan dan
een land met mooie stranden, zoals
Base G uitzoeken, waar hij na een ver-
moeiende dagtaak lekker kan gaan
zwemmen.

Een ex_Detajongen.
J.V. Roose.

Naschrift:
De heer Tan sprak over de promotie-
kansen in Nederland en niet over de
promotie die hij er in vijf maanden al
dan niet maakte.

Red.

Telegraafbericht wekt
onnodige onrust

Enkele inwoners van Hollandia blij-
ken zich bezorgd, af te vragen, waarom
in de Nieuw Guinea Koerier niets is
bericht over een door de Telegraaf in
grote opmaak gemelde infiltratie van
Indonesische commandotroepen op het
Nieuw Guinese eiland Misool. In totaal
zouden 80 Menadonese commando's
zich op Misool hebben genesteld. Dit
zou de grootste infiltratie zijn die tot
nu toe in Nieuw Guinea zou hebben
plaats gevonden. De strijdkrachten in
Nieuw Guinea zouden een tegenactie
zijn begonnen.

Dit bericht werd door de auto-

=j- , 1lA..£. tl U niet.
Uw

mr ABONNEMENTSGELD -__*
te letalm \

_T*-n ... ":—-■:—-—r-—""-"--■■;—

(Vervolg op pag. 4)



Regeringsatwoord Cutturele Zaken
Nieuw scholen-stetsel zal rendement

onderwijs verhogen

Na 1965 ongeveer 300
middelbaar opgeteiden
De ontwikkeling van Nieuw

Guinea eist enerzijds een snelle
elite-vorming en anderzijds een zo
groot mogelijke spreiding van het
lager onderwijs. De beperkte fond
sen staan niet toe, dat deze beide
doelstellingen dadelijk volledig
verwezenlijkt worden en dus moet
er ieder jaar een keuze gedaan
worden die zo veel mogelijk aan
het maatschappelijk belang tege-

moet komt. Zo stelde de bijzonde-
re regeringsvertegenwoordiger
voor Culturele Zaken, mr. Chr.
Lijesen gisteren de positie waar-
in de overheid zich in Nieuw Gui-
nea ten aanzien van het onderwijs
bevindt.

Het door het Gouvernement voorge-
stelde nieuwe lager onderwijssysteem
is er op gericht om zo goed mogelijk
aan de eisen des tijds te voldoen, en
de heer Lijsen verwees in dit ver-
band naar de vorig jaar november ge-
houden onderwijs conferentie, waar
men het eens was geworden over de
noodzaak om naar een uniform basis
onderwijs voor alle inwoners van
Nieuw Guinea te streven. Dit laatste
sloot een differentiatie van het onder-
wijs op onderwijskundige gronden niet
uit en dit werd voor bepaalde situaties
zelfs wenselijk geacht. Op die confe-
rentie was een algemeen zevenjarig la-
ger onderwijs aanbevolen, bestaande uit
vier jaar elementair en drie jaar ver-
volg onderwijs (WS). Het nieuwe on-
derwijsstelsel was met deze aanbeve-
ling in overeenstemming.
Spreker wees er op dat nu in dé eerste
plaats Nederlandse leerkrachten op
de Lagere Scholen B (LSB) vervangen
moeten worden door behoorlijk opgelei-
de inheemse onderwijzers waartoe de
cursusduur van de Opleidingsschool
voor Dorpsonderwijzers (ODO) verlengd
diende te worden. De Nederlandse on-
derwijzers konden dan worden benut
bij het vervolg onderwijs. De kweek-
scholen zouden tenslotte autochtone
onderwijzers van gelijke capaciteiten
als hun Nederlandse collega's kunnen
gaan afleveren, en zo zou het peil van
het vervolg onderwijs kunnen worden
opgevoerd.
Als er ook VVS-sen in de stedelijke
centra worden gevestigd, zullen daar,
in tegenstelling tot het platteland, geen
kostbare internaten nodig zijn] het
nieuwe onderwijsstelsel zou in de ste-
den dus niet kostenverhogend werken.
Ce overheid gaf bij de uitbreiding van
het lager onderwijs de voorkeur aan
heft systeem tan vervolgsdiolen, omdat

bij een uitbreiding van het aantal
l_Sß_s (die typisch stedelijke scholen
zijn) de kansen van het platteland ach-
ter zouden blijven bij de stad.
Het VVS-onderwijs zal een flink tem-
po kunnen bereiken, doordat het al-
leen toegankelijk zal zijn voor de meest
intelligente kinderen.
Hierdoor behoeft ook niet te worden
gevreesd dat het onderwijs niveau door
het nieuwe plan in de steden zal wor-
deen verlaagd.
Het rendement van het onderwijs kan
bovendien aanmerkelijk worden opge-
voerd, aldus de heer Lijesen, die deze
stelling toelichtte met cijfermateriaal
over het huidige rendement op de LSB
-s en de VVS_sen.
Voor die kinderen in de steden, die nu
naar een LSB kunnen gaan, maar dooi-
de invoering van het nieuwe onderwijs
systeem niet zullen worden toegelaten
tot de vervolgscholeni zullen speciale
practisch gerichte cursussen in het le-
ven geroepen dienen te worden, zegt
de heer Lijesen.
Er zal voorts worden gestreefd naar
een evenwichtige regionale spreiding
van het VVS onderwijs.

Ingaande op de desbetreffende vra-
gen van. enkele raadsleden zegt de heer
Lijesen vervolgens, dat een school die
van; h|et Gouvernement subsidie ont-
vangt geen kinderen mag- weigeren op
grond van godsdienstige overtuiging of
landaard. Alleen de Lagere Scholen A
kunnen de toelating weigeren van; kin-
deren die niet uit een Nederlands-spre-
kend milieu komen. Maar ook hier mag
die kwestie van landaard geen enkele
rol spelen.

AANGEPAST ONDERWIJS

De heer Lijesen verklaart voorts,
van mening te zijn dat het westers on-
derwijs voor de kinderen van Nieuw
Guinea niet alleen zaligmakend is.
De LSA, de MULO en de HBS hebben
weinig praktische betekenis voor deze
kinderen, omdat deze scholen geheel
op de Nederlandse samenleving zijn ge-
richt. Papoeakinderen hebben recht op
een eigen schooltype zegt hij, gericht
op de Nieuw Guinese maatschappij,
zoals ook diegenen die hier tijdelijk
werkzaam zijn voor hun kinderen
recht hebben op scholen, die aan hun
belangen tegemoet komen. Ook deze
laatste school-typen dienen echter toe
gankelijk te blijven voor de autochtone
jeugd, zelfs als ze bekostigd zouden
worden uit de Rijks- in plaats van uit
de Nieuw Guinea begroting, aldus de
heer Lijesen.
Naar analeiding van een vraag over
het verschil tussen een MULO en een
PMS, zegt de heer Leijssen, dat het
onderwijs van de PMS,voor de meeste
vakken niet lager ligt dan dat voor, de
A-afdeling van de MUI/). Wel is de
fcenni& "Van 'het 'Nederlands bij^ MULO
abituriënten gKftèr^.Overigens ;fcon<i_ig-

de de heer Lijesen aan, dat er ook
op sommige PMS-sen na het derde leer
]aar twee afdejingep. ziulLen worden
geevormd, die zullen opleiden tot een
A- en B_diploma, zoals nu reeds op
de MULO het geval is.

Motieover spijtoptanten
De Tweede Kamer heeft gisteren met

grote meerderheid een motie aangeno-
men, waarin wordt aangedrongen op
een verruimming van de toelating van
Indonesische spijtoptanten.
Ook wordt tevens uiting gegeven aan
ongenoegen over niet nagekomen toe-
zeggingen van de Minister van Justitie
op dit punt.

GEEN GELD VOOR FIETSENMAKERS

Over de opleiding van middenstan-
ders als schoen-, fiets- en kleermakers
zei de heer Lijesen, dat daar op de
begroting 1962 geen ruimte voor kon
worden gevonden; dit ondanks het feit
dat de overheid het belang van deze
opleidingen inziet.
Over het eventueel openbaar dorpson-
derwijs zei de bijzondere regeringsge-
machtigde, dat voor de overheid de stem
van de ouders in deze van doorslag-
gevende betekenis is.

De plannen voor de bouw van een
internaat voor de van buiten komende
leerlingen van de HBS te Hollandia
verkeren in een vergevorderd stadium,
zo verklaarde! _ii| verder. Met de bouw
zal zo spoedig mogelijk worden begon-
nen

TIENJARENPLAN NIET VOORBARIG
Een der raadsleden had zijn twijfel

geuit ten aanzien van de vraag of het
in het tienjarenplan berekende aantal
middelbaar opgeleiden, voor het volgen
van een hogere opleiding, wel op tijd
beschikbaar zou komen. De heer Lije-
sen gaf wat dit beftreft eerst een over-
zicht van de huidge stand van zaken
en berekende vervolgens dat reeds
spoedig na 1965 ongeveer 300 personen
met een middelbare opleiding verwachtkunnen worden die voor verdere studie
in aanmerking komen. Hij wees in ditverband o.a. op de te stichten afdeling
C van de HBS te Hollandia, die doorde intelligentste abituriënten van de
PMS zal kunnen worden gevolgd.
Volgend jaar september zal met drie
hogere beroepsopleidingen worden be-gonnen. Verwacht kan worden dat tus-sen 1966 en 1970 een steeds groter, aanltal van deze middelbaar en hoger op-
geleide krachten in de praktijk kan
worden te werkgesteld.
UNIVERSITEIT TEDUUR

Het nuttig rendement van een uni-
versiteit achtte de heer Lijessen in een
land met ongeveer 700.000 inwoners
twijfelachtig, vooral met het oog op
de hoge kosten die een dergelijke in-
stelling .vergt; Wel achtte hij de moge-
lijkheid,aanwezig, dat uit d? reeds,ge-
noemde hogere, beroepsopleidingen op
de duur enkele hogescholen zouden uit-
groeien, j. ■.



riteiten in Den Haag dadelijk met
de grootste nadruk ontkend. Ook
in Hollandia zei men van een in-
filtratie niets af te weten. De ver-
dwijning van de sergeant Meyers
op Misool, waarover we j.l. maan-
dag reeds berichten en die door de
Telegraaf in verband werd ge-
bracht met de zogenaamde infil-
tratie, staat volgens officiële
woordvoerders geheel op zich zelf.
Het betreffende nummer van de
Telegraaf is inmiddels, lang na de
officiële ontkenning in Den Haag,
in Hollandia gearriveerd en om
een nieuwe stroom van geruchten
in Nieuw Guinea te voorkomen
vermelden wij alsnog dat het Te-
legraafbericht reeds lang is ont
kend en bovendien door latere be-
richten geen bevestiging heeft ge-
vonden.

Inmiddelskan men zich wel afvra-
gen, wat de Telegraaf, die zo, graag een vaderlandslievende toon. aanslaati,beoogt met.dit soort.voor
barige' berichtgeving.

AJoeb Khan zet Amerika
onder druk
President Ajoeb Khan van Pa-

kistan heeft de Verenigde Staten
van Amerika gewaarschuwd, dat

het zich niet kan veroorloven om
zijn buitenlandse hulp programma
te beëindigen. De Pakistaanse lei
der verklaarde dat als zijn volk
in de komende twintig jaar geen
behoorlijke levensstandaard zou
bei.'.kei. het land zou worden
overgenomen door de communis-
ten.

Ajoeb Khan. die een bezoek brengt
aan Amerika met het doel meer hulp
te krijgen, hield een redevoering tot
de beide huizen van het Amerikaanse
Congres. Hij meende, dat de Verenigde
Staten weinig' alternatieven hadden
naast het voortzetten van de buiten-
landse hulpprogramma's die hij overi-
gens kwalificeerde als een "edele
dienst.

Als wij het er met Uw hulp goed af-
brengen, aldus Ajoeb Khan, dan zult
U Uw hulp op de duur ruimschoots te-
rugbetaald krijgen. Krijgen we niet de
kans om er wat van te maken, dan zul-
len we aan het communisme ten offer
vallen. Dan zullen we opnieuw, druk
op U uitoefenen, maar niet als vrien-
den zoals nu, aldus de Pakistaanse pre-
sident tot het Amerikaanse Congres

Ajoeb Khan sprak niet minder dan
vijftig minuten en slaagde er in de aan
-daöhtvan de congresleden al die tijd
gevangen te houden. Hij zei .o.a. dat
als er-een crisis zou ontstaan,; Pakistan

..het enige,laad in Azië-: waswaai-Aifne-
mka ;-»petoen ;verteo-__»n

i Winkel VySMA U:p _*_. o*9*» :
I Positiejurkjes, damesjaponnen vanaf ’ 24,50, strandpakjes,

strandjassen, siacks, blouses, stepins en ondergoed.
Heren- en jongensvlinderdassen en stropdassen, slips en singlets
(Bonds). Wollen kleding o.a. siacks, rokken, vestblouses, mantels

ï en kinderjasjes en broeken. Sandaaltjes en slippers, TV-flats en
plastic kinderschoenen vanaf ’ 4,50.
Geschenkartikelen, w.o. Dames kantoor- en reistassen, envelop-
petassen, borstel- en nagelgarnituren, glazen, soufflépotjes en

| vele andere artikelen.
lIELENA RUBINSTEIN COSMETICA

_____--"

_
v w. w__w_____»i-_!■»_>___'>«;_.. *...,.

_ _ «_<__._*__■ 1Htm_w___\_tir__*f~-é__n __« »-_. wiit-_-_■_ iliiimh, iy.>wi■_■;■ iiu_

1= . IffllLl j
begint per 1 september met klas len 11. Opgave leerlingen zo 1
spoedig mogelijk bij het Hoofd R.K. MULO, B.W. Verwey.

I Winkelbedriif ImARTENS 1
heeft ontvangen:

Meisjes blousjes en siacks in prachtkleuren (wasecht) leeft.
8 — 12 jaar; Dames siacks in zwart, wit, beige en zalm;

Heren costuums vanaf ’ 140,—; Sportcoiberts; das en sokken in
sets; verder Koala beertjes van echt Kongaroo vel vanaf ’ 5,50:

luxe drinkglazen, schoolborden; speelgoed en nog veel meer. 1
no. 5154 ||

-~tr,«..-.*(-ra^.-^_*^w»'"^r___!'_"' '" " ' B"■ m******mt*~********^~~mt

Gevraagd: Electr. koelkast tot 120 Ur.
telf DoR II 282.
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filmprogramma

ORIËNT THEATER
vertoont heden 13-7, morgen en zater-
dag 15-7 Rory Calhoun, George Nader,

Colleen Milier, Walter Brennan, John
Mclntire en Nina Foch in een met groot
vakmanschap gemaakte, van de eerste
tot de laatste meter spannende Wes-
tern _____

"FOUR GUNS TO THE BORDER'
in Technicolor. 14 aar'

Alleen al de namen van spelers wekken
grote verwachtingen.
Holl.-Binnen heden:

"DAS INDISCHE GRABMAL"
met Debra Paget. Slechts een voorstel-
ling, aanvang: 7.30 uur n m.
Jachtclub morgen:

"THE GLENN MILLER STORY"
Alle leeftijden. _

REK THEATER
vertoont heden voor het laatst de film
met Lucile Ball, Clifton Webb, William
Rendix en Mark Stevens

"THE DARJt CORNER"
Thrillers die U zullen boeien van begin

■tot het eind. 14 jaar.
"SEA OF SAND"

met Richard Attehborough, John Greg-
son en Michael Graig. Op een afstand
van 400 mijl zagen deze mannen de

■glorie. Een zeer spannende oorlogsfilm.
Morgen en overmorgen in REK.-14 jaar.

' ___AtJLEïN" btwnenkort, in ' REK; 14
jaar.

ZIGO. Vrijdag 14 juli 20.00 uur film
"DE OPENBARING VAN JOHANNES"
(18 jr.) Entree f I,—; niet leden f 1,25.
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BTot ons diep leedwezen is gis- |
teravond onverwachts overleden |
onze lieve echtgenote, moeder |"
schoonmoeder en grootmoeder

I
Mevr. Q.A KOK-BOACHI 1

Hollandia, APO kamp, 13 juli 1961 I
M. Kok,
Fam. Heumen,
en kleinkinderen I

De ter aarde bestelling is om |
16.00 uur vanuit het Centraal |
Ziekenhuis

no. ..15.. t>_j
__m_~_m, <_. .-!.. ___-_?*.;.-wï.y-jmxwx-t.

De SCHOENMAKERIJ M. KOK
APO — Kamp

is wegens sterfgeval GESLOTEN.
no. 5155
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